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 : د جيالت متاضيع األأحاث*
 

 رقم الت جي  لجنة األشراف  متضتع ال حث التخصص الدراة االسم
دارو  

 األخالقيات
 مجلسقرار ال

هاجر ماهر 
 عبد المنعم

 ماجستير
التخدير 
والعناية 

 المركزة

أللم لى اعفعالية الترددات الراديوية ذات الجهد العالي مقابل الجهد القياسي 

ة العصبي أحادي الجانب للطرف السفلي في المريض الذي يعاني من متالزم

 جراحة الظهر الفاشلة
Efficacy Of High Voltage VS Standard Voltage 
Radiofrequency On Unilateral Lower Limb Neuralgia In 
Patient With Failed Back Surgery Syndrome 

 عصام عزت عبد الحكيم / د. أ
 التخدير والعناية المركزة أستاذ

 أماني حسن عبد الوهاب / د
 التخدير والعناية المركزة أستاذ مساعد

NCT05563
636 

30/11/2022 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

اسراء 

اسامة على 

 دينعزال
 ماجستير

التخدير 

والعناية 

 المركزة

ين خاضعتأثير استخدام المحاليل الوريدية بطريقتين مختلفتين علي المرضي ال

 الستئصال أورام المخ
Effects Of Two Different Goals Of Fluid Management In 
Patients Undergoing Supratentorial Tumour Resection 

 نجوى مصطفى ابراهيم / د. أ
 التخدير والعناية المركزة وعالج األلم أستاذ

 ابراهيم محمد امبابي / د
 التخدير والعناية المركزة مدرس

NCT05561
894 

30/11/2022 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

عبدالرحمن 

عبدهللا 

 محمد سيد
 ماجستير

التخدير 

والعناية 

 المركزة

مة القص عن طريق استخدام مقارنة بين احصاراألعصاب الوربية بجوارعظ

الموجات فوق الصوتية أو عن طريق الجراح في المرضي البالغين الذين 

 يخضعون لجراحة القلب المفتوح
Ultrasound Guided Versus Surgeon Delivered Post-
Incisional Parasternal Intercostal Nerve Block In Adult 
Patients Undergoing Open Cardiac Surgery :Are They The 
Same? 

 نوال عبد العزيز جاد الرب / د. أ
 التخدير والعناية المركزة أستاذ

 محمد أحمد علي / د
 التخدير والعناية المركزة وعالج األلم مدرس

NCT05518
266 

2/1/2023 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

مارينا جمال 

 الفي الكسان
 ماجستير

التخدير 

والعناية 

 زةالمرك

ان لشريامقارنه الفعاليه  باستخىام السونار بين احصار العصب الجيني مقابل 

 هفي  جراحه منظار الركب  Ipack المأبضي وكبسوله كتله الركبة الخلفية
Comparison Of Efficacy Between Ultrasound Guided 
Genicular Nerve Block Versus The Popliteal Artery And The 
Capsule Of The Posterior Knee(Ipack )Block For Knee 
Arthroscopic Surgery 

 عصام عزت عبد الحكيم / د. أ
 التخدير والعناية المركزة أستاذ

 أماني حسن عبد الوهاب / د
 التخدير والعناية المركزة أستاذ مساعد

NCT05561
881 

29/12/2022 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

عمر ربيع 

 يقعلي صد
 دكتوراه

التخدير 

والعناية 

 المركزة

حركية الرنين مقابل حركية الالكتات في الدم كمتنبئين للوفاة في مرضي 

 الصدمة االنتانية
Serum Rennin Kinetics Versus Serum Lactate Kinetics As 
Predictors Of Mortality In Septic Shock Patients 

 نجوى مصطفى إبراهيم / د. أ
 خدير والعناية المركزةالت أستاذ

 خالد عبد الباقي عبد الرحيم / د
 مساعد التخدير والعناية المركزة أستاذ
 أبو العيون محمد عبد المحسن / د

 التخدير والعناية المركزة مدرس
 ايمان محمد عبد الرحمن / د

 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية

NCT05327
881 

25/12/2022 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

للجنةا  

محمد 

ممدوح 

توفيق عبد 

 العليم

 ماجستير
األمراض 

 الباطنة
 ةتونيدور صورة الدم الكاملة كداللة تنبؤية لمرضى الغيبوبة السكرية الكي

Role Of CBC As A Prognostic Marker For DKA Patients 

 هويدا عبد الحكيم نفادي / د. أ
 أستاذ األمراض الباطنة

 سلمى مختار عثمان / د
 ألمراض الباطنةمدرس ا

NCT05666
895 

12/12/2022 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة



 10 ئ
شيماء 

شحات 

ابودهب عبد 
 العال

 ماجستير
األمراض 

 الباطنة

 لنوعا من السكري مرضى في الدم في األلبومين إلى  التفاعلي سي بروتين نسبة
 السكري  الكلى باعتالل المصابين  الثاني

C-Reactive Protein To Serum Albumin Ratio In Type 
2diabetic Patients With Diabetic Nephropathy  

 صالح عبد العظيم عرجون / د. أ
 أستاذ األمراض الباطنة

 الشيماء سيد حسن / د
 مدرس األمراض الباطنة

NCT05681
286 

9/1/2023 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

مينا عدلى 

 وهبه طوس
 ماجستير

اض األمر

 الباطنة

ع في مرضى السكري من النو( وهن حركة المعدة)نسبة انتشار خزل المعدة 

 الثاني في مستشفى جامعة أسيوط وقيمة التصوير النووي في التشخيص
Prevalence Of  Gastroparesis In Type2 

Diabetic Patients In Assiut University 

Hospital And Value Of Nuclear Imaging In 

Diagnosis   

أ.د/ منال السيد عز 

 الدين

 أستاذ األمراض الباطنة

د/ مروة محمد محمود أبو 

 كريشة

 مدرس األمراض الباطنة

NCT05666
895 

27/12/2022 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

محمد احمد 

عبدالحميد 

 محمد
 حاالت حرجة ماجستير

ناية وحده الع  عضلة القلبالبالغين المصابين باعتالل  دخول  سمات ونتائج

 المركزة
Characteristics And Outcomes Of Heart Failure–Related 
Intensive Care Unit Admissions In Adults With 
Cardiomyopathy 

 نور الدين عبد العظيم الحفني / د. أ
 أستاذ األمراض الباطنة

 أحمد محمد علي عبيد هللا / د
 ةأستاذ مساعد األمراض الباطن

NCT05567
445 

11/1/2023 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

محمود 

كامل محمد 

 عبد الحق
 أمراض الكلى ماا تير

ؤشر ة كممعدالت خاليا النيوتروفيل الي الخاليا الليمفاوية والصفائح الدموي

 للوفيات في مرضى االعتالل الكلوي الحاد اإلنتاني
Neutrophils To Lymphocytes And Platelets Ratio  ( N /LP 
Ratio )As Predictor Of Mortality In Septic Acute Kidney 
Injury Patients 

 محمد عباس صبح / د. أ
 أستاذ األمراض الباطنة

 عصام محمد عبد العزيز / د
 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

NCT05559
086 

2/1/2023 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 مدحت مريم
وارد اد

 اسكندر
 ماجستير

األمراض 

النفسية 

 والعصبية

  والنتائج االكلينيكيه الصوره: الوريديه الجيوب تجلط
 Venous Sinuses Thrombosis   : Clinical Picture And Outcome 

 محمد عبد الرحمن أحمد / د. أ
 أستاذ األمراض العصبية

 محمد عبد الحميد أحمد / د
 أستاذ مساعد األمراض العصبية

NCT05211
102 

22/8/2022 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

أحمد السيد 

 محمد
 دكتوراه

األمراض 

 الجلدية 

انى ثتوصيل األدوية عبر الجلد باستخدام المينوكسيديل اما عن طريق ليزر 
ل كسدياكسيد الكربون المجزئ أو الوخز االبرى الدقيق مقابل جزيئات المينو

 ج داء الثعلبةالنانوية الموضعية لعال
Transepidermal Drug Delivery Of Minoxidil  Via Either 
Fractional Carbon Dioxide Laser Or Microneedling Versus 
Its Topical Nanoparticles Preparation For Treatment Of 
Alopecia Areata 

 

 داليا عبد العزيز أحمد عطا هللا / د. أ
 أستاذ األمراض الجلدية

 ايمان محمد كمال السيد يوسف / د
 أستاذ مساعد األمراض الجلدية

NCT05587
257 

25/12/2022 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

أحمد محمد 

أبوالمجد 

 أحمد
الم   اراحة ماجستير

 واالعصاب

دية القدرة التشخيصية للتحليل الطيفى للرنين المغناطيسي  لآلفات األحا

 راماألو المخ قبل إجراء العملية مقارنة بتحليل أنسجةالمتمركزة داخل أنسجة 
Diagnostic Yield Of Preoperative Magnetic Resonance 
Spectroscopy For Solitary  Intra-Axial Brain Lesion In 
Comparison To Histopathology 

 محمد السيد محمود / د. أ
 الم  واالعصابأستاذ جراحة 

 ف متتلدحازم  أت زود وتس / د.  
  ستاذ األشعة التنخيصية

 علي أحمد محمود عبد العليم / د
 الم  واالعصابمدرس جراحة 

 
 

 

NCT05565
690 

10/1/2023 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة
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محمد 

صالح 

الدين محمد 

 حسن

 جراحة التجميل دكتوراه
 شد البطن المصاحب بشفط الدهون التشريحي مقابل شد البطن التقليدي

Lipoabdominoplasty With Anatomic Definition Versus 
Traditional Abdominoplasty 

 مصطفى عبد الحافظ أحمد مكي السنباطي / د. أ
 أستاذ متفرغ جراحة التجميل

 وائل سعد الدين / د
 أستاذ مساعد جراحة التجميل

 محمد عبد الرحيم الشريف / د
 أستاذ مساعد جراحة التجميل

NCT05361
525 

5/1/2023 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

مصطفى 

 محمد حسن
 جراحة التجميل ماجستير

 نالثأثير الجمالي والوظيفى إلصالح العانة عند النساء مابعد شد البط
The Aesthetic And Functional Impact Of Monsplasty In 
Women Undergoing Abdominoplasty 

 عاصم حسين كامل / د. أ
 راحة التجميلأستاذ ج

 محمود عبد العال محمد / د
 مدرس جراحة التجميل

NCT05680
324 

8/12/2022 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

ةروم  ومن 

ح ين 

 شعماش
 ماا تير

اراحة األوعية 

 الدمتوة

 لدمويةية االنتائج السريية بعد التنظيف الجراحى فى القدم السكريه  ذات الترو

 ر هام لتوقيت اعادة التروية الدمويةاعتبا: البرزخيه 
Clinical Outcomes Following Surgical Debridement Of 
Diabetic Foot Infection With Borderline Vascularity    : An 
Important Consideration Of Timing Of Revascularization 

 أيمن السيد عبد السالم حسب هللا / د. أ
 الدمويةأستاذ جراحة األوعية 

 أحمد حسن بكر البدوي / د
 أستاذ مساعد جراحة األوعية الدموية

 محمد صالح عبد الكريم / د
 مدرس جراحة األوعية الدموية

NCT05553
509 

1/1/2023 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

مينا مجدى 

 فهمى داود
 اراحة العظام ماا تير

ظمية الع ج الجراحي الصالح اآلفةتقييم النتيجة االكلينيكية بعد اجراء العال

 الغضروفية  لعظمة الثالوث
Clinical Outcome Of Surgical Treatment For Osteochondral 
Lesions Of The Talus 

 محمد محمد عبد الحميد / د. أ
 العظامأستاذ جراحة 

 طارق نبيل حسن / د
 العظاممدرس جراحة 

NCT05476
692 

1/1/2023 
ء بقرار وافق المجلس على ما جا

 اللجنة

محمتد ع د 

الرحمن 

صالح محمد 

 العطار

 اراحة العظام دةتترا 

يق  دراسة مقارنة لحاالت جراحة االنزالق الغطروفي العنقي الهرمي عن طر

تخدام باس التثبيت االستاتيكي باستخدام االقفاص العنقية والتثبيت الديناميكي

 وائيةدراسة عش" الجراحة  المزروعات المتحركة وتقييم نتائج االشعة ما بعد

 "منضبطة
Dynamic Cervical Implant (DCI) Versus Anterior Cervical 
Discectomy And Fusion(ACDF) For The Treatment Of 
Single-Level Cervical Degenerative Disc Disease (DDD): An 
RCT 

 محمد عبد الحي المشتاوي / د. أ
 العظامأستاذ جراحة 

 ثمان الناديبالل ع / د
 العظامأستاذ مساعد جراحة 

 محمود فؤاد سيد / د
 العظاممدرس جراحة 

NCT05522
010 

15/1/2023 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

هيثم علم 

الدون احمد 

 اسماعي 
 اراحة العظام دكتوراه

 
  التدخالت الجراحية الخلفية إلصالح حدب الظهر اإلصابي

Posterior Surgical Management Of Post-Traumatic 
Kyphosis 

 خالد محمد مصطفى / د. أ
 العظامأستاذ جراحة 

 أالل عثماد النادي / د
 العظامجراحة   ستاذ م اعد

 عصام محمد عبد المنعم / د
 العظاممدرس جراحة 

 
 
 
 

 

NCT05644
574 

20/12/2022 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة
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اسماء 

صالح 

محمد 

 ح ين

 دكتوراه
الميكروأيتلتا

وا الط ية 

 والمناعة

لوكين و االنتر 23عالقة تعدد األشكال الجينية لكل من مستقبل االنترلوكين 

كين و االنترلو 23أ باالضافه الى المستوى المصلى لكل من االنترلوكين 17

 أ مع قابلية و نشاط مرض التهاب المفاصل الروماتويدى17
Relation Of IL23R And IL17A Gene Polymorphisms Plus 
Serum Levels Of IL23 And IL17A To Rheumatoid Arthritis 
Susceptibility And Activity 

  مااد امال ثاأت / د.  
 ستاذ متفرغ الميكروأيتلتايا الط ية 

 والمناعة
 ميخائي  اظمد عج اد / د.  

  ستاذ الميكروأيتلتايا الط ية والمناعة
 ع د المتعالراايا محمد امال الدون  / د.  

  ستاذ الطب الط يعد والروماديزم والتحهي 
 مااد ع د هللا اأراهيم / د

 ستاذ م اعد الميكروأيتلتايا الط ية 

 والمناعة

NCT05570
513 

31/12/2022 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

سار  عليت  

احمد ع د 

 الن ى
 الفارماةتلتاد دكتوراه

وتايد على النشاط المضاد لاللزهايمر تأثير الميتفورمين والليراجل

 نجرذاللريفاستيجمين على مرض األلزهايمرالمحدث بكلوريد االلومنيوم فى ال
Effect Of Metformin And Liraglutide On Anti-Alzheimer 
Activity Of Rivastigmine In Aluminum Chloride Induced 
Alzheimer In Rats 

 لعالر فت ع د ال دوع ع د ا / د.  
  ستاذ الفارماةتلتاد

 محمد سالم هرودي / د
  ستاذ م اعد الفارماةتلتاد

 13/12/2022 ال يحتاج
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

مرو  سعد 

محمد 

 محروس
 دةتترا 

ال اثتلتايا 

 االةلينيكية

ليمفاوي في  ابيضاض الدم ال 1مور  7التعبير الجيني لمجال  استقالب النحاس 

 الحاد
The Copper Metabolism MURR1 Domain 7 (COMMD7) 
Gene Expression In Acute Lymphoblastic Leukaemia 

 سهير محمد  حمد / د.  
  ستاذ متفرغ ال اثتلتايا االةلينيكية

 فاطمة محمد هل اوي / د
 مدرس ال اثتلتايا االةلينيكية

  م  عادل رواد / د
 مدرس ال اثتلتايا االةلينيكية

NCT05592
470 

11/1/2023 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

مروم 

علتااد 

الدرومد 

 ال نتسد

 ماا تير
ال اثتلتايا 

 االةلينيكية

وامل ات الحانتيتريبسين كعالمة لتأخر نمو الجنين داخل الرحم لدي السيد ١ألفا 

 المصابات بتسمم الحمل
Maternal Alpha 1 Antitrypsin As A Marker Of Intrauterine 
Growth Restriction In Pre-Eclamptic Women 

  منية ع د المنعم محمد / د.  
  ستاذ ال اثتلتايا االةلينيكية

 و را محمد ممدوح / د
 مدرس ال اثتلتايا االةلينيكية

 مصطفى اصر الدون علد اأراهيم / د
 مدرس التتليد و مراض الن اء 

NCT05622
838 

23/11/2022 
ء بقرار وافق المجلس على ما جا

 اللجنة

منة هللا 

انحت ع د 

 الحافظ على
 ماا تير

ال اثتلتايا 

 االةلينيكية

ت مقارنة جهاز السونوكلو: حالة التخثر الدموى ماقبل حدوث تسمم الحمل

 بقياسات تخثرالدم التقليدية والمتخصصة
State of coagulation in pre-eclampsia :Comparing Sonoclot 
signature analysis with conventional and specific 
haemostasis assays 

 مااد صالح محمتد / د.  
  ستاذ متفرغ ال اثتلتايا االةلينيكية

 محمد  شرف محمتد عثماد / د
 مدرس ال اثتلتايا االةلينيكية 

NCT05625
763 

15/1/2023 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

مند ا ي  

هل اوي 

 محمد
 ماا تير

ألورام عالج ا

 والطب النتوي

لذين م الالعوامل المؤثره علي تنشيط االنسجه الدهنيه البنيه في مرضي االورا

يخضعون لعمل مسح ذري بوزيتروني مقطعى بمادة الفلوروديوكسي جلوكوز 

 18-المعنونة على الفلورين
Factors affecting brown adipose tissue (BAT) activation in 
cancer patients undergoing 18F-FDG-PET/CT 

 هدى ح ن عي ى / د.  
  ستاذ الطب النتوي

 لمياء محمتد ع د العزوز / د
  ستاذ م اعد الطب النتوي

 ا رون محمد مكاوي / د
 زمي  الطب النتوي

 
 

NCT05577
299 

10/1/2023 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة
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سهام 

شارف عيد 

 احمد  
 ماا تير

عالج األورام 

 النتوي والطب

نخاع  االداء التشخيصى للمسح الذرى البوزترونى المقطعى وخذعة مقارنه بين

ه مرحلالعظم فى استبعاد انتشار المرض للنخاع العظمى فى التحديد االولى ل

 الورم الليمفاوى
Diagnostic performance of PET/CT Vs Bone Marrow Biopsy 
in exclusion of BM infiltration for initial staging of 
lymphoma 

 طه زةد مهراد / د.  
  ستاذ متفرغ عالح األورام

 اهلة مصطفى / د
 مدرس الطب النتوي

 مها خلي  / د
 مدرس الطب النتوي

NCT05565
898 

10/1/2023 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 اسراء
مصطفى 

ح ند 

 إأراهيم

 طب األسر  ماا تير

أة والعوامل المرتبطة به بمستشفى صحة المر لإلجهاض النفسية التأثيرات
 الجامعي بأسيوط

Psychiatric Impact Of Miscarriage And Its Associated 
Factors Among Women In Assuit University Women’s 
Health Hospital 

 داليا االل مهراد / د.  
  ستاذ الصحة العامة 

  حمد محمد ع اس / د
 راض الن اء  ستاذ م اعد التتليد و م

NCT05579
756 

12/11/2022 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

محمد عماد 

الدين 
محمود 

 حماد

 طب األطفال دكتوراه

 التغذية العصبية الراجعة لرسم المخ الكمي كعالج إضافي الضطراب فرط

 النشاط الحركي المصحوب بضعف االنتباه
Quantitative EEG Neurofeedback As An Add-On Therapy 
For Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

 السيد خليل عبد الكريم / د. أ
 طب األطفال أستاذ

 طارق السيد اسماعيل عمر / د. أ
 جامعة اسكندرية -أستاذ طب األطفال

 محمد جميل محمد أبو العال / د
 أستاذ مساعد طب األطفال

 أشرف محمد الصغير السيد / د
 األطفالطب  مدرس

NCT05635
318 

3/1/2023 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

اسماعيل 

عمر محمد 

 علي
 ماجستير

التوليد 

وأمراض 

 النساء

دراسة  : معدل وتنبؤات النزف المهبلي بين النساء المصابات بانزياح المشيمة

 مقطعية مستعرضة
The Rate And Predictors Of Vaginal Bleeding Among 
Women With Placenta Previa :A Cross-Sectional Study 

 كمال محمد زهران / د. أ
 التوليد وأمراض النساء أستاذ
 محمد خيري علي / د

 التوليد وأمراض النساء أستاذ مساعد
 محمد محمود عبد هللا / د

 التوليد وأمراض النساء مدرس

NCT05645
848 

30/11/2022 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

أحمد عالء 

الدين عبد 

 المنعم
 ماجستير

األشعة 

 التشخيصية

قيمة الموجات فوق الصوتية عبر الصدر لتشخيص اسباب حاالت ضيق 

 دراسة مقطعية: التنفس الحادة
Value Of Transthoracic Ultrasonography (TTU) For 
Etiological Diagnosis Of Acute Dyspnea:  Cross Sectional 
Study 

 عفاف عبد القادر حسن / د. أ
 األشعة التشخيصية أستاذ

 محمد عبد التواب محمد / د
 األشعة التشخيصية مدرس
 مروان نصر / د

 األمراض الصدرية والتدرن مدرس

NCT05647
655 

28/12/2022 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة
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 متضتع ال حث دغيراً غير اتهرواً 
 

 مجلسقرار ال دارو  االخالقيات رقم الت جي  متضتع ال حث أعد التغيير تضتع ال حث ق   التغييرم الدراة التخصص االسم

مصطفى  

محمد 
عاطف عبد 

العزيز 

 مصطفى

 دكتوراه

جراحة 
المسالك 

البولية 

 والتناسلية

استخدام الهولميوم ليزر الستئصال البروستاتا و   دراسة مقارنة بين

ن طريق قناة مجرى البول فى عالج استخدام جهاز رفع البروستاتا ع

 .التضخم الحميد للبروستاتا
Comparative Study Between Holmium Laser 
Enucleation Of Prostate And Prostatic Uretheral Lift 
In Management Of Benign Prostatic Hyperplasia. 

ضى استئصال البروستاتا عن طريق استخدام الولميوم ليزر في عالج مر

ض عراالتضخم الحميد للبروستاتا ذوي األعراض االنسدادية مقارنة بذوي األ

 دراسة مقارنة بأثر رجعي: التخزينية
Holmium Laser Enucleation Of Prostate In Management Of 
Benign Prostatic Hyperplasia Patients With Predominant 
Voiding Versus Storage Lower Urinary Tract Symptoms :A 
Comparative Retrospective Study 

NCT04178
811 

23/12/2019 
وافق المجلس 
على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 

 ًمتضتع ال حث دغيراً اتهروا 
 

 مجلسقرار ال دارو  االخالقيات رقم الت جي  متضتع ال حث أعد التغيير متضتع ال حث ق   التغيير الدراة التخصص االسم

آيه عبد 
باسط ال

أحمد على 

 السنوري

الطب 

 النووي
 ماجستير

ية مقطعفائدة المسح الذري باالنبعاث البوزيتروني المدمج باألشعة ال

في التدريج االولي و مراقبة مريضات   Fdg-f18باستخدام مادة

 سرطان بطانة الرحم
Usefulness Of18 f-Fdg Pet/Ct In The Initial Staging 
And Surveillance Of Endometrial Cancer Patients 

 العوامل المؤثرة في توقيت حدوث خمول الغدة الدرقية عقب عالج مرضى
 جريفز باليود المشع

Factors Affecting Timing Of Hypothyroidism Following 
Radioactive Iodine Therapy Patients With Graves Disease 

NCT05643
365 

5/1/2023 
وافق المجلس 

اء على ما ج

 بقرار اللجنة

 

دعدو  لجنة إشراف 
 

 مجلسقرار ال لجنة األشراف أعد التعدو  لجنة األشراف ق   التعدو  التخصص الدراة االسم

 ماجستير محمد فايق حامد أحمد
طب المناطق الحارة 

 والجهاز الهضمي

 محمد الطاهر عبد الرحمن / د. أ
 أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

 اروق السيد حسانينأحمد ف / د
 أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

 محمد الطاهر عبد الرحمن / د. أ
 أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

 أحمد فاروق السيد حسانين / د
 أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

 ندى عثمان عبد الحميد عثمان / د
 يكيةمدرس الباثولوجيا االكلين

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 طب األطفال ماا تير أسماء عمر محمود سيد

 جعفر إبراهيم محمد / د. أ
 أستاذ طب األطفال

 ياسر فاروق عبد الرحيم / د
 مدرس طب األطفال

 جعفر إبراهيم محمد / د. أ
 أستاذ طب األطفال

 ياسر فاروق عبد الرحيم / د
 مدرس طب األطفال

 عبد الرحمنياسر جمال  / د
 مدرس طب األطفال

 
 

 

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة
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ميرلى رائف رسمد 

 عزوز
 طب األطفال ماا تير

 ماهر مختار / د. أ
 أستاذ ورئيس قسم طب األطفال

 أسامة محمود العشير / د. أ
 أستاذ طب األطفال

 ماهر مختار / د. أ
 أستاذ ورئيس قسم طب األطفال

 رأسامة محمود العشي / د. أ
 أستاذ طب األطفال

 منال محمد مصطفى درويش / د. أ
 أستاذ الصحة العامة

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

  مراض الدم اإلةلينيكية  دةتترا  اترهاد طالب محمد

 أسامة أحمد إبراهيم / د. أ
 أستاذ األمراض الباطنة

 رانيا محمد محمود / د
 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 أحمد إبراهيمأسامة  / د. أ
 أستاذ األمراض الباطنة

 رانيا محمد محمود / د
 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 جمال الدين محمد فتحي / د
 استشاري أمراض الدم وزرع النخاع بمعهد ناصر

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 أمراض كلى دكتوراه نورا جمال نصر خميس

 محمد عباس صبح / د. أ
 الباطنةأستاذ األمراض 

 نشوى مصطفى عزوز / د
 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 محمد عباس صبح / د. أ
 أستاذ األمراض الباطنة

 نشوى مصطفى عزوز / د
 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 راندا أحمد الذهني / د
 أستاذ مساعد الباثولوجيا االكلنيكية

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

أسماء أحمد محمد عبد 

 الرحيم
 األمراض الباطنة ماجستير

 حنان محمود أحمد / د. أ
 أستاذ األمراض الباطنة

 عصام محمد عبد العزيز / د
 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 حنان محمود أحمد / د. أ
 أستاذ األمراض الباطنة

 ايمان نصر الدين محمد / د
 أستاذ الباثولوجيا االكلينيكية

 عصام محمد عبد العزيز / د
 عد األمراض الباطنةأستاذ مسا

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

محمد كمال محمد 

 مصطفي درويش
 دكتوراه

األمراض الصدرية 

 والتدرن

 رأفت طلعت إبراهيم / د. أ
 أستاذ األمراض الصدرية والتدرن

 أحمد متولي عزوز / د
 أستاذ مساعد األمراض الصدرية والتدرن

 محمد جمال عبد الرحمن / د
 راض الصدرية والتدرنمدرس األم

 مها محمد سيد أحمد الخولي / د. أ
 أستاذ األمراض الصدرية والتدرن

 أحمد متولي عزوز / د
 أستاذ مساعد األمراض الصدرية والتدرن

 محمد جمال عبد الرحمن / د
 مدرس األمراض الصدرية والتدرن

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

مى عاصم عبد الكريم 

 على
 ماجستير

األمراض الصدرية 

 والتدرن

 سوزان سالمة سيد أحمد / د. أ
 أستاذ األمراض الصدرية

 دعاء محمد مجدي عيد / د
 أستاذ مساعد األمراض الصدرية

 سحر رفعت محمود اسماعيل / د
 مدرس األمراض الصدرية

 سوزان سالمة سيد أحمد / د. أ
 أستاذ األمراض الصدرية

 دعاء محمد مجدي عيد / د
 اض الصدريةأستاذ مساعد األمر

 سحر رفعت محمود اسماعيل / د
 مدرس األمراض الصدرية

 ريهام سميح سيد / د
 مدرس األشعة التشخيصية

 
 

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة
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اسراء مصطفي احمد عبد 

 العال
 الباثولوجيا االكلينيكية دكتوراه

 حنان عمر محمد / د. أ
 أستاذ الباثولوجيا االكلينيكية

 العزيز محمودأمل عبد  / د
 أستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية

 يسرا محمد ممدوح / د
 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية

 حنان عمر محمد / د. أ
 أستاذ الباثولوجيا االكلينيكية

 أمل عبد العزيز محمود / د
 أستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية

 يسرا محمد ممدوح / د
 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية

 محمد أحمد عبد الحميد / د. أ
 أستاذ األمراض العصبية

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

صفاء علي سمير حسين 

 محمد
 الباثولوجيا االكلينيكية دكتوراه

 أسامة بكر صديق عثمان / د. أ
 أستاذ متفرغ الباثولوجيا االكلينيكية

 رنا أحمد الذهني / د
 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية

 محمد ممدوح يسرا / د
 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية

 أسامة بكر صديق عثمان / د. أ
 أستاذ متفرغ الباثولوجيا االكلينيكية

 وفاء محمد أحمد فرغلي / د. أ
 أستاذ النفسية والعصبية

 رنا أحمد الذهني / د
 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية

 يسرا محمد ممدوح / د
 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية

جلس على ما جاء بقرار وافق الم

 اللجنة

 الباثولوجيا اإلكلينيكية دكتوراة رانيا عزمي محمود حافظ

 حنان عمر محمد / د. أ
 أستاذ متفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية

 دينا أحمد ممد محارب / د
 أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 إيمان محمد صالح الدين / د
 مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

 

 حنان عمر محمد / د. أ
 أستاذ متفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية

 دينا أحمد ممد محارب / د
 أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

 إيمان محمد صالح الدين / د
 مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

 سماهر فتحي طه حسن / د
 مدرس طب األطفال

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

مد رحاب ع دالناصر مح

 عمراد
 الباثولوجيا االكلينيكية ماجستير

 نبيلة محمد ثابت / د. أ
 أستاذ متفرغ الباثولوجيا االكلينيكية

 عالء سليمان عبد القادر / د
 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية

 نبيلة محمد ثابت / د. أ
 أستاذ متفرغ الباثولوجيا االكلينيكية

 عالء سليمان عبد القادر / د
 كلينيكيةمدرس الباثولوجيا اال

 أحمد محمد عباس صبح / د
 أستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 عالج األورام  ماا تير والء امال فتحد احمد

 محمد عبد الحكيم مكاوي / د. أ
 أستاذ عالج األورام والطب النووي

 نادية مهنى مصطفى / د
 أستاذ مساعد الطب النووي

 د إبراهيم طهطه محم / د
 زميل جراحة المسالك البولية والتناسلية

 محمد عبد الحكيم مكاوي / د. أ
 أستاذ عالج األورام والطب النووي

 نادية مهنى مصطفى / د
 أستاذ مساعد الطب النووي

 نادية مصطفى مهنى / د
 أستاذ مساعد الطب النووي

 طه محمد إبراهيم طه / د
 ةزميل جراحة المسالك البولية والتناسلي

 
 
 

 

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة
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رضوي مدحت احمد 

 ابراهيم
 ماجستير

الميكروبيولوجيا الطبية 

 والمناعة

 نها عبد الحليم عفيفي / د. أ
 أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

 فاطمة سيد عبد السميع / د
 مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

 نها عبد الحليم عفيفي / د. أ
 أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

 فاطمة سيد عبد السميع / د
 مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

 أسماء محمد محمد محمود حسن / د
 مدرس األمراض العصبية والنفسية

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 

 استمرار القيد لدراة الماا تير : 
 

 مجلسقرار ال ال  ب دارو  ق تل الرسالة دارو  الت جي  دارو  القيد مد ال التخصص الدراة اسم الطالب

 جراحة التجميل ماجستير هاجر منتصر سيد
عام اعتباراً من 

 2022أبريل 
19/5/2020 24/3/2021 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 بقرار اللجنة جاء

 األنف واألذن والحنجرة ماجستير خلود أحمد محمود حسن
 عام اعتباراً من

 2022أكتوبر 
10/2014 20/12/2016 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
أحد زكي فهمي عبد 

 الرحيم
 التوليد وأمراض النساء اجستيرم

 عام اعتباراً من
 2022أكتوبر 

22/10/2013 19/11/2017 18/3/2019 
الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 ماجستير اسراء ياسين ابراهيم
األمراض الصدرية 

 والتدرن
عام اعتباراً من 

 2022أبريل 
20/5/2019 24/2/2020 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من
 الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 
 جاء بقرار اللجنة

 ماجستير مها عيسى حلمي
األمراض الصدرية 

 والتدرن
عام اعتباراً من 

 2022أكتوبر 
19/11/2019 24/3/2021 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 ماجستير علي أبو زيد
األمراض الصدرية 

 والتدرن
عام اعتباراً من 

 2022أبريل 
21/4/2019 17/3/2020 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 على الدرجة الثاني والحصول
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 ماجستير هشام ميمو أحمد
األمراض الصدرية 

 والتدرن
عام اعتباراً من 

 2022أبريل 
21/4/2019 24/2/2020 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 لجنةجاء بقرار ال
 

  استمرار القيد لدراة الدةتترا : 
 

 مجلسقرار ال ال  ب دارو  ق تل الرسالة دارو  الت جي  دارو  القيد المد  التخصص الدراة اسم الطالب

 األمراض الباطنة  دكتوراه آالء خليل حسين
عام اعتباراً من 

 2022أبريل 
26/4/2016 15/1/2018 ------------ 

 جتياز امتحانات الجزءالرسالة وا لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال دكتوراه رحاب محمد صفوت 
 عام اعتباراً من

 2022أكتوبر 
20/10/2015 18/10/2016 20/6/2021 

الجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول 

 على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 اللجنة جاء بقرار

 األشعة التشخيصية دكتوراه مصطفى شاكر أبو العال
عام اعتباراً من 

 2022أكتوبر 
22/10/2017 15/1/2019 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 دكتوراه ايمان عباس عبد العال
لقلب واألوعية طب ا

 الدموية
عام اعتباراً من 

 2022أكتوبر 
20/10/2015 18/6/2017 

تم تشكيل لجنة فحص ومناقشة 

 27/9/2022الرسالة بتاريخ 
ت الرسالة واجتياز امتحانا مناقشة لالنتهاء من

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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دجميد قيد : 
 

 مجلسقرار ال ال  ب المد  التخصص الدراة اسم الطالب
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة ظروف خاصة 2023عام اعتباراً من يناير  التوليد وأمراض النساء دكتوراه حمادة عيد أبو زيد
 المجلس على ما جاء بقرار اللجنة وافق السفر خارج البالد 2022عام اتباراً من نوفمبر  أمراض الكلى دكتوراه أحمد عصام محمد

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة مرافقة زوج 2021عام اعتباراً من ديسمبر  عالج األورام دكتوراه أسماء امام عبد الغني
 ق المجلس على ما جاء بقرار اللجنةواف ظروف مرضية 2022ثالثة أشهر اعتباراً من ديسمبر  طب القلب واألوعية الدموية دكتوراه الحسين أحمد محمد عيسى

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة ظروف مرض الزوج 2023عام اعتباراً من يناير  طب القلب واألوعية الدموية ماجستير ايمان صبري بسالي
 لس على ما جاء بقرار اللجنةوافق المج التجنيد 2023ثالثة أشهر اعتباراً من يناير  جراحة العظام ماجستير عبد الرحمن محمد سيد

 

 اتيجة دألتمات طب الك د وال نكرواس والجهاز المراريمرةر  للعرض على مجلس الكلية أنحد . 

 .القرار: وافق المجلس 
 

 2023دحدود أداوة امتحااات دراتد الماا تير والدةتترا  دوري  أرو  و ةتتأر مرةر  للعرض على مجلس الكلية أنحد . 

 .لمجلس القرار: وافق ا
 

 اتيجة الماد  االختياراوة فد االحصاء الط د المتقدم للدراة الدةتترا مرةر  للعرض على مجلس الكلية أنحد . 

 .القرار: وافق المجلس 
 

اعت اراً من  ةتتأر  2022/2023لعام الجامعد أصفة م دئية لدراة الماا تير فد اراحة التجمي  والتكمي  ل( ومند الجن ية) مجد  حمد قاسم صالح الج اري  / المتافقة على قيد الط يب

 . وال ماح له أالدراسة ودختل االمتحااات مع حجب اتيجته ود جي  متضتع أحث 2022

 .القرار: وافق المجلس 
 

القيةالجوانب االخ -صاء الطبيمادة االح)الجزء األولالدكتوراه  محمود عبد الجليل محمد لدرجة الدكتوراه في جراحة العظام من اداء امتحانات / الطبيب مرةر  للعرض على مجلس الكلية أنحد اعفاء 

لطب جامعة أسوان قررات من كلية ايازه هذه الم، نظراً الجت(مكافحة العدوى متقدم -ضمان الجودة في الممارسة االكلينيكية) المقررات االختياروة، وكذا اعفاء من اداء (طرق البحث -والقانونية في الممارسة الطبية

 . 2022دور أبريل 

 .القرار: وافق المجلس 
 

 2120األطباء المقيدين لدرجة الدكتوراه وذلك نظراً لعدم تسجيل موضوع بحث في المدة القانونية دوري أبريل وأكتوبرمرةر  للعرض على مجلس الكلية أنحد الغاء قيد . 

 .القرار: وافق المجلس 
 

 2022األطباء المقيدين لدرجة الماجستير وذلك نظراً لعدم تسجيل موضوع بحث في المدة القانونية دور أكتوبرمرةر  للعرض على مجلس الكلية أنحد الغاء قيد . 

 .القرار: وافق المجلس 
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 لبهاايمان أحمد سليم المقيدة لدرجة الماجستير في الفارماكولوجيا الطبية وذلك بناًء على ط / الطبيبةمرةر  للعرض على مجلس الكلية أنحد الغاء قيد . 

 .القرار: وافق المجلس 
 

 عمر محمد محمد أحمد المقيد لدرجة الماجستير في الفارماكولوجيا الطبية وذلك بناًء على طلبه / الطبيبمرةر  للعرض على مجلس الكلية أنحد الغاء قيد . 

 .القرار: وافق المجلس 
 

 وس حنين المقيد لدرجة الماجستير في طب األطفال وذلك بسبب قبوله في الزمالة المصريةمرقس حنا سرجاي / الطبيبمرةر  للعرض على مجلس الكلية أنحد الغاء قيد . 

 .القرار: وافق المجلس 
 

 ندى أحمد فرغلي المقيدة لدرجة الماجستير في جراحة التجميل وذلك لرغبتها في القيد في تخصص آخر / الطبيبةمرةر  للعرض على مجلس الكلية أنحد الغاء قيد . 

 .افق المجلس القرار: و
 

 محمد محمود عبد العزيز علي المقيد لدرجة الماجستير في التخدير والعناية المركزة / الطبيبمرةر  للعرض على مجلس الكلية أنحد فك دجميد قيد . 
 

 .القرار: وافق المجلس 
 
 

ق تل رسائ  الماا تير فى اميع التخصصات : 

 التخصص االسم

 طب األطفال والء امال ع د الرازق

 طب القلب واألوعية الدمتوة مادواا عاطف وهيب أناي

 ( مراض دم)األمراض ال اطنة  اهى محمتد محمد

 األمراض العص ية والنف ية محمد زاود صاأر محمد

 الطب النتوي آوة خالد محمتد

 التتليد و مراض الن اء فادي فاوق فؤاد

 األاف واألذد والحنجر  ماروا الفتاس فؤاد داوضرس

 
 

 .لقرار: وافق المجلس ا


	الدراسات العليا

