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 الدراسات العليا
 

 

 م2021اعتماد محضر اجتماع  لجنة الدراسات العليا نوفمبر  ❖
 تسجيالت مواضيع األبحاث:   ❖

 

 لجنة األشراف   موضوع البحث  التخصص  الدرجة  االسم 
رقم 

 التسجيل 

تاريخ 

 األخالقيات 
 لمجلس قرار ا

محمود عبده 

محمد 

   الدردير 

 دكتوراه 

جراحة 

المسالك البولية 

 والتناسلية 

مدي تأثير طرق الوصول للكلي المختلفة عن طريق الجلد علي نتائج عملية أستخراج حصوات  

 الكلي بالمنظار الضوئي الجراحي عن طريق الجلد 

Triangulation, Eye of the Needle and Stone Direct Targeting Percutaneous 

Renal Access Techniques of  Nephrolithotomy : Randomized Controlled 

Trial 

 أ.د/ أحمد محمد عبد المنعم 

 أستاذ  المسالك البولية والتناسلية 

 أ.د/ مدحت أحمد عبد هللا الهواري 

 أستاذ المسالك البولية والتناسلية 

 د/ محمد أحمد عبد الرحمن

 البولية والتناسلية مدرس  المسالك 

NCT048

46699 

28/10/2

021 

وافق المجلس  

على ما جاء 

 بقرار اللجنة 

 حسني سمير

 محمد محمود
 جراحة  دكتوراه 

 ذوات المريضات لدى  الكيميائي العالج بعد الورم لحجن التحفظية الثدي لجراحة الجراحية النتائح

 الكيميائي  للعالج االيجابية االستجابة

The Surgical Outcomes Of Breast Conservative Surgery For Post 

Chemotherapy Tumour Size In Patients Had A Favourable Response To 

Neoadjuvant Chemotherapy 

 أ.د/ مصطفى ثابت أحمد 

 أستاذ جراحة األطفال 

 أ.د/ محمد بكر

 أستاذ جراحة األطفال 

 د/ نجم الدين أبو النجا 

 جراحة مدرس 

NCT051

15279 

13/10/2

021 

وافق المجلس  

على ما جاء 

 بقرار اللجنة 

أحمد عبد 

الفتاح عبد  

 الصابر

 جراحة  ماجستير 
 دور المنظار الجراحي في حاالت الخصية المعلقة الغير محسوسة 

Role of Laparoscopy in Management of Non Palpable Undescended Testis  

 أ.د/ المعتز أحمد الطيب 

 أستاذ جراحة األطفال 

 د/ محمد بكر

 أستاذ مساعد الجراحة 

 د/ طارق عبد العظيم 

 مدرس جراحة األطفال 

 

NCT045

28381 

18/10/2

021 

وافق المجلس  

على ما جاء 

 بقرار اللجنة 
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جابر عبد ناهد 

 الفهيم مسعود 
 ماجستير 

التوليد 

وأمراض 

 النساء 

 الميزوبروستول قبل تركيب اللولب في النساء بعيدا عن فتره الحيض : تجربة سريرية عشوائية   

Misoprostol Prior To Intrauterine Device Insertion In Non- Menstruating 

Women: A Randomized Clinical Trial 

 محمد عالء الدين محمود يوسف أ.د/ 

 أستاذ التوليد وأمراض النساء 

 د/ إبراهيم إبراهيم محمد عبد العال 

 أستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء 

 د/ محمد خيري علي أحمد

 أستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء 

NCT049

32382 

31/10/2

021 

وافق المجلس  

على ما جاء 

 بقرار اللجنة 

أميرة على 

 أحمد
 ماجستير 

التخدير  

والعناية  

 المركزة

تأثير استخدام حمض التراانيكساميك على معدالت فقدان الدم ونقل الدم بعد اعادة بناء مفصل  

 الحوض عند االطفال , تجربة سريرية 

Impact Of Tranexamic Acid Use On Blood Loss And Transfusion Rates 

After Hip Reconstruction In Children, A Controlled Clinical Trial 

 أ.د/ شريف سيد عبد الرحيم 

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 د/ خالد عبد الباقي عبد الرحمن

 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

NCT048

11313 

2/11/20

21 

وافق المجلس  

على ما جاء 

 بقرار اللجنة 

اسراء فتحي 

 راتب حسان 
 ماجستير 

وجراحة  طب 

 العين 

 تعديل االستيجماتيزم عن طريق التصحيح بالليزر باستخدام حاسبه تخطيط المتجهات

Adjustment Of Preoperative Astigmatism Using Vector Planning 

Calculator 

 أ.د/ عبد الناصر عوض 

 أستاذ طب وجراحة العين 

 د/ خالد عبد العظيم 

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين 

 محمد أنور سيد د/ 

 مدرس طب وجراحة العين 

NCT0481

6266 

8/11/20

21 

وافق المجلس  

على ما جاء 

 بقرار اللجنة 

فاطمة  

الزهراء محمد  

حسن أنور 

 سليم 

 ماجستير 
األشعة  

 التشخيصية 

 دور الرنين المغناطيسي في تشخيص األورام السطحية لالنسجة اللينة 

Role Of Magnetic Resonance Imaging In Characterization Of Superficial 

Soft Tissue Masses 

 أ.د/ حسن إبراهيم مجلي 

 أستاذ األشعة التشخيصية 

 د/ محمود رفعت عبد الظاهر 

 مدرس األشعة التشخيصية 

NCT050

79997 

31/10/2

021 

وافق المجلس  

على ما جاء 

 بقرار اللجنة 

مروه مجدي 

 حامد محمد
 دكتوراه 

الباثولوجيا  

 اإلكلينيكية 

كمؤشر حيوي جديد العتالل الكلى   36التعبير عن الجزء المكرر من جين االنكرين الدائري 

 السكري في مرضى السكري من النوع الثاني 

The Expression Of Circankrd36 As A New Biomarker Of Diabetic 

Nephropathy In Patients With Type 2 Diabetes Mellitus 

 أحمد عبد الحفيظ أ.د/ هبة 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية  أستاذ

 د/ زينب أحمد عبد الحميد 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية  أستاذ مساعد

 د/ دينا أحمد محمد محارب 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية  أستاذ مساعد

NCT050

61459 

2/11/20

21 

وافق المجلس  

على ما جاء 

 بقرار اللجنة 

رغداء علم 

الدين احمد  

 اسماعيل 

 دكتوراه 

التشريح  

اآلدمي وعلم  

 األجنة 

التأثير الوقائي للحبة السوداء مقابلة بالبالزما الغنية بالصفائح الدموية ضد ازالة الغمد الميليني  

 المستحث بعقار الكوبريزون في نموذج مرض التصلب المتعدد في  الفأر 

Protective Effect of Thymoquinone Versus Platelet Rich Plasma (PRP) 

Against Cuprizone-Induced Demyelination in Rat Model of Multiple 

Sclerosis  

 أ.د/ أحمد طلعت جالل أحمد عبد المعطي

 التشريح اآلدمي وعلم األجنة  أستاذ

 أ.د/ وفاء عالء الدين مبارك 

 التشريح اآلدمي وعلم األجنة  أستاذ

 د/ ميري بنيامين قسطندي 

 التشريح اآلدمي وعلم األجنة  مدرس

 

 

 

 

 

 ال يحتاج 
8/11/20

21 

وافق المجلس  

على ما جاء 

 بقرار اللجنة 
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صهيب  

عبدالذاكر  

 محمد أحمد

 ماجستير 
األنف واألذن  

 والحنجرة 

 المفاجئ غير معروف السبب العوامل التنبؤية للشفاء فى حاالت الصمم الحسى العصبى 

Predictive Factors For Recovery In Idiopathic Sudden Sensory Neural 

Hearing Loss 

 أ.د/ محمد عزام عبد الرازق 

 أستاذ األنف واألذن والحنجرة 

 أ.د/ ايناس سيد محمد 

 أستاذ بوحدة السمع واالتزان 

 د/ محمد أحمد عبد الحي الحسيني 

 لحنجرة مدرس األنف واألذن وا

NCT051

12354 

24/10/2

021 

وافق المجلس  

على ما جاء 

بقرار 

اعتباراً من  اللجنة

 2021يناير 

مينا ابراهيم  

 انيس 
 ماجستير 

األمراض  

 الصدرية 

المحجوزين في عناية   19دراسة بروتين سي التفاعلي والفيريتين ودي دايمر في مرضى الكوفيد 

 اسيوط االمراض الصدرية بمستشفيات جامعة 

Study of CRP, Ferritine and D-Dimer in Covid-19 Patients Admitted To 

Respiratory ICU in Assuit University Hospitals 

 أ.د/ عاطف فاروق محمد القرن

 األمراض الصدرية  أستاذ

 أ.د/ محمد فوزي عبد الغني يس 

 األمراض الصدرية  أستاذ

 د/ سحر فرغلي يوسف 

 األمراض الصدرية  مدرس

NCT051

02695 

24/10/2

021 

وافق المجلس  

على ما جاء 

 بقرار اللجنة 

 

 تعديل لجنة إشراف  ❖
 

 مجلس قرار ال  لجنة األشراف بعد التعديل  لجنة األشراف قبل التعديل  الدرجة  التخصص  االسم 

 دكتوراه  التخدير والعناية المركزة مدحت سيد علي رضوان 

 قطب .د/ حسن إبراهيم محمد أ

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 د/ إيمان أحمد إسماعيل 

 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

 د/ عمرو علي حسين زرزور 

 مدرس التخدير والعناية المركزة

Professor And Honorary Consultant, 

Department Of Anesthesia, Critical Care And 

Pain Management, University Of Edinburgh 

 .د/ محمد حسن بكريأ

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 د/ عال محمود وهبة 

 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

 د/ عمرو علي حسين زرزور 

 مدرس التخدير والعناية المركزة

وافق المجلس على ما جاء بقرار  

 اللجنة 
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 الماجستير: استمرار القيد لدرجة 
 

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

 ماجستير  محمد عبد الباسط محمد
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 17/9/2019 19/7/2016 21/10/2014 ثامن وأخير

امتحانات الجزء الثاني والحصول الجتياز 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  صفاء أحمد حامد 
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 26/9/2021 29/2/2016 17/11/2015 سابع وأخير 

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

المجلس على ما  وافق 

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير    نانيس عادل حكيم
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 26/6/2019 21/6/2016 20/10/2015 سابع وأخير 

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

الصادق عبد هللا  نشوى 

 عمارة
 ماجستير 

األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 24/2/2020 18/10/2016 17/11/2015 سابع وأخير 

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

مرياما مكرم رياض 

 جرس
 ماجستير 

األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 21/11/2016 20/10/2015 سابع وأخير 

تم تشكيل لجنة فحص  

 7/9/2021بتاريخ 

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات  

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  خديجة يوسف بدوي 
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 24/3/2021 18/6/2017 18/10/2016 سادس وأخير

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  أماني مرجان لديد 
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
اعتباراً من عام 

 2021أكتوبر 
 2/11/2020 18/6/2017 18/10/2016 سادس وأخير

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  لمياء أحمد عبد الخالق 
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 26/9/2021 21/5/2017 18/10/2016 سادس وأخير

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  مها عاطف عبد السالم 
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 26/9/2021 18/6/2017 18/10/2016 سادس وأخير

امتحانات الجزء الثاني والحصول الجتياز 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  أسماء محمد عبد الجواد 
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 26/9/2021 18/6/2017 18/10/2016 سادس وأخير

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 الدرجة على 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  ميرال حسن طايع 
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 18/6/2017 15/10/2016 سادس وأخير

تم تشكيل لجنة فحص  

 16/9/2021بتاريخ 

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات  

 والحصول على الدرجة الجزء الثاني 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  صفاء مصطفى حسين 
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 23/11/2020 18/10/2019 18/10/2016 خامس وأخير 

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 بقرار اللجنة جاء 

 ماجستير  مريم رفعت توفيق 
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 26/9/2021 24/6/2018 22/10/2017 خامس وأخير 

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

أميرة عبد العزيز حسين  

 محمد
 ماجستير 

األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ---------  24/6/2018 22/10/2017 خامس وأخير 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  كريمة ناجح محمدين
الجلدية  األمراض 

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 24/3/2021 23/10/2018 22/10/2017 خامس وأخير 

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  أمل حسن علي
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ---------  24/4/2018 22/10/2017 خامس وأخير 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  ياسمين سيد أحمد 
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 26/9/2021 24/6/2018 22/10/2017 خامس وأخير 

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  ديانا جمال عصمت 
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ---------  19/11/2017 22/10/2017 خامس وأخير 

الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

آية أحمد محمد عبد  

 الباري 
 ماجستير 

األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ---------  24/4/2018 22/10/2017 خامس وأخير 

واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من الرسالة 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
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تسبيح صالح الدين  

 شاكر 
 ماجستير 

األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ---------  24/6/2018 22/10/2017 خامس وأخير 

امتحانات الجزء لالنتهاء من الرسالة واجتياز 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  مؤمنة علي مقلد
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ---------  24/6/2018 19/11/2017 خامس وأخير 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 والحصول على الدرجة الثاني 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

ميريهان أشرف عبد  

 العظيم 
 ماجستير 

األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

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

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

المجلس على ما  وافق 

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  علي صالح علي 
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

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

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

أسماء عبد الحكيم  

 محمود
 ماجستير 

األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

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

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  عزة راضي يوسف 
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
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  أسماء محمد فراج 
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

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

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  مريام ممدوح بشرى
األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 26/9/2021 18/6/2019 23/10/2018 رابع 

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

شيماء محروس محمد  

 خليفة 
 ماجستير 

األمراض الجلدية  

 والتناسلية 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ---------  21/4/2019 19/11/2018 رابع 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 طب األطفال  ماجستير  ماريان طلعت صادق 
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 ------------  18/12/2019 20/10/2015 رابع 

امتحانات الجزء لالنتهاء من الرسالة واجتياز 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 طب األطفال  ماجستير  أسماء محمد فتحي 
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 24/3/2021 19/11/2018 24/4/2018 رابع 

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 بقرار اللجنة جاء 

أميرة عبد العظيم  

 محمود
 طب األطفال  ماجستير 

عام اعتباراً من 

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

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 الطفيليات الطبية  ماجستير  سماح محمد حسين
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 9/2021 16/7/2019 23/10/2018 رابع 

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  نيفين طلعت مرعي
الطب الطبيعي  

 والروماتيزم والتأهيل 

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 

 ماجستير  أمجد يوسف عبده 
طب القلب واألوعية  

 الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 23/12/2020 18/6/2017 18/10/2016 سادس وأخير

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 األشعة التشخيصية  ماجستير  جولي يحى ولسن 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 18/6/2017 18/10/2016 سادس وأخير

تم تشكيل لجنة فحص  

 27/6/2021بتاريخ 

لالنتهاء مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 األشعة التشخيصية  ماجستير  لمياء حسين أحمد 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 26/9/2021 4/2017 11/2016 سادس وأخير

والحصول الجتياز امتحانات الجزء الثاني 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 األشعة التشخيصية  ماجستير  دعاء جمال محمود
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 24/3/2021 6/2018 10/2017 خامس وأخير 

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 األشعة التشخيصية  ماجستير  جمال محمد سارة 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 26/9/2021 18/6/2017 18/6/2017 خامس وأخير 

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 األشعة التشخيصية  ماجستير  مينا جرجس نعيم 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ---------------  3/2019 22/10/2017 خامس وأخير 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 األشعة التشخيصية  ماجستير  مارينا رأفت فؤاد 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ---------------  26/9/2019 22/10/2017 خامس وأخير 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
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منة هللا سامي عبد 

 العزيز سيد 
 األشعة التشخيصية  ماجستير 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 ---------------  24/7/2018 22/10/2017 خامس وأخير 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 األشعة التشخيصية  ماجستير  مارينا بهاء بشرى  
عام اعتباراً من 

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

الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 األشعة التشخيصية  ماجستير  أحمد محمد حسن طه 
عام اعتباراً من 

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

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 والحصول على الدرجة الثاني 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 األشعة التشخيصية  ماجستير  اليس منصور لويس 
عام اعتباراً من 

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

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 بقرار اللجنة جاء 

 األشعة التشخيصية  ماجستير  شهاب جمال عبد هللا 
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 

 األشعة التشخيصية  ماجستير  شهاب جمال عبد هللا 
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 

 األشعة التشخيصية  ماجستير  لينا محمد فريد 
اعتباراً من عام 

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

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
 

 استمرار القيد لدرجة الدكتوراه:  -
 

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

غادة محمود محمد 

 مهران 
 دكتوراه 

الباثولوجيا  

 اإلكلينيكية 

عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 

سادس  

 وأخير 
26/11/2016 22/10/2017  --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

المجلس على ما  وافق 

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  رانيا عزمي
الباثولوجيا  

 اإلكلينيكية 

عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 

سادس  

 وأخير 
21/11/2016 24/9/2017  --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  داليا صالح الدين  
التخدير والعناية  

 المركزة

عام اعتباراَ من أبريل  

2021 

حادي عشر 

 واألخير 
22/5/2011 20/9/2016  --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  دينا حاتم أحمد 
التخدير والعناية  

 المركزة

عام اعتباراَ من أبريل  

2021 

سادس  

 وأخير 
14/3/2016 23/5/2021  --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

أحمد محمد أحمد 

 السنباطي 
 دكتوراه 

والعناية  التخدير 

 المركزة

عام اعتباراَ من أبريل  

2021 

سادس  

 وأخير 
26/4/2016 18/6/2017  --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  أمنية حسين ثابت 
التخدير والعناية  

 المركزة

اعتباراَ من ابريل  عام 

2021 

سادس  

 وأخير 
29/5/2016 15/1/2019  --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  محمد طلعت محمد 
التخدير والعناية  

 المركزة

عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 

سادس  

 وأخير 
18/10/2016 15/1/2018  --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

محمد كيالني علي 

 عبد السالم 
 دكتوراه 

التخدير والعناية  

 المركزة

عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 

سادس  

 وأخير 
18/10/2016 19/11/2019  --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  محمد سيد عبد العال 
التخدير والعناية  

 المركزة

عام اعتباراَ من ابريل  

2021 
 ---------  18/7/2017 23/4/2017 خامس 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

هيثم محمد أحمد  

 محمد
 دكتوراه 

التخدير والعناية  

 المركزة

عام اعتباراَ من ابريل  

2021 
 ---------  22/5/2017 23/4/2017 خامس 

الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

رامي مصطفى عبد 

 الجواد 
 دكتوراه 

التخدير والعناية  

 المركزة

عام اعتباراَ من ابريل  

2021 
 ---------  20/3/2018 23/4/2017 خامس 

الجزء لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  محمد جابر فرغلي
التخدير والعناية  

 المركزة

عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 
 ---------  13/7/2021 22/10/2017 خامس 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
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محمود بهاء الدين  

 موسى
 دكتوراه 

التخدير والعناية  

 المركزة

عام اعتباراَ من أكتوبر  

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

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 بقرار اللجنة جاء 

محمود مجدي محمد 

 خليل 
 دكتوراه 

جراحة المسالك  

 البولية والتناسلية 

عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 
 ---------  26/9/2018-24 22/10/2017 خامس 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

أيمن عاصم عبد  

 المغني 
 دكتوراه 

جراحة المسالك  

 البولية والتناسلية 

عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 
 ---------  19/12/2017 21/11/2016 خامس 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
 

 تجميد قيد:  ❖
 مجلسقرار الل السبب المدة التخصص  الدرجة  الطالب اسم 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  مرافقة زوج 2021عام اعتباراً من أكتوبر  الباثولوجيا اإلكلينيكية  دكتوراه  ناهد عباس عارف 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  مرافقة زوج 2021عام اعتباراً من أكتوبر  الباثولوجيا اإلكلينيكية  دكتوراه  صفاء محمد حسين عيسى 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعاية طفل  2021عام اعتباراً من نوفمبر  األمراض الصدرية  دكتوراه  يارا ياسر عمر
 

 

من اداء امتحانات الجزء األول للماجستير، وذلك نظراً الجتياز هذه االمتحانات   الماجستير في طب وجراحة العينالطبيب/ كريم محمد علي شحاته المقيد لدرجة مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن اعفاء  ❖
 . 2015في دور أبريل 

 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 
 

 

 قبول رسائل الماجستير فى جميع التخصصات :  ❖

 التخصص  االسم 

 الحارة والجهاز الهضمي طب المناطق  يمنى همام أبو الوفا 

 األمراض الجلدية والتناسلية  ماريانا مكرم رياض 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  
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 ما يستجد من أعمال 
 على الموضوعات اآلتية:  14/11/2021وافق مجلس الكلية المنعقد يوم الثالثاء الموافق 

 تسجيالت مواضيع األبحاث:   ❖

 قرار المجلس  تاريخ األخالقيات  رقم التسجيل  لجنة األشراف  موضوع البحث  التخصص  الدرجة  االسم 

جورج 

وليم  

عجبان 

 عطية اللة 

 دكتوراه 

طب القلب  

واألوعية  

 الدموية 

لعقار الداباجليفلوزين في مرضى احتشاء    تأثير االستخدام المبكر

عضلة القلب الذين يعانون من االعتالل الوظيفي االنقباضي للبطين  

 األيسر 

The Effect Of Early Administration Of Dapagliflozin 

In ST Elevation Myocardial Infarction Patients 

Presenting With Left Ventricular Systolic Dysfunction 

 أ.د/ دعاء أحمد فؤاد 

 طب القلب واألوعية الدموية  أستاذ

 د/ محمد عبد الغني كريم 

 طب القلب واألوعية الدموية  أستاذ مساعد

 د/ طارق عبد الحميد نجيب 

 طب القلب واألوعية الدموية  أستاذ مساعد

NCT05045

274 
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  14/11/2021

حسام الدين  

جمال 

فخري 

 أحمد

 دكتوراه 

التخدير  

والعناية  

 المركزة

عقار الديكساميدوتوميدين كعامل مساعد لعقار كبريتات الماغنيسيوم  

للتحكم في الضغط داخل الجمجمة في حاالت تسمم الحمل : دراسة  

 عشوائيه محكمه 

Dexmedotomidine As An Adjuvant To Magnesium 

Sulphate For Intracranial Pressure Control In Pre-

Eclampsia: A Randomized Controlled Trial 

 أ.د/ كيالني علي عبد السالم 

 التخدير والعناية المركزة أستاذ

 د/ إيمان أحمد إسماعيل 

 التخدير والعناية المركزة أستاذ مساعد

 د/ محمود محمد كامل عبد الرحمن

 التخدير والعناية المركزة مدرس

 د/ أحمد محمد عباس صبح

 أستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء 

NCT05119

101 
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  14/11/2021

احمد عبد 

الناصر  

حسين 

 كامل

 دكتوراه 

جراحة 

األوعية  

 الدموية 

التوسيع لعالج انسداد  فعالية وسالمة دعامة النيتينواللمتشابكه ذاتية 

 الشرايين الفخذيه والمأبضيه 

Efficacy And Safety Ofinterwoven Self-

Expandablenitinol Stent For Femropopliteal Arterial 

Occlusive Diseases 

 أ.د/ بهجت عبد الحميد ثابت 

 جراحة األوعية الدموية  أستاذ

 د/ محمد إبراهيم أحمد 

 جراحة األوعية الدموية  أستاذ مساعد

 د/ محمد صالح عبد الكريم 

 جراحة األوعية الدموية  مدرس

NCT05082

532 
26/10/2021 

مع   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

التوصية بتعديل العنوان باللغة العربية: فعالية  

ذاتية التوسيع   النيتينول المتشابكهوسالمة دعامة 

 يه والمأبضيهلعالج انسداد الشرايين الفخذ

 وباللغة االنجليزية: 

 Of Efficacy And Safety 

 Expandable Nitinol-Self Interwoven

Arterial  FemoropoplitealStent For 

Occlusive Diseases 

محمد علي 

ابوالهيجان 

 علي محمد

 دكتوراه 

جراحة 

المسالك  

البولية  

 والتناسلية 

برش عن طريق منظارالبطن   تقنية  تقييم عملية تعليق المهبل باستخدام 

الجراحي مقابل تركيب الشريط  المهبلي بمنتصف قناة مجرى البول  

لعالج سلس البول اإلجهادي عند النساء دراسة مقارنة  باختيار 

 عشوائي للمرضى 

Laparoscopic Burch Colposuspension Versus 

Midurethral Sling For Treatment Of Female Stress 

Urinary Incontinence A Randomized Controlled Trial  

 أ.د/ أحمد شحاته العزب 

 أستاذ جراحة المسالك البولية  

 أ.د/ محمود محمد أحمد شلبي 

 أستاذ جراحة المسالك البولية  

 د/ محمود فاروق علي

 مدرس جراحة المسالك البولية  

NCT04775

180 
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  16/9/2021

أحمد محمد 

أحمد عبد 

 النظير

 ماجستير 

التوليد 

وأمراض 

 النساء 

معدل وتنبؤات انقطاع الطمث عند المتابعة لمدة عام  للنساء الالئي 

 يستخدمن زرع ايتونوجيستريل 

The Rate And Predictors Of Amenorrhea At 1-Year 

Follow-Up In Women Using Etonogestrel Implant 

 أ.د/ حازم سعد الدين محمد 

 أستاذ التوليد وأمراض النساء 

 د/ محمد خيري علي أحمد

 مدرس التوليد وأمراض النساء 

NCT05040

282 
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  2/11/2021
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 لجنة إشراف تعديل  ❖
 

 قرار المجلس  لجنة األشراف بعد التعديل  لجنة األشراف قبل التعديل  الدرجة  التخصص  االسم 

عبد الحميد محمد عبد 

 الرحيم 
 دكتوراه  التوليد وأمراض النساء 

 أ.د/ ضياء الدين محمد عبد العال 

 أستاذ التوليد وأمراض النساء 

 أ.د/ محمد محمود فتح هللا

 وأمراض النساء أستاذ التوليد 

 أ.د/ إسراء يوسف بدران

 مدرس التوليد وأمراض النساء 

 أ.د/ ضياء الدين محمد عبد العال 

 أستاذ التوليد وأمراض النساء 

 أ.د/ محمد محمود فتح هللا

 أستاذ التوليد وأمراض النساء 

 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

   آية محمد سيد محمد
األمراض الجلدية  

 والتناسلية  
 دكتوراه 

 أ.د/ سحر عبد المعز أحمد

 أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية 

 د/ مروة محمد عبد الحكيم 

 مدرس األمراض الجلدية والتناسلية 

 أ.د/ سحر عبد المعز أحمد

 أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية 

 د/ مروة محمد عبد الحكيم 

 تناسلية مدرس األمراض الجلدية وال

 د/ مي محمد يوسف أحمد الكبش 

 مدرس الباثولوجيا 

 د/ أمل عادل ريان محمد

 مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

مصطفي حسني  

 عبدالمجيد علي 

األمراض الصدرية  

 والتدرن 
 دكتوراه 

 أ.د/ صفاء مختار وافي 

 أستاذ األمراض الصدرية والتدرن 

 مصطفى كمال أحمد د/ 

 مدرس األمراض الصدرية والتدرن 

 أ.د/ صفاء مختار وافي 

 أستاذ األمراض الصدرية والتدرن 

 د/ مصطفى كمال أحمد 

 مدرس األمراض الصدرية والتدرن 

 د/ علي محمد علي التهامي

 مدرس القلب واألوعية الدموي 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 
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عمرو عبد البديع عبد  

 الحميد عثمان 

طب القلب واألوعية  

 الدموية 
 ماجستير 

 أ.د/ سلوى رشدي ديمتري 

 أستاذ القلب واألوعية الدموية 

 د/ طارق عبد الحميد نجيب 

 أستاذ مساعد القلب واألوعية الدموية 

 أ.د/ سلوى رشدي ديمتري 

 أستاذ القلب واألوعية الدموية 

 د/ طارق عبد الحميد نجيب 

 واألوعية الدموية أستاذ مساعد القلب 

 د/ خالد محمد عبد هللا 

 أستاذ مساعد القلب واألوعية الدموية 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

محمد احمد علم الدين  

 علي
 ماجستير  األشعة التشخيصية 

 أ.د / إيمان أبو الحمد أحمد 

 أستاذ األشعة التشخيصية 

 د/ رضوى كامل عبد الناصر 

 التشخيصية مدرس األشعة 

 أ.د / إيمان أبو الحمد أحمد 

 أستاذ األشعة التشخيصية 

 د/ ممتاز ثابت عالم 

 مدرس األشعة التشخيصية 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  التخدير والعناية المركزة مينا ايليا عزمي حبيب 

 أ.د/ محمد حسن بكري

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 جالل عبد الرحيم أ.د/ محمد 

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 أ.د/ محمد جالل عبد الرحيم 

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 د/ ايمان أحمد اسماعيل 

 أستاذ مساعدالتخدير والعناية المركزة 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

 

 

 استمرار القيد لدرجة الماجستير:  -
 

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

 ماجستير  ديانا شفيق إبراهيم 
األنف واألذن  

 والحنجرة  

عام اعتباراَ من 

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

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الدرجة الثاني والحصول على 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
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 استمرار القيد لدرجة الدكتوراه:  -

 

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

 دكتوراه  هبة مؤمن أحمد محمد
الميكروبيولوجيا  

 الطبية والمناعة 

اعتباراَ من أكتوبر  عام 

2021 

سادس  

 وأخير 
18/10/2016 19/11/2017  --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  أشرف محمد رشوان 
طب وجراحة  

 العين 

عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 

سادس  

 وأخير 
18/10/2016 19/11/2017  --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  سارة حسين العطار 
طب وجراحة  

 العين 

عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 

سادس  

 وأخير 
21/11/2016 24/9/2017  --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

وائل علي محمد 

 إسماعيل 
 دكتوراه 

طب وجراحة  

 العين 

عام اعتباراَ من أبريل  

2021 

خامس 

 وأخير 
23/4/2017 16/10/2019  --------- 

الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  شيماء كامل إبراهيم 
طب وجراحة  

 العين 

عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 

خامس 

 وأخير 
22/10/2017 23/3/2021  --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

عبد الحميد محمد 

 عبد الرحيم 
 دكتوراه 

التوليد وأمراض  

 النساء 
عام اعتباراَ من ابريل  

2021 
 ---------  26/9/2021 17/11/2015 سابع وأخير 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الدرجة الثاني والحصول على 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  جاكلين صموئيل زكي
التوليد وأمراض  

 النساء 
عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 

سادس  

 وأخير 
18/10/2016 23/4/2017 

تم تشكيل لجنة فحص  

 11/2021بتاريخ 

لالنتهاء مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الدرجة الجزء الثاني والحصول على 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  ايريني شوقي شفيق 
التوليد وأمراض  

 النساء 
عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 

خامس 

 وأخير 
21/5/2017 24/9/2017 26/9/2021 

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

مصطفى عمرو 

 مغربي
 دكتوراه 

التوليد وأمراض  

 النساء 
عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 

خامس 

 وأخير 
22/10/2017 16/12/2018  --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

محمود نور الدين عبد 

 الرحيم 
 دكتوراه 

التوليد وأمراض  

 النساء 
عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 

خامس 

 وأخير 
19/11/2017 25/8/2018  --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

سارة عبد الاله عبد  

 الرحمن رضوان
 دكتوراه 

التوليد وأمراض  

 النساء 
عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 
 ---------  16/12/2018 19/11/2018 رابع 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  أحمد ممدوح أحمد
األمراض  

 العصبية 
أكتوبر  عام اعتباراَ من 

2021 

خامس 

 وأخير 
22/10/2017 19/12/2017  --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  أحمد عبد الهادي حامد 
األمراض  

 العصبية 
عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 

خامس 

 وأخير 
19/11/2017 23/10/2018  --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

اسراء صالح الدين  

 أحمد محمود 
 دكتوراه 

األمراض الجلدية  

 والتناسلية  

عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 

سادس  

 وأخير 
18/10/2016 21/5/2017 

تم تشكيل لجنة فحص  

 11/2021بتاريخ 

لالنتهاء مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 جراحة األطفال  دكتوراه  محمد حمادة تكروني 
عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 

سادس  

 وأخير 
18/10/2016 28/1/2018  --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  أحمد عاطف فاروق 
األمراض  

 الصدرية 
عام اعتباراَ من أكتوبر  

2021 

سادس  

 وأخير 
20/10/2015 21/11/2016  --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
 

 

 

 

 

 تجميد قيد:  -
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 قرار المجلس  السبب المدة التخصص  الدرجة  اسم الطالب 
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعاية والدين  2021عام اعتباراً من ديسمبر  طب القلب واألوعية الدموية  دكتوراه  محمد فتحي أحمد 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعاية طفل  2021عام اعتباراً من أكتوبر  طب األطفال  ماجستير  نجالء محمود يوسف 

 

الدكتوراه في جراحة العظام وذلك لتفهم ظروف جائحة كورونا واثبات تواصله مع مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قرار الغاء قيد الطبيب/ أنس عبد السالم كبور لدرجة  -

 المشرفين.

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -

 الدراسة.مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد الطبيب/ الشيماء عبد الخالق لدرجة الماجستير في األمراض الصدرية وذلك لعدم الجدية في  -

   ق المجلس على ما جاء بقرار اللجنةواف  -

 في الدراسة. مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد الطبيب/ عالء مختار شحاته أحمد لدرجة الماجستير في األشعة التشخيصية وذلك لعدم الجدية -

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -

 الطبيب/ عالء محمد سباعي محمد لدرجة الدكتوراه في الجراحة وذلك لعدم الجدية واالنقطاع عن الدراسة.مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد  -

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -

الرسوم الدراسية المستحقة في المدة القانونية مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد الطبيب/ نسرين مرغني طه قاسم لدرجة الدكتوراه في األمراض الصدرية وذلك لعدم سداد  -

 المحددة. 

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -

 وذلك بناًء على طلبه.مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد الطبيب/ أحمد محمد رضا عبد العزيز مرسي لدرجة الماجستير في التخدير والعناية المركزة  -

   اء بقرار اللجنةوافق المجلس على ما ج  -

 ك بناًء على طلبه.مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد الطبيب/ محمد أبو السباع عبد القادر لدرجة الماجستير في األمراض العصبية والنفسية وذل -

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -

-  

-  

-  

 سارة عبد السميع محمد لدرجة الدكتوراه في الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية.  /مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء تجميد قيد الطبيبة -

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة ❖
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 قبول رسائل الماجستير فى جميع التخصصات :  ❖

 التخصص  االسم 

 التوليد وأمراض النساء  صفاء محمد صالح محمود 

 التشخيصية األشعة  هبة أبو المكارم أحمد محمد خليل 

 

 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 


