
   

 
 

٩

٩ 

  الدراسات العلیا
  تسجیالت مواضیع األبحاث:

 المجلسقرار  لجنة اإلشراف موضوع البحث الدرجة التخصص  اإلسم م

١  

  
احمد سید 
اسماعیل 
  خشبة

جراحة 
  دكتوراة  العظام

نتائج المقارنة بین االطالة والتصفیح واالطالة بدون تصفیح فى عالج قصر عظام الفخذ 
  فى االطفال

Results Of Lengthening And Then Plating Compared To 
Conventional Lengthening Without Plating In Management Of 
Femoral Shortening In Children 

  ا.د/ كمال احمد محمد الجعفري
  استاذ جراحة العظام

  أ.د/ وائل یوسف العادلي
  استاذ جراحة العظام
  د. محمد خالد حسن

  مدرس جراحة العظام

علـى  سالمجل واافق
اللجنة بقرار جاء ما
  

٢  

محمد محمود 
  احمد زھري

جراحة 
  ماجستیر  العظام

العالج الجراحي للخلع الجزئي والكامل لمفصل الحق في االطفال المصابین بالشلل 
  الدماغي

Surgical Treatment Of Hip Subluxation And Dislocation In 
Children With Cerebral Palsy 

  حافظ إبراھیم أ.د/ عبد الخالق
  أستاذ جراحة العظام والكسور

  د/ ناریمان السید محمد إبراھیم أبو العیون
  مدرس جراحة العظام والكسور

  د/ محمد خالد حسن
  مدرس جراحة العظام والكسور

علـى  المجلس واافق
اللجنة بقرار جاء ما
 

٣  

محمد 
عبدالھادى 
عبدالظاھر 
  عبدالرحمن

جراحة 
  ماجستیر  العظام

  منھجیة لنقطة التثبیت البعیدة فى االنصھار القذالى العنقىمراجعة 
Distal Fixation Point In Occipito-Cervical Fusion. A Systematic 
Review 

  أ.د/ محمد جمال حسن محمد
  أستاذ جراحة العظام

  أ.د/ المعتز عبد الرازق السبروت
  أستاذ جراحة العظام
  د/ أحمد محمد شوقي
  مدرس جراحة العظام

علـى  المجلس واافق
اللجنة بقرار جاء ما
 

٤  

أحمد محمود 
  أحمد علي

األمراض 
  دكتوراة  الباطنة

دور سیستاسین سي والبروتین الجیالتیني لخالیا الدم البیضاء المصبوغة المصاحب 
  للیبوكالین في التنبؤ المبكر بالفشل الكلوي الحاد في مرضى الیرقان اإلنسدادي

Cystatin C And Neutrophil Gelatinase Associated Lipocaline As 
Early Predictors Of Acute Kidney Injury In Cholestasis 

  أ.د/ محمد عباس صبح
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ أحمد محمد مصطفى عشماوي
  مدرس األمراض الباطنة

علـى  المجلس واافق
اللجنة بقرار جاء ما
 

٥  

أسماء نادي 
األمراض   حسین حمدان

  دكتوراة  لباطنةا

وبروتین سي التفاعلي ذو الحساسیة المرتفعة وعالقتھم  ٦- مستوى األدیبونیكتین، اإلنترلوكین
  بسمك الطبقة الوسطى للشریان السباتي في مرضى أنیمیا البحر المتوسط من النوع بیتا

Adiponectin, Interleukin-6 And High Sensitive C- Reactive Protein In 
Relation To Carotid Intima-Media Thickness In B-Thalassemia Patients 

  أ.د/ أسامة أحمد إبراھیم
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ والء حسني محمد

  مدرس األمراض الباطنة

علـى  المجلس واافق
اللجنة بقرار جاء ما
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١٠

١٠ 

٦  

احمد عبد 
الفضیل 

األمراض   مغربى حسن
  دكتوراة  الباطنة

بالمنظار باستخدام الرسم البیانى الھستوجرام فى تقییم اورام  ةیدورالموجات فوق الصوت
  البنكریاس

Role Of Endoscopic Ultrasound Elastography Strain Histograms In 
The Evaluation Of Patients With Pancreatic Masses 

  أ.د/ حسین أحمد األمین ھمام
  أستاذ األمراض الباطنة
  یدد/ زین العابدین أحمد س

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

علـى  المجلس واافق
اللجنة بقرار جاء ما
 

٧  

عبد البصیر 
محمد محمد 

األمراض   محمد
  الجلوبیولین المتبرد في الدم في مرضى الغسیل الدموي الكلوي المزمن  ماجستیر  الباطنة

Cryoglobulinemia In Chronic Haemodialysis Patients 

  كیم نفادىأ.د/ ھویدا عبد الح
  أستاذ بقسم الباطنة العامة
  د/ رفعت فتحى عبد العال

  أستاذ مساعد أمراض باطنة
  د/ دالیا أحمد عبد الفتاح نجم
  مدرس باثولوجیا إكلینیكیة

علـى  المجلس واافق
اللجنة بقرار جاء ما
 

٨  

عبد الرحمن 
أحمد سید 

األمراض    محمد ابراھیم 
  ماجستیر  الباطنة

  مرضى التلیف الكبدى مع وبدون استسقاءنفاذیة األمعاء في 
Intestinal Permeability In Cirrhotic Patients With And Without 
Ascites 

  أ.د/ إیناس أحمد رضا الكریمي
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ رفعت فتحي عبد العال نصیر
  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

علـى  المجلس واافق
اللجنة بقرار جاء ما
 

٩  

یات أبوطالب آ
عبدالاله 
طب القلب   عبدالجلیل

واألوعیة 
  الدمویة

  دكتوراة

القیمة المضافة من التصویر المقطعي المتماسك إلي االنسیاب المجزأ االحتیاطي للتنبؤ 
بالنتائج السلبیة إلصابات الشریان التاجي الغیر مستھدفة للعالج التداخلي في مرضي داء 

  یان التاجي الحاد الغیر مصاحبة بارتفاع اإلس تيالسكري المصابین بمتالزمة الشر
Added Value Of Optical Coherence Tomography To Fractional 
Flow Reserve To Predict Adverse Outcomes Of Non-Culprit 
Coronary Lesions In Diabetic Patients With Non ST Elevation 
Acute Coronary Syndrome 

  مد علي یوسفأ.د/ عمرو أح
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ حاتم عبد الرحمن حلمي
  أستاذ مساعد طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ أیمن خیري حسن
  أستاذ مساعد طب القلب واألوعیة الدمویة

علـى  المجلس واافق
اللجنة بقرار جاء ما
 

١
٠  

  
رامي محمد 
كامل توفیق 

 أحمد
طب جراحة 

  ماجستیر  العیون

 ةالمخروطی ةالمركزي في األشخاص الطبیعیین ومن یعانون من القرنی ةقییم سمك القرنیت
 ةالمقطعی ةومابعد عملیة تصحیح اإلبصار باللیزر بإستخدام كامیرا شایمفالج واألشع

 ةالمترابط
Assessment Of Central Corneal Thickness In Normal, Keratoconus 
And Post-Laser In Situ Keratomileusis Eyes Using Scheimpflug 
Imaging And Swept Source Optical Coherence Tomography 

  أ.د/ جمال حسین حسین
  أستاذ طب وجراحة العین

  د/ وائل محمد أحمد سلیمان
  أستاذ مساعد طب وجراحة العین

  د/ حازم عبد المتعال
  مدرس طب وجراحة العین

علـى  المجلس واافق
جنةالل بقرار جاء ما
 

١
١  

  
سندس حسن 
  سید محمد

األشعة 
  ماجستیر  التشخیصیة

أشھر بین المرضى  ٦مفصل الفخذ التنموي في الرضع أقل من نسبة حدوث تشوھات 
غیر ذوى الشكوى بأعراض مفصل الفخذ في العیادات الخارجیة بمستشفیات جامعة 

  أسیوط
Percentage Of Developmental Hip Dysplasia  In Asymptomatic 

  أ.د/ عبد الكریم حسن عبد اهللا
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ شریف محمد عبد العال

  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

علـى  المجلس واافق
اللجنة راربق جاء ما
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١١

١١ 

Infants (Less Than 6 Months Old) At Assiut University Hospital 
Outpatient Clinics 

  د/ ناریمان أبو العیون
  مدرس جراحة العظام 

 

١
٢  

محمد  
مصطفي عبد 

  الحمید
األنف 
واألذن 
  والحنجرة

  ماجستیر

شق طبلة األذن مع أو بدون تركیب أنوبة تھویة جرومیت فى عالج إرتشاح األذن 
 الوسطى: دراسة مقارنة

Myringotomy With Or Without Insertion Of A Go Grommet 
Ventilation Tube In The Management Of Otitis Media With 
Effusion: A Comparative Study 

  أ.د/ محمد عبد اهللا محمد
  أستاذ جراحة األنف واألذن والحنجرة

  د/ حمزة الشافعي أحمد
أستاذ مساعد جراحة األنف واألذن 

  والحنجرة

علـى  المجلس واافق
اللجنة بقرار جاء ما
 

١
٣  

سارة عوض 
  الكریم محمد
طب   عثمان

  ماجستیر  األطفال

الضطرابات العصبیة لدى االطفال والمراھقین الذین یعانون من امراض القلب فى وحدة ا
  القلب بمستشفى االطفال الجامعى باسیوط

Neurological Abnormalities In Children And Adolescents With 
Heart Disease In Assiut University Pediatric Cardiac Unit 

  دأ.د/ صالح الدین عمرى أحم
  أستاذ طب األطفال

  أ.د/ جمال على عبد العال عسكر
  أستاذ طب األطفال

  د/ خالد عبد العزیز سنوسى
  أستاذ مساعد طب األطفال

علـى  المجلس واافق
اللجنة بقرار جاء ما
 

١
٤  

وفاء جمال 
عبد الناصر 
طب   ثابت العطار

  ماجستیر  األطفال

في األطفال من شھرین إلى  أمراض القلب الخلقیة كعامل خطر لحدوث خلل في النمو
  عامین في مستشفى األطفال الجامعي بأسیوط

Congenital Heart Disease As A Risk Factor For Developmental 
Affection In Children From 2 Months-2 Years In Assiut University 
Children Hospital 

  أ.د/ ماھر مختار أحمد
  أستاذ طب األطفال

  طیب أحمدد/ فیصل الخ
  مدرس طب األطفال

علـى  المجلس واافق
اللجنة بقرار جاء ما
 

١
٥  

وردة محمد 
  حسن احمد

طب 
  ماجستیر  األطفال

العقارات المستخدمة لعالج الحدید الزائد في االطفال الذین یعانون من نقل الدم المزمن 
  في مستشفى األطفال بجامعة اسیوط

Chelation Therapy In Chronically Blood Transfused Pediatric 
Patients In Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ فھیم محمد فھیم
  أستاذ طب األطفال

  أ.د/ خالد إبراھیم عبد الرحمن 
  أستاذ طب األطفال

على المجلس واافق 
اللجنة بقرار جاء ما
 

علي فرجاني   ١٦
  عبدالرحیم

جراحة 
  دكتوراه  العظام

  احیة تغلغال لعالج حاالت الكسور االمامیة المرتبطة لمفصل الحقاقل الشقوق الجر
Less invasive approaches in anterior associated types of acetabular 
fractures   

  أ.د/ فیصل فھمي آدم
  أستاذ جراحة العظام

  أ.د/ أسامة أحمد فاروق
  أستاذ جراحة العظام

  أ.د/ علي محمدین محمد
 مأستاذ جراحة العظا

علـى  المجلس واافق
اللجنة بقرار جاء ما
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١٢

١٢ 

 

  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا 
  
 المجلسقرار  موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم م
١
٧  

عمرو 
طلعت 
  مصطفى

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  دكتوراه

ت في الوقایة من نوبات التشنج مقارنھ بین عقار البیتالول الماغنسیوم سلفا
  نتیجة ما قبل تسمم الحمل الشدید

Comparison Between Labetalol And Magnesium Sulfate 
In Prevention Of Eclamptic Fits In Severe Pre-Eclampsia 

 ةبین التخدیر الكلي والتخدیر النصفي في متالزم ةمقارن
  ھلب

General Anesthesia Versus Spinal Anesthesia 
In Patients Of HELLP Syndrome 

على المجلس واافق
اللجنة بقرار جاء ما
 

  

  تغییر موضوع البحث تغیرًا غیر جوھریًا وكذا تعدیل لجنة االشراف  
  

قرار  د التعدیللجنة االشراف بع لجنة االشراف قبل التعدیل موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم م
 المجلس

١
٨ 

  
مروه علي  
محمد عبد 

  الفتاح

  
األشعة 
  التشخیصیة

  
  ماجستیر

دور األشعة المقطعیھ متعددة المقاطع المدعومھ 
بخاصیھ الترویھ في تقییم زیادة سمك جدار القولون 

  والمستقیم بعد العملیة الجراحیة
The  Role Of Multidetector Computed 
Tomography Perfusion In The 
Assessment Of Postoperative Colorectal 
Thickening 

متعددة المقاطع  ةدور األشعة المقطعی
في تقییم زیادة  ةالتروی ةبخاصی ةالمدعوم

  سمك جدار القولون والمستقیم
The Role Of Multidetector 
Computed Tomography 
Perfusion In The Assessment 
Of Colorectal Thickening 

  أ.د/ ھشام مصطفى كامل
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  د/ ھیثم أحمد سامى
أستاذ مساعد األشعة 

  التشخیصیة

  أ.د/ ھشام مصطفى كامل
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  د/ ھیثم أحمد سامى
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ عادل جمعة جبر
  مدرس طب األورام

ــق واافــ
المجلـــس

جاء ما على
اللجنة بقرار

 

١
٩  

ریم محمد 
الخالق  عبد

محمد 
  العجوز

الباثولوجیا 
  اإلكلینیكیة

  
  
  
  

 دكتوراه

ال  نمط الجین  ي وال  نمط الظ  اھري لتوص  یف الطف  رات      
الش  ائعة لم  رض أنیم  ا البح  ر المتوس  ط ألف  ا ف  ي جن  وب  

  مصر
Genotype and phenotype characterization 
of common α thalassemia mutations in 
upper Egypt 

المحددات الجزیئیة والسریریة للتوسع 
النسیلي لالنتیاب اللیلي الھیموجلوبیني 

  البولي
Molecular and Clinical 
Determinants of Clonal 
Expansion in Paroxysmal 
Nocturnal Hemoglobinuria  

  .د/ سھیر محمد أحمد 
أستاذ متفرغ الباثولوجیا 

  اإلكلینیكیة
  د/ محمد سمیر محمد

ساعد الباثولوجیا أستاذ م
  اإلكلینیكیة

  د/ مادلین عادل عطیة
أستاذ مساعد الباثولوجیا 

  اإلكلینیكیة
  أ.د/ خالد إبراھیم السایح

  أستاذ طب األطفال

  أ.د/ سھیر محمد أحمد 
  أستاذ متفرغ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  أ.د/ جاروسلوماجیوسكي
أستاذ ورئیس قسم أمراض الدم 

فالند مؤسسة كلی -وبحوث األورام
  الوالیات المتحدة-أوھایو  - كلیینك

  د/ محمد سمیر محمد
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ مادلین عادل عطیة
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

واافق 
المجلس 

على ما جاء
 بقرار اللجنة
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١٣

١٣ 

  
  تعديل لجنة إشراف

  

 المجلسقرار لجنة األشراف بعد التعديل لجنة األشراف قبل التعديل الدرجة التخصص االسم م

٢٠  
نورهان محمود 

  عباس

  
  

طب المناطق 
الحارة والجهاز 

  الهضمي

  ماجستير

  د/ إلهام أحمد حسن
  طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي أستاذ مساعد

  د/ محمد عمر عبد المالك
  طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي أستاذ مساعد

  د/ إلهام أحمد حسن
  طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي مساعدأستاذ 

  د/ محمد عمر عبد المالك
  طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي أستاذ مساعد

  د/ أسماء عمر أحمد
  أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

 بقرار جاء ما على المجلس واافق
  اللجنة

بوال روفائیل   ٢١
  صدقي

  
  
  

  ماجستير  األمراض الباطنة

  ة أحمد إبراهيمأ.د/ أسام
  األمراض الباطنة أستاذ

  د/ نجالء محمد محمد
  األمراض الباطنة مدرس

  أ.د/ أسامة أحمد إبراهيم
  األمراض الباطنة أستاذ

  د/ نجالء محمد محمد
  األمراض الباطنة مدرس

  أ.د/ انتصار حامد أحمد
  أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية

 بقرار جاء ما على المجلس واافق
  جنةالل

مریم مجدي   ٢٢
  نصحي

األنف واألذن 
  والحنجرة

  ماجستير

  أ.د/ محمد شاكر عبد العال
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  د/ محمد محمود محمد رشدي 
  مدرس األنف واألذن والحنجرة

  أ.د/ محمد شاكر عبد العال
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  د/ محمد محمود محمد رشدي 
  لحنجرةمدرس األنف واألذن وا

  د/ محمد زكريا عبد الرحمن
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 بقرار جاء ما على المجلس واافق
  اللجنة

٢٣  
ماريانا أنور 

  توفيق
عالج األورام 

  الطب النوويو

  
  

 ماجستير

  أ.د/ محمد إبراهيم السيد
  أستاذ األشعة العالجية والطب النووي

  أ.د/ حنان جمال الدين مصطفى
  ألورام والطب النوويأستاذ عالج ا

  أ.د/ حنان جمال الدين مصطفى
  أستاذ عالج األورام والطب النووي

  د/ طارق صالح أحمد 
  مدرس عالج األورام والطب النووي

 بقرار جاء ما على لسالمج واافق
  اللجنة
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  د/ طارق صالح أحمد 
  مدرس عالج األورام والطب النووي

  د/ مصطفى السيد عبد اليونس
  أستاذ مساعد األشعة العالجية والطب النووي

٢٤  

آيات شحاته 
  إسماعيل

  أ.د/ جمال عبد الحميد أحمد  ماجستير  الجراحة
  أستاذ الجراحة

  أ.د/ عبد المنعم إسماعيل الخطيب
  أستاذ الجراحة

  د/ مروة إسماعيل خلف
  مدرس عالج األورام

  أ.د/ جمال عبد الحميد أحمد
  أستاذ الجراحة

  أ.د/ عماد صالح الدين خالف
  طب القاهرة –ستاذ الجراحة أ

  د/ مروة إسماعيل خلف
  مدرس عالج األورام

 بقرار جاء ما على المجلس واافق
  اللجنة

٢٥  
لمياء فاضل 

  محمد
الميكروبيولوجيا 
  الطبية والمناعة

  ماجستير

  أ.د/ إيناس عبد المجيد محمد
  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

  د/ ميخائيل نظمي عجبان
  اعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأستاذ مس

  أ.د/ إيناس عبد المجيد محمد
  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

  د/ ميخائيل نظمي عجبان
  أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

  د/ خالد فتحي رياض 
  مدرس طب األطفال

 بقرار جاء ما على المجلس واافق
  اللجنة

٢٦  
مروة مجدي 

  دحام
الباثولوجيا 
  اإلكلينيكية

  
  

  ماجستير
  أ.د/ لبنى محمد تاج الدين

  أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية
  د/ داليا أحمد عبد الفتاح نجم
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

  أ.د/ لبنى محمد تاج الدين
  أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية
  د/ داليا أحمد عبد الفتاح نجم

  نيكيةمدرس الباثولوجيا اإلكلي
  د/ طارق عبد الراضي

  مدرس التوليد وأمراض النساء

 بقرار جاء ما على المجلس واافق
  اللجنة
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٢٧  
إيمان رضا 
  محمد

الباثولوجيا 
  اإلكلينيكية

  
  
  
  

  دكتوراه

  أ.د/ إلهام عبد السميع علي
  أستاذ متفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية

  أ.د/ أحمد مدحت نصر
  الهضمي أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز

  د/ تغريد محمد كمال
  أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/ أشرف السيد حسب اهللا
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

Prof. Daniel Ramon 

  أ.د/ إلهام عبد السميع علي
  أستاذ متفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية

  أ.د/ أحمد مدحت نصر
  أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي

  تغريد محمد كمال د/
  أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/ أشرف السيد حسب اهللا
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

  

 بقرار جاء ما على المجلس واافق
  اللجنة

٢٨  

محمد كامل عبد 
  الناصر 

  طب وجراحة العين

  
  

  دكتوراه

  أ.د/ أشرف خلف الحسيني
  أستاذ طب وجراحة العين

  وض محمدأ.د/ عبد الناصر ع
  أستاذ طب وجراحة العين

  د/ داليا محمد محمد السبيتي
  مدرس طب وجراحة العين

  أ.د/ محمد طارق عبد المنعم
  أستاذ طب وجراحة العين

  أ.د/ عبد الناصر عوض محمد
  أستاذ طب وجراحة العين

  د/ داليا محمد محمد السبيتي
  مدرس طب وجراحة العين

 بقرار جاء ما على المجلس واافق
  ةاللجن

٢٩  

أحمد محمد عبد 
  الحكيم مكاوي

جراحة القلب 
  والصدر

  
  
  

  دكتوراه

  أ.د/ أحمد محمد كمال المنشاوي
  جراحة القلب والصدر أستاذ ورئيس قسم

  د/ أحمد محمد فتحي غنيم
  جراحة القلب والصدر أستاذ مساعد

  د/ أنور أمين عطيه منصور
  مدرس جراحة القلب والصدر

Dr. Joachim Photiadis 
  ألمانيا -جراحة القلب جامعة شاريتيه أستاذ

  أ.د/ أحمد محمد كمال المنشاوي
  جراحة القلب والصدر أستاذ ورئيس قسم

  د/ أحمد محمد فتحي غنيم
  جراحة القلب والصدر أستاذ مساعد

Dr. Joachim Photiadis 
  ألمانيا -أستاذ جراحة القلب جامعة شاريتيه

 بقرار جاء ما على المجلس واافق
  اللجنة
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  :استمرار القید
  

  المجلسقرار   المدة التخصص الدرجة  اسم الطالب م
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  للعام الثالث  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أكتوبر   األمراض الباطنة  ماجستير  أسماء محمود أحمد شريت  ٣٠
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  للعام األول  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أكتوبر   ذن والحنجرةاألنف واأل  ماجستير  أبو بكر الصديق محمود  ٣١
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  للعام األول  ٢٠١٨ أبريلحتى  ٢٠١٧لمدة عام اعتباراً من أبريل   جراحة العظام  ماجستير  أحمد عشري أحمد محمود  ٣٢
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  للعام الثالث  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أكتوبر   التوليد وأمراض النساء  ماجستير  منال زكريا علي  ٣٣
اللجنة ربقرا جاء ما على المجلس واافق  للعام األول  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أكتوبر   التوليد وأمراض النساء  دكتوراه  مصطفى محمد كامل أمين  ٣٤
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  للعام األول  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أبريل   التوليد وأمراض النساء  دكتوراه  رامي رأفت رمزي  ٣٥
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  للعام الثاني  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أبريل   التوليد وأمراض النساء  دكتوراه  شريف عبد الكريم محمد  ٣٦

٣٧  
طب المناطق الحارة والجهاز   دكتوراه  خالد فوزي محمد عبد الاله

  الهضمي
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  أول عامين  ٢٠١٧حتى أكتوبر لمدة عامين 

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  لعام الثانيل  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦اعتباراً من أكتوبر   األمراض الباطنة  دكتوراه  محمد فتحي علي أحمد زيد  ٣٨
رزق عبد العظـيم محمـد عبـد      ٣٩

  اللطيف
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  للعام الثاني  ٢٠١٨أبريل حتى  ٢٠١٧لمدة عام اعتباراً من أبريل   األمراض الباطنة  دكتوراه

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  للعام األول  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦ة عام اعتباراً من أكتوبر لمد  جراحة التجميل  دكتوراه  محمد مصطفى عبد المنعم  ٤٠
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  للعام األول  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أكتوبر   جراحة األوعية الدموية  دكتوراه  عثمان محمود أحمد  ٤١
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  للعام األول  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أكتوبر   جراحة العظام  دكتوراه  فى حسنوائل مصط  ٤٢
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  للعام األول  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦لمدة عام اعتباراً من أكتوبر   جراحة   دكتوراه  أحمد علي عبد المطلب  ٤٣
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  للعام األول  ٢٠١٧حتى أكتوبر   التخدير والعناية المركزة  دكتوراه  أحمد مصطفى ثابت  ٤٤
اللجنة بقرار جاء ما على سالمجل واافق  للعام األول  ٢٠١٨حتى أكتوبر  ٢٠١٧لمدة عام اعتباراً من أكتوبر   التخدير والعناية المركزة  دكتوراه  سعيد متولى أبو اليزيد  ٤٥
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  للعام األول  ٢٠١٨ بريلحتى أ ٢٠١٧لمدة عام اعتباراً من أبريل   التخدير والعناية المركزة  دكتوراه  داليا محمد صالح  ٤٦
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  للعام األول  ٢٠١٨حتى أكتوبر  ٢٠١٧ لمدة عام اعتباراً من أكتوبر  التخدير والعناية المركزة  دكتوراه  أسماء محمد معتصم  ٤٧
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  للعام األول  ٢٠١٨حتى أكتوبر  ٢٠١٧لمدة عام اعتباراً من أكتوبر   التخدير والعناية المركزة  دكتوراه  فاطمة نبيل أحمد  ٤٨
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  تجميد قيد :
  

 لمجلسا قرار السبب المدة التخصص جةالدر اسم الطالب  م
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  رعاية طفل  ٢٠/٢/٢٠١٧ لمدة عام اعتباراً من  طب القلب واألوعية الدموية  ماجستير  إيمان صبري بسالي  ٤٩
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  رعاية طفل  ١٤/٣/٢٠١٧ثالثة شهور اعتباراً من   التوليد وأمراض النساء  ماجستير  شيماء شحاته عبد العظيم  ٥٠
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  رعاية والده  ١٢/٣/٢٠١٧ثالثة شهور اعتباراً من   التوليد وأمراض النساء  ماجستير  أيمن درديري عبد الجواد  ٥١
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  رعاية طفل  ١/٣/٢٠١٧ثالثة شهور اعتباراً من   طب األطفال  ماجستير  ريموندا صالح فخري  ٥٢
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  ظروف مرضية  ١/٣/٢٠١٧ثالثة شهور اعتباراً من   طب األطفال  ماجستير  محمد شعبان علي  ٥٣
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  بالخدمة العسكرية ألنه  ١/٣/٢٠١٧ثالثة شهور اعتباراً من   طب األطفال  ماجستير  الشاذلي ربيع أحمد أبو المجد  ٥٤
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  السفر للخارج  ٢٣/٣/٢٠١٧لمدة عام اعتباراً من   طب األطفال  دكتوراه  محمد صبري محمد  ٥٥

  
  :ویل القیدتح

  

 المجلسقرار الكلية المحول منها الكلية المحول إليها التخصص الدرجة اسم الطالب م
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  جامعة أسيوط  جامعة قنا  طب األطفال  ماجستير  عبد اهللا حمدي خلف اهللا  ٥٦

  

 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن تسجيل األبحاث الطبية.  - 
  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق - 
 لدكتوراه للطبيب/ رجائي صبحي إبراهيم في جراحة المخ واألعصاب، حيث أن المذكور يعمل مدرس بقسم الجراحة العامة. مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن إلغاء قيد ا - 
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق - 
كمال الطبيب المذكور لألوراق المطلوبة للقيد وعدم سداد الرسوم مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن إلغاء قيد الدكتوراه للطبيب/ أحمد عصام محمد محمد رسالن في أمراض الكلى، لعدم است  - 

 المستحقة. 
  :اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

 بوزارة الصحة. العامة للبعثات والمنح مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن إلغاء قيد الماجستير للطبيب/ محمد السيد شرف أحمد في أمراض الباطنة، وذلك بناء على طلب االدارة - 
  :اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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 بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية.  طبيب -مذكرة للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيبة/ ميرنا وجيه وديع  - 
  :اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

 بقسم تخدير وعناية مركزة.  طبيب -ماجستير للطبيب/ عبد الرحمن حسن محمد مذكرة للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد ال - 
  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق - 
 بقسم تخدير وعناية مركزة.  طبيب -مذكرة للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيبة/ محمد صابر عبد اهللا  - 

  :جنةالل بقرار جاء ما على المجلس واافق
 بقسم طب األطفال.  طبيب -مذكرة للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيب/ الصغير ديهوم الصغير  - 

  :اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 في األشعة التشخيصية.  –مذكرة للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيب/ والء زكريا أحمد  - 
  :اللجنة بقرار جاء ما على المجلس افقوا
 طبيب بقسم جراحة العظام.  -مذكرة للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيب/ محمد محمود أحمد زهري  - 

  :اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
    قبول رسائل الماجستير في جميع التخصصات: - 

  لتخصصا                         االسم         
 الجراحة          حاتم عادل أبو الحسن الشاذلي .١
 الجراحة          محمد بلعيد علي الجعفري .٢
 جراحة العظام واالصابات          محمد عبد الجواد محمد .٣
 جراحة العظام واالصابات            روماني سامح ذكي .٤
 جراحة العظام واالصابات          شنودة رفعت ذكي هابيل .٥
 العظام واالصاباتجراحة           عبد المجيد عبد اهللا صالح .٦
 جراحة المخ واألعصاب          أسامة محمود أحمد رمضان .٧
 جراحة المخ واألعصاب        محمود محمد جمال الدين محمد .٨
 جراحة المخ واألعصاب          أحمد رضوان نوبي محمود .٩

 جراحة القلب والصدر          حسام محمد فاروق عبد العال .١٠
 جراحة القلب والصدر          مصطفى محمد البدري محمد .١١
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 طب القلب واألوعية الدموية            حمود سعيد رشوانم .١٢
 التخدير والعناية المركزة          سامية مصطفى حسن .١٣
 التخدير والعناية المركزة          إسراء محمد أحمد خلف .١٤
 التخدير والعناية المركزة        محمود بهاء الدين موسى حسن .١٥
 التخدير والعناية المركزة          شيماء ممدوح مكاوي .١٦
 التخدير والعناية المركزة            اهللابيتر سامي عطا  .١٧
 الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية        محمد عبد الباسط إبراهيم محمد .١٨
 التوليد وأمراض النساء            زينب سيد علي .١٩
 التوليد وأمراض النساء          مارتينا وصفي حبيب .٢٠
 التوليد وأمراض النساء          منى محمد محمد مرزوق .٢١
 مراض العصبية والنفسيةاأل          سالي محمود عمر سرحان .٢٢
 األمراض العصبية والنفسية          أسماء زيدان محمد قاسم .٢٣
 الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل            داليا أحمد إبراهيم .٢٤
 األمراض الباطنة          أسماء نبيل عبد العظيم .٢٥
 أمراض كلى          أحمد عبد الراضي أبو الحسن .٢٦
 يةالباثولوجيا اإلكلينيك            مروة راغب مخيمر .٢٧
 الباثولوجيا اإلكلينيكية            آيات سيد يوسف .٢٨
 األنف واألذن والحنجرة          أحمد الرحمن محمد عزام .٢٩
 عالء الدين عبد االمام خليل حسين                                      الطب الشرعى والسموم االكلينيكية  .٣٠
 الطب الشرعى والسموم االكلينيكية         مروة خليفة محمد عبد الرحيم                                   .٣١
 محمد سعد حامد خليل                                                  الجراحة العامة  .٣٢
 مصطفى محمد نور                                                      االمراض الباطنة  .٣٣
 جراحة التجميل                          نبيل سعد غيث                                   .٣٤
 هاجر أحمد زكى أحمد                                                   طب االطفال  .٣٥
 تريزة مكرم جاد                                                         الصحة العامة  .٣٦
 الباثولوجيا االكلينيكية                     إيرين سمير خليل                                    .٣٧
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 محمود قطب أحمد                                                        طب االطفال  .٣٨
 شيماء كامل أبراهيم                                                       طب وجراحة العين  .٣٩
 جراحة المسالك البولية                                ايهاب عبد الوهاب دسوقى                  .٤٠
 ندى حسن صالح                                                         عالج االورام والطب النووى  .٤١
 طب االطفال         رفيق مجدى بباوى حنا                                              .٤٢
 االمراض الصدرية                                                      عالء أحمد قاسم         .٤٣
 نهال رضا رياض                                                           التوليد وامراض النساء  .٤٤
 مصطفى كامل عبد النعيم حسين                                             جراحة القلب والصدر  .٤٥
 هبة اهللا محمود بكرى                                                       عالج االورام والطب النووى  .٤٦
 الشيماء حنفى برعى                                                        االمراض الباطنة .٤٧
 االمراض الباطنة        هناء محمد رياض                                                     .٤٨
 مى سمير محمد                                                              التوليد وأمراض النساء .٤٩
 أمانى محمد ابراهيم                                                          االمراض الجلدية والتناسلية  .٥٠
 االمراض الجلدية والتناسلية                                         آالء محمد محمود حمدى             .٥١
 محمد محمد رضا عبد العزيز                                                  طب القلب واالوعية الدموية  .٥٢
 صبية والنفسيةإيمان فكرى  جالل                                                            االمراض الع .٥٣

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 قائمة بأسماء األطباء الذين استوفوا متطلبات المنح مع التوصية بمنحهم الدرجة. - 

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

  ى خطاب قسم االنف واالذن والحنجرة  بشأن قبول رسالة الدكتوراه الخاصة بالطبب/ محمد حسام الدين شكر

    مع التوصية بمنحه درجة الدكتوراه  المجلس واافق

  ٠للطبيب/ محمودمحمد كامل _ المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة   ٢٠١٨حتى أبريل  مذكرة بشأن مد القيد لدرجة الدكتوراه

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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   ٠وذلك ألجتياز الجزء الثانى للماجستير  ٢٠١٨حتى أبريل  ٢٠١٧ار قيد الطبيب / هند حسين عبد الحميد _ لدرجة الماجستير فى الباثولوجيا االكلينيكية من أبريل خطاب قسم الباثولوجيا االكلينيكية بشأن أستمر

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠_ طبيب مقيم بالقسم  خطاب قسم االشعة التشخيصية بشأن فك تجميد قيد الطبيبة / فاطمة محمد عثمان

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠لمدة عام  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦خطاب قسم االنف واالذن والحنجرة بشأن إستمرا القيد لمدة عام للطبيب / محمود على رجائى أعتبارا من أكتوبر 

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  ٠بسمة خيرى على محمد درجة الدكتوراه فى الباثولوجيا االكلينيكية مذكرة بشأن منح الطبيبة / 

    مع التوصية بمنحه درجة الدكتوراه  المجلس واافق

   ٠عام خامس  ٢٠١٧حتى أبريل  ٢٠١٦مذكرة بشأن إستمرار قيد الطبيب/ خالد محمد على الطماوى لدرجة الدكتوراه فى طب القلب واالوعية الدموية لمدة عام من أبريل 

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

    على ٢٠١٦/  ١٢/   ٢١وذلك ألجازة وضع من  ٢٠١٦/   ١٢/  ٢٠إلى  ٢٠١٦/  ٨/  ٢٠للطبيبة / مى على عبد الفتاح _ مدرس مساعد بقسم طب االطفال _ أعتبارا من  ة بشان تجميد القيد لدرجة الدكتوراهمذكر
  ٠ج وذلك لمرافقة الزو ٢٠١٧/  ٣/  ٦

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

ت بعد إعارته إلى السعودية وإستبدال إسمه بإسم الدكتورة / أميرة محمد خطاب قسم االنف واالذن والحنجرة بشأن تعديل لجنة االشراف على الرسائل المشرف عليها الدكتور / حسام أحمد محمد مصطفى _ مدرس السمعيا
   ٠ألشراف على رسالة الدكتوراه للطبيبة / عبير على عصام عبد المنعم العسيلى _ ل
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  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

 ٠ ٢٠١٧بیان بأسماء االطباء الذین  یؤدون أمتحان المادة االختیاریة المقرر علیھم أداء أمتحان الدكتوراه ( نظام حدیث ) دور ینایر 

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  ٠ ٢٠١٧بأسماء االطباء الذين  يؤدون أمتحان المادة االختيارية المقرر عليهم أداء أمتحان الدكتوراه ( نظام حديث ) دور يناير  بيان

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

محمد مصطفى _ مدرس السمعيات بعد إعارته إلى السعودية وإستبدال إسمه بإسم الدكتورة / أميرة محمد  خطاب قسم االنف واالذن والحنجرة بشأن تعديل لجنة االشراف على الرسائل المشرف عليها الدكتور / حسام أحمد
   ٠عبد المنعم العسيلى _ لألشراف على رسالة الماجستير للطبيبة / مى محمد أحمد ابو الليل 

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

االورام والطب النووى د / محمد عبد الحكيم مكاوى _استاذ عالج االورام والطب النووى عن رسالة الدكتوراه الخاصة بالطبيبة / هيام محمد محمود_ أخصائى عالج ٠عتذار اخطاب قسم عالج االورام والطب النووى بشأن ا
   ٠د / حنان جمال الدين مصطفى _ أستاذ عالج االورام والطب النووى ٠بمعهد أورام سوهاج أضافة ا

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

_بأضافة الدكتورة / ندى محمد جمال عبد العليم _مدرس الطب الطبيعى خطاب قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بشأن تعديل لجنة االشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطبيبة / هبة اهللا رمضان عطية 
   ٠ن محمد حسين الحكيم _مدرس الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل نظرآ العتذارها والروماتيزم والتأهيل بدآل من الدكتورة / أيما

  ٠اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠: خطاب قسم طب القلب واالوعية الدموية بشأن قبول رسالة الدكتوراه الخاصة بالطبيب / على محمد على تهامى  

  ٠اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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   ٠عام ثانى  ٢٠١٧ /١/١٠حتى ٢٠١٦ /١/١٠مذكرة بشأن إستمرار قيد الطبيب/ مجدى محمد مصطفى _ لدرجة الدكتوراه فى طب وجراحة العين  لمدة عام أعتبارآ من 

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠لمدة عام  لدرجة الدكتوراه  ٢٠١٧حتى أكتوبر  ٢٠١٦الدين أحمد  أعتبارا من أكتوبر  : خطاب قسم االنف واالذن والحنجرة بشأن إستمرا القيد لمدة عام للطبيب / رواء علم

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠ ٢٠١٧٠ /١/١٠حتى ٢٠١٦ /١/١٠مذكرة بشأن إستمرار قيد الطبيبة/ أسماء كامل أحمد  _ لدرجة الدكتوراه فى طب وجراحة العين بالتأمين الصحى  لمدة عام أعتبارآ من 

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠خطاب قسم التوليد وأمراض النساء بشأن فك تجميد قيد الطبيب / ناصر أحمد عبد العليم محمد _ وذلك لتسجيل رسالة الماجستير الخاصة به  

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  ٠للطبيب/ عبد الهادى سيد على  _ المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة للعام الثالث    ٢٠١٨بريل مذكرة بشأن مد القيد لدرجة الدكتوراه حتى أ

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠ورام  للطبيبة / مارينا أنور توفيق خطاب قسم عالج االورام والطب النووى بشأن ألغاء قيد لدرجة الماجستير بقسم االشعة العالجية والطب النووى بمعهد جنوب مصر لال

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠ ٢٠١٨حتى ابريل  ٢٠١٧: خطاب قسم التوليد وأمراض النساء بشأن مد قيد الطبيبة / شيماء عبد البديع على حسانين  _ لمدة عام أعتبارآ من ابريل 

  ٠اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠وذلك النضمامه الى التجنيد  ١٨/١٠/٢٠١٦سم التوليد وأمراض النساء بشأن تجميد قيد الطبيب / محمود يحيى عبد العليم  _ لمدة عام اعتبارآ من : خطاب ق
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  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠للعمل بالخارج   ٢٠١٧ /١/٤حتى ٢٠١٦ /١/٤عين بالتأمين الصحى  لمدة عام أعتبارآ من مذكرة بشأن تجميد قيد الطبيب/ محمد فتحى أحمد عرابى   _ لدرجة الدكتوراه فى طب وجراحة ال

  ٠اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠ لحين حصوله عليها ٢٠١٧أكتوبر  حتى ٢٠١٦توبرأكلمدة عام أعتبارآ من  الجراحة العامة لدرجة الدكتوراه فى  بمستشفى أم القصور  _ عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم مذكرة بشأن إستمرار قيد الطبيب/ 

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠ لحين حصوله عليها ٢٠١٧أكتوبر  حتى ٢٠١٦أكتوبرلمدة عام أعتبارآ من  الجراحة العامة لدرجة الدكتوراه فى   _ محمد عبد الوهاب على  مذكرة بشأن إستمرار قيد الطبيب/ 

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  المساعد بالقسم نظرآ لوفاة  د / عبد العظيم عبد المعز عاصى _االستاذ المتفرغ بالقسم مشرفآ على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطبيبة / دعاء حمد عبد الحميد _المدرس٠خطاب قسم الفارماكولوجى بشأن ترشيح ا

    ٠يسى على رسالة الدكتوراه د / عالء الدين أحمد القوصى المشرف الرئ٠السيد أ

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠ر المقدمة من الطبيبة / االء حسنى طه بجامعة بنى سويف خطاب قسم االمراض الجلدية والتناسلية بشأن أضافة د/ على محمد عبد الرحمن مهران _االستاذ المساعد بالقسم لالشراف على رسالة اماجستي

  اللجنة بقرار جاء ما على سالمجل واافق

  خطاب قسم طب االطفال بشأن قبول رسالة الدكتوراه الخاصة بالطببة/ رشا رفعت عبد الحميد محمود  

    مع التوصية بمنحه درجة الدكتوراه  المجلس واافق
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