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 الدراسات العليا
 

 

 اعتماد محضر لجنة الدراسات العليا.   ❖

  0القرار: وافق المجلس  
❖  

 تسجيالت مواضيع األبحاث:   ❖
 

 لجنة األشراف   موضوع البحث  التخصص  الدرجة  االسم 
رقم 

 التسجيل 

تاريخ 

 األخالقيات 
 قرار المجلس 

محمد 

الباسل  

عبدالرحيم  

 عبدالحميد 

 ماجستير 
جراحة 

 العظام 

قدان الدم و األلم فى تغيير مفصل الركبه مع وبدون العاصبه الهوائيه  تقييم ف

 تجربه معشاه ذات شواهد 

Evaluation Of Blood Loss And Pain In TKA With And 

Without Pneumatic Tourniquet, A Randomized Controlled 

Trial 

 أ.د/ ياسر امام محمد خليفة 

 جراحة العظام  أستاذ

 بد الحميد مهران د/ محمد أحمد ع

 جراحة العظام  أستاذ مساعد

 د/ محمد مصطفى عالء الدين عبد العزيز

 جراحة العظام  مدرس

NCT0

5144425 

9/9/

2021 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

محمد عالء 

عزت عبد 

 المنعم 

 ماجستير 

جراحة 

المسالك  

 البولية 

( وقياس تدفق  HOSE) 'تقييم التسجيل الموضوعي لإلحليل السفلي '  دور

 البول في تقييم اإلصالح الناجح إلحليل سفلي

The Role Of 'Hypospadias Objective Scoring Evaluation' 

(HOSE) And Uroflowmetry In Evaluation Of Successful 

Hypospadias Repair 

 أ.د/ هشام مختار حموده 

 أستاذ جراحة المسالك البولية 

 فدان   د/ عمرو حسن إبراهيم أبو

 مدرس جراحة المسالك البولية 

 د/ محمود فاروق علي

 مدرس جراحة المسالك البولية 

NCT0

5032222 

2/11 /

2021 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

إسراء  

مصطفى  

عبدالظاهر 

 محمد

 ماجستير 
األشعة  

 العالجية 

ي  دور العالج اإلشعاعي ذو الجرعات العالية والمصحوب بالعالج الكيميائي ف

 عالج حاالت سرطان المثانة البولية )دراسة مرجعية(

Role Of Hypofractionated Radiotherapy With Concurrent 

Gemcitabine In Treatment Of Urinary Bladder Carcinoma 

(Retrospective Study) 

 أ.د/ مصطفى السيد عبد الونيس 

معهد جنوب   -أستاذ األشعة العالجية والطب النووي

 ر لألوراممص

 أ.د/ حنان جمال الدين مصطفى 

 أستاذ عالج األورام 

 د/ رحاب فاروق محمد 

 أستاذ مساعد عالج األورام 

 

NCT048

12145 

2/11 /

2021 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 
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هبه هللا  

حسن جوده  

 فرج

 ماجستير 

األمراض  

العصبية  

 والنفسية 

  العقاقير نفسيه الفاعليه استخدام اضطراب مرضي بين لالنتحار اكلينيكيه دراسه

Clinical Study Of Suicide Among Patients With Substance 

Use Disorders 

 أ.د/ وجيه عبد الناصر حسن 

 أستاذ الطب النفسي 

 د/ ياسر محمد بدر الدين السروجي 

 مدرس الطب النفسي 

NCT0

5107180 

14/11 /

2021 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

يد محمد ول

 جعفر محمد 
 ماجستير 

األمراض  

العصبية  

 والنفسية 

 –تقييم ومتابعة حاالت النزيف المخي  باستخدام أشعة الدوبلكس عبر الجمجمة 

 دراسة سريرية إكلينيكية 

Assessment Of Intracerebral Hematoma Using Transcranial 

Duplex – Hospital  Based Study 

 أ.د/ نهى محمد أبو الفتوح 

 األمراض العصبية  أستاذ

 د/ خالد أسامة محمد 

 األمراض العصبية  أستاذ مساعد

NCT0

5158660 

9/9/

2021 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

هند  

عبدالرحيم  

أحمد 

 عبدالعاطي 

 ماجستير 
األمراض  

 الباطنة 

مستوى األديبونكتن في الدم  كمؤشر أولي لحدوث القصور الكلوي في مرضى  

  هني غير الكحوليالكبد الد 

Serum Adiponectin As An Early Marker For Renal 

Impairment In Patients With Non-Alcoholic Fatty Liver 

Disease. 

 أ.د/ محمد اليماني قبيص 

 أستاذ  األمراض الباطنة 

 د/ محمد حسن مصطفى 

 مدرس األمراض الباطنة 

NCT0

5106049 

15/11 /

2021 

 اء بقرار اللجنة وافق المجلس على ما ج

عمر زين  

العابدين  

 احمد عبدهللا 

 ماجستير 
األمراض  

 الباطنة 

تقييم حجم السوائل باستخدام الدوبلر للتنبؤ باالعتالل الكلوي الحاد فى  مرضى 

 الحاالت الحرجة 

Assessment Of Volume Status By Doppler Ultrasound To 

Predict Acute Kidney Injury In Critically Ill Patients 

 أ.د/ محمد اليمني قبيص 

 األمراض الباطنة  أستاذ

 د/ دينا علي أحمد عبد العال 

 األمراض الباطنة  مدرس

NCT051

15539 

6/12 /

2021 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

محمد 

الصادق  

محمود 

 غزلي يحيي 

 ماجستير 
األمراض  

 الباطنة 

NGAL  لي لمرض التهاب األمعاء كمتنبئ للنشاط السريري والتنظير الداخ

 المناعي 

Serum NGAL As A Predictor Of Clinical And Endoscopic 

Activity Of Inflammatory Bowel Disease 

 أ.د/ هالة خلف هللا الشريف 

 أستاذ األمراض الباطنة 

 د/ حسام محمود عبد الوهاب 

 مدرس األمراض الباطنة 

NCT0

5151458 

25/11 /

2021 

 ما جاء بقرار اللجنة وافق المجلس على 

هاجر محمد 

 خضر سالم 
 دكتوراه 

األمراض  

 الباطنة 

 ا  في مرضي سرطان الدم ايجابي الفالدلفيا  ٣٠قيمه الحمض النووي الريبي 

Value Of Microrna30a In Philadelphia Positive Leukemic 

Patients       

 أ.د/ هويدا عبد الحكيم نفادي 

 األمراض الباطنة  أستاذ

 هير مصطفى قاسم د/ س

 أستاذ مساعد األمراض الباطنة 

NCT051

12653 

2/11 /

2021 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

دعاء 

محمود احمد 

 تمام

 دكتوراه 
األشعة  

 التشخيصية 

دقة التصوير الشعاعي الطيفي للثدي المعزز بالصبغة في التنبؤ باالستجابة  

 ئي المساعد المرضية لسرطان الثدي بعد العالج الكيميا

Accuracy Of Contrast Enhanced Spectral Mamography  In 

Predicting Pathological Response Of Breast Cancer Post 

Neoadjuvant Chemotherapy 

 أ.د/ نغم مبيل محمود عمر

 أستاذ األشعة التشخيصية 

 د/ ايهاب منصور محمد

 أستاذ مساعد األشعة التشخيصية 

 يب محمد د/ أبو الحسن حس 

 أستاذ مساعد األشعة التشخيصية 

NCT0

5141279 

23/11 /

2021 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

زينب  

رمضان 

محمد عبد 

 القادر

 دكتوراه 

طب  

المناطق  

الحارة  

والجهاز 

 الهضمي 

تشخيص وتقييم أمراض   دور التصوير اإللستوجرافي لموجة القص في

    البنكرياس اإللتهابية والخبيثة

Role Of Shear Wave Elastography In The Diagnosis And 

Assessment Of Inflammatory And Malignant Pancreatic 

Diseases. 

 أ.د/ ايهاب فوزي عبده 

 أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

 أ.د/ ناهد أحمد علي مخلوف 

 أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

 ن د/ زينب جابر مهرا

 أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

 

NCT0

4964648 

24/11 /

2021 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 
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مهران  

محمد حسين 

 مهران 

 دكتوراه 
الباثولوجيا  

 اإلكلينيكية 

المركب  في اعتالالت التكاثر    Cd19))  19التمايز  التعبير عن مجموعة

 اللمفاوي 

Expression Of Cd19 Complex In Lymphoproliferative 

Disorders 

 أ.د/ ماجد صالح محمود 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ متفرغ 

 د/ تغريد محمد كمال

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ مساعد 

 د/ فاطمة محمد هلباوي 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية مدرس 

NCT0

4734470 

29/11 /

2021 

 للجنة وافق المجلس على ما جاء بقرار ا

اسراء  

حسين 

مهران  

 شحاته 

 دكتوراه 
الباثولوجيا  

 اإلكلينيكية 

التقييم الميكروبيولوجى لهواء واسطح غرف العمليات بمستشفيات جامعه  

 اسيوط 

Microbiological Assessment Of Air And Surfaces Of 

Operation Rooms In Assuit University Hospitals 

 أ.د/ محمد زكريا عبد الرحمن

 الباثولوجيا اإلكلينيكية  أستاذ

 د/ أسماء عمر أحمد 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية  أستاذ مساعد

 د/ أمل محمد حسني 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية  مدرس

NCT0

5083819 

9/12 /

2021 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

خالد احمد  

عثمان عبد 

 الظاهر

 دكتوراه 
الطب  

 النفسي 

إدمان اإلنترنت و ألعاب اإلنترنت بين طالب جامعة  نسبة انتشار اضطرابي

 أسيوط 

Prevalence Of  Internet Addiction And Internet Gaming 

Disorder Among Assiut University Students 

 أ.د/ حسام الدين خليفة أحمد 

 أستاذ الطب النفسي 

 د/ مصطفى محمود النعماني 

 أستاذ مساعد الطب النفسي 

NCT0

4695363 

28/11 /

2021 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

أبوبكر 

يوسف أحمد 

 علي

 دكتوراه 

التخدير  

والعناية  

 المركزة

تسريب عقار الديكسميديتوميدين بالوريد للوقاية من تحلل الجاليكوكاليكس  

الناتج عن نقص ثم إعادة التروية الكبدية والخلل الوظيفى المبكر للطعم الكبدى  

 الكبد من متبرع بالغ حى في حالة زراعة

Dexmedetomidine Infusion  To Prevent Hepatic Ischemia-

Reperfusion Injury-Induced Glycocalyx Degradation And 

Early Allograft Dysfunction In The Sitting Of Adult Living 

Donor Liver Transplantation 

 أ.د/ اكرام عبد هللا عثمان 

 دير والعناية المركزةأستاذ التخ

 د/ محمد فتحي مصطفى 

 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

 د/ مجدي محمد مهدي

 مدرس التخدير والعناية المركزة

 د/ أمل عبد العزيز محمود

 أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية 

NCT0

5031026 

11/12 /

2021 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

آيه ياسين 

 حمود أحمدم

  

 ماجستير 
طب  

 الطوارئ 

كفاءة الموجات فوق الصوتية للرئة في مراقبة اإلنعاش بالسوائل في مرضي 

 اإلصابات 

Efficacy Of Lung Ultrasound In Monitoring Fluid 

Resuscitation In Trauma Patients  

 أ.د/ فاطمة أحمد عبد العال 

 التخدير والعناية المركزة أستاذ

 د الباقي عبد الرحمند/ خالد عب

 التخدير والعناية المركزة أستاذ مساعد

 د/ اسماء محمد 

 مدرس طب الطوارئ 

NCT050

54270 

7/9/

2021 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

كريم محمد 

 علي شحاتة 
 ماجستير 

طب  

وجراحة 

 العين 

لمراحل  التحليل الكمي و الكيفي للمنطقة النقرية الالوعائية بشبكية العين في ا

 المختلفة العتالل الشبكية السكري باستخدام التصوير المقطعي الوعائي للشبكية

Quantitative And Qualitative Analysis Of Foveal Avascular 

Zone Characteristics In Different Stages Of Diabetic 

Retinopathy Using Optical Coherence Tomography 

Angiography (OCT-A) 

 أ.د/ طارق أحمد علي 

 أستاذ طب وجراحة العين 

 د/ حازم عبد المتعال حازم 

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين 

 د/ زياد حسن الدالي 

 مدرس طب وجراحة العين 

 

NCT0

5140304 

8/11 /

2021 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 
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منال محمود 

 مصطفى 
 دكتوراه 

األمراض  

 الصدرية 

فى صعيد  19النوم و جودة الحياة أثناء وباء كوفيد دراسة نمط اضطرابات 

 مصر

Study Of Patterns Of Sleep Disturbance And Quality Of 

Life During COVID 19 Pandemic In Upper Egypt 

 أ.د/أشرف زين العابدين محمد 

 أستاذ األمراض الصدرية 

 أ.د/ لمياء حسن شعبان

 أستاذ األمراض الصدرية 

 الدين خليل د/ وليد جمال 

 مدرس األمراض الصدرية 

NCT051

48858 

9/11 /

2021 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

والء رجب  

فتح هللا 

 محمد

 ماجستير 
الفسيولوجيا  

 الطبية 

علي المشيمة في   ١٩-تاثير نقص االكسجة المصاحب لما بعد عدوي كوفيد

دراسة الحاالت  ١ –النساء الحوامل الطبيعيين: دور محتمل لنقص االكسجة 

 والشواهد 

Effect Of Post Covid-19 Hypoxia On Placenta Of Normal 

Pregnant Women : A Possible Role Of Hypoxia Inducible 

Factor-1α. A Case Control Study 

 أ.د/ ابتهال أنور عبد العزيز 

 الفسيولوجيا الطبية  أستاذ

 د/ داليا جمال الدين مصطفى 

 لفسيولوجيا الطبية ا أستاذ مساعد

 فاطمة يوسف علي  

 الفسيولوجيا الطبية  مدرس

 د/ أحمد محمد عباس 

 أستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء 

NCT051

58868 

21/12 /

2021 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

 

 

 موضوع البحث تغيراً جوهرياً   ❖
 

رقم  بعد التغيير موضوع البحث  موضوع البحث قبل التغيير  الدرجة  التخصص  االسم 

 التسجيل 
تاريخ 

 االخالقيات 
 قرار المجلس 

مى محمد  

همت عبد  

الفتاح عبد  

 الجليل 

 دكتوراه 
عالج 

 األورام 

تجربة المرحلة الثانية  لتقييم فعالية وسالمة العالج الكيميائي المساعد  

 لعالج  سرطان عنق الرحم المتقدم موضعيا 

Phase II Trial To Evaluate The Efficacy And Safety Of  

Neoadjuvant Chemotherapy In Locally Advanced 

Cancer Cervix 

التدخل المؤجل ام المباشر بعقار حمض الزوليدرونك لمرضي  

 سرطان الثدي المبكر الذين يستخدمون عقار الليتروزول  

Delayed Versus Immediate Use Of Zoledronic 

Acid For Postmenopausal Patients With ER/PR 

Positive Early Breast Cancer Who Are Using 

Adjuvant Letrozole 

PACTR2

0211228

1393427

6 

14/11/2021 

وافق المجلس على  

 ما جاء بقرار اللجنة 

 

 

 موضوع البحث تغيراً غير جوهرياً   ❖
 

رقم  موضوع البحث بعد التغيير موضوع البحث قبل التغيير  الدرجة  التخصص  االسم 

 التسجيل 
تاريخ 

 االخالقيات 
 قرار المجلس 

احمد علي 

 محمود علي

التوليد 

وأمراض 

 النساء 

 دكتوراه 

دور الموجات فوق صوتية ثالثية األبعاد في تشخيص االورام الليفية  

 بالرحم واالورام الغدية بالرحم ومدي فاعلية عقار الدينوجيست في العالج 

Management Of Leiomyomatosis And Adenomyosis: 

Role Of 3D Ultrasonography In Diagnosis And 

Dienogest In The Treatment 

معالجة االورام الليفيه والورمغدية الرحمية : دورمنظار الرحم   

 في التشخيص والنوراسيستيرون  في العالج

Management Of Uterine Leiomyomata And 

Adenomyosis: Role Of Hystroscopy In Diagnosis 

And Norethisterone In The Treatment 

NCT051

53928 

14/11/2021 

 

وافق المجلس على  

 ما جاء بقرار اللجنة 

محمد كمال 

 كامل
 دكتوراه 

جراحة 

 التجميل 

التحليل الجمالي لتشوهات المؤخرة ما بعد فقدان الوزن الهائل وتقييم  

 األصالح التالى للتشوه بإستخدام الشرائح الجلدية 

Aesthetic Analysis Of Gluteal Deformity After Massive 

Weight Loss And Assessment Of The Role Of 

Autologous Flaps For Gluteal Contouring 

التحليل الجمالي لتشوهات المؤخرة ما بعد فقدان الوزن وتقييم  

 األصالح االذاتي للتشوه بإستخدام األنسجة الذاتية 

Aesthetic Analysis Of Gluteal Deformity After 

Weight Loss And Assessment The Role Of 

Autologous Tissue Augmentation For Gluteal 

Contouring 

NCT0

4167215 

6/6/2021 

 

وافق المجلس على  

 ما جاء بقرار اللجنة 
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 تعديل لجنة إشراف  ❖
 

 قرار المجلس  د التعديل لجنة األشراف بع لجنة األشراف قبل التعديل  الدرجة  التخصص  االسم 

حسين ابراهيم احمد  

 ابراهيم 

 جراحة 

 

 دكتوراه 

 

 

 أ.د/ إبراهيم علي إبراهيم 

 أستاذ جراحة األطفال 

 أ.د/ عصام عبد العزيز عبده الحلبي 

 جامعة طنطا  -أستاذ جراحة األطفال 

 أ.د/ المعتز أحمد الطيب عيسى 

 أستاذ جراحة األطفال 

 د/ طارق عبد العظيم صبرة 

 احة األطفال مدرس جر

 أ.د/ إبراهيم علي إبراهيم 

 أستاذ جراحة األطفال 

 أ.د/ عصام عبد العزيز عبده الحلبي 

 جامعة طنطا  -أستاذ جراحة األطفال 

 أ.د/ المعتز أحمد الطيب عيسى 

 أستاذ جراحة األطفال 

 د/ طارق عبد العظيم صبرة 

 مدرس جراحة األطفال 

 أ.د/ عالء الغنيمي  

 ألطفال والمسالك البولية لألطفال أستاذ ورئيس قسم جراحة ا

 فرنسا  -جامعة باريس -

وافق المجلس على ما جاء  

 بقرار اللجنة 

مصطفى  محمد عاطف  

 عبد العزيز مصطفى 

جراحة المسالك البولية  

 والتناسلية 
 دكتوراه 

 أ.د/ عبد المنعم عبد هللا الحجاجي 

 أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية  

 الجمال  أ.د/ محمد عبد هللا

 أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية 

 د/ أيمن مهدي

أستاذ مساعد والقائم بأعمال رئيس قسم جراحة المسالك البولية  

 بجامعة سينسيناتي بالواليات المتحدة األمريكية

 د/ محمود مجدي محمود محمد خليل 

 مدرس جراحة المسالك البولية والتناسلية

 أ.د/ محمد عبد البصير سيد 

 أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية  

 أ.د/ محمد عبد هللا الجمال 

 أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية 

 د/ أيمن مهدي

أستاذ مساعد والقائم بأعمال رئيس قسم جراحة المسالك البولية بجامعة  

 سينسيناتي بالواليات المتحدة األمريكية 

 د/ محمود مجدي محمود محمد خليل 

 جراحة المسالك البولية والتناسلية مدرس 

وافق المجلس على ما جاء  

 بقرار اللجنة 
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آالء حسن محمد حسن  

 -الهواري
 ماجستير  جراحة التجميل 

 أ.د/ عاصم حسين كمال عبد الحافظ 

 أستاذ متفرغ جراحة التجميل 

 د/ طارق محمد رائف 

 مدرس جراحة التجميل 

 أ.د/ عاصم حسين كمال عبد الحافظ 

 جراحة التجميل  أستاذ متفرغ

 أ.د/ ماجد صالح محمود محمد

 أستاذ الباثولوجيا االكلينيكية 

 د/ طارق محمد رائف 

 مدرس جراحة التجميل 

وافق المجلس على ما جاء  

 بقرار اللجنة 

 دكتوراه  التوليد وأمراض النساء  االء احمد محمد مخلوف 

 أ.د/ صفوت عبد الراضي محمد 

 أستاذ التوليد وأمراض النساء 

 د علي عبد العليم د/ أحم

 أستاذ التوليد وأمراض النساء 

 د/ محمد خيري علي

 مدرس التوليد وأمراض النساء 

 أ.د/ صفوت عبد الراضي محمد 

 أستاذ التوليد وأمراض النساء 

 د/ أحمد علي عبد العليم 

 أستاذ التوليد وأمراض النساء 

 د/ محمد خيري علي

 مدرس التوليد وأمراض النساء 

 د/ عزة أبو الفضل 

 درس الباثولوجيا االكلينيكية م

 

 

 

 

 

 

وافق المجلس على ما جاء  

 بقرار اللجنة 
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محمد بهاء الدين محمد  

 أحمد
 دكتوراه  التوليد وأمراض النساء 

 أ.د/ أيمن حسين شعماش 

 أستاذ التوليد وأمراض النساء 

 د/ مصطفى بهلول محمد 

 أستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء 

 د/ شريف محمد عبد الحميد 

 رس التوليد وأمراض النساء مد

 أ.د/ حسن صالح كامل 

 أستاذ التوليد وأمراض النساء 

 أ.د/ أيمن حسين شعماش 

 أستاذ التوليد وأمراض النساء 

 د/ مصطفى بهلول محمد 

 أستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء 

 د/ شريف محمد عبد الحميد 

 مدرس التوليد وأمراض النساء 

وافق المجلس على ما جاء  

 للجنة بقرار ا

احمد محمد رفعت احمد 

 عبد الكريم 
 دكتوراه  جراحة التجميل 

 أ.د/ محمد محمود ثابت الشاذلي 

 جراحة التجميل  أستاذ

 د/ محمد أحمد عبد الرحيم الشريف 

 جراحة التجميل أستاذ مساعد 

 د/ محمد مصطفى عبد المنعم اليونسي 

 جراحة التجميل  مدرس

 أ.د/ محمد محمود ثابت الشاذلي 

 حة التجميل جرا أستاذ

Prof. Federico Biglioli 

 ايطاليا  -جامعة ميالن -أستاذ الوجه والفكين والتجميل

 د/ محمد أحمد عبد الرحيم الشريف 

 جراحة التجميل أستاذ مساعد 

 د/ محمد مصطفى عبد المنعم اليونسي 

 جراحة التجميل  مدرس

 

 

 

 

وافق المجلس على ما جاء  

 بقرار اللجنة 
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أحمد عالء كامل عبد 

 لحليم ا

جراحة المسالك البولية  

 والتناسلية 
 دكتوراه 

 أ.د/ محمد أحمد شلبي 

 جراحة المسالك البولية والتناسلية  أستاذ

 أ.د/ مدحت أحمد عبد هللا 

 جراحة المسالك البولية والتناسلية  أستاذ

 د/ ربيع أحمد جاد الكريم 

 جراحة المسالك البولية والتناسلية مدرس

 أ.د/ محمد أحمد شلبي 

 جراحة المسالك البولية والتناسلية  أستاذ

 أ.د/ مدحت أحمد عبد هللا 

 جراحة المسالك البولية والتناسلية  أستاذ

 د/ ربيع أحمد جاد الكريم 

 جراحة المسالك البولية والتناسلية مدرس

 أ.د/ نيكالس هارالند 

 ألمانيا  -جامعة توبنجن -دكتوراه جراحة المسالك البولية

وافق المجلس على ما جاء  

 قرار اللجنة ب

داليا محمد عباس 

 عبدالاله 
 ماجستير  التخدير والعناية المركزة

 أ.د/ محمد رضا عبد العزيز مرسي

 التخدير والعناية المركزةأستاذ 

 د/ أحمد مختار فتحي 

 التخدير والعناية المركزة مدرس

 أ.د/ فاطمة أحمد عبد العال 

 التخدير والعناية المركزةأستاذ 

 محمد  د/ أيمن عبد الخالق

 التخدير والعناية المركزة مدرس

وافق المجلس على ما جاء  

 بقرار اللجنة 

ابراهيم سيد عبد الحميد  

 محمد

طب القلب واألوعية  

 الدموية 
 ماجستير 

 أ.د/ يحيى طه كشك 

 طب القلب واألوعية الدموية  أستاذ

 أ.د/ حمدي شمس الدين محمد

 طب القلب واألوعية الدموية أستاذ 

 أ.د/ يحيى طه كشك 

 طب القلب واألوعية الدموية  أستاذ

 أ.د/ حمدي شمس الدين محمد

 طب القلب واألوعية الدموية أستاذ 

 د/ نهى محمد جمال هاشم 

 طب القلب واألوعية الدموية مدرس 

 

 

 

وافق المجلس على ما جاء  

 بقرار اللجنة 



 20 

 ماجستير  طب وجراحة العين    سهام ضاحي محمد

 أ.د/ كمال عبد الناصر

 احة العين أستاذ طب وجر

 د/ جمال الدين راشد عثمان 

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين 

 د/ محمد شرف الدين عبد الرحيم 

 مدرس طب وجراحة العين 

 أ.د/ كمال عبد الناصر

 أستاذ طب وجراحة العين 

 د/ جمال الدين راشد عثمان 

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين 

 د/ زياد عبد المنعم الدالي 

 مدرس طب وجراحة العين 

وافق المجلس على ما جاء  

 بقرار اللجنة 

 أسماء صالح عبد الغفور

 حسنين 
 ماجستير  الكيمياء الحيوية 

 أ.د/ تحية  هاشم سليم  عبد الرحمن 

 أستاذ الكيمياء الحيوية 

 د/ نيفين عبد العظيم  عبد  الرحيم 

 معهد جنوب مصر لألورام  -مدرس بيولوجيا األورام

 أ.د/ تحية  هاشم سليم  عبد الرحمن 

 أستاذ الكيمياء الحيوية 

 د/ نيفين عبد العظيم  عبد  الرحيم 

 معهد جنوب مصر لألورام  -مدرس بيولوجيا األورام

 د/ حازم أبو زيد يوسف متولي 

 أستاذ مساعد األشعة التشخيصية 

وافق المجلس على ما جاء  

 بقرار اللجنة 

 

 استمرار القيد لدرجة الماجستير:  -
 

 قرار المجلس  السبب تاريخ قبول الرسالة تاريخ التسجيل  تاريخ القيد   دةالم التخصص  الدرجة  اسم الطالب 

عمرو عبد البديع عبد  

 الحميد 
 ماجستير 

طب القلب  

 واألوعية الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

سادس  

 وأخير 
18/10/2016 21/5/2017 

تم تشكيل لجنة فحص  

 8/12/2021بتاريخ 

از امتحانات  لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتي

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  نادر نبيل فوزي
طب القلب  

 واألوعية الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

خامس 

 وأخير 
20/10/2017 24/6/2018 

تم تشكيل لجنة فحص  

 20/5/2021بتاريخ 

ياز امتحانات  لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجت 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
مايكل صادق عبد 

 المسيح 
 ماجستير 

طب القلب  

 واألوعية الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

خامس 

 وأخير 
22/10/2017 24/9/2018 ----------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 اني والحصول على الدرجة الث

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  مينا ماهر حافظ 
طب القلب  

 واألوعية الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

خامس 

 وأخير 
23/10/2018 18/6/2019 ----------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

لمجلس على ما  وافق ا

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  هايدي يعقوب داود 
طب القلب  

 واألوعية الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ----------- 20/5/2019 23/10/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  ستينا أمير نجيب كر
طب القلب  

 واألوعية الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ----------- 24/6/2018 23/10/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  أماني رجب عبد المجيد 
قلب  طب ال

 واألوعية الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ----------- 19/11/2019 23/10/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  مارتينا جميل فتحي 
طب القلب  

 واألوعية الدموية 

اً من عام اعتبار

 2021أكتوبر 
 ----------- 19/11/2018 23/10/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  أبانوب شنودة حليم 
طب القلب  

 واألوعية الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ----------- 16/7/2019 23/10/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
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 ماجستير  يارا أمير عدلي 
طب القلب  

 واألوعية الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ----------- 21/4/2019 23/10/2018 رابع

ن الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء م

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  عصام نان حليم 
طب القلب  

 واألوعية الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ----------- 17/9/2019 23/10/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 اني والحصول على الدرجة الث

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  أمير حربي عثمان
طب القلب  

 واألوعية الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ----------- 18/6/2019 23/10/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

على ما   وافق المجلس

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  محمد عبد الباسط حسن 
طب القلب  

 واألوعية الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ----------- 21/4/2019 23/10/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  محمود سيد محمد
طب القلب  

 واألوعية الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ----------- 15/1/2018 19/11/2017 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  نوران محمد جالل
طب القلب  

 ية الدموية واألوع

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

خامس 

 وأخير 
19/11/2017 24/6/2018 ----------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 جراحة التجميل  ماجستير  علي أحمد حسن
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ----------- 17/9/2019 23/10/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 جراحة العظام  ماجستير  كيرلس نعيم شحاته 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

خامس 

 وأخير 
5/2018 4/2019 ----------- 

لرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من ا

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 جراحة العظام  ماجستير  أندرو نبيل فؤاد 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 9/2019 10/2018 رابع

تم تشكيل لجنة فحص  

 7/2021بتاريخ 

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات  

 جزء الثاني والحصول على الدرجة ال

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 جراحة العظام  ماجستير  مينا ميشيل أنور 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ----------- 11/2020 10/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 بقرار اللجنة  جاء

 جراحة العظام  ماجستير  فادي سامي سيد 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ----------- 4/2020 10/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
البير مالكه صدقي 

 حكيم
 ام جراحة العظ ماجستير 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ----------- 2/2020 10/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 جراحة العظام  ماجستير  أحمد باهي عبد العزيز 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ----------- 3/2019 11/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
محمد صالح عبد 

 الحميد أحمد 
 جراحة العظام  ماجستير 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 12/2021 9/2019 11/2018 رابع

الحصول الجتياز امتحانات الجزء الثاني و

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 األمراض الباطنة  ماجستير  مينا رشدي شاكر 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 24/3/2021 1/2017 10/2015 سابع وأخير 

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  عبد هللا هبه أحمد حسن
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ----------- 19/5/2020 11/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
مروة أبو عليم شفيق  

 فهمي
 ماجستير 

ا  الباثولوجي

 اإلكلينيكية 

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 ----------- 19/11/2018 24/4/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
منة هللا محمد عاطف  

 عبد العزيز
 ماجستير 

الباثولوجيا  

 اإلكلينيكية 

راً من عام اعتبا

 2021أبريل 
 ----------- 21/4/2019 24/4/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  آيات أحمد محمد سيد 
الباثولوجيا  

 اإلكلينيكية 

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 ----------- 17/9/2019 24/4/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
ضحى فهمي محمد 

 شلقامي
 ماجستير 

الباثولوجيا  

 اإلكلينيكية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ----------- 16/7/2019 19/11/2018 رابع

الرسالة واجتياز امتحانات الجزء  لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  مروة حسن ثابت أحمد
الباثولوجيا  

 اإلكلينيكية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ----------- 16/7/2019 19/11/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 لثاني والحصول على الدرجة ا

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
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 استمرار القيد لدرجة الدكتوراه:  -
 

 قرار المجلس  السبب تاريخ قبول الرسالة تاريخ التسجيل  تاريخ القيد   المدة التخصص  الدرجة  اسم الطالب 

 دكتوراه  رحاب أحمد يوسف 
الباثولوجيا  

 اإلكلينيكية 

توبر  عام اعتباراً من أك

2021 

سابع  

 وأخير 
21/10/2014 22/3/2016 

تم تشكيل لجنة فحص  

 28/11/2021بتاريخ 

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات  

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  مروة عبد الرازق أحمد 
طب المناطق الحارة  

 والجهاز الهضمي 

اعتباراً من أكتوبر   عام

2021 
 --------- 16/12/2018 22/10/2017 خامس 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  رشا مرعي عمر 
طب المناطق الحارة  

 والجهاز الهضمي 

عام اعتباراً من أكتوبر  

2021 
 --------- 19/11/2018 22/10/2017 خامس 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  أحمد رضوان رياض 
طب المناطق الحارة  

 والجهاز الهضمي 

عام اعتباراً من أكتوبر  

2021 
 --------- 19/11/2018 22/10/2017 خامس 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  سارة مصطفى محمد 
طب المناطق الحارة  

 والجهاز الهضمي 

عام اعتباراً من أكتوبر  

2021 
 --------- 15/1/2019 22/10/2017 خامس 

ز امتحانات الجزء لالنتهاء من الرسالة واجتيا

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
رامي محمود فتحي 

 البارودي 
 دكتوراه 

طب المناطق الحارة  

 والجهاز الهضمي 

عام اعتباراً من أكتوبر  

2021 

سادس  

 وأخير 
18/10/2016 22/10/2017 --------- 

جزء لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات ال

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  إبراهيم عبد النبي محمد 
طب المناطق الحارة  

 والجهاز الهضمي 

عام اعتباراً من أكتوبر  

2021 

سادس  

 وأخير 
21/11/2016 19/11/2017 --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 صول على الدرجة الثاني والح

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 أمراض التخاطب  دكتوراه  آية أحمد محمد 
عام اعتباراً من أكتوبر  

2021 
 --------- 24/4/2018 16/10/2012 خامس 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 سمعيات  دكتوراه  دينا محمد عبد السالم 
عام اعتباراً من أكتوبر  

2021 

سادس  

 وأخير 
18/10/2016 24/9/2017 --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 سمعيات  دكتوراه  وئام نعمان محمد
اً من أكتوبر  عام اعتبار

2021 

سابع  

 وأخير 
21/10/2014 23/2/2021 --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
عمرو مصطفى عبد 

 الجواد 
 دكتوراه 

جراحة المسالك  

 البولية والتناسلية 

عام اعتباراً من أكتوبر  

2021 
 --------- 15/1/2018 22/10/2017 خامس 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
 

 تجميد قيد:  ❖

 قرار المجلس  السبب المدة التخصص  الدرجة  اسم الطالب 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  ظروف مرضية  2021كتوبر عام اعتباراً من أ طب األطفال  دكتوراه  رحاب محمد صفوت 
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  مرافقة زوج 2021عام اعتباراً من ديسمبر  طب األطفال  دكتوراه  حنان سعد أحمد 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  د ظزوف السفر خارج البال 2021عام اعتباراً من ديسمبر  طب األطفال  دكتوراه  محمد سيد عليان أحمد 
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  التجنيد  2021عام اعتباراً من ديسمبر  طب األطفال  ماجستير  اسالم محروس محمدين 

 ار اللجنة وافق المجلس على ما جاء بقر التجنيد  2021عام اعتباراً من ديسمبر  طب األطفال  ماجستير  محمود عبد الشكور ابراهيم 
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  مرافقة زوج 2021عام اعتباراً من أغسطس  طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي  دكتوراه  ندى أبو النجا محمد محمود 

 لمجلس على ما جاء بقرار اللجنة وافق ا رعاية طفل  2021عام اعتباراً من ديسمبر  طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي  دكتوراه  شيماء أبو بكر أحمد
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  ظزوف السفر خارج البالد  2021عام اعتباراً من ديسمبر  التخدير والعناية المركزة ماجستير  محمد أحمد محمود حموده

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  لدين رعاية وا 2021عام اعتباراً من أكتوبر  األنف واألذن والحنجرة  ماجستير  كرستينا فرج زكي
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعاية طفل  2021عام اعتباراً من ديسمبر  األمراض الباطنة  ماجستير  ايمان سيد حسن 

 بقرار اللجنة وافق المجلس على ما جاء  رعاية طفل  2021ستة أشهر اعتباراً ديسمبر  الصحة العامة  ماجستير  فاطمة محمد توفيق 
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مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن اعفاء الطبيب/ محمد نصار إبراهيم المقيد لدرجة الماجستير في التخدير والعناية المركزة من اداء   ❖

 . 2017امتحانات الجزء األول للماجستير، وذلك نظراً الجتياز هذه االمتحانات في دور أبريل 
  0وافق المجلس  القرار: 

❖  
من اداء امتحانات   الطبيبة/ أماني ادوارد رمزي المقيد لدرجة الماجستير في األمراض الباطنةكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن اعفاء مذ ❖

 .2006الجزء األول للماجستير، وذلك نظراً الجتيازها هذه االمتحانات في دبلوم األمراض الباطنة  
  0وافق المجلس  القرار: 

❖  
اعتباراً من  الطبيبة/ ليلى طه أبو الغيط طه لدرجة الماجستير في األشعة التشخيصية لس الكلية بشأن فك تجميد قيد مذكرة للعرض على مج ❖

 . 2021ديسمبر 
  0وافق المجلس  القرار: 

❖  
  على طلبه. وذلك بناءً الطبيب/ أحمد صالح أحمد أبو الحسن لدرجة الدكتوراه في الجراحة مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد  ❖

  0وافق المجلس  القرار: 

❖  
الطبيب/ مختار داود محمود بكر لدرجة الدكتوراه في جراحة المسالك البولية التناسلية  مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد  ❖

 وذلك لعدم الجدية في الدراسة.
  0وافق المجلس  القرار: 

 
 قبول رسائل الماجستير فى جميع التخصصات :  ❖

 التخصص  سم اال

 جراحة العظام  محمد صالح عبد الحميد أحمد 

 األشعة التشخيصية  مي المعتز باهلل محمد الصادق خضراوي

 األمراض الباطنة  عالء حشمت فهمي علي 

 األمراض الجلدية والتناسلية  عزة شعشاعي حسن 

 طب األطفال  شيماء كامل أحمد محمد 

 

  0وافق المجلس  القرار: 


