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 الدراسات العليا

 

 اعتماد محضر لجنة الدراسات العليا:* 

 

 القرار: وافق المجلس  
 

  2021تجية المادة االختياريه للدكتوراه مارس ن* أعتماد 

 * مادة : إحصاء طبى متقدم  

 القرار: وافق المجلس  

 

دكتوراه   دور اكتذذوار مذذركرة انذذات أعتمذذاد نتذذانا أمتحانذذات الدراسذذات العليذذا لذذدر,تى   الما, ذذتير   الذذ* 

  0كما موضح االمركرة  2020والمؤ,ل إلى شهر دي مبر  2020

 القرار: وافق المجلس  
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 ت جيالت مواضيع األاحاث: 

 لجنة األشراف موضوع البحث التخصص الدر,ة االسم
رقم 

 الت جيل

تاريخ 

 األخالقيات
 مجلسقرار ال

اميره 

محمد عبد 

الموجود 

 رجب

 دكتوراه

طب 

 المناطق

الحارة 

والجهاز 

 الهضمي

دور الخاليا التنظيميه البائيه فى التسبب فى حدوث مرض الكبد الدهنى المرتبط 

 بمرض االيض الداخلى

Role Of Regulatory B Cells In The Pathogenesis Of Metabolic 

Associated Fatty Liver Disease 

 أ.د/ ايهاب فوزي عبده

 از الهضميطب المناطق الحارة والجه أستاذ

 أ.د/ ناهد أحمد علي مخلوف

 طب المناطق الحارة والجهاز الهضميأستاذ 

 د/ زينب جابر مهران

 طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي أستاذ مساعد

NCT04

720560 

10/3/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

شيماء 

عرفة 

 ابراهيم  

 دكتوراه
أمراض دم 

 إكلينيكية

في مرضي سرطان الدم الميلودي الحاد بمستشفي  318قيمة التنبؤية لسي دي ال

 جامعة اسيوط 

Prognostic Value Of CD318 In Acute Myeloid Leukemia 

Patients At Assiut University Hospital 

 أ.د/ يسرية عبد الرحمن أحمد

 أستاذ األمراض الباطنة

 د/ حنان شرف الدين محمد

 ألمراض الباطنةأستاذ مساعد ا

 د/ سوسن محمد معين

 استشاري مساعد أمراض الدم اإلكلينيكية 

NCT04

708444 

3/3/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

محمد 

رجب 

 الدريمي

 ماجستير
أمراض 

 كلى

تأثير عالج ارتفاع حمض البوليك بالدم في تقدم اعتالل الكلى السكري في مرضى 

 ع الثاني والمرحلة الثالثة من مرض الكلى المزمنالسكري النو

Effect Of Treatment Of Hyperuricemia On Progression Of 

Diabetic Nephropathy In Patients With Type 2 Diabetes Mellitus 

And Stage 3 Chronic Kidney Disease 

 أ.د/ عمر محمد عمر شحات حردان

 أستاذ األمراض الباطنة

 ر كمال عبد الحميدد/ سمي

 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 

NCT04

799925 

4/10/

2020 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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كريم 

شريف 

مصبح 

   اسماعيل

 ماجستير
حاالت 

 حرجة

 تقييم نسبة الصوديوم في كال من مرضي التسمم الدموي والصدمة الناتجة عنه 

 اقامتهم في المستشفيوعالقتها بمصير المرضي ومدة 

Evaluation Of Sodium Status In Septic And Septic Shock 

Patients And Its Relation To Prognosis And Hospital Stay 

 أ.د/ زين العابدين أحمد

 أستاذ األمراض الباطنة

 د/ أحمد محمد علي عبيد هللا

 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

NCT04

564508 

11/3/

2021 

قرار : وافق المجلس على ما ال

 جاء بقرار اللجنة

بيشوي 

شحاته 

محروس 

 شحاته

 ماجستير
األمراض 

 الباطنة

 االضطرابات المرضية المصاحبة للمريء لدى مرضى القولون العصبي

Comorbid Disorders Of The Esophagus In Patients With 

Irritable Bowel Syndrome 

 أ.د/ نبيلة فائق أمين

 األمراض الباطنةأستاذ 

 د/ حسام محمود عبد الوهاب

 مدرس األمراض الباطنة

NCT04

759378 

13/1/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

مروه 

احمد 

محمد عبد 

 الرحمن

 ماجستير
األمراض 

 الباطنة

 نأثير العالج بريباميبيد لعالج البكتريا الهيليكوباكتر بيلوري

Effect Of Treatment With Rebamipide For Helicobacter Pylori 

Eradication Therapy 

 أ.د/ زين العابدين أحمد

 أستاذ األمراض الباطنة

 د/ محمد أبو زيد علي

 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

NCT04

550858 

31/12/

2020 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

مصطفى 

محمود 

 عطية

 ماجستير

اض األمر

الصدرية 

 والتدرن

متالزمة ما بعد االصابة بفيروس كورونا المستجد: االنماط االكلينيكية والتقييم 

 الوظيفي

Post covid syndrome: clinical pattern and functional assessment 

 أ.د/ أشرف زين العابدين محمد

 أستاذ أمراض الصدر

 أ.د/ لمياء حسن شعبان

 أستاذ أمراض الصدر

 يد جمال الدين خليلد/ ول

 مدرس أمراض الصدر

 

 

 

NCT04

561141 

8/3/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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سحر 

أحمد 

عقيلي 

 أحمد

 ماجستير

األمراض 

الصدرية 

 والتدرن

تقييم نمط  وعوامل الخطورة  لمرض كورونا المستجد بين المصابين من العاملين 

 اسيوط الجامعيةبالرعاية الصحية بمستشفيات 

Assessment of the Pattern and Risk Factors for covid-19 among  

Infected Healthcare Workers at Assuit University Hospitals 

 أ.د/ ألفت مصطفى نصر الشناوي

 أستاذ أمراض الصدر

 أ.د/ محمد مصطفى عبد الهادي

 أستاذ أمراض الصدر

 د/ دعاء بهجت عبد الحميد

 أمراض الصدر مدرس

NCT04

646551 

10/3/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

محمود 

سمير 

مندي 

 مهني

 ماجستير
جراحة 

 العظام

النتيجة اإلكلينيكية بعد إزالة المثبت المعدني مقابل اإلحتفاظ به بعد التثبيت الخلفي 

 للكسور الظهرية و القطنية بالعمود الفقري

Clinical outcome of implant removal versus retention after 

posterior instrumentation for thoracolumbar fractures 

 أ.د/ خالد محمد حسن

 جراحة العظام أستاذ

 د/ أحمد شوقي عبد الجواد

 جراحة العظام أستاذ مساعد

 د/ محمود فؤاد سيد

 جراحة العظاممدرس 

NCT04

597567 

17/2/

2021 

وافق المجلس على ما القرار : 

 جاء بقرار اللجنة

توماس 

مجدي 

لبيب 

 سمعان

 ماجستير
جراحة 

 العظام

 طرق ونتائج التثبيت الداخلي للكسر الرأسي بعنق عظمة الفخذ في المرضي البالغين 

Radiological and functional Outcomes of Internal Fixation 

Methods for Vertical Femoral Neck Fractures in Young Adult 

Patients    

 أ.د/ أسامة أحمد فاروق

 جراحة العظام أستاذ

 د/ حسام محمد عبد المنعم

 جراحة العظام أستاذ مساعد

 د/ محمود يوسف بدران

 جراحة العظاممدرس 

 

 

 

NCT04

687592 

3/2/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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حسام 

محمود 

إبراهيم 

 محمد

 جراحة  يرماجست

التَْدبيُر الِعالِجّي لحصوات  الحويصله للمَراَرية المصاحبه  لحصوات الَقناةُ المراريه 

 المشتركه  ، على َمرَحلة واِحدة مقابل َمرَحلتين

Management Of Concomitant Gallbladder And Common Bile 

Duct Stones, One Stage VS Two Stages 

 يأ.د/ هاني عبد الكريم عل

 جراحة أستاذ

 د/ أحمد علي عبد المطلب

 جراحة مدرس

 د/ محمود حسب النبي 

جراحة مدرس  

NCT04

758923 

8/3/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

اندرو 

مقبل 

مهنى 

 ساويرس

 جراحة  ماجستير

استخدام العامل غير الدوائي لتسريع حركة االمعاء في المرضى الذين يخضعون 

 ستئصال رأس البنكرياسال

The use of non-pharmacological agent to accelerate 

gastrointestinal recovery in patients undergoing pancreatic head 

resection  

 أ.د/ فاروق أحمد مراد

 جراحة أستاذ

 أ.د/ مصطفى أحمد حمد

 جراحةأستاذ 

 د/ أحمد طه إبراهيم طه

 جراحة مدرس

NCT04

076866  

26/1/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

محمد 

ل جما

حسن 

 دمحمو

رماجستي  جراحة 

لكي اسطة ابون لختااحية فى عملية الجرت المضاعفاوالمرضيه لالنسجه ات التغييرا

 ارىلحرا

Histopathological Changes And Surgical Complications In 

Thermo Cautery Circumcision 

 أ.د/ عبد المنعم إسماعيل الخطيب

 أستاذ جراحة

 د/ جمال أحمد حسن مخلوف

 أستاذ مساعد جراحة

 د/ غادة حسني محمد إبراهيم

 مدرس الباثولوجيا

 

 

 

NCT04

092998 

8/3/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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محمود 

مصطفى 

حسن 

 عمار

 دكتوراه

جراحة 

المخ 

 واألعصاب

مامونيه وفاعليه االستئصال الجزئى لقشره المخ فى مكافحه النوبات  تقييم مدى

 الصرعيه لمرضى الصرع المقاوم

Evaluation Of Safety And Efficacy Of Cortical Resections For 

Seizure Control For Patients With Drug Resistant Epilepsy 

 أ.د/ رضوان نوبي محمود

 بجراحة المخ واألعصاأستاذ 

 د/ محمد علي رجائي

 جراحة المخ واألعصاب أستاذ مساعد

 د/ صالح حماده أحمد

 جراحة المخ واألعصاب أستاذ مساعد

NCT04

553354 

3/3/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

مصطفى 

متولى 

كاشف 

 على

 دكتوراه

جراحة 

المخ 

 واألعصاب

: التقنيات الجراحية حوب بالجحوظ ى بمحجر العين المصالوتدالورم السحائي 

 ونتائجها

Spheno-Orbital Meningioma En Plaque With Proptosis: Surgical 

Techniques And Outcomes 

 أ.د/ محمود حسن رجب

 جراحة المخ واألعصابأستاذ 

 د/ عبد الحكيم عبد الستار عبد الحكيم

 جراحة المخ واألعصاب أستاذ مساعد

NCT04

710485 

21/3/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

هاجر 

منتصر 

 سيد بدير

 ماجستير
جراحة 

 التجميل

العظم الحيواني مع الفيبرين الغني بالصفائح الدموية مقابل العظم الذاتي في تطعيم 

 الفلح السنخي. دراسة إكلينيكية مقارنة

Xenografts with platelet rich fibrin versus autogenous bone in 

alveolar cleft grafting. A comparative clinical study. 

 أ.د/ محمد محمود ثابت الشاذلي

 أستاذ جراحة التجميل

 د/ عوني محمد عسقالني

 مدرس جراحة التجميل

 د/ محمد ناهض عطية محمد

 طب األسنان –مدرس جراحة الفم والوجه والفكين 

 

 

 

 

NCT04

693741 

13/1/

2020 

ار : وافق المجلس على ما القر

 جاء بقرار اللجنة
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أحمد 

حمدان 

جميل 

 عبدالعال

 ماجستير

جراحة 

المسالك 

البولية 

 والتناسلية

في  ٥-٣العالج التحفظي مقابل العالج التدخلي في إصابات الكلية من الدرجة 

 األطفال: دراسة مقارنة مستقبلية

Conservative versus interventional management of grades 3-5 

renal trauma in pediatrics : A prospective comparative study 

 أ.د/ هشام مختار حمودة

 جراحة المسالك البولية والتناسلية أستاذ

 د/ ربيع أحمد جاد الكريم

 جراحة المسالك البولية والتناسلية مدرس

 د/ محمد علي حسين زرزور

 ةجراحة المسالك البولية والتناسلي مدرس

NCT04

572204 

26/1/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

أحمد 

محمد 

أحمد 

 محمد

 دكتوراه

جراحة 

القلب 

 والصدر

التقييم والعالج الجراحي لمرضى التهاب الشغاف الصمامي المعدي = خبرة 

 مركز واحد

Surgical Management Of Valvular Infective Endocarditis 

= A Single Centre Experience 

 أ.د/ علي محمد عبد الوهاب

 جراحة القلب والصدر أستاذ متفرغ

 د/ محمود أحمد عبد الحي الحسيني

 جراحة القلب والصدر مدرس

 د/ ياسر حمدي حسين

 جراحة القلب والصدر مدرس

NCT04

572529 

10/3/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

محمد 

العادل 

د سي

حسانين 

 سيد

 دكتوراه

جراحة 

القلب 

 والصدر

اجراء جراحات القلب محدودة التدخل من خالل فتحه متناهيه الصغر حول هالة 

 الثدي؛ تقنيه جديده

Periareolar Approach in Minimally Invasive Cardiac Surgery; 

New Trend 

 أ.د/ محمود خيري عبد اللطيف الهايش

 جراحة القلب والصدر أستاذ

 د/ أنور أمين عطية منصور

 مدرس جراحة القلب والصدر

 د/ محمد عالء نادي

 جراحة القلب والصدر مدرس

 

 

 

NCT04

726488 

9/3/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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محمد 

احمد عبد 

 هللا حماده

 ماجستير

طب القلب 

واألوعية 

 الدموية

ي على القلب فى مرضى فيروس كورونا المتغيرات المرصودة بالرنين المغناطيس

 المستجد المصابين باحتشاء عضله القلب

CMR findings in COVID-19 patients presenting with 

myocardial infarction 

 أ.د/ حسام حسن علي محمد 

 طب القلب واألوعية الدمويةأستاذ 

 د/ عمرو البدري أبو النور

 طب القلب واألوعية الدموية مدرس

NCT04

628104 

22/12/

2020 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

اندرو 

ريمون 

صديق 

 سالمة

 ماجستير

طب القلب 

واألوعية 

 الدموية

متوسط حجم الصفائح الدموية و معامل الخطر االكلينيكية لمرضى احتشاء عضلة 

ب الحاد القلب الحاد في توقع ضعق تروية عضلة القلب لمرضي احتشاء عضلة القل

 الخاضعيين لقسطرة تداخلية أولية

Mean Platelet Volume And STEMI Clinical Risk Scores In 

Prediction Of Impaired Myocardial Perfusion In Acute STEMI 

Patients Undergoing PPCI 

 أ.د/ حمدي شمس الدين

 طب القلب واألوعية الدمويةأستاذ 

 د/ شيماء سيد حسن

 لقلب واألوعية الدمويةطب ا مدرس

NCT04

785209 

13/1/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

مادونا 

عاطف 

عزيز 

 جندي

 ماجستير

األنف 

واألذن 

 والحنجرة

 تقييم تقنية متزنباوم في تصحيح انحراف الجزء الذنبي من الحاجز االنفي

Evaluation Of Metzenbaum Technique In Correction Of The 

Caudal End Septal Deviation 

 أ.د/ أحمد أبو الوفا عبد الجليل

 األنف واألذن والحنجرة أستاذ

 د/ محمد اكرام عبد هللا

 األنف واألذن والحنجرة مدرس 

NCT04

323111 

10/3/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

عبدهللا 

محمد سيد 

 محمد

 دكتوراه

التوليد 

راض وأم

 النساء

االشعه ثالثيه االبعاد عبر منطقه العجان  لعضالت الحوض في السيدات الالئي 

 يعانين  من خلل بعضالت الحوض : دراسه مقطعيه مستعرضه

3D Transperineal Ultrasound  Of The Pelvic Floor Muscles In 

Women With Pelvic Floor Disorders: A Cross-Sectional Study 

 عبد الغفار أحمد محمد أ.د/

 أستاذ التوليد وأمراض النساء

 أ.د/ أحمد محمد أبو الحسن

 أستاذ التوليد وأمراض النساء

 د/ محمد فاروق رمضان

 مدرس التوليد وأمراض النساء

 

 

 

NCT04

561843 

27/1/20

21 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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بيتر ماهر 

ذكى 

 حبيب

 ماجستير

التخدير 

والعناية 

 المركزة

دراسة مقارنة بين فعالية كل من فيراباميل و ديلتيازيم فى الحد من النزيف أثناء 

 استخدام منظار الجيوب األنفية فى العمليات الجراحية تحت تأثير مخدر عام

Comparative study between the efficacy of oral verapamil and 

oral Diltiazim on reduction of intraoperative bleeding during 

Endoscopic sinus surgery under general anesthesia 

 أ.د/ نجوى مصطفى إبراهيم

 التخدير والعناية المركزة أستاذ

 د/ أحمد طلعت أحمد

 التخدير والعناية المركزة مدرس

 د/ عالء سليمان عبد القادر

 مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

NCT04

790331 

10/3/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

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 

 أ.د/ سامي محمود الجيزاوي

 عالج األورام  أستاذ متفرغ

 د/ رحاب محمد فاروق

 عالج األورام  أستاذ مساعد

 د/ محمد عالء الدين حسن

 عالج األورام  أستاذ مساعد

NCT04

789941 

21/3/

2021 

لس على ما القرار : وافق المج

 جاء بقرار اللجنة

والء 

جمال 

فتحي 

 احمد

 ماجستير
عالج 

 األورام 

 15تاثيراستخدام مدرات البول مع بداية الفحص مقارنة باستخدامها قبل الفحص ب

ثنائى ايثيلين ثالثى امين خماسى  -م99دقيقه علي الفحص الخاص بمادة التكنيزيوم 

المحتمل  في المرضي المصابين   حمض األسيتيك في تشخيص االنسداد البولي 

 باستسقاء الكليه

Influence of diuresis timing (F+0 Vs F-15) on 99m Tc DTPA 

renography for the diagnosis of suspected obstructive uropathy 

in adult hydronephrotic patients 

 أ.د/ محمد عبد الحكيم مكاوي

 عالج األورام  أستاذ

 هنى مصطفىد/ نادية م

 عالج األورام  مدرس

 د/ طه محمد إبراهيم طه

 زميل جراحة المسالك البولية والتناسلية

 

 

NCT04

564469 

10/1/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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نيڤين 

ناجح 

كامل 

 شلبى

 ماجستير
عالج 

 األورام 

اثولوچية ومعدل البقاء دراسة استرجاعية للخصائص الديموغرافية واإلكلينيكية والب

 (٢٠١٩ – ٢٠١٥لمرضى سرطان الثدى فى مستشفى أسيوط الجامعي )

Retrospective  Study Of Demographic, Clinico-Pathological 

Characteristics And Survival  Of Breast Cancer Patients In 

Assiut University Hospital (2015-2019) 

 أ.د/ سمير شحاته محد

 عالج األورام والطب النووي تاذ ورئيس قسم أس

 أ.د/ محمد عالء الدين حسن محمد

 عالج األورام  أستاذ مساعد

 د/ سمر محمد عبد المنعم المرشدي

 عالج األورام  مدرس

NCT04

316247 

13/1/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

تسنيم 

ممدوح 

محمد 

 توفيق

 هستولوجي ماجستير

ور الكركمين في الحماية العصبية  ) كمكمل غذائي مقابل جزيئات الكركمين د

النانومترية ( في مرض االلزهايمر المحدث في حيوان التجارب : دراسة نسيجية 

 وكيمياء مناعية نسيجية ودوائية

Neuroprotective role of curcumin (supplement versus 

nanoparticles) in an animal model of Alzheimer's disease : A 

histological , immunohistochemical and pharmacological study 

 أ.د/ كوثر محمد عبد الحميد

 أستاذ الهستولوجي

 د/ هبة عالء الدين مبارك

 أستاذ مساعد الهستولوجي

 أسماء محمد سيد جمعة

 أستاذ مساعد

 د/ محمد شريف صديق

 جامعة سوهاج -لةكلية الصيد –مدرس الصيدالنيات 

 ال يحتاج
8/3/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

اسراء 

صالح 

حسانين 

 احمد

 ماجستير
طب 

 األسرة

تشوهات العمور الفقري ومحدداتها وتاثيرها على نمط الحياة بين الطلبة الذكور 

 مصر -محافظة الوادي الجديد –المراهقين في مدينة الخارجة 

Spinal Deformity Correlates And Life Style Effects Among 

Male Adolescent Students In Elkharga City - New Vally 

Governorate – Egypt 

 أ.د/ أسامة أحمد فاروق

 أستاذ جراحة العظام

 أ.د/ داليا جالل مهران

 أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع

 د/ محمود فؤاد سيد

 مدرس جراحة العظام

 

 

 

NCT04

547647 

22/12/

2020 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة



 20 

صفاء 

علي 

محمد عبد 

 الفتاح

 ماجستير
الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية

( لجين الناقل الميثيلي 149-ب 3و  448-أ 3التعدد الشكلي أحادي النيوكليوتيد )

مض النووي للحمض النووي الديئوكسي ريبوزي وحالة الميثلة الشاملة للح

 الديئوكسي ريبوزي في نقص الصفائح الدموية المناعي االبتدائي

DNA Methyltransferase 3A-448 G/A And 3B-149 C/T Single 

Nucleotide Polymorphisms And Global DNA Methylation 

Status In Primary Immune Thrombocytopenia 

 أ.د/ شعبان رضوان هالل

 اإلكلينيكية الباثولوجيا أستاذ

 د/ طارق طه حنفي المليجي

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ مساعد

NCT04

100876 

10/1/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

أحمد 

يحيى حفظ 

عبد 

 الونيس

 ماجستير
األشعة 

 التشخيصية

بة الكاملة فاعلية الرنين المغناطيسي في تحديد مرضى سرطان المستقيم ذوي االستجا

 للعالج الكيميائي االشعاعي

MRI For Selection Of Complete Responders After 

Chemoradiation For Locally Advanced Rectal Cancer 

 أ.د/ حسام الدين جالل محمد

 أستاذ  األشعة التشخيصية

 د/ شيماء عبد هللا أحمد محمد

 مدرس األشعة التشخيصية

 د/ محمد مؤمن عبد النعيم البارودي

 مدرس األشعة التشخيصية

NCT04

790227 

18/11/

2020 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

فاطمة 

ربيع علي 

 صديق

 دكتوراه
األشعة 

 التشخيصية

 القيمة المضافة للتجزئة االتوماتيكية الورام المخ  في  الرنين المغناطيسي

The Added Value of Automatic Segmentation of Cerebral 

Gliomas in Multi-Sequence Magnetic Resonance Imaging 

(MRI) 

 أ.د/ مصطفى ثابت حسين

 أستاذ األشعة التشخيصية

 د/ حسام الدين أبو زيد يوسف

 أستاذ مساعد األشعة التشخيصية

 د/ نهى حممد علي عطية

 مدرس األشعة التشخيصية

NCT04

674579 

15/3/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

آالء جمال 

أحمد 

 مخلوف

 ماجستير

األمراض 

الجلدية 

 والتناسلية 

كريم السيليمارين الموضعي مقابل التقشير بحمض الساليسيليك في عالج حب 

 الشباب: دراسة الوجه المقسمة

Topical Silymarin Cream Versus Salicylic Acid Peeling In 

Treatment Of Acne Vulgaris: Split Face Study 

 أ.د/ داليا عبد العزيز أحمد

 أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة

 د/ آية يوسف بدران 

 مدرس األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة

  

NCT04

490967 

10/3/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جنةجاء بقرار الل
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شروق 

أحمد 

مصطفى 

 سيد

 ماجستير
طب 

 األطفال

الخصائص السريرية  والطفرات الجينية  لحمى البحر المتوسط في مرضى الذئبة 

 الحمراء في االطفال

Clinical Characteristics and MEFV Gene Mutations in Patients 

with JuvenileOnset-Systemic lupus Erythematosus 

 عبد العال عسكرأ.د/ جمال علي 

 أستاذ طب األطفال

 د/ نجالء سامي محمد عثمان

 مدرس طب األطفال

 د/ إيمان رضا محمد البدوي

 مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

NCT04

645225 

23/12/

2020 

القرار : وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

هند على 

 زهري
 ماجستير

طب 

 األطفال

ية بين االطفال في سن المدارس المترددين على اضطربات الجهاز الهضمي الوظيف

 مستشفى االطفال الجامعى باسيوط

Functional Gastrointestinal Disorders Among School Aged 

Children Attending Assiut University Children Hospital 

 أ.د/ غادة عمر محمود الصدفي

 أستاذ طب األطفال

 د/ شرين منصور جالل

 ألطفالمدرس طب ا

NCT04

320550 

20/12/

2020 

وا القرار : وافق المجلس على 

 ما جاء بقرار اللجنة

نهي 

مصطفي 

سيد 

 مصطفي

 ماجستير
طب 

 األطفال

دور الموجات فوق الصوتية باستخدام خاصية مرونة األنسجة في التشخيص المبكر 

 اللتهابات كبيبات الكلى أثناء الطفولة

US Time-Harmonic Elastography for the Early Detection of 

Childhood Glomerulonephritis 

 أ.د/ جيهان محمد كمال الدين

 طب األطفال أستاذ

 د/ أحالم بدوي علي

 طب األطفال أستاذ مساعد

NCT04

582890 

14/3/

2021 

القرار : وافق المجلس على ما 

مع التوصية  جاء بقرار اللجنة

بتعديل العنوان باللغة االنجليزية 

 الى:

Role of US Time-

Harmonic Elastography 

for the Early Detection 

of Childhood 

Glomerulonephritis 
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 موضوع البحث تغيرا  ,وهريا  
  

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

تاريخ 
 مجلسقرار ال االخالقيات

د شاهندة محم

جمال الدين 

 محمد على

األمراض 

 الصدرية
 دكتوراه

مقارنة ما بين منظار التجويف البللورى الطبي وانبوبة تجويف الصدر في 

 المعالجة المبكرة لالرتشاح البللورى الصديدي

Medical Thoracoscopy Versus Tube Thoracostomy In 

Early Management Of Empyema. A Comparative Study 

ضغط الهواء القيادى فى التنبوء بالوفاة فى مرضى متالزمة  دور

 الضائقة التنفسية الحادة

Driving Pressure As A Predictor Of Mortality In 

Acute Respiratory Distress Syndrome Patients 

NCT04

778228 

14/3/2021 

القرار : وافق 

المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

شيماء كامل 

يم ابراه

 حادي

طب 

وجراحة 

 العين

 ماجستير

التغيرات فى الجزء االمامى للعين قبل وبعد عملية إزالة المياه البيضاء 

 وقطع الغربالية باستخدام األشعة المقطعية الترابطية البصرية

Anterior Segment Changes Before And After 

Uneventful Combined Phaco-Trabeculectomy By Using 

Optical Coherence Tomography 

إعتالل المشيمية الداخلية النقطية  للعين ودوره في تطور قصر 

 النظر المرضي

Punctate Inner Choroidopathy (PIC) and Its Role 

in Progression of Pathological Myopia 

NCT04

749082 

17/3/2021 

القرار : وافق 

المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 

 وضوع البحث تغيرا  ,وهريا  وكرا تعديل في االشرافتغيير م 

 موضوع البحث اعد التغيير موضوع البحث قبل التغيير الدر,ة التخصص االسم

لجنة االشراف قبل 

 التعديل

رقم  لجنة االشراف اعد التعديل

الت جي

 ل

تاريخ 

 قرار المجلس االخالقيات

أحمد 

السيد 

شرف 

 أحمد

جراحة 

 التجميل
 دكتوراه

نتائج الجراحة الميكروسكوبية لترميم الثدي مع تقييم 

نقل الغدد الليمفاوية لمرضى الوذمة اللمفية ما بعد 

 استئصال الثدي

Evaluation Of Outcomes Of 

Microvascular Breast Reconstruction 

With Lymph Node Transfer For 

Postmastectomy Lymphedema Patients 

في تحسين النتائج استخدام الدهون الذاتية 

 الوظيفية ما بعد إصابات أعصاب الطرف العلوي

Use Of Autologous Fat To Improve 

Functional Outcomes After Upper 

Limb Nerve Injuries 

 أ.د/ يوسف صالح

 أستاذ جراحة التجميل

 أ.د/ طارق الجمال

 أستاذ جراحة العظام

 د/ هيثم خليل

 -أستاذ جراحة التجميل

 رمنجهامجامعة ب

 أ.د/ يوسف صالح

 أستاذ جراحة التجميل

 د/ هيثم خليل

 -أستاذ جراحة التجميل

 جامعة برمنجهام

 د/ عوني محمد شويقات

 مدرس جراحة التجميل

NCT0

4

65312

9 

9/3/

2021 

القرار : وافق 

المجلس على 

ما جاء بقرار 

 اللجنة
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 تعديل لجنة إشراف 
 

 مجلسقرار ال لجنة األشراف اعد التعديل لتعديللجنة األشراف قبل ا الدر,ة التخصص االسم

دعاء مصطفى محمود 

 علي
 ماجستير التوليد وأمراض النساء

 أ.د/ علواني الدريمي السنوسي

 أستاذ التوليد وأمراض النساء

 د/ مصطفى نصر الدين علي

 مدرس التوليد وأمراض النساء

 أ.د/ علواني الدريمي السنوسي

 ءأستاذ التوليد وأمراض النسا

 د/ مصطفى نصر الدين علي

 مدرس التوليد وأمراض النساء

 د/ محمد إسماعيل صديق

 أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

  بقرار اللجنة

محمود عبدالباسط  

 محمود محمد
 ماجستير األشعة التشخيصية

 أ.د/ أحمد مصطفى محمد

 أستاذ األشعة التشخيصية

 / ايهاب منصور محمدأ.د

 أستاذ مساعد األشعة التشخيصية

 د/ ممتاز ثابت عالم

 مدرس األشعة التشخيصية

 أ.د/ سامي عبد العزيز سيد

 أستاذ األشعة التشخيصية

 أ.د/ ايهاب منصور محمد

 أستاذ مساعد األشعة التشخيصية

 د/ ممتاز ثابت عالم

 مدرس األشعة التشخيصية

جاء  القرار : وافق المجلس على ما

  بقرار اللجنة

 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية ماري جمال صدقي كامل

 أ.د/ حنان حارث عبد اللطيف

 أستاذ متفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية

 د/ طاهرة محمد كامل شريف

 أستاذ مساعد  الباثولوجيا اإلكلينيكية

 أ.د/ حنان حارث عبد اللطيف

 أستاذ متفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية

 د/ طاهرة محمد كامل شريف

 أستاذ مساعد  الباثولوجيا اإلكلينيكية

 أ.د/ مصطفى ثابت أحمد

 أستاذ جراحة

 

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

  بقرار اللجنة
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 دكتوراه الفارماكولوجيا الطبية محمد سيد مله سيد

 أ.د/ صفوت عبد الهادى

 أستاذ الفارماكولوجيا الطبية

 حسين د/ عبير محمد رشاد

 مدرس الفارماكولوجيا الطبية

 أ.د/ محمود حمدي عبد الرحيم

 أستاذ الفارماكولوجيا الطبية

 أ.د/ صفوت عبد الهادى

 أستاذ الفارماكولوجيا الطبية

 د/ عبير محمد رشاد حسين

 مدرس الفارماكولوجيا الطبية

 د/ حنان أحمد محمد الطيب

 معهد جنوب مصر لألورام –مدرس عالج األورام 

رار : وافق المجلس على ما جاء الق

  بقرار اللجنة

جهاد احمد عبد الرازق 

 احمد
 ماجستير عالج األورام 

 أ.د/ طه ذكي مهران

 أستاذ متفرغ عالج األورام 

 د/ آيات مرسي محمد

 أستاذ مساعد عالج األورام 

 أ.د/ طه ذكي مهران

 أستاذ متفرغ عالج األورام 

 د/ آيات مرسي محمد

 ج األورام أستاذ مساعد عال

 دعاء جمال علي

 مدرس عالج األورام

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

  بقرار اللجنة

 امل حسن علي محمد
األمراض الجلدية 

 والتناسلية وطب الذكورة
 ماجستير

 د/ أميرة على عبد المطلب
 أستاذ مساعد األمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة

 د/ ياسمين مصطفى توفيق

 األمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة مدرس

 أ.د/ دعاء سمير سيد

 أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة
 د/ أميرة على عبد المطلب

 أستاذ مساعد األمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة
 د/ ياسمين مصطفى توفيق

 مدرس األمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة

 د الذهنيد/ رنده أحم

 مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

  بقرار اللجنة
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جهاد جمال احمد 

 عبدالجيد
 ماجستير طب األطفال

 .د/ محمد محمود حمدي غزالي

 أستاذ طب األطفال

 د/ إسماعيل لطفي محمد

 طب األطفال أستاذ مساعد

 .د/ محمد محمود حمدي غزالي

 لأستاذ طب األطفا

 أ.د/ اكرام محمد عبد الخالق

 أستاذ الصحة العامة

 د/ إسماعيل لطفي محمد

 طب األطفال أستاذ مساعد

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 دكتوراه طب وجراحة العين اسماء احمد علي يوسف

 أ.د/ محمد سعد عبد الرحمن

 أستاذ طب وجراحة العين

 د/ أحمد محمود فهمي فتح هللا 

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين

 د/ خالد عبد العظيم محمد

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين

 أ.د/ محمد سعد عبد الرحمن

 أستاذ طب وجراحة العين

 د/ أحمد محمود فهمي فتح هللا 

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين

 د/ خالد عبد العظيم محمد

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين

Prof. Felipe Medeiros 

Duke Universtiy  

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 محمد عبد الغنى عالم
جراحة المسالك البولية 

 والتناسلية
 دكتوراه

 أ.د/ عبد المنعم عبد هللا الحجاجي

 أستاذ جراحة المسالك البولية

 د/ حسني محمود أحمد بهنساوي

 أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية

 د محمد معيند/ أحم

 مدرس جراحة المسالك البولية

 أ.د/ عبد المنعم عبد هللا الحجاجي

 أستاذ جراحة المسالك البولية

 د/ أحمد محمد معين

 أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية

 د/ عمرو حسن إبراهيم أبو فدان

 مدرس جراحة المسالك البولية

 

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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 ماجستير األنف واألذن والحنجرة ينا وهبي دوس حنام

 أ.د/ عالء كامل عبد الحليم

 أستاذ وحدة التخاطب

 د/ محمد محمود محمد رشدي

 مدرس التخاطب

 أ.د/ خالد محمد حسانين

 أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

 أ.د/ عالء كامل عبد الحليم

 أستاذ وحدة التخاطب

 يد/ محمد محمود محمد رشد

 مدرس التخاطب

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 مارينا أوميل سمعان
األمراض الصدرية 

 والتدرن
 ماجستير

 أ.د/ صفاء محمد مختار حلمي وافي

 أستاذ أمراض الصدر

 د/ مصطفى كمال محمد

 مدرس أمراض الصدر

 أ.د/ ناهد أحمد علي مخلوف

 أستاذ األمراض الصدرية

 مد مختار حلمي وافيأ.د/ صفاء مح

 أستاذ أمراض الصدر

 د/ مصطفى كمال محمد

 مدرس أمراض الصدر

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة

جاكلين جورج عبد 

 المسيح رومان

طب القلب واألوعية 

 الدموية
 ماجستير

 أ.د/ حسام حسن العربي

 أستاذ ورئيس قسم طب القلب واألوعية الدموية

 د عبد المحسند/ هبة محمو

 مدرس طب القلب واألوعية الدموية

 أ.د/ حسام حسن العربي

 أستاذ ورئيس قسم طب القلب واألوعية الدموية

 د/ هبة محمود عبد المحسن

 مدرس طب القلب واألوعية الدموية

 د/ شيماء سيد خضر 

 مدرس القلب واألوعية الدموية

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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 استمرار القيد لدر,ة الما, تير :
 

 مجلسقرار ال ال بب تاريخ قبول الرسالة تاريخ الت جيل تاريخ القيد  المدة التخصص الدر,ة اسم الطالب

 جراحة العظام ماجستير حمدي حسن أحمد
عام اعتباراً من 

 2020أكتوبر 

سادس 

 وأخير
18/12/2012 21/11/2016 

تم تشكيل لجنة فحص 

 19/11/2020بتاريخ 

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 جراحة العظام ماجستير محمد يحيى محمد جالل
عام اعتباراً من 

 2020أبريل 

ثامن 

 وأخير
21/4/2013 21/11/2016 

تم تشكيل لجنة فحص 

 8/3/2021بتاريخ 

زء الثاني والحصول على اجتياز امتحانات الج

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة
 

 : استمرار القيد لدر,ة الما, تير 
 

 مجلسقرار ال ال بب تاريخ قبول الرسالة تاريخ الت جيل تاريخ القيد  المدة التخصص الدر,ة اسم الطالب

 األشعة التشخيصية دكتوراه ريهام سميح سيد جالل
تباراً من عام اع

 2021أبريل 
 -------- 23/4/2017 26/4/2016 خامس

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 األشعة التشخيصية دكتوراه الزهراء سيد مبارك
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 -------- 17/9/2019 18/10/2016 خامس

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة

مصطفى أحمد سيد 

 حماده
 األشعة التشخيصية دكتوراه

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 -------- 18/10/2016 20/10/2015 سادس

الرسالة واجتياز امتحانات الجزء  لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 األشعة التشخيصية دكتوراه منى جودة مغربي
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

سابع 

 وأخير
 لالنتهاء من الرسالة والحصول على الدرجة -------- 15/1/2019 21/4/2014

ر : وافق المجلس القرا

على ما جاء بقرار 

 اللجنة
 

 :تجميد قيد 
 

 مجلسقرار ال ال بب المدة التخصص الدر,ة اسم الطالب

 القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعاية طفل 2021ثالثة أشهر اعتباراً من فبراير  طب األطفال دكتوراه محمد أحمد بهاء الدين

 القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعاية طفل 2021عام اعتباراً من فبراير  طب األطفال ماجستير فاطمة أحمد محمد حسين

 القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة مرافقة زوج 2021عام اعتباراً من مارس  األشعة التشخيصية ماجستير ليلى طه أبو الغيط طه

 القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعاية والدين 2021ستة أشهر اعتباراً من مارس  األنف واألذن والحنجرة ماجستير دميانة عماد ثابت

 القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعاية طفل 2021ستة أشهر اعتباراً من مارس  التخدير والعناية المركزة ماجستير غادة إسماعيل عبد الموجود

 القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة ظروف التجنيد 2021ثالثة أشهر اعتباراً من مارس  التخدير والعناية المركزة ماجستير أمير رسمي مريد
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 الطب. توزيع مكافأة المشاركين في العملية التعليمية واإلدارية للطالب الوافدين بكلية مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن 

 القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 

 مادة إحصاء طبي متقدم(.. 2021اعتماد نتيجة المادة االختيارية للدكتوراه مارس  مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن( 

 القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  

 

 

 إحصاء طبي وكمبيوتر وطرق بحث من اداء امتحانات الجزء األول وهي  درجة الدكتوراه فى التخدير والعناية المركزة –/ دينا حاتم أحمد محمد  الطبيبة اعفاء مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن(- 

 .2019في دور أكتوبر  فيزياء وطرق القياسات( –الجوانب األخالقية والقانونية في الممارسة الطبية والبحث والعلمي 

 جلس على ما جاء بقرار اللجنةالقرار : وافق الم 

 

 

 نظراً الجتيازه من اداء امتحانات الجزء األول/ تمهيدي وتكميلي  درجة الدكتوراه فى جراحة المسالك البولية والتناسلية –الطبيب/ ايهاب عبد الوهاب دسوقي   اعفاء مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن

 2019، أكتوبر 2019 في دور أبريل

 فق المجلس على ما جاء بقرار اللجنةالقرار : وا  

 

 

 لعدم الجدية في الدراسة.وذلك  درجة الدكتوراه فى التوليد وأمراض النساء –قيد الطبيب/ شهاب علم ميالد يني  إلغاء مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن 

 القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  

 

 

 مع التوصية امنحه الدر,ة بالطبيب/ أحمد سعيد سعد إمبابير والعناية المركزة الجراحية الخاصة قبول رسالة الدكتوراه في التخدي. 

 القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  
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 : قبول رسانل الدكتوراه فى ,ميع التخصصات 

 التخصص االسم

 ,راحة العظام ح ام ال يد عبد الظاهر

 احة المخ واألعصاب,ر محمد محمود أحمد تمام

 األمراض الباطنة أحالم طلعت زارع

 األمراض الباطنة هيام فتحي نصر

 الروماتيزم والتأهيل ريم حاسم صادق رمضات محمد

 

 القرار : وافق المجلس على ما ,اء اقرار اللجنة

 

 

 

 

 وراه:قانمة اأسماء األطباء الرين استوفوا متطلبات المنح مع التوصية امنحهم در,ة الدكت 

 

 التخصص االسم

 ,راحة العظام أحمد سيد إسماعيل

 طب نف ي سيد مصطفى سيد

 الصحة العامة وطب المجتمع طالل أحمد علي البريكي

 القرار : وافق المجلس على ما ,اء اقرار اللجنة
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 : قبول رسانل الما, تير فى ,ميع التخصصات 

 التخصص االسم

 حة العظام,را حمدي ح ن أحمد عبد اللطيف

 طب األطفال شيماء عبد الحميد مهرات

 طب األطفال أيمن اكرام عبد الرحمن

 طب األطفال شوهندة محمد نظير

 طب األطفال اهاء خالد محمد محمد سليمات

 طب و,راحة العين مها عمر محمود علي

 طب القلب واألوعية الدموية لطيف ,ر,س لطيف

 عية الدمويةطب القلب واالو مارينا سمير رشدي

 التوليد وأمراض الن اء ,هاد موسى أحمد

 التوليد وأمراض الن اء أحمد محمد رياض

 التوليد وأمراض الن اء أحمد عبد التواب مهنى أحمد

 التوليد وأمراض الن اء ,هاد كمال الدين ح ين

 التوليد وأمراض الن اء أسماء أاو زيد رشيد

 يد وأمراض الن اءالتول دينا عاطف محمد مصطفى درويش

 أمراض كلى عبد الرحمن ح ن

 األمراض الباطنة دينا رشدي شاكر

 األشعة التنخيصية محمود محمد علي محمد

 األمراض الجلدية والتناسلية  مينا رم يس حليم 

 األمراض العصبية والنف ية أحمد محمد عالء الدين احمد

 الباثولو,يا اإلكلينيكية أماني حمدي رضوات

 الباثولو,يا اإلكلينيكية مات مداولي عبد الحميدإي

 الف يولو,يا الطبية ح ناء محمود عبد العليم

 الصحة العامة وطب المجتمع وفاء ادوارد هنري

 التنريح اآلدمي  أماني رضوات زكي

 عالج األورام زينب م اعد محمد

 القرار : وافق المجلس على ما ,اء اقرار اللجنة
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 اء األطباء الرين استوفوا متطلبات المنح مع التوصية امنحهم در,ة الما, تير:قانمة اأسم 

 

 التخصص االسم

 طب و,راحة العين علي عمر محمد علي

 طب األطفال ااترسيا رضاء حنا

 األمراض العصبية والنف ية هبة أسامة محمد

 الطب النرعي وال موم اإلكلينيكية محمد هاروت علي

 التوليد وأمراض الن اء مريانا ماهر عازر

 األشعة التنخيصية مروة علي عبد الرحمن

 
 

 القرار : وافق المجلس على ما ,اء اقرار اللجنة

 

 


