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 الدراسات العليا
 

 :اعتماد محضر لجنة الدراسات العليا. 

 

 م 2021مذكره إعتماد نتائج امتحانات الدراسات العليا لدرجتي " الماجستير ، الدكتوراه " دور ابريل  -

  0وافق المجلس  القرار: 

 

 م 2021مذكره للعرض بشان االيام المقترحة المتحانات الدراسات العليا دور اكتوبر  -

  0 وتستمر لمدة شهر  2021/  10/  3يتم بدء أمتحانات الدراسات العليا يوم وافق المجلس لقرار: ا

 
 

 مذكره بشان انشاء درجه ماجستير طب نقل الدم . -

  0وافق المجلس  القرار: 
 

خطاب قسم الفارماكولوجي بشان االبقاء علي لجنة االشراف االساسية للطبيب / اندرو زكريا زكا لدرجة  -

 الدكتوراة في العلوم الطبية االساسية ) الفارماكولوجيا الطبية (.

   0س على أخذ  رأى لجنة الدراسات العليا القرار: وافق المجل
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  :تسجيالت مواضيع األبحاث 

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

نجالء فتحي 

 موسي علي
 الباثولوجيا ماجستير

تقييم دور بؤر  الورم في جدار القولون والمستقيم المنفصلة عن الورم الرئيسى 

 في التنبؤ بالحالة المستقبلية  لمرضي  سرطان القولون والمستقيم

Evaluation Of The Role Of Tumor Deposits On The 

Prognosis Of Colorectal Carcinoma 

 سنأ.د/ هويدا إسماعيل ح

 أستاذ  الباثولوجيا

 د/ محمود جمال أمين

معهد جنوب مصر  -مدرس  الباثولوجيا

 لألورام

NCT04

773626 
27/6/2021 

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 

ايه محمد امين 

 محمود
 الباثولوجيا ماجستير

في سرطان البروستاتا الغدى وارتباطه بالسمات اإلكلينيكية  ارجتعبير بروتين 

 ةمرضيال

ERG Protein Expression In Prostatic Acinar Adenocarcinoma 

And Its Correlation With Clinicopathological Features 

 أ.د/ اعتماد حلمي  يس

 أستاذ  الباثولوجيا

 د/ داليا أحمد حامد السرس

 مدرس الباثولوجيا

NCT04

825691 
20/6/2021 

وافق المجلس على ما 

 ةجاء بقرار اللجن

مصطفى خلف 

محمد 

 عبدالنعيم

 ماجستير
األشعة 

 التشخيصية

دور التصوير المرن بالموجات فوق الصوتية فى تقييم امراض الكبد المزمنة فى 

 االطفال

The Role Of Ultrasound Elastography In The Assessment Of 

Chronic Liver Disease In Children 

 أ.د/ مصطفى ثابت حسين 

 ة التشخيصيةأستاذ األشع

 د/ محمد كريم محمود

 أستاذ مساعد األشعة التشخيصية

NCT04

774601 
29/6/2021 

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

أسماء صالح 

 عبد الغفور

 حسنين

 ماجستير
الكيمياء 

 الحيوية

القيمة التشخيصية والتنبؤية للحمض النووى الريبوزى الدقيق كعالمة حيوية 

 سرطان الثدى وعالقته بنتائج التصوير باألشعةمحتملة فى مرضى 

Diagnostic And Prognostic Value Of Microrna As A Potential 

Biomarker In Breast Cancer Patients In Correlation To 

Radiological Findings 

 د/ تحية  هاشم سليم  عبد الرحمن

 أستاذ الكيمياء الحيوية

 الرحيم  د/ نيفين عبد العظيم  عبد

معهد جنوب مصر  -مدرس بيولوجيا األورام

 لألورام

NCT04

778202 
27/6/2021 

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

عمر محمد 

 محمد احمد
 ماجستير

الفارماكولو

 جيا

تقييم التأثير المضاد لأللم لكل من الجابابنتين وبيوبروبيون وحامض ألفا الليبويك 

 معا في الجرذان المصابة باعتالل األعصاب كل علي حدى وعند اعطائهم

Evaluation Of The Antinociceptive Effect Of Gabapentin, 

Bupropion And 𝛂-Lipoic Acid Each Alone And In 

Combination With Each Other In Rats With Neuropathy 

 

 أ.د/ سعيدة عبد الرجال علي

 أستاذ الفارماكولوجيا

 البدر د/ محمد مصطفى

 أستاذ مساعد الفارماكولوجيا

 16/6/2021 ال يحتاج

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

كريم محمد 

 محمد
 ماجستير

األمراض 

 الباطنة

 تقييم كثافة العظام في نقص افرازات الغدة الدرقية تحت السريرية

Assessment Of Bone Mineral Density In Patients With 

Subclinical Hypothyroidism 

 

 

 أ.د/ سلوى صالح الدين الجندي

 أستاذ األمراض الباطنة

 د/ والء أنور محمد

 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 

 

 

 

 

 

NCT04

270110 
22/6/2021 

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

اسماء جمال 

محمد 

 عبدالعال

 أمراض دم ماجستير

الدم والفيرتين والفيبرينوجين في متالزمة القيمة التنبؤية لمستوي االرثروبويتين ب

 خلل التنسج النقوي منحفضة الخطورة

Prognostic value of serum erythropoietin level,ferritin level 

and fibrinogen in adult low risk MDS 

 أ.د/ رفعت فتحي عبد العال

 أستاذ األمراض الباطنة

NCT04

573686 
20/6/2021 

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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 د/محمد رمضان عبد الحميد

 الباطنةمدرس األمراض 

أحمد محمد 

 جمال حمدان
 جراحة دكتوراه

تقييم استئصال الغدة الدرقية بواسطة المنظار عن طريق مدخل االبط والثدى فى 

 حاالت عقيدات الغدة الدرقية

Evaluation Of Endoscopic Thyroidectomy Via Axillo-Breast 

Approach In Thyroid Nodules 

 أ.د/ عبد الراضي عبد السالم فرغلي

 أستاذ الجراحة العامة

 أ.د/ مصطفى عبد الغفور حسنين

 أستاذ الجراحة العامة

 د/ محمود ثابت أمين

 مدرس الجراحة العامة

 د/ اسالم عبد الذهبي

بمعهد أورام  -مدرس الجراحة العامة

 المنصورة

NCT04

329455 
30/6/2021 

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

بيشوي قديس 
 رشدي سعيد

 ماجستير

التوليد 

وأمراض 

 النساء

إصابات المسالك البولية أثناء العملية القيصرية للمشيمة الملتصقة مرضيًا: دراسة 

 مرجعية ومستقبلية

Urinary tract injuries during caesarean section for morbidly 

adherent placenta: prospective and retrospective study 

 أ.د/ جمال حامد سيد علي

 التوليد وأمراض النساء أستاذ

 د/ أحمد محمد عالء الدين محمود يوسف

 التوليد وأمراض النساء مدرس

 

 

 

 

NCT04

944355 
6/7/2021 

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

خالد مصطفى 

 أحمد مصطفى
 ماجستير

التوليد 

أمراض و

 النساء

العالقة بين آفات الرحم او تجويف الرحم او عنق الرحم او تجويف عنق الرحم 

 أطفال األنابيب والحقن المجهرى بنتائج

Correlation between uterine , intracavitary , cervical and 

cervical canal lesions with IVF/ICSI outcome 

 أ.د/ مؤمن أحمد محمد كامل

 لتوليد وأمراض النساءأستاذ ا

NCT04

939376 
17/2/2021 

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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 د/ طارق عبد الراضي عبد السالم

 مدرس التوليد وأمراض النساء

 

 تغيري جوهري

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

تاريخ 
 لسمجقرار ال االخالقيات

مها أحمد 

عبدالجواد 

 محمد عكاشه

 ماجستير

األمراض 

الصدرية 

 والتدرن

تقييم النتائج األولية لعقار الروفلوميالست على مرضى التمدد الشعبي 

 الصديدي غير تكيسي

Assessment Of Early Outcomes Of Roflumilast In 

Patients With Non Cystic Fibrosis Bronchiectasis 

: دراسه  أحاديه  19بي كعرض غير نمطي في كوفيد التمدد الشع

 المركز

Bronchiectasis As Atypical Presentation In COVID-

19: A Single Center Study 

NCT04

090294 
10/6/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 

 تغيري غري جوهري

رقم  حث بعد التغييرموضوع الب موضوع البحث قبل التغيير التخصص الدرجة االسم
 التسجيل

تاريخ 
 مجلسقرار الل االخالقيات

دينا عالء 

الدين 

عبدالعال 

 مباشر

 دكتوراه

طب القلب 

واألوعية 

 الدموية

تاثير زاوية االنحناء على عيوب التوصيل اثناء تغيير الصمام االورطی 

 بالقسطرة

Impact Of Tilt Angle On Conduction Defects During 

Transcatheter Aortic Valve Implantation 

 التنبؤ  بعيوب التوصيل بعد تغيير الصمام االورطی بالقسطره

Predictors of conduction defects after Transcatheter 

Aortic Valve Implantation (TAVI) 

NCT04

083040 
23/1/

2020 

وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

اندرو مقبل مهنى 

 ساويرس
 جراحة  ماجستير

 أ.د/ فاروق أحمد مراد

 جراحة أستاذ

 أ.د/ مصطفى أحمد حمد

 جراحةأستاذ 

 د/ أحمد طه إبراهيم طه

 جراحة مدرس

 أ.د/ مصطفى أحمد حمد

 جراحةأستاذ 

 د/ أحمد طه إبراهيم طه

 جراحة مدرس

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 

أبانوب خلف هنري 

 روماني
 الجراحة ماجستير

 أ.د/ فاروق أحمد مراد

 أستاذ الجراحة

 د/ مصطفى محمود محمد سيد

 مدرس الجراحة

 أ.د/ محمد قرني عويس

 أستاذ الجراحة

 د/ مصطفى محمود محمد سيد

 س الجراحةمدر

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 

 ماجستير ايمان قعود محمد
طب القلب 

 واألوعية الدموية

 أ.د/ دعاء أحمد فؤاد عبد الجواد

 أستاذ طب القلب واألوعية الدموية

 د/ عمرو البدري أبو النور

 مدرس طب القلب واألوعية الدموية

 أ.د/ دعاء أحمد فؤاد عبد الجواد

 القلب واألوعية الدموية أستاذ طب

 د/ عمرو البدري أبو النور

 مدرس طب القلب واألوعية الدموية

 د/ علي محمد علي تهامي

 مدرس طب القلب واألوعية الدموية

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 

-  

 

 

 

 

 استمرار القيد لدرجة الماجستير:

 مجلسقرار ال السبب تاريخ قبول الرسالة التسجيل تاريخ تاريخ القيد  المدة التخصص الدرجة اسم الطالب
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 جراحة العظام ماجستير محمد الشريف محمد
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

سادس 

 وأخير
4/2016 11/2016 ---------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 جراحة العظام ماجستير حمد رمضان عبد الالهأ
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 8/11/2020 6/2016 4/2013 تاسع وأخير

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 جراحة العظام ماجستير ابرام روماني لبيب
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

دس سا

 وأخير
26/4/2016 21/11/2016 ---------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 الجراحة ماجستير محمد جمال ثابت
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

خامس 

 وأخير
22/10/2017 17/3/2020 -------- 

من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء 

 الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 الجراحة ماجستير مايكل سمير لبيب
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

خامس 

 وأخير
21/5/2017 24/9/2017 -------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 ى الدرجةالثاني والحصول عل

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 الجراحة ماجستير أبانوب خلف هنري
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 -------- 16/12/2018 22/5/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 جراحة التجميل ماجستير أحمد إيمان ـحمد
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

خامس 

 وأخير
23/4/2017 25/2/2018 -------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 ماجستير ناردين وسيم موسى
طب القلب 

 واألوعية الدموية 

اعتباراً من  عام

 2021أبريل 

خامس 

 وأخير
23/4/2017 24/6/2018 -------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
أحمد عبد الناصر بدر 

 حمدان
 ماجستير

طب القلب 

 واألوعية الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 ---------- 16/12/2018 24/4/2018 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 ماجستير ناهد سامح ذكي
طب القلب 

 واألوعية الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

سادس 

 وأخير
26/4/2016 22/10/2017 

تشكيل لجنة فحص تم 

 20/5/2021بتاريخ 

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 ماجستير ماريا رفعت فؤاد
طب القلب 

 واألوعية الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

خامس 

 وأخير
23/4/2017 22/10/2017 -------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 ماجستير مصطفى طلعت بكر
طب القلب 

 واألوعية الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

سادس 

 وأخير
21/6/2016 21/1/2016 20/6/2021 

ثاني والحصول على اجتياز امتحانات الجزء ال

 الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 

 استمرار القيد لدرجة الدكوراه: -

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

 دكتوراه الشيماء محمد رأفت
طب المناطق الحارة 

 والجهاز الهضمي

راً من عام اعتبا

 2021أبريل 
 ---------- 24/7/2018 27/4/2017 خامس

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 
 

 :تجميد قيد 

 مجلسقرار ال السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة السفر للخارج منحة تدريبة بألمانيا 2021عام اعتباراً من يونيو  جراحة العظام اهدكتور محمد كمال أحمد محمد الجعفري
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعاية طفل 2021عام اعتباراً من يونيو  طب وجراحة العين ماجستير لمياء محمد القاضي

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعاية والدين 2021أشهر اعتباراً من أغسطس  6 طب القلب واألوعية الدموية يرملجست محمود أسامة سيد مرسي
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مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن حالة الطبيب/ عبد هللا محمد عبد الفتاح دهيم   المقيد لدرجة الدكتوراه في الجراحة.

  جنةوافق المجلس على ما جاء بقرار الل

 

 اقشة موضوع الرسالة.مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد الطبيب/ مصطفى محمود مرسي لدرجة الدكتوراه في طب القلب واألوعية الدموية وذلك لعدم من*  

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 

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

 التخصص االسم

 جراحة محمد مصطفى حسين

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
 

 

 : قبول رسائل دكتوراه فى جميع التخصصات 

 التخصص االسم

 الكيمياء الحيوية الطبية نشوه عبد الغفار عبد الرحمن مغربي

 الطفيليات أسماء حسني ديب هاشم

 الفسيولوجيا الطبية  منى عبد العظيم محمد

 الهستولوجي وعلم األنسجة وبيولوجيا الخلية فاطمة محمود عبد الرحيم

 األنف واألذن والحنجرة أحمد رجب سيد

 طب األطفال محمد صبري محمد عبد الرحمن

 األمراض الباطنة كريمة فايق حامد

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
 

  جميع التخصصات :قبول رسائل الماجستير فى 

 التخصص االسم

 طب القلب واألوعية الدموية ناهد سامح ذكي

 طب القلب واألوعية الدموية نادر نبيل فوزي

 جراحة المخ واالعصاب محمد احمد ابراهيم الغرياني

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
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التوصية بمنحهم درجة قائمة بأسماء األطباء الذين استوفوا متطلبات المنح مع   الماجستير:
 

 التخصص االسم

 األنف و األذن و الحنجرة أسماء نبيل محمود

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 


