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الددكتور / أحمدد محمدد _ أستاذ التخدير والعناية المركزة بشأأن ضاأا ة  االستاذ الدكتور / فاطمة أحمد عبد العالبشأن الطلب المقدم من   خطاب قسم التخدير:    757/    1

اصه بالطبيبه / داليا محمد عباس _ طبيب مقيم بقسم التخدير والعناية / زميل / بدرجة مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة  لألشراف على رسالة الماجستير الخ  مندور

 المركزة 

 

  -وتتكون  لجنة االشراف من  :

 

 د /  اطمة أحمد عبد العال           أستاذ التخدير   0أ 

 د / أيمن عبد الخالق محمد         مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة       

  0 القرار: وافق المجلس   
 

بشأأن سسأليل   -_ أسأتاذ بقسأم  التخأدير والعنايأة المركأزة  وعميأد ال ليأه  د / عالء محمد أحمدد عطيدة  0أ  بشأن الطلب المقدم من  : خطاب قسم التخدير  :     757/    2

  0مواوع رسالة الدكتوراه الخاصه بالطبيب / مينا محفوظ ضسحق _ مدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة 

 

  -وان الرساله :عن

 

 0االداء التشخيصى ألداتين للكشف المبكر  عن إصابة الكلى الحادة بعد عمليات القلب المفتوح  

 

  -وتتكون  لجنة االشراف من :

 د / عالء محمد أحمد عطيه                            أستاذ التخدير والعناية المركزة وعالج االلم وعميد ال ليه  0أ  

 الد عبد الباقى عبد الرحمن محمد              أستاذ مساعد بالقسم د / خ 0أ 

 د / محمد أنور محمود محمد                           زميل بقسم التخدير والعناية المركزة وعالج االلم       

 0ج االلم د / أحمد محمد عبد المطلب عبد الحا ظ            مدرس التخدير والعناية المركزة وعال      

  0القرار: وافق المجلس  
 

المدرس المساعد بالقسم لدرجة الدكتوراة من كلية الطب جامعة   – محمد ضياء الدين محمد عبد العال النشار/  الطبيب:خطاب بشأن الموا قة علي سحويل قيد   757/ 3

 اسوان الي كلية الطب جامعة اسيوط . 

  0القرار: وافق المجلس  
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 ع األبحاث:  تسجيالت مواضي* 
 

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

آالء محمد  

عالء الدين  

 احمد

 دكتوراه 
األشعة  

 التشخيصية 

 دور سصوير الرنين المغناطيسي  ي سقييم حاالت الشلل الرعاش 

Role Of Magnetic Resonance Imaging( MRI) In Evaluation Of 

Parkinson's Disease   

 أ.د/ أحمد مصطفى محمد حامد  

 األشعة التشخيصية  أستاذ

 د/ محمد كريم محمود 

 األشعة التشخيصية  أستاذ مساعد

 د/ سارة محمود أحمد 

 مدرس األشعة التشخيصية 

NCT05

231356 
26/12/2021  

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

محمد 

عبدالوهاب  

الصادق  

 راهيم اب

 ماجستير 
األشعة  

 التشخيصية 

 ۱۹دقة االشعة السينية على الصدر  ي سشخيص االصابة بمرض  كو يد

Diagnostic Accuracy Of Chest X-Ray In Coronavirus Disease 2019 

 أ.د/ نغم نبيل محمود 

 األشعة التشخيصية  أستاذ

 د/ حسام الدين أبو زيد  

 األشعة التشخيصية  أستاذ مساعد

 لياء عبد ربه محمد أ.د/ ع

 أستاذ األمراض الصدرية 

NCT05

216471 
3/1/2022  

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

أحمد 

أبوالفتوح  

 شحاسه محمد 

 أمراض ال لى  ماجستير 

ومضاعفات المرض ونسب الو اة بين مراى صابة بوباء  يروس كورونا المستلد اإلمعدل 

 موي بمستشفى أسيوط اللامعياالستصفاء الدموي بوحدة االستصفاء الد

Incidence Of COVID-19 Infection In Hemodialysis Patients And 

Predictors Of Disease Complications And Mortality In Assiut 

University Hospital Hemodialysis Unit 

 أ.د/ أشرف أنور ثابت الشاذلي 

 أستاذ األمراض الباطنة 

 د/ أحمد بهي الدين  

 تاذ مساعد األمراض الباطنة أس

NCT0506

9532 
3/1/2022  

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

ياسمين  

ضسماعيل أحمد  

 محمد

 طب األسرة  ماجستير 

 أسابيع بعد الوالدة  ٦ اعلية المشورة على سوجه واستخدام وسائل سنظيم األسرة  ى خالل 

Effectiveness Of Counselling On Attitude And Use Of Postpartum 

Family Planning Within 6 Weeks. 

 أ.د/ داليا جالل مهران

 أستاذ الصحة العامة 

 أ.د/ محمد محمود  همي  تح هللا

 أستاذ التوليد وأمراض النساء 

 د/ مصطفى نصر الدين علي  

 مدرس التوليد وأمراض النساء  

NCT050

79100 
2/1/2022  

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

أمينة عبد  

العال محمد 

 عبد العال 

 دكتوراه 
الباثولوجيا  

 اإلكليني ية 

المخطط البياني لحساسية المي روبات للمضادات الحيوية والغشاء الحيوي للب تيريا المسببة 

 لعدوى المفاصل االصطناعية المعزولة من مستشفى جامعة أسيوط 

Antibiogram And Biofilm Formation Of Bacteria Causing Prosthetic 

Joint Infections Isolated From Assiut University Hospital 

 أ.د/ هبة هللا جمال الدين راشد 

 الباثولوجيا اإلكليني ية  أستاذ

 د/ أمل محمد حسني 

 الباثولوجيا اإلكليني ية  مدرس

 د/ دعاء محمد عبد ال ريم 

 الباثولوجيا اإلكليني ية  مدرس

NCT05

239312 
22/11/2021  

المللس   وا ق

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

شادي أشرف  

 قاسم عمر
 ماجستير 

طب الحاالت  

 الحرجة 

المقارنه بين استخدام المحاليل ال رستاليه والمحاليل الغروانيه  ي الوقايه من مضاعفات بزل  

 ي مصر   االستسقاء علي الدوره الدمويه ووظائف ال لي  ي مراي الفشل ال بدي التليفي

 يه عشوائيه دراسه سلريب/

Comparison Of Crystalloid And Colloid I.V Fluid Therapy  In 

Prevention Of Paracentesis Induced Circulatory Dysfunction (PICD) 

And Renal Dysfunction In Patients With Decompensated Liver 

Cirrhosis In Egypt: A Randomized Piolet Study 

 محمود عشري أ.د/ محمود علي

 األمراض الباطنة  أستاذ

 د/ محمد أبو زيد علي

 األمراض الباطنة  أستاذ مساعد

NCT05

220891 
8/2/2022  

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 
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ماي ل كميل 

نصحي  

 صادق 

 ماجستير 
طب الحاالت  

 الحرجة 

ة مب رة عن حدوث مقارنة بين كالً من البروسين التفاعلي سي و الفيرسين والزنك كدالئل حيوي

 سسمم الدم  ي مراى الحاالت الحرجة 

A Comparison Between Crp, Ferritin And Serum Zinc As Early 

Diagnostic Biomarkers Of Sepsis In Critically Ill Patients 

 أ./ نور الدين عبد العظيم الحفني 

 األمراض الباطنة  أستاذ

 د/ محمد عباس سعيد المصري 

 األمراض الباطنة  دأستاذ مساع

NCT05

112406 
2/1/2022  

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

بيتر عاطف  

 منير رزق
 ماجستير 

األمراض  

 الباطنة 

سرعة سد ق الوريد البابى كأداة  حص غير جراحية محتملة لدوالى المرئ  ى مراى التليف  

 ال بدى 

Portal Vein Flow Velocity As Apossible Non Invasive Screenig Tool 

For Esophgeal Varices In Cirrhotic Patient 

 أ.د/ عبد هللا ضسماعيل كيالني 

 األمراض الباطنة  أستاذ

 د/ خالد محمد علي

 األمراض الباطنة  مدرس

NCT05

228509 
25/1/2022  

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

يوسف  

جوزيف لويس  

 مللع 

 ماجستير 
األمراض  

 العصبية 

ط السريري والفسيولوجي كهربائي العتالل االعصاب المزمن بخلل المناعة على النم

 جامعة اسيوط  -المراى المترددين على قسم العصبية والنفسية 

Clinical And Electrophysiological Patterns Of Chronic Dysimmune 

Polyneuropathy Among Patients Attending Neuropsychiatry 

Department - Assiut University 

 أ.د/ طارق علي راجح 

 أستاذ األمراض العصبية 

 د/ أسماء محمد محمد 

 مدرس األمراض العصبية 

NCT0521

9383 
2/2/2022  

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

كريم أسامة 

 محمد سليم 
 ماجستير 

األمراض  

الصدرية  

 والتدرن 

الصدر لمراى اإللتهاب الرئوى المصاحب  سقييم الدور التنبؤى لألشعه التلفزيونيه على 

 لفيروس كورونا المستلد 

Prognostic Value Of Chest Ultrasound (Lung Ultrasound Score) In 

COVID-19 Pneumonia Patients 

 أ.د/ صفاء محمد مختار وا ي 

 أستاذ األمراض الصدرية 

 د/ مصطفى كمال محمد

 مدرس األمراض الصدرية 

 قادرد/ محمد سعد عبد ال

 مدرس األمراض الصدرية 

NCT05

080257 
24/1/2022 

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

والء حمدي  

 محمد حميد
 ماجستير 

التخدير  

والعناية  

 المركزة

مقارنة التأثيرات المس نة بعد اللراحة لثالث جرعات مختلفة من عقار ال يتامين داخل القراب  

اب  ي المراى الذين يخضعون لتنظير مفصل الركبة   كمساعد لعقار بوبيفاكين داخل القر

 دراسة عشوائية مستقبلية مزدوجة التعمية

Comparison of the postoperative Analgesic effects of three different 

doses of intrathecal ketamine as an adjuvant to intrathecal bupivacaine 

in patients undergoing knee arthroscopy.  A randomized prospective 

double-blinded study. 

 أ.د/ اكرام عبد هللا عثمان

 التخدير والعناية المركزة أستاذ

 د/ مصطفى سامي عباس 

 التخدير والعناية المركزة أستاذ مساعد

 د/ أحمد طلعت أحمد 

 مدرس التخدير والعناية المركزة

NCT05

074823 
21/2/2022 

وا ق المللس  

ى ما جاء بقرار عل

 الللنة 

وسام ثروت  

عبد الرحمن 

 مهران 

 ماجستير 

التخدير  

والعناية  

 المركزة

مقارنة بين استخدام  الستايلت  بالفيديو ومنظار الحنلرة بالفيديو  ي المراي المصابين مع  

 صعوبة التنبيب المتوقعة 

A comparison between using video stylet and video laryngoscope in 

traumatic patients with an expected difficult intubation. 

 أ.د/ زين العابدين زارع حسن 

 التخدير والعناية المركزة أستاذ

 د/ غادة محمد أبو الفضل  

 التخدير والعناية المركزة أستاذ مساعد

NCT05

143346 
1/2/2022 

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

ياسمين عالء  

د  الدين سي

 المصري 

 دكتوراه 

التخدير  

والعناية  

 المركزة

سخطيط صدى القلب ، ومحتوى السائل الصدري والموجات  وق الصوسية للرئة كتنبؤ للوذمة  

 الرئوية  ي سسمم الحمل الشديد 

Echocardiography, Thoracic Fluid Content And Lung Ultrasound 

Monitoring As Predictors Of Pulmonary Edema In Severe Preeclampsia 

 أ.د/ محمد محمد عبد اللطيف 

 التخدير والعناية المركزة أستاذ

 د/ أحمد عبد الفتاح صبري  

 التخدير والعناية المركزة أستاذ مساعد

NCT05

095974 
8/2/2022  

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

عبدالتواب  

 يونس سمام 
 دكتوراه 

التخدير  

والعناية  

 المركزة

ر ملموعة األعصاب المحيطة بالمحفظة مقابل أحصار العصب الملاور للفقار القطنى  احصا

  ى معاللة ألم ما بعد رأب مفصل الورك ال امل :سلربة عشوائية منضبطة 

Pericapsular Nerve Group  Block Versus Lumbar Paravertebral Nerve 

Block For Pain Management After Total Hip Arthroplasty: A 

Randomized Controlled Trial 

 أ.د/ أيمن أحمد ممدوح

 التخدير والعناية المركزة أستاذ

 د/ عبد الرحيم محمد محمود 

 التخدير والعناية المركزةأستاذ مساعد 

 د/ محمد كمال عبد الناصر 

 جراحة العظام  أستاذ مساعد

 د/ أحمد طلعت أحمد 

 التخدير والعناية المركزة مدرس

NCT05

705048  
1/2/2022  

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 
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عبدالرحمن 

محمد 

 عبدالحفيظ 

 دكتوراه 

التخدير  

والعناية  

 المركزة

دراسة مقارنة بين عقاري الليفوسيمندان واالدرينالين  ى المراى ذوي ال فاءة  القلبية   

لقلب الصناعية ز  المنخفضة  الذين سلرى لهم عمليات سرقيع للشرايين التاجية بواسطة مضخة ا

 دراسة عشوائية منضبطة 

Levosimendan Versus Adrenaline In Patients With Low Left 

Ventricular Function Undergoing Elective On-Pump Coronary Artery 

Bypass Graft Surgery. A Randomized Controlled Study 

 أ.د/ عصام عزت عبد الح يم 

 ية المركزةالتخدير والعنا أستاذ

 أ.د/ حسام صالح الدين عشماوي 

 التخدير والعناية المركزةأستاذ 

 د/ أماني حسن عبد الوهاب 

 التخدير والعناية المركزة أستاذ مساعد

 د/ عمرو محمد أحمد ثابت 

 التخدير والعناية المركزة مدرس

NCT05

222256 
25/1/2022  

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

سلمى احمد 

 ى أنورسام
 الطب النووي  

االرسباط بين المعايير القياسية المبنية على المسح الذرى البوزسرونى المقطعى باستخدام مادة  

۱۸F-FD أل ومستوي دالالت األورام  ي سرطان الثدي المشتبه ارسلاعه 

Correlation Between 18F-FDG PET/CT Based Quantitative Parameters 

And Tumour Markers Level In Suspected Recurrent Breast Cancer 

 أ.د/ طه زكي مهران

الطب أستاذ متفرغ عالج األورام و

 النووي 

 د/ لمياء محمود عبد العزيز العطيفي 

 الطب النووي مدرس 

 د/ نادية مهنى مصطفى 

 الطب النووي  مدرس

NCT05

064475 
3/2/2022  

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

محمد عمر  

 محمد  مخلف
 دكتوراه 

طب وجراحة  

 العين 

مقارنة بين طريقتين لعمل كي لللسم الهدبى بواسطة الدايود ليزر سحت المبدئي  ي حاالت  

 الللوكوما المستعصية 

Comparison Between Two Techniques Of Subthreshold Diode Laser 

Cyclophotocoagulation In Refractory Glaucoma 

 يحيى صالح أ.د/ سمير 

 طب وجراحة العين  أستاذ

 د/ محمود  تحي راسب 

 طب وجراحة العين  أستاذ مساعد

 د/ داليا محمد علي سهامي 

 طب وجراحة العين  مدرس

NCT05

230355 
19/1/2022  

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

مروة 

طنطاوى 

 السعدى أحمد 

 دكتوراه 

طب القلب  

واألوعية  

 الدموية 

ى بالترددات الالسل يه على وظيفة البطين األيسر  ي مراي سسارع القلب  دراسة سأثير ال 

  وق البطيني باستخدام التتبع الرقطي 

A Study Of The  Impact Of Radiofrequency Ablation On Left 

Ventricular Function In Supraventricular Tachyarrhythmias Patient 

Using Speckle Tracking Echocardiography 

 أ.د/ يحيى طه كشك 

 طب القلب واألوعية الدموية  أستاذ

 د/ طارق عبد الحميد نليب 

 طب القلب واألوعية الدموية  أستاذ مساعد

 د/ محمد علي عبد الحا ظ 

 طب القلب واألوعية الدموية  مدرس

NCT05

225662 
12/1/2022 

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

كيرلس نشأت 

 حسنى 
 اللراحة  ماجستير 

ه بالموجات  وق الصوسية واالستئصال اللراحي  مقارنة بين العالج بالتصليب باإليثانول الموجَّ

  ي الغدة الن فية   ي عالج ورم وارثين

Comparison Between Ultrasound-Guided Ethanol Sclerotherapy 

(UGES)& Surgical Excision In Management Of Warthin Tumor Of 

Parotid Gland 

 أ.د/ جمال أحمد علي حسن مخلوف 

 اللراحة  أستاذ

 أ.د/ رجائي صحبي ضبراهيم 

 اللراحة أستاذ 

 د/ حمدان سعدي عباس 

 اللراحة  مدرس

NCT05

221736 
17/2/2022  

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

احمد يوسف 

 محمد على
 اللراحة  ماجستير 

 ر الصابه العضله العاصرة الشرجية دراسه مقارنة بين االصالح الفورى و المتأخ

Traumatic Anal Sphincteric Injury,Immediate  Vs Delayed   Repair 

 أ.د/ عبد المنعم ضسماعيل الخطيب 

 اللراحة  أستاذ

 د/ خالد محمد علي

 اللراحة  أستاذ مساعد

 د/ محمود ر عت شحاسه 

 اللراحة  مدرس

NCT05

234931 
16/1/2022  

وا ق المللس  

بقرار  على ما جاء

 الللنة 
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أحمد مصطفي  

حسين 

 مصطفي 

 دكتوراه 

جراحة 

المسالك البولية 

 والتناسلية 

وحاصرات مستقبالت   5دراسة مقارنة بين ساثير جرعة محددة من )مثبطات الفوسفوديستراز 

ألفا( والعالج المشترك   ي مراي سضخم البروستاسا الحميد مع اعراض المسالك 

 من اللهاز البولي  البوليهالمختصه باللزء السفلي

Comparative Study Between Fixed Dose Monotherapy 

(Phosphodiesterase5 Inhibitors Or Alpha Blockers) Versus Combined 

Therapy In Benign Prostatic Hyperplasia Patients With Lower Urinary 

Tract Symptoms 

 أ.د/ محمد عصام الدين عثمان 

 لمسالك البولية والتناسلية أستاذ جراحة ا

 د/ نصر الدين عبد العال محمد 

 مدرس جراحة المسالك البولية والتناسلية

 د/ أحمد راا محمد بدوي 

 مدرس جراحة المسالك البولية والتناسلية

NCT05

236643 
15/2/2022  

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

منال كمال 

الدين عبد  

 الحفيظ 

 ماجستير 

عي  الطب الطبي

والروماسيزم  

 والتأهيل 

سقييم مستوى عامل ماكرو اج ميلراشن انهيبتوري ف مراى الذئبة الحمامية اللهازية  

 وارسباطها بنشاط المرض وشدسه 

Evaluation Of Serum Macrophage Migration Inhibitory Factor Level In 

Systemic Lupus Erythematosus Patients And Its Association With 

Disease Activity And Severity 

 أ.د/ ضيمان عباس محمود القااي 

أستاذ الطب الطبيعي والروماسيزم  

 والتأهيل 

 د/ نادية محمد إلسماعيل 

أستاذ مساعد الطب الطبيعي والروماسيزم 

 والتأهيل 

 د/ منى حسين عبد السميع عبد الحا ظ 

مدرس الطب الطبيعي والروماسيزم 

 والتأهيل 

NCT05

253638 
10/10/2021 

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 
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 موضوع البحث تغيراً جوهرياً *  
 

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

تاريخ  
 االخالقيات 

 قرار المجلس 

ريهام عبدهللا 

ضبراهيم 

 عبدالمليد 

األمراض  

الللدية 

 والتناسلية  

 ماجستير 

%  ي عالج الصلع  5% مقارنة بالمنيوكسيديل جل 1ستريزين جل المواعي 

 الوراثي لدى الذكور

Topical Cetrizine 1% Gel Versus Minoxidil 5% Gel In 

Treatment Of Androgenetic Alopecia 

سقييم سأثير جائحة  يروس كورونا المستلد على الوظائف اللنسية  

 على المتعا ين 

Assessment Of Sexual Function Among Covid-19 

Recovered Patients 

NCT05

148819 
7/2/2022  

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

محمد خلف  

 على محمد

طب  

 األطفال 
 ماجستير 

سصميم مراجع مئوية سنبؤية خاصة ألوزان األطفال الخدج سعتمد على اللنس  

إستخدام دراسة حشدية  ى وحدة األطفال حديثى الوالدة  والعمر الرحمى  ب

 بمستشفى أسيوط اللامعى لألطفال 

Modelling Predictive Gender-And Gestation-Specific 

Weight Reference Centiles For Preterm Infants Using A 

Population-Based Cohort Study In NICU Of Assiut 

University Children Hospital 

دراسة مستقبلية عن سأثير األمراض المصاحبة للخدج على سطوير 

القدرة على التغذية عن طريق الفم  ى وحدة االطفال حديثى الوالدة  

 بمستشفى أسيوط اللامعى لألطفال 

Effect Of Co-Morbidities On The Development Of 

Oral Feeding Ability In Pre-Term Infants: A 

Prospective Study At Neonatology Unit Of Assiut 

University Children Hospital 

NCT0

481224

9 

20/2/2022 

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 

آالء سيد علي 

 محمد

األمراض  

الصدرية  

 والتدرن 

 دكتوراه 

 اعلية وسالمة االستخدام طويل المدى لعقار الماكروليد على مراى متالزمة 

 الرئوية المزمنة والتمدد الشعبي الصديدي  سداخل السدة

Safety And Efficacy Of Long Term Macrolide Therapy In 

Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease-

Bronchiectasis Overlap Syndrome 

: قيمة اختبارات  ۱۹-ايق التنفس المستمر  ي مراى ما بعد كو يد

 د القلب والرئة بالملهو

Persistent Dyspnea In Post-COVID-19 Patients: 

Value Of Cardiopulmonary Exercise Tests 

NCT05

228678 
17/2/2022  

وا ق المللس  

على ما جاء بقرار 

 الللنة 
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 تعديل لجنة إشراف 
 

 لس قرار المج  لجنة األشراف بعد التعديل  لجنة األشراف قبل التعديل  التخصص  الدرجة  االسم 

ساره عبدهللا عبدالرحمن  

 أحمد
 التخدير والعناية المركزة دكتوراه 

 أ.د/  اطمة أحمد عبد العال 

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 أ.د/ عصام الدين محمد عبد هللا

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 د/ عمرو علي حسين علي

 مدرس التخدير والعناية المركزة

 عال أ.د/  اطمة أحمد عبد ال

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 أ.د/ عصام الدين محمد عبد هللا

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 د/ عمرو علي حسين علي

 مدرس التخدير والعناية المركزة

 د/ محمد اسماعيل صديق 

 مدرس الباثولوجيا اإلكليني ية 

وا ق المللس على ما جاء بقرار  

 الللنة 

 التخدير والعناية المركزة دكتوراه  أحمد خالد  تحي سليمان 

 أ.د/ جلنار محمد  تحي 

 التخدير والعناية المركزة أستاذ

 د/ سهام محمد معين

 التخدير والعناية المركزة أستاذ مساعد

 د/ حسين خيري عبد العزيز الخياط 

 أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر 

 أ.د/ جلنار محمد  تحي 

 التخدير والعناية المركزة أستاذ

 سهام محمد معين د/

 التخدير والعناية المركزة أستاذ مساعد

 د/ حسين خيري عبد العزيز الخياط 

 أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر 

 التخدير والعناية المركزةد/ أيمن عبد الخالق محمدمدرس 

وا ق المللس على ما جاء بقرار  

 الللنة 

 عالج أورام ماجستير  سهيله عصام محمد 

 سه .د/ سمير عيد شحا

 أستاذ عالج األورام 

 د/ محمد عالء

 أستاذ مساعد عالج األورام 

 د/ مها النلار 

 مدرس  عالج األورام

 .د/ سمير عيد شحاسه 

 أستاذ عالج األورام 

 د/ محمد عالء

 أستاذ مساعد عالج األورام 

 د/ مها النلار 

 مدرس  عالج األورامد/ رانيا مقبول أحمد

 أستاذ مساعد الباثولوجيا 

على ما جاء بقرار   وا ق المللس

 الللنة 
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سمر عبد المحسن محفوظ 

 محمد
 ماجستير 

الصحة العامة وطب 

 الملتمع 

 أ.د/ اكرام محمد عبد الخالق  

 أستاذ الصحة العامة وطب الملتمع 

 د/ مريم  رشدي عبد العزيز

 مدرس الصحة العامة وطب الملتمع 

 أ.د/ اكرام محمد عبد الخالق  

 ع أستاذ الصحة العامة وطب الملتم 

 أ.د/ عزة محمود عز الدين مصطفى 

 أستاذ الباثولوجيا اإلكليني ية 

 د/ مريم  رشدي عبد العزيز

 مدرس الصحة العامة وطب الملتمع 

وا ق المللس على ما جاء بقرار  

 الللنة 

 الفارماكولوجي  دكتوراه  اندرو زكريا زكا جيد

 أ.د/ صفوت عبد الهادي منقورة 

 أستاذ الفاماكولوجي 

 لرحيم أحمد د/ مروي عبد ا

 مدرس الفاماكولوجي 

 أ.د/ عبد العظيم عبد المعز عاصي 

 أستاذ متفرغ الفاماكولوجي 

 د/ مروي عبد الرحيم أحمد 

 مدرس الفاماكولوجي 

وا ق المللس على ما جاء بقرار  

 الللنة 

 طب وجراحة العين  دكتوراه  مروة عمر محمد علي 

 أ.د/ جمال حسين حسين 

 أستاذ طب وجراحة العين 

 ق أحمد علي أ.د/ طار

 أستاذ طب وجراحة العين 

 د/ وائل محمد أحمد سليمان

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين 

Prof. Dr\ Berthold Seitz 

 أ.د/ طارق أحمد علي 

 أستاذ طب وجراحة العين 

 د/ وائل محمد أحمد سليمان

 أستاذ مساعد طب وجراحة العين 

Prof. Dr\ Berthold Seitz 

ار  وا ق المللس على ما جاء بقر

 الللنة 

 

 استمرار القيد لدرجة الماجستير:  -
 

 قرار المجلس  السبب تاريخ قبول الرسالة تاريخ التسجيل  تاريخ القيد   المدة التخصص  الدرجة  اسم الطالب 

ساندي حربي ناجي 

 غالي
 األشعة التشخصية  ماجستير 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 18/6/2017 18/10/2016 سادس وأخير

ل للنة  حص سم عمل سش ي

 9/2/2022بتاريخ 

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات  

 اللزء الثاني والحصول على الدرجة 

وا ق المللس على ما  

 جاء بقرار الللنة 

 اللراحة  ماجستير  مدحت رمضان سادرس 
عام اعتباراً من 

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

انات اللزء الثاني والحصول الجتياز امتح 

 على الدرجة 

وا ق المللس على ما  

 جاء بقرار الللنة 
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 استمرار القيد لدرجة الدكتوراه:  -
 

 قرار المجلس  السبب تاريخ قبول الرسالة تاريخ التسجيل  تاريخ القيد   المدة التخصص  الدرجة  اسم الطالب 

 الفارماكولوجي  دكتوراه  مروة جمال عبد هللا 
ام اعتباراً من ع

 2021أكتوبر 
 --------- 15/1/2018 19/11/2017 خامس وأخير 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات اللزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

وا ق المللس على ما  

 جاء بقرار الللنة 
 

 تجميد قيد:  ❖

 قرار المجلس  السبب المدة التخصص  الدرجة  اسم الطالب 

 وا ق المللس على ما جاء بقرار الللنة  السفر خارج البالد  2022عام اعتباراً من يناير  أمراض ال لى  دكتوراه  محمد أيمن عبد هللا محمود
 وا ق المللس على ما جاء بقرار الللنة  رعاية والدين  2022عام اعتباراً من يناير  األنف واألذن والحنلرة  ماجستير  أميرة ملدي عبد الحا ظ 
 وا ق المللس على ما جاء بقرار الللنة  مرا قة زوج 2022عام اعتباراً من مارس  األنف واألذن والحنلرة  دكتوراه  مروة حسين أحمد حمزة 

 وا ق المللس على ما جاء بقرار الللنة  رعاية طفل  2021عام اعتباراً من أكتوبر  األشعة التشخصية  ماجستير  شيري داوود يسى 

 

 اء قيد بعض السادة األطباء لدرجتي الماجستير والدكتوراه في بعض التخصصات لعدم سداد الرسوم الدراسية المقررة. مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغ  ❖

  0القرار: وافق المجلس  
 

 ي الدراسة. وذلك لعدم الجدية ف  المقيد لدرجة الماجستير في جراحة العظام ابرام روماني لبيب الطبيب/ مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد  ❖

  0القرار: وافق المجلس  
 

 . 2022اعتباراً من فبراير  العصبية المقيدة لدرجة الدكتوراه في األمراض سارة خيري دانيال الطبيبة/ مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن فك تجميد قيد  ❖

  0القرار: وافق المجلس  
 

 . 2022اعتباراً من فبراير   الصدريةالمقيدة لدرجة الدكتوراه في األمراض رباب حامد حسن الطبيبة/ مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن فك تجميد قيد  ❖

  0القرار: وافق المجلس  
 

 . 2022اعتباراً من يناير   الطبيبة/ سارة خيري دانيال المقيدة لدرجة الدكتوراه في األمراض العصبيةمذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن فك تجميد قيد  ❖

  0فق المجلس  القرار: وا
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 . الطبيب/ محمد المهدى عبد المطلب المهدى لدرجة الدكتوراه في طب وجراحة أمراض الذكورة من جامعة القاهرة إلى كلية الطب جامعة أسيوط مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن تحويل قيد  ❖

  0القرار: وافق المجلس  
 

 

 

 قبول رسائل الماجستير فى جميع التخصصات:  ❖

 لتخصص ا االسم 

 األنف واألذن والحنجرة  رحاب عبد العال محمد 

 األشعة التشخصية  عبد الرحمن أحمد عبد هللا أحمد 

 األشعة التشخصية  ساندي حربي ناجي غالي 

 طب القلب واألوعية الدموية  عمرو عبد البديع عبد الحميد 

 طب وجراحة العين أمنية أحمد محروس 

 ال طب األطف ماريان طلعت صادق إبراهيم

 التخدير والعناية المركزة الجراحية  ياسر ممدوح حسن 

 التخدير والعناية المركزة الجراحية  علي ربيع علي

 الجراحة العامة  محمد عماد كامل عبد الحليم 

 الجراحة  عمر محمد أحمد مخلوف 

 الجراحة  كريم أحمد حسني

 أمراض الدم اإلكلينيكية سوسن عبد الاله عبد العال 

 األمراض الصدرية والتدرن  طلعت إبراهيم رفيدة رأفت

 العلوم الطبية األساسية )الطفيليات الطبية( سماح محمد حسين  

  0القرار: وافق المجلس  
 

 

 

 

 

 

 

 


