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 اعتماد محضر لجنة الدراسات العليا.  ❖
  0القرار: وافق المجلس  

 

* مذكرة بشأن التعليمات الصادره من المجلس االعلى للجامعات بشأن المعيدين والمدرسين المساعدين المسجلين  

   0للدراسات العليا بالكليات حديثة التأسيس 

  0القرار: وافق المجلس  

 م. 2022بشأن تحديد مواعيد امتحانات  الدراسات العليا دوري ابريل واكتوبر  * مذكرة

 

 م 4/2022/ 26م ؛ يبدأ في يوم الثالثاء الموافق  2022دور ابريل   •

 م  2022/ 10/ 16م : يبدأ في يوم االحد الموافق 2022دور اكتوبر  •
  0القرار: وافق المجلس  

 

الماجستير لماده الجوانب االخالقيه والقانونية فى الممارسة مذكره بشأن نتيجة المادة االختياريه لدرجه * 

 0الطبيه والبحث العلمى 
  0القرار: وافق المجلس  
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 تسجيالت مواضيع األبحاث:   ❖

 

 لجنة األشراف   موضوع البحث  التخصص  الدرجة  االسم 
رقم 

 التسجيل 

تاريخ 

 األخالقيات 
 قرار المجلس 

شريف عالء  

 محمد فوزى
 الجراحة  ماجستير 

مفاغرة البنكرياس مع المعدة فى مقابل  المعي  الصائم عن طريق تقنية التغميس بعد 

 عشوائية مستقبلية مقارنة  استئصال البنكرياس و االثنى عشر : دراسة

Pancreaticogastrostomy Versus Pancreaticojejunostomy With 

Dunking Technique After Pancreaticodudenectomy: A Prospective 

Randomized Comparative Study 

 أ.د/ هشام علي رياض 

 الجراحة  أستاذ

 أ.د/ محمد قرني عويس  

 الجراحة  أستاذ

 د/ مصطفى محمود محمد

 الجراحة  أستاذ مساعد

NCT0

517136

1 

25/11 /

2021 

وافق المجلس  

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

عبدالرؤف  

محمود غزلي  

 يحيى 

 جراحة العظام  ماجستير 

 تدخل الجراحي االقل لتثبيت كسور اسفل عظمة الكعبرة للبالغين تقييم ال 

Minimally Invasive Surgical Fixation For Unstable Fractures Of The 

Distal End Radius In Adults 

 أ.د/ خالد محمد مصطفى 

 أستاذ جراحة العظام 

 د/ وليد رياض صالح 

 أستاذ مساعد جراحة العظام 

NCT0

517511

8 

25/11 /

2021 

وافق المجلس  

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 عاطف سارة

 بسطاوي 
 ماجستير 

التخدير  

والعناية  

 المركزة

 الجراحة بعد األلم لتسكين الظهرية الرباعية العضلة إحصار مقابل الجافية فوق األم إحصار

 للبالغين المفتوح الكلى استئصال عمليات فى

Epidural Versus Quadratus Lumborum Block For Postoperative 

Analgesia In Adult Open Nephrectomies: A Randomized Double-

Blind Controlled Trial 

 أ.د/ كيالني علي عبد السالم 

 التخدير والعناية المركزة أستاذ

 د/ رجاء أحمد حردان 

 التخدير والعناية المركزةأستاذ مساعد 

 د/ رشا أحمد علي حامد

 المركزة  التخدير والعناية مدرس

NCT05

174364 

26/12 /

2021 

وافق المجلس  

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

اكرام فاروق  

 ابراهيم خليفة 
 أمراض الكلى  ماجستير 

وبائيات االلتهاب النفروزي الناتج عن الذئبة الحمراء في وحدة الكلي بمستشفي اسيوط  

 الجامعي 

Epidemiology Of Lupus Nephritis In Nephrology Unit In Assiut 

University Hospital 

 أ.د/ محمد عباس صبح 

 أستاذ األمراض الباطنة 

 د/ والء حسني محمد 

 أستاذ مساعد األمراض الباطنة 

NCT05

120882 
10/1/2022 

وافق المجلس  

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

مارلين سامح 

 عبد المالك 
 ماجستير 

األمراض  

الجلدية 

 والتناسلية  

الحديد في بالزما السائل المنوي وعالقتهما المحتملة بحالة  الكشف عن الالكتوفيرين و 

 الخصوبة في مرض دوالي الخصية : دراسة الحاالت والشواهد 

Detection Of Lactoferrin And Iron In Seminal Plasma And Their 

Possible Relation To Fertility Status In Varicocele: A Case-Control 

Study 

 د عبد الرحمن مهرانأ.د/ علي مح

 األمراض الجلدية والتناسلية  أستاذ

 د/ مروة محمد عبد الحكيم مكاوي 

 األمراض الجلدية والتناسلية  مدرس

 د/ فاطمة محمد هلباوي محمد 

 األمراض الجلدية والتناسلية  مدرس

NCT0 

517175

04 

11/1/2022 

وافق المجلس  

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

عبدالحفيظ 

حمدى 

 ظ عبدالحفي 

 طب األسرة  ماجستير 

وهن العضالت والعوامل المرتبطة بها فى مرضى كسور الحوض فى مستشفى االصابات  

 بجامعة اسيوط  

Sarcopenia And Its Associated Factors Among Hip Fracture Patients 

In Assuit University Trauma Hospital 

 أ.د/ داليا جالل مهران

 أستاذ الصحة العامة 

 سامة أحمد فاروق أ.د/ أ

 أستاذ جراحة العظام 

NCT0

514198

1 

8/11/2021 

وافق المجلس  

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

كرستين 

 زغلول نوس 
 طب األطفال  ماجستير 

الخصائص السريرية وعوامل الخطر لألطفال الذين يعانون من أمراض األمعاء االلتهابية  

 بمستشفي االطفال الجامعي باسيوط 

Clinical Characteristics And Risk Factors Of Children Suffering From 

Inflammatory Bowel Diseases At Assiut University Children Hospital 

 أ.د/ ماهر مختار أحمد 

 طب األطفال  أستاذ

 د/ شرين منصور جالل 

 طب األطفال  مدرس

 

NCT05

002166 
6/12/2021 

وافق المجلس  

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 
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اآلء رشاد  

 على محمد
 ماجستير 

طب القلب  

واألوعية  

 الدموية 

البحث عن تغيرات رسم القلب في البروجادا باستخدام وضع األقطاب الصدرية المرتفعة 

 بين األشخاص الذين ال يعانون من أعراض 

Detection Of Electrocardiographic Brugada Patterns Using High 

Precordial Leads Positioning Among Asymptomatic Upper Egyptian 

Population 

 أ.د/ صالح الدين سيد عطا 

 طب القلب واألوعية الدموية  أستاذ

 د/ محمد عبد الصبور 

 طب القلب واألوعية الدموية  أستاذ مساعد

NCT05

116488 
13/1/2022 

وافق المجلس  

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

ماريا حمدى 

 بسيط شرموخ 
 ماجستير 

ب  طب القل 

واألوعية  

 الدموية 

 دالئل تكرار الذبذبة األذينية بعد اجتثاثها عن طريق الكى بقسطرة البينتاراى 

Predictors Of Atrial Fibrillation Recurrence After Ablation Using 

Pentaray Catheter 

 أ.د/ دعاء أحمد فؤاد 

 طب القلب واألوعية الدموية  أستاذ

 د/ عبد الجليل أحمد 

 طب القلب واألوعية الدموية  عدأستاذ مسا

NCT05

01980 
5/1/2022 

وافق المجلس  

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

عبد الرحمن 

رجب كامل 

 محمد

 ماجستير 

طب القلب  

واألوعية  

 الدموية 

دور ايفابرادين فى التسبب فى حدوث اضطراب التذبذب االذيني فى مرضي قصور 

 الشرايين التاجية المزمن

Ivabradine And Its Role In The Development Of Atrial Fibrillation In 

Patients With Chronic Coronary Syndrome 

 أ.د/ سلوى رشدي ديمتري 

 طب القلب واألوعية الدموية  أستاذ

 د/ هبة محمود عبد المحسن 

 طب القلب واألوعية الدموية  أستاذ مساعد

NCT05

168189 
12/1/2022 

وافق المجلس  

ر على ما جاء بقرا

 اللجنة 

هيلين سامي  

 انور غالي
 دكتوراه 

طب القلب  

واألوعية  

 الدموية 

العوامل المنبئة باستعادة الوظيفة االنقباضية للبطين االيسربعد استبدال الصمام االبهري عبر 

 القسطرة 

Predictors Of Left Ventricular Systolic Function Recovery After 

Transcatheter Aortic Valve Replacement 

 أ.د/ حاتم عبد الرحمن حلمي 

 طب القلب واألوعية الدموية  أستاذ

 د/ محمد أبو القاسم فرغل 

 طب القلب واألوعية الدموية  أستاذ مساعد

 د/ مجدي إبراهيم الدسوقي 

 طب القلب واألوعية الدموية  مدرس

NCT05

069168 
12/1/2022 

وافق المجلس  

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

محمد 

اهلل المنتصر ب

 محمد حسانين 

 دكتوراه 
طب وجراحة  

 العين 

مقارنة كفاءة وسالمة حقن عقار افليبيرسيبت داخل الجسم الزجاجي كل أربعة أسابيع بالحقن 

الشبكي   الوريد  النسداد  المصاحب  العين  بمقولة  االرتشاح  لعالج  أسبوعا  عشر  اثني  كل 

 المركزي

Efficacy And Safety Of Four-Weeks Versus Twelve-Weeks Loading 

Doses Spacing Of Intravitreal Aflibercept For Treatment Of Macular 

Edema Associated With Central Retinal Vein Occlusion 

 أ.د/ عبد الناصر عوض محمد 

 طب وجراحة العين  أستاذ

 د/ جمال الدين راشد عثمان 

 طب وجراحة العين  أستاذ مساعد

 د/ حازم عبد المتعال 

 طب وجراحة العين  ستاذ مساعدأ

PACTR

202201

655513

401 

2/1/2022 

وافق المجلس  

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

نورهان 

 طارق سيد 
 دكتوراه 

التوليد 

وأمراض 

 النساء 

تقييم خطر االصابة بفرط تنسج بطانة الرحم و سرطان الرحم : اعداد و توثيق مصدوقية  

 فوق الصوتية ) دراسة تحقق تشريحية تحليلية(  نظام قائم علي التقييم السريري والموجات

Risk Assessment Of Endometrial Hyperplasia And Endometrial 

Cancer: Development And Validation Of Clinical-Ultrasound Based 

Scoring System (A Cross Sectional -Validation Study) . 

 أ.د/ جمال حامد سيد 

 راض النساء التوليد وأم أستاذ

 أ.د/ محمد سيد عبد الاله 

 التوليد وأمراض النساء  أستاذ

 د/ محمد فاروق رمضان

 التوليد وأمراض النساء  مدرس

 د/ داليا محمد محسن علي بداري 

 أستاذ مساعد الباثولوجيا 

NCT0

499571

3 

12/1/2022 

وافق المجلس  

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

اسالم يوسف  

عبد العزيز 

 ابراهيم 

 راه دكتو

التوليد 

وأمراض 

 النساء 

النتيجة االنجابيه ما بعد العالج التحفظى للمشيمه الملتصقه فى مستشفى صحة المراءه جامعة  

 أسيوط 

Reproductive Outcomes After Conservative Management Of Placenta 

Accreta At Women’s Health Hospital, Assiut University 

 النشار أ.د/ ايهاب محمد حمدي 

 التوليد وأمراض النساء  أستاذ

 أ.د/ كمال محمد زهران

 التوليد وأمراض النساء  أستاذ

 د/ أحمد علي محمود عبد العليم 

 التوليد وأمراض النساء  أستاذ مساعد

 

2022-

000114-

34 

26/12 /

2021 

وافق المجلس  

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 
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نجاح جابر  

 محمد عبدهللا
 دكتوراه 

األمراض  

ية  الصدر

 والتدرن 

 النفخ االنفي عالي السرعه مقابل التهويه االليه الغير اختراقيه لمرضي الفشل التنفسي الحاد 

High Velocity Nasal Insufflation Vs Noninvasive Ventilation For 

Acute Hypercapnic Respiratory Failure 

 أ.د/ أحمد حامد عثمان

 أستاذ األمراض الصدرية والتدرن 

 خالد حسين أحمد أ.د/ 

 أستاذ األمراض الصدرية والتدرن 

 د/ سمياء حمدي صادق 

 أستاذ مساعد األمراض الصدرية والتدرن

NCT0

499838

3 

9/1/2022 

وافق المجلس  

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

محمد صفوت  

عبدالرحمن 

 أحمد

 ماجستير 

األمراض  

العصبية  

 والنفسية 

ضي الذين يعانون من اضطراب الوسواس  المتالزمات النفسية وجودة الحياة  في المر

 القهري

Psychiatric Comorbidity And Quality Of Life In Patients With 

Obsessive Compulsive Disorder(Case Control Study ) 

 أ.د/ مصطفى محمود النعماني 

 أستاذ الطب النفسي 

 د/ مصطفى محمود النعماني 

 أستاذ مساعد الطب النفسي 

 مد عطية د/ فادية أح

 مدرس الطب النفسي 

NCT05

105581 
7/12/2021 

وافق المجلس  

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

مصطفي محمد 

محمود حمدي 

 محمد غزالي

 دكتوراه 
األمراض  

 العصبية 

التنبؤ بنتائج تركيب دعامات انقاذية لشرايين المخ في مرضي السكتة الدماغية االقفارية  

 الحادة. 

Rescue Stenting For Acute Ischemic Stroke, Predictors Of Outcomes 

 أ.د/ وفاء محمد أحمد فرغلي 

 أستاذ األمراض العصبية 

 د/  نور الهدى أحمد أحمد 

 مدرس األمراض العصبية 

NCT0

498771

0 

10/1/2022 

وافق المجلس  

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

منى على 

عبدالرحمن 

 عثمان

 دكتوراه 
الفسيولوجيا  

 الطبية 

على الخلل اإلدراكى الناجم عن  ۱۲-تحسينية الممكنة لحمض الفوليك وفيتامين باآلثار ال

 زيادة الهوموسيستئين فى الدم لدى ذكور الجرذان البالغة 

Possible Ameliorative Effects Of Folic Acid And Vitamin B-12 On 

Hyperhomocysteinemia-Induced Cognitive Dysfunction In Adult 

Male Rats 

 أ.د/ هيام جابر سيد 

 أستاذ الفسيولوجيا الطبية 

 د/داليا جمال الدين مصطفى 

 أستاذ مساعد الفسيولوجيا الطبية 

 د/ هبة محمود عراقي 

 مدرس الفسيولوجيا الطبية 

 11/1/2022 ال يحتاج 

وافق المجلس  

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 



 14 ئ
 

 

سارة عبد  

السميع محمد  

 على

 دكتوراه 

الطب الشرعي 

  والسموم

 اإلكلينيكية  

  تقييم بعض عوامل الخطر المرتبطة  بسرطان القولون والمستقيم وعالقتهم بطفرات جينات

Kras   وBraf 

Evaluation Of Some Risk Factors Associated With Colorectal Cancer 

And Their Correlation With Kras And Braf Genes Mutations 

 أ.د/ هالة محمد فتحي أحمد 

 الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية تاذأس

 أ.د/ هيام زكريا ثابت 

 الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية أستاذ

 أ.د/ هبة عطية يسى 

 الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية أستاذ

 د/ طارق محمد عبد المنعم محمد السبع 

 معهد جنوب مصر  –أستاذ مساعد باثولوجيا األورام 

NCT05

170360 
8/12/2021 

فق المجلس  وا

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 

 موضوع البحث تغيراً جوهرياً   ❖
 

 قرار المجلس  تاريخ االخالقيات  رقم التسجيل  موضوع البحث بعد التغيير موضوع البحث قبل التغيير  الدرجة  التخصص  االسم 

محمد كمال 

محمد مصطفي 

 درويش 

 دكتوراه 

األمراض  

الصدرية  

 والتدرن 

 تقييم مرضى ضيق القصبة الهوائية بعد تركيب األنبوبة الحنجرية دور المنظار الشعبي فى 

Role Of Bronchoscopy In Assessment Of Patients With Post-

Intubation Tracheal Stenosis 

 ۱۹متالزمه ما بعد كوفيد 

Post Covid 19 Syndrome 

NCT0

5185700 
12/1/2022 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 

 ع البحث تغيراً غير جوهرياً  موضو ❖
 

 لجنة األشراف بعد التعديل  لجنة األشراف قبل التعديل  موضوع البحث بعد التغيير موضوع البحث قبل التغيير  الدرجة  التخصص  االسم 
رقم 

 التسجيل 
تاريخ 

 االخالقيات 
قرار 

 المجلس 

غادة 

فرغلي 

 عبد

الحميد  

 عمر 

 دكتوراه  الباثولوجيا 

للورم على بقاء المرضى تأثير البيئة الدقيقة 

المصابين بسرطان القولون والمستقيم 

 المنتشر 

Effect Of Tumor 

Microenvironment On Survival 

Of Patients With Metastatic 

Colorectal Cancer 

التقييم الهستوكيميائي المناعي للبيئة المحيطة  

بالورم في سرطان القولون والمستقيم ومدى 

 ء المرضى على قيد الحياة عالقتها بمعدل بقا

Immunohistochemical Evaluation 

of Tumor Microenvironment in 

Colorectal Carcinoma and its 

Relation to Patients’ Survival   

 أ.د/ سعد محمد سعد عطا

 أستاذ الباثولوجيا المتفرغ 

د/ مؤمن مصطفى أحمد محمود 

 حافظ 

 أستاذ مساعد الباثولوجيا 

 بد الرحيم أبو الحجاج د/ نهى ع

 أستاذ مساعد الباثولوجيا 

Prof. Rui Wang 

 أ.د/ سعد محمد سعد عطا

 أستاذ الباثولوجيا المتفرغ 

د/ مؤمن مصطفى أحمد محمود 

 حافظ 

 أستاذ مساعد الباثولوجيا 

 د/ نهى عبد الرحيم أبو الحجاج 

 أستاذ مساعد الباثولوجيا 

 4/12/2021 ال يحتاج 

وافق  

المجلس  

 على ما جاء

 بقرار اللجنة 
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 تعديل لجنة إشراف  ❖
 

 الدرجة  التخصص  االسم 

 لجنة األشراف قبل التعديل 

 

 

 قرار المجلس  لجنة األشراف بعد التعديل 

 ماجستير  األنف واألذن والحنجرة  غادة محمد سعد

 أ.د/ حسين فريد وشاحي 

 أستاذ األنف واألذن والحنجرة 

 د/ محمد إكرام عبد هللا عثمان

 األنف واألذن والحنجرة  مدرس

 د/ ريهام عبد الوكيل إبراهيم 

 مدرس أمراض التخاطب 

 

 

 أ.د/ حسين فريد وشاحي 

 أستاذ األنف واألذن والحنجرة 

 د/ محمد مدثر عبد النعيم 

 مدرس األنف واألذن والحنجرة 

 د/ ريهام عبد الوكيل إبراهيم 

 مدرس أمراض التخاطب 

وافق المجلس على ما جاء بقرار  

 اللجنة 

حسناء عبدهللا  جابر  

 اسماعيل 

األمراض العصبية 

 والنفسية 
 ماجستير 

 أ.د/ وفاء محمد أحمد فرغلي 

 أسالذ األمراض العصبية 

 أ.د/ محمد إسماعيل عبد الكريم 

 أستاذ الروماتيزم والتأهيل 

 أ.د/ رضا بدري عبد الرسول 

 أستاذ األمراض العصبية 

 

 

 أ.د/ وفاء محمد أحمد فرغلي 

 عصبية أسالذ األمراض ال

 أ.د/ رضا بدري عبد الرسول 

 أستاذ األمراض العصبية 

وافق المجلس على ما جاء بقرار  

 اللجنة 
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 استمرار القيد لدرجة الماجستير:  -
 

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

 ماجستير  همت مصطفى سيد 
ألوعية  طب القلب وا

 الدموية 

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 26/9/2021 21/11/2016 19/4/2015 سابع وأخير 

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
جهاد عبد الشاكر عبد  

 الحي 
 األمراض الباطنة  ماجستير 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 24/2/2020 23/4/2017 18/10/2016 رسادس وأخي

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 طب األطفال  ماجستير  ايناس سعد حسن علي 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 --------------- 18/6/2019 23/10/2018 رابع 

تحانات الجزء لالنتهاء من الرسالة واجتياز ام

 الثاني والحصول على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
خلود أحمد محمود 

 حسين 
 ماجستير 

األنف واألذن  

 والحنجرة 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 23/2/2021 20/12/2016 23/12/2014 ثامن وأخير

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

لس على ما  وافق المج 

 جاء بقرار اللجنة 

 ماجستير  طارق علي حسن 
األنف واألذن  

 والحنجرة 

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 19/2/2019 19/7/2016 21/4/2014 ثامن وأخير

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 
 

 استمرار القيد لدرجة الدكتوراه:  -
 

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

 الباثولوجيا اإلكلينيكية  دكتوراه  محمد ماهر عبد الجابر 
عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 18/10/2016 22/10/2013 تاسع وأخير 

تم تجديد تشكيل لجنة  

 1/2022الفحص بتاريخ 

ياز امتحانات الجزء الثاني والحصول الجت

 على الدرجة 

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  أحمد محمد عبد النبي 
التوليد وأمراض  

 النساء 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 --------------- 21/5/2017 19/11/2013 تاسع وأخير 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 ي والحصول على الدرجة الثان

وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة 

 دكتوراه  شيماء ثابت حسين
التوليد وأمراض  

 النساء 

عام اعتباراً من 

 2021أكتوبر 
 --------------- 18/6/2017 17/11/2015 تاسع وأخير 

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة 

مجلس على ما  وافق ال

 جاء بقرار اللجنة 
 

 تجميد قيد:  ❖
 قرار المجلس  السبب المدة التخصص  الدرجة  اسم الطالب 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  السفر خارج البالد  2022عام اعتباراً من يناير  األمراض الباطنة  دكتوراه  عبد الرحمن خلف  
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  السفر خارج البالد  2022اعتباراً من يناير عام  األمراض الباطنة  دكتوراه  عصام محي عاطف 
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  ظروف خاصة  2022عام اعتباراً من يناير  التوليد وأمراض النساء  دكتوراه  حماده عيد أبو زيد 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  مرافق زوج 2022م اعتباراً من يناير عا الباثولوجيا  دكتوراه  منال أحمد عبد المنعم أحمد العسيلي 
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  السفر خارج البالد  2022عام اعتباراً من يناير  طب القلب واألوعية الدموية  دكتوراه  محمد عبد الفتاح محمد أحمد 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  ظروف مرضية  2022ستة أشهر اعتباراً من يناير  لدموية طب القلب واألوعية ا ماجستير  مينا ماهر حافظ 
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعاية طفل  2022عام اعتباراً من فبراير  طب األطفال  ماجستير  إيمان أحمد جمال الدين عثمان
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 وذلك لعدم الجدية في الدراسة. الطبيبة/ نعمة زكريا سالم المقيدة لدرجة الدكتوراه في التوليد وأمراض النساءالغاء قيد مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن  ❖

  0القرار: وافق المجلس  
 
 ك لعدم الجدية في الدراسة. وذل  الطبيب/ اسالم محمد سعيد المقيد لدرجة الدكتوراه في التوليد وأمراض النساء مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد  ❖

  0القرار: وافق المجلس  
 
 وذلك اللغاء ترشيحه.   الطبيب/ محمد كمال علي المقيد لدرجة الماجستير في طب األطفال مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد  ❖

 القرار: وافق المجلس   

 . الطبيبة/ هبة عبد العال مخيمر عبد العال لدرجة الماجستير في األنف واألذن والحنجرة والخاص بالغاء قيد   23/2/2021ق بتاريخ مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قرار مجلس الكلية الساب  ❖

 القرار: وافق المجلس   

اداء امتحانات الجزء األول للدكتوراه، وذلك نظراً   من والتدرن الطبيب/ منال محمود مصطفى المقيد لدرجة الدكتوراه في األمراض الصدريةمذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن اعفاء  ❖
 . 2014، وكذا اعفاءها من اداء امتحانات الجزء األول التكميلي نظراً الجتيازها هذه االمتحانات في دور أبريل  2013الجتيازها هذه االمتحانات في دور أبريل 

 القرار: وافق المجلس   

 . 2022اعتباراً من يناير   الطبيبة/ شيماء محمد محمود حافظ المقيدة لدرجة الماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة يد قيد مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن فك تجم ❖

 القرار: وافق المجلس   

 . 2022اعتباراً من يناير  في التخدير والعناية المركزةالطبيب/ أحمد عبد القادر أحمد محمد المقيد لدرجة الدكتوراه مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن فك تجميد قيد  ❖

 القرار: وافق المجلس   

ازل عن لجنة  الطبيبة/ جهاد صالح الدين جالل المقيدة لدرجة الماجستير في طب وجراحة العين من جامعة أسيوط إلى كلية الطب جامعة جنوب الوادي والتن مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن تحويل قيد  ❖
 . شراف واالحتفاظ بموضوع الرسالةاال

 القرار: وافق المجلس   

 قبول رسائل الماجستير فى جميع التخصصات:  ❖

 التخصص  االسم 

 طب األطفال  هبة مصطفى طاهر 

 جراحة العظام  فادي سامي سعيد 

 األمراض الجلدية والتناسلية  هبة أحمد حسن 

 طب القلب واألوعية الدموية  ناردين وسيم موسى 

 الصحة العامة وطب المجتمع  عجايبي عشم ماريان 

 األشعة التشخيصية  أحمد محمد حسن طه  
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 القرار: وافق المجلس   


