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 الدراسات العليا
* مذكرة بشأن كثرة مشاكل إلغاء القيدد لالد ا الدراسدات العليدا  دددل م دملحا ام ااجدات ال د ء 

 0اال ل بالرغا من مر ر سن ين دلى ف رة النيابة  ذلك لعدل تس يل الممضمع 
  0 افق الم لس  القرار: 

 

ناء الك ب فى شكلحا الدمرقى إلدى مذكرة بشأن إحاطة م لس الكليه دلما بالقيال بال امل من اق  *

  0قمادد بياجات الك ر جيه 
  0 افق الم لس  القرار: 

 

 :اد مام ماضر ل نة الدراسات العليا*     

  0 افق الم لس  القرار: 
 

  ح ى جحاية العال الدراسي  2021ير اد باراً من اج حاء م لس كلية سب مبر تفميض سيامة ا.م/دميد الكلية جيابة دن م لس الكلية في قبمل رسائل مرجة الدك مراه فقط  منح مرجة الدك مراه  الماجس 

2021/2022 . 

  0 افق الم لس  القرار: 
 

  .اد مام ماضر ل نة الدراسات العليا 

  0 افق الم لس  القرار: 
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  :تس ي ت مماضيع األبااث 
 

 ل نة األشراف  ممضمع الباث ال خصص الدرجة االسا
رقا 

 ال س يل

خ تاري

 األ  قيات
 م لسقرار ال

إيمان محمود 

 متولى
 ماجستير

الطب الشرعي 

والسموم 

 اإلكلينيكية

 أبعاد الفك السفلي كمؤشر للعمر والجنس فى عينة من سكان صعيد مصر

Mandibular Dimensions As A Predictor Of Age And Sex In A 

Sample Of Upper Egypt Population 

 لحميدأ.د/ سالي يحيى عبد ا

 أستاذ الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية/

 أ.د/ أمل علي محمد علي

 أستاذ الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية

 د/ زين العابدين عبده شتات

 طب أسنان أسيوط–مدرس أشعة الوجه والفم والفكين 

NCT04

973241 

30/5/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 

بيتر عيسى 

 سعد عيسى
 ماجستير

الطب الشرعي 

والسموم 

 اإلكلينيكية

 تقييم حاالت التسمم بالجرعات الدوائية الزائدة و متطلبات دخول العنايه المركزة

Evaluation Of Drug Overdose Poisoning Cases And Indications For 

ICU Admission 

 أ.د/ زغلول ثابت محمد

 أستاذ الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية

 / هيام زكريا ثابتأ.د

 أستاذ  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية

NCT04

987801 

1/6/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

هدى جمال 

 برعي سيف
 عالج األورام ماجستير

تقييم تزامن العالج االشعاعي مع العالج الكيميائي )تاكسول( بعد استئصال الورم و بعد 

ين( و العقار )سيكلوفوسفاميد( في المرحلة الثانية او الثالثة اخذ العقار )دوكسيروبس

 لمرضى سرطان الثدي

Retrospective Study Of Concurrent Paclitaxel And Radiation 

Therapy After Adjuvant Doxorubicin And Cyclophosphamide 

Chemotherapy For Stage Ll Or Lll Breast Cancer 

 مهرانأ.د/ طه زكي محمد 

 أستاذ متفرغ عالج األورام والطب النووي

 أ.د/ مصطفى السيد عبد الونيس

 معهد جنوب مصر -أستاذ األشعة العالجية والطب النووي

 د/ آيات مرسي محمد مرسي

 أستاذ مساعد عالج األورام والطب النووي

NCT04

809844 

22/8/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 

هيام حلمي 

 د حامدمحم
 ماجستير

الكيمياء 

 الحيوية الطبية

 19نشاط بروتين السيرتن المعتمد علي الناد لمرضي الكوفيد

The NAD Dependent Deacetylase  Activity Of Sirtuin1 In COVID19 

Patients 

 أ.د/ رجاء حمدي محمد سالمة

 أستاذ الكيمياء الحيوية

 د/ آيات عبد الرحمن سيد

 ء الحيويةأستاذ مساعد الكيميا

 د/ ميادة كمال الدين هاشم

 مدرس األمراض الصدرية

NCT04

907916 

31/12/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

رويدا رأفت 

 أحمد علي
 ماجستير

التشريح 

اآلدمي وعلم 

 األجنة

تأثير نقص تروية الدم وإعادة ضخه على القشرة المخية الحركية والحزامية في الجرذان 

 ء البالغة والتأثير المحسن المحتمل للريسفيراترولالبيضا

Effect Of Ischemia Reperfusion Injury On The Motor And 

Cingulate Cortices In The Adult Albino Rats And The Possible 

Ameliorative Effect Of Resveratrol 

 أ.د/ فاتن يوسف محمود

 التشريح اآلدمي وعلم األجنة أستاذ

 أيمن صالح الدين عامرد/ 

 مساعد التشريح اآلدمي وعلم األجنة أستاذ

 د/ غبريال عبد هللا ميخائيل

 التشريح اآلدمي وعلم األجنةمدرس 

 ال يحتاج
6/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

نهال كمال 

 صديق سيد
 فارماكولوجي ماجستير

اط عقار الريفيستجمين المضاد للزهايمر في تأثير عقار الليفيتيراستام والزنثوميد علي نش

 الجرذان

Effect Of Levetiracetam And Zonisamide On Anti-Alzheimer 

Activity Of Rivastigmine In Rats 

 .د/ رأفت عبد البديع عبد العال

 أستاذ الفارماكولوجي

 د/ إسراء السيد محمد العشري

 مدرس الفارماكولوجي

 

 ال يحتاج
6/9/

2021 

ق المجلس واف

على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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عبد  مروة

المالك عبد هللا 

 عرابى

 ماجستير
الصحة العامة 

 وطب المجتمع

التحقق من صدق مقياسي االستقاللية اإلنجابية  وإستخدام وسائل منع الحمل بين السيدات 

 المصريات فى أسيوط

Validation Of Reproductive Autonomy And Contraceptive 

Autonomy Scales Among Egyptian Women In Assiut 

 أ.د/ أميمة الجبالي محمد حلمي 

 أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع

 د/ دعاء  محمد محمود عثمان

 مدرس الصحة العامة وطب المجتمع

NCT04

803526 

9/6/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

سمر عبد 

المحسن 

 محفوظ محمد

 ماجستير
العامة  الصحة

 وطب المجتمع

 تأثير تناوب العمل على صحة الممرضات فى المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط

Effect Of Work Shift On The Nurses’ Health In The Main Assiut 

University Hospital 

 أ.د/ اكرام محمد عبد الخالق 

 أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع

 د/ مريم  رشدي عبد العزيز

 رس الصحة العامة وطب المجتمعمد

 

 

 

 

 

 

 

NCT04

813536 

16/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

بيتر ممدوح 

 شحاته سولاير
 جراحة العظام ماجستير

التثبيت الجراحى المحدود عن طريق نهج الجيب الرصغى مقابل نهج التثبيت الجانبى 

 محكمه ( القياسى ف كسر عظمه العرقوب ) تجربه عشوائيه

Minimally Invasive Calcaneal Fixation Via Sinus Tarsi Approach Vs 

Standard Lateral Extensile Approach In Calcaneal Fracture ( 

Randomized Controlled Trial ) 

 أ.د/ وائل يوسف العادلي

 جراحة العظام أستاذ

 د/ أحمد اكرام عبد هللا

 جراحة العظاممدرس 

 أبو الفضل السيدد/ عمرو 

 جراحة العظام مدرس

NCT04

509895 

8/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

مؤمن ايمن 

 فكرى حسين
 جراحة العظام دكتوراه

دراسه عالج كسور الكاحل عند المرضي المصابين بداء السكري غير المنضبط بواسطه 

 دراسة عشوائيه محكمهإعداد للمفصل أو بدونة:   مسمار  الكاحل النخاعي مع

Management Of Fracture Ankle In Patients With Uncontrolled 

Diabetes By Hind Foot Nail With Versus Without Joint Preparation: 

Randomized Control Study 

 أ.د/ وائل يوسف العادلي

 أستاذ جراحة العظام

 د/ أحمد اكرام عبد هللا

 مدرس جراحة العظام

 عمرو أبو الفضل السيدد/ 

 مدرس جراحة العظام

NCT05

039957 

5/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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محمد عبد 

الغنى عالم 

 بدوي

 دكتوراه

جراحة 

المسالك البولية 

 والتناسلية

تأثير استخراج حصوات الكلى عن طريق الجلد على معدل الترشيح الكبيبى المقدر في 

 ية الى الرابعة من قصور وظائف الكلى المزمنمرضى المرحلة الثان

The Effect Of Percutaneous Nephrolithotomy On The Estimated 

Glomerular Filtration Rate In Patients With Stage 2-4 Chronic 

Kidney Disease 

 أ.د/ عادل قرقار عبد هللا

 أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية

 معيند/ أحمد محمد 

 أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية والتناسلية

 د/ عمرو حسن إبراهيم أبو فدان

 مدرس جراحة المسالك البولية والتناسلية

NCT04

943081 

24/8/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

خالد صابر 

 عبد العال قايد
 دكتوراه

طب القلب 

واألوعية 

 الدموية

سطة المدى لإلسترشاد بالتصوير بالموجات فوق الصوتية داخل النتائج المبكرة و متو

األوعية الدموية مقابل عدم اإلسترشاد بالتصوير بالموجات فوق الصوتية داخل األوعية 

 الدموية في إعادة التروية لإلنسداد الكلي المزمن المعقد للشرايين التاجية

Early And Midterm Outcomes Of Intravascular Ultrasound (IVUS) 

Versus Non-IVUS Guidance In Complex Coronary Chronic Total 

Occlusion (CTO) Revascularization 

 أ.د/ سلوى رشدي ديمتري

 طب القلب واألوعية الدموية أستاذ

 د/ محمد عبد الغني كريم

 طب القلب واألوعية الدموية  أستاذ

 د/ سلمى محمد طه اسماعيل

 وعية الدمويةطب القلب واألمدرس 

NCT04

917432 

9/9/202

1 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

ابراهيم سيد 

عبد الحميد 

   محمد

 ماجستير

طب القلب 

واألوعية 

 الدموية

دور االشعة التلفزيونية ثالثية االبعاد مقابل ثنائية االبعاد فى تقييم شدة ضيق الصمام 

 الميترالى الروماتيزمى  

Three Dimensional Versus Two Dimensional Echocardiography In 

Assessment Of Severity And Scoring Of Rheumatic Mitral Stenosis. 

 أ.د/ يحيى طه كشك

 طب القلب واألوعية الدموية أستاذ

 أ.د/ حمدي شمس الدين محمد

 طب القلب واألوعية الدموية أستاذ

 

 

NCT04

968431 

26/5/

2021 

وافق المجلس 

ى ما جاء عل

 بقرار اللجنة

 

الزهراء جمال 

 حسانين سيد
 ماجستير

طب القلب 

واألوعية 

 الدموية

البيان اآليضي كمؤشر على عدم اإلنسياب في مرضى السكري للذين يخضعون للقسطرة 

  العالجية األولية

Metabolic Profile As A Predictor Of No-Reflow In Diabetic Patients 

Treated With Primary Percutaneous Coronary Intervention 

 أ.د/ حاتم عبد الرحمن حلمي

 أستاذ طب القلب واألوعية  

 د/ محمود عبد الصبور عبد هللا

 مدرس طب القلب واألوعية

 

 

NCT04

835207 

14/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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رحاب محمد 

 راشد جاد
 طب األطفال ماجستير

وية والكيميائية لحالة الحديد لدى األطفال المصابين بأنيميا البحر المتوسط الدالالت الدم

 الذين يتلقون عمليات نقل دم متعددة

Hematological And Biochemical Markers Of Iron Status In 

Thalassemic Children Receiving Multiple Blood Transfusion 

 أ.د/ محمد محمود حمدي غزالي

 األطفالطب  أستاذ

 د/ حكمة سعد فرغلي

 طب األطفال أستاذ مساعد

NCT04

947540 

16/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

صفاء عبد 

 الحميد أحمد
 طب األطفال ماجستير

مكمالت الزنك عن طريق الفم لالطفال المصابون باعتالل عضلة القلب التوسعي :دراسة 

 جماعية في اسيوط , مصر

Oral Zinc Supplementation In Children With Dilated 

Cardiomyopathy: A Prospective Cohort Study In Assiut, Egypt 

 أ.د/ نفيسة حسن رفعت

 طب األطفال أستاذ

 د/ عمرو محمد قطب

 طب األطفال مدرس

NCT04

860921 

17/5/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

صفاء حامد 

حسين 

   عبدالعال

 طب األطفال ماجستير

معدل  حدوث ومسار ارتفاع السكر في الدم عند األطفال المصابين بأمراض خطيرة والذين 

 تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة لألطفال بمستشفى األطفال بجامعة أسيوط

Incidence And Course   Of Stress Hyperglycemia In Critically Ill  

Children  Admitted To PICU Of Assiut University Children Hospital 

 أ.د/ آمال عبد السالم سليمان

 طب األطفال أستاذ

 د/ إسماعيل لطفي محمد

 طب األطفال أستاذ مساعد

NCT04

591561 

27/5/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

مارتينا عماد 

 امين
 طب األطفال ماجستير

لوالدة الذين تم تشخيص وجود وصلة شريانية مفتوحة لديهم المسار السريري لحديثي ا

 باستخدام الموجات فوق الصوتية للقلب في مستشفى أسيوط الجامعي لألطفال
Clinical Profile Of Neonates Diagnosed By Echocardiography As Having 

Patent Ductus Arteriousus In Assiut University Hospital For Children 

 أ.د/ صالح الدين أحمد عمري

 طب األطفال أستاذ

 د/ صفوت محمد عبد العزيز

 طب األطفال مدرس

 

 

NCT04

672629 

24/6/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

ميرنا عزت 

 نظير سليمان
 طب األطفال ماجستير

بمستشفى المؤقت  دراسة تدقيقية اكلينيكية عن تقييم المرضى المصابين بفقدان الوعى

 أسيوط الجامعى لألطفال

Clinical Audit On Evaluation Of A Child With Syncope At Assiut 

University Children Hospital 

 أ.د/ زينب محمد محي الدين

 طب األطفال أستاذ

 د/ فيصل الخطيب أحمد عبد هللا

 طب األطفال أستاذ مساعد

 ال يحتاج
1/6/

2021 

وافق المجلس 

 على ما جاء

 بقرار اللجنة
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سارة اسامه 

محمد 

 عبدالرؤف

 طب األطفال ماجستير
 العالقة بين مدى صعوبة  لدغة العقرب و معايير امراض الدم

Severity Of Scorpion Sting In Relation To Hematological Parameters 

 أ.د/ عزة أحمد الطيب

 طب األطفال أستاذ

 د/ ياسر جمال عبد الرحمن

 لطب األطفا مدرس

NCT04

571411 

13/1/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

شروق شعبان 

 بكر
 طب األطفال ماجستير

 المظاهر العينية لمرضى عديد السكاريد المخاطي في مستشفى األطفال بجامعة أسيوط

Ophthalmic Manifestations Of Patients With 

Muscopolysaccharidosis  Attending Assiut University Children 

Hospital 

 أ.د/ غادة عمر الصدفي

 طب األطفال أستاذ

 د/ شيماء محمد خلف

 طب األطفال مدرس

NCT04

770415 

21/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

مرام محمد 

 أمير فتحي
 طب األطفال ماجستير

فى أسيوط الجامعي بمستش التقييم الغذائي لالطفال المصابين بأمراض الكلى المزمنة

 لألطفال

Nutritional Assessment Of Children With Chronic Kidney Disease 

Attending Assiut University Children Hospital  

 أ.د/ عبد اللطيف محمد عبد المعز

 طب األطفال أستاذ

 د/ أسامة محمود العشير

 طب األطفال أستاذ مساعد

NCT04

584905 

19/9/

2021 

لمجلس وافق ا

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

رحاب محمد 

عزام عبد 

 الرازق

 ماجستير
طب وجراحة 

 العين

النتائج البصرية لحاالت الرضخ المصحوبة بتعقيدات  في الجزء الخلفي للعين في صعيد 

 مستشفي جامعي مصر : دراسة 

Visual Outcome Of Traumatic Posterior Segment Complications In 

Upper Egypt :Tertiary Center Study 

 أ.د/ سمير يحيى صالح 

 أستاذ طب وجراحة العين

 د/ عبد السالم عبد هللا

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين

 د/ داليا محمد التهامي

 مدرس طب وجراحة الع

 

NCT04

521283 

17/3/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 

انجي عادل 

 فايز دميان
 ماجستير

جراحة طب و

 العين

 تأثير األخطاء األنكساريه علي أبعاد الغرفة األمامية

The Impact Of  Refractive Errors On The Anterior Chamber 

Parameters 

 أ.د/ محمد طارق عبد المنعم

 أستاذ طب وجراحة العين

 د/ محمد شرف الدين عبد الرحيم

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين

 د/ مؤمن أحمد محمد

 رس طب وجراحة العينمد

 

NCT04

816266 

7/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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ايمان عادل 

 زارع حسن
 ماجستير

طب المناطق 

الحارة 

والجهاز 

 الهضمي

تأثير العالج  لمرضى التهاب الكبد )سي( المزمن عن طريق األدوية المضادة للفيروسات 

 وشدته ۱۹ -كوفيد ذات المفعول المباشر على معدل حدوث مرض 
Impact Of Treatment Of Chronic HCV Patients By Direct Acting Antiviral 

Drugs (Daads) On COVID -19 Disease Frequency And Severity  

 أ.د/ ناهد أحمد علي مخلوف

 أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

 د/ رشا حامد شحاته

 هاز الهضميمدرس طب المناطق الحارة والج

NCT04

729153 

16/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

هدى مختار 

 سليم محمد
 ماجستير

طب المناطق 

الحارة 

والجهاز 

 الهضمي

على المرضى المصابين  COVID19المدي للطويل التأثير  لكبدية وعراض الكبدية األ

 بأمراض الكبد

Hepatic Manifestations And Effect Of Long COVID19 On Patients 

With Chronic Liver Disease 

 أ.د/ محمد  الطاهر عبد الرحمن

 أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي  

 أ.د/ خالد أبو بكر خلف

 أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

NCT04

998214 

16/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

محمد أحمد 

لحميد عبد ا

 علي

 ماجستير
طب السمع 

 واإلتزان

تقييم وظائف جهاز االتزان الدهليزى لدى مرضى التهاب األذن الوسطى القيحي المزمن 

 االمن

Evaluation Of Vestibular Function In Patients With Chronic 

Suppurative Otitis Media: Safe Type 

 أ.د/ إيناس سيد محمد

 نأستاذ طب السمع واإلتزا

 د/ محمد محمد المرسي 

 مدرس طب السمع واإلتزان

NCT04

791930 

26/8/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

ماريا حسنى 

 كمال جندى
 ماجستير

األنف واألذن 

 والحنجرة

مذاب فى الماء المقطر مقابل فاعلية محلول  %4مقارنة فاعلية حامض البوريك 

 األذنكلوتريمازول لعالج مرضى فطريات 

Effectiveness Of 4% Boric Acid In Distilled Water  Versus 

Clotrimazole Solution In Otomycosis Patients 

 أ.د/ أحمد عبد الحي الحسيني

 األنف واألذن والحنجرة أستاذ

 د/ أحمد عنتر صالح

 األنف واألذن والحنجرة مدرس

NCT04

824261 

9/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 ار اللجنةبقر

أحمد محمد 

ثروت هاشم 

 سليم

 دكتوراه
التخدير 

والعناية 

 المركزة

 دور عقار االنتراليبيد في عالج التسمم بالمركبات الفسفورية العضوية

Role Of Intralipid In Management Of Organophosphorus Poisoning 

 أ.د/ حمدي عباس يوسف

 أستاذ متفرغ التخدير والعناية المركزة

 عبد الرحيم محمود محمد عبد الرحيم د/

 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

 د/ أماني حسن عبد الوهاب

 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

 

NCT043

93103 

19/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

أسماء  شعبان  

 أحمد  زناتى
 ماجستير

التخدير 

والعناية 

 المركزة

ة بين الهيوسين بيوتيل بروميد واوندانسيترون لعالج القىء والغثيان أثناء الوالدة مقارن

 دراسة اإكلينيكية  عشوائية 0القيصرية 

Hyoscine Butyl-Bromide Versus Ondansetron For Nausea And 

Vomiting During Cesarean Section Under Spinal Anesthesia. A 

Randomized Clinical Trial 

 أ.د/ نوال عبد العزيز جاد الرب

 أستاذ متفرغ التخدير والعناية المركزة

 د/ مصطفى سامي عباس

 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

 د/ أحمد محمد عباس صبح

 أستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء

NCT04

785118 

7/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

معتز عماد 

مر الدين ع

 محمد

 ماجستير

التخدير 

والعناية 

 المركزة

نسبة كرات الدم البيضاء الليمفاوية إلى العدلة كمعامل مساعد لتوقع نسبة الشفاء في 

 مرضى الكوفيد بالعناية المركزة

The Lymphocyte/Neutrophil Ratio As A Prognostic Index For Short 

Term Outcome In The ICU Admitted COVID-19 Adult Patients 

 أ.د/ جيهان أحمد سيد

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 د/ عماد ظريف كامل

 مدرس التخدير والعناية المركزة

 د/ ميادة كمال الدين هاشم

 مدرس أمراض الصدر

NCT04

817397 

1/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

محمود طلعت 

عبدالحفيظ 

    احمد

 ماجستير

ير التخد

والعناية 

 المركزة

حقن المورفين داخل القراب  القفل الموجه بالموجات فوق الصوتية للعضالت الناصبة للفقار مقابل

 لتسكين ما بعد الجراحة في جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية الكبدية الكبري

Ultrasound Guided Erector Spinae Plane Block Versus Intrathecal 

Morphine For Postoperative Analgesia In Major 

Hepatopancreaticobiliary Surgery 

 أ.د/ محمد جالل عبد الرحيم

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 د/ مجدي محمد مهدي

 مدرس التخدير والعناية المركزة

 

 

 

NCT04

635644 

7/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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عالء جميل 

يي يح

 عبدالغني

 ماجستير

التخدير 

والعناية 

 المركزة

تأثير الكيتامين مقابل الدكسميديتومين في التعبئة البلعومية المنقوعة على التهاب الحلق بعد 

 جراحة الجيوب االنفية الوظيفية بالمنظار : تجربة مزدوجة التعمية

Impact Of Ketamine Versus Dexmedetomidine Soaked Pharyngeal 

Packing On Postoperative Sore Throat In Functional Endoscopic 

Sinus Surgery: A Double Blind Trial 

 أ.د/ أيمن أحمد ممدوح

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 د/ عمرو محمد أحمد ثابت 

 مدرس التخدير والعناية المركزة

 د/ عمر مكرم محمود

 مدرس التخدير والعناية المركزة

NCT04

955158 

18/8/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 

نرمين محمود 

 محمد السيد
 دكتوراه

التوليد 

وأمراض 

 النساء

دراسة مقطعية مستعرضة لنتائج فحص المنظار الرحمي للسيدات العقيمات متعددة تكيس 

 المبيضين والسيدات العقيمات عقم غير مفسر

Hysteroscopic Findings In Ovarian Polycystic And Un Explaiend 

Infertile Females: A Cross-Sectional Study 

 أ.د/ عاطف محمد مصطفى درويش

 أستاذ التوليد وأمراض النساء

 د/ محمد محمود فهمي فتح هللا

 أستاذ التوليد وأمراض النساء

 د/ أحمد نبيل حسن فتيح

 مدرس التوليد وأمراض النساء

 

 

 

NCT05

042895 

14/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

صموئيل 

عادل 

صموئيل 

 جندي

 ماجستير

التوليد 

وأمراض 

 النساء

نتائج منظار الرحم فى السيدات الالئى يستخدمن اقراص منع الحمل التى تحتوى على 

 هورمون البروجستيرون فقط: دراسه الحاالت والشواهد  

Hysteroscopic Findings In Women Using Progesterone Only Pills 

(Minipills) :A Prospective Cohort Study 

 أ.د/ عاطف محمد مصطفى درويش

 أستاذ التوليد وأمراض النساء

 د/ محمد فاروق رمضان

 مدرس التوليد وأمراض النساء

NCT

050246

04 

11/4/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

يوستينا ثروت 

 أديب
 ماجستير

يد التول

وأمراض 

 النساء

 تدقيق اكلينيكي عن مدى جودة الرعاية لعمليات القيصرية االختيارية

Clinical Audit On The Quality Of Care Of Elective Caesarean 

Section 

 أ.د/ محمد محمود فهمي فتح هللا

 أستاذ التوليد وأمراض النساء

 د/ علي هارون يوسف

 مدرس التوليد وأمراض النساء

 

 

 حتاجالي
13/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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ايات محمود 

عبد السالم 

 عبد الرحيم

 دكتوراه

األمراض 

الجلدية 

 والتناسلية

فاعلية وامان الميثوتريكسات الموضعي  مع االكسيمر ليزر واالشعة الفوق بنفسجية ب 

 ضيقة الحزمة في عالج مرض الصدفية

The Efficacy And Safety Of Topical Methotrexate Microemulsion In 

Combination With Excimer Light And Narrow Band-Ultraviolet B 

In The Treatment Of Plaque Psoriasis. 

 أ.د/ داليا عبد العزيز أحمد

 أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية

 د/ هبة الديك محمد السيد

 أستاذ مساعد الباثولوجيا

 عت شحاتهد/ رفيدة رف

 مدرس األمراض الجلدية والتناسلية

 

 

NCT04

971239 

1/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

فاطمه مجدي 

زيدان طراف 

 حسن

 ماجستير

األمراض 

الجلدية 

 والتناسلية

الثعلبه  نانومتر ضوء اإلكسيمر والستيرويد الموضعي في عالج  ٣٠٨فعاليه الجمع بين 

 البقعيه

The Efficacy Of Combining 308 Nm - Excimer Light And Topical 

Steroid In The Treatment Of Alopecia Areata 

 أ.د/ حاتم زيدان محمد

 أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية

 د/ رضوى محمد عبد المنعم

 مدرس األمراض الجلدية والتناسلية

NCT04

823520 

1/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 اللجنة بقرار

مروه سيد 

 علي
 ماجستير

األمراض 

الجلدية 

 والتناسلية

الغير الجزئي قبل وبعد   مستوى مادة الكاتيكوالمين في البول و الدم في مرضي البهاق

 ضوء االكسيمر

Catecholamines Level In Urine And Serum In Stable Non-Segmental  

Vitiligo Patients Before And After Excimer Light 

 أ.د/ عزة محفوظ عبد المجيد

 أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية

 د/ ريهام ماهر عبد الجابر

 مدرس األمراض الجلدية والتناسلية

 د/ محمد اسماعيل صديق

 أستاذ مساعد الباثولوجيا الباثولوجيا اإلكلينيكية

NCT04

803461 

12/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

حمد أنور هبه م

 علي
 ماجستير

األمراض 

 الباطنة

 تضخم البطين االيسر فى مرضى االعتالل الكلوى المزمن فى مستشفى اسيوط الجامعى

Left Ventricular Hypertrophy Among Chronic Kidney Disease 

Patients In Assiut University Hosptial 

 أ.د/ محمد علي تهامي

 األمراض الباطنة أستاذ

 د أبو زيد عليد/ محم

 األمراض الباطنة مدرس

 

NCT0

500201

0 

25/7/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

بوال روفائيل 

 صدقى سناده
 دكتوراه

األمراض 

 الباطنة

 تقييم العناية بالقدم واألحذية في مرضى السكرى وعالقتها بمضاعفات مرضى السكرى

Foot Care And Footwear Assessment In Diabetic Patients And Its 

Relation To Diabetic Complications 

 أ.د/ لبنى فرج التوني

 أستاذ األمراض الباطنة

 د/ سمير كمال عبد الحميد

 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

NCT0

504000

9 

8/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

شيماء علي 

 محمد السيد
 دكتوراه

األمراض 

ة الصدري

 والتدرن

دراسة عن منظار الشعب الهوائية الصحى التنظيفى فى وحدة العناية المركزة التنفسية 

 بمستشفى أسيوط الجامعى

A Study On Toilet Bronchoscopy In Respiratory ICU, Assiut 

University Hospital 

 أ.د/ عاطف فاروق محمد القرن 

 أستاذ أمراض الصدر

 بركات د/ محمد فوزي عبد الغني

 أستاذ مساعد أمراض الصدر

 د/ سحر فرغلي يوسف

 مدرس أمراض الصدر

NCT04

798118 

30/8/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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عماد الدين 

 عرفه علي
 ماجستير

األمراض 

 الصدرية

 ليست فقط رئوية   2المظاهر اإلكلينيكية   لـمرض سارس 

The Clinical Manifestations Of SARS-Cov-2 Disease Not Only 

Pulmonary 

 أ.د/ مها محمد سيد أحمد الخولي

 أستاذ األمراض الصدرية والتدرن

 د/ ريهام محمد محمد عبد المنعم المرشدي

 مدرس األمراض الصدرية والتدرن

 د/ مروان نصر الدين محمد سليم

 مدرس األمراض الصدرية والتدرن

 

 

NCT0

504650

9 

31/8/

2021 

وافق المجلس 

لى ما جاء ع

 بقرار اللجنة

 

سماح 

رمضان 

 عزمى محمد

 ماجستير

األمراض 

العصبية 

 والنفسية

 تقييم جودة الحياة والمشاكل النفسية  للمرضى المصابين بالتصلب المتعدد.

Assessment Of Quality Of Life  And Psychological Problems In 

Patients With Multiple Sclerosis 

 محمد درويشأ.د/ عصام سعد 

 أستاذ األمراض العصبية

 د/ شادي محمد صفوت

 مدرس األمراض العصبية

 د/ جيالن كرم هللا رمضان

 مدرس الطب النفسي 

NCT05

029830 

6/4/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

محمد زايد 

 صابر محمد
 ماجستير

األمراض 

العصبية 

 والنفسية

 رة بنتائج متالزمة جيليان باريالعوامل التنبؤية والعوامل المنذ

Predictors And Prognostic Factors Of Gullian Barrie Outcome 

 أ.د/ إيمان محمد حسين خضر

 أستاذ األمراض العصبية

 د/ محمد مصطفى شهاب

 مدرس األمراض العصبية

NCT04

927598 

22/3/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

محمد كمال 

 صبره  محمد
 ماجستير

األمراض 

العصبية 

 والنفسية

 وظائف السمع والدهليز في مرضى باركنسون

Auditory And Vestibular Functions In Patients With Parkinson's 

Disease 

 أ.د/ شريفة أحمد حامد

 أستاذ األمراض العصبية

 د/ محمد عبد الحميد

 مدرس األمراض العصبية

 د/ أميرة محمد العسيلي

 معياتمدرس الس

NCT05

034094 

17/2/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

اسماء 

عبدالمنعم 

احمد 

 عبدالفتاح

 ماجستير
األشعة 

 التشخيصية

 وصف اورام الثدي بواسطه اشعه التومو الرقميه

Characterization Of Breast Mass Lesions By Breast Tomosynthesis 

 أ.د/ إيمان أبو الحمد أحمد 

 ستاذ األشعة التشخيصيةأ

 د/ محمد زيدان محمد

 أستاذ مساعد األشعة التشخيصية

NCT04

863833 

16/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

بسمة فوزي 

محمد 

 جادالرب

 دكتوراه
األشعة 

 التشخيصية

دور تصوير الثدي باالشعة الرقمية المعززة بالصبغة والرنين المغناطيسي المعزز 

 غة في تقييم كتل الثدي الصلبةبالصب

Role Of Contrast-Enhanced Mammography And Dynamic Contrast-

Enhanced MRI In The Assessment Of Solid Breast Lesions 

 أ.د/ إيمان أبو الحمد أحمد 

 األشعة التشخيصية أستاذ

 د/ حازم أبو زيد يوسف

 األشعة التشخيصية أستاذ مساعد

 مدد/ سيد حسن أح

 األشعة التشخيصية مدرس

NCT0

483219

1 

16/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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عال عبدالكريم 

 حسن
 ماجستير

الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية

علي الخاليا القاتلة بطبيعتها في المريض المصاب بسرطان الدم  TIGITمدي تواجد 

 النخاعي المزمن

Expression Of T-Cell Immunoglobulin And Immunoreceptor 

Tyrosine-Based Inhibitory Motif Domain (TIGIT) On NK Cells In 

Patients With Chronic Myeloid Leukemia 

 أ.د/ أسماء محمد زهران 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ

 د/ محمد جالل مصطفى

 الباثولوجيا اإلكلينيكية مدرس

 د/ عالء سليمان عبد القادر

 لباثولوجيا اإلكلينيكيةا مدرس

NCT04

818619 

16/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

دعاء نور 

الدين عبد 

العظيم محمد 

 الحفني

 دكتوراه

األمراض 

العصبية 

 والنفسية

 دراسة مورفومترية للمخ في مرضي االكتئاب ومرضي االكتئاب الذهاني

Voxel Based Morphometry In Patients With Psychotic Versus Non 

Psychotic Depression  

 أ.د/ بدر الدين السروجي

 الطب النفسي أستاذ

 أ.د/ حسام الدين أبو زيد يوسف

 الطب النفسي أستاذ

 د/ روماني حسني جبره

 الطب النفسي مدرس

NCT0

5034523 

21/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

سلمي محمد 

 فهمي يوسف
 لطب النفسيا دكتوراه

دراسه اكلينكيه لالعتالالت المشتركه لالطفال والمراهقين الذين لديهم اضطراب فرط 

 النشاط الحركي ونقص االنتباه

Clinical Study Of Comorbidities Of Attention Deficit 

Hyperactivity In Children And Adolescents 

 أ.د/ وجيه عبد الناصر حسن

 الطب النفسي أستاذ

 أحمد عبد الباقي عبد الرحمن د/

 الطب النفسي أستاذ مساعد

NCT04

946877 

9/9/

2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 

  تغيري جوهري 

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

 ال س يل
تاريخ 

 اال  قيات
قرار 

 مجلسالل

احمد 

صالح 

على 

 صالح

 طب

 األطفال
 دكتوراه

عوامل االلتهابات والتعبير الجيني المعوي المرتبطة بالتهاب االمعاء والقولون الناخر عند 

 الخدج

Inflammatory Mediators And Intestinal Genes Expression 

Associated With Necrotizing Enterocolitis In Preterm Infants 

االطفال المولودين من امهات تعاني من  تغيرات القلب واألوعية الدموية في

 تسمم الحمل والعوامل المرتبطه بالنتائج لالطفال حديثي الوالدة

Cardiovascular Changes In The Infants Of Mothers With 

Preeclampsia And Factors Associated With Neonatal 

Outcomes 

NCT04

699825 

23/8/

2021 

وافق 

المجلس 

على ما 

قرار جاء ب

 اللجنة

 

ماريانا 

رأفت 

 فؤاد

األشعة 

 التشخيصية
 ماجستير

 تقييم عدم الثبات الخارجى للكاحل باستخدام اشعة الرنين المغناطيسى

Magnetic Resonance Imaging Evaluation Of Lateral Ankle 

Instability 

لغير تقييم مدى دقة اآلشعة التليفزيونية فى تشخيص عدم ثبات الجهة الخارجية ا

 عظمى للكاحل بالمقارنة مع اشعة الرنين المغناطيسى

Assessment Of Accuracy Of Ultrasonography In Diagnosis 

Of Non-Osseous Lateral Ankle Instability In Comparison 

With Magnetic Resonance Imaging 

NCT04

834479 
6/7/2021  

وافق 

المجلس 

على ما 

جاء بقرار 

 اللجنة

ة سار

علي 

جمال 

 علي

األشعة 

 التشخيصية
 دكتوراه

 لمرضى العالج بعد تقييم مرحلة ما في بخاصية االنتشار المغناطيسي بالرنين التصوير

 البوزيتروني باإلصدار المقطعي التصوير مع مقارنة :الليمفاوية الغدد سرطان

Diffusion-Weighted MRI In Post Therapy Evaluation Of Patients 

With Malignant Lymphoma: Comparison With 2-Deoxy-2-Fluoro-

D-Glucose-Positron Emission Tomography/Computed Tomography 

دور األشعه المقطعيه متعددة المقاطع بالصبغه في تقييم حاالت العيوب الخلقيه 

 في القلب و األوعيه الدموية

Role Of Msct In Evaluation Of The Congenital 

Cardiovascular Anomalies 

 

 

 

 

 

 

 

NCT04

787172 
9/9/2021  

وافق 

المجلس 

على ما 

جاء بقرار 

 اللجنة
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هيثم 

محمد 

أحمد 

 محمد

التخدير 

والعناية 

 المركزة

 دكتوراه

مقارنة بين النيوستيجمين داخل الغشاء البريتونى مقابل الحقن العضلى على نمط حركة 

الذين يخضعون الستئصال المرارة  فى المرضى الجهاز الهضمى بعد العملية الجراحية

 بالمنظار

Comparison Between Intraperitoneal Versus Intramuscular 

Neostigmine On Pattern Of Postoperative GIT Motility In Patients 

Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy 

مقابل تسريب جرعة واحدة من  تأثير تسريب جرعة واحدة من ليدوكايين في الوريد

كبريتات الماغنيسيوم في الوريد على آالم ما بعد الجراحة والحالة المزاجية ونوعية 

 الحياة في المرضى الذين يخضعون لجراحة دمج العمود الفقري

Effect Of Intravenous Single-Bolus Lidocaine Infusion Versus 

Intravenous Single-Bolus Magnesium Sulfate Infusion On 

Postoperative Pain, Emotional Status And Quality Of Life In 

Patients Undergoing Spine Fusion Surgery 

NCT0

47763

69 

16/9/

2021 

وافق 

المجلس 

على ما 

جاء بقرار 

 اللجنة

 

 

 

 تغيري غري جوهري وكذا تعديل االشراف 

 ل نة األشراف بعد ال عديل ل نة األشراف قبل ال عديل موضوع البحث بعد التغيير التغييرموضوع البحث قبل  الدرجة التخصص االسم
رقا 

 ال س يل
تاريخ 

 اال  قيات
قرار 

 لمجلسا

أحمد 

محمد 

محب 

الدين 

عبد 

 المعطي

 دكتوراه
طب القلب 

واألوعية 

 الدموية

النتائج االجرائية لغلق القناة 

الشريانية السالكة بالقلب عن طريق 

طرة: دراسة مقارنة بين األجهزة القس

 المختلفة

Procedural Outcomes Of 

Percutaneous PDA Closure: 

Comparative Study 

Between Different Devices 

غلق القناة  إعادة قولبة البطين األيسر بعد

 الشريانية السالكة بالقلب عن طريق القسطرة:

 دراسة مقارنة بين مجموعات عمرية مختلفة

Left Ventricular Remodeling After 

Transcatheter Closure Of The Patent 

Ductus Arteriosus. Comparative 

Study Between Different Age Groups 

 

 

 

 أ.د/ حسام حسن علي محمد العربي

 أستاذ طب القلب واألوعية الدموية

 د/ محمد أبو القاسم فرغل

أستاذ مساعد طب القلب واألوعية 

 ويةالدم

 د/ محمود عبد الصبور عبد هللا

أستاذ مساعد طب القلب واألوعية 

 الدموية

 أ.د/ حسام حسن علي محمد العربي

 أستاذ طب القلب واألوعية الدموية

 د/ محمد أبو القاسم فرغل

 أستاذ مساعد طب القلب واألوعية الدموية

 د/ محمود عبد الصبور عبد هللا

 دمويةأستاذ مساعد طب القلب واألوعية ال

 د/ عمرو منصور محمد ذكي

 جامعة عين شمس –مدرس أمراض القلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCT04

964531 
1/9/

2021 

وافق 

المجلس 

على ما 

جاء بقرار 

 اللجنة
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عبد 

الحميد 

محمد 

عبد 

 الرحيم

التوليد 

وأمراض 

 النساء
 دكتوراه

فاعلية انصمام أوردة الحوض فى 

 عالج متالزمة احتقان الحوض

Effectiveness Of 

Embolization Of Pelvic 

Veins In Treatment Of 

Pelvic Congestion 

Syndrome 

فاعلية اللولب الهرموني في عالج متالزمة 

احتقان الحوض بالمقارنة مع البروجستين الفموى 

 ؛ دراسة عشوائية محكمة

Effectiveness Of Hormonal 

Intrauterine Device In Treating 

Pelvic Congestion Syndrome 

Compared To Oral Progestin: A 

Randomized Controlled Trial 

 أ.د/ ضياء الدين محمد عبد العال

 أستاذ التوليد وأمراض النساء

 أ.د/ محمد محمود فتح هللا

 أستاذ التوليد وأمراض النساء

 أ.د/ إسراء يوسف بدران

 مدرس التوليد وأمراض النساء

 محمود أ.د/ مصطفى هاشم

 أستاذ األشعة التشخيصية

 أ.د/ ضياء الدين محمد عبد العال

 أستاذ التوليد وأمراض النساء

 أ.د/ محمد محمود فتح هللا

 أستاذ التوليد وأمراض النساء

 أ.د/ إسراء يوسف بدران

 مدرس التوليد وأمراض النساء

NCT0

505035

7 

15/8/

2021 

وافق 

المجلس 

على ما 

جاء بقرار 

 اللجنة

 

 

 ل ل نة إشرافتعدي 
 

 م لسقرار ال ل نة األشراف بعد ال عديل ل نة األشراف قبل ال عديل الدرجة ال خصص االسا

 هايدي يعقوب داود دانيال
طب القلب واألوعية 

 الدموية
 ماجستير

 أ.د/ عمرو أحمد علي يوسف

 القلب واألوعية الدموية أستاذ

 د/ محمد أبو القاسم فرغل

 ية الدمويةالقلب واألوع أستاذ مساعد

 أ.د/ عمرو أحمد علي يوسف

 القلب واألوعية الدموية أستاذ

 د/ محمد أبو القاسم فرغل

 القلب واألوعية الدموية أستاذ مساعد

 د/ أحمد عبد الجليل أحمد

 القلب واألوعية الدموية أستاذ مساعد

 

 

 

 

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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 ماجستير لطب األطفا شيماء عبد الحميد مهران

 أ.د/ محمد محمود حمدي

 أستاذ طب األطفال

 د/ مصطفى محمد إمبابى

 مدرس طب األطفال

 أ.د/ محمد محمود حمدي

 أستاذ طب األطفال

 د/ مصطفى محمد إمبابى

 مدرس طب األطفال

 د/ أميرة محمد أحمد شلبي

 مدرس طب األطفال

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 ماجستير األطفالطب  دينا ظريف فرحان

 أ.د/ فايدة محمد مصطفى

 أستاذ طب األطفال

 د/ فيصل الخطيب أحمد

 أستاذ مساعد طب األطفال

 أ.د/ فايدة محمد مصطفى

 أستاذ طب األطفال

 د/ فيصل الخطيب أحمد

 أستاذ مساعد طب األطفال

 د/مصطفى محمد امبابي

 أستاذ مساعد طب األطفال

 

 

 

وافق المجلس على ما 

 للجنةجاء بقرار ا

 

 ماجستير طب األطفال جاكلين مرزق لويز

 أ.د/ محمد محمود حمدي غزالي

 أستاذ طب األطفال

 د/  أحالم بدوي علي

 أستاذ مساعد طب األطفال

 أ.د/ محمد محمود حمدي غزالي

 أستاذ طب األطفال

 د/  أحالم بدوي علي

 أستاذ مساعد طب األطفال

 د/ عزة مصطفى محمد القاضي

 ا اإلكلينيكيةمدرس الباثولوجي

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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 ماجستير أمراض كلى  هاجر زناتي عبد الرؤف

 أ.د/ أشرف أنور الشاذلي

 أستاذ األمراض الباطنة

 د/ سمير كمال عبد الحميد

 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 أ.د/ أشرف أنور الشاذلي

 أستاذ األمراض الباطنة

 د/ سمير كمال عبد الحميد

 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 د/ راندا الذهني

 مدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 دكتوراه أمراض الدم اإلكلينيكية محمود هبه محمد احمد

 أ.د/ يسرية عبد الرحمن أحمد

 أستاذ األمراض الباطنة

 د/ منى محمد سليمان

 لباطنةأستاذ مساعد األمراض ا

 أ.د/ يسرية عبد الرحمن أحمد

 أستاذ األمراض الباطنة

 د/ منى محمد سليمان

 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 د/ ندى عثمان عبد الحميد

 مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 

 دكتوراه األمراض الباطنة امل علي أبو الغيط احمد

 لعظيم عرجونأ.د/ صالح عبد ا

 أستاذ األمراض الباطنة

 د/ صفاء عبد الستار أحمد خالد

 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 أ.د/ صالح عبد العظيم عرجون

 أستاذ األمراض الباطنة

 د/ صفاء عبد الستار أحمد خالد

 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 د/ محمد إسماعيل صديق

 الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ مساعد 

 

 

 

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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ساره مصطفي محمد 

 فرغلي
طب المناطق الحارة 

 والجهاز الهضمي
 دكتوراه

 أ.د/ أشرف محمود عثمان

 أستاذ ورئيس قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

 د/ محمد عبد الصبور محمد

 أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

 مختارد/ محمد أحمد ال

 مدرس الميكروبيولوجيا والمناعة

 أ.د/ أشرف محمود عثمان

 أستاذ ورئيس قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

 د/ محمد عبد الصبور محمد

 أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

 د/ محمد أحمد المختار

 أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة

 د/ د/ أحمد محمد أبو الفتح

 طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي رسمد

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 دكتوراه أالء محمود على قاسم
الباثولوجيا  

 اإلكلينيكية

 أ.د/ شعبان رضوان هالل

 الباثولوجيا  اإلكلينيكيةأستاذ 

 أ.د/ عال عبد الحليم عفيفي

 الباثولوجيا  اإلكلينيكية أستاذ

 أ.د/ دعاء محمد سيد

 الباثولوجيا  اإلكلينيكية ستاذأ

 د/ مروة محمد ثابت

 الباثولوجيا  اإلكلينيكية مدرس

 أ.د/ شعبان رضوان هالل

 الباثولوجيا  اإلكلينيكيةأستاذ 

 أ.د/ عال عبد الحليم عفيفي

 الباثولوجيا  اإلكلينيكية أستاذ

 أ.د/ دعاء محمد سيد

 الباثولوجيا  اإلكلينيكية أستاذ

 د/ مروة محمد ثابت

 الباثولوجيا  اإلكلينيكية مدرس

Prof. Shashi Shetty 

PH.D. FACMG, FCCMG  - University Hospitals  

 

Cleveland Medical Center 

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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زينب البدري محمد 

 زهران
 دكتوراه

الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية

 أ.د/ زينب عبد العال عبد الحافظ

 باثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ متفرغ ال

 أ.د/ مادلين عادل عطية

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية

 د/ سحر عبد هللا مرسي الجمال

 أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

 أ.د/ إيمان مسعد زكي

 أستاذ الباثولوجيا

 أ.د/ زينب عبد العال عبد الحافظ

 أستاذ متفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية

 ادل عطيةأ.د/ مادلين ع

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية

 د/ سحر عبد هللا مرسي الجمال

 أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

 أ.د/ إيمان مسعد زكي

 أستاذ الباثولوجيا

Prof. Yogen Saunthararajah 

Professor of Medicine Translational Hemtology and 

Oncology Research Cleveland Clinic Lerner College 

of Medicine Case Western Reserve University 

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

مروه حسن ثابت احمد 

 محمد
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية

 أ.د/ حنان جالل عبد العظيم

 أستاذ متفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية

 د/ أمل محمد عبد العال

 اإلكلينيكية أستاذ مساعد الباثولوجيا

 أ.د/ حنان جالل عبد العظيم

 أستاذ متفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية

 د/ أمل محمد عبد العال

 أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

 د/ محمد حسين مهران شحاته

 أستاذ مساعد جراحة األورام 

 

 

 

 

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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عمر عبد العزيز أحمد 

 علي
 ماجستير ولوجياالباث

 أ.د/ صباح أحمد محمد فاضل

 أستاذ الباثولوجيا المتفرغ

 د/ رانيا مقبول أحمد مقبول

 الباثولوجياأستاذ مساعد 

 أ.د/ صباح أحمد محمد فاضل

 أستاذ الباثولوجيا المتفرغ

 د/ رانيا مقبول أحمد مقبول

 الباثولوجياأستاذ مساعد 

 د/ غادة حسني محمد إبراهيم

 جيامدرس الباثولو

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 الباثولوجيا ماجستير ايه محمد امين محمود

 أ.د/ اعتماد حلمي  يس

 أستاذ  الباثولوجيا

 د/ داليا أحمد حامد السرس

 مدرس الباثولوجيا

 أ.د/ اعتماد حلمي  يس

 أستاذ  الباثولوجيا

 د/ مي محمد يوسف الكبش

 مدرس الباثولوجيا

ى ما وافق المجلس عل

 جاء بقرار اللجنة

شهيره سيد احمد 

 عبدالماجد

األمراض العصبية 

 والنفسية
 ماجستير

 أ.د/ أحمد حمدي يوسف

 أستاذ األمراض العصبية

 د/ خالد أوسامة محمد

 أستاذ مساعد األمراض العصبية

 أ.د/ حسن محمد محمد فرويز

 أستاذ األمراض العصبية

 د/ خالد أوسامة محمد

 ض العصبيةأستاذ مساعد األمرا

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

محمد ابوالحسن محمد 

 حسنين
 ماجستير جراحة

 أ.د/ فاروق أحمد مراد

 أستاذ جراحة

 أ.د/ مصطفى أحمد حمد

 أستاذ جراحة

 د/ بشير أبو السعود فاضل

 مدرس جراحة

 أ.د/ مصطفى أحمد حمد

 أستاذ جراحة

 د/ مصطفى محمود محمد

 أستاذ مساعد جراحة

 د/ بشير أبو السعود فاضل

 مدرس جراحة

 

 

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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محمد صالح راشد عبد 

 الرحيم
 ماجستير التخدير والعناية المركزة

 أ.د/ محمود عبد العزيز

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 أ.د/ إبراهيم على إبراهيم

 أستاذ الجراحة وجراحة األطفال

 مد عبد هللاد/ عصام الدين مح

 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

 أ.د/ إبراهيم على إبراهيم

 أستاذ الجراحة وجراحة األطفال

 د/ عصام الدين محمد عبد هللا

 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

 د/ فاطمة نبيل أحمد

 مدرس التخدير والعناية المركزة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 ماجستير التوليد وأمراض النساء نب سيد عامر احمدزي

 أ.د/ صفوت عبد الراضي محمد

 أستاذ التوليد وأمراض النساء

 د/ أحمد محمد عباس

 أستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء

 أ.د/ صفوت عبد الراضي محمد

 أستاذ التوليد وأمراض النساء

 أ.د/ أحمد محمد عباس

 أستاذ التوليد وأمراض النساء

 / جيالن كرم هللا رمضاند

 مدرس الطب النفسي

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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 اس مرار القيد لدرجة الماجس ير: -
 

 م لسقرار الل السبب تاريخ قبمل الرسالة تاريخ ال س يل تاريخ القيد  المدة ال خصص الدرجة اسا الالالب

 عالج األورام ماجستير ملكمحب إبراهيم 
عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

خامس 

 وأخير
21/5/2017 25/2/2018 --------- 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير مصطفى خلف رفاعي
عام اعتباراً من 

 2021 أكتوبر

خامس 

 وأخير
18/10/2016 23/4/2017 

تم تشكيل لجنة فحص 

 10/8/2021بتاريخ 

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 ماجستير سارة محمد محمد طلبة
التوليد وأمراض 

 النساء

عام اعتباراً من 

 2021بر أكتو

خامس 

 وأخير
18/10/2016 21/5/2017 

تم تشكيل لجنة فحص 

 29/8/2021بتاريخ 

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 ماجستير بيتر ماهر زكي حبيب
التخدير والعناية 

 المركزة

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 --------- 24/3/2021 22/10/2013 رابع

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
سحر صبري عبد 

 الرحيم
 ماجستير

األنف واألذن 

 والحنجرة

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 --------- 18/3/2019 24/4/2018 رابع

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 ماجستير هبة محمد عبد الحافظ
األمراض 

 الباطنة

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 17/9/2019 21/11/2016 21/10/2014 ثامن وأخير

جزء الثاني والحصول الجتياز امتحانات ال

 على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 ماجستير بيتر خليل إبراهيم
األمراض 

 الباطنة

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

خامس 

 وأخير
20/4/2017 9/2017 --------- 

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

المجلس على ما وافق 

 جاء بقرار اللجنة

 أمراض كلى ماجستير شيرلي زخاري بشرى
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 

خامس 

 وأخير
10/2016 6/2017 --------- 

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
 

 يد لدرجة الدك مراه:اس مرار الق -
 

 م لسقرار ال السبب تاريخ قبمل الرسالة تاريخ ال س يل تاريخ القيد  المدة ال خصص الدرجة اسا الالالب

 دكتوراه أحالم طلعت زارع
األمراض 

 الباطنة

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

عام سابع 

 وأخير
19/4/2015 20/9/2016 29/3/2021 

ني والحصول الجتياز امتحانات الجزء الثا

 على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
 

 :ت ميد قيد 
 م لسقرار ال السبب المدة ال خصص الدرجة اسا الالالب

 لجنةوافق المجلس على ما جاء بقرار ال رعاية طفل 2021ستة أشهر اعتباراَ من سبتمبر  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية دكتوراه سارة عبد السميع محمد
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة السفر خارج البالد 2021عام اعتباراً من يوليو  التخدير والعناية المركزة دكتوراه أحمد عبد القادر أحمد

 للجنةوافق المجلس على ما جاء بقرار ا رعاية طفل 2021عام اعتباراً من أكتوبر  األمراض الباطنة  دكتوراه سحر طلعت محروس فرغلي
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة السفر خارج البالد 2021عام اعتباراً من سبتمبر  األمراض الباطنة  ماجستير أحمد محمد عبد الدايم

 المجلس على ما جاء بقرار اللجنةوافق  ظروف مرضية 2021عام اعتباراً من أكتوبر  األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة ماجستير جاسم محمد عبد هللا الشمري
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  2021مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن التظلمات المقدمة من الطالب الذين أدوا امتحانات الدراسات العليا دور أبريل. 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة

 
 يارية لدرجتي الماجستير والدكتوراه.مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن نتيجة المادة االخت 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة 

 
  )2021مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن نتيجة الدبلومات المهنية )طب الجنين، مكافحة العدوى . 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة

 
 ة االنعاش الرئوي.مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن اضافة تخصصات إلى دور 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة

 
 ة القانونية المحددة.مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد السادة األطباء المقيدين لدرجة الدكتوراه لعدم سداد الرسوم الدراسية المستحقة في المد 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة

 
  من اداء امتحانات الجزء األول للماجستير، وذلك نظراً الجتياز هذه  المقيد لدرجة الماجستير في التوليد وأمراض النساء الطبيب/ أحمد محمد أحمد عبد النظيرمجلس الكلية بشأن اعفاء مذكرة للعرض على

 .2016االمتحانات في دور أبريل 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة

 
 وذلك لحصوله على بعثة خارجية . 2021اعتباراً من سبتمبر  خالد عبد الستار لدرجة الدكتوراه في جراحة القلب والصدر الطبيب/الكلية بشأن وقف قيد  مذكرة للعرض على مجلس 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة :

 
  2021اعتباراً من سبتمبر  دكتوراه في أمراض الدم اإلكلينيكيةريهام بدر خليفة لدرجة ال الطبيبة/مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن فك تجميد قيد. 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة

 
  2021اعتباراً من سبتمبر  أماني محمود عبد المحسن لدرجة الماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة الطبيبة/مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن فك تجميد قيد. 
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   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة

 
  2021اعتباراً من سبتمبر  فاطمة أحمد محمد حسين لدرجة الماجستير في طب األطفال الطبيبة/مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن فك تجميد قيد. 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة :

 
 السادة األطباء المقيدين لدرجة الماجستير لعدم سداد الرسوم الدراسية المستحقة في المدة القانونية المحددة وعدم الجدية في الدراسة. مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد 

 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة

 
  وذلك لعدم الجدية في الدراسة. راه في جراحة العظاممحمد أحمد مجاهد عبد النعيم لدرجة الدكتو الطبيب/مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة

 
  وذلك لعدم الجدية في الدراسة. عمرو عاطف عبد السالم لدرجة الدكتوراه في جراحة العظام الطبيب/مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة

 
  وذلك لعدم الجدية في الدراسة. تريز هالل دوس لدرجة الدكتوراه في التوليد وأمراض النساء الطبيبة/مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة

 
  مع ال مصية بمناحا الدرجة افظ أحمدبالطبيبة/ أميرة مصطفى عبد الحقبمل رسالة الدك مراه في الر ماتي ل  ال أهيل الخاصة. 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة

 
  مع ال مصية بمناحا الدرجة بالطبيبة/ صفاء عبد الجيد عيد حميدةقبمل رسالة الدك مراه في األمراض الصدرية  ال درن الخاصة. 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة :

 
 مع ال مصية بمناحا الدرجة بالطبيبة/ أسماء نادي حسين حمداناض الدل اإلكلينكية الخاصة قبمل رسالة الدك مراه في امر. 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة
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مع  بالطبيب/ أحمد عبد الفضيل مغربي حسنيقبمل رسالة الدك مراه في األمراض الباطنة الخاصة   .ال مصية بمناحا الدرجة

  رار الل نة افق الم لس دلى ما جاء بق

 

 

 

 
  مع ال مصية بمناه الدرجة بالطبيب/ إبراهيم مصطفى أحمد عبد العالقبمل رسالة الدك مراه في ال راحة الخاصة. 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة 

 
  مع ال مصية بمناه الدرجة بالطبيب/ مصطفى علي سيد محمودقبمل رسالة الدك مراه في ال راحة الخاصة. 

  لم لس دلى ما جاء بقرار الل نة افق ا

 

 
  مع ال مصية بمناحا الدرجة بالطبيبة/ منى جودة مغربي عبد النبيقبمل رسالة الدك مراه في األشعة ال شخيصية الخاصة. 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة

 
  مع ال مصية بمناه الدرجة بالطبيب/ محمود عبد الفتاح أحمد حسنقبمل رسالة الدك مراه في طب األطفال الخاصة. 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة:

 
  مع ال مصية بمناه الدرجةبالطبيب/ كريم سيد عبد الحميد قبمل رسالة الدك مراه في ال مليد  امراض النساء الخاصة. 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة
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 ل خصصات :قبمل رسائل الدك مراه فى جميع ا 

 ال خصص االسا

 طب األطفال رحاا إبراهيا حسن

 الالب النفسي مصالفى مامد هاشا

 امراض كلى احمد دبد القامر حمممة ابم شال

 األمراض الباطنة جحى فؤام دبد الرحمن

 األشعة ال شخيصية اش ان دلي دبده قرمش

 األشعة ال شخيصية منى جممة مغربي

 ة ال شخيصيةاألشع ريحال سميح سيد ج ل

 ال مليد  امراض النساء إيمان صدقي س مة

 ال مليد  امراض النساء كريا سيد دبد الاميد

 األجف  األذن  الان رة احمد جمال شلقامي مياا

 األجف  األذن  الان رة احمد الرحمن مامد د ال

 ال خدير  العناية المرك ة إبراهيا مامد إمبابي 
 

 

  ء بقرار الل نة افق الم لس دلى ما جا

 : قبمل رسائل الماجس ير فى جميع ال خصصات 

 ال خصص االسا

 طب األطفال ياسمين حساجين مامد

 طب األطفال مينا صفمت احمد ال هيري

 طب األطفال  الء رشام احمد

 طب األطفال مريا جاجي جميل ا نمخ

 طب األطفال كار لين ماهر زكريا

 الطب األطف اس ل احمد رشدي احمد

 طب األطفال دبد هللا احمد دبد الغني

 طب األطفال الشاذلي ربيع احمد ابم الم د

 طب األطفال مامد كمال دبد الاليا
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 طب األطفال د ة ابم زيد زكي

 طب األطفال  الء احمد د ت

 طب األطفال مداء حشمت شااته

 طب األطفال اسماء مامد مامد تمفيق

 ل مليد  امراض النساءا رحاا جمال ماممم ابم الع 

 ال مليد  امراض النساء سارة رفعت دبد الاميد

 ال مليد  امراض النساء فاطمة احمد شااته

 ال مليد  امراض النساء ايرين شمقي شفيق

 ال مليد  امراض النساء اسراء جمال دبد الناصر

 ال مليد  امراض النساء اسماء دبد الس ار احمد

  مليد  امراض النساءال اباجما منصمر تمفيق

 ال مليد  امراض النساء احمد شااته اسماديل

 ال مليد  امراض النساء دبد الرحيا دلي احمد

 ال مليد  امراض النساء ياسر دصمت ماممم

 الكيمياء الايمية الالبية شيماء رمضان شا من

 الالب الالبيعي  الر اتي ل  ال أهيل جعيمة دبد الاميد دمران

 الالب الالبيعي  الر اتي ل  ال أهيل لي اسماديلاسراء دمر د

 األمراض ال لدية  ال ناسلية  امراض الذكمرة لمياء احمد دبد الخالق

 األمراض ال لدية  ال ناسلية  امراض الذكمرة ياسمين سيد احمد

 األمراض ال لدية  ال ناسلية  امراض الذكمرة مريال ممد ح بشرى

 دية  ال ناسلية  امراض الذكمرةاألمراض ال ل صفاء احمد حامد

 األمراض ال لدية  ال ناسلية  امراض الذكمرة اسماء مامد دبد ال مام

 األمراض ال لدية  ال ناسلية  امراض الذكمرة مريا رفعت تمفيق

 األمراض ال لدية  ال ناسلية  امراض الذكمرة محا داطف دبد الس ل

 ال ناسلية  امراض الذكمرةاألمراض ال لدية   اسماء مامد فراج مامد

 ال راحة مامد جمال ثابت

 ال راحة اسامة دامر مامد

 جراحة العظال دلي سليمان دلي جعمان

 جراحة العظال اجدر  جبيل فؤام 

 جراحة المسالك البملية  ال ناسلية مامد لؤي مامد شااته

 األمراض الصدرية  ال درن لمياء سعد  افي

 األمراض الصدرية  ال درن ااسراء السيد دبد العظي

 األمراض الباطنة مؤمن مايي دبد الاميد
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 امراض كلى سحال مامد دلي

 طب  جراحة العين مداء ممد ح مردي

 طب  جراحة العين اميرة داصا ماممم حم ة 

 األجف  األذن  الان رة  لمم مامد دمر

 األجف  األذن  الان رة ممياجة دمام ثابت

 األشعة ال شخيصية إبراهياسارة جمال ماممم 

 األشعة ال شخيصية لمياء حسن احمد دلي

 الصاة العامة  طب الم  مع دلياء دبد العال مامد

 الصاة العامة  طب الم  مع ماريا دامل زكي

 الصاة العامة  طب الم  مع سارة مدحت سليمان

 الصاة العامة  طب الم  مع امل إبراهيا حسين

 ثملمجيا اإلكلينيكيةالبا ممرين رافت فرج

 ال خدير  العناية المرك ة مامد ربيع احمد مامد

 األمراض العصبية  النفسية اسراء دلي دبد الرجال

 األمراض العصبية  النفسية مصالفى داطف دبد الاليا

 األمراض العصبية  النفسية ماممم مامد يسري دبد الس ار

 

   افق الم لس دلى ما جاء بقرار الل نة
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 دلى الممضمدات اآلتية: 26/9/2021 افق م لس الكلية المنعقد يمل األحد الممافق 

  :تس ي ت مماضيع األبااث 

 م لسقرار ال تاريخ األ  قيات رقا ال س يل ل نة األشراف ممضمع الباث ال خصص الدرجة االسا

ساره بكري 

 جابر احمد
 ماجستير

طب 

 األطفال

ائج الغير طبيعية للفحص السريري للقلب ونتائج تخطيط صدى القلب عند العالقة بين النت

 األطفال حديثي الوالدة

The Relation Between The Presence Of Abnormal Clinical Cardiac 

Findings And The Echocardiographic Findings In Newborn Infants 

 أ.د/ نجوى علي محمد محمد

 أستاذ طب األطفال

 أميرة محمد أحمد شلبيد/ 

 مدرس طب األطفال

NCT0480

1251 
20/9/2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

ريموندا 

 رمسيس حنس
 ماجستير

طب 

 األطفال

تنبؤات سريرية ومخبرية المراض الجهاز التنفسي المضاعفة لالطفال المصابين بالشلل 

 الدماغي بمستشفى االطفال بجامعة اسيوط

Clinical And Laboratory Predictors For Respiratory Morbidities Among 

Children With Cerebral Palsy At Assiut University Children Hospital 

 أ.د/ ماهر مختار أحمد

 أستاذ طب األطفال

 د/ ياسر فاروق عبد الرحيم

 مدرس طب األطفال

NCT0

5053776 
14/9/2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 ر اللجنةبقرا

اميل سعد 

تاوضروس 

 ميخائيل

 ماجستير

طب 

وجراحة 

 العين

دون اعتالل الشبكية  الثانيالتنكس العصبي في شبكية العين لدى مرضى السكري من النوع 

السكري أو اعتالل الشبكية السكري الخفيف غير التكاثري الذي تم اكتشافه بواسطة التصوير 

 المقطعي للتماسك البصري

Retinal Neurodegeneration In Patients With Type 2 Diabetes Mellitus 

Without Diabetic Retinopathy  Or With Mild Non Proliferative Diabetic 

Retinopathy Detected By Optical Coherence Tomography  

 أ.د/ كامل عبد الناصر

 أستاذ طب وجراحة العين

 د/ داليا محمد السبيتي

 د طب وجراحة العينأستاذ مساع

 د/ سلمى محمد كدواني

 مدرس طب وجراحة العين

NCT04

808804 
21/9/2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

ريهام محمود 

عبد الرحمن 

 عبد هللا

 دكتوراه

طب 

وجراحة 

 العين

 رؤية تحليلية لالغشية الدموية المشيمية بماقولة العين بواسطة األشعة المقطعية البصرية

المترابطة لتصوير األوعية الدموية، السمات الشكلية و مضاهاتها باألشعة المقطعية البصرية 

 المترابطة الهيكلية

Optical Coherence Tomography Angiography Insights In Choroidal 

Neovascular Membrane, Morphological Characteristics And Correlation 

With Structural Optical Coherence Tomography 

 أ.د/ سمير يحيى صالح

 طب وجراحة العين أستاذ

 د/ داليا محمد السبيتي

 طب وجراحة العين أستاذ مساعد

 د/ زياد حسن الدالي

 طب وجراحة العين مدرس

 

 

NCT0

5055973 
7/9/2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة



 38 
 

 

 

 

ل جمازم حا

لدين ر انو

 محمد

 ماجستير

نف األ

واألذن 

 والحنجرة

ر بالمنظاذن ألابلة رأب طجل أمن م لزنمة كطعواللفافه ما قبل الزنمة مقابل وف اغضرق سمحا

 نةرسة مقادرا

Tragal Perichondrium Versus Pretragal Fascial Grafts For Endoscopic 

Myringoplasty; Comparative Study 

 أ.د/ محمود محمد راغب ياسين

 واألذن والحنجرةأستاذ األنف 

 د/ محمد أحمد محمود سالم

 أستاذ مساعد األنف واألذن والحنجرة

NCT04

687995 
25/8/2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

كارولين منير 

 توفيق
 ماجستير

األنف 

واألذن 

 والحنجرة

 ترقيع ثقب طبلة االذن المرتجع باستخدام الغضروف كامل السمك و جزىي السمك

Cartilage Tympanoplasty For Recurrent Perforation Full Thickness 

Versus Partial Thickness Graft 

 أ.د/ مصطفى عثمان

 األنف واألذن والحنجرة أستاذ متفرغ

 د/ حمزة الشافعي أحمد

 األنف واألذن والحنجرة أستاذ مساعد

NCT04

815655 
26/9/2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

صفيه صالح 

عبد اللطيف 

 عبد الناصر

 ماجستير

األنف 

واألذن 

 والحنجرة

تأثير الجراحه الوظيفيه للجيوب األنفيه   بالمنظارعلى وظيفة قناة استاكيوس في  المرضى 

 الذين يعانون من الذوائد االنفيه

Effect Of Functional Endoscopic Sinus Surgery On Eustachian Tube 

Function In Patients With Nasal Polypi 

 أ.د/ محمود محمد راغب الشريف

 أستاذ األنف واألذن والحنجرة

 د/ محمد أحمد محمود سالم

 أستاذ مساعد األنف واألذن والحنجرة

NCT0

5053906 
13/9/2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

ايمن احمد 

عبدالرءوف 

 احمد عسكر

 دكتوراه

التوليد 

وأمراض 

 اءالنس

تأثير انضغاط بطانة الرحم على معدل الحمل المستمر في دورات االخصاب المساعد : دراسة 

 فوجية مستقبلية

The Impact Of Endometrial Compaction On Ongoing Pregnancy Rate 

In Assisted Reproductive Technology Cycles : Prospective Cohort 

Study 

 أ.د/ طارق خلف الحسيتني

 ستاذ التوليد وأمراض النساءأ

 د/ طارق عبد الراضي عبد السالم

 مدرس التوليد وأمراض النساء

NCT04

962789 
15/8/2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

حسام عاطف 

 سيد أنس
 ماجستير

الميكروبيول

وجيا الطبية 

 والمناعة

دم كمؤشر حيوي لتشخيص اضطراب تعبير الحمض النووي الريبوزي الصغير الموجود في ال

  سرطان الثدي في اإلناث

Aberrant Expression Of Circulating Micro RNA As A Biomarker For 

Diagnosis Of Breast Cancer In Females  

 أ.د/ منى أمين حسن

أستاذ متفرغ الميكروبيولوجيا الطبية 

 والمناعة

 د/ هبة هللا إسماعيل محمد

 لطبية والمناعةمدرس الميكروبيولوجيا ا

NCT04

720508 
22/6/2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

آيه ياسين 

   محمود أحمد
 ماجستير

طب 

 الطوارئ

 كفاءة الموجات فوق الصوتية للرئة في مراقبة اإلنعاش بالسوائل في مرضي اإلصابات

Efficacy Of Lung Ultrasound In Monitoring Fluid Resuscitation In 

Trauma Patients  

 أ.د/ فاطمة أحمد عبد العال

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 د/ خالد عبد الباقي عبد الرحمن

 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

 د/ أسماء محمد عبد المطلب الكفافي

 مدرس الطوارئ

 

 

 

NCT0

5054270 
7/9/2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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د جمال محم

 حلمى محمد
 ماجستير

األمراض 

العصبية 

 والنفسية

 تقييم العالقه بين الصدوع األولية و متالزمة القولون العصبي

Assessment Of The Relationship Between Primary Headaches And 

Irritable Bowel Syndrome 

 أ.د/ وفاء محمد أحمد فرغلي

 األمراض العصبية أستاذ

 عبد الرسولأ.د/ رضا بدري 

 األمراض العصبيةأستاذ 

 د/ وائل أحمد عباس

أستاذ مساعد طب المناطق الحارة 

 والجهاز الهضمي

NCT0

50507533 
9/9/2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

سيف الدين 

جمال خالف 

 محمود

 ماجستير

التخدير 

والعناية 

 المركزة

وية المبردة مقابل التخثر الحراري على تخفيف آالم مقارنة بين تأثير االجتثاث بالترددات الرادي

 التهاب مفاصل الركبه

Comparison Of The Effect Of Cooled Versus Thermocoagulant 

Radiofrequency Ablation On Pain Relief Of Knee Osteoarthritis 

 أ.د/ محمد حسن بكري

 التخدير والعناية المركزة أستاذ

 لرحمند/ أحمد محمد عبد ا

 التخدير والعناية المركزة مدرس

 د/ محمد أحمد محمد مصطفى

 التخدير والعناية المركزة مدرس

NCT0

5050396 
26/9/2021 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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 تعديل ل نة إشراف 
 

 م لس قرار ال ل نة األشراف بعد ال عديل ل نة األشراف قبل ال عديل الدرجة ال خصص االسا

ات محمود عبد السالم اي

 عبد الرحيم

األمراض الجلدية 

 والتناسلية
 دكتوراه

 أ.د/ داليا عبد العزيز أحمد

 أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية

 د/ هبة الديك محمد السيد

 أستاذ مساعد الباثولوجيا

 د/ رفيدة رفعت شحاته

 مدرس األمراض الجلدية والتناسلية

 أ.د/ داليا عبد العزيز أحمد

 اذ األمراض الجلدية والتناسليةأست

 د/ هبة الديك محمد السيد

 أستاذ مساعد الباثولوجيا

 د/ رفيدة رفعت شحاته

 مدرس األمراض الجلدية والتناسلية

 د/ سارة أحمد أبو المجد

 كلية الصيدلة -أستاذ مساعد الصيدالنيات

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

أسامة محمود أحمد 

 رمضان
 دكتوراه المخ واألعصاب جراحة

 أ.د/ رضوان نوبي محمود

 أستاذ جراحة المخ واألعصاب

 أ.د/ محمد عالء الدين حبيب

 أستاذ جراحة المخ واألعصاب

 د/ وائل محمد علي

 أستاذ مساعد جراحة المخ واألعصاب

 أ.د/ رضوان نوبي محمود

 أستاذ جراحة المخ واألعصاب

 أ.د/ محمد عالء الدين حبيب

 ة المخ واألعصابأستاذ جراح

 أ.د/ عزام أحمد 

 -استشاري جراحة المخ واألعصاب بجامعة ويسكنسون ماديسون

 بوالية ويسكنسون بالواليات المتحدة األمريكية

 د/ وائل محمد علي

 أستاذ مساعد جراحة المخ واألعصاب

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 

 مع ال مصية بمناه الدرجة بالطبيب/ محمد فاروق عبد الحافظدر الخاصة قبمل رسالة الدك مراه في جراحة القلب  الص. 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  
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 فى جميع ال خصصات :دك مراه قبمل رسائل ال 

 ال خصص االسا

 الالفيليات الالبية رضمى ياسين إبراهيا

 : قبمل رسائل الماجس ير فى جميع ال خصصات 

 خصصال  االسا

 األمراض الصدرية  ال درن يمسف سليمان مردي جسيا

 ال مليد  امراض النساء مينا اساق تمفيق

 ال مليد  امراض النساء سارة مامد مامد طلبه

 الالفيليات الالبية ماريا ماجد ممريس

 طب القلب  األ دية الدممية جمران مامد ج ل

 طب القلب  األ دية الدممية همت مصالفى سيد

 طب األطفال ة ماممم داليةمر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  
 


