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 ٠م  ٢٠١٩مذكرة بشأن التظلمات المقدمة من الطالب الذین أدوا أمتحانات الدراسات العلیا دور أكتوبر  ·

  لسالقرار: وافق المج
 

ـنواب  · ـیة لل ـلدورة التأھیل ـیام ا ـمن أ ـضافى  ـیوم إ ـصیص  ـشأن تخ ـحوث ب ـیا والب ـسات العل ـشئون الدرا خطاب االستاذ الدكتور / وكیل الكلیة ل
 والمعیدین المرشحین لتوعیتھم بكتابة البروتوكول  

  القرار: وافق المجلس
  

   ٢٠٢٠/  ٢/  ١١محضر إجتماع لجنة الدراسات العلیا بتاریخ 
  فق المجلسالقرار: وا

 
 ) األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة والبحث العلمى إعتماد نتیجة الماجستیر( مادة الجوانب ·
 إعتماد نتیجة الدكتوراه ( مادة األحصاء الطبى المتقدم )  ·

  القرار: وافق المجلس
  
  
  
  
  
  



 ١٠
  

  تسجیالت مواضیع األبحاث: 
                                                                                                                                                                                                                                 

رقم  لجنة األشراف موضوع البحث التخصص الدرجة االسم
 التسجیل

تاریخ 
األخالقیا

  ت

ر قرا
  مجلسال

مروة حسین 
األمراض الصدریة   ماجستیر  كیالني

  والتدرن

خالل  دراسة عن نمط مرضى السل الرئوي الخاضعین للعالج في مستشفى جامعة أسیوط
  ٢٠٢٠عام 

A Study Of Pattern Of Presentation Of Pulmonary Tuberculosis 
Patients Undergoing Treatment At Assiut University Hospital During 

2020  

  أ.د/ أماني عمر محمد عمر
  أستاذ أمراض الصدر

  د/ عبد العظیم أحمد أبو الفضل 
  أستاذ مساعد أمراض الصدر

  د/ یوسف أحمد یوسف
  أمراض الصدرأستاذ مساعد 

NCT040
٥٥٤٤١ 

٢١/١/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
  بقرار اللجنة

ھشام  میمو 
احمد 

  عبدالرحمن
الصدریة  األمراض  ماجستیر

  والتدرن

القیمة التشخیصیة للفحص الخلوي للبصاق في حاالت التداخل بین الربو الشعبي المزمن 
  والسدة الرئویة المزمنة

Diagnostic Value Of Sputum Cytology In Asthma Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease Overlap  

  أ.د/ رأفت طلعت إبراھیم
  أستاذ أمراض الصدر

  مد متولي عزوز د/ أح
  مدرس أمراض الصدر

  د/ محمد جمال عبد الرحمن
  مدرس أمراض الصدر

NCT040
٥٦٣٦٤ 

21/1/202
0  

وافق المجلس 
على ما جاء 
  بقرار اللجنة

صفاء أحمد 
األمراض الصدریة   ماجستیر  الصغیر آدم

  والتدرن

ي حاالت الصدر في تقییم نجاح لصق الغشاء البللوري ف ىدور الموجات الفوق الصوتیة عل
  االنسكاب البللوري الخبیث

Role Of Chest Sonography In Evaluating The Success Of Pleurodesis 
In Patients With Malignant Pleural Effusion  

  أ.د/ عاطف فاروق القرن
  أستاذ ورئیس أمراض الصدر
  د/ محمد فوزي حسن فرغلي 

  مدرس أمراض الصدر
  د/ منال أحمد محمود الخواجة

  مدرس أمراض الصدر
  
  
  

NCT040
٧٤٩٠٢ 

٢/٢/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
  بقرار اللجنة

دینا رضا 
رجب 
  غریب

األمراض الصدریة   ماجستیر
  والتدرن

دور االشعة التلفزیونیة على الصدر فى تشخیص ومتابعة االلتھاب الرئوى الناتج عن استخدام 
  اجھزة التنفس الصناعى

Transthoracic Ultrasound In The Diagnosis And Follow Up Of 
Ventilator Associated Pneumonia  

  أ.د/ ألفت مصطفى نصر الشناوي
  أستاذ أمراض الصدر

  أ.د/ محمد مصطفى عبد الھادي 
  أستاذ أمراض الصدر
  د/ نرمین علي محمود
  مدرس أمراض الصدر

NCT040
٥٧٦٢٥ 

21/1/202
0  

وافق المجلس 
على ما جاء 
  بقرار اللجنة

یاسر 
عصمت 
  محمود احمد

التولید وأمراض   ماجستیر
  النساء

تجربة عشوائیة سریریة عن استخدام جرعة واحدة من عقار السیفبیم مقابل استخدام جرعة 
  واحدة من عقار االمبیسلین سالبكتام كمضاد حیوى وقائى اثناء العملیة القیصیریة الطارئة

A Randomized Clinical Trial Of Intra Partum Single Dose Of 
Cefepime Versus Ampicillin And Sulbactam As A Prophylactic 

Antibiotic During Emergency Caesarean Section  

  أ.د/ عبد الغفار محمد أحمد
  أستاذ التولید وأمراض النساء
  د/ أسامة صابر عبد المجید

  مدرس التولید وأمراض النساء
  
  

NCT0
٤٠٠٩٧٧٢ 

21/1/202
0  

المجلس وافق 
على ما جاء 
  بقرار اللجنة
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محمود عبد 

العزیز 
  عثمان على

التولید وأمراض   ماجستیر
  النساء

 ھیدروكسي بروجیستیرون كابرویت في عالج ما قبل تسمم الحمل المبكر:- ١٧كفاءة عقار 
  عشوائیة منضبطة ةدراس

Efficacy Of 17-Hydroxyprogesterone Caproate In Expectantly 
Managed Early-Onset Preeclampsia: A Randomized Controlled Study  

  أ.د/ سید أحمد محمد مصطفى
  التولید وأمراض النساء أستاذ 

  د/ أحمد محمد عباس
  التولید وأمراض النساء مدرس

NCT04
٠٧٧٨٥٣ 

١٢/٢/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

مصطفي 
محمد 

أبوالعال 
  أحمد

راض التولید وأم  دكتوراه
  النساء

مجم كدعم للطور اإلصفراري في تقنیة اإلخصاب المساعد بعد نقل ) ٠٫١(دور التربتوریلین 
  الجنین: دراسة عشوائیة محكمة

Role Of Triptorelin 0.1 Mg As A Luteal Phase Support In Assisted 
Reproductive Technique After Embryo Transfer: A Randomized 

Controlled Trial  

  أ.د/ إیھاب محمد حمدي النشار
  التولید وأمراض النساء أستاذ

  أ.د/ كمال محمد زھران عمر
  التولید وأمراض النساء أستاذ

  د/ أحمد محمد إمبابي محمد
  التولید وأمراض النساء مدرس

NCT04
٠٨٧٤٠٨ 

٢/٢/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

ماریا 
الفونس فؤاد 
  تاوضروس

تخاطب/ األنف   رماجستی
  واألذن والحنجرة

 تقییم شدة التلعثم اثناء المحادثة والسرد لدى المراھقین والبالغین
Assessment Of Stuttering Severity In Adolescences And Adults During 

Conversational And Narrative Contexts  

  أ.د/ إیمان سید حسن
  أستاذ أمراض التخاطب

  یدد/ حنان عبد الرش
  مدرس أمراض التخاطب

NCT04
٠٨٢١٠٤ 

٦/٢/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

مریم  رزق 
سمعیات/ األنف   ماجستیر  فام

  واألذن والحنجرة

قوقعة منفردة زراعة ال قوقعة مقارنة باستخدامزراعة ال استخدام المعینات السمعیة مع ممیزات
 السمع ضعاففى األطفال 

Advantages Of Bimodal Stimulation Compared To Unilateral Cochlear 
Implant Use In Children With Hearing Loss  

  أ.د/ ایناس سید محمد حسن
  أستاذ بوحدة السمعیات

  د/ أمیرة محمد عبد المنعم العسیلي
  مدرس بوحدة السمعیات

NCT04
٠٩٣٨٣٠ 

10/2/202
0 

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

افظ امیرة ح
األنف واألذن   دكتوراه  عبدالعال

  والحنجرة

التغیرات الغیر منتظمة لألغشیة المخاطیة المبطنة للثنایا الصوتیة: دراسة اكلینیكیة باثولوجیة 
  وجینیة

Vocal Folds Irregular Mucosal Changes: A Clinical, Pathological And 
Genetic Study  

  أ.د/ عصام الدین محمد عارف
  ئیس وحدة أمراض التخاطبأستاذ ور

  د/ ریھام عبد الوكیل إبراھیم
  مدرس أمراض التخاطب

NCT04
٠٠٦١٩٧ 

٢/٢/
٢٠٢٠ 

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

محمد عبد 
الفتاح محمد 

  احمد
طب القلب واألوعیة   دكتوراه

  الدمویة

مام المیترالى العوامل المؤثرة على استمرار ارتفاع ضغط الشریان الرئوى بعد  توسیع الص
 ومدى تاثیره على النتائج االكلینیكیة بالبالون

Predictors Of Persistent Pulmonary Hypertension After Percutaneous 
Mitral Commissurotomy And Its Impact On Clinical Outcomes  

  أ.د /حسام حسن علي
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ محمد عبد الغني كریم
  أستاذ مساعد طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ عمرو البدري إبراھیم
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  
  

NCT04
٠٨٣٧٢٩ 

19/1/202
0  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

فادي اسامة 
طب القلب واألوعیة   ماجستیر  امین

  الدمویة

القلب التاجیة على نتائج مرضى تأثیر ارتجاع الصمام المیترالي الناتج عن قصور شرایین 
  احتشاء شرایین القلب الذین یعالجون بقسطرة القلب االولیة العاجلة

Effect Of Significant Ischemic Mitral Regurgitation On The Outcome 
Of ST Segment Elevation Myocardial Infarction Patients Treated With 

Primary Percutaneous Coronary Intervention  

  أ.د/ حاتم عبد الرحمن
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ مجدي إبراھیم دسوقي
  طب القلب واألوعیة الدمویة مدرس

NCT04
١٠٦٦٤٨ 

٢/٢/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

محمود 
  سید  أسامة

  مرسي
طب القلب واألوعیة   ماجستیر

  الدمویة

ة النقاط (ھازبلید وشادزفاسك) في النتائج السریریة لقسطرة الشریان القیمة التنبؤیة ألنظم
  ةالتاجي العالجیة االختیاری

Predictive Value Of HAS-BLED And CHA2DS2-Vasc Scores For 
Clinical Outcomes After Elective Percutaneous Coronary Intervention  

  أ.د/ سلوى رشدي دیمتري
  منأ.د/ حاتم عبد الرح

  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة
  د/ أحمد عبد الجلیل أحمد

  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

NCT04
٠٤٧١٩٩ 

٦/٢/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة
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دینا عالء 
الدین 

عبدالعال 
  مباشر

طب القلب واألوعیة   دكتوراه
  الدمویة

  ةتغییر الصمام االورطی بالقسطر االنحناء على عیوب التوصیل اثناء ةتاثیر زاوی
Impact Of Tilt Angle On Conduction Defects During Transcatheter 

Aortic Valve Implantation  

  أ.د/ دعاء أحمد فؤاد عبد الجواد
  طب القلب واألوعیة الدمویة أستاذ

  د/ أیمن خیري محمد
  طب القلب واألوعیة الدمویة مدرس

  رد/ عمرو البدري أبو النو
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

NCT04
٠٨٣٠٤٠ 

٢٩/١/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

مصطفي 
كامل عبد 

الرحمن عبد 
  العال

جراحة المسالك   ماجستیر
  البولیة

  ىلعمل مدخل للكل ةكس في المساعدإ ةشعأو ةمقارنة بین االشعة بالموجات فوق الصوتی
Ultrasonography Versus Fluoroscopy Guided Renal Access  

  أ.د/ فتحي جابر محمود زناتي
  جراحة المسالك البولیة أستاذ

  أ.د/ محمد عبد البصیر سید
  جراحة المسالك البولیة أستاذ

  د/ حسني محمد أحمد بھنساوي
  جراحة المسالك البولیة مدرس

NCT0
٤٠٩٠٢٥٥ 

١٢/١/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

عمرو 
صام سعد ع

  محمد
جراحة المسالك   دكتوراه

  البولیة والتناسلیة

والمساویة أمنظار الحالب المرن مقابل منظار الكلى المصغر لعالج حصوات الكلى األقل من 
  سم: تجربة معشاة مراقبة ٢ل 

Flexible Ureteroscopy Versus Mini-Percutaneous Nephrolithotomy 
For Treatment Of Renal Stones 2 Cm Or Less; A Randomized, 

Controlled Trial  

  أ.د/ عبد الفتاح إبراھیم أحمد
  أستاذ جراحة المسالك البولیة والتناسلیة

  أ.د/ عالء عزت عبد المنعم
  أستاذ جراحة المسالك البولیة والتناسلیة

  د/ أحمد رضا محمد بدوي
  مدرس جراحة المسالك البولیة والتناسلیة

NCT03
٩٣٢٣٧٠ 

21/1/202
0  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

أحمد محمود 
عبدالرؤف 
  عبدالتواب

جراحة المسالك   ماجستیر
  البولیة

 ةمقارن ةتقدمی ة: دراسةأوخبیث ةطرق تصریف انسداد الكلیتین السباب حمید
Mode Of Drainage Of Bilaterally Obstructed Kidneys Due To Benign 

Or Malignant Causes: A Prospective Comparative Study  

  أ.د/ عبد الفتاح إبراھیم أحمد
  جراحة المسالك البولیة أستاذ

  أ.د/ أحمد محمد الطاھر
  جراحة المسالك البولیة أستاذ

  د/ ربیع جاد الكریم أحمد
  جراحة المسالك البولیة مدرس

NCT04
٠٧٧٠٠٨ 

١٩/١٢/
٢٠١٩  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

د محمد عما
كامل عبد 
  الحلیم

  جراحة  ماجستیر

عدم انتظام ضربات القلب في عملیة ترقیع الشرایین التاجیة بالقلب باستخدام ماكینة القلب 
  المفتوح وبدونھا

Arrhythmia In On Pump Versus. Off Pump Coronary Artery Bypass 
Grafting  

  أ.د/  علي محمد عبد الوھاب
  أستاذ جراحة القلب والصدر

  د/ سامي محمد عثمان مسعودأ.
  أستاذ جراحة

  د/ أحمد محمد إسماعیل طھ
  مدرس جراحة القلب والصدر

NCT04
٠٩٣٨١٧ 

١٦/١/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

بیشوى عالم 
  جراحة  ماجستیر  موریس

ذین التدخل الجراحي عبر الحاجز البین اذیني مقارنة بالتدخل الجراحي التقلیدي عبر األ
  یسر لعملیات الصمام المیترالياأل

Transseptal Approach Versus Conventional Left Atrial Approach For 
Mitral Valve Procedures  

  أ.د/  أحمد محمد كمال المنشاوي
  أستاذ جراحة القلب والصدر

  أ.د/ محمود ثابت أیوب
  أستاذ جراحة

  د/ محمد محمود أحمد
  مدرس جراحة القلب والصدر

NCT04
٠٧٨١٠٠ 

٢/٢/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

كریم أحمد 
حسني 
  رمضان

  تثبیت كسور عظمة القص عن طریق الشرائح  جراحة  ماجستیر
Sternal Fracture Fixation By Locking Compression Plates System  

  أ.د/  محمد أحمد خلیل سالمة عیاد
  أستاذ جراحة القلب والصدر

  الء نادي عبد الحفیظد/ محمد ع
  مدرس جراحة القلب والصدر

  د/ أحمد علي عبد المطلب
  مدرس جراحة القلب والصدر

NCT04
٠٩٢٣٧٤ 

١٦/١/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة



 ١٣

عمر محمد 
  جراحة  ماجستیر  أحمد محمد

  بالمنظار ةأثناء عملیة إستئصال المرار ةانسكاب الصفراء والحصى المراری
Intraoperative Spillage Of Bile And Gallstones During Laparoscopic 

Cholecystectomy  

  أ.د/ جمال عبد الحمید أحمد
  أستاذ الجراحة العامة

  د/ رجائي صبحي إبراھیم صبحي
  أشتاذ مساعد الجراحة العامة

NCT0
٤٠٤١٧٢٦ 

٢١/١/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

أحمد جمال 
جراحة القلب   دكتوراه  دثابت أحم

  والصدر
 ىنتائج األنماط المختلفة لجراحة الصمام األورط

Outcomes Of Different Modalities For Surgery Of Aortic Valve  

  أ.د/  أحمد محمد كمال المنشاوي
  أستاذ جراحة القلب والصدر
  د/ أحمد محمد إسماعیل طھ

  مدرس جراحة القلب والصدر
  د الوھابد/ أحمد إبراھیم عب

  مدرس جراحة القلب والصدر

NCT0
٤٢٧٧٥٧٢ 

١٩/١/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

صالح على 
 ابراھیم
  العزومي

  جراحة التجمیل  ماجستیر
  المساعدة في تحسن شلل الوجھ المقاوم للعالج. في مستشفى أسیوط الجامعيتأثیر اإلجراءات 

Impact Of Ancillary Procedures In Improvement Of Patients With 
Refractory Facial Palsy In Assiut University Hospital  

  أ.د/ محمد الشاذلي
  أستاذ جراحة التجمیل

  د/ أحمد تھامي
  مدرس جراحة التجمیل

NCT04
٢٣٧٩٦١ 

٣/٤/
٢٠١٨  

وافق المجلس 
على ما جاء 
  بقرار اللجنة

منال عادل 
  األمراض الباطنة  ماجستیر  احمد

العنایة المركزة  ىج الفشل الكلوي الحاد في مرضئانتشار وعوامل الخطورة ونتانسبة 
  ألمراض الباطنة بمستشفیات جامعة اسیوط

Prevalence, Risk Factors And Outcomes Of Acute Kidney Injury 
Among Medical Intensive Care Unit Patients  

  أ.د/ لبنى فرج التوني
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ والء حسني محمد

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة
  أ.د/ شیماء عبد السمیع محمد

  مدرس الجراحة

NCT04
٢٦٤٥٠٧ 

١٠/٢/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

احمد 
صفوت عبد 
  الحمید التایھ

  األمراض الباطنة  ماجستیر

في مستشفیات اسیوط  الذئبة الحمراء ىتاثیر عامل الجنس في الصورة االكلینیكیة لمرض
  الجامعیة

Effect Of Gender On Clinical Presentation Of Systemic Lupus 
Erythematosus In Assiut University Hospitals  

  أ.د/ سلوى صالح الدین الجندي
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ عادل حسن مكاوي

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

NCT0
٤٢٣٤٦٣٣ 

٢٣/١/
٢٠٢٠  

المجلس وافق 
على ما جاء 
  بقرار اللجنة

جھاد عبد 
العزیز 

  محمود احمد
  األمراض الباطنة  ماجستیر

  التھاب الكبد الدھنى غیر الكحولى بالنسبة للدھون الحشویة وتحت الجلد
Non -Alcoholic Steatohepatitis In Relation To Visceral And 

Subcutaneous Fat  

  أ.د/ حنان محمود أحمد
  اض الباطنةأستاذ األمر

  د/ وائل أحمد عباس
  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

NCT0424
0145 

30//12/2
019  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

نادیھ حسین 
  األمراض الباطنة  ماجستیر  ھمام حسین

  للقصور الكلوي ةالحمراء كداللھ حدیث ةالذئب ىقیاس مستوى السیرامید بمصل الدم  في مرض
Serum Ceramides Level In Systemic Lupus Erythematosus Patients As 

A Novel Marker For Renal Impairment  

  أ.د/ نبویة محمود توفیق
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ مروة كمال عبده
  مدرس األمراض الباطنة

NCT042
٥٦٥٧٧ 

١٢/١/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

راندا 
محروس 
 رشدي
  یمابراھ

  األمراض الباطنة  ماجستیر
  تاثیر قصورالغدة الدرقیة تحت اإلكلینیكى على القلب واالوعیة الدمویة
The Impact Of Sub Clinical Hypothyroidism On The Cardiovascular 

System  

  أ.د/ محمد حسام الدین مغربي
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ منال السید عز الدین
  الباطنةأستاذ مساعد األمراض 

  د/ سارة محمود أحمد حسنین
  مدرس األشعة التشخیصیة

NCT042
٣٦٢٣٢ 

١٠/١/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

محمد فوزي 
حاالت حرجة /    ماجستیر  إبراھیم

  األمراض الباطنة
  مرضى العنایة المركزة ىتأثیر إضطرابات النزف والتجلط عل

Impact Of Hemostatic Disorders On Intensive Care Patients  

  أ.د/ نور الدین عبد العظیم الحفني
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ مي مصطفى كمال

  مدرس األمراض الباطنة

NCT041
٧٩٣٥٧ 

١١/٢/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة



 ١٤
دعاء رشدي 
عبدالستار 
  محمد

حاالت حرجة /    ماجستیر
  األمراض الباطنة

ونیة على عضلة الحجاب الحاجز لمرضى الحاالت الحرجة الذین یخضعون االشعة التلیفزی
  لعالج الثیوفیللین

Diaphragmatic Ultrasound In Critically Ill Patients With Therapeutic 
Theophylline Trials  

  أ.د/ حنان محمود أحمد
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ حنان شرف الدین محمد
  لباطنةأستاذ مساعد األمراض ا

NCT04
٢٦٩١٨٧ 

٦/٢/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

علیاء محمد 
یوسف أحمد 

  الكبش
  طب وجراحة العین  ماجستیر

التغیرات في الشبكیة ومقولة العین في حاالت كسل العین االحادي باستخدام جھاز األشعة 
  المقطعیة البصریة المترابطة

Macular And Retinal Changes In Unilatral Amblyopia Using Optical 
Coherence Tomography  

  أ.د/ عمر محمد علي
  طب وجراحة العین أستاذ

  د/ جمال الدین راشد عثمان
  طب وجراحة العین أستاذ مساعد

  د/ محمد أنور سید
  طب وجراحة العین مدرس

NCT04
٠٩٢٣٦١ 

٢١/١/
٢٠٢٠ 

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

عمر 
م عبدالكری
  حسن

  طب وجراحة العین  ماجستیر
  فحص النسیج المرضي للقذحیة في حاالت الجلوكوما الخلقیة االولیة

Histopathological Examination Of Iris Tissue In Primary Congenital 
Glaucoma  

  أ.د/ حسن لطفي فھمي
  أستاذ طب وجراحة العین

  د/ علي نتاج ریاض
  أستاذ مساعد طب وجراحة العین

  محمود فتحي راتبد/ 
  مدرس طب وجراحة العین

NCT04
٠٧٩٧٢٥ 

٢١/١/
٢٠٢٠ 

وافق المجلس 
على ما جاء 
  بقرار اللجنة

مریم حمدي 
رسمي 
  زارع

  طب وجراحة العین  ماجستیر

نسبة انتشار القرنیة المخروطیة بین األشخاص المترددین على مراكز جراحة تصحیح 
  االبصار فى أسیوط

Prevelance Of Keratoconus In Individuals Attending Refractive 
Surgery Centers In Assiut  

  أ.د/ محمد سعد عبد الرحمن
  طب وجراحة العین أستاذ

  د/ ھاني عمر الصدفي
  طب وجراحة العین أستاذ مساعد

  د/ حازم عبد المتعال
  طب وجراحة العین مدرس

NCT04
٠٩٢٤٢٦ 

٢/٢/
٢٠٢٠ 

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

رؤى المعتز 
عبد الرازق 

زھني 
  السبروت

األمراض العصبیة   ماجستیر
  والنفسیة

  ىنمط وتكرار الحركات الالإرادیة الغیر صرعیة: دراسة معتمدة على المستشف
Pattern And Frequency Of Non-Epileptic Involuntary Movements. 

Hospital-Based Study  

  أ.د/ حمدي نجیب التالوي
  العصبیة أستاذ األمراض

  أ.د/ علي سلیمان علي شلش
  أستاذ األمراض العصبیة
  د/ محمد أحمد عبد الحمید

  أستاذ مساعد األمراض العصبیة

NCT04
٠٨٣٥٨٦ 

16/2/202
0  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

شھیره سید 
احمد 
  عبدالماجد

األمراض العصبیة   ماجستیر
  والنفسیة

باستخدام الموجات فوق الصوتیة ومدى ارتباطھا بنتائج تغیرات األنسجة العصبیة والعضلیة 
  نواع المختلفة من اعتالل األعصابفسیولوجیا األعصاب في األ

Neurolmuscular Ultrasound Changes In Neuropathies In Correlation 
To Neurophysiological Findings  

  أ.د/ أحمد حمدي یوسف
  أستاذ األمراض العصبیة

  مة محمدد/ خالد أوسا
  مدرس األمراض العصبیة

NCT04
٠٩٢١٤٠ 

٢/٢/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

سمیة أسامة 
محمد ربیع 
  موسي

  األشعة التشخیصیة  ماجستیر
  تقییم التصویر المقطعي للحصوات البولیة مقارنة بالتحلیل المختبري لھا

Computed Tomography Evaluation Of Urinary Stones Densities 
Compared To In Vitro Analysis Of Its Chemical Composition  

  أ.د/ مصطفى ثابت حسین
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ نسرین عادل عباس

  مدرس األشعة التشخیصیة

NCT04
١١٠٥٧٤ 

١٦/٢/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

ھبھ عبد 
المعز سید 

  ثابت
  ةاألشعة التشخیصی  دكتوراه

دور فحوص الرنین المغناطیسي الوظیفیة في تقییم أورام الثدي السرطانیة عقب دورات 
  العالج الكیمائي

Role Of Functional MRI Techniques In Evaluation Of Breast Cancer 
Following Neoadjuvant Chemotherapeutic Series  

  أ.د/ اسامة حارث عبد اللطیف
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ محمد كریم محمود

  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة
  د/ مروة محمد سامي

  مدرس األشعة التشخیصیة

Nct23
٩٦٩٥٢٤ 6/2/2020  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة



 ١٥

آالء وائل 
حسین 
  یوسف

عالج األورام والطب   ماجستیر
  النووي

  ي مرضى األورامدور المسح الذري البوزیتروني في الكشف عن ثانویات العظام ف
Role Of Positron Emission Tomography/Computed 

Tomography In Detecting Bone Metastases In Cancer 
Patients  

  أ.د/ محمد عبد الحكیم مكاوي
  أستاذ عالج األورام والطب النووي
  د/ ھبة اهللا أحمد عبد الرؤوف عسكر

  مدرس الطب النووي

NCT0440
80271 

١٠/٢/
٢٠٢٠  

المجلس  وافق
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

رنا محمود 
  الطب النووي  ماجستیر  فرغلي علي

فلورو دیوكسي  ١٨المسح البوزیتروني المصاحب باالشعة المقطعیة باستخدام فلورین دور
كلھ  الذین لدیھم مسح سلبي للجسم المتباینة مرضى سرطان الغدة الدرقیةحاالت في جلوكوز 

مضادة إیجابیة  الغدة الدرقیة أو أجسام دالئل اوراممرتفع من  ومستوى المشع ١٣١ بالیود
  الغدة الدرقیة دالئل اورامل

Role Of F-18-Fluoro-Deoxy-Glucose PET/CT In Differentiated 
Thyroid Cancer Patients With Negative I-131 Whole Body Scan And 
Elevated Thyroglobulin Level Or Positive Anti Thyroglobulin 
Antibodies 

  أ.د/ محمد عبد الحكیم مكاوي
  أستاذ عالج األورام والطب النووي
  د/ نھلة مصطفى محمود عبد الفتاح

  مدرس عالج األورام والطب النووي

NCT04
١٢٨٦٣١ 

١٧/٢/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

انجي محمد 
الكیمیاء الحیویة   دكتوراه  فكري محمد

  الطبیة

تقییم المؤشرات الحیویة المحتملة الجدیدة في مرضى متالزمة تكیس المبایض للتنبؤ بنتیجة 
  التلقیح االصطناعي

Assessment Of Phoenixin And Humanin Biomarkers In Polycystic 
Ovarian Syndrome Patients As Predictors Of Intracytoplasmic Sperm 

Injection Outcome  

  محروس زخاري فرج أ.د/ مدیحة
  أستاذ الكیمیاء الحیویة الطبیة

  د/ أمل عبد الفتاح محمود
  مدرس الكیمیاء الحیویة الطبیة

  د/ ریھام إبراھیم الدسوقي محمد المھدي
  مدرس الكیمیاء الحیویة الطبیة

NCT0440
80271 

٣٠/١/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

 حمديھیام 
محمود 
  محمود

المیكروبیولوجیا   ماجستیر
  الطبیة والمناعة

للعالج ضد  االستجابةالدم مع  في المتحول بیتاوعامل النمو  ٦- رتباط مستوى االنترلوكینا
  المزمن ج الكبديمرضى االلتھاب  فيالفیروسات 

Association Of Serum Interleukin-6 And Transforming Growth Factor 
Beta With Response To Antiviral Therapy For Chronic Hepatitis C 

Patients  

  أ.د/ سلوى سید أحمد
  أستاذ المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة

  د/ علیاء محمود علي غندور
  مدرس المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة

  
  
  
  

NCT03
٨٨٢٣٠٧ 

١١/٤/
٢٠١٩  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

مؤمن 
مصطفي 
  یوسف مكي

یر والعنایة التخد  دكتوراه
  المركزة

احصار العقدة النجمیة كعالج مساعد لمحصرات قنوات الكالسیوم في منع تشنج االوعیة 
  الدماغیة في نزف تحت العنكبوتیة الرضي

Stellate Ganglion Block As Adjuvant Therapy To Calcium Channel 
Blocker In Prevention Of Cerebrovascular Spasm In Traumatic 

Subarachnoid Haemorrhage  

  أ.د/ كوثر حفني محمد محمد
  التخدیر والعنایة المركزة أستاذ

  د/ عبد الرحیم محمود محمد
  التخدیر والعنایة المركزة أستاذ مساعد

  د/ غادة محمد أبو الفضل
  التخدیر والعنایة المركزة مدرس

NCT04
١٠٠٨٢٤ 

١٤/١/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

رامي 
رجائي 
حنس 
  جریس

التخدیر والعنایة   دكتوراه
  المركزة

  تأثیر اإلصابات المتقدمة في إحداث الموت الذاتي للخلیة وتأثیرھا على معامل الوفاة
Effect Of Severe Trauma On Programmed Death Molecule (PD1) And 

Its Legend (PD1/L1) On T Lymphocytes And Correlation With 
Mortality  

  أ.د/ حسن إبراھیم محمد قطب
  التخدیر والعنایة المركزة أستاذ

  د/ أبو العیون محمد عبد المحسن
  التخدیر والعنایة المركزة مدرس

NCT04
٢٣٣٧٢٣ 

١٦/٢/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

جاسـم 
محمــد 
  الشمــــري

األمراض الجلدیة   ماجستیر
  والتناسلیة

العالج بالبالزما الغنیة بالصفائح الدمویة لمرض الصلع الوراثي: استعراض  ةفعالیة وسالم
 منھجي وتحلیل بعد الرصد

Efficacy Of Platelet-Rich Plasma Therapy For Androgenetic Alopecia: 
A Systematic Review And Meta-Analysis  

  أ.د/ عماد عبد الرحیم طھ
  أستاذ األمراض الجلدیة والتناسلیة

  رفیدة رفعت شحاتھ /د
  مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة

  د/ منال محمد مصطفى درویش
  أستاذ مساعد الصحة العامة

NCT04
١٩١٠٠٥ 

٦/٢/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة



 ١٦

اسالم محمد 
عبد الحمید 

  احمد
  جراحة العظام  ماجستیر

المحاور في تثبیت الكسور بالفقرات  مقارنة بین المسامیر وحیدة المحور والمسامیر متعددة
  الصدریة القطنیة

Mono-Axial Versus Poly-Axial Pedicle Screw Fixation For 
Thoracolumbar Fractures  

  أ.د/ محمد عبد الحي المشتاوي
  أستاذ جراحة العظام
  د/ أحمد محمد شوقي

  أستاذ مساعد جراحة العظام
  د/ محمود فؤاد حسن
  مدرس جراحة العظام

NCT04
٠٣٢٠٥٤ 

10/2/202
0  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

مینا صفوت 
  فكري سیف

جراحة 
  ماجستیر  العظام

دراسة مقارنة عشوائیة لمقارنة نتائج اصالح قطع االوتار القابضة بالمجال الثاني بالید تحت 
  التخدیر الكلي والتخدیر الموضعي مع االستیقاظ الكلي بدون عاصبة

Randomized Controlled Trial To Compare The Outcomes Of Zone 2 
Flexor Tendon Repair Of The Hand Under General Anesthesia Versus 

Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet  

  أ.د/ ولید ریاض صالح
  جراحة العظام أستاذ

  د/ یاسر فاروق راغب
  جراحة العظام مدرس

  د/ محمد مرسي محمد
  جراحة العظام سمدر

NCT04
٠٨٩١٢٤ 

18/2/202
0  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

خالد محمد 
  طب األطفال  دكتوراه  عالم احمد

  تقییم اداء ومضاعفات اجھزة ضبط نبضات القلب في االطفال
Evaluation Of Performance And Complications Of Pacemakers In 

Children  

  أ.د/ غادة عمر الصدفي
  طب األطفال أستاذ

  د/ دعاء محمد رأفت محمود
  طب األطفال أستاذ مساعد

  د/ فیصل الخطیب عبد اهللا
  طب األطفال أستاذ مساعد

  أ.د/ وائل محمد نبیل لطفي
  جامعة القاھرة - أستاذ طب األطفال

NCT0416
3770 

٦/٢/
٢٠٢٠  

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

  

  

  جوھریًا ر غیتغییر موضوع البحث تغیرًا 
  

 مجلسقرار ال  تاریخ االخالقیات  رقم التسجیل موضوع البحث بعد التغيير موضوع البحث قبل التغيير الدرجة صصالتخ االسم

حسام 
الدین 
جمال 

فخرى 
  أحمد

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  ماجستیر

مقارنة التأثیر المھدئ لكال من عقار الكیتامین وعقار المیدازوالم أثناء 
على ناحیة  ر النصفى لعملیات اصالح الفتق االربى االختیارىالتخدی

  واحدة. دراسة مقارنة عشوائیة
A Comparison Of The Sedative Effect Of Ketamine 

And Midazolam During Spinal Anaesthesia For 
Elective Unilateral Inguinal Hernia Repair. A 

Randomized Comparative Trial  

ة التأثیر المھدئ لكال من عقار الكیتامین وعقار المیدازوالم مقارن
على  أثناء التخدیر النصفى لعملیات اصالح الفتق االربى االختیارى

  ناحیة واحدة. دراسة مقارنة عشوائیة
A Comparison Of The Sedative Effect Of 
Ketamine And Midazolam During Spinal 

Anaesthesia For Elective Unilateral Inguinal 
Hernia Repair. A Randomized Comparative Trial  

NCT0
٢/٢/٢٠٢٠ ٣١٣٣٧٨٠  

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار 

  اللجنة



 ١٧

ساره 
محمد 

احمد علم 
  الدین

الباثولوجیا   دكتوراه
  اإلكلینیكیة

كوسیلة جدیدة لتشخیص  (Ctdna)الحمض النووي المتحرر من الخلیة 
  بالزما االنساناألورام من عینات 

Cell-Free Circulating Tumor DNA (Cfdna) As New 
Tumor Diagnostics From Human Plasma Samples 

الحمض النووي المتحرر من الخلیة كوسیلة جدیدة لتشخیص 
 األورام من عینات بالزما االنسان

Cell Free Circulating Nucleic Acids As New 
Tumor Diagnostics From Human Plasma Samples 

NCT0408
1194 9/9/2019  

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار 

  اللجنة

محمد 
كامل 

  محمد سید
جراحة   ماجستیر

  العظام

استخدام منظار الركبة الجراحى فى عالج الخشونة المستعصیة لمفصل 
  الرضفى الفخذى

Arthroscopic Treatment Of Resistant Cases Of 
Patellofemoral Pain By Circumpatellar Denervation 

With Or Without Lateral Patellar Facetectomy  

 الم مقدمة الركبةآتاثیر استخدام منظار الركبة الجراحي في عالج 
علي أوخشونة مفصل الرضفي الفخذي في حاالت استعدال التقوس 

  القصبة بواسطة شق عظمي ةعظم
Effect Of Arthroscopic Patellar Denervation With 
High Tibial Osteotomy Regarding Anterior Knee 

Pain  

NCT0361
5976 16/2/2020  

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار 

  اللجنة

  

 تعدیل لجنة إشراف
الخاصة بالطبیب/ عبد الرحمن محمد عبد القادر  من اإلشراف على رسالة الماجستیر -مدرس جراحة المسالك البولیة والتناسلیة  -السید الدكتور/ أحمد كمال حسب النبي  رفع اسم ·

  لتعدیل مكونة من كل من:(معید بقسم جراحة المسالك البولیة والتناسلیة) وذلك بناءًا على توصیة من باقي لجنة االشراف وموافقة مجلس القسم لتصبح اللجنة بعد ا
  أ.د/ إیھاب أسامة إبراھیم الجنایني            أ.د/ عالء عزت عبد المنعم

  أستاذ جراحة المسالك البولیة والتناسلیة        أستاذ جراحة المسالك البولیة والتناسلیة
  
  

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  

  

 مجلسقرار ال لجنة األشراف بعد التعدیل لجنة األشراف قبل التعدیل الدرجة التخصص االسم

  ماجستیر  طب األطفال  رانیا اسحق جدي ویصا

  الرب عسكر أ.د/ أحمد جاد
  أستاذ طب األطفال
  د/ حكمة سعد فرغلي

  أستاذ مساعد طب األطفال

  جیھان محمد كمال الدینأ.د/ 
  أستاذ طب األطفال
  د/ حكمة سعد فرغلي

  أستاذ مساعد طب األطفال

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

ماري مكرم كامل 
  ماجستیر  طب األطفال  تاوضروس

  أ.د/ فھیم محمد فھیم
  اذ طب األطفالأست

  د/ میرفت أمین محمود
  مدرس طب األطفال

  أ.د/ فھیم محمد فھیم
  أستاذ طب األطفال

  فیصل الخطیب أحمدد/ 
  طب األطفال أستاذ مساعد

  
  
  
  
  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة



 ١٨

ھدى عبد القادر محمد 
 على

األنف واألذن 
 دكتوراه والحنجرة

  أ.د/ محمد عزام عبد الرازق
  ذ األنف واألذن والحنجرةأستا

  د/ محمود علي رجائي
  مدرس األنف واألذن والحنجرة

  أ.د/ محمد عزام عبد الرازق
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  أ.د/ حسام الدین محمود البصراطي
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  د/ محمود علي رجائي
  مدرس األنف واألذن والحنجرة

  د/ شرین محمد محمد
  كروبیولوجیامدرس المی

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

  ماجستیر  أنف وأذن وحنجرة  زینب  صالح الدین محمد

  أ.د/ مصطفى عثمان رمضان
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة
  أ.د/ حمزة الشافعي أحمد

  أستاذ مساعد األنف واألذن والحنجرة
  د/ إیمان أحمد محمد محمود 

  أستاذ مساعد الباثولوجیا 

  د/ مصطفى عثمان رمضانأ.
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة
  أ.د/ حمزة الشافعي أحمد

  أستاذ مساعد األنف واألذن والحنجرة
  د/ محمد فاروق محمود علي
  أستاذ مساعد الباثولوجیا

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

تخدیر وعنایة   احمد سعید سعد
  مركزة

  
  انأ.د/ اكرام عبد اهللا عثم  دكتوراه

  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  د/ محمد جالل عبد الرحیم

  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة
  د/ وسام نشأت علي

  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  أ.د/ اكرام عبد اهللا عثمان
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  د/ محمد جالل عبد الرحیم

  كزةأستاذ مساعد التخدیر والعنایة المر
  د/ وسام نشأت علي

  مدرس التخدیر والعنایة المركزة
  د/ علي حمدي علي

  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

  ماجستیر  طب األطفال  محمدیمنى حسین 

  السایح أ.د/ خالد إبراھیم عبد الرحمن
  أستاذ طب األطفال

  فتحى ریاض أمیر د/ محمد
  ب األطفالأستاذ مساعد ط

  السایح أ.د/ خالد إبراھیم عبد الرحمن
  أستاذ طب األطفال

  فتحى ریاض أمیر د/ محمد
  أستاذ مساعد طب األطفال
  أ.د/ حنان جالل عبد العظیم
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینكیة

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

   
  

  :لدرجة الدكتوراة استمرار القید

  مجلسقرار ال  السبب  تاریخ قبول الرسالة  تاریخ التسجیل  تاریخ القید    المدة خصصالت  الدرجة اسم الطالب

األمراض الجلدیة والتناسلیة   دكتوراه  إیمان فتحي أحمد
  وأمراض الذكورة

عام اعتبارًا من 
  ٢٠١٩أكتوبر 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/١٠/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس 
  ي والحصول على الدرجةالثان

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

مھا سید إبراھیم 
الطب الطبیعي والروماتیزم   دكتوراه  عبد الرحمن

  والتأھیل 

عام اعتبارًا من 
عام سابع   ٢٠١٩أكتوبر 

  ١٨/١٠/٢٠١٦  ٢٢/١٠/٢٠١٣  واخیر
موافقة مجلس القسم على 

تشكیل لجنة فحص 
  ١٦/٢/٢٠٢٠بتاریخ 

من مناقشة الرسالة والحصول على لالنتھاء 
  الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

رحاب محمد 
عام اعتبارًا من   طب األطفال  دكتوراه  صفوت

  ٢٠١٩أكتوبر 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/١٠/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس

  الثاني والحصول على الدرجة
لى ما وافق المجلس ع

  جاء بقرار اللجنة
أماني محمد عبد 

طب المناطق الحارة    دكتوراه  الحمید
  والجھاز الھضمي

عام اعتبارًا من 
الجتیاز امتحانات الجزء الثاني والحصول   ١٩/١١/٢٠١٩  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 

  على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة



 ١٩
 یاسمین دندراوي

طب المناطق الحارة    دكتوراه  إبراھیم
  والجھاز الھضمي

عام اعتبارًا من 
تم تشكیل لجنة فحص   ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 

  ١٧/١٢/٢٠١٩بتاریخ 
لالنتھاء من مناقشة الرسالة واجتیاز امتحانات 

  الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

محمد عبد الغني 
طب المناطق الحارة    دكتوراه  عبد الحمید

  والجھاز الھضمي
عام اعتبارًا من 

  ٢٠١٩أبریل 
تم تشكیل لجنة فحص   ٢٠/١٢/٢٠١٦  ٢٠/٥/٢٠١٥  عام خامس 

  ٢٠/١/٢٠٢٠بتاریخ 
لالنتھاء من مناقشة الرسالة واجتیاز امتحانات 

  الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما
  جاء بقرار اللجنة

محمد حسن عبد 
طب المناطق الحارة    دكتوراه  الجواد

  والجھاز الھضمي
عام اعتبارًا من 

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام تاسع 
تم تشكیل لجنة فحص   ٢١/٦/٢٠١٥  ٢٣/١٠/٢٠١١  وأخیر

  ٢٠/١/٢٠٢٠بتاریخ 
لالنتھاء من مناقشة الرسالة واجتیاز امتحانات 

  الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

محمد عز الدین 
طب المناطق الحارة    دكتوراه  عبد المنعم

  والجھاز الھضمي
عام اعتبارًا من 

  ٢٠١٩أكتوبر 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس 

  الثاني والحصول على الدرجة
ما وافق المجلس على 
  جاء بقرار اللجنة

شیماء علي سعد 
عام اعتبارًا من   األشعة التشخیصیة  دكتوراه  عبد العاطي

وافق المجلس على ما   لالنتھاء من الرسالة والحصول على الدرجة  -------  ٢٣/٤/٢٠١٧  ١٩/٤/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩أبریل 
  جاء بقرار اللجنة

منى جودة مغربي 
عام اعتبارًا من   یصیةاألشعة التشخ  دكتوراه  عبد النبي

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام سادس 
وافق المجلس على ما   لالنتھاء من الرسالة والحصول على الدرجة  -------  ١٥/١/٢٠١٩  ٢١/١٠/٢٠١٤  وأخیر

  جاء بقرار اللجنة

مصطفى فایز جاد 
  جراحة العظام  دكتوراه  الرب

عام اعتبارًا من 
عام سابع   ٢٠١٩أبریل 

  عشر واخیر 

٢١/٣/٢٠٠٤  
قید  اعادة

٢٠/١٢/٢٠١٥  
ألداء االمتحان النھائي والحصول على   ١٦/١٢/٢٠١٨  ٢١/٣/٢٠٠٤

  الدرجة

وافق المجلس على ما 
 جاء بقرار اللجنة

(بشرط التقدم ألداء 
االمتحان النھائي أبریل 

٢٠٢٠(  
عمرو أبو الفضل 

عام اعتبارًا من   جراحة العظام  دكتوراه  السید محمد
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام سابع 
تم تشكیل لجنة فحص   ٢١/٦/٢٠١٦  ١٩/١١/٢٠١٣  واخیر

  ١٧/١٢/٢٠١٩بتاریخ 
لالنتھاء من مناقشة الرسالة واجتیاز امتحانات 

  الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

جابر عید عبد 
عام اعتبارًا من   جراحة العظام  دكتوراه  التواب

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام سادس 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٧/١/٢٠١٧  ٢١/١٠/٢٠١٤  وأخیر 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

ھشام محمد 
عام اعتبارًا من   جراحة العظام  دكتوراه  البسیط عبد الغني

وافق المجلس على ما   لرسالة والحصول على الدرجةلالنتھاء من ا  ------  ١٩/١٢/٢٠١٧  ١٩/٤/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩أبریل 
  جاء بقرار اللجنة

مصطفى أحمد 
عام اعتبارًا من   جراحة العظام  دكتوراه  ثابت

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩أكتوبر 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  ء بقرار اللجنةجا

محمد كمال أحمد 
عام اعتبارًا من   جراحة العظام  دكتوراه  محمد الجعفري

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩أكتوبر 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

محمد صالح عبد 
  جراحة األوعیة الدمویة  دكتوراه  م شحاتالكری

عام اعتبارًا من 
  لالنتھاء من الرسالة والحصول على الدرجة  ------  ٢١/٦/٢٠١٦  ١٩/٤/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩أبریل 

وافق المجلس على ما 
  ةجاء بقرار اللجنة

  
  

ضیاء الدین صابر 
عام اعتبارًا من   جراحة  دكتوراه  أحمد

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام سادس 
وافق المجلس على ما   لالنتھاء من الرسالة والحصول على الدرجة  ------  ٢٠/٩/٢٠١٦  ٢١/١٠/٢٠١٤  وأخیر

  جاء بقرار اللجنة
نجم الدین أبو النجا 

عام اعتبارًا من   جراحة  دكتوراه  أحمد
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام سادس 
فق المجلس على ما وا  لالنتھاء من الرسالة والحصول على الدرجة  ------  ٢١/٦/٢٠١٦  ٢١/١٠/٢٠١٤  وأخیر

  جاء بقرار اللجنة
محمد مصطفى 

عام اعتبارًا من   جراحة  دكتوراه  حسین 
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام سادس 
وافق المجلس على ما   لالنتھاء من الرسالة والحصول على الدرجة  ------  ١٩/٧/٢٠١٦  ٢١/١٠/٢٠١٤  وأخیر

  جاء بقرار اللجنة
أحمد محمد محي 
ام اعتبارًا من ع  جراحة  دكتوراه  الدین الشافعي

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢١/٥/٢٠١٧  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩أكتوبر 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

إبراھیم مصطفى 
  جراحة  دكتوراه  أحمد عبد العال

عام اعتبارًا من 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢٣/٢/٢٠١٧  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩أكتوبر 

  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

  



 ٢٠
محمد أحمد محمد 

عام اعتبارًا من   جراحة  دكتوراه  إبراھیم
از امتحانات الجزء لالنتھاء من الرسالة واجتی  ------  ٢٣/٢/٢٠١٧  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩أكتوبر 

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

محمد جمال أمین 
عام اعتبارًا من   جراحة  دكتوراه  الطاھر

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٩/٧/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩أكتوبر 
  الثاني والحصول على الدرجة

المجلس على ما وافق 
  جاء بقرار اللجنة

ھشام فایق فؤاد 
عام اعتبارًا من   جراحة  دكتوراه  سلیمان

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام ثامن 
تم تشكیل لجنة فحص   ١١/٢/٢٠١٤  ١٦/١٠/٢٠١٢  وأخیر

  ٢٥/١٢/٢٠١٩بتاریخ 
لالنتھاء من مناقشة الرسالة واجتیاز امتحانات 

  الجزء الثاني والحصول على الدرجة
على ما وافق المجلس 

  جاء بقرار اللجنة
أحمد ممدوح عبد 

عام اعتبارًا من   جراحة  دكتوراه  الھادي
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام ثامن 
تشكیل لجنة فحص   ٢٠/١٢/٢٠١٦  ١٦/١٠/٢٠١٢  وأخیر

  16/٢/٢٠٢٠بتاریخ 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء 

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

  اللجنةجاء بقرار 
أحمد محمد 
عام اعتبارًا من   جراحة القلب والصدر  دكتوراه  فرغلي

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام سادس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٧/١١/٢٠١٥  ٢١/١٠/٢٠١٤  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

محمود محمد 
عام اعتبارًا من   حة القلب والصدرجرا  دكتوراه  عاطف

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ١٩/٤/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩أبریل 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

أحمد محمد أحمد 
عام اعتبارًا من   جراحة القلب والصدر  دكتوراه  نصر

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢٣/١٠/٢٠١٨  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩أكتوبر 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عبد الناصر محمد 
طب القلب واألوعیة   دكتوراه  عبد الرحیم

  الدمویة
عام اعتبارًا من 

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام سادس 
تم تشكیل لجنة فحص   ٢٩/٥/٢٠١٦  ١٦/١٠/٢٠١٢  وأخیر

  ١٧/١٠/٢٠١٩بتاریخ
لالنتھاء من مناقشة الرسالة واجتیاز امتحانات 

  الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

طب القلب واألوعیة   دكتوراه  أمیر خلیفة محفوظ
  الدمویة

عام اعتبارًا من 
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام سادس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٧/١/٢٠١٧  ٢٢/٤/٢٠١٤  یروأخ

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

إیمان عباس عبد 
طب القلب واألوعیة   دكتوراه  العال

  الدمویة
عام اعتبارًا من 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩أكتوبر 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

نھى محمد جمال 
طب القلب واألوعیة   دكتوراه  ھاشم

  الدمویة
عام اعتبارًا من 

وافق المجلس على ما   الدرجةلالنتھاء من الرسالة والحصول على   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ١٩/٤/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩أكتوبر 
  جاء بقرار اللجنة

سیف االسالم 
عام اعتبارًا من   التولید وأمراض النساء  دكتوراه  أحمد

  ٢٠١٩أبریل 
عام ثامن 
تم تشكیل لجنة فحص   ٣/٨/٢٠١٦  ٢٢/٥/٢٠١٢  واخیر

  ١٦/١/٢٠٢٠بتاریخ 
لالنتھاء من مناقشة الرسالة والحصول على 

  الدرجة
وافق المجلس على ما 

  بقرار اللجنةجاء 
إیمان صدقي 

عام اعتبارًا من   التولید وأمراض النساء  دكتوراه  سالمة
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز الجزء الثاني   ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ٢٢/٤/٢٠١٤  عام خامس   ٢٠١٩أبریل 

  والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

أحمد محمد عبد 
عام اعتبارًا من   د وأمراض النساءالتولی  دكتوراه  النبي

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام سابع 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز الجزء الثاني   ------  ٢١/٥/٢٠١٧  ١٩/١١/٢٠١٣  واخیر

  والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   التولید وأمراض النساء  دكتوراه  لمیاء محمد بخیت
  ٢٠١٩أبریل 

عام سادس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز الجزء الثاني   ------  ١٥/٧/٢٠١٤  ٢١/٥/٢٠١٣  واخیر

  والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

أحمد سعید سعد 
عام اعتبارًا من   التخدیر والعنایة المركزة  دكتوراه  امبابي

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام سادس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز الجزء الثاني   ------  ١٧/١/٢٠١٧  ٢٥/١١/٢٠١٤  واخیر

  والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

محمد السید 
عام اعتبارًا من   التخدیر والعنایة المركزة  دكتوراه  محمود عبد اهللا

  ٢٠١٩أبریل 
عام سادس 
جتیاز الجزء الثاني لالنتھاء من الرسالة وا  ------  ٢٥/٢/٢٠١٨  ٢٢/٤/٢٠١٤  واخیر

  والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

أحمد أبو الفتوح 
عام اعتبارًا من   التخدیر والعنایة المركزة  دكتوراه  محمد

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام سادس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز الجزء الثاني   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٥/١١/٢٠١٤  واخیر

  درجةوالحصول على ال
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

مروة عمر محمد 
عام اعتبارًا من   طب وجراحة العین  دكتوراه  علي

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز الجزء الثاني   ------  ٢٠/١٢/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس   ٢٠١٩أكتوبر 
  والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   طب وجراحة العین  دكتوراه  محمود مھا عمر 
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام سادس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز الجزء الثاني   ------  ١٨/١/٢٠١٥  ٢١/١٠/٢٠١٤  واخیر

  والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

محمد عمر محمد 
 عام اعتبارًا من  طب وجراحة العین  دكتوراه  علي

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام سادس 
وافق المجلس على ما   لالنتھاء من الرسالة والحصول على الدرجة  ------  ١٨/١/٢٠١٥  ٢١/١٠/٢٠١٤  واخیر

  جاء بقرار اللجنة



 ٢١
نھى علي عصام 
عام اعتبارًا من   طب وجراحة العین  دكتوراه  الدین محمد

ن الرسالة واجتیاز الجزء الثاني لالنتھاء م  ------  ٢٢/٥/٢٠١٨  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس   ٢٠١٩أكتوبر 
  والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

محمد فتحي أحمد 
عام اعتبارًا من   طب وجراحة العین  دكتوراه  عرابي

  ٢٠١٩أبریل 
عام سادس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز الجزء الثاني   ------  ١٥/١/٢٠١٨  ٢١/٤/٢٠١٣  واخیر

  صول على الدرجةوالح
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

  

  :لدرجة الماجستیر استمرار القید
  مجلسقرار ال  السبب  تاریخ قبول الرسالة  تاریخ التسجیل  تاریخ القید    المدة التخصص  الدرجة اسم الطالب

األمراض الجلدیة والتناسلیة   ماجستیر  مینا رمسیس حلیم
  وأمراض الذكورة

ًا من عام اعتبار
  ٢٠١٩أكتوبر 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/٧/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

األمراض الجلدیة والتناسلیة   ماجستیر  صفاء أحمد حامد
  وأمراض الذكورة

عام اعتبارًا من 
  ٢٠١٩أكتوبر 

م خامس عا
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ١٧/١١/٢٠١٥  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

نیفین جرجس 
األمراض الجلدیة والتناسلیة   ماجستیر  سعید

  وأمراض الذكورة
عام اعتبارًا من 

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام خامس 
وافق المجلس على ما   للحصول على الدرجة  ١٧/٩/٢٠١٩  ٢٠/٩/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  وأخیر

  جاء بقرار اللجنة
أسماء محمود 
األمراض الجلدیة والتناسلیة   ماجستیر  محمد إبراھیم

  وأمراض الذكورة
عام اعتبارًا من 

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام خامس 
افق المجلس على ما و  للحصول على الدرجة  ١٩/٢/٢٠١٩  ٢١/١١/٢٠١٦  ١٧/١١/٢٠١٥  وأخیر

  جاء بقرار اللجنة
أنغام حسن 
األمراض الجلدیة والتناسلیة   ماجستیر  محجوب 

  وأمراض الذكورة
عام اعتبارًا من 

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام سادس 
وافق المجلس على ما   للحصول على الدرجة  ١٧/٩/٢٠١٩  ١٥/٩/٢٠١٥  ٢١/١٠/٢٠١٤  وأخیر

  جاء بقرار اللجنة
سالي ناصف 

ألمراض الجلدیة والتناسلیة ا  ماجستیر  بطرس
  وأمراض الذكورة

عام اعتبارًا من 
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام سادس 
وافق المجلس على ما   للحصول على الدرجة  ١٥/١/٢٠١٩  ١٩/٧/٢٠١٦  ٢١/١٠/٢٠١٤  وأخیر

  جاء بقرار اللجنة
مھا عاطف عبد 

األمراض الجلدیة والتناسلیة   ماجستیر  السالم
  وأمراض الذكورة

عام اعتبارًا من 
  ٢٠١٩أكتوبر 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   -------  ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

 lمریانا مكر
األمراض الجلدیة والتناسلیة   ماجستیر  ریاض جرس

  وأمراض الذكورة
عام اعتبارًا من 

  ٢٠١٩أكتوبر 
ام خامس ع

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   -------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  وأخیر 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عزة حسن عبد 
األمراض الجلدیة والتناسلیة   ماجستیر  المنعم

  وأمراض الذكورة
عام اعتبارًا من 

  ٢٠١٩أكتوبر 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   -------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢١/١٠/٢٠١٤  عام رابع

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

األمراض الجلدیة والتناسلیة   ماجستیر  انجي باسم حكیم
  وأمراض الذكورة

عام اعتبارًا من 
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام تاسع 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ٢/٨/٢٠١٧  ٢٤/٧/٢٠١٣  ٢٣/١٠/٢٠١١  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

ھبة عبد العال 
عام اعتبارًا من   األنف واألذن والحنجرة  ماجستیر  مخیمر

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام خامس 
من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء لالنتھاء   -------  ١٨/٦/٢٠١٧  ٢٠/١٠/٢٠١٥  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

الزھراء حسني 
عام اعتبارًا من   األنف واألذن والحنجرة  ماجستیر  عبد العال

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام خامس 
ات الجزء لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحان  -------  ٢٠/٩/٢٠١٦  ١٧/١١/٢٠١٥  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

  جاء بقرار اللجنة
نورھان علي عبد 

عام اعتبارًا من   األنف واألذن والحنجرة  ماجستیر  الفتاح
  ٢٠١٩أكتوبر 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   -------  ١٨/١٠/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
  رجةالثاني والحصول على الد

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

محمد مصطفى 
عام اعتبارًا من   األنف واألذن والحنجرة  ماجستیر  عبد الحمید

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام خامس 
تم تشكیل لجنة فحص   ٢٢/٣/٢٠١٧  ٢٠/١٠/٢٠١٥  وأخیر

  ٢٢/٧/٢٠١٩بتاریخ
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء 

  رجةالثاني والحصول على الد
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

زینب صالح 
عام اعتبارًا من   األنف واألذن والحنجرة  ماجستیر  الدین محمد

  ٢٠١٩أكتوبر 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   -------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

  اللجنةجاء بقرار 

عام اعتبارًا من   األنف واألذن والحنجرة  ماجستیر  دمیانة عماد ثابت
  ٢٠١٩أكتوبر 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   -------  ٢٣/٤/٢٠١٧  ٢١/١١/٢٠١٦  عام رابع
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

  واألذن والحنجرة األنف  ماجستیر  راندا سالم وارد
عام اعتبارًا من 

  ٢٠١٩أكتوبر 
  عام رابع

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   -------  جاري التسجیل   ١٨/١٠/٢٠١٦
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

  



 ٢٢
عالج األورام والطب   ماجستیر  زینب سعد محمد

  النووي
ن عام اعتبارًا م

  ٢٠١٩أكتوبر 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٦/٢٠١٧  ١٠/٢٠١٦  عام رابع

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عالج األورام والطب   ماجستیر  یسرا فرغلي سعد
  النووي

عام اعتبارًا من 
  ٢٠١٩أبریل 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢/٢٠١٧  ٤/٢٠١٦  عام رابع
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

دعاء عبد العلیم 
عالج األورام والطب   ماجستیر  السید

  النووي
عام اعتبارًا من 

  ٢٠١٩أبریل 
الجزء  لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات  ------  ٢/٢٠١٧  ٤/٢٠١٦  عام رابع

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

إیریني إدوار 
الدراسات السكانیة والصحة   ماجستیر  مسعد

  االنجابیة
عام اعتبارًا من 

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام خامس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   -------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  وأخیر

  لحصول على الدرجةالثاني وا
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

الدراسات السكانیة والصحة   ماجستیر  أمل إبراھیم حسین
  االنجابیة

عام اعتبارًا من 
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام خامس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   -------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

الدراسات السكانیة والصحة   ماجستیر  تغرید محمد حقیق
  االنجابیة

عام اعتبارًا من 
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام خامس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   -------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما
  جاء بقرار اللجنة

الدراسات السكانیة والصحة   ماجستیر  منال مختار فرغل
  االنجابیة

عام اعتبارًا من 
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام خامس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   -------  ١٨/٣/٢٠١٩  ٢٠/١٠/٢٠١٥  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

ھبة اهللا رمضان 
الطب الطبیعي والروماتیزم   ماجستیر  عطیة

  والتأھیل 
عام اعتبارًا من 

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام سابع 
الجتیاز امتحانات الجزء الثاني والحصول   ١٨/٣/٢٠١٩  ٢٠/٩/٢٠١٦  ١٦/١٠/٢٠١٢  واخیر

  على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   جیا الطبیةالفسیولو  ماجستیر  مھا بغدادي تھامي
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢٣/٢/٢٠١٧  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أكتوبر 

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

رانیا صابر 
عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  ریاض

  ٢٠١٩أبریل 
عام خامس 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز الجزء الثاني   ------  ٢٣/٤/٢٠١٧  ١٩/٤/٢٠١٥  روأخی
  والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  سھاد حماد عراقي
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام خامس 
تیاز الجزء الثاني لالنتھاء من الرسالة واج  ------  ١٦/١٢/٢٠١٨  ٢٠/١٠/٢٠١٥  وأخیر

  والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

مصطفى عبد 
عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  اللطیف محمد

  ٢٠١٩أكتوبر 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢٤/٩/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع

  الثاني والحصول على الدرجة
مجلس على ما وافق ال

  جاء بقرار اللجنة
مصطفى خلف 

عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  رفاعي
  ٢٠١٩أكتوبر 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢٤/٩/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

الصغیر دیھوم 
عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  الصغیر 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢١/٥/٢٠١٧  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

أحمد عبد الكریم 
عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  علم الدین

  ٢٠١٩ أكتوبر
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢١/٥/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

اندرو اكرام 
عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  بشري

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام سادس 
لجنة فحص تشكیل   ١٨/١٠/٢٠١٦  ٢٣/١٢/٢٠١٤  وأخیر

  ١١/١٢/٢٠١٩بتاریخ 
لالنتھاء من مناقشة الرسالة واجتیاز امتحانات 

  الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  سارة راشد فھمي
  ٢٠١٩أكتوبر 

لة واجتیاز امتحانات الجزء لالنتھاء من الرسا  ------  ١٨/٧/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عمرو صالح عبد 
عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  الحفیظ

  ٢٠١٩أكتوبر 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز الجزء الثاني   ------  ٢٣/٤/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع

  والحصول على الدرجة
فق المجلس على ما وا

  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  سلفیا منیر یونس 
  ٢٠١٩أكتوبر 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز الجزء الثاني   ------  ٢٣/٤/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
  والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   طب األطفال  رماجستی  طوبیا افرام حبیب
  ٢٠١٩أكتوبر 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  شیماء حمدي أحمد
  ٢٠١٩أكتوبر 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة



 ٢٣
أسماء رفعت عبد 

عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  النعیم
  ٢٠١٩أكتوبر 

الة واجتیاز امتحانات الجزء لالنتھاء من الرس  ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  نیفین أنور توفیق
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام خامس 
الجتیاز امتحانات الجزء الثاني والحصول   ٢٣/١٠/٢٠١٨  ٢٠/٩/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  وأخیر

  على الدرجة
لمجلس على ما وافق ا

  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  منال شارف عید
  ٢٠١٩أكتوبر 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

شیرلي سمیر 
عام اعتبارًا من   طب األطفال  یرماجست  خلیل

  ٢٠١٩أكتوبر 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز الجزء الثاني   ------  ٢٣/٤/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع

  والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

صافیناز محب 
عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  أمین

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢٤/٩/٢٠١٧  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  محمد عزمي عطا
  ٢٠١٩أكتوبر 

نات الجزء لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحا  ------  ١٨/٧/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

إیمان سیف الدین 
عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  إبراھیم

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام خامس 
الجتیاز امتحانات الجزء الثاني والحصول   ١٨/٣/٢٠١٩  ١٧/١/٢٠١٧  ٢٠/١٠/٢٠١٥  وأخیر

  على الدرجة
ا وافق المجلس على م
  جاء بقرار اللجنة

أسماء عطیفي 
عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  ثابت

  ٢٠١٩أكتوبر 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢٤/٦/٢٠١٨  ٢١/١٠/٢٠١٤  عام رابع

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   طفالطب األ  ماجستیر  عماد نبیل عزیز
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام خامس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  إیمان أحمد جمال
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام خامس 
الجتیاز امتحانات الجزء الثاني والحصول   ١٥/١/٢٠١٨  ١٨/١٠/٢٠١٦  ٢٣/١٢/٢٠١٤  أخیرو

  على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

نعمة عبد الحكیم 
عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  عبده

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام خامس 
الجزء الثاني والحصول الجتیاز امتحانات   ١٩/١١/٢٠١٩  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  وأخیر

  على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

شیماء عبد الحكیم 
عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  عبد العزیز

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام خامس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٧/١/٢٠١٧  ٢٠/١٠/٢٠١٥  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  ھدیر محمد أحمد 
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام خامس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/١٠/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  محمد سعیداحسان 
  ٢٠١٩أكتوبر 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٩/١٢/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  ماري مكرم كامل
  ٢٠١٩ر أكتوب

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  محمد زناتي خلف
  ٢٠١٩أكتوبر 

ء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء لالنتھا  ------  ١٨/٧/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  أحمد جابر أحمد
  ٢٠١٩أبریل 

عام خامس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/١٠/٢٠١٦  ١٩/٤/٢٠١٥  وأخیر

  حصول على الدرجةالثاني وال
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

سارة عادل 
عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  محمود

  ٢٠١٩أكتوبر 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢٣/٤/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

  ةجاء بقرار اللجن
أماني مكرم 
عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  ریاض

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢٤/٩/٢٠١٧  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

آیة خلیل علي 
األمراض الباطنة/ أمراض   ماجستیر  خلیل

  دم
عام اعتبارًا من 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٩/٢٠١٧  ١٠/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أكتوبر 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

األمراض الباطنة/ حاالت   ماجستیر  أحمد عاطف ثابت
  حرجة

عام اعتبارًا من 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١١/٢٠١٦  ٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة



 ٢٤
بوال روفائیل 

األمراض الباطنة/ حاالت   ماجستیر  صدقي
  حرجة

عام اعتبارًا من 
لة واجتیاز امتحانات الجزء لالنتھاء من الرسا  ------  ١١/٢٠١٦  ٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

األمراض الباطنة/ أمراض   ماجستیر  آالء أحمد محمود
  كلى

عام اعتبارًا من 
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام خامس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١١/٢٠١٦  ١٠/٢٠١٥  وأخیر

  والحصول على الدرجةالثاني 
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

ریھام محمد ھمام 
األمراض الباطنة/ أمراض   ماجستیر  أحمد

  كلى
عام اعتبارًا من 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢٣/٢/٢٠١٧  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 
  الثاني والحصول على الدرجة

على ما وافق المجلس 
  جاء بقرار اللجنة

محمود مختار عبد 
عام اعتبارًا من   األمراض الباطنة  ماجستیر  الحمید حسن

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢٢/١٠/٢٠١٧  ٢٠/١٠/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩أكتوبر 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

سف عبد إسراء یو
عام اعتبارًا من   األمراض الباطنة  ماجستیر  الحافظ

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ٢١/١١/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أكتوبر 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

أحمد محمد أبو 
اعتبارًا من  عام  األمراض الباطنة  ماجستیر  الوفا

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام سادس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٠/٢٠١٦  ١٠/٢٠١٤  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

أحمد أسامة 
عام اعتبارًا من   األمراض الباطنة  ماجستیر  إبراھیم

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١١/٢٠١٦  ١٠/٢٠١٥  عام خامس  ٢٠١٩أكتوبر 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

جھاد عبد الشاكر 
عام اعتبارًا من   األمراض الباطنة  ماجستیر  عبد الحي

تم تشكیل لجنة فحص   ٤/٢٠١٧  ١٠/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أكتوبر 
  ١٣/١/٢٠١٩بتاریخ 

لالنتھاء من مناقشة الرسالة واجتیاز امتحانات 
  الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   األمراض الباطنة  ماجستیر  مینا رشدي شاكر
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١/٢٠١٧  ١٠/٢٠١٥  عام رابع  ٢٠١٩أكتوبر 

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

إیمان سید حسن 
عام اعتبارًا من   األمراض الباطنة  ماجستیر  عبد اهللا

تم تشكیل لجنة فحص   ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أكتوبر 
  ١/١٠/٢٠١٩بتاریخ 

لالنتھاء من مناقشة الرسالة واجتیاز امتحانات 
  اني والحصول على الدرجةالجزء الث

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   األمراض الباطنة  ماجستیر  سارة أبو زید
تم تشكیل لجنة فحص   ٢٣/٤/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أكتوبر 

  ٢٤/١١/٢٠١٩بتاریخ 
لالنتھاء من مناقشة الرسالة واجتیاز امتحانات 

  على الدرجةالجزء الثاني والحصول 
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

سحر عز الدین 
عام اعتبارًا من   األمراض الباطنة  ماجستیر  حسین

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أكتوبر 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  نةجاء بقرار اللج

عام اعتبارًا من   األمراض الباطنة  ماجستیر  مینا میشیل ولسن
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام خامس 
تم تشكیل لجنة فحص   ١٩/٢/٢٠١٩  ٢٠/١٠/٢٠١٥  وأخیر

  ١٣/١/٢٠١٩بتاریخ 
لالنتھاء من مناقشة الرسالة واجتیاز امتحانات 

  الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

مروة علي عبد 
عام اعتبارًا من   األشعة التشخیصیة  ماجستیر  الرحمن

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام خامس 
اجتیاز امتحانات الجزء الثاني والحصول على   ٢٠/٥/٢٠١٩  ٣/٨/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  وأخیر

  الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

انجي ظریف 
من عام اعتبارًا   األشعة التشخیصیة  ماجستیر  فوزي

تم تشكیل لجنة فحص   ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 
  ٩/١/٢٠١٩بتاریخ 

لالنتھاء من مناقشة الرسالة واجتیاز امتحانات 
  الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

غادة عبد الصبور 
عام اعتبارًا من   األشعة التشخیصیة  ماجستیر  محمد

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩یل أبر
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

فاطمة محمد 
عام اعتبارًا من   األشعة التشخیصیة  ماجستیر  عثمان

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢٣/٤/٢٠١٧  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   األشعة التشخیصیة  ماجستیر  سارة جمال محمد
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أكتوبر 

  ثاني والحصول على الدرجةال
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

اندرو سمیر 
عام اعتبارًا من   األشعة التشخیصیة  ماجستیر  جرجس

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أكتوبر 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  اء بقرار اللجنةج

جھاد محمد 
عام اعتبارًا من   األشعة التشخیصیة  ماجستیر  صفوت

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/٧/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أكتوبر 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   التشخیصیةاألشعة   ماجستیر  سندس حسن سید
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام خامس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢٢/٣/٢٠١٧  ٢٠/١٠/٢٠١٥  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة



 ٢٥
عام اعتبارًا من   األشعة التشخیصیة  ماجستیر  شیري عیاد متى

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  م رابععا  ٢٠١٩أكتوبر 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   األشعة التشخیصیة  ماجستیر  جھاد حسین محمد
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام سادس 
جنة فحص تم تشكیل ل  ١٨/١٠/٢٠١٦  ٢١/١٠/٢٠١٤  وأخیر

  ٩/١٢/٢٠١٩بتاریخ 
لالنتھاء من مناقشة الرسالة واجتیاز امتحانات 

  الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   األشعة التشخیصیة  ماجستیر  شیري داود یسى
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام سادس 
ء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء لالنتھا  ------  ٢٢/١٠/٢٠١٧  ٢٢/١٠/٢٠١٣  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   األشعة التشخیصیة  ماجستیر   دعاء قبیل موسى
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام سابع 
الجتیاز امتحانات الجزء الثاني والحصول   ٢٠/٣/٢٠١٨  ٣/٨/٢٠١٦  ٢٢/١٠/٢٠١٣  واخیر

  لدرجةعلى ا
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   األشعة التشخیصیة  ماجستیر  لمیاء حسین أحمد
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢٣/٤/٢٠١٧  ٢١/١١/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أكتوبر 

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

یمان مدبولي عبد إ
عام اعتبارًا من   الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ماجستیر  الحمید

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٧/١/٢٠١٧  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

أماني حمدي 
عام اعتبارًا من   وجیا اإلكلینیكیةالباثول  ماجستیر  رضوان

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

أحمد رمضان عبد 
عام اعتبارًا من   جراحة العظام  ماجستیر  الاله

  ٢٠١٩أبریل 
عام سابع 
تم تشكیل لجنة فحص   ٦/٢٠١٦  ٤/٢٠١٣  واخیر

  ٧/٢٠١٩بتاریخ 
لالنتھاء من مناقشة الرسالة والحصول على 

  الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

مصطفى صالح 
عام اعتبارًا من   جراحة العظام  ماجستیر  محمد

  ٢٠١٩أبریل 
عام خامس 
الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء  لالنتھاء من  ------  ١٠/٢٠١٦  ٤/٢٠١٥  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

مؤمن مصطفى 
عام اعتبارًا من   جراحة العظام  ماجستیر  محمد

  ٢٠١٩أبریل 
عام خامس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٠/٢٠١٦  ٤/٢٠١٥  وأخیر

  ى الدرجةالثاني والحصول عل
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

ضیاء الدین محمد 
عام اعتبارًا من   جراحة العظام  ماجستیر  عبد العال

  ٢٠١٩أبریل 
عام خامس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٠/٢٠١٦  ٤/٢٠١٥  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

  للجنةجاء بقرار ا
أمین صالح علي 

عام اعتبارًا من   جراحة العظام  ماجستیر  جبر
  ٢٠١٩أبریل 

عام خامس 
لالنتھاء امتحانات الجزء الثاني والحصول   ١٨/٣/٢٠١٩  ٢١/١١/٢٠١٦  ١٩/١/٢٠١٦  وأخیر

  على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

محمد محمود 
ارًا من عام اعتب  جراحة العظام  ماجستیر  أحمد زھري

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢٢/٣/٢٠١٧  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

ابرام روماني 
عام اعتبارًا من   جراحة العظام  ماجستیر  لبیب

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------   ١١/٢٠١٦  ٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

محمد الشریف 
عام اعتبارًا من   جراحة العظام  ماجستیر  محمد

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١١/٢٠١٦  ٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 
  لحصول على الدرجةالثاني وا

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

بیشوي رأفت 
عام اعتبارًا من   جراحة العظام  ماجستیر  زكي

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١١/٢٠١٦  ٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

مد سلمان أح
عام اعتبارًا من   جراحة العظام  ماجستیر  سالمة 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

جراحة المسالك البولیة   ماجستیر  مینا نشأت نظمي
  ناسلیة والت

عام اعتبارًا من 
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام سادس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢٠/٣/٢٠١٨  ٢١/١٠/٢٠١٤  وأخیر 

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

طب القلب واألوعیة   ماجستیر   رنا سمیر یس
  الدمویة

عام اعتبارًا من 
  ٢٠١٩أبریل 

عام خامس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢٣/٤/٢٠١٧  ١٩/٤/٢٠١٥  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

إسراء جعفر عبد 
طب القلب واألوعیة   ماجستیر   الرحیم

  الدمویة
عام اعتبارًا من 

  ٢٠١٩أبریل 
عام خامس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢٠/٩/٢٠١٦  ١٩/٤/٢٠١٥  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

لطیف جرجس 
طب القلب واألوعیة   ماجستیر   لطیف

  الدمویة
عام اعتبارًا من 

  ٢٠١٩أبریل 
عام خامس 
من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء لالنتھاء   ------  ٢١/٥/٢٠١٧  ١٩/٤/٢٠١٥  وأخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة



 ٢٦
ابتسام عبد المنعم 

طب القلب واألوعیة   ماجستیر   أحمد
  الدمویة

عام اعتبارًا من 
الجزء لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٩/٥/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

طب القلب واألوعیة   ماجستیر   آالء سامي محمد
  الدمویة

عام اعتبارًا من 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 

  الثاني والحصول على الدرجة
المجلس على ما  وافق

  جاء بقرار اللجنة
شروق كیالني 

طب القلب واألوعیة   ماجستیر   علي
  الدمویة

عام اعتبارًا من 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

ن صفوت جو
طب القلب واألوعیة   ماجستیر   جون

  الدمویة
عام اعتبارًا من 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

رانیا راضي 
عیة طب القلب واألو  ماجستیر   یعقوب

  الدمویة
عام اعتبارًا من 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

أسماء جمال الدین 
طب القلب واألوعیة   ماجستیر   محمد

  الدمویة
عام اعتبارًا من 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٩/٥/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩ریل أب
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

بیتر إبراھیم حسب 
طب القلب واألوعیة   ماجستیر   اهللا

  الدمویة
عام اعتبارًا من 

اجتیاز امتحانات الجزء الثاني والحصول على   ١٨/١٢/٢٠١٩  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع  ٢٠١٩أبریل 
  الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

مصطفى طلعت 
طب القلب واألوعیة   ماجستیر   بكر

  الدمویة
عام اعتبارًا من 

  ٢٠١٩أكتوبر 
ات الجزء لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحان  -------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢١/٦/٢٠١٦  عام رابع

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

طب القلب واألوعیة   ماجستیر   ناھد سامح ذكي
  الدمویة

عام اعتبارًا من 
  ٢٠١٩أكتوبر 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   -------  ٢٢/١٠/٢٠١٧  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عمرو عبد البدیع 
طب القلب واألوعیة   ماجستیر   عبد الحمید

  الدمویة
عام اعتبارًا من 

  ٢٠١٩أكتوبر 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢١/٥/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

  بقرار اللجنةجاء 
خالد صابر عبد 

طب القلب واألوعیة   ماجستیر   العال
  الدمویة

عام اعتبارًا من 
  ٢٠١٩أكتوبر 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

طب القلب واألوعیة   اجستیر م  أمجد یوسف عبده
  الدمویة

عام اعتبارًا من 
  ٢٠١٩أكتوبر 

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

محمود أسامة سید 
طب القلب واألوعیة   ماجستیر   مرسي

  مویةالد

عام اعتبارًا من 
عام خامس   ٢٠١٩أكتوبر 

  جاري التسجیل  ١٦/١٠/٢٠١٢  وأخیر
 ٣تم عمل تجمید قید 

حتى  ١٠/٢٠١٦سنوات 
١٠/٢٠١٩  

لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء 
  الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

ھمت مصطفى 
ألوعیة طب القلب وا  ماجستیر  سید

  الدمویة
عام اعتبارًا من 

  ٢٠١٩أبریل 
عام خامس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیازر الجزء الثاني   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ١٩/٤/٢٠١٥  وأخیر

  والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  نرمین طاھر ودیع
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام تاسع 
الجتیاز امتحانات الجزء الثاني والحصول   ٢٣/١٠/٢٠١٨  ٢٤/٧/٢٠١٣  ٢٣/١٠/٢٠١١  وأخیر

  على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

محمد مصطفى 
عام اعتبارًا من   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  ھارون 

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام خامس 
نتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء لال  ------  ٢٥/٢/٢٠١٨  ١٧/١١/٢٠١٥  واخیر

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

سارة محمد محمد 
عام اعتبارًا من   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  طلبة 

  ٢٠١٩أكتوبر 
الجزء لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات   ------  ٢١/٥/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

سماح سعد عبد 
عام اعتبارًا من   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  السالم

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام سادس 
لالنتھاء من امتحانات الجزء الثاني والحصول   ٢٥/٢/٢٠١٨  ١٢/٧/٢٠١٥  ٢٢/١٠/٢٠١٣  وأخیر

  على الدرجة
س على ما وافق المجل

  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  أحمد زكي فھمي
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام سادس 
لالنتھاء من امتحانات الجزء الثاني والحصول   ١٨/٣/٢٠١٩  ١٩/١١/٢٠١٧  ٢٢/١٠/٢٠١٣  وأخیر

  على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

  التولید وأمراض النساء  یرماجست  آمال فتحي محمد
عام اعتبارًا من 

عام سابع   ٢٠١٩أكتوبر 
لالنتھاء من امتحانات الجزء الثاني والحصول   ١٩/٢/٢٠١٩  ١٥/٩/٢٠١٥  ٢٢/١٠/٢٠١٣  واخیر

  على الدرجة

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

  



 ٢٧
فاطمة محمود 
ن عام اعتبارًا م  التولید وأمراض النساء  ماجستیر  كامل حسین

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام خامس 
لالنتھاء من امتحانات الجزء الثاني والحصول   ٢٤/٩/٢٠١٨  ٢٩/٨/٢٠١٦  ١٧/١١/٢٠١٥  واخیر

  على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  ھبة أدیب بطرس
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام خامس 
لالنتھاء من امتحانات الجزء الثاني والحصول   ٢٤/٩/٢٠١٨  ١٨/١٠/٢٠١٦  ١٧/١١/٢٠١٥  واخیر

  على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

عام اعتبارًا من   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  بیشوي ثابت جاد
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام خامس 
ي والحصول لالنتھاء من امتحانات الجزء الثان  ٢٣/١٠/٢٠١٨  ١٨/١٠/٢٠١٦  ١٧/١١/٢٠١٥  واخیر

  على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

أحمد محمد عباس 
عام اعتبارًا من   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  عبد الحفیظ

  ٢٠١٩أكتوبر 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع

  الثاني والحصول على الدرجة
جلس على ما وافق الم

  جاء بقرار اللجنة
محمود عبد الباسط 

عام اعتبارًا من   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  نعمان جمعة
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام سابع 
وافق المجلس على ما   للحصول على الدرجة  ٢٤/٤/٢٠١٨  ٢٢/٣/٢٠١٦  ٢٢/١٠/٢٠١٣  واخیر

  جاء بقرار اللجنة
أحمد مصطفى أبو 
عام اعتبارًا من   ید وأمراض النساءالتول  ماجستیر  المجد محمود

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام سابع 
وافق المجلس على ما   للحصول على الدرجة  ١٨/٣/٢٠١٩  ١٥/٩/٢٠١٩  ٢٢/١٠/٢٠١٣  واخیر

  جاء بقرار اللجنة
اندرو لبان ثابت 

عام اعتبارًا من   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  ساویرس
  ٢٠١٩أكتوبر 

عام خامس 
وافق المجلس على ما   للحصول على الدرجة  ١٨/٣/٢٠١٩  ١٩/١/٢٠١٧  ١٧/١١/٢٠١٥  واخیر

  جاء بقرار اللجنة
عبد الرحمن 
عام اعتبارًا من   التخدیر والعنایة المركزة  ماجستیر  حسین علي

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام خامس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز الجزء الثاني   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٠/١٠/٢٠١٥  واخیر

  والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

أحمد فرجاني عبد 
عام اعتبارًا من   التخدیر والعنایة المركزة  ماجستیر  الحمید

  ٢٠١٩أبریل 
تم تشكیل لجنة فحص   ١٦/١٢/٢٠١٨  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع

  ٦/١/٢٠٢٠بتاریخ 
لالنتھاء من مناقشة الرسالة واجتیاز امتحانات 

  درجةالجزء الثاني والحصول على ال
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

سارة أسامة محمد 
عام اعتبارًا من   التخدیر والعنایة المركزة  ماجستیر  ربیع

  ٢٠١٩أبریل 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز الجزء الثاني   ------  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع

  والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

محمد صابر عبد 
عام اعتبارًا من   التخدیر والعنایة المركزة  ماجستیر  اهللا

  ٢٠١٩أكتوبر 
عام سادس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز الجزء الثاني   ------  ٢٢/١٠/٢٠١٧  ٢١/١٠/٢٠١٤  واخیر

  والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

حسام الدین جمال 
عام اعتبارًا من   یر والعنایة المركزةالتخد  ماجستیر  فخري

  ٢٠١٩أبریل 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز الجزء الثاني   ------  ١٨/٦/٢٠١٧  ٢٦/٤/٢٠١٦  عام رابع

  والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

  
  تجمید قید:

 /  

 مجلسقرار ال السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  السفر للعمل خارج البالد  ٢٠١٩عام اعتبارًا دیسمبر   التخدیر والعنایة المركزة  ماجستیر  المعطي  محمد سید عبد

  اء بقرار اللجنةوافق المجلس على ما ج  رعایة طفل  ٢٠٢٠ستة أشھر اعتبارًا من فبرایر   طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي  دكتوراه  یاسمین أشرف محمود عثمان
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  مرافقة زوج  ٢٠٢٠عام اعتبارًا من فبرایر   األنف واألذن والحنجرة  دكتوراه  مروة حسین أحمد حمزة

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  ٢٠٢٠عام اعتبارًا من أبریل   طب األطفال  ماجستیر  إیمان أحمد جمال
 

ـفى  ١٤/١/٢٠٢٠رة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قرار مجلس الكلیة السابق بتاریخ مذك - ـیة  بالغاء قید الطبیب/ أحمد محمد صالح الدین لدرجة الماجستیر في جراحة العظام لعدم الجد
  الدراسة.

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
ـیة  ١٤/١/٢٠٢٠س الكلیة السابق بتاریخ مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قرار مجل - ـیا اإلكلینیك ـفي الباثولوج ـستیر  ـجة الماج ـمد لدر ـمدي أح ـشیماء ح ـبة/ ال ـید الطبی ـغاء ق ـشأن ال ب

  واعادة قیدھا مرة أخرى بعد موافقة سیادة أ.د/ نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث.
-   
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
-  
-  



 ٢٨
-  
  بشأن الغاء قید الطبیب/ عبد الرحیم أحمد عبد الرحیم لدرجة الماجستیر في األمراض الباطنة. ٢١/٤/٢٠١٩للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قرار مجلس الكلیة السابق بتاریخ  مذكرة -
-   
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
-  
ـیة ا - ـلس الكل ـقرار مج ـغاء  ـتاریخ مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن ال ـسابق ب ـشعة  ١٦/١٠/٢٠١٩ل ـفي األ ـستیر  ـجة الماج ـیونس لدر ـبد ال ـفظ ع ـیى ح ـمد یح ـیب/ أح ـید الطب ـغاء ق ـشأن ال ب

  التشخیصیة.
  

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
-  
  عدم الجدیة في الدراسة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قید الطبیبة/ بطرس منیر بطرس لدرجة الماجستیر في األشعة التشیصیة نظرًا ل -

  
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
  دراسة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قید الطبیبة/ ھدیل محمد فؤاد لدرجة الماجستیر في األشعة التشیصیة نظرًا لعدم الجدیة في ال -
-   
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
  بشأن الغاء قید الطبیب/ جورج مطیع غایس لدرجة الماجستیر في طب القلب واألوعیة الدمویة نظرًا لعدم الجدیة في الدراسة. مذكرة للعرض على مجلس الكلیة -
-   
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
  ناسلیة نظرًا لعدم الجدیة في الدراسة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قید الطبیبة/ زینب جامع علي لدرجة الماجستیر في األمراض الجلدیة والت -
-   
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
  في الدراسة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قید الطبیبة/ مریم عزت لبیب لدرجة الماجستیر في األنف واألذن والحنجرة نظرًا لعدم الجدیة  -
-   
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
  ي الدراسة.عرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قید الطبیبة/ الشیماء محمد محمود لدرجة الماجستیر في الباثولوجیا اإلكلینیكیة نظرًا لعدم الجدیة فمذكرة لل -
-   
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
ـیب/ مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن اعتماد تاریخ تسجیل موضوع رسالة الماجستیر الخاص بال - ـميطب ـبراھیم العزو ـلى ا ـیل  ـصالح ع ـیل أبر ـحة التجم ـفي جرا ـسیة)  ـبي الجن  ٢٠١٩(لی

  ).Clinical Trial(تاریخ موافقة لجنة الدراسات العلیا) نظرًا لظروف الحرب الدائرة في بلده مما تسبب في تأخیر تسجیل الموضوع في قاعدة البیانات (
-   
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
ـحة لعرض على مجلس الكلیة بشأن اعفاء الطبیب/ أنس عبد السالم كبور المقید لدرجة الماجستیر في جراحة العظام من بعض مواد الجزء األول (امذكرة ل - ـشریح  -لجرا ـلوجي  –الت المیكروبیو

  الفسیولوجي) مع الزامھ بدخول باقي االمتحانات. -
-   
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
ـیةمذكرة للعرض ع - ـلى كل ـسوان إ ـطب أ ـیة  ـمن كل ـطب  ـمراض التخا ـفي أ ـستیر  ـجة الماج ـیدھا لدر ـحول ق ـفي الم ـبدري حن ـبة اهللا  ـبة/ ھ ـمن أداء  لى مجلس الكلیة بشأن اعفاء الطبی ـسیوط  ـطب أ

ـھا  علم النفس وعلم القیاس النفسي) وكذا المقرر اإلختیاري –االحصاء الطبي  –االمتحانات اآلتیة مواد الجزء األول (التشریح  ـیة)مع الزام ـسة الطب ـفي الممار ـیة  ـیة والقانون ـنب األخالق (الجوا
  بدخول باقي االمتحانات.

  
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -

  
-  
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 .مروة محمد محمود محمد حمدي غزالي /ةالخاصة بالطبیب طب األطفالقبول رسالة الدكتوراه في  -
-   
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
 .علي فرجاني عبد الرحیم عبد الرحمنالخاصة بالطبیب/  جراحة العظامة الدكتوراه في قبول رسال -
-   
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
 .محمد أحمد عبد الرحمن عبد الحفیظالخاصة بالطبیب/  جراحة المسالك البولیة والتناسلیةقبول رسالة الدكتوراه في  -
-   
 ةوافق المجلس على ما جاء بقرار اللجن -
 .أمل عادل ریان /ةالخاصة بالطبیب الباثولوجیا اإلكلینیكیةبول رسالة الدكتوراه في ق -
-   
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
 .أحمد محمد أبو الفتحالخاصة بالطبیب/ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي بول رسالة الدكتوراه في ق -
-   
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
 .محمد فاروق علي السیدالخاصة بالطبیب/  طب المناطق الحارة والجھاز الھضميسالة الدكتوراه في قبول ر -
-   
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
 .ھند محمود أحمد الطاھر /ةالخاصة بالطبیب طب المناطق الحارة والجھاز الھضميقبول رسالة الدكتوراه في  -
-   
 جنةوافق المجلس على ما جاء بقرار الل -
 .مھا عبد الجابر عبد الاله /ةالخاصة بالطبیباألنف واألذن والحنجرة قبول رسالة الدكتوراه في  -
-   
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
 .إسماعیل محمد طھ إسماعیل مع التوصیة بمنحھ الدرجةالخاصة بالطبیب/  جراحة المخ واألعصابقبول رسالة الدكتوراه في  -
-   
 ما جاء بقرار اللجنةوافق المجلس على  -
-  
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 قبول رسائل الماجستیر فى جمیع اتخصصات : -
 

 التخصص االسم
  طب وجراحة العین  روضة عبد الناصر عوض محمد

  طب وجراحة العین  منة اهللا جمال أحمد صالح
  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة  ایریني رمسیس حلمي غبریال

  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة  ليمروة محمود فرغ
  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة  اسراء نشأت عبد السالم

  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة  منة اهللا محمد سمیر
  الصحة العامة وطب المجتمع  مریم جمال عبد الناصر 

  ي والسموم اإلكلینیكیةالطب الشرع  سارة عبد السمیع محمد علي
  األمراض الصدریة  مروة أحمد عبد المعطي
  طب األطفال  فیفي سعد أحمد محمد

  طب األطفال  شیماء حمدي أحمد شعبان
  طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي  یاسمین دندراوي إبراھیم حسن

  طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي  محمد شعبان رضوان ھالل
  جراحة العظام  العظیم  أحمد حشمت عبد

  التخدیر والعنایة المركزة   أحمد فرجاني عبد الحمید الجمل
  التخدیر والعنایة المركزة  الشیماء حسن محمد أحمد
  التخدیر والعنایة المركزة  نیرة محمود الحسیني أحمد

  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  أمنیة حمدي عبد الرحیم
  األمراض الباطنة  مینا صموئیل شوقي

مصطفى محمد محمود حمدي 
  غزالي

  األمراض العصبیة 

  جراحة المسالك البولیة والتناسلیة  أحمد فرحات حسن
  التولید وأمراض النساء  نورھان طارق سید

  التولید وأمراض النساء  محمد عثمان علي عثمان
  التولید وأمراض النساء  محمد عبد الحمید محمد

 

-   
 للجنةوافق المجلس على ما جاء بقرار ا -
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-  
 الدكتوراه:قائمة بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات المنح مع التوصیة بمنحھم درجة  -
 

 التخصص االسم
 جراحة  سلیمان عبد القادر سیف الشمري

 

-   
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
 
-  
 الماجستیر:ة قائمة بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات المنح مع التوصیة بمنحھم درج -
 

 التخصص االسم
  التخدیر والعنایة المركزة الجراحیة   عبد التواب یونس تمام طھ

  األمراض العصبیة والنفسیة  دعاء نورالدین عبدالعظیم محمد
  األمراض العصبیة والنفسیة  جاكلین جمیل موسى

  طب وجراحة العین  نورھان محمد حسن قاید
  د وامراض النساءالتولی  ایمن احمد عبد الرؤوف عسكر

  االمراض الجلدیة والتناسلیة  ریم ریاض حسانین
  الجراحة  عمر عرفات صادق سید
  الفسیولوجیا الطبیة  ھناء محمد محمد سید
  طب القلب واالوعیة الدمویة  شیماء محمد بكري

  طب القلب واالوعیة الدمویة  ایة الرحمن یحیى طھ كشك
  جراحة العظام  محمد صبحي طھ

-   
 مجلس على ما جاء بقرار اللجنةوافق ال -
 
-  
 ذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قید السادة األطباء للماجستیر والدكتوراه نظرًا لعدم سداد الرسوم الدراسیة المستحقة. -
-   
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -

 
  


