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  العليا الدراسات

 

      
 المسالك جراحة ماجستیر سید أنور عمر

 البولیة
 السیدات في التبول دینامیكیة تغیرات انتشار مدي
  الحوض بأعضاء ھبوط من تعانین الالتي

PREVALENCE OF URODYNAMIC 
CHANGES  IN WOMEN WITH PELVIC 
ORGAN PROLAPSE 

  طھ إبراھیم محمد. د.أ
  البولیة المسالك جراحة أستاذ

  اهللا عبد احمد مدحت. د.أ
  البولیة المسالك جراحة أستاذ

  العزب شحاتھ احمد. د
 البولیة المسالك مساعد أستاذ




  

 تغیرات انتشار معدل
 في التبول دینامیكیة
 تعانین الالتي السیدات

 بأعضاء ھبوط من
  الحوض

 

 إسماعیل أحمد
 إبراھیم

 األمراض ماجستیر
 الباطنة

 الغنایم بمستشفي الدموي االستصفاء كفاءة تقییم
  أسیوط المركزي

ASSESSMENT OF ADEQUACY OF 
HAEMODIALYSIS AT  Al GHANAIEM 
CENTRAL- HOSPITAL-ASSIUT           

  الجندي الدین صالح سلوي. د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  ھریدي اهللا عبد مصطفي. د
 الباطنة األمراض مساعد أستاذ
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 علي كیالني محمد
  السالم عبد

 والعنایة التخدیر  ماجستیر
 المركزة

 العملیات قبل ما الغروانیة السوائل اعطاء تأثیر
  بتسمم المصابة االنثي في التخثر علي القیصریة

 للعملیات النصفي التخدیر اثناء وولیدھا الحمل
  القیصریة

EFFECT OF THE COLLOID FLUIDS AS 
PRELOAD ON THE COAGULATION 
PROFILE IN PRE-ECLAMPTIC PATIENT 
AND HER NEW BORN DURING SPINAL 
ANESTHESIA FOR CEASAREAN SECTION 

  العزیز عبد رضا محمد. د.أ
  المركزة والعنایة التخدیر استاذ

  الشافي عبد قاعود سید. د
  المركزة والعنایة التخدیر مدرس

  حنفي طھ طارق. د
 االكلینیكیة الباثولوجیا مدرس




  

 

 عبد محمود محمد
 العزیز

 والعنایة التخدیر ماجستیر
 المركزة

 االنبوبة نزع عند الدیكسمیدیتومیدین ضخ فعالیة
   الكلي التخدیر حاالت في الحنجریة

EFFICACY OF DEXMEDETOMIDINE 
INFUSION ON THE QUALITY OF 
EXTUBATION DURING RECOVERY FROM 
GENERAL ANESTHESIA                                  

  محارب احمد محمد احمد. د.أ
  المركزة والعنایة التخدیر أستاذ

  مصطفي فتحي محمد. د
 المركزة والعنایة التخدیر مدرس
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 محمد
 عبد فرغلي
 الحمید

 التخدیر ماجستیر
 والعنایة
 المركزة

 الي الدیكسمیدایتومیدین عقار إضافة وفاعلیة سالمة
 الذین المرضي في المعدل الثدي عضالت تسكین

  الثدي استئصال لعملیات یخضعون
EFFICACY AND SAFETY OF  
DEXMEDETOMIDINE ADDED TO 
MODIFIED PECTORAL,S BLOCK IN    
PATIENT UNDERGOING BREAST CANCER 
SURGERY                                                       

  بكر المنعم عبد محمد. د.أ
 والعنایة التخدیر أستاذ

  المركزة
  محمد الباقي عبد سحر. م.أ

 بمعھد التخدیر مساعد أستاذ
  لألورام مصر جنوب

  محمد فاروق محمد. د
 بمعھد التخدیر مدرس
 لألورام مصر جنوب



عقار إضافة وفاعلیة سالمة 
 العضالت تسكین في الدیكسمیدایتومیدین

 الذین المرضي في المعدل الصدریة
 الثدي استئصال لعملیات یخضعون

EFFICACY AND SAFETY OF  
DEXMEDETOMIDINE ADDED 

TO MODIFIED PECTORALiS 
BLOCK IN    PATIENTS 

UNDERGOING BREAST 
CANCER SURGERY  

 عماد رباب
 محمد  احمد

 األمراض ماجستیر
 الباطنة

 األطیاف، األنواع:الكبدي التلیف في التھابات
 الصعید في الخطر وعوامل المیكروبیولوجیة

  المصري
INFECTIONS IN 
CIRRHOTIC:TYPES,MICROBIOLOGICAL 
SPECTRUM AND RISK (UPPER EGYPT 
EXPERIENCE)                                           

  األمین احمد حسین. د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  محمود محمد عبیر. د
 الباطنة األمراض مدرس



التلیف مرضي في التھابات 
 األطیاف، األنواع:الكبدي

 في الخطر وعوامل المیكروبیولوجیة
  المصري الصعید

INFECTIONS IN CIRRHOTIC PATITNTS  
TYPES,MICROBIOLOGICAL SPECTRUM 
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AND RISK (UPPER EGYPT EXPERIENCE)        
                                   

 

 

 

      

 نصر جوارجیوس
 شالح

 المعدة عملیات في السریع الجراحي المسار تقییم  الجراحة ماجستیر
  جراحیة توصیالت تتضمن التي واألمعاء

EVALUATION OF FAST TRACK 
SURGERY IN GASTROINTESTINAL 
RESECTION ANASTOMOSIS 

  الشافعي الدین محیي محمد. د.أ

  العامة الجراحة أستاذ

  عمار احمد سمیر. د

 العامة الجراحة مساعد أستاذ


  

 

 التولید ماجستیر رزق جمیل شنودة
 وأمراض

 النساء

 في الحمل تسمم حاالت لمعالجة اإلكلینیكي التدقیق
  ) كاملة تدقیق دورة(  المرأة صحة مستشفى

CLINICAL AUDIT ON MANAGEMENT 
OF CASES WITH PREECLAMPSIA AT 
WOMEN'S HEALTH HOSPITAL : 
COMPLETE AUDIT CYCLE 

  عبداهللا محمد الدین عصام. د.أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  السمان محمد محمود علي. د.أ
  النساء وامراض التولید أستاذ

   حسانین ابراھیم احمد. د
 وامراض التولید مساعد أستاذ
 النساء
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 فاطمة

   الزھراء

 المنعم عبد
 فھمي

 طب ماجستیر
 األطفال

 المزمنة الكلى أمراض عالج في إكلینیكیة نقدیة دراسة
  بأسیوط الجامعي األطفال بمستشفى

MANAGEMENT OF CHRONIC KIDENYDISEASE 
AT ASSIUT CHILDREN UNIVERSITY HOSPITAL  

( CLINICAL AUDIT ) 

  احمد رشدي احمد. د.أ

  األطفال طب أستاذ

  علي بدوي أحالم. د

 األطفال طب مدرس

البحث موضوع یصبح ان علي 

  :كالتالي

 المزمنة الكلى أمراض عالج في اكلینیكیة تدقیقیة دراسة
  بأسیوط الجامعي األطفال بمستشفى

CLINICAL AUDIT ON  MANAGEMENT OF 
CHRONIC KIDENYDISEASE AT ASSIUT 
CHILDREN UNIVERSITY HOSPITAL 

 سید أسماء
 محمد

 طب  ماجستیر
 األطفال

  األطفال في السوائل نقص صدمة حول تدقیقیة دراسة

CLINICAL AUDIT ON PEDIATRIC HYPOVOLEMIC 
SHOCK 

  سلیمان السالم عبد آمال. د.أ

  األطفال طب أستاذ

  محمد لطفي إسماعیل. د

 االطفال طب مدرس

البحث موضوع یصبح ان علي 

  :كالتالي

 االطفال في السوائل نقص صدمة حول اكلینیكیة تدقیقیة دراسة

 عبد وفاء
 عثمان الرحمن

 طب ماجستیر
 االطفال

 االطفال مستشفى في الربو وعالج تشخیص في ارشادات
  باسیوط الجامعي

GUIDELINES IN MANAGEMENT OF ASTHMA IN 
CHILDREN ADMITTED TO ASSUIT UNIVERSITY 
CHILDREN HOSPITAL 

  علي الفتاح عبد فاطمة. د.أ

  االطفال طب أستاذ

  القاضي محمود زینب. د

 االطفال طب مساعد أستاذ

البحث موضوع یصبح ان علي 

  :كالتالي

 مستشفى في الربو معالجة في اكلینیكیة تدقیقیة دراسة
  باسیوط الجامعي االطفال

CLINICAL AUDIT ON  MANAGEMENT 
OF ASTHMA IN CHILDREN ADMITTED 
TO ASSUIT UNIVERSITY CHILDREN 
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HOSPITAL 

 

 

      
 محمد رحمھ
 حسن

 مستشفى باألطفال الرئوي التلیف أمراض وعالج لتشخیص تدقیقیة دراسة األطفال طب ماجستیر
  لألطفال الجامعي أسیوط

GUIDELINES OF MANAGEMENT OF INTERSTICIAL LUNG 
DISEASES IN CHILDREN. A CLINICAL AUDIT AT ASSIUT 
UNIVERSITY CHILDREN HOSPITAL 

  التالوي محروس محمد. د.أ

  األطفال طب أستاذ

  عبداهللا محمد الدین علم. د

 االطفال طب مدرس

البحث موضوع یصبح ان علي 

 البین التلیف أمراض وعالج لتشخیص تدقیقیة دراسة:كالتالي
  لألطفال الجامعي أسیوط مستشفى في باألطفال خلوي

CLINICAL AUDIT ON  MANAGEMENT OF 
INTERSTICIAL LUNG DISEASES IN CHILDREN.  

 AT ASSIUT UNIVERSITY CHILDREN HOSPITAL 

 محمد نانسي
 الدین عالء

 لألطفال الجامعي أسیوط مستشفى على المترددین باألطفال العنایة األطفال طب ماجستیر
  تدقیقیة دراسة الدم ضغط بارتفاع والمعانین

MANAGEMENT OF CHILDREN ATTENDING ASSIUT 
UNIVERSITY HOSPITAL WITH SYSTEMIC HYPERTENSION 
AN CLINICAL AUDIT 

  حسانین السید فاروق. د.أ

  األطفال طب أستاذ

  اهللا عبد احمد الخطیب فیصل. د

 األطفال طب مدرس

البحث موضوع یصبح أن علي 

 على المترددین األطفال عالج في إكلینیكیة تدقیقیة دراسة:كالتالي
  الدم ضغط ارتفاع من یعانون الذین الجامعي األطفال مستشفي

   CLINICAL AUDIT ON MANAGEMENT OF 
CHILDREN ATTENDING ASSIUT UNIVERSITY 
HOSPITAL WITH SYSTEMIC HYPERTENSION  

 احمد محمد
 سید

 واالذن االنف ماجستیر
 والحنجرة

 عالج في الموضعیة العالج وطرق الجھازي الحیوي المضاد بین مقارنة
  المزمن الصدیدي الوسطى االذن التھاب

SYSTEMIC ANTIBIOTICS VERSUS TOPICAL TREATMENTS 
FOR CSOM 

  العال عبد شاكر محمد. د.أ

  والحنجرة واالذن االنف أستاذ

  احمد الشافعي حمزة. د

 والحنجرة واالذن االنف مدرس

البحث موضوع یصبح ان علي 

 الموضعیة والطرق النظامي الحیوي المضاد بین مقارنة:كالتالي
  المزمن الصدیدي الوسطى األذن التھاب عالج في

SYSTEMIC ANTIBIOTICS VERSUS TOPICAL 
TREATMENTS FOR CHRONIC SUPPURATION 
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OTITIS MEDIA 

  

 

      
 عبد حنان

   الناصر
 السالم عبد

 عند الرئوي الدم ضغط ارتفاع وعالج تشخیص في إرشادات األطفال طب ماجستیر
  األطفال

GUIDELINES IN MANAGEMENT OF 
PULMONARY HYPERTENSION IN CHILDREN        
                                 

  محمد علي نحوي. د.أ
  األطفال طب أستاذ

  الطیب أحمد عزة. د
 األطفال طب مساعد أستاذ

البحث موضوع یصبح ان علي 

  :كالتالي

 عند الرئوي الدم ضغط ارتفاع معالجة في تدقیقیة دراسة
  االطفال

  
CLINICAL AUDIT ON MANAGEMENT OF 
PULMONARY HYPERTENSION IN 
CHILDREN     

 
 محمود
 علي عادل

 والعنایة التخدیر ماجستیر
 المركزة

 كمساعد القراب داخل الدیكسمیدیتومیدین عقار استخدام تأثیر
 القرص استئصال جراحات في االلم لتسكین البوبیفاكین لعقار

  السفلي القطني
THE EFFECT OF INTRATHECAL 
DEXMEDETOMIDINE AS ADJUVANT TO 
BUPIVACAINE FOR ANALGESIA IN LOWER 
IUMBAR DISCECTOMY 

  اللطیف عبد محمد محمد. د.أ
  المركزة والعنایة التخدیر أستاذ

  الرحیم عبد سید شریف. م.أ
 المركزة والعنایة التخدیر مساعد استاذ

البحث موضوع یصبح ان علي 

  :كالتالي العربیة باللغة

 داخل الدیكسمیدیتومیدین عقار استخدام تأثیر
 االلم لتسكین البوبیفاكین لعقار كمساعد القراب

 القطني  الغضروف استئصال جراحات في
  السفلي

 
 میري

 صفوت
 نعیم

 نسبة مع المدرسة قبل ما سن األطفال في الحدید نسبة األطفال طب ماجستیر
  طبیعیة ھیموجلوبین

IRON STATUS IN PRESCHOOL CHILDREN WITH 
NORMAL HAEMOGLOBIN          

  العال عبد ھانم فردوس. د.أ
  األطفال طب أستاذ

  العشیر محمود أسامھ. د
  األطفال طب مدرس

  عطیة عادل مادلین. د
 اإلكلینیكیة الباثولوجیا مساعد أستاذ

البحث موضوع یصبح ان علي 

  :كالتالي العربیة باللغة

 مستوى ذوي األطفال في الحدید  عنصر حالة
  .المدرسة قبل ما سن في الطبیعي الھیموجلوبین
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 محمد نھاد
 ثابت

 التخدیر ماجستیر
 والعنایة
 المركزة

 ذو الصغار لالطفال العملیة بعد االلم تسكین
 عصب تخدیر طریق عن المشقوقة الشفة جراحة
  العین تحت

INFRA-ORBITAL NERVE BLOCK FOR 
POST OPERATIVE ANALGESIA IN 
YOUNG CHILDREN UNDERGOING    
PEDIATRIC CLEFT LIP SURGERY      

  الرب جاد العزیز عبد نوال. د.أ
  المركزة والعنایة التخدیر استاذ

  الغفار عبد سعد ھالة. م.أ
 المركزة والعنایة التخدیر مساعد استاذ

كالتالي البحث موضوع یصبح ان علي:  

 الشفة ذوي األطفال في العملیة بعد ما األلم تسكین
  العین تحت عصب تخدیر طریق عن المشقوقة

INFRA-ORBITAL NERVE BLOCK FOR POST 
OPERATIVE ANALGESIA IN   CHILDREN 
UNDERGOING   SURGERY  CLEFT LIP 

 فتحي ھیام
 نصر

 األمراض ماجستیر
 الباطنة

 االعصاب واعتالل الشبكیة اعتالل،  الكلیة اعتالل
 الكبد التھاب من یعانون الذین السكر مرضي في

  سي لفیروس الوبائي
NEPHROPATHY, RETINOPATHY AND 
NEUROPATHY IN DIABETIC PATIENTS 
WITH CHRONIC HEPATITIS C VIRUS 
INFECTION     

  احمد محمود حنان. د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  سلیمان محمد مني. د
  الباطنة األمراض مساعد أستاذ

  العال عبد محمد أمل. د
 االكلینیكیة الباثولوجیا مساعد أستاذ

كالتالي البحث موضوع یصبح ان علي:  

 السكر مرضي في واألعصاب الشبكیة،  الكلیة اعتالل
 سي الفیروسي الكبدي االلتھاب من یعانون الذین

  المزمن
NEPHROPATHY, RETINOPATHY AND 
NEUROPATHY IN DIABETIC PATIENTS 
WITH CHRONIC HEPATITIS C VIRUS    
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 رضا نھال
 ریاض

 التولید  ماجستیر
 وأمراض

 النساء

  . التمام بعد حمل عالج عن إكلینیكي تدقیق
Clinical auditing on the management of 
postdate pregnancy at women"s health 
hospital, Assuit university  

  ذخیرة علي محمد سید محمود. د.أ
  النساء أمراض و التولید أستاذ

  شعبان محمد ممدوح عمر. د.أ
 النساء أمراض و التولید أستاذ


  


 

  الرحیم عبد
 الناصر عبد

 صادق

 سرة فى تفرغة قبل الطحال شریان سد   الجراحة  ماجستیر
 استئصال قبل حلزونات بواسطة الطحال
 وحاالت الشدید التضخم حاالت فى الطحال

  الصعبة الطحال استئصال
Preoperative distal splenic artery 
embolization by coils in patients 
with huge splenomegaly and those 
with difficult splenectomy 

             

  زیان تونى احمد0د0ا
  العامة الجراحة أستاذ 
 اهللا عبد بدوى اللة عبد0د0ا

  العامة الجراحة أستاذ
  حلمى احمد اشرف0د
 العامة الجراحة مساعد استاذ 


  

 فى حلزونات بواسطة استئصالھ قبل الطحال شریان سد
  الصعبة الطحال استئصال وحاالت الشدید التضخم حاالت

Preoperative splenic artery embolization by 
coils in patients with huge splenomegaly and 
those with difficult splenectomy 

 وإضافة القسم من المشرفین احد اسم برفع التوصیة مع
  التشخیصیة األشعة قسم من مشرف 
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COMPARATIVE EFFECTS OF 
CURCUMIN AND ATORVASTATIN  IN 
EXPERIMENTALLY-INDUCED FATTY  
LIVER DISEASE IN RATS 

 
 

 
 




  

 

  
 




 

THE EFFICACY OF AUTOLOGUS 
PLATELET-RICH PLASMA COMBINED 
WITH MICRODERMABRASION 
COMPARED TO PLATELET-RICH 
PLASMA ALONE ON POST ACNE 
SCAR                      
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 الخالق عبد الشیماء
 محمد

 تخلیق في للخصیة البیني النسیج دور  دكتوراه الھستولوجى
 المصابین الرجال في المنویة الحیوانات

 ومیكروسكوبیة ھستولوجیة دراسة: بالعقم
  مناعیة نسیجیة_وكیمیاء دقیقة

The role of interstitial tissue of 
testis in spermatogenesis of 
infertile men :a histological 
,ultratructural and 
immunohistochemical study. 

 تخلیق في للخصیة البیني النسیج دور
 الذین الرجال في المنویة الحیوانات
 المنویة الحیوانات انعدام من یعانون

 ومیكروسكوبیة ةھستولوجی دراسة:
  مناعیة نسیجیة_وكیمیاء دقیقة

The role of interstitial tissue 
of testis in spermatogenesis 
of azospermic men :a 
histological ,ultra structural 
and immunohistochemical 
study. 

یصبح ان علي 

  :كالتالي العربیة باللغة البحث موضوع

 في للخصیة البیني النسیج دور
 في المنویة الحیوانات تخلیق
 انعدام من یعانون الذین الرجال

 دراسة: المنویة الحیوانات
  ومیكروسكوبیة ھستولوجیة

  مناعیة نسیجیة_وكیمیاء
 

   كمال محمد
 حسن الناصر عبد

 جراحة
 العظام

 فى مكتمل الغیر الحرقفى الحق بناء إعادة الدكتوراه
  الحوض لمفصل الكلى االستبدال عملیات

Reconstruction of major defects in 
revision  total hip arthroplasty        

 بالحق الكبیر العظمى الفقدان بناء إعادة
 الكلى االستبدال مراجعة عملیات في

  الحوض لمفصل
Reconstruction of major 
acetabular defects in revision 
 total hip arthroplasty 
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 سعد احمد
 حسین

 طب
 األطفال

 المصابین األطفال في الدم حموضة ماجستیر
 ز األول النوع من السكر بمرض
  عام لمدة إكلینیكي تدقیق

MANAGEMENT OF 
DIABETIC KETOACIDOSIS IN 
CHILDREN WITH TYPE I 
DIABETES MEUITUS 
CHINIAL AUDIT FOR 1 YEAR 

 والعالج تشخیص على عام لمدة تدقیقیة دراسة
 الكیتوني الحماض لحاالت األولى الساعة في

 الجامعي األطفال بمستشفى طفالاأل في السكري
  بأسیوط

A ONE YEAR CLINICAL AUDIT ON 
DIAGNOSIS AND FIRST HOUR 
MANAGEMENT OF CHILDREN WITH 
DIABETIC KETOACIDOSIS IN ASSIUT 
UNIVERSITY CHILDREN  HOSPITAL 

كالتالي البحث موضوع یصبح ان علي:  

 الساعة في معالجة على إكلینیكیة تدقیقیة دراسة
 في السكري الكیتوني الحماض لحاالت األولى
  بأسیوط الجامعي األطفال بمستشفى األطفال

CLINICAL AUDIT ON DIAGNOSIS AND 
FIRST HOUR MANAGEMENT OF 
CHILDREN WITH DIABETIC 
KETOACIDOSIS IN ASSIUT UNIVERSITY 
CHILDREN  HOSPITAL 

 عبد أحمد
 الحمید

  إسماعیل

   المخ جراحة
  واألعصاب

 آلفات الصغیرة الجراحیة المداخل  دكتوراه
  .االمامى  الجمجمة قاع

Keyhole approaches for 
anterior skull base lesions   
                          

  
 

Supraorbital keyhole approach for 
Skull base lesions  


  

 قاع آلفات العین فوق الصغیر الجراحي المدخل
             .االمامى  الجمجمة
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 عبد فتحي أماني
 المسیح

 وحدة في التسممیة الصدمة وعالج تشخیص ماجستیر األطفال طب
 لمدة تدقیقیة دراسة لألطفال المركزة العنایة
  عام

MANAGEMENT OF SEPTIC SHOCK 
IN PICU CLINICAL AUDIT IN ONE 
YEAR                                                 

 في التسممیة الصدمة وعالج تشخیص
 من األولي الساعة خالل األطفال
  عام لمدة تدقیقیة دراسة علیھا التعرف

MANAGEMENT OF PEDIATIC 
SEPTIC SHOCK WITHIN THE 
FNST HOUR OF ITS                 
RECOGNITION. CLINICAL 
AUDIT IN ONE YEAR          

یصبح ان علي 

  :كالتالي البحث موضوع

 عالج في إكلینیكیة تدقیقیة دراسة
 األطفال في التسممیة الصدمة
 التعرف من األولي الساعة خالل
    علیھا

CLINICAL AUDIT ON 
ANAGEMENT OF 
PEDIATIC SEPTIC SHOCK 
WITHIN THE FIRST HOUR 
OF ITS RECOGNITION.   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

20

  

 

      

 طلعت أحمد
 على

 التخدیر أستاذ  فتحي محمد جلنار.د.أ التخدیر الدكتوراه
  المركزة والعنایة

 أستاذ  حسن زارع العابدین زین.د.أ
  المركزة والعنایة التخدیر

 مدرس  مصطفى فتحي محمد.د
 المركزة والعنایة التخدیر

   فتحي محمد جلنار.د.أ
  المركزة والعنایة التخدیر أستاذ 
    حسن زارع العابدین زین.د.أ

  المركزة والعنایة التخدیر أستاذ
    مصطفى فتحي محمد.د

  المركزة والعنایة التخدیر مدرس
   العظیم عبد جالل حنان.د.أ
 اإلكلینیكیة الباثولوجیا أستاذ 

  

 

 محمد دعاء
  الكریم عبد

   الباثولوجیا الدكتوراه
  اإلكلینیكیة

   اللطیف عبد حارث حنان 0د0أ
   اإلكلینیكیة الباثولوجیا أستاذ

   محرم محمد أحمد 0د
   العلوم كلیة – الفطریات أستاذ

   سید كامل سھیر 0د
   اإلكلینیكیة الباثولوجیا مساعد أستاذ

  حسن عمر حنان. د.أ
 اإلكلینیكیة الباثولوجیا أستاذ

   اللطیف عبد حارث حنان 0د0أ
   اإلكلینیكیة الباثولوجیا أستاذ

   الخولي أحمد سید محمد مھا 0د0أ
   الصدریة األمراض أستاذ

   محرم محمد أحمد 0د
   العلوم كلیة – الفطریات أستاذ

   سید كامل سھیر 0د
  اإلكلینیكیة الباثولوجیا مساعد أستاذ

  حسن عمر حنان. د.أ
 اإلكلینیكیة الباثولوجیا أستاذ
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  المیكروبیولوجیا ماجستیر علي خلیل محمد
  الطبیة 

  احمد صادق احمد. د.أ
  الطبیة المیكروبیولوجیا أستاذ

  قابیل حسن طارق. د
  المیكروبیولوجیا مساعد أستاذ

  بأسیوط األزھر جامعة – الطبیة 
  بكر حسن أمنیھ. د

  الطبیة المیكروبیولوجیا مدرس
   
 

  احمد صادق احمد. د.أ
  الطبیة المیكروبیولوجیا أستاذ

  قابیل حسن طارق. د
  المیكروبیولوجیا مساعد أستاذ

  بأسیوط األزھر جامعة – الطبیة 
  بكر حسن أمنیھ. د

  الطبیة المیكروبیولوجیا مدرس
  الرحیم عبد الدین شرف عبیر. د 

  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب مدرس
 


  

 
 

 
 

  أحمد محمود
 الحسیني  الحي عبد

  الوھاب عبد محمد على/د.أ والصدر القلب جراحة الدكتوراه

  والصدر القلب جراحة أستاذ

  سالمة خلیل أحمد محمد/د.أ
 والصدر القلب جراحة مساعد أستاذ

  الوھاب عبد محمد على/د.أ

  والصدر القلب جراحة أستاذ

  سالمة خلیل أحمد محمد/د.أ

  والصدر القلب جراحة مساعد أستاذ

  إسماعیل محمد إبراھیم أحمد/د.أ
 .والصدر القلب جراحة مدرس
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  السید غادة
 اهللا عبد محمد 

   الدم أمراض الدكتوراه
 االكلینیكیة

   البیھ صادق المنعم عبد عصام/د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  ثابت فراج أحمد/د
 الباطنة األمراض مدرس

   البیھ صادق المنعم عبد عصام/د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  ثابت فراج أحمد/د
  الباطنة األمراض مدرس

  سید محمد دعاء/د
   اإلكلینیكیة الباثولوجیا مساعد أستاذ
  لألورام مصر جنوب بمعھد




  

 

   سطوحي محمد محمد ثناء0د0أ  الباثولوجیا دكتوراه  محمد حسني غادة
   الباثولوجي أستاذ

   بداري  محمود أحمد فاطمة 0د0أ
   الباثولوجي أستاذ

   مقبول أحمد مقبول رانیا 0د
  الباثولوجي مدرس

  

   سطوحي محمد محمد ثناء0د0أ 
   الباثولوجي أستاذ

   بداري  محمود أحمد فاطمة 0د0أ
   الباثولوجي أستاذ

   مقبول أحمد مقبول رانیا 0د
  الباثولوجي مدرس

  إسماعیل مغاوري وسام 0د
 سویف بني جامعة – الباثولوجي مساعد أستاذ
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   2015 ابریل من اعتبارا عام لمدة  أطفال دكتوراه جبرى فرغلى ماجدة

    2014 أكتوبر من اعتبارا عام لمدة المركزة والعنایة التخدیر ماجستیر  حلیم وجدي بیتر

    2015 ابریل من اعتبارا عام لمدة المركزة والعنایة التخدیر ماجستیر مصیلحي سلیمان احمد

    2015 ابریل من اعتبارا عام لمدة المركزة والعنایة التخدیر ماجستیر العال عبد سید محمد

   2014 اكتوبر من اعتبارا عام لمدة الدمویة واألوعیة القلب طب ماجستیر رسمي رأفت ولید

   2014 اكتوبر من اعتبارا عام لمدة اإلكلینیكیة الباثولوجیا ماجستیر عادل محمد سھا

   2014 اكتوبر من اعتبارا عام لمدة الدمویة واألوعیة القلب طب ماجستیر حبیب وھیب ھاني

   2014 اكتوبر من اعتبارا عام لمدة النساء وأمراض التولید ماجستیر حسین منصور منال

 الحارة المناطق طب الدكتوراه إسماعیل عبدالعواض ھاني
 الھضمى والجھاز

   2014 اكتوبر من اعتبارا عام لمدة

   2015 ابریل من اعتبارا عام لمدة النساء وأمراض التولید  ماجستیر علي البدیع عبد شیماء

   2015 ابریل من اعتبارا عام لمدة   اإلكلینیكیة باثولوجیا دكتوراه مختار أحمد عبیر
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 الزوج لمرافقة للسفر 2014 أكتوبر من اعتبارا عام لمدة اإلكلینیكیة الباثولوجیة الدكتوراه صالح محمد إیناس
  

 للخارج للسفر 2014 أكتوبر من اعتبارا عام لمدة اإلكلینیكیة الباثولوجیة الدكتوراه محمد العظیم عبد رحاب
  

 للخارج للسفر 2015 مارس من عام لمدة التخدیر  الدكتوراه محمد احمد الرحیم عبد أحمد
  

 طفل لرعایة 2015 ابریل من اعتبارا عام لمدة األطفال طب ماجستیر عجیب انطون انجي
  

  الزوج لمرافقة للسفر 2015 ابریل من اعتبارا عام لمدة األطفال طب دكتوراه سید شعبان شیماء
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 أسیوط جامعة الطب كلیةسوھاج جامعة الطب كلیة اآلدمي التشریح ماجستیر صالح محمد دینا
  

 القید إلغاء

     

  محم محمود

  

 الدین جمال د

  القید في رغبتة لعدم  اإلكلینیكیة الباثولوجیا دكتوراه


  

  

  1/3/2015 من اعتبارا  محمد محمد حلمي دینا / للطبیبة العین وجراحة طب في الدبلوم لدرجة القید تجمید إلغاء

  

  بالخارج المسجلین العلیا الدراسات لطالب االسترشادیة النقاط مقترح بشان النساء وأمراض التولید قسم خطاب

0  
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   السمعیات – العصبیة األمراض( امتحان دخول من التخاطب أمراض في الماجستیر لدرجة المقید الظاھر عبد متولي اهللا عبد/ الطبیب إعفاء

 األنف ماجستیر ضمن من  المواد ھذه الجتیازه نظرًا التخاطب لماجستیر الثاني القسم في )الباطنة(صماء غدد – والحنجرة واألذن األنف
  2001  أبریل دور في  علیھ حصل الذي والحنجرة واألذن

  

 

  . الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع الباطنة األمراض في حسین سعید یندال تاج محمد/  بالطبیب الخاصة الدكتوراه رسالة قبول

  

 بمنحھا التوصیة مع - محارب احمد محمد احمد دینا/  بالطبیبة الخاصة اإلكلینیكیة الباثولوجیا في الدكتوراه رسالة قبول
  . الدكتوراه درجة
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  الباطنة األمراض                        حسین خلیل آالء

  العظام جراحة             الواحد عبد القادر عبد تامر

  جراحة                 إبراھیم محمد احمد محمد

  العظام جراحة                     عزیز ودیع بیشوي

  العظام جراحة             الحافظ عبد محمد الدین بھاء

  المجتمع وطب العامة الصحة               النبي عبد اهللا عبد نھي

  النساء وأمراض التولید                فھیم زكي ناجي محمد

  الباطنة األمراض                  ألمظ جمعة محمد خالد

  العظام جراحة             الجواد عبد محمد احمد محمد

  األطفال طب                      محمد بكر أبو محمد

  المركزة والعنایة التخدیر                      شاكر فوزي ھناء

  النساء وأمراض التولید         الرحمن عبد محمد الرحمن عبد

  الباطنة األمراض                       ھالل أمیل شیري

  والنفسیة العصبیة األمراض                  محمد مصطفي جمال
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  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب               الحمید عبد مصطفي محمد

  األطفال طب                           أنور سعد أسماء

   والتأھیل والروماتیزم الطبیعي الطب                    حسین محسن علي أحمد

   الجراحة                          طارق محمد زیاد

  الباطنة األمراض                    عثمان مختار سلمي

  النساء وأمراض التولید                محمد محمد علي محمد

  المجتمع وطب العامة الصحة                    إسماعیل أحمد نادیھ

  واألعصاب المخ جراحة          فرح محمد الحمید عبد محمد

  األطفال طب                        شحاتة حنا سارة

  النساء وأمراض التولید                       علي سعید شیماء

  الكلي أمراض                     منسي لورنس نرمین

  المركزة والعنایة التخدیر         المبسوط الفتاح عبد المنعم عبد

  الباطنة األمراض                       مدكور احمد رشا

  العظام جراحة                          علي سید محمد

   الجراحة                       أمین جمال محمد

  األطفال طب                   محمد عمر مصطفي

  طفالاأل طب                     ھالل منیر اهللا منة
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  المركزة والعنایة التخدیر                           كامل حسین ھیثم

  المركزة والعنایة التخدیر                         احمد جابر محمد

  المركزة والعنایة التخدیر                          احمد حسن احمد

  المركزة والعنایة التخدیر                         ثابت حسین أمنیة

  المركزة والعنایة التخدیر                           ثابت سالم احمد

  المركزة والعنایة التخدیر                  الظاھر عبد علي مروي

  األطفال طب                        عزیز عادل نانسي

  األورام عالج                        اشرف محمد احمد

   الجراحة                      میخائیل اهللا عبد إبرام

  العظام جراحة                       ثابت احمد مصطفي

  الباطنة األمراض                       محمود محمد مروة

  كزةالمر والعنایة التخدیر                      العال عبد سید محمد

  المركزة والعنایة التخدیر                  الكریم عبد عادل محمد

  والتناسلیة الجلدیة األمراض                         احمد فتحي إیمان

  األطفال طب                  حسن الصبور عبد حسن

  الجراحة                    المالك عبد جمال احمد
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  الجراحة     زارع طلعت احمد 
  األطفال طب                                محمد مصطفي ھبة

  التشخیصیة األشعة                          الرحمن عبد علي رحمھ

  السمعیات                                احمد بكر أبو تیماء

  المركزة والعنایة التخدیر                              الغني عبد حسن نھي

  الدمویة واألوعیة القلب طب                                  عطیة رزق روي

  العظام جراحة                             انطونیوس القس إبرام

  النساء وأمراض التولید                              محمد محمود نرمین

    التشخیصیة األشعة                                  ثابت محمد ولید

  الباطنة األمراض                                عباس فتحي محمد

  التجمیل جراحة                                 بكر محمد مؤمن

  والحنجرة واألذن األنف                            اهللا عبد حسین محمد

  والحنجرة واألذن األنف                                 فھیم أنور وائل

  األطفال طب                                علي محمد مني

   الجراحة                        الدین محیي محمد احمد

 

 

  العین وجراحة طب                الدین عصام علي نھي
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  النساء وأمراض التولید                     حسني أحمد غادة

   الجراحة              احمد مصطفي إبراھیم

  والنفسیة العصبیة األمراض                 اهللا عبد محمد فاطمة

  الصدریة األمراض                      سالم سید شیماء

  األطفال طب               جابر اهللا عون انتصار

     األطفال طب                      جبر ناجح رضا

   جراحة                    أحمد محمد أحمد

  العظام جراحة                     علي محمد علي

  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب              الفتح ابو محمد أحمد
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  أعمال من یستجد ما

 

  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب        الحمید عبد الغني عبد محمد

  الجراحة                   اهللا عبد فرج حازم

   علي محمد

  

  األطفال طب            عارف 

     النساء وأمراض التولید                اهللا رزق ولیم حسام

    األطفال طب                   حسین سعد أحمد

  والتأھیل والروماتیزم الطبیعي الطب         إبراھیم إسماعیل نسرین

  والتأھیل والروماتیزم الطبیعي الطب              شوقي محمد إیمان

  والتأھیل والروماتیزم الطبیعي الطب               محمد فؤاد شیماء

  الجراحة          بحر نوبى محمد احمد

  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب      جودة حامد محمود

     الصدریة ألمراضا            الجید عبد صفاء

  األطفال طب             الفتاح عبد علي مي

  األطفال طب              محمد صابر صفاء

  والحنجرة واألذن األنف            احمد رجب عامر

  التخاطب أمراض    الظاھر عبد متولي اهللا عبد
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  الباطنة االمراض                     یحیي احمد یحیي

  الباطنة االمراض          مغربي الفضیل عبد احمد

  الطبیة الطفیلیات             ابراھیم یاسین رضوي

  الصدریة االمراض              محمود رفعت سحر

  الصدریة االمراض              فاروق عاطف احمد

  االطفال طب                 صدقي رافت رانیا

  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب      اهللا عبد المنعم عبد محمد

  الباطنة االمراض               حسن یحیي محمد

  العظام جراحة           احمد الستار عبد محمد

  الصدریة االمراض            محمود كامل محمود

   والسموم الشرعى الطب         المطلب عبد أحمد على حاتم

   الباطنة االمراض                    صابر شعبان ھشام
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