
  ٧
     

  اـــیــلــعـال اتـــدراســال   
  

  

 المحاضرات لحضور ثابتة مواعید تحدید یتم بأن مقترح بشأن مذكرة*  
  ٠سنویًا العلیا الدراسات لطالب االختیاریة للمواد واالمتحانات للطالب
  المجلس وافق:  القرار

_  قندیل محمد مھران سناء/  إعفاءالطبیبة بشأن العامة الصحة قسم خطاب *
 إدارة(  االختیاریة المادة من ٢٠١٢ قید السمعیات فى الدكتوراه لدرجة المقیدة

 على  الدكتوراه لدرجة المسجلین من مطلوبة أختیاریة كمادة)  المستشفیات
 جامعة من المستشفیات إدارة دبلومة على حاصلة أنھا حیث الجدیدة الالئحة

   ٠ م ٢٠١٦/  ٤/  ٢٩ فى شمس عین
  المجلس وافق:  القرار
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  : األبحاث مواضيع تسجيالت

 مجلسال قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم م

عبد التواب  محمد ١
 محمد

ــعة  االشـــ
 شخيصيةالت

العنكبوتية ذوي  تحتنزيف  مرضىباإلرواء في تحديد  ةالمقطعي ألشعةا دور دكتوراه
 متأخرةال غيةالدما لترويةنقص ا تماليةاح

Role Of Computed Tomography Perfusion In Detection 
Of Patients At Risk For Delayed Cerebral Ischemia After 
Subarachnoid Hemorrhage 

  .د. عفاف عبد القادر حسنأ
  االشعة التشخيصية استاذ

  حكيممحمد عبد ال نى. هاد
  لتشخيصيةا شعةاال اعدمس استاذ

  سفيو يدز ابو. حازم د
 ةالتشخيصي شعةاال اعدمس اذاست

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

مشرف من قسم  اضافة اقتراح مع اللجنة بقرار
 العصبية االمراض

عبد الحكم  سارة ٢
 ابوالوفا

ــعة  االشـــ
 التشخيصية

 صلبالمغناطيسي في تقييم الت نبالرني للتصويرالمختلفة  لطرقبعض ا دور ماجستير
  بالمخ متعددال

Role Of Different MRI Pulse Sequences In Evaluation Of 
Multiple Sclerosis Affection Of The Brain 

  الدين ابو زيد يوسف حسام. د
  لتشخيصيةمساعد االشعة ا استاذ

  . نسرين عادل عباسد
  لتشخيصيةاالشعة ا مدرس

  ى. انور محمد علد
 فسيةوالن العصبيةاالمراض  مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

 لسعودابوا احمد ٣
 عابدين

ــد  التوليـــ
 ضوامــــرا

 اءالنس

 بداء المصابات األمهاتفى  الجنين بنضج رئة للتنبؤ دةأساليب جدي تقييم ماجستير
  السكري

Evaluation Of New Methods For Prediction Of Fetal 
Lung Maturity In Diabetic Mothers 

  سيد حامد ال.د. جمأ
  النساء امراضو التوليد استاذ

  حسين محمد فى.د. مصطأ
  ءالنسا اضالتوليد وامر استاذ

  محمد السيد حبيب نا.د. ديأ
 النساء مراضالتوليد وا عدمسا استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

ــود ٤  محمــــ
 عبدالباسط نعمان

ــد  التوليـــ
وامــــراض 

 النساء

 فى ملالحوا اتالوالده المختلفه بين السيد قطر عممارسة انوا معدل ماجستير
  اوالعوامل المؤثره عليه دهالثانية للوال لةالمرح

Rate And Factors Affecting The Different Modes Of 
Delivery Among Women In The Second Stage Of 
Labour 

  مخلوف احمد.د. احمد محمد أ
  ساءالن راضالتوليد وام استاذ

  علوانى الدريمى السنوسى.د. أ
  وامراض النساء توليدال استاذ

  حبيب السيدمحمد  ينا. دد
 ءالنسا اضوامر ليدمساعد التو استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  الى: لعنوانا عديلت مع اللجنة بقرار
 داتالسي ينب لفةالمخت دةطرق الوال معدل

 العواملالمرحلة الثانية للوالدة و فىالحوامل 
 هاعلي المؤثرة
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  ٩
 يزعبدالعز مرفت ٥

 محمد
ــد  التوليـــ

 أمــــراضو
 النساء

المشيمة  تمستشفى صحة المرأة الجامعى بأسيوط لحاال باستيعا مدى ماجستير
  والطفل معلى األ رهاو تأثي لملتصقةوا ةالمتقدم

Case Load Of Placenta Previa And Placenta Accreta At 
Assuit Women’s Health Hospital: Maternal And Neontal 
Outcomes 

  ة.د. محمود سيد محمد ذخيرأ
  النساء ضالتوليد وأمرا استاذ

  عبد الحفيظ رشاد. عصام الدين د
 اءالنس أمراضالتوليد و مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

ــد على صالح احمد ٦  التوليـــ
وأمــــراض 

 النساء

التي  اتاالمراض داخل الرحم في السيد نع مباستخدام تنظير الرح الكشف ماجستير
  لمفسرانها تعاني من العقم غير ا ليع تشخص

Hysteroscopic Detection Of Intrauterine Pathology In 
Women With Unexplained Infertility 

  عبداهللا.د. عصام الدين محمد أ
  النساء مراضوأ توليدال استاذ

  فائق امين.د. احمد أ
  وأمراض النساء التوليد استاذ

  لحفيظ. عصام الدين رشاد عبد اد
 النساء راضالتوليد وأم مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  العنوان الى: ديلتع مع اللجنة بقرار
  

تنظير الرحم فى اكتشاف االمراض  استخدام
 لعقمفى السيدات الالتى تعانى من ا حمداخل الر

 غير المفسر
ــد ٧ ــد  محم احم

ــد   ــحات عب ش
 الكريم

ــد  التوليـــ
 وأمــــراض

 النساء

  الجنين :دراسة عشوائية استطالعية موقصور ن الجفى ع تراتس سلدينافيل دكتوراه
Sildenafil Citrate For The Management Of Asymmetrical 
Intrauterine Growth Restriction: A Pilot  Randomized 
Controlled Trial 

  حماهر صال.د. أ
  النساء راضوأم يدالتول استاذ

  عبد الراض محمد فوت.د. صأ
  نساءال اضوأمر وليدالت استاذ

  انممدوح شعب مر. عد
 وأمراض النساء لتوليدا دمساع استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

طاهر محمد  مريم ٨
 امين

العامة  الصحة
 المجتمع طبو

 امعـةمحدداته بين طـالب ج و الـبـدنــيالنـشــاط  أنـــمــاط ماجستير
  اسـيـوط

Physical Activity Patterns And Determinants Among 
Assiut University Students 

  عطية عبد العاطى د.د. محموأ
  مجتمعال وطب عامةال حةالص استاذ

  .م. فاتن محمد ربيعأ
 وطب المجتمع امةالع صحةال استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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ــون ٩ ــان  ج ناث
 ىعزم

األطفال  تشفيبمس دهالوال يثيحد األطفالاأليدي بوحدة رعاية  نظافه ماجستير فالاالط طب
  الجامعي باسيوط

Audit On Hand Hygiene At Neonatal I.C.U. In Assiut 
University Children Hospital 

  ينالد ىمحي د.د. زينب محمأ
  طب االطفال استاذ

  .د. نفيسة حسن رفعتأ
 طب االطفال استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  الى: نوانتعديل الع مع اللجنة بقرار
 خدمةال قدمىأيدى م لنظافة ينيكىاكل تدقيق

بمستشفي  ةالوالد ىحديث األطفال رعايةبوحدة 
  طباسيو امعىاألطفال الج

Clinical Audit On Service Provider 
Hand Hygiene At Neonatal I.C.U. 
In  Assiut University Children 
Hospital 

محمد عبد  عالء ١٠
 العاطى

فى  المفاجئتكسير الخاليا الحمراء  عم لتعاملا ناكلينيكيه ع دقيقيهت دراسه ماجستير طفالاال طب
  G6PD نزيما صنق االتح

An Audit On Management Of G6PD Deficiency Acute 
Haemolytic Crisis 

  الفتاح الديب عبد فية.د. صأ
  الطب االطف استاذ

  ابىامب حمد. مصطفى مد
 طفالطب اال مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

ــانى ١١ ــد ام  محم
 صخر

 زةبوحدة العناية المرك يةالحيو داتاستخدام المضا واعيد مراجعة ماجستير فالاالط طب
  طبأسيو معيالجا الاألطف مستشفىل

Audit Of Antibiotic Use In Pediatric ICU In Assiut 
University Hospital 

  .محمد محمود حمدىد.أ
  ألطفالطب ا أستاذ

  لطفى محمد إسماعيل. د
 األطفال بمساعد ط أستاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

 ضــاحي محمــد ١٢
 مدمح

 حدهو ىف تسبالرئوى المك لتهابفى تشخيص وعالج اال يقيهتدق دراسه ماجستير االطفال طب
  المركزه لالطفال العنايه

Clinical Audit On Management Of Community-
Acquired Pneumonia In Pediatric Intensive Care Unit 

  شريت امدح اء.د. اسمأ
  طب االطفال استاذ

  عسكر الرءوفايمان احمد عبد. د
 طب االطفال مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

ــق ١٣ ــدي  رفي مج
 يباوىب

الخدج في مستشفي االطفال الجامعي  طفالفي اال لسيرفاكتانتا استخدام ماجستير لاالطفا طب
  باسيوط

Audit On The Application Of Surfactant In Premature 
Babies In Assiut University Children Hospital 

  كمال الدين مدمح هان.د. جيأ
  لطب االطفا أستاذ

  القاضي محمدمحمود  ينب. زد
 طب االطفال ساعدم أستاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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 بفي تشخيص األطفال المصابة بمرض القل رأشعه اكس علي الصد قيمه ماجستير لاالطفا طب كمال نودى هبه ١٤
أمراض قلب األطفال  حدهو يسنوات ف ٤- ١من  العمريةفي الفترة 

  .معيأسيوط الجا ستشفيبم
Value Of The Chest X Ray In Diagnosis Of Children 
With Heart Diseases In The Age Group 1-4 Years In 
Pediatric Cardiology Unit In Assiut University Hospital 

  عمرى.د. صالح الدين أ
  طب االطفال استاذ

  لىمتو عباس طب. قد
 لاالطفا بمساعد ط استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

ــاء ١٥ ــن  دع حس
 محمد

 ريهالس ساطرالناتجه عن تركيب الق وىالعد كافحهم لطرقتدقيقيه  دراسه ماجستير االطفال طب
على مستشفى االطفال  ونيتردد ينالذ الدهالو ثىفى وحدات عنايه حدي

  . اسيوطالجامعى ب
Infection Control Of Catheter Related Blood Stream 
Infection In NICU - Assiut University Children 
Hospital-Clinical Audit 

  محمد  ةعطو سامية.د. أ
  طب االطفال استاذ

  بدوى على  الم. احد
 الطفالا طبمساعد  استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

من  شرفم اضافةب اقتراح مع اللجنة بقرار
 مايكروبيولوجىقسم ال

عبد  الحص خالد ١٦
 يمالعظ

 فيالمكثف في عالج زيادة نسبة البيليروبين في الدم  ضوئيالعالج ال فعالية ماجستير فالاط طب
الجامعي  فالاألط يفي وحدة حديثي الوالدة بمستشف لوالدةا حديثياألطفال 
  بأسيوط

Efficacy Of Intensive Phototherapy In Management Of 
Neonatal Hyperbilirubinemia In Neonatal Unit Of Assiut 
University Children Hospital. 

  سليمان م.د. امال عبد السالأ
  فالاالط طب استاذ

  فعبد الرؤو حمد. ايمان اد
 طفالطب اال مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

مرجان لديد  ديانا ١٧
 مرجان

  بداء السكري مصابةالمولود ألم  فلفى الط أليضا باتإضطرا عالج ماجستير فالاالط طب
Management Of Metabolic Disorders In Infant Of 
Diabetic Mothers (IDMs) 

 

  محمد طوه.د. سامية عأ
  طفالطب اال استاذ

  حمد.د. جعفر ابراهيم مأ
 طفالطب اال استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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  ١٢
فى األطفال  ضمىاله جهازال غيرالقيء من الجهاز الهضمى و أسباب ماجستير االطفال طب معال مدمح خالد ١٨

األطفال  بمستشفىالجهاز الهضمي والكبد  ضوحده أمرا في ينالمتواجد
  دراسه توصيفيه  - يوطأس بجامعة

Gastrointestinal And Non-Gastrointestinal Causes Of 
Vomiting Among Children Admitted To 
Gastroenterology And Hepatology Unit Of Assiut 
University Children Hospital – Descriptive Study 

  ال.د. فردوس هانم عبد العأ
  الطفالطب ا استاذ

  . نجالء حسن ابراهيمد
  االطفال بمساعد ط استاذ

 

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  تعديل العنوان الى: مع اللجنة بقرار
األطفال المتواجدين  ىومعالجة القيء ف أسباب
والكبد  ميالهض زالجها اضأمر ةفي وحد
دراسة   -األطفال بجامعة أسيوط  بمستشفى
  توصيفية

Causes and Management Of 
Vomiting Among Children 
Admitted To Gastroenterology 
And Hepatology Unit Of Assiut 
University Children Hospital – 
Descriptive Study 

سيد محمد  تغريد ١٩
 مشرف

 االمـــراض
 الباطنة

عند الدخول على حجم الجلطة القلبية المقاسة  مالد سكرارتفاع  تاثير دكتوراه
  القلب الحادة طةفي مرضى جل بعلى القل طيسيالمغنا ينبالرن

Impact Of Admission Hyperglycemia  On Cardiac 
Magnetic Resonance Estimated Infarction Size In Acute 
STEMI Patients 

  عشرى مود.د. محمود على محأ
  الباطنة المراضا استاذ

  . رفعت فتحى عبد العالد
 مساعد االمراض الباطنة استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

حسن عبد  اميرة ٢٠
 العزيز

 االمـــراض
 الباطنة

 زمةمتال عواقبالتنبؤ بخطورة و ىف لطرفيةمؤشرات صورة الدم ا دور ماجستير
  الحادة ىالتاج ريانالش

Role Of Peripheral Blood Indices In Predicting The 
Severity And Outcome Of Acute Coronary Syndromes 

  المعزعبد  كرابو ب طمة.د. فاأ
  باطنةال مراضاال استاذ

  سعيد المصرى باسع حمد. مد
 الباطنة ضاالمرا مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

 مصـطفى  سلمى ٢١
 حمدم

 االمـــراض
 الباطنة

الناتجة  لكلىالبول كعامل كشف عن إلتهابات ا فىاألول  لكلىإصابة ا جزئ ماجستير
   الذئبة الحمراء ضعن مر

Urinary Kidney Injury Molecule -1 (U KIM-1) As A 
Predictor Of Lupus Nephritis 

  ندىالدين الج حصال ى.د. سلوأ
  الباطنة اضاستاذ االمر 
  لحميدعبد ا كمال. سمير د

 الباطنة ضاالمرا مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

   اللجنة بقرار
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  ١٣
ــرو ٢٢ ــدا عم  حم

 عبدالنظير
القلـب   طب

 واالوعيـــة
 الدموية

القلب  يعل يونيةواألشعة التليفز الكهربائيخصائص رسم القلب  عالقة ماجستير
الذين  رضيللم إلكلبنيكيةعلي القلب والنتائج ا لتشخيصيةا والقسطرة

عضلة القلب الخاضعين  حتشاءحدوث ا اقبليعانون من ذبحة صدرية م
  لبالشرايين التاجية للق يالعاجلة عل لتداخليةللقسطرة ا

Electrcardiographic, Echocardiographic And 
Angiographic Correlates And Clinical Outcomes Of 
Preinfarction Angina Among Patients Undergoing 
Primary Percutaneous Coronary Intervention At Assiut 
University Hospital 

  احمد على يوسف عمرو.د. أ
  القلب واألوعية الدموية بط استاذ

  لعربىا على ن.د. حسام حسأ
  الدموية وعيةواأل بطب القل استاذ

  نجيب حميدال عبد ق. طارد
  واألوعية الدموية بالقل بط مدرس

 

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

ــد ٢٣ ــيد  محم س
 عبدالنعيم حسن

القلـب   طب
 االوعيـــةو

 ويةالدم

لعضلة  الحاد حتشاءالمدى لمرضى اال صيرةاإلكلينيكية الق ائجالنت متابعة ماجستير
مقارنة  وليةاأل تداخليةالشرايين التاجية ال رةلقسط لخاضعينا لقلبا

  لجامعىأسيوط ا بمستشفىللجلطة  لمذيبةا ةلألدوي لخاضعينبالمرضى ا
Short-Term Clinical Performance Of  STEMI Patients 
Treated With Primary Percutaneous Coronary 
Intervention Versus Thrombolytic Therapy At Assiut 
University Hospital 

  احمد فؤاد اء.د. دعأ
  الدموية االوعيةو قلبطب ال ستاذا 
  مىحل حمنالر د. حاتم عبد

واالوعيـة   لقلبا بمساعد ط استاذ
  الدموية

  لفرغ القاسم بو. محمد اد
 مويةطب القلب واالوعية الد مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

القاسم  ابو محمد ٢٤
 على موسي

القلـب   طب
 يـــةواألوع
 ةالدموي

 لبيةااليسر بعد القسطرة الق بطينتشكيل ال إعادةب لتنبؤالمبكرة ل المؤشرات ماجستير
  االولية داخليةالت

Early Predictors Of Left Ventricular Remodeling After 
Primary Percutaneous Coronary Intervention 

  على يوسف احمد و.د. عمرأ
  واألوعية الدموية لقلبطب ا استاذ

  شمس الدين محمد حمدى. د
 ألوعيـة مساعد طب القلب وا استاذ

  دمويةال
  عبداهللا الصبور. محمود عبد د

 الدموية وعيةطب القلب واأل مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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  ١٤
مصـطفى   احمد ٢٥

 مجدي
القلـب   طب

 واألوعيـــة
 ةالدموي

   وليةالتداخلية اال رةفى القسط عاماتتاجيل تركيب الد فىاو التاخير  التبكير دكتوراه
Early Versus Late Deferral Of Stenting In ST- Segment 
Elevation Myocardial Infarction 

  يمتري.د. سلوى رشدي دأ
  الدموية ألوعيةالقلب وا بط استاذ

  لعربي.د. حسام حسن على اأ
  واألوعية الدموية القلبطب  استاذ

  م. محمد عبد الغنى كريد
 يةالقلب واألوعية الدمو بمساعد ط استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

ــة ٢٦ ــدى  امني حم
 عبدالحميد

 االمـــراض
 جلديــــةال

 والتناسلية

  ريينالمرضى المص لدى حياةال جودةالثعلبة على  تاثير ماجستير
Impact Of Alopecia Areata On Egyptian Patients`  Quality 
Of Life 

  ر.د.عالء الدين عبد العال مباشأ
  والتناسلية لديةالج ضاالمرا استاذ

  حسن. اسامة محمد د
  االمراض الجلدية والتناسلية مدرس

  لباحمد السيد ابو طا اء. دعد
 تناسليةوال لجلديةا االمراض مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 فةباضا اقتراح مع اللجنة بقرار
 قسم األمراض النفسية من مشرف

جمـال   شاهنده ٢٧
 القاضى

 االمـــراض
 الصدرية

 هازفشل الج ىالمنزلى باالكسجين فى مرض عالجفى ال يةمستقبل دراسة ماجستير
  منالمز نفسىالت

A Prospective Study On Domiciliary Oxygen Therapy In 
Patients With Chronic Respiratory Failure 

  .د. عاطف فاروق القرنأ
  لصدريةا مراضاال استاذ

  فوزى عبد الغنى محمد. د
 الصدرية المراضا مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

ــارة ٢٨ ــال س  له
 توفيق

 االمـــراض
 الصدرية

  لهواءمن تدفق ا حدال درجة رفةفي تشخيص و مع تنفسقياس ال قيمة ماجستير
Value Of Spirometry In Diagnosis And Staging Of Airflow 
Limitation 

  .د. احمد حامد عثمانأ
  دريةالص المراضا استاذ

  .د. خالد حسين احمدأ
  لصدريةاالمراض ا استاذ

  رالقاد دعب لدين. راندا عز اد
 الصدرية مراضاال مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

محمـد   مصطفى ٢٩
 هاشم

 االمـــراض
ــب  يةالعصـ
 والنفسية

 ىفى مستشف متناثرلمرضى التهاب اللويحى ال مخحجم ال لفقدان يةتحليل دراسه ماجستير
  سيوطا عةجام

Analytical Study Of Brain Volume Loss Among Multiple 
Sclerosis Patients In Assiut University Hospital 

  رويزف مد.د. حسن محأ
  والنفسيةالعصبية  المراضا استاذ

  راجح سيد.د. طارق على أ
  االمراض العصبية والنفسية استاذ

  فاروق مراد  عمرو. د
 االشعة التشخيصة دمساع استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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  ١٥
 المنعم عبد اميرة ٣٠

 محمد محمد
 االمـــراض
ــبية  العصـ

 والنفسية

  بأسيوط عيالجام ىبالمستشف ةالصرعية: دراس لنوباتا اعراض ماجستير
Semiology Of Epileptic Seizures: Assiut University 
Hospital Based Study 

  .د. حسن محمد فرويزأ
  فسيةوالن يةالعصب مراضاال استاذ

  ول.م. رضا بدرى عبد الرسأ
 مساعد االمراض العصبية والنفسية استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

 فمحمد يوس مى ٣١
 الكبش

 يف ةوتنبؤي ة)كدالالت تكهنياس)و (تي ١-تمثيل (اي ار سي سي دراسة دكتوراه الباثولوجيا
- ٥تلقوا االوكسالوبالتين وال ذينال ىالمستقيم لقولونىا انالسرط يمرض

  اوىفلورويوراسيل كعالج كيم
Study Of ERCC1 And TS Expression As Prognostic And 
Predictive Markers In Colorectal Carcinoma Patients 
Received 5-Fluorouracil And Oxaliplatin Chemotherapy 

  عبد الحميد كروش ان.د. سناء سليمأ
  وجىالباثول استاذ

  حلمى ماضى ن. حسام الديد
  مساعد الباثولوجى استاذ

  . داليا محمد محسند
  الباثولوجى مدرس

  جمعة جبر ادل. عد
بمعهد جنوب مصر  االورام بط مدرس

 الورامل

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

ــادة ٣٢ ــىفر غ  غل
 دالحميدعب

الغير  لليمفاوىاألوعية الدقيقة في الورم ا ثافةلك ةهيستوكيميائية مناعي دراسة ماجستير الباثولوجيا
  ينهودجك

Immunohistochemical Study Of Microvessel Density In 
Non-Hodgkin Lymphoma 

  نسيم جرجس رسيل.د. مأ
  الباثولوجيا استاذ

  سيد مد.د. هشام محأ
 الباثولوجي مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

عبداهللا  مصطفى ٣٣
 حفنى طه

ــا  الباثولوجي
 الكلينيكيةا

خارج الخلية  يصالتتركيب وإطالق حو يالستيروالت المختلفة عل تأثير دكتوراه
  كرات الدم الحمراء منالمنبثقة 

Effect Of Sterols On The Composition And Release Of 
Erythrocyte Derived Extracellular Vesicles 

  ت.د. مديحة يونس بخيأ
  ينيكيةاالكل الباثولوجيا استاذ

  حمد. حنان عمر مد.أ
  الباثولوجيا االكلينيكية استاذ

  طه حنفى المليجى ارق. طد
 يةاالكلينيك الباثولوجيا مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

    

  

  

 

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

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


  ١٦
ــر ٣٤ ــرم  عم مك

 حمودم
 التخــــدير

ــةوالعن  ايـ
 مركزةال

 نواعاال استخدام اللخ ةبااللياف البصري الحنجرىوالمشهد  االكلينيكي االداء دكتوراه
الواحد:  اليوم احاتالمزمارية الطفال جر فوقالمختلفة من أقنعة مجرى الهواء 

  مقارنة دراسة
Clinical Performance And Fiberoptic Glottic View During 
Use Of Different Supraglottic Airway Devices In Pediatric 
Day Case Surgery: A Comparative Study 

  احمد عبد العال فاطمة.د. أ
  التخدير والعناية المركزة استاذ

  .م. هاله سعد عبد الغفارأ
مسـاعد التخـدير والعنايـة     استاذ

 مركزةال

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

ممـدوح   شيماء ٣٥
 مكاوى

 التخــــدير
ــة  والعنايـ

 ركزةالم

مساعد   هلوحد كيوممع سلفات المغنسيوم مقابل الترا مختلطة اكيومالتر استخدام ماجستير
  في التخديرالناحي في الوريد لليدوكائين

Atracurium Mixed With Magnesium Sulfate Versus 
Atracurium Alone As Adjuvant To Lidocaine In 
Intravenous Regional Anesthesia 

  يوسف باس.د. حمدى عأ
  المركزة ايةوالعن ديرالتخ استاذ

  محمود وهبه جنيدى عال. د
 زةالمرك نايةالتخدير والع مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

   اللجنة بقرار
 

ــروة ٣٦ ــة م  خليف
محمــد عبــد  

 يمالرح

 الطـــــب
ــرعى  الشـ

ــ  موموالسـ
 كلينيكيةاال

 من لحدل ولةكمحا مفى عالج حاالت التسمم بفوسفيد االلومنيو مةالداع الوسائل ماجستير
  الجامعى وطبمستشفى اسي اتالوفي

Supportive Measures In Treatment Of Aluminium 
Phosphide Poisoning As A Trial To Reduce Mortality At 
Assiut University Hospital 

  ادياله بد.د. رنده حسين عأ
  الشرعى الطب استاذ

  على محمد امل.م.د. أ
  مساعد الطب الشرعى استاذ

  . خالد عبد الباقى عبد الرحمند
 المركزةالتخدير والعناية  مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

ــة ٣٧ ــد  فاطم محم
 فيظعبدالح

 الطـــــب
ــى  الطبيعـ

ــلوالتاه  يـ
 والروماتيزم

  صعيد مصر –أسيوط  ةمحافظ فىالمفاصل  ةخشون أنماط ماجستير
Pattern Of  Osteoarthritis In Assiut-Upper Egypt 

  .د. ايمان عباس محمودأ
الطبيعــى والتاهيــل  طــبال اســتاذ

  والروماتيزم
  يونالع بو. زهراء ابراهيم اد

الطب الطبيعى والتاهيل  عدمسا استاذ
  يزموالرومات

  . مروى محمود عبد العزيزد
 اهيـل الطـب الطبيعـى والت   مدرس

 والروماتيزم

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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  ١٧
ــاب ٣٨ ــد  رح احم

 سفيو
ــا  الباثولوجي

 يةاالكلينيك
مصل االلتهاب الكبدى الفيروسى بى على انتشار االلتهاب الكبدى  تأثير دكتوراه

  مقطعيه دراسهالحوامل :  لسيداتالفيروسى بى المستتر بين ا
Effect Of Hepatitis B Vaccination On The Prevalence Of 
Occult Hepatitis B Status During Pregnancy: A Cross 
Sectional Study 

  عز الدين ودمحم ة.د. عزأ
قسـم الباثولوجيـا    ورئـيس  استاذ

  االكلينيكية
  حفيظ. هبه احمد عبد الد

  كلينيكيةمساعد الباثولوجيا اال استاذ
  كامل سيد سهير. د

 االكلينيكية اثولوجيامساعد الب استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

ــد ٣٩ ــرحمنا عب  ل
 حمدى محمد

 التخــــدير
ــةوالعنا  يـ

 مركزةال

للضفيرة  ىللتخدير الموضع مساعدةالكيتروالك كعوامل  قابلم الديكساميثازون ماجستير
  لعامالكتف تحت المخدر ا يراإلخماعية في تنظ التبين العض عضديةال

Dexamethasone Versus Ketorolac As Adjuvants  To 
Interscalene Brachial Plexus Block In Shoulder 
Arthroscopy Under General Anaesthesia 

  علي لعزيز.د. محمود عبد اأ
  و العناية المركزة تخديرال أستاذ

  رحيم. شريف سيد عبد الد
 لعنايةمساعد في التخدير و ا أستاذ

 المركزة

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

 محمــد شــريف ٤٠
 يوسف داحم

ــة  جراحــ
 لتجميلا

بأستخدام  ىألورام الثد يةالتحفظ ةالناتجة عن الجراح زئيةالعيوب الج إصالح دكتوراه
  نقل األنسجة الذاتية

Management Of Partial Breast Defects Post Breast 
Conserving Surgery With Pedicled Perforator Flaps 

  حسن ح.د. يوسف صالأ
  لتجميلجراحة ا استاذ

  تهامى ىعل د. احمد محمد
  التجميل حةجرا مدرس

  حسن خليل يثم. هد
 ورامجراحة اصالح اال استشارى
مستشفى جود هوب  –والتجميل 

 -برمنجهام -اينجالند اوف ارته
 لتراانج

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

 فعــتر شــريف ٤١
 سعيد

 سةدرا٠الفتق اإلربي  ليحفي تص يشنستاينبين طريقتي باسيني و ل المقارنة ماجستير الجراحة
  قارنةعشوائية م

Comparison Between Bassini And Lichtenstein, Open 
Surgical Inguinal Hernia Repair. A Randomized Controlled 
Study 

  الخطيب سماعيلا م.د. عبدالمنعأ
  الجراحة استاذ

  يحيي فراج مد. محد
  ةالجراح مدرس

 

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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  ١٨
 المراضبالكامل في حاالت ا ستئصالهاالدرقية بعد ا لغدةل الذاتيالزرع  تقييم ماجستير الجراحة محمد جمال احمد ٤٢

  الحميدة بالغدة الدرقية
Thyroid Autotransplantation After Total Thyroidectomy In 
Benign Thyroid Diseases 

  فرغلى سالمعبد ال ى.د. عبد الراضأ
  احةالجر استاذ

  مد.د. مصطفى ثابت احأ
  الجراحة استاذ

  . محمد بكر محمد قطبد
 الجراحة مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

ــرام ٤٣ ــال  اب كم
 عبدالمالك

ــة  جراحــ
 العظام

الضاغطة والعقدة المضغوطة للعالج الجراحى  الشرائحاستعمال  مقارنة ماجستير
  أسيوط،مصر معة(أعلى عظمة الزند) بمستشفى جا جالز لكسورعظمة

Comparative Study Of The Use Of Plating Versus Tension 
Band For Surgical Management Of Olecranon Fracture In 
Assiut University Hospital, Egypt 

  .د. محمد جمال حسنأ
  لعظاما حةجرا استاذ

ذهنــى  زقالــرا بــد.د. المعتــز عأ
  السبروت

  جراحة العظام استاذ
  . ياسر فاروق راغبد

 العظام احةجر مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

عبــد  محمــد ٤٤
الراضـــــى 

 معبدالسال

ــة  جراحــ
 لعظاما

بعد اصالح شفا المفصل  لحوضا فصلم اخلالبالزما الغنية بالصفائح د حقن دكتوراه
  ظيفةوالو لم: تقييم االحىالجرا ارالمنظ واسطةب

Intra-Articular Platelet Rich Plasma Injection After 
Arthroscopic Hip Labral Repair: Assessment Of Pain And 
Function 

  ىالرحيم القاض د.د. هشام عبأ
  جراحة العظام استاذ

  لحميدمحمد عبد ا حمد.د. مأ
  جراحة العظام استاذ

  .د. حاتم جالل زكىأ
  عظامجراحة ال استاذ

  بينا ارين. اوليفر مد
   نفنتاا معىالجا المستشفى

 يااسبان - مدريد

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  

  

  

  

  

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

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


  ١٩

 

ــرم ٤٥ ــحاته  ك ش
 ازرع

ــة  جراحــ
 العظام

من النوع الثانى  نيةالقط ةالظهري تكسور الفقرا ىف المطولالخلفي  التثبيت ماجستير
   لكسور الفقرات  كيةاالمري كاديميةاال يمتقس حسب

Posterior Long Segment (T.P.S.F) For Thoraco Lumbar 
Spine Fracture Type B (AO) Classification 

  شريفال اهللا.د. عصام خلف أ
  العظام احةجر استاذ

  ىالمشتاو حىال دعب مد.د. محأ
  ظامالع ةجراح استاذ

  حسن يونس مدمح خالد.د.م. أ
 اممساعد جراحة العظ استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  :الى انالعنو تعديل مع اللجنة بقرار
كسور  ىالمطول ف لخلفىا التثبيت

 لنوعمن ا نيةالقط يةالظهر لفقراتا
 ديميةاالكا تقسيمالثانى حسب 

  اتالفقر لكسور السويسرية
Posterior Long 
SegmentFixation For Thoraco 
Lumbar Spine Fracture Type 
B (AO) Classification 

 
 ضـوان ر أحمد ٤٦

 ىنوب
  المخ جراحة

 واالعصاب 
احد  لقحاالت تزح ىتثبيت فقرتين أو ثالث فقرات ف بين ةمقارن دراسة ماجستير

  يةالقطن فقراتال
Comparative Study Between Three Level And Two Level 
Fixation In One Level Lumbosacral Spondylolithesis 

  موسى ىالح د.د. عبأ
  واالعصاب خالم جراحة أستاذ

  كريشة ابو.م. أحمد السيد أ
  واالعصابمساعد جراحة المخ  أستاذ

  مودمح سيد.م. محمد الأ
 واالعصابجراحة المخ  اعدمس أستاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

 االذنو االنف طونى فريد مريم ٤٧
 ةوالحنجر

 للوزتينا ئصالالحالق الكهربائى واست ستخدامبا حافظةال خلدا اللوزتينمقارنة بين استئصال  دراسة ماجستير
  بطريقة التشريح

Comparative Study Between Microdebrider Assisted Intracapsular 
Tonsillectomy And Extra Capsular Dissection Tonsillectomy 

  الحكيم د. على رجائى عبد.أ
  االنف واالذن والحنجرة استاذ

  ن. محمد مصطفى عثماد
 االنف واالذن والحنجرة مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

ــود ٤٨ قطــب  محم
 احمد

    نيكيهعن تهدئة الطفل علي جهاز التهويه الميكا كيهتدقيقية اكليني دراسة ماجستير االطفال طب
Clinical Audit On Sedation In Mechanically Ventilated Child 

  شريت امدح سماء.د. اأ
  فالطب االط استاذ

  امير فتحى رياض د. محمد
 طب االطفال ساعدم استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
ــب أحمد بوبكرا شيماء ٤٨ ــاطق  ط المن

والجهـاز   الحارة
 الهضمى

الكبدى الفيروسى المزمن ( سى  االلتهاب جفى عال دكالتاسفيرمع  فيرفعالية وامان دواء سوفوسبو تقييم الماجستير

 (  

Evaluation of efficacy and safety of daclatasvir and sofosbuvir in treatment of 

chronic hepatiyis C infectione 

 

  د / عبد الغنى عبد الحميد سليمان  ٠ا 

  د / محمد أحمد على غليونى 

  د / سحر محمد حسانى 

 

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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  ٢٠
  جوهرياً غير تغييراً البحث موضوع تغيير

 مجلسال قرار   التغيير بعد البحث موضوع  التغيير قبل البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم م

 األمــراض مرياسر ع يارا ٤٨
 ةالصدري

ـ  تهوية دور ماجستير عـالج مرضـى    يدعم التكيف ف
  للصدر مركزةالتليف الرئوي في العناية ال

Value Of Adaptive Support 
Ventilation In Management Of 
Patients With Interstitial Lung 
Diseases In Respiratory ICU 

فـي   ىالتليف الرئو مرضىل ختلفةالعالج الم انماط
  صدرالعناية المركزة لل

Management Patterns Of Patients 
With Interstitial Lung Diseases In 
Respiratory ICU 

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 عنوانمع تغيير ال حثالب وعموض رتغيي على اللجن ة  بق رار 
  لىا

ـ  ئـوى الر تليـف ال ضىلمر الصناعية التهوية انماط  ىف
  للصدر ركزةالم ايةالعن

Patterns Of Mechanical Ventilation In 
Patients With Interstitial Lung Diseases In 
Respiratory ICU 

 وهرىجغير  التغيير تباراع لجنةال ورفضت
 

    األشراف لجنة تعديل وكذا جوهرياً تغيراً البحث موضوع تغيير
  

 مجلسال قرار  التعديل بعد األشراف لجنة  التغيير بعد البحث موضوع  التعديل قبل األشراف لجنة    التغيير قبل البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم م
 لطبيعـى ا الطب احمد طلعت اسراء ٤٩

ــاتيزموال  رومـ
 والتأهيل

ـ  التشخيص دكتوراه  مـرض لتـأثير   رالمبك
المركزي  لعصبيبهجت على الجهاز ا

 صــابفســيولوجيا االع دامباســتخ
  اعيةاالشع طرقوال

Early Neurophysiological 
And Radiological 
Assessments In Patients 
With Behcet's Disease 

  رشاد محمد.د. سونيا أ
ــتاذ ــى   اس ــب الطبيع الط

  والتأهيل وماتيزموالر
 حمــداحمــد م عصــام.د. أ

  محمود
ــتاذ ــى   اس ــب الطبيع الط

  يلوالتأه والروماتيزم
  . محمد رؤوف عبد الرازق د

ــدرس ــبال م ــى  ط الطبيع
 التأهيلو يزموالرومات

في  النفسية االضطرابات
 قارنةمرضي بهجت م

 الذئبة الحمراء ىبمرض
وعالقتها بنشاط  المصريين

  رضالم
Psychiatric Disorders 
In Egyptian Patients 
With Behcet’s 
Disease Compared 
To Systemic Lupus 
Erythematosus And 
Their Relation To 
Disease Activity 

  .د. سونيا محمد رشادأ
ــتاذ ــب  اس ــىالط  الطبيع

  والتأهيلوالروماتيزم 
 مــد.د. عصــام احمــد محأ

  محمود
ــتاذ ــب اس ــى  الط الطبيع

  والتأهيل الروماتيزمو
   الرازق. محمد رؤوف عبد د

ــد ــب  رسم ــىالط  الطبيع
  والتأهيل تيزموالروما

  حسني جبره ني. روماد
 يةاالمراض النفس مدرس

 على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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  ٢١
  

    إشراف لجنة تعديل
  

 المجلس قرار  التعديل بعد األشراف لجنة   التعديل قبل األشراف لجنة  الدرجة التخصص  االسم م
العامة وطب  الصحة حعبد الفتا هشحات راندا ٥٠

 المجتمع
  حانىمحمود  حمد.د. احمد مأ ماجستير

  لمجتمعالعامة وطب ا الصحة استاذ
  قعبد الخال حمدم ام.م. اكرأ

  العامة وطب المجتمع لصحةمساعد ا استاذ
 

  انىمحمود ح مد.د. احمد محأ
  الصحة العامة وطب المجتمع استاذ

  الخالق د.م. اكرام محمد عبأ
  جتمعمساعد الصحة العامة وطب الم استاذ

  مداح ر.م. اسامة محمود العشيأ
 طفالمساعد طب اال استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

احمــد عبــد  مصــطفى ٥١
 منالرح

ــد ــراض  التولي وام
 اءالنس

  .د. سيد عبد الحميد عبداهللاأ دكتوراه
  وامراض النساء توليدال استاذ

  محمد السمان.د. على محمود أ
  النساء راضالتوليد وام استاذ

  ماعيلاس مودمح لدين. عالء اد
 النساء وامراضمساعد التوليد  استاذ

  اهللا.د. سيد عبد الحميد عبدأ
  التوليد وامراض النساء استاذ

  .د. على محمود محمد السمانأ
  ءالنسا امراضو التوليد استاذ

  لاسماعي محمود دين. عالء الد
  ساءالن راضوام لتوليدا دمساع استاذ

  . بن ويليم مولد
-ياليـد جامعـة اد  – النساءالتوليد وامراض  استاذ

 استراليا

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

 مــودمحمـد مح  دعـاء  ٥٢
 عثمان

العامة وطب  الصحة
 المجتمع

  مفتاح  مد.د. فرج محأ دكتوراه
  لمجتمعالصحة العامة وطب ا استاذ

  مرسى محمد . ايماند.أ
  عالمجتم طبو لعامةالصحة ا استاذ

  .م. لبنى عبد الواحد احمدأ
  مساعد االمراض الباطنة استاذ

  . وفاء شعبان سيدد
 لمجتمعالصحة العامة وطب ا مدرس

   مفتاح.د. فرج محمد أ
  المجتمع وطبالصحة العامة  استاذ

  محمد رسى.د. ايمان مأ
  الصحة العامة وطب المجتمع استاذ

  الواحد احمد دلبنى عب.م. أ
  مساعد االمراض الباطنة استاذ

 

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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  ٢٢
  

    إشراف لجنة تعديل تابع
  

 المجلس قرار  التعديل بعد األشراف لجنة   التعديل قبل األشراف لجنة  الدرجة التخصص  االسم م
العصـبية   االمراض محمد امةاس هبه ٥٣

 والنفسية
  فرغلى.د. وفاء محمد أ ماجستير

  والنفسية لعصبيةاالمراض ا استاذ
  . محمد احمد عبد الحميدد

 االمراض العصبية والنفسية مدرس

  لىفرغ محمد.د. وفاء أ
  العصبية والنفسية المراضا استاذ

  دالحمي بدع احمد. محمد د
  والنفسيةاالمراض العصبية  مدرس

  اهيمابر احمد قيب.د. عبد الرأ
 كلية التربية – سيةالنف حةالص استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  : قيد تجميد
  

 مجلسال قرار السبب  المدة التخصص الدرجة الطالب اسم م
 اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار للخارج للسفر ٢٠١٦ فبرایر من اعتبارًا عام لمدة المركزة والعنایة التخدیر دكتوراه محمد احمد الرحیم عبد احمد ٥٤

 اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار للخارج للسفر ١/١/٢٠١٦ من اعتبارًا عام لمدة الدمویة واألوعیة القلب طب دكتوراه محمد محمد عادل ھیثم ٥٥

 اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار للخارج للسفر ٢٠١٤ مارس من اعتبارا عام لمدة الدمویة واألوعیة القلب طب ماجستیر نص لطیف ماركو ٥٦

 اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار طفل لرعایة ٢٠١٥ اكتوبر من اعتبارا عام لمدة االطفال طب ماجستیر  ثابت حسن ثناء ٥٧

 اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار للخارج للسفر ٢٠١٥ ابریل من اعتبارا عام لمدة االطفال طب ماجستیر الكریم عبد محمود الرحمن عبد ٥٨

 اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار زوج مرافقة ١/٤/٢٠١٦ من اعتبارا عام لمدة االطفال طب دكتوراه زید سید شعبان شیماء ٥٩

  
   القيد تحويل

  
 المجلس قرار منها المحول الكلية إليها المحول الكلية التخصص الدرجة الطالب اسم م

 اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار اسيوط طب ومشبين الك طب طفالاال طب ماجستير راهيماب ايرن مينا ٦٠

 اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار اسيوط طب اسوان طب االطفال طب دكتوراه خالد محمد ىعبد الح خالد ٦١

 اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار يوطاس طب واناس طب ةالباطن االمراض دكتوراه يمحمد عل يعل علياء ٦٢

 اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار يوطاس طب واناس طب طنةالبا االمراض دكتوراه فؤاد الدين حييم محمد ٦٣
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  ٢٣
  

  القيد إلغاء
  

 المجلس قرار اإللغاء سبب التخصص الدرجة الطالب اسم م
 اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار طلبه لىع بناء العينوجراحة  طب ماجستير محمد زعبد العزي عمر ٦٤

 اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار لبهعلى ط بناء وجراحة العين طب ماجستير عادل تادرس مارتينا ٦٥

ــب دكتوراه سيد حسن جمال ٦٦ ــموم   الط ــرعى والس الش
 ينيكيةاالكل

 اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار لوفاته نظراً

 
  

                                           

  الجلدية والتناسلية االمراض          حسن سيد محمد هبه

  الكلينيكيةالباثولوجيا ا           محمد منصور مصطفى هويدا

  فسيةالعصبية والن مراضاال         حسين صديق صالح معتز

  نفسيةاالمراض العصبية وال         احمد هاشم فرغلى مروة

  االساسية ( الهستولوجى) الطبية العلوم      يوسف على اسماء

  عينطب وجراحة ال              عوض اصرعبد الن احمد

  لنساءا مراضوا التوليد        عطا سيد اسرا

  معياتالس         شعبان  شاتن احمد

  الجراحة        الرحيم عبد الناصر صادق عبد

    جراحةال        حالفتا عبداسامة  وليد

  االطفال طب        لسنو نىها شادى
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  ٢٤
  

  تخاطبامراض ال            محمد فهيم لعزيزا عبد

  الاالطف طب      المسيح عبد فتحي اماني

  االطفال طب      العليمعبد  لبديععبد ا راندا

  االطفال طب      محمد محمد ربيع ازهار

  والحنجرة الذنوا فاالن                عبيد الكثيري عمر جمال

  ساءوامراض الن توليدال        حسن حمودمجدي م احمد

  الطفالا طب      سالم هللاعبدا مصطفى

  نجرةاالنف واالذن والح                  عبد الوهاب زارع يارا

  ينطب وجراحة الع           العطار سينح سارة

  االنف واالذن والحنجرة       لسالمعبد ا محمد دينا

  الطبية االساسية ( الباثولوجى) العلوم  محمد محمد محمد هراءالز فاطمة

  )لوجى( الباثو الساسيةا لطبيةا العلوم    صالح عبد الحكيم سالى

  النساء ضوامرا وليدالت          كامل احمد بكرى احمد

  الكلينيكيةا لباثولوجياا           بخيت مصطفى بخيت آيات

  جراحةال         احمد محمد لدينا نور

  كلىال راضام         احمد مختار سوزان

  لنفسيةالعصبية وا االمراض         محمد حمدطارق م احمد

  الطفالطب ا          جالل اهيمابر غادة
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  ٢٥
  التجميلجراحة          جميل جرجس جورج

  طنةالبا االمراض        رنص تحىف هيام

  تشخيصيةال االشعة      شاكر ابو العال مصطفى

  لباطنةاالمراض ا       صطفىابو الحسن م مصطفى

  الجراحة            المةس احمد طه

  الجراحة          البديع بدرأفت ع محمد

  الجراحة            سمعانراووف  بوال

  التوليد وامراض النساء             محمود عبداهللا محمد

  الباطنة االمراض      ماعيلعبد الراضى اس عمرو

  والعناية المركزة لتخديرا            مدطلعت مح محمد

  والحنجرة الذناالنف وا        عبد السالم معمر الفارسى ينالد عماد

  الجراحة        لىعبد المنعم ع احمد

  نساءال مراضالتوليد وا            عزت محمود احمد

  ساءالتوليد وامراض الن            منشأت ولي اندرو

  الجراحة         صيفن يدمف عماد

  النساء وأمراض دالتولي                        حمدبالل احمد م ايمان

  الجراحة       شفيق سالفون شادى

  االطفالطب              خلف ثابت هريدى محمد

  مركزةال لعنايةالتخدير وا                   مرزوق احمد احمد
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  ٢٦
  )لطبيةا الميكروبيولوجياالطبية االساسية (  العلوم    ثابت محمدالحناوى  سمر

  ةالمركز يةوالعنا لتخديرا       لحميدا دفرغلي عب محمد

  المركزة يةوالعنا يرالتخد       فيصل ليع ادلع محمود

  الدموية عيةطب القلب واالو        ضيالحسن عبد الرا ابو محمد

  والصدر بجراحة القل         فظالحا بدفاروق ع محمد

    الصدرية اضاالمر         داهللاعب حمدصالح م محمد

  ساءالتوليد وامراض الن         طيالسنبا مداح دمحم مصطفى

  طنةاالمراض البا          الحكيم احمد دعب الشيماء

  طفالطب اال          الالع دبكري عب صفاء

    القلب واالوعية الدموية طب      غالي يمجد مورا

    طب االطفال         عثمان رحمنعبد ال وفاء

  والعناية المركزة يرالتخد     ظيمعبد الع يلاسماع أحمد

  المركزة لعنايةالتخدير وا       مصطفى سيد زينب

  الصدريةاالمراض           حامد حسن رباب

  المركزةالتخدير والعناية      سالمعبد ال على نىكيال محمد

  الباطنة مراضاال        محمد ىعبد الح سنالمح عبد

  لمركزةوالعناية ا تخديرال     عبد الحى سيد الشيماء

  المسالك البولية راحةج     عبد المغنى عاصم ايمن

  التوليد وأمراض النساء       ابراهيم حىفت اسماء
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  ٢٧
  ىالكل اضامر          نصر الدين فرج محمود

  االطفال بط             احمد سيد كوثر

  االمراض الصدرية        محمد ابو القاسم نرمين

  واالوعية الدموية قلبال طب      محمد سليم خالد

  والحنجرة الذنوا االنف       احمد سيد محمد

  يةالصدر المراضا         جمال مهدي اسراء

  االشعة التشخيصية      يدسمع امير سع داليا

  النساءالتوليد وامراض      الحميد بدسيد ع كريم

  القلب والصدر احةجر    يدالمج بدمحمود ع احمد محمود

  ةاالمراض الصدري      محمد سيد محمد هند

  طب االطفال           هانى ولسن سوزى

  والعناية المركزة التخدير      لطفى حلمى محمد

  زةالمرك والعناية التخدير    زيزمحمود عبد الع محمد

   صيةى         االشعة التشخيصغير رفاع د/ إيمان محم ط

  مراض الصدرية  محمد هاشم حمزة احمد     اال سارة/  ط

   لباطنةا االمراضالسيد حسن            ح/ وفاء صال ط

  النساء  وامراضالتوليد                  رزق يل/ شنوده جم ط

  / حسن عبد الرازق احمد           االمراض العصبية والنفسية  ط

  / جاكلين أنور توفيق               االمراض الباطنة ط
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  ٢٨
   طفالبطرس             طب اال وريس/ رانيا م ط

   لباطنةا مراضعبد الرحمن أحمد           اال يحة/ سم ط

   النساء أمراضو ليدنصر               التو على/ منال زكريا  ط

   طنةا/ اسماء أحمد عطية                 االمراض الب ط

  زكريا                االمراض الباطنة  جمال سوالين/  ط

   لدموية/ أحمد محمد عادل                  طب القلب واالوعية ا ط

   المناعةو الطبية لوجياأحمد محمد            ميكروبيو ؤمنم ة/ هب ط

  عالج االورام والطب النووى          يزفرو محمد/ رغدة حسن  ط

  / محمد حمادة تكرونى               الجراحة العامة  ط

  / حسام الدين محمد عصام            االمراض الباطنة ط

  اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار
  الدكتوراه درجة بمنحها التوصية ععمران م حامد احمد ايناس/  للطبيبةاالطفال  طب في الدكتوراه رسالة قبول -٦٨

   الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
  الدكتوراه درجة بمنحها التوصيةمع  دعبداهللا احمد محم شيماء/  للطبيبة التشخيصية االشعة في الدكتوراه رسالة قبول-  ٦٩

   الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
  الدكتوراه درجة بمنحه التوصيةمع  حسنعطية  وليد/  للطبيب مىوالجهاز الهض رةالمناطق الحا طب في الدكتوراه رسالة قبول -٧٠

   الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
ماجستيرال ةلدرج طباءبشأن استمرار قيد بعض السادة األ لكليةا مجلسللعرض علي  قائمة -٧١  

  ٠اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار
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  ٢٩

  

دكتوراهلدرجة ال ءاألطبا دةقيد بعض السا مراربشأن است ةالكلي سللعرض علي مجل قائمة -٧٢  

  اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار
  درجة الدكتوراه  احسن بكر البدوى مع التوصية بمنحه وة/ مر بة( الهستولوجيا ) للطبي ساسيةفى العلوم الطبية اال وراهالدكت سالةمذكرة بشأن قبول ر – ٧٣

   الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
   ٠ رسومال دادس لعدملدرجة الماجستير نظرا  طباءإلغاء قيد بعض اال أنمذكرة بش – ٧٤

  اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار
   ٠االطفال  راحةفى ج لدكتوراهدرجة ا ءاالطفال لدرجة الدكتوراه فى الجراحة العامة بسبب إنشا احة_ المدرس المساعد بوحدة جر مالك/ أحمد جمال عبد ال بيبالطمذكرة بشأن إلغاء قيد  – ٧٥

  اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار
   ٠ ورشه تةلمدة س الدكتوراهلدرجة   والتأهيلأحمد عثمان_ مدرس مساعد بقسم الطب الطبيعى والروماتيزم  مدقيد الطبيبة / اميرة مح جميدمذكرة بشأن ت -٧٦

  اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار
   ٠لدرجة الدكتوراه  ٢٠١٦/  ٤/  ١إلى  ٢٠١٥/  ٤/  ١الهستولوجى لمدة عام اعتبارا من  معبد الرؤوف _ المدرس المساعد بقس ودمذكرة بشأن أستمرار قيد الطبيبة / مها محم -٧٧

  اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار
  ٠ ٢٠١٧حتى ابريل ٢٠١٦لمده عام اعتبارا من ابريل  لدكتوراها لدرجه لتأهيلالطب الطبيعى والروماتيزم وا بقسمالطبيب / شاذلى حسين محمد  يدق امذكره بشأن استمر – ٧٨

  اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار
  ٠ ٢٠١٧حتى اكتوبر ٢٠١٦من ااكتوبر  ارالمده عام اعتب راهلدرجه الدكتو  التأهيلالطب الطبيعى والروماتيزم و بقسم حلمى جالل وفاءاستمرا قيد الطبيبه /  نبشأ ذكرهم -٧٩

  اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار
   ٠ ٢٠١٦حتى اكتوبر ٢٠١٥ توبرالمخ واالعصاب  لدرجه الدكتوراه لمده عام اعتبارا من ااك جراحة بقسممحمد االمام  ود/ هشام محم طبيبقيد المذكره بشأن استمرا  -٨٠

  اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار
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  ٣٠
  

   ٠ ٢٠١٧بريلا حتى٢٠١٦ بريلاالصابات لدرجه الدكتوراه اعتبارا من ا بوحدهالجراحة العامة  بقسم االخصائىبشأن استمرا قيد الطبيب / احمد صادق محمد ابوالحسن  كرهمذ -٨١

  اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار
   ٠ ٢٠١٧حتى ابريل٢٠١٦ام القصور لدرجه الدكتوراه اعتبارا من ابريل  فىبقسم الجراحة العامة  بمستش اخصائىقيد الطبيب / محمد شاكر ابوالعال  مرااست شأنمذكره ب - ٨٢

  اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار
   ٠ ٢٠١٧ريلحتى اب٢٠١٦ ريللدرجه الدكتوراه اعتبارا من اب امهمساعد بقسم الجراحه الع درسفاضل م ودابوالسع يرمذكره بشأن استمرا قيد الطبيب / بش -٨٣

  اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار
   ٠ ٢٠١٧ابريل ىحت٢٠١٦ بريلمن ا بارااالصابات لدرجه الدكتوراه اعت بوحدهالعامة  جراحةال بقسم االخصائىبشأن استمرا قيد الطبيب / ايمن كمال محمد عبدالخالق  مذكره -٨٤

  اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار
   ٠الرساله   ستكمالال ٢٠١٦اكتوبر  تىح ذلكالهضمى و لجهازالحاره وا لمناطقلدرجه الدكتوراه فى طب ا لعواضا دعب هانىمذكره بشأن استمرار قيد الطبيب /  -٨٥

  اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار
   -عام اخر وهم :  مدهبعد ل اسمائهم ىمذكره بشأن استمرار قيد االطباء االت -٨٦

   ٠ ٢٠١٧حتى  ٢٠١٦اعتبارا من ابريل  درمساعد جراحه القلب والص مدرس–مكاوى  عبدالحكيممحمد  احمد /ط

   ٠ ٢٠١٧حتى  ٢٠١٦اكتوبر  من تبارابطب المنيا  اع صدرالقلب وال همساعد جراح مدرس–عطا اهللا ضىرا حمدا /ط

  اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار
   ٢٠١٦/  ٤/  ١لمدة عام أعتبارا من  دكتوراه_ لدرجةال لحميدقيد الطبيب / عمرو محمد عبد ا دبشأن تجمي  امةخطاب قسم الجراحة الع -٨٧

  اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار
وذلك  ٢٠١٧إلى أبريل  ٢٠١٥لدرجة الدكتوراه فى السمعيات لمدة عامين من أبريل  لطلبةا فىمذكرة بشان أستمرار قيد الطبيبة / داليا إسماعيل عبد الرازق _ أخصائى سمعيات بمستش -٨٨

   ٠والرسالة  توراهالدك نم الثانىألستكمال الجزء 

 اللجنة جاءبقرار ما على المجلس وافق:  القرار
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