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 الدراسات العليا
  2021أعماد محضر أجتماع لجنة الدراسات العليا أبريل  

 وافق المجلس  القرار: 

 

  هيئة التدريس قبل منحهم الدرجه فأنه ونظرا لوجود عدد مذكرة بشأن التأكد من الناحيه التدريبية واالكاديميه ألعضاء

عليه أستالم أعضاء هيئة التدريس العمل بعد أتمامهم  كبير من القضايا على كليه الطب فى مختلف الفروع مما يترتب

االمتحانات المؤهله للحصول على الدرجه خارج الكليه وأستالمهم العمل كأعضاء هيئة تدريس باالقسام المختلفه 

 فقد تم  الطبوبالتالى لم يتم التأكد من أتمام الناحيه التدريبيه واالكاديميه على النحو االمثل والذى هو معمول به فى كلية 

 أقتراح االتى : 

إلزام هؤالء االعضاء بعدم أخذ موافقه مجلس القسم ومجلس الكليه ألتمام الدرجة إال بعد أستيفاء عدة نقاط  من شأنها  – 1

 التأكد من مستواهم التدريبى والمهنى والذى يليق بكلية الطب 

 0ضرورة عمل بحث دولى منشور فى مجله دوليه متخصصه  – 2

تقديم برنامج تدريبى مفصل عن الفتره التى قضوها خارج الكليه وعلى الساده رؤساء االقسام التأكد من هذا البرنامج  – 3

 ع لألقسام ألخذ الرأى ( ) يرج0التدريبى قبل منحهم الدرجه 

  0إجتياز الدورات التدريبيه المطلوبه للترقيه  – 4

  المجلس القادم  على عرض الموضوع للمناقشهوافق المجلس القرار: 

  0 2020مذكره بشأن التظلمات المقدمه من الطالب الذين أدو أمتحانات الدراسات العليا دور اكتوبر 

 وافق المجلس  القرار: 

 : مذكرة بشأن أعتماد نتيجة الماده االختياريه لدرجة الدكتوراه فى مواد- 

 إدارة المستشفيات  -1

 الطب القائم على الديل  -2

 جلس  القرار: وافق الم
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 : نتيجة الماده االختياريه لدرجة الماجستير فى مواد-  

 مادة االحصاء الطبى  -1

 مادة الجوانب االخالقيه والقانونيه فى الممارسه الطبيه الشرعيه  -2

 إدارة المستشفيات   -3

 

 القرار: وافق المجلس  
 

  :تسجيالت مواضيع األبحاث 

 مجلسقرار ال تاريخ األخالقيات قم التسجيلر لجنة األشراف موضوع البحث التخصص الدرجة االسم

مينا نبيل 

 زاهر مقار
 جراحة ماجستير

أثر الجمع بين القطع الجزئي للناسور أو بضع الناسور وعملية  الخزامة القاطعة في 

 عالج الناسور العلوي الشرجي. دراسة مرجعية تقدمية

The Outcome Of Combined Partial Fistulectomy Or Fistulotomy 

And Cutting Seton Procedure In High Perianal Fistula. 

Retrospective And Prospective Study 

 أ.د/ محمد محي الدين الشافعي

 جراحة أستاذ

 أ.د/ عبد هللا بدوي عبد هللا

 جراحة أستاذ

 د/ رضوان عبد الصبور

 جراحة مدرس

NCT047

96376 
3/2/2021 

القرار : وافق المجلس 

ء بقرار على ما جا

 اللجنة 

محمد هشام 

عبد الرحيم 

حسين عبد 

الرحمن 

 القاضى

 ماجستير

جراحة 

األوعية 

 الدموية

دراسة مقارنة بين استخدام الدعامات بالوريد الحرقفى و العالج التحفظى باألربطة 

 الضاغطة فى عالج القرح الوريدية المتكررة

Comparative Study Between Iliac Vein Stenting And 

Compression Therapy In Management Of Recurrent Venous 

Ulceration 

 أ.د/ بهجت عبد الحميد ثابت

 جراحة األوعية الدموية أستاذ

 د/ خالد عبد العزيز أحمد

 جراحة األوعية الدموية أستاذ مساعد

 د/ عثمان محمود أحمد

 جراحة األوعية الدموية مدرس

 

NCT048

34232 
17/3/2021 

وافق المجلس  القرار :

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 
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محمود سعيد 

رشوان 

 أبوالسعود

 ماجستير

طب القلب 

واألوعية 

 الدموية

تقييم وظيفة البطين األيمن في مرضى الجلطه الرئويه الحاده باستخدام التتبع النقطي 

 لتخطيط القلب بصدى الصوت

Assessment Of Right Ventricular Function After Acute 

Pulmonary Embolism Using Speckle Tracking Echocardiography 

 أ.د/ عمرو أحمد علي يوسف 

 طب القلب واألوعية الدمويةأستاذ 

 د/ محمد أبو القاسم فرغل

 طب القلب واألوعية الدموية أستاذ مساعد

 خالد محمد عبد هللا

 طب القلب واألوعية الدموية أستاذ مساعد

NCT04

609605 
11/4/2021 

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

رواء محمد 

 ابراهيم حسين

طب  دكتوراه

 األطفال

دور سيتوكينات دم الحبل السرى وعوامل الفترة المحيطة بالوالدة فى التنبؤ باعتالل 

 الشبكية الخداجى

Role Of Cord Blood Cytokines And Perinatal Factors In 

Prediction Of Retinopathy Of Prematurity 

 أ.د/ جعفر إبراهيم محمد

 أستاذ طب األطفال

 د/ إسماعيل لطفي محمد

 أستاذ مساعد طب األطفال

 د/ ياسر فاروق عبد الرحيم

 مدرس طب األطفال

NCT047

69661 

5/4/2021 

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 

 

 تعديل لجنة إشراف
 

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

 دكتوراه عالج األورام  أماني أبو العينين أمين

 أ.د/ طه ذكي مهران

 أستاذ عالج األورام والطب النووي

 د/ عال نبيه عبد الفتاح

 أستاذ مساعد عالج األورام والطب النووي

 د/ أمل ريان إبراهيم

 األورام والطب النوويأستاذ مساعد عالج 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د/ طه ذكي مهران

 أستاذ عالج األورام 

 د/ محمد عالء الدين حسن

 أستاذ مساعد عالج األورام 

 د/ مها صالح النجار

 أستاذ مساعد عالج األورام 

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة 
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 راةدكتو الفارماكولوجيا الطبية مروة جمال عبدهللا جامع

 أ.د/ عبير الرفاعي محمد

 أستاذ الباثولوجي

 أ.د/ أحمد عثمان عبد الظاهر

 أستاذ الفارماكولوجيا الطبية

 د/ رانيا عبد المنعم عبد االمام

 مدرس الفارماكولوجيا الطبية

 أ.د/ أحمد عثمان عبد الظاهر

 أستاذ الفارماكولوجيا الطبية

 د/ رانيا عبد المنعم عبد االمام

 ولوجيا الطبيةمدرس الفارماك

 د/ غادة حسني محمد إبراهيم

 مدرس الباثولوجي

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة 

 محمد هشام رجب علي
الصحة العامة وطب 

 المجتمع
 ماجستير

 أ.د/ صبرة محمد أحمد

 أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع

 د/ شيماء عبد السميع محمد

 تمعمدرس الصحة العامة وطب المج

 أ.د/ صبرة محمد أحمد

 أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع

 د/ أحمد محمد خير شبيب

 أستاذ مساعد الصحة العامة وطب المجتمع

 د/ شيماء عبد السميع محمد

 مدرس الصحة العامة وطب المجتمع

 

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة 

 ماجستير الكيمياء الحيوية شروق شوكت محمد

 أ.د/ رجاء حمدي محمد سالمة

 أستاذ الكيمياء الحيوية

 أ.د/ نجالء كمال عبد الرحمن إدريس

 أستاذ الكيمياء الحيوية

 د/ آيات عبد الرحمن سيد

 أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية

 أ.د/ نجالء كمال عبد الرحمن إدريس

 أستاذ الكيمياء الحيوية

 د/ آيات عبد الرحمن سيد

 ء الحيويةأستاذ مساعد الكيميا

 د/ إيمان محمد كمال

 أستاذ مساعد األمراض الجلدية والتناسلية

 

 

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة 
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 دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية ايناس محمد صالح كامل

 أ.د/ حنان جالل عبد العظيم

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية

 د/ سحر عبد هللا الجمال

 ساعد الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ م

 د/ عزة مصطفى محمد

 مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

 أ.د/ حنان جالل عبد العظيم

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية

 د/ سحر عبد هللا الجمال

 أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

 د/ عزة مصطفى محمد

 مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

 يوسف د/ مرفت أمين محمود

 مدرس طب األطفال

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة 

حسام محمود إبراهيم 

 محمد
 ماجستير جراحة

 أ.د/ هاني عبد الكريم علي

 جراحة أستاذ

 د/ أحمد محمد علي المطلب

 جراحة مدرس

 د/ محمود حسب النبي 

 جراحة مدرس

 أ.د/ هاني عبد الكريم علي

 جراحة أستاذ

 حمد علي عبد هللاد/ أحمد م

 جراحة مدرس

 د/ محمود حسب النبي 

 جراحة مدرس

 

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة 

 ماجستير جراحة مينا حلمى بديع منسى

 أ.د/ جمال عبد الحميد أحمد

 أستاذ جراحة

 د/ رجائي صبحي إبراهيم

 أستاذ مساعد جراحة

 د/ أحمد محمد سليمان

 أستاذ مساعد جراحة

 أ.د/ جمال عبد الحميد أحمد

 أستاذ جراحة

 د/ رجائي صبحي إبراهيم

 أستاذ مساعد جراحة

 د/ مؤمن شلقامي عبد الجواد

 مدرس جراحة

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة 
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 ماجستير التخدير والعناية المركزة ياسر ممدوح حسن بدوي

 أ.د/ حسن إبراهيم محمد قطب

 والعناية المركزةالتخدير  أستاذ

 د/ أماني حسن عبد الوهاب

 التخدير والعناية المركزة مدرس

 أ.د/ هاني أحمد إبراهيم المربع

 التخدير والعناية المركزة أستاذ

 د/ أماني حسن عبد الوهاب

 التخدير والعناية المركزة مدرس

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة 

بيتر اليشع رشدي 

 قسطندي
 ماجستير التخدير والعناية المركزة

 أ.د/ حمدي عباس يوسف

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 د/ وسام نشأت علي

 مدرس التخدير والعناية المركزة

 أ.د/ حمدي عباس يوسف

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 د/ وسام نشأت علي

 مدرس التخدير والعناية المركزة

 د/ أحمد محمد عباس صبح

 مساعد التوليد وأمراض النساء أستاذ

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة 

محمد سيد عبد العال 
 كامل

 أ.د/ فاطمة جاد الرب السيد دكتوراة التخدير والعناية المركزة
 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 د/ جيهان أحمد سيد
 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

 ين محمدد/ عصام الد

 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

 أ.د/ فاطمة جاد الرب السيد
 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 د/ جيهان أحمد سيد
 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

 د/ إيمان أحمد إسماعيل

 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

 

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 للجنة بقرار ا

 بكير محمد بكير
طب القلب واألوعية 

 الدموية
 ماجستير

 حاتم عبد الرحمن/ د. أ

 أستاذ طب القلب واألوعية الدموية

 شيماء سيد حسن خضر/ د

 مدرس طب القلب واألوعية الدموية

 حاتم عبد الرحمن/ د. أ

 أستاذ طب القلب واألوعية الدموية

 د/ هبة محمود عبد المحسن النجار

 قلب واألوعية الدمويةمدرس طب ال

 شيماء سيد حسن خضر/ د

 مدرس طب القلب واألوعية الدموية

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة 
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 :استمرار القيد لدرجة الماجستير 

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

 ماجستير ل سيددعاء جما
األمراض 

 الباطنة

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 4/2017 5/2015 10/2013 سادس

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

اسراء يوسف عبد 

 الحافظ
 أمراض كلى ماجستير

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

خامس 

 يروأخ
21/11/2016 18/6/2017 20/10/2020 

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 أمراض كلى ماجستير ريهام محمد همام
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 26/4/2016 23/2/2017 19/5/2020 

ول على اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحص

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

إسراء جمال عبد 

 الناصر
 ماجستير

التوليد وأمراض 

 النساء

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 --------- 24/9/2018 22/5/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

ق المجلس القرار : واف

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 ماجستير بيشوي ثابت جاد مسعد
التوليد وأمراض 

 النساء

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

سادس 

 وأخير
17/11/2015 18/10/2016 23/10/2018 

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 ماجستير يب بطرس\أهبة 
التوليد وأمراض 

 النساء

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

سادس 

 وأخير
17/11/2015 18/10/2016 24/9/2018 

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

إيمان إبراهيم رمضان 

 عبد الرحمن
 ماجستير

راض التوليد وأم

 النساء

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 19/5/2020 23/10/2018 18/4/2010 ثامن وأخير

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 ماجستير هاني خيرت منى
التوليد وأمراض 

 النساء

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 14/1/2020 21/11/2016 25/11/2014 سابع وأخير

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

شيرين مجدي عبد 

 المالك
 ماجستير

األشعة 

 التشخيصية

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 14/4/2020 19/12/2017 23/4/2017 خامس

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 الجراحة ماجستير مدحت رمضان تادرس
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 18/12/2019 20/9/2016 29/11/2013 ثامن وأخير

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

وافق المجلس القرار : 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 
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 استمرار القيد لدرجة الدكتوراه: -
 مجلسقرار ال السبب تاريخ قبول الرسالة تاريخ التسجيل تاريخ القيد  المدة التخصص الدرجة اسم الطالب

 الهستولوجي دكتوراه عبد هللا شحاته سيد
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 --------- 20/3/2018 21/5/2017 خامس

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

فاطمة محمود عبد 

 الرحيم
 الهستولوجي دكتوراه

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

سادس 

 وأخير
26/4/2016 20/12/2016 

يل لجنة تم اعتماد تشك

 22/11/2020فحص في 

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 الهستولوجي دكتوراه أميرة سالم أحمد
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 --------- 15/1/2018 21/5/2017 خامس

لجزء لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات ا

 الثاني والحصول على الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

الحسين أحمد محمود 

 الدهشان
 جراحة العظام دكتوراه

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

سادس 

 وأخير
29/5/2016 18/6/2017 --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 لدرجةالثاني والحصول على ا

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

بهاء الدين محمد عبد 

 الحافظ
 جراحة العظام دكتوراه

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

سادس 

 وأخير
26/4/2016 18/6/2017 --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

لس القرار : وافق المج

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 جراحة العظام دكتوراه محمد إبراهيم توفيق
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

سادس 

 وأخير
26/4/2016 24/9/2017 --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

د عبد التواب أبو محم

 رشالة
 جراحة العظام دكتوراه

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

الحادي 

 عشر وأخير
22/5/2011 22/5/2012 

تم اعتماد تشكيل لجنة 

 9/3/2021فحص في 

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 طب األطفال دكتوراه حمي علي عبد الفتا
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

سادس 

 وأخير
26/4/2016 19/11/2017 --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

شيماء كمال محمد 

 صالح
 طب األطفال دكتوراه

اً من عام اعتبار

 2021أبريل 

سادس 

 وأخير
26/4/2016 24/6/2018 --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 طب األطفال دكتوراه أحمد صالح علي صالح
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

سادس 

 وأخير
29/5/2016 16/10/2019 --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

 

 

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 
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 طب األطفال دكتوراه أسماء أحمد محمود
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 22/10/2017 19/5/2014 ثامن وأخير

نة تم اعتماد تشكيل لج

 21/10/2020فحص في 

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 طب األطفال دكتوراه محمود عبد الفتاح أحمد 
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 18/10/2016 21/4/2013 تاسع وأخير

تم اعتماد تشكيل لجنة 

 20/10/2020فحص في 

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

محمد صبري محمد 

 عبد الرحمن
 طب األطفال دكتوراه

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

الحادي 

 عشر وأخير
19/4/2008 22/2/2012 

تم اعتماد تشكيل لجنة 

 14/4/2021فحص في 

ت الجزء الثاني والحصول على اجتياز امتحانا

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 طب األطفال دكتوراه أسماء سيد جالل
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

سابع عشر 

 وأخير
17/5/2005 21/5/2006 11/2/2013 

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 سمعيات دكتوراه نشوى أمير محمود
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 --------- 19/11/2018 23/4/2017 خامس

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

محمد مصطفى عبد 

 د الحمي
 دكتوراه

األنف واألذن 

 والحنجرة

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

سادس 

 وأخير
20/10/2015 22/3/2017 21/9/2020 

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 دكتوراه عامر رجب أحمد
األنف واألذن 

 والحنجرة

ن عام اعتباراً م

 2021أبريل 

سادس 

 وأخير
29/5/2016 22/10/2017 --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 دكتوراه طارق علي حسن
األنف واألذن 

 والحنجرة

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 19/2/2019 19/7/2016 21/10/2014 سابع وأخير

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

مصطفى عمر محمد 

 علي
 دكتوراه

األنف واألذن 

 والحنجرة

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 --------- 19/7/2016 22/4/2014 ثامن وأخير

لة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من الرسا

 الثاني والحصول على الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

مروة محمد محمود جاد 

 الحق
 دكتوراه

الميكروبيولوجيا 

 الطبية والمناعة

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 20/10/2020 23/2/2017 24/5/2015 سابع وأخير

لثاني والحصول على اجتياز امتحانات الجزء ا

 الدرجة

 

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

صفاء عبد الجيد عيد 

 حميدة
 دكتوراه

األمراض 

 الصدرية

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

سادس 

 وأخير
26/4/2016 18/7/2017 -------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 ةالثاني والحصول على الدرج

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

عبد الحميد محمد عبد 

 الرحيم
 دكتوراه

التوليد 

 وأمراض النساء

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

سادس 

 وأخير
17/11/2015 18/6/2017 -------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

ق المجلس القرار : واف

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 دكتوراه أحمد علي محمود
التوليد 

 وأمراض النساء

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

سادس 

 وأخير
17/11/2015 23/2/2017 -------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 دكتوراه إيمان صدقي سالمة
التوليد 

 وأمراض النساء

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 18/6/2017 22/4/2014 سابع وأخير

تم اعتماد تشكيل لجنة 

 25/11/2020فحص في 

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 
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 دكتوراه مد بخيتلمياء مح
التوليد 

 وأمراض النساء

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 15/7/2014 21/5/2013 ثامن وأخير

تم اعتماد تشكيل لجنة 

 17/11/2020فحص في 

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 
 

 :تجميد قيد 
 المجلسقرار  السبب المدة التخصص رجةالد اسم الطالب

 رعاية طفل 2021عام اعتباراً من مارس  األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير ريهام أحمد أشرف فخر الدين
القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 رعاية طفل 2021ن أبريل عام اعتباراً م األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير أماني محمود عبد المعز أحمد
القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 رعاية طفل 2021عام اعتباراً من أبريل  األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير شيماء مصطفى عاطف
القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 رعاية طفل 2021من أبريل  عام اعتباراً  أمراض كلى ماجستير سارة محمد محمود نصير
القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 رعاية طفل 2021عام اعتباراً من أبريل  األمراض الصدرية دكتوراه رباب حامد حسن أحمد
القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة 
 

 .قيد السادة األطباء لدرجتي الماجستير والدكتوراه 

  وافق المجلس   : القرار 
 .اعتماد نتيجة المادة االختيارية لدرجتي الماجستير والدكتوراه 

  : وافق المجلس   القرار 
  2020تظلمات لدرجتي الماجستير والدكتوراه دور أكتوبر. 

  : وافق المجلس   القرار 
 وذلك بناءاً على طلبها.األشعة التشخيصية، قيد الطبيبة/ أميمة مهران حسين الماجستير  الغاء مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن 

  : وافق المجلس   القرار 
 طب القلب واألوعية الدمويةقيد الطبيبة/ إيمان عباس عبد العال الدكتوراه  فك تجميد مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن . 

  : وافق المجلس   القرار 

  مع التوصية بمنحها الدرجة بة/ نهى علي عصامبالطبيقبول رسالة الدكتوراه في طب وجراحة العين الخاصة. 

  : وافق المجلس   القرار 
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 : قبول رسائل الدكتوراه فى جميع التخصصات 

 التخصص االسم

 طب وجراحة العين أحمد عبد الناصر عوض

 األمراض الباطنة سلمى مختار عثمان 

 جراحة األوعية الدموية محمد جمال جالل

 طب القلب واألوعية الدموية ل هاشمنهى محمد جما

 وافق المجلس  القرار: 

 

 

 قائمة بأسماء األطباء الذين استوفوا متطلبات المنح مع التوصية بمنحهم درجة الدكتوراه:* 
 

 التخصص االسم

 األشعة التشخيصية أحمد إمام عبد الغني

 الباثولوجيا اإلكلينيكية يسرا محمد ممدوح عبد الحميد

 

 

 

 وافق المجلس  ر: القرا
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 قبول رسائل الماجستير فى جميع التخصصات :

 التخصص االسم

 الهستولوجي  الزهراء عبد هللا عبد السميع

 العلوم الطبية األساسية )الكيمياء الحيوية( ماريانا أنور توفيق

 طب القلب واألوعية الدموية ماري زاخر بخيت

 ب القلب واألوعية الدمويةط إيمان عبد هللا حسب هللا

 طب القلب واألوعية الدموية محمد عبد الناصر عبد الرحيم

 جراحة العظام محمد يحيى محمد خشبة

 جراحة العظام أحمد محمود أحمد سرحان

 جراحة العظام حمدي حسن أحمد عبد اللطيف

 الصحة العامة وطب المجتمع منة هللا مصطفى عبد الحكيم

 الصحة العامة وطب المجتمع ي توفيلسوفاء ادوارد هنر

 التخدير والعناية المركزة معتز رجب اسماعيل

 طب الحاالت الحرجة فاطمة محمد محسن

 طب األطفال جهاد عبد الناصر علي

 الباثولوجيا اإلكلينيكية شيماء عبد العليم أحمد

 الباثولوجيا اإلكلينيكية آالء محمد كمال المنشاوي

 األمراض الصدرية والتدرن بد المنعمسعاد سامح سيد ع

 األشعة التشخيصية محمد محمد علي محمد

 األشعة التشخيصية شيري عياد متى

 أمراض الكلى منار صالح أحمد بركات 

 التخدير والعناية المركزة الجراحية محمد عبد الحميد يوسف

 األنف واألذن والحنجرة  سماح حمدي سعيد

 

 

 

 

 

 

 جلس  وافق المالقرار: 
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 قائمة بأسماء األطباء الذين استوفوا متطلبات المنح مع التوصية بمنحهم درجة الماجستير:
 

 التخصص االسم

 التخدير والعناية المركزة علي ماهر عبد السالم العسال

 التخدير والعناية المركزة عمر ربيع علي صديق

 جراحة حمادة فتحي أحمد

 جراحة حمنمحمد المهدي محمد علي عبد الر

 جراحة علي محمد عبد الرؤوف

 طب األطفال مريم عاطف نجيب

 طب األطفال يمنى حسين العطار

 طب األطفال مصطفى عبد اللطيف محمد

 األشعة التشخيصية ماريانا عبده مهنى

 التوليد وأمراض النساء آمال فتحي محمد

 التوليد وأمراض النساء نورهان طارق سيد

 الباثولوجيا اإلكلينيكية مودالشيماء محمد مح

 جراحة العظام مايكل باسم ماضي

 األمراض العصبية والنفسية أميرة محمد محب الدين

 الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل مها جمال صديق

 طب وجراحة العين رانيا محمد محمد عبد الرحمن

 وافق المجلس  القرار: 

 

 

 


