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 الدراسات العليا
 

 

 

 :اعتماد محضر لجنة الدراسات العليا. 
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  :تسجيالت مواضيع األبحاث 

 لجنة األشراف موضوع البحث التخصص الدرجة االسم
رقم 

 التسجيل

تاريخ 

 األخالقيات
 مجلسقرار ال

ايمان محمود 

 زكى محمد
 ماجستير

أمراض 

 كلى

بل الغسيل الكلوي الدموي المنتظم عند البداية: دراسة ناتج الغسيل الكلوى الدموى التدريجى في مقا

 مقارنه مستقبليه 

The Outcome of incremental versus conventional schedule at the start of  

haemodialysis prospective comparative study 

 أ.د/ منال السيد عز الدين

 أستاذ األمراض الباطنة

 د/ نشوى مصطفى عبد المنعم

 مدرس األمراض الباطنة

PACTR2

0210356

4538911 

10/3/

2021 

وافق المجلس على 

 ما جاء بقرار اللجنة

هند حمدي 

توفيق عبد 

 الحكيم

 ماجستير
األمراض 

 الباطنة

 مدى تأثير إلتهابات القولون التقرحية على حالة الكلى

Evaluation of renal involvement in Inflammatory Bowel Disease 

 / إيناس أحمد رضا الكريميأ.د

 أستاذ األمراض الباطنة

 د/ نشوى مصطفى عزوز

 مدرس األمراض الباطنة

NCT04 

921709 

13/4/

2021 

وافق المجلس على 

 ما جاء بقرار اللجنة

عبد الرحيم 
احمد عبد 

 الرحيم
 ماجستير

األمراض 
 الباطنة

 ية على ذلكصعوبة الفطام من جهاز التنفس الصناعي وتأثير خلل الغدة الدرق

Difficult Weaning From Mechanical Ventilation: Impact Of Thyroid 

Dysfunction In Patients Admitted To The Intensive Care Unit 

 أ.د/ صالح عبد العظيم عرجون

 أستاذ األمراض الباطنة

 د/ سهير مصطفى قاسم

 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 

 

NCT0

3956826 
11/11/

2020 
وافق المجلس على 

 ما جاء بقرار اللجنة

فاطمة مدحت 

أحمد 

 عبدالحفيظ

 ماجستير
حاالت 

 حرجة

الفجوة في معدل سكر الدم لمرضي حديثي الدخول بالعناية مقارنة بنسبه جلوكوز الدم كعامل تنبؤي في 

 نتائج العناية المركزة لمرضي فشل القلب الحاد في مرضى السكري النوع الثاني 

Glycemic Gap Versus Admission Plasma Glucose Level As Predictors Of  ICU 

Out Comes In Type 2 Diabetic Patients With Acute Heart Failure 

 أ.د/ عالء الدين عبد المنعم السيد

 أستاذ األمراض الباطنة

 د/ سهير مصطفى قاسم

 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 

NCT04

922099 

22/3/

2021 

ق المجلس على واف

 ما جاء بقرار اللجنة
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أحمد ماهر 

 علي أحمد
 دكتوراه

جراحة 

 األطفال

النتائج المبكرة للجراحات محدودة التدخل في مقابل الجراحة المفتوحة الستبدال المرئ في االطفال: 

 دراسة مقارنة مستقبلية 

Early Outcomes of Minimally Invasive verses Open Surgery for Oesophageal 

Replacement in Children: A Prospective Comparative Study 

 

 أ.د/ أحمد الطيب عيسى شعراوي

 أستاذ جراحة

 أ.د/ محمود محمد مصطفى

 أستاذ جراحة

 أ.د/ محمد عبد القادر

 أستاذ جراحة

NCT045

04656 

31/5/

2021 

وافق المجلس على 

 ما جاء بقرار اللجنة

مارك مالك 

 محروس فهيم
 تيرماجس

جراحة 

األوعية 

 الدموية

 نتائج العالج بواسطة قسطرة األوعية الدموية في ضيق الدعامات بالشريان الفخذي

Outcomes Of Endovascular Treatment Of Superficial Femoral Artery In-Stent 

Restenosis 

 أ.د/ بهجت عبد الحميد ثابت

 أستاذ جراحة األوعية الدموية

 أحمد صالحد/ محمود إسماعيل 

 جراحة األوعية الدموية أستاذ مساعد

 د/ محمد إبراهيم أحمد

 جراحة األوعية الدموية مدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

NCT04

3639 12 
2/6/2021 

وافق المجلس على 

 ما جاء بقرار اللجنة
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أحمد إبراهيم 

 جادهللا جابر
 ماجستير

جراحة 

القلب 

 والصدر

 من خالل فتح عظمة القص هل تحدث فرقا ؟ استكشاف القلب في حاالت الطعنات النافذة للقلب

Median Sternotomy in penetrating cardiac trauma does it make a difference? 

 د/ محمد محمود أحمد مصطفى

 جراحة القلب والصدر أستاذ مساعد

 د/ ياسر حمدي حسين

 جراحة القلب والصدر مدرس

 د/ رضوان عبد الصبور محمد

 جراحة  مدرس

NCT04

917198 

10/3/

2021 

وافق المجلس على 

 ما جاء بقرار اللجنة

عمرو محمد 

ممدوح حسين 

 ابراهيم

 ماجستير

جراحة 

القلب 

 والصدر

 مقارنة انبوبة الصدر الصغيرة والكبيرة في مرضى اصابات الصدر

Emergency small vs. large tube thoracostomy in chest trauma patients 

 ز الخياطد/ حسين خيري عبد العزي

 جراحة القلب والصدر أستاذ مساعد

 د/ عمرو إبراهيم عبد العال عثمان

 جراحة القلب والصدر مدرس

 د/ مؤمن شلقامي عبد الجواد

 جراحة القلب والصدر مدرس

NCT04

863989 

27/5/

2021 

وافق المجلس على 

 ما جاء بقرار اللجنة

محمود احمد 

 جابر عبد الاله
 ماجستير

جراحة 

المسالك 

ولية الب

 والتناسلية

هل  يسهل عقار التامسولوسين استخدام منظار الحالب شبه الصلب لعالج حصوات اسقل الحالب ؟ دراسة 

 تنبؤية مزدوجة التعمية العشوائية

Does preoperative tamsulosin facilitate semi-rigid ureteroscopic management of 

lower ureteric calculi? Prospective, randomized double blind study 

 أ.د/ عاطف محمد عبد اللطيف

 جراحة المسالك البولية والتناسلية أستاذ

 أ.د/ أحمد محمد عبد العزيز

 جراحة المسالك البولية والتناسلية أستاذ

 د/ أحمد محمد عبد الحميد متولي

جراحة المسالك البولية  أستاذ مساعد

 والتناسلية

 

 

NCT04

602403 

11/4/

2021 

وافق المجلس على 

 ما جاء بقرار اللجنة
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علم الدين 

خلف شلقامى 

 ابراهيم

 ماجستير
جراحة 

 العظام

 تصحيح تشوه ثني الركبة الثابت في األطفال عن طريق الجبس وعصاة التطويل

Correction of fixed knee flexion deformities in children using cast and rod  

distraction 

 خالق حافظ أبراهيمأ.د/ عبد ال

 جراحة العظام أستاذ

 د/ محمد خالد حسن

 جراحة العظام أستاذ مساعد

 د/ ناريمان السيد محمد إبراهيم أبو العيون

 جراحة العظاممدرس 

NCT04

911686 

27/5/

2021 

وافق المجلس على 

 ما جاء بقرار اللجنة

ساره حسين 

محمد حسين 

 العطار

طب  ماجستير

وجراحة 

 العين

المعززة بمادة البوتيولينم  بالمقارنة مع الجراحة التقليديلة في عالج الدرجات الكبيرة من الحول الجراحة 

 التوافقي  األفقي

Botulinum Toxin Augmented Surgery versus Conventional Surgery in The 

Management of Large Angle Concomitant Horizontal  Deviations 

 أ.د/ محمد سيد سعد

 أستاذ طب وجراحة العين

 د/ جمال الدين راشد عثمان

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين

 د/ محمد أنور سيد

 مدرس طب وجراحة العين

NCT0

3266549 

26/5/

2021 

وافق المجلس على 

 ما جاء بقرار اللجنة

ليالي صالح 

 دردير محمود
 ماجستير

التخدير 

والعناية 

 المركزة

لجرانيستيرون مقارنة بعقار الميتوكلوبراميد كعالج وقائي للقئ في عمليات فاعلية وأمان استخدام عقار ا

 استئصال المرارة بالمنظار الجراحي

Efficacy And Safety Of Granisetron Versus Metoclopramide As Prophylaxis 

Antiemetic In Laparoscopic Cholecystectomy 

 أ.د/ نجوى مصطفى إبراهيم

 العناية المركزةالتخدير و أستاذ

 د/ إيمان إسماعيل أحمد

 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

NCT048

99817 

17/12/

2020 

وافق المجلس على 

 ما جاء بقرار اللجنة

عبدالرحمن 

نبيل 

 عبدالرحمن

 ماجستير

التوليد 

وأمراض 

 النساء

 مفاوية فى سرطان بطانة الرحممقارنة بين نماذج طبقية المخاطر المختلفة للتنبؤ بمشاركة العقدة اللي

Comparison Between Different Risk Stratification Models For Prediction Of 

Lymph Node Involvement In Endometrial Carcinoma 

 أ.د/ سيد عبد الحميد عبد هللا

 التوليد وأمراض النساء أستاذ 

 د/ هشام أحمد السيد أبو طالب

 النساءالتوليد وأمراض  مدرس

NCT041

20649 

31/3/

2021 

وافق المجلس على 

 ما جاء بقرار اللجنة

أحمد سيد 

 رياض عيسى
 ماجستير

التوليد 

وأمراض 

 النساء

مدى إرتباط نتائج الفحص بالموجات فوق الصوتية بالتصنيف االكلينيكي الدولي للمشيمة الملتصقة: 

 دراسة استباقية

Association Of Ultrasonographic Parameters With FIGO Clinical Grading 

System For Placenta Accreta Spectrum: A Prospective Cohort Study 

 أ.د/ كمال محمد زهران

 أستاذ التوليد وأمراض النساء

 د/ مصطفى أحمد عبد الرحمن

 مدرس التوليد وأمراض النساء

 

 

 

 

NCT048

01706 
7/6/2021 

وافق المجلس على 

 جنةما جاء بقرار الل
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ريهام احمد 

 علي محمود

 ماجستير

التوليد 

وأمراض 

 النساء

تأثير األوميجا الثالثية و البروجيستيرون المهبلي علي السيدات الالتي يعانين من حاالت تأخر نمو الجنين 

 الغير متماثل والمجهول السبب داخل الرحم: تجربة سريرية عشوائية 

The effect of omega 3 and vaginal progesterone on women with idiopathic 

asymmetrically intrauterine growth restricted fetuses: a randomized clinical trial 

 أ.د/ مصطفى حسين محمد

 أستاذ التوليد وأمراض النساء

 د/ محمد خيري علي

 مدرس التوليد وأمراض النساء

NCT04

161989 

26/1/

2021 

وافق المجلس على 

 رار اللجنةما جاء بق

تسنيم ابراهيم 

 ابو العيون
 ماجستير

التوليد 

وأمراض 

 النساء

ستخدام المقياس الكمى المعدل للقىء الخاص بالحمل لتحديد ضرورة العالج بالمستشفى وتقييم االستجابة ا

 للعالج

Use of the Modified PUQE ( pregnancy -unique quantification of emesis ) score 

to guide admission of cases of  hyperemesis gravidarum  (HG)  and response to 

Treatment 

 أ.د/ محمد محمود فهمي فتح هللا

 أستاذ التوليد وأمراض النساء

 د/ منصور أحمد محمد خليفة

 مدرس التوليد وأمراض النساء

NCT04

785911 
6/1/2021 

وافق المجلس على 

 ما جاء بقرار اللجنة

دعاء عبد 

العليم السيد 

 محمد

عالج  دكتوراه

 األورام

دراسة لمقارنه العالج الكيميائي اإلشعاعي المتزامن مع الدوسيتاكسيل األسبوعي باإلضافة إلى 

السيسبالتين مقابل العالج اإلشعاعي المتزامن القياسي مع السيسبالتين في المرضى الذين يعانون من 

 هفي الرأس والرقب سرطان الخاليا الحرشفية المتقدم موضعيا 

Phase III Study Comparing Concurrent Chemoradiotherapy With Weekly 

Docetaxel Plus Cisplatin Versus The Standard Concurrent Radiotherapy With 

Cisplatin In Patients With Locally Advanced Squamous Cell Carcinoma Of The 

Head And Neck 

 ر شحاته محمد عيدأ.د/ سمي

 عالج األورام أستاذ ورئيس قسم

 أمل ريان إبراهيم ريان

 عالج األورام أستاذ

 د/ مها صالح محمد علي

 عالج األورام أستاذ مساعد

NCT04

780750 

31/5/

2021 

وافق المجلس على 

 ما جاء بقرار اللجنة

اسراء حسن 

محمد عبد 

 الغني

 دكتوراه

الميكربيول

وجيا 

الطبية 

 والمناعة

الريبونيوكليك اسيد الطويل الغير مشفر و تعدد النيوكليوتيدات االوحد ‚االرتباط بين جينات االلتهام الذاتي

 في سرطان القولون عند المصريين

Association Of Autophagy-Related Genes ,Lncrna And Snps With Colorectal 

Cancer In Egyptian Population 

 يأ.د/ محمد علي محمد الفق

 أستاذ الميكربيولوجيا الطبية والمناعة

 أ.د/ سلوى سيد أحمد حسن

 أستاذ الميكربيولوجيا الطبية والمناعة

 أ.د/ محمد أبو المجد سالم

 أستاذ الميكربيولوجيا الطبية والمناعة

 أ.د/ علياء محمود علي غندور

 أستاذ عالج األورام والطب النووي

NCT0

4729855 
2/6/2021 

 وافق المجلس على

 ما جاء بقرار اللجنة

منه هللا 

عبدالناصر 

 محمود احمد

 ماجستير
الفسيولوج

 يا الطبية

التأثير الوقائي لفيتامين ) هـ( كمكمل غذائي على النشاط الزائد للمثانة البولية المستحث ب مونو صوديوم 

 43جلوتامات فى ذكور الجرذان البالغة: الدور المحتمل لإللتهام الذاتي و كونكسين 

Protective Effect Of Vitamin E Supplementation On Monosodium Glutamate-

Induced  Bladder Overactivity In Adult Male Rats: The Possible Influence Of 

Autophagy And Connexin 43 

 أ.د/ مروة عبد العزيز أحمد

 أستاذ الفسيولوجيا الطبية

 أ.د/ إيمان سيد حسن 

 وجيا الطبيةأستاذ الفسيول

 د/ هبة محمود عراقي

 مدرس الفسيولوجيا الطبية

 

 

 

 

 

 

 ال يحتاج
26/5/

2021 

وافق المجلس على 

 ما جاء بقرار اللجنة
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سهام عادل 

 على عبدالبديع
 ماجستير

عالج 

 األورام

المبكر )دراسة تأثير عقار الكابيسيتابين مع العالج األشعاعي المساعد في عالج مرضي سرطان الثدي 

 عية(مرج

Efficacy Of Capecitabine With Adjuvant Radiotherapy In  Treatment Of 

Early Stages Breast Cancer.(Retrospective Study) 

 أ.د/ سمير شحاته محمد

 أستاذ عالج األورام والطب النووي

 أ.د/ مصطفى السيد عبد الونيس

 -أستاذ األشعة العالجية والطب النووي

 وراممعهد جنوب مصر لأل

 د/ رحاب فاروق محمد

 أستاذ مساعد عالج األورام

NCT048

15616 
9/6/2021 

وافق المجلس على 

 ما جاء بقرار اللجنة

اماني سيد 

عباس عبد 

 الحميد

 ماجستير
عالج 

 األورام

دراسة مرجعية تقارن العالج اإلشعاعي العالي الجرعة والقصير المدي بالعالج اإلشعاعي الكيميائي قبل 

 الجراحي في األورام السرطانية بالمستقيمالعالج 

Retrospective Study Comparing Neoadjuvent Short Course Radiotherapy To 

Neoadjuvent Conventional Chemoradiation In Treatment Of Cancer Rectum 

 أ.د/ هدى حسن عيسى

 أستاذ متفرغ عالج األورام والطب النووي

 الونيس أ.د/ مصطفى السيد عبد

 -أستاذ األشعة العالجية والطب النووي

 معهد جنوب مصر لألورام

 د/ محمد عالء الدين حسن

أستاذ مساعد عالج األورام والطب 

 النووي

NCT048

14784 

10/6/

2021 

وافق المجلس على 

 ما جاء بقرار اللجنة

 

 تعديل لجنة إشراف 
 

 مجلسقرار ال ألشراف بعد التعديللجنة ا لجنة األشراف قبل التعديل الدرجة التخصص االسم

أحمد مؤمن أحمد محمد   
 كامل

 دكتوراه التوليد وأمراض النساء

 أ.د/ سيد أحمد محمد مصطفى

 أستاذ أمراض النساء والتوليد

 د/ إبراهيم إبراهيم محمد

 أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد

 د/ أحمد محمد عالء الدين محمود يوسف

 توليدمدرس أمراض النساء وال

 أ.د/ اليزابيث ستيورات

 أ.د/ سيد أحمد محمد مصطفى

 أستاذ أمراض النساء والتوليد

 د/ إبراهيم إبراهيم محمد

 أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد

 د/ أحمد محمد عالء الدين محمود يوسف

 مدرس أمراض النساء والتوليد

 أ.د/ يسري عفيفي

 انجلترا –جامعة برمنجهام 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمجلس على ما جاء وافق ا

 بقرار اللجنة



 18 

 دكتوراه األمراض الباطنة رشا محمد محمود أحمد

 أ.د/ أسامة أحمد إبراهيم

 األمراض الباطنة أستاذ

 د/ وائل أحمد عباس

 األمراض الباطنة أستاذ مساعد

 أ.د/ أسامة أحمد إبراهيم

 األمراض الباطنة أستاذ

 د/ وائل أحمد عباس

 نةاألمراض الباط أستاذ مساعد

 د/ محمود جمال أمين

 معهد جنوب مصر لألورام -مدرس باثولوجيا األورام 

Prof. Giovanni Tritto 

 انجلترا -أستاذ األمراض الباطنة والجهاز الهضمي والمنظير 

وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 ماجستير األنف واألذن والحنجرة غادة محمد سعد

 أ.د/ محمد عبد هللا محمد

 ذ األنف واألذن والحنجرةأستا

 د/ محمد إكرام عبد هللا

 مدرس األنف واألذن والحنجرة

 د/ ريهام عبد الوكيل إبراهيم

 مدرس أمراض التخاطب

 أ.د/ حسين فريد وشاحي

 أستاذ األنف واألذن والحنجرة

 د/ محمد إكرام عبد هللا

 مدرس األنف واألذن والحنجرة

 د/ ريهام عبد الوكيل إبراهيم

 اض التخاطبمدرس أمر

وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 ماجستير شروق شوكت محمد
 الكيمياء الحيوية

 د/ نجالء كمال عبد الرحمن إدريس

 الكيمياء الحيوية أستاذ مساعد

 د/ إيمان محمد كمال السيد يوسف

 الكيمياء الحيوية أستاذ مساعد

 

 د/ نجالء كمال عبد الرحمن إدريس

 ياء الحيويةالكيم أستاذ مساعد

 د/ إيمان محمد كمال السيد يوسف

 الكيمياء الحيوية أستاذ مساعد

 د/ خالد محمد محمود مهنى

 مدرس الكيمياء الحيوية

وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة

-  

-  
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 استمرار القيد لدرجة الدكتوراه: -

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

 عالج األورام دكتوراه نهال كامل علي
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

سادس 

 وأخير
29/5/2016 19/11/2017 ----------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

أميرة مصطفى 

 لحافظ عبد ا
 دكتوراه

الطب الطبيعي 

 والروماتيزم والتأهيل

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 11/10/2016 19/4/2015 سابع وأخير

تم تشكيل لجنة فحص 

 6/6/2021بتاريخ 

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
 

 ر:استمرار القيد لدرجة الماجستي -

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

 هبة أبو المكارم أحمد
 ماجستير

 األشعة التشخيصية
عام اعتباراً من 

 2020أبريل 
 ----------- 25/2/2018 23/4/2017 خامس

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 ني والحصول على الدرجةالثا

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 األشعة التشخيصية ماجستير مي المعتز باهلل محمد
عام اعتباراً من 

 2020أبريل 
 ----------- 16/12/2018 22/5/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

ا وافق المجلس على م

 جاء بقرار اللجنة

عبد الرحمن أحمد عبد 

 هللا

 ماجستير
 األشعة التشخيصية

عام اعتباراً من 

 2020أبريل 
 ----------- 16/10/2019 22/5/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

جالل محمد جالل 

 إبراهيم

 ماجستير
 األشعة التشخيصية

عام اعتباراً من 

 2020أبريل 
 ----------- 19/2/2019 22/5/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 محمود محمد علي
 ماجستير

 األشعة التشخيصية
من عام اعتباراً 

 2020أبريل 
 24/3/2021 18/6/2019 22/5/2018 رابع

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

جهاد حسين محمد 

 محمود

 ماجستير
 األشعة التشخيصية

عام اعتباراً من 

 2020أكتوبر 
 20/7/2020 10/2016 10/2014 سابع

لجزء الثاني والحصول على اجتياز امتحانات ا

 الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

محمد بكر محمد أحمد 

 محمد

جراحة المسالك  ماجستير

 البولية والتناسلية

عام اعتباراً من 

 2020أكتوبر  
 20/3/2018 11/2017 رابع

تم تشكيل لجنة فحص 

 2/3/2021بتاريخ 

على اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 محمد لؤي محمد شحاته 
جراحة المسالك  ماجستير

 البولية والتناسلية

عام اعتباراً من 

 2020أبريل 
 ----------- 23/10/2018 4/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

ما  وافق المجلس على

 جاء بقرار اللجنة
 

 :تجميد قيد 

 مجلسقرار ال السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعاية طفل 2021ستة أشهر اعتباراً من فبراير  عالج األورام ماجستير نيفين ناجح كامل

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة ظروف مرض زوجها 2021اعتباراً من مارس عام  طب القلب واألوعية الدموية ماجستير إيمان صبري بسالي

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعاية والدين 2021ستة أشهر اعتباراً من يونيو  األمراض الباطنة دكتوراه كيرلس متواضع نجيب كيرلس

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة سفر للخارج منحة تدريبية 2021تباراً من يونيو اعام اع جراحة العظام دكتوراه  محمد مصطفى عبد الغفور 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة مرافقة زوج 2021عام اعتباراً من مارس  السمعيات دكتوراه مروة حسين أحمد
 

 2021اعتباراً من أبريل  قيد السادة األطباء لدرجتي الماجستير والدكتوراه في التخصصات المختلفة. 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 
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  الذين لم يسجلوا موضوع بحث في المدة القانونية المحددة.لدرجتي الماجستير والدكتوراه في التخصصات المختلفة الغاء قيد السادة األطباء 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

 

 

 مع التوصية بمنحه الدرجة بالطبيب/ محمد أحمد محمد إبراهيم رزقجراحة الخاصة قبول رسالة الدكتوراه في ال. 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

 

 

  مع التوصية بمنحه الدرجة بالطبيب/ محمود محمد جمال الدين صالحقبول رسالة الدكتوراه في الباثولوجيا اإلكلينيكية الخاصة. 

 اللجنة وافق المجلس على ما جاء بقرار 

  

 

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

 التخصص االسم

 الجراحة هشام فايق فؤاد

 جراحة العظام وائل مصطفى حسن علي جاد 

 الهستولوجي زينب سليمان عبد القادر

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

 

 كتوراه فى جميع التخصصات :قبول رسائل الد 

 التخصص االسم

 جراحة المسالك البولية والتناسلية محمد أحمد نجيب جندي

 األمراض العصبية والنفسية دعاء مختار محمود محمد

 عالج األورام هبة هللا محمود بكري أحمد

 الكيمياء الحيوية الطبية أسماء عالء الدين كمال

 طب األطفال لعظيمرحاب محمد صفوت إبراهيم عبد ا

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

 التخصص االسم

 الكيمياء الحيوية الطبية نسمة جمال عبد النعيم

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

 

 

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

 التخصص االسم

 طب القلب واألوعية الدموية مصطفى طلعت بكر

 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

 
 


