
 9 
 

 

 الدراسات العليا
 

 

  .اعتماد محضر لجنة الدراسات العليا 

 

اقشة لرساالة الكتاورال للطبيبا  س اسامام اعماد عباد العاا    خطاب قسم عالج االورام والطب النووى بشأن تشكليل لجنة من

  0مدرس مساعد الطب النووى 

 0القرار : وافق المجلس 

 
  :تسجيالت مواضيع األبحاث 

 

 لجنة األشراف  موضوع البحث خصصالت الدرجة االسم
رقم 

 التسجيل

تاريخ 

 األخالقيات
 مجلسقرار ال

محمد شداد 

 راتب محمد
 دكتوراه

جراحة 

 التجميل

 تأثير إجراءات نحت الجسم بعد عمليات السمنة المفرطة على وزن جسم المريض والتمثيل الغذائي

Impact Of Post-Bariatric Body Contouring Procedures On Body Weight 

And Metabolism 

 أ.د/ أسامة يس مصطفى طه

 أستاذ جراحة التجميل

 د/ وجدي محمد علي

 مدرس جراحة التجميل

 د/ محمد إسماعيل صديق

 أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

 د/ محمود عبد العال محمد

 مدرس جراحة التجميل

NCT0

5034081 

6/10/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 اللجنةبقرار 

أسماء عمر 

 محمود سيد
 طب األطفال ماجستير

العوامل الغذائيه وعوامل الخطر األخري التي تؤثر علي شدة االتهاب الرئوي لدي األطفال دون سن 

 الخامسة في صعيد مصر

Nutritional Parameters And Other Risk Factors Affecting Severity Of 

Pneumonia In Children Under Five Years In Upper Egypt 

 أ.د/ جعفر إبراهيم محمد

 طب األطفال أستاذ

 د/ ياسر فاروق عبد الرحيم

 طب األطفال مدرس

 

 

 

NCT0

5050851 

3/10/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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مريت ميشيل 

 فهمى
 طب األطفال ماجستير

الصفائح الدموية( في -البيضاء العالقة بين عالمات االلتهاب ومؤشرات صورة الدم)كرات الدم 

 األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد

Correlation Between Inflammatory Markers And CBC Indices (Wbcs And 

Platlets ) In Severely Malnourished Children 

 أ.د/ عماد الدين محمود حماد

 طب األطفال أستاذ

 د/ أمير محمد أبو الغيط

 فالطب األط مدرس

NCT04

608643 

14/10/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

تغريد عبد 

العظيم حسنين 

 حسن

 ماجستير

التخدير 

والعناية 

 المركزة

تأثير ديكساميثازون فى الوريد على ارتداد التخدير النخاعى بوبيفاكايين عالى الضغط فى جراحة 

 أسفل البطن

Effect Of Intravenous Dexamethasone On Regression Of Hyperbaric 

Bupivacaine Spinal Anaesthesia In Lower Abdominal.Randomized 

Controlled Trial 

 أ.د/ عصام شرقاوي عبد هللا

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 د/ أماني حسن عبد  الوهاب

 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

NCT04

778189 

3/10/

2021 

لمجلس وافق ا

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

لؤي محمد 

 جمال حمدان
 ماجستير

التخدير 

والعناية 

 المركزة

تأثير التخدير الموضعي باالسترشاد بموجات االشعة الفوق صوتية للعقدة العصبية الوتدية الحنكية 

 علي االثارة العصبية بعد العمليات الجراحية لالنف بالمنظار الجراحي

Efficacy Of Ultrasound Guided Sphenopalatine Ganglion Block For 

Postoperative Agitation In Patients Undergoing Sinoscopic Nasal Surgery 

 أ.د/ محمد عبد المنعم بكر

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 د/ رشا أحمد علي حامذ

 مدرس التخدير والعناية المركزة

NCT04

168879 

5/10/

2021 

جلس وافق الم

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

كيرلس جمال 

 رضا
 ماجستير

التخدير 

والعناية 

 المركزة

و المستعرضة باستخدام عقار  تاثير التخدير الموضعي لغالف عضالت البطن المستقيمه 

البيبوفيكين مع الديكسمتوميدين اًو الديكساميسازون اوبدونهما في تسكين االلم بعد عمليات المناظير 

  الفي االطف

Perioperative Analgesic  Effect Of Preemptive Ultrasound Guided Rectus 

Sheath Block And Transversus Abdominis Plane Block With 

Dexmedetomidine Vs Dexamethasone For Laparpscopic Surgery In 

Pediatric 

 أ.د/ هاني أحمد إبراهيم المربع

 لمركزةأستاذ التخدير والعناية ا

 د/ وسام نشأت علي

 مدرس التخدير والعناية المركزة

NCT04

838379 

3/10/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

ساره عبدهللا 

عبدالرحمن 

 أحمد

 دكتوراه

التخدير 

والعناية 

 المركزة

صمام  تأثيرات مستحلب الدهون على حماية عضلة القلب و االستجابة االلتهابية فى جراحة استبدال

 القلب

Effects Of Lipid Emulsion On Myocardial Protection And Inflammatory 

Response In Cardiac Valve Replacement Surgery 

 أ.د/ فاطمة أحمد عبد العال

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 أ.د/ عصام الدين محمد عبد هللا

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 حسين عليد/ عمرو علي 

 مدرس التخدير والعناية المركزة

NCT04

951791 

6/10/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

منة هللا محمود 

 بكري أحمد
 دكتوراه

التخدير 

والعناية 

 المركزة

أكسجين األنف عالي التدفق مقابل ضغط مجرى الهواء اإليجابي المستمر لألنف في مرضى السمنة 

خدير عميق لتصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالمنظار. دراسه سريريه الذين يخضعون لت

 باستخدام عينه عشوائيه

High Flow Nasal Oxygen Versus Nasal Continuous Positive Airway 

Pressure In Obese Patients Undergoing Deep Sedation For Endoscopic 

Retrograde Cholangiopancreatography. A Randomized Controlled Trial 

 أ.د/ هاني أحمد إبراهيم المربع

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 د/ مصطفى سامي عباس

 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

 د/ شيماء عباس حسن

 مدرس التخدير والعناية المركزة

NCT04

912102 

5/10/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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عبدهللا رشاد 

عبدالعزيز 

 حسين

 جراحة دكتوراه

تأثير ربط شريان الطحال في زراعة الكبد من متبرع حي للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط 

 الدم البابي على وظائف الكبد بعد عملية الزرع  

Impact Of Splenic Artery Ligation In Living Donor Liver Transplantation 

For Patients With Portal Hypertension On Early Graft Function 

 أ.د/ محمد قرني عويس

 أستاذ الجراحة

 د/ مصطفى محمود محمد سيد

 أستاذ مساعد الجراحة

 د/ رامي عبد الرحيم حسان

 مدرس الجراحة

NCT04

988100 

5/10/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

آية محمد سيد 

   محمد
 دكتوراه

مراض األ

الجلدية 

 والتناسلية 

فعالية التوصيل الجلدى لعقار الميثوتريكسات بمساعدة ليزر ثانى أكسيد الكربون التجزيئى مقابل 

 فلورويوراسيل فى عالج البهاق غير المقطعى المستقر -٥

Efficacy Of Fractional CO2 Laser-Assisted Cutaneous Delivery Of 

Methotrexate Versus 5-Fluorouracil In Stable Non-Segmental Vitiligo 

 أ.د/ سحر عبد المعز أحمد

 أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية 

 د/ مروة محمد عبد الحكيم

 مدرس األمراض الجلدية والتناسلية 

NCT0

5008887 

12/10/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

وليد اشرف 

 حمدى احمد
 ماجستير

األمراض 

بية العص

 والنفسية

دالالت المعرفة، النوم، الفسيولوجيةالعصبية على عينة فى مرضى االكتئاب  ذوى االعراض 

 االنتحارية

Cognitive, Sleep, Neurophysiological Markers  Among  A Sample Of 

Suicidal Depressed Patients 

 أ.د/ وجيه عبد الناصر حسن

 الطب النفسي أستاذ

 د العالد/ محمد فوزي عب

 الطب النفسي أستاذ مساعد

NCT04

813835 

8/3/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

محمد زايد 

 صابر محمد
 ماجستير

األمراض 

العصبية 

 والنفسية

 العوامل التنبؤية والعوامل المنذرة بنتائج متالزمة جيليان باري

Predictors And Prognostic Factors Of Gullian Barrie Outcome 

 أ.د/ إيمان محمد حسين خضر

 األمراض العصبية أستاذ

 د/ محمد مصطفى شهاب

 األمراض العصبيةمدرس 

NCT04

927598 

22/3/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

مينا يوسف 

 عشم جندي
 دكتوراه

األنف واألذن 

 والحنجرة

ع األنسجة في حاالت صغر صيوان اعادة بناء صيوان األذن بواسطة دعامة الميدبور بعد توسي

 األذن

Auricular Reconstruction In Microtia By Medpor Implant Following 

Tissue Expansion 

 أ.د/ عالء كامل عبد الحليم

 األنف واألذن والحنجرةأستاذ 

 د/ محمد محمود محمد رشدي

 األنف واألذن والحنجرة مدرس

NCT0

5068362 

3/8/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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 تغيري جوهري 

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

 التسجيل
تاريخ 

 االخالقيات
قرار 

 مجلسال

اسراء ياسين 

 ابراهيم

األمراض 

الصدرية 

 والتدرن

 ماجستير

 ي العالج الشخصي لكل مريضدراسة انماط  تمدد القصيبات ودورها ف

Bronchiectasis Phenotypes Study As A Way For Personalized 

Treatment 

 بمستشفي جامعه اسيوط 19التأثير النفسي لتجربه كوفيد 

Psychological Impact Of Covid-19 Assiut University 

Hospital Experience 

NCT04

789226 

11/10/

2021 

وافق 

المجلس 

جاء  على ما

 بقرار اللجنة

محمد عبد  

الهادى عبد 

الظاهر عبد 

 الرحمن

جراحة 

 العظام
 دكتوراه

نتائج القفل اإلضافي القريب والبعيد لمسمار الفاسير دوفال  المتداخل في  العظم 

 الزجاجى  في األطفال ؛ دراسة مقارنة

Results Of Additional Proximal And Distal Locking For 

Fassier-Duval Telescoping Nail In Patients With Osteogenesis 

Imperfecta; A Comparative Study 

النتيجة الوظيفية لتصحيح التشوهات الهيكلية باالطراف السفلية بواسطة 

 المسمار المتداخل فى العظم الزجاجى فى االطفال ؛ دراسة سلسلة من الحاالت

Functional Outcome Of Correction Of  Lower Limb  

Skeletal Deformities In Osteogenesis Imperfecta Patients 

With Intramedullary Telescoping Nail ; A Case Series 

NCT04

694144 

12/10/

2021 

وافق 

المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

ايه احمد 

 خليفه محمد

طب 

 األطفال
 دكتوراه

 بلي الزرع في االطفالعوامل التنبؤ برفض زراعة الكلى في مستق

Predictors Of Kidney Transplant Rejection In Pediatric 

Recipient 

تقييم عوامل حديثه للجهاز المتمم لدي االطفال المصابين بااللتهاب الكلوي 

 نتيجه مرض الذئبه الحمراء

The Expression Profile Of New Complement Components 

In Childhood Lupus Nephritis 

NCT0

508236

3 

4/10/

2021 

وافق 

المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة
 

 

  ًتغيري موضوع البحث تغرياً غري جوهراي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 التسجيل

تاريخ 

 االخالقيات

قرار 

 مجلسال

محمد 

صالح راشد 

 عبد الرحيم

التخدير 

ة والعناي

 المركزة

 ماجستير

التخدير الموضعى حول الشرج مقابل التخدير الذيلى في تسكين االالم بعد 

 الجراحة لعملية سحب القولون من خالل الشرج فى مرض هرشسبرنج

Peri-Anal Local Anaesthetic Infiltration Versus Caudal 

Anaesthesia For Postoperative Pain Relief In Trans-Anal 

Pull Through Operation For Hirschsprung's Disease 

التخدير الموضعى حول الشرج مقابل التخدير الذيلى في تسكين االالم بعد 

 الجراحة لعملية سحب القولون من خالل الشرج فى مرض هرشسبرنج

Peri-Anal Local Anaesthetic Infiltration Versus Caudal 

Anaesthesia For Postoperative Pain Relief In Trans-Anal 

Pull Through Operation For Hirschsprung's Disease 

NCT0

4367818 

21/9/

2021 

وافق 

المجلس 

على ما 

جاء بقرار 

 اللجنة
 الكلية
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 تعديل لجنة إشراف

 

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

 دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية ند احمد حسن مباركه

 أ.د/ مها عطوة محمد إبراهيم

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ

 أ.د/ طاهرة محمد كامل شريف

 الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ 

 د/ أسماء عمر أحمد

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ مساعد

 أ.د/ مها عطوة محمد إبراهيم

 لوجيا اإلكلينيكيةالباثو أستاذ

 أ.د/ طاهرة محمد كامل شريف

 الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ 

 د/ أسماء عمر أحمد

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ مساعد

 د/ ايمان فتح هللا جاد

 أستاذ مساعد طب األطفال

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 

 دكتوراه الطب النووى  رغدة حسن محمد فرويز 

 / محمد عبد الحكيم مكاوىأ.د

 أستاذ عالج األورام والطب النووي

 د/ بالل عثمان محمد النادي

 أستاذ مساعد جراحة العظام

 د/ نادية مهنى مصطفى

 مدرس الطب النووي

 د/ هبة هللا أحمد عبد الرؤوف عسكر

 مدرس الطب النووي

 

 

 

 أ.د/ محمد عبد الحكيم مكاوى

 أستاذ عالج األورام والطب النووي

 د/ سعيد متولي أبو اليزيد الصاوي

 مدرس التخدير والعناية المركزة

 د/ نادية مهنى مصطفى

 مدرس الطب النووي

 د/ هبة هللا أحمد عبد الرؤوف عسكر

 مدرس الطب النووي

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة
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 ماجستير األنف واألذن والحنجرة مريم زكريا ذكا جيد

 لعالأ.د/ محمد شاكر عبد ا

 األنف واألذن والحنجرةأستاذ 

 د/ محمد أحمد عبد الحي الحسيني

 األنف واألذن والحنجرة مدرس

 أ.د/ محمد شاكر عبد العال

 األنف واألذن والحنجرةأستاذ 

 د/ محمد أحمد عبد الحي الحسيني

 األنف واألذن والحنجرة مدرس

 د/ محمد رفعت عبد الظاهر

 مدرس األشعة التشخيصية

س على ما جاء بقرار وافق المجل

 اللجنة

 

عبدهللا هاشم احمد 

 مهران
 ماجستير جراحة التجميل

 أ.د/ محمد الشاذلي

 أستاذ جراحة التجميل

 د/ محمود سليمان أحمد

 مدرس جراحة التجميل

 د/محمد ناهض عطية

 مدرس جراحة الفم والوجه والكفين

 أ.د/ محمد الشاذلي

 أستاذ جراحة التجميل

 لرحيم الشريفد/ محمد أحمد عبد ا

 مدرس جراحة التجميل

 د/محمد ناهض عطية

 مدرس جراحة الفم والوجه والكفين

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 

 

 استمرار القيد لدرجة الماجستير: -
 

 مجلسقرار ال السبب تاريخ قبو  الرسالة تاريخ التسجيل تاريخ القيد  المدة التخصص الدرجة اسم الطالب

 الفارماكولوجي  ماجستير ر سعدريهام جاب
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

خامس 

 وأخير
19/11/2017 15/1/2018 --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
سارة عليوة أحمد عبد 

 النبي
 الفارماكولوجي  ماجستير

م اعتباراً من عا

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

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير مريم ناجي جميل
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

خامس 

 وأخير
22/10/2017 25/2/2018 

تم تشكيل لجنة فحص 

 23/2/2021بتاريخ 

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
والء جمال عبد الرازق 

 محمد
 طب األطفال ماجستير

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

خامس 

 وأخير
23/4/2017 24/2/2018 --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير مينا القس شنودة
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

خامس 

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

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير بيشوي عماد جوهر
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

خامس 

 وأخير
22/10/2017 24/6/2018 --------- 

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير دينا ظريف فرحان
عام اعتباراً من 

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

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

 

وافق المجلس على ما 

 جنةجاء بقرار الل
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 طب األطفال ماجستير ميرلي رائف رسمي
عام اعتباراً من 

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

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير مينا ناجي إبراهيم
م اعتباراً من عا

 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 ماركو عادل صموئيل
عام اعتباراً من 

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

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير رامي مرشد استمايروا
عام اعتباراً من 

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

ني والحصول الجتياز امتحانات الجزء الثا

 على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير أميرة ثروت حلمي
عام اعتباراً من 

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

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 بقرار اللجنة جاء

 طب األطفال ماجستير باسم سلمح زكي
عام اعتباراً من 

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

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 فالطب األط ماجستير نيفين ممدوح زكي
عام اعتباراً من 

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

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 ماجستير محمد عبد العظيم محمد
طب القلب 

 واألوعية الدموية

عام اعتباراً من 

 2021بر أكتو

خامس 

 وأخير
22/2017 24/9/2018 --------- 

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 أمراض الكلى ماجستير عمار أحمد عمار
عام اعتباراً من 

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

نتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات لال

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 أمراض الكلى ماجستير شيري نبيل حنس
عام اعتباراً من 

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

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 اني والحصول على الدرجةالجزء الث

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 أمراض الكلى ماجستير محمود محمد فوزي
عام اعتباراً من 

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

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 ار اللجنةجاء بقر

 أمراض الكلى ماجستير محمود السيد مصطفى
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 --------- 9/2020 11/2018 رابع

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 كلىأمراض ال ماجستير محمد رمضان عبد هللا
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

خامس 

 وأخير
11/2017 4 /2018 --------- 

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 أمراض الكلى ماجستير عالء حشمت فهمي
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

خامس 

 وأخير
10/2017 9 /2018 

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

 أمراض الكلى ماجستير آالء أحمد محمود
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 21/11/2016 11/2015 سابع وأخير

تم تشكيل لجنة فحص 

 25/4/2021بتاريخ 

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 ماجستير اسراء ناجح آدم
أمراض الدم 

 اإلكلينيكية

عام اعتباراً من 

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

نتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات لال

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
سوسن عبد الاله عبد 

 العال
 ماجستير

أمراض الدم 

 اإلكلينيكية

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 --------- 12/2020 10/2018 رابع

تياز امتحانات لالنتهاء من مناقشة الرسالة واج

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 ماجستير سلمى حمدي محمود
طب الحاالت 

 الحرجة

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 --------- 1/2021 10/2018 رابع

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 جةالجزء الثاني والحصول على الدر

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 ماجستير مي اميل صابر
التشريح اآلدمي 

 وعلم األجنة

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 10/2021 7/2019 10/2018 رابع

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
عبد الرحمن حسن 

 محمد
 رماجستي

التخدير والعناية 

 المركزة

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 --------- 4/2018 4/2018 رابع

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
 

-  
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-  

 ستمرار القيد لدرجة الدكتورال: -
 

 مجلسقرار ال السبب تاريخ قبو  الرسالة تاريخ التسجيل تاريخ القيد  لمدةا التخصص الدرجة اسم الطالب

 أمراض التخاطب دكتوراه عبد العزيز محمد فهيم
عام اعتباراَ من أكتوبر 

2021 
 --------- 19/11/2017 21/11/2016 سادس

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

فق المجلس على ما وا

 جاء بقرار اللجنة
آالء محمد محمود 

 حمدي غزالي
 دكتوراه

األمراض الجلدية 

 والتناسلية 

عام اعتباراَ من أكتوبر 

2021 
 --------- 16/10/2019 22/10/2017 خامس

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

ا وافق المجلس على م

 جاء بقرار اللجنة

 جراحة العظام دكتوراه عمرو حاتم أحمد
عام اعتباراَ من أكتوبر 

2021 
 --------- 20/6/2021 22/10/2017 خامس

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 جراحة العظام توراهدك محمد يحيى عبد العظيم
عام اعتباراَ من أكتوبر 

2021 
 --------- 16/12/2018 19/11/2017 خامس

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 جراحة العظام دكتوراه مصطفى أحمد ثابت
 عام اعتباراَ من أكتوبر

2021 

سابع 

 وأخير
20/10/2015 21/11/2016 

تم تشكيل لجنة فحص 

 12/10/2021بتاريخ 

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال دكتوراه رحاب محمد صفوت
عام اعتباراً من أكتوبر 

2021 

سابع 

 أخيرو
20/10/2015 18/10/2016 20/6/2021 

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
محمد أبو بكر محمد 

 حسن
 طب األطفال دكتوراه

عام اعتباراً من أكتوبر 

2021 

سابع 

 وأخير
20/10/2015 18/7/2017 

تم تشكيل لجنة فحص 

 5/10/2021بتاريخ 

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال دكتوراه أزهار عربي محمد
عام اعتباراً من أكتوبر 

2021 

سادس 

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

امتحانات لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
مي علي عبد الفتاح 

 أحمد
 طب األطفال دكتوراه

عام اعتباراً من أكتوبر 

2021 

سادس 

 وأخير
26/4/2016 19/11/2017 

تم تشكيل لجنة فحص 

 17/10/2021بتاريخ 

نات لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحا

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
راندا عبد البديع عبد 

 العليم
 طب األطفال دكتوراه

عام اعتباراً من أكتوبر 

2021 

سادس 

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

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 على الدرجةالجزء الثاني والحصول 

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
محمد خلف ثابت 

 هريدي
 طب األطفال دكتوراه

عام اعتباراً من أكتوبر 

2021 

سادس 

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

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 بقرار اللجنةجاء 
 

 :تجميد قيد 
 مجلسقرار ال السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعاية طفل 2021ستة أشهر اعتباراً من سبتمبر  األنف واألذن والحنجرة ماجستير هبة هللا بدري حنفي
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة السفر خارج البالد 2021عام اعتباراً من أكتوبر  ةالتخدير والعناية المركز ماجستير بيشوي بليغ بولس جيد
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعاية طفل 2021عام اعتباراً من أكتوبر  األمراض الصدرية ماجستير جاكلين حون مجلي

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة التجنيد 2021ن أكتوبر عام اعتباراً م الجراحة ماجستير محمود محمد محمد عبد الغني
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة التجنيد 2021عام اعتباراً من أكتوبر  الجراحة ماجستير كرم عز الدين ربيع محمد

 س على ما جاء بقرار اللجنةوافق المجل التجنيد 2021عام اعتباراً من أكتوبر  الجراحة ماجستير محجوب عبد المنعم محجوب
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة التجنيد 2021عام اعتباراً من أكتوبر  الجراحة ماجستير ماريو يوحنا لبيب سابا
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة التجنيد 2021عام اعتباراً من أكتوبر  الجراحة ماجستير اسماعيل علي محمد

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة التجنيد 2021عام اعتباراً من أكتوبر  الجراحة ماجستير حمد صبريمصطفى حسين م
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعاية والدين 2021ستة أشهر اعتباراً من أكتوبر  الجراحة دكتوراه أحمد صالح أحمد أبو الحسن 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعاية طفل 2021عام اعتباراً من أكتوبر  التوليد وأمراض النساء  دكتوراه ياسمين محمد عالء الدين 
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعاية طفل 2021ستة أشهر اعتباراً من أكتوبر  الطب النفسي دكتوراه سارة خيري دانيال
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة مرافقة زوج 2021م اعتباراً من سبتمبر عا الكيمياء الحيوية دكتوراه ايمان رجب محمد
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 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعاية طفل 2021ثمانية أشهر اعتباراً من أكتوبر  طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي  دكتوراه ياسمين أشرف محمود عثمان
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة السفر خارج البالد 2021ستة أشهر اعتباراً من سبتمبر  مراض الباطنةاأل دكتوراه محمود عبد الرحمن محمود
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعاية طفل 2021عام اعتباراً من أكتوبر  أمراض الباطنة  ماجستير دعاء جمال سيد عبد العال
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة السفر خارج البالد 2021عام اعتباراً من أكتوبر  الباطنة  أمراض ماجستير روماني جرجس دمياني
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعاية طفل 2021عام اعتباراً من أكتوبر  أمراض الكلى ماجستير شيرلي زخاري بشرى

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة السفر خارج البالد 2021أكتوبر عام اعتباراً من  أمراض الكلى دكتوراه أحمد عصام محمد
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة السفر خارج البالد 2021عام اعتباراً من أكتوبر  طب األطفال دكتوراه محمد مصطفى سيد أحمد

 

 

  وذلك لعدم الجدية في الدراسة.درجة الدكتوراه في التوليد وأمراض النساء الطبيب/ علي صابر علي لمذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد 

  وافق المجلس على ما جام بقرار اللجنة :ةقرار المجلس 

 
  لدراسة.وذلك لعدم الجدية في االطبيب/ شريف عبد الكريم محمد لدرجة الدكتوراه في التوليد وأمراض النساء مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد 

  وافق المجلس على ما جام بقرار اللجنة :قرار المجلس ة

 
  وذلك لعدم الجدية في الدراسة.الطبيب/ ارميا كيرلس افرايم لدرجة الماجستير في التوليد وأمراض النساء مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد 

  وافق المجلس على ما جام بقرار اللجنة :قرار المجلس ة

 
 وذلك بناًء على طلبها.الطبيبة/ نورهان محمود عبد الرحمن لدرجة الماجستير في طب األطفال كرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد مذ 

  وافق المجلس على ما جام بقرار اللجنة :قرار المجلس ة

 
  وذلك حيث تم تعيينها في قسم التشريح.جة الماجستير في طب األطفال الطبيبة/ ريهام رفعت عبد الحفيظ لدرمذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد 

  وافق المجلس على ما جام بقرار اللجنة :قرار المجلس ة

 
  م الطفيليات.وذلك حيث تم تعيينها في قسالطبيبة/ ريهام هاني محمد علي لدرجة الماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد 

  وافق المجلس على ما جام بقرار اللجنة :قرار المجلس ة

 
  وذلك حيث تم تعيينها في قسم الصحة العامة وطب المجتمع.الطبيبة/ زينب جالل الدين المسيد لدرجة الماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد 

  المجلس على ما جام بقرار اللجنة وافق :قرار المجلس ة
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 : قبو  رسائل الماجستير فى جميع التخصصات 

 التخصص االسم

 الفارماكولوجي سارة عليوة اعمد عبد النبي

 التشريح اآلدمي وعلم األجنة مي اميل صابر

 

 

  وافق المجلس على ما جام بقرار اللجنة

 


