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  الدراسات العلیا

  0 2017مذكرة بشأن التظلمات المقدمة من طالب الدراسات العلیا من نتائج امتحانات الدراسات العلیا دور أكتوبر 

مذكرة بشأن عدم الزام طلبة الدراسات العلیا المسجلین لدرجة الدكتوراه على الالئحھ القدیمة بالنشر الدولى كمتطلب للحصول على درجة 
  0راه واالكتفاء بالنشر فى احدى المجالت بالجامعات المصریة الدكتو

  : تسجیالت مواضیع األبحاث 

تاریخ  رقم التسجیل لجنة األشراف  موضوع البحث الدرجة التخصص االسم
  قرار اللجنة  األخالقیات

محمد عصام 
عبد المنعم 

  صادق

األمراض الباطنة 
طب الحاالت  –

  الحرجة
  ماجستیر

مرضى الحاالت الحرجة بالسوائل تحت توجیھ الموجات فوق إنعاش 
  صوتیة القلبیة

Echocardiography Guided Fluid Resuscitation In 
Critically Ill Patients 

  محمود على محمود/ د.أ
  أستاذ األمراض الباطنة

  والء حسن إبراھیم/ د
  مدرس األمراض الباطنة

NCT03296319 11/9/2017  یعرض على مجلس الكلیةوافقت اللجنة و 

محمد حمدي 
  ماجستیر  الجراحةسید حسن

مقارنة بین طریقتى لیخنشتاین ووضع شبكة فوق الغشاء البریتونى عن 
  طریق فتح اربى فى اصالح الفتق االربى

Trans-Inguinal Peri-Peritoneal Technique Versus 
Lichtenstein’s Technique In Inguinal Hernia Repair 

  ھضام على ریاض/ د.أ
  أستاذ الجراحة

  محمد قرنى عویس/ د.أ
  أستاذ الجراحة

NCT03438786 4/3/2018  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 

امیره عاصم 
محمود 
  حمزة

طب وجراحة 
  ماجستیر  العیون

  عّد الخالیا المبطنة لقرنیة العین فى حاالت التقشر الكاذب
The Corneal Endothelial Cell Count In Eyes With 
Pseudoexfoliation Syndrome 

  أشرف خلف الحسینى/ د.أ
  أستاذ طب وجراحة العیون

  طارق أحمد على/ د
  أستاذ مساعد طب وجراحة العیون

  دالیا محمد السبیتى/ د
  مدرس طب وجراحة العیون

NCT03265457 16/9/2017  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 

محمود 
ان محمد عثم

  علي
  ماجستیر  طب األطفال

دراسة تدقیقیة حول استخدام المنظار المعدى العلوى في مستشفى 
  االطفال الجامعى بأسیوط

Clinical Audit On The Use Of Upper Gastrointestinal 
Endoscopy In Assiut University Children Hospital 

  أمال عبد السالم سلیمان/ د.أ
  أستاذ طب األطفال

  إیمان أحمد عبد الرؤوف/ د
  مدرس طب األطفال

NCT03280784 20/9/2017  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 

لمیاء حسین 
  ماجستیر  طب األطفال  جمعھ حسن

دراسة تدقیقیة فى التدبیر التغذوى فى االطفال الذین یعانون من عیوب 
  خلقیة بالقلب فى مستشفى االطفال الجامعى باسیوط

Clinical Audit In Nutritional Management In Children 
With Congenital Heart Diseases In Assiut University 
Children Hospital 
 

  نجوى على محمد/ د.أ
  أستاذ طب األطفال

  أسامة محمود العشیر/ د
  أستاذ مساعد طب األطفال
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جھاد صالح 
الدین محمود 

  محمد
  ماجستیر  طب األطفال

معدل حدوث وعوامل الخطورة المرتبطة بالعدوى في وحدة العنایة 
  المركزة لحدیثى الوالدة في مستشفى االطفال الجامعى باسیوط

Incidence And Risk Factors Of Healthcare – 
Associated Infection In Neonatal Intensive Care Unit 
Of Assiut University Children Hospital 

  أسماء حامد شریت/ د.أ
  أستاذ طب األطفال

  صفوت محمد عبد العزیز/ د
  مدرس طب األطفال

NCT03254316 28/8/2017  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 

محمد أحمد 
  ماجستیر  طب األطفال  عمار محمد

  طفال المصابون باعتالل القلب التمددىدراسة عن تأثیر االنیمیا فى اال
A Study Of Impact Of Anemia On Morbidity And 
Mortality In Children With Dilated Cardiomyopathy 

  نجوى على محمد/ د.أ
  أستاذ طب األطفال

  إیمان أحمدعبد الرءوف/ د
  مدرس طب األطفال

NCT03214757 7/8/2017   الكلیةوافقت اللجنة ویعرض على مجلس 

جھاد عادل 
  دراسة تدقیقیة عن معالجة اإلسھال المزمن  ماجستیر  طب األطفال  محمد

An Audit On Management Of Chronic Diarrhea 

  صفیة عبد الفتاح الدیب/ د.أ
  أستاذ طب األطفال

  فیصل الخطیب أحمد/ د
  أستاذ مساعد طب األطفال

NCT03269305 10/9/2017  

ى مجلس الكلیة وافقت اللجنة ویعرض عل
  :بعد تعدیل العنوان الى

An Audit On Management Of 
Chronic Diarrhea At Assiut 
University Children Hospital 

دراسة تدقیقیة عن معالجة اإلسھال 
فى مستشفى أسیوط الجامعى  المزمن
  لالطفال

محمد بكر 
  احمد محمد

جراحة المسالك 
  ماجستیر  البولیة والتناسلیة

فى  باالقتران مع منظار الكلیة الصلب المرن ةمنظار الكلی دور
  بطریق الجلد معیارىال ةاستخراج حصاة الكلی

Role Of Flexible Nephroscope In Conjunction With 
Rigid Nephroscope In Standard Percutaneous 
Nephrolithotomy 

  فتحى جابر محمود العنانى/ د.أ
  ولیة والتناسلیةجراحة المسالك البأستاذ 

  محمد عبد اهللا الجمال/ د.أ
  جراحة المسالك البولیة والتناسلیةأستاذ 
  محمود محمد أحمد شلبى/ د

جراحة المسالك البولیة أستاذ مساعد 
  والتناسلیة

PACTR2017120
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  7/2/2018 02851326

أسماء خلیفھ 
رمضان 

  خلیفھ

أمراض النساء 
  ماجستیر  والتولید

تجربة عشوائیة بین نھج الموجات الفوق صوتیة الموجھة وتجنب 
  المجس الرحمى لتركیب اللولب الرحمى النحاسى

A Randomized Clinical Trial Between Ultrasound-
Guided And Uterine Sound-Sparing Approach For 
Copper Intrauterine Device Insertion 

  حمد أبو الحسنأحمد م/ د.أ
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  محمد خیرى على/ د
  أستاذ مساعد أمراض النساء والتولید

NCT03383432 11/3/2018  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

ایمان محمد 
  السید

أمراض النساء 
  ماجستیر  والتولید

كایین حقن استخدام لیدوكایین وبریلوكایین كریم بدال من استخدام لیدو
: تحت الجلد كمسكن خالل تركیب كبسوالت منع الحمل تحت الجلد

  دراسة طبیة عشوائیة
Topical lidocaine-Prilocaine Cream Versus 
Subcutaneous lidocaine Injection As Analgesic 
During Nexaplanon Insertion: A Randomized Clinical 
Study 

  أحمد محمد على/ د.أ
  مراض النساء والتولیدأستاذ أ
  محمد خلف نوفیق/ د

 أستاذ مساعد أمراض النساء والتولید

NCT03187392 18/2/2018  

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 
  :بعد تعدیل العنوان الى

Topical Lidocaine-Prilocaine 
Cream Versus Subcutaneous 
Lidocaine Injection As 
Analgesic During Nexplanon 
Insertion: A Randomized 
Clinical Study 
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محمد أحمد 
محمد 
    مخلوف

التخدیر والعنایة 
  ماجستیر  المركزة

مقارنة الفاعلیة المسكنة لجرعتین مختلفتین من عقار داكسمدتومیدین 
تجربة سریریة : الوریدى ىكمساعد لعقار لیدوكایین فى التخدیر الناح

  عشوائیة
Comparison Of Analgesic Efficacy Of Two Different 
Doses Of Dexmedetomidine As Adjuncts To 
Lidocaine For Intravenous Regional Anesthesia: 
Randomized Clinical Trial 

  نوال عبد العزیز جاد الرب/ د.أ
  التخدیر والعنایة المركزةأستاذ 
  غادة محمد أبو الفضل/ د

  التخدیر والعنایة المركزةمدرس 

NCT03399474 17/12/2017  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

سلمي زناتي 
 راضي

التخدیر والعنایة 
  ماجستیر  المركزة

ملجم لتسكین  150ملجم بعقار البریجابالین  100مقارنة عقار الالموتریجین 
  األلم الحاد والمزمن بعد جراحة اإلستئصال الجذرى المعدل للثدى

Comparison Of Preoperative Oral Lamotrigine 100 MG And 
Oral Pregabalin 150 MG For Control Of Acute And Chronic 
Pain Following Modified Radical Mastectomy. Prospective, 
Randomized, Controlled Study 

  فاطمة جاد الرب السید/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  من عمروسامى عبد الرح/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  أحمد محمد عبد الرحمن/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

NCT03419949 27/2/2018  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 

رامي 
مصطفي 

عبد الجواد 
  محمد

التخدیر والعنایة 
  دكتوراة  المركزة

قبل الجراحة على مرضى دراسة تأثیر التغذیة المناعیة عن طریق الفم 
  ىالقلب الذین یخضعون لعملیة استبدال الصمام المترال

Implication Of Preoperative Oral Immunonutrition 
Upon Cardiac Patients Undergoing Mitral Valve 
Replacement Surgery 

  ھانى أحمد إبراھیم المربع/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  محمد مرسى خالد/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  محمد فتحى مصطفى/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

NCt03445221 26/2/2018  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 

ساره جورج 
  لبیب حنا

التخدیر والعنایة 
  ماجستیر  المركزة

ء الزفیر فى دراسة الفرق بین نسبة ثاني اكسید الكربون في الدم وھوا
  جراحة تنظیر البطن فى األطفال

Arterial To End-Tidal Carbon Dioxide Difference 
During Pediatric Laparoscopic Surgeries 

  محمد عبد المنعم بكر/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  ھالةسعد عبد الغفار/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

NCT03361657 9/1/2018  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

محمد 
محمود عبد 
  العزیز علي

التخدیر والعنایة 
  دكتوراة  المركزة

تأثیر الرانیتیدین والسكرالفات على اإللتھاب الرئوى المرتبط بالتنفس 
  الصناعى فى المرضى الذین یعانون من إصابات خطیرة فى المخ

Effect Of Ranitidine And Sucralfate On Ventilator 
Associated Pneumonia In Patients With Severe 
Traumatic Brain Injury 

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

  نجوى مصطفى إبراھیم/ د
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  مصطفى سامى عباس/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

NCT03266380 18/9/2017  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 

اسماء نبیل 
محمد خلیل

جراحة األنف 
 ماجستیر واألذن والحنجرة

  تقییم عوامل الخطر فى حالة تطبیل االذن الوسطى
Evaluation Of Prognostic Factors And Middle Ear 
Risk Index In Tympanoplasty 

بد الجلیلأحمد أبو الوفا ع/ د.أ  
 أستاذ جراحة األنف واألذن والحنجرة

محمد مدثر عبد النعیم/ د  
 مدرس جراحة األنف واألذن والحنجرة 

NCT03416725 14/1/2018  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 

مریم عزت 
  لبیب عازر

جراحة األنف 
  ماجستیر  واألذن والحنجرة

قة األنف باستخدام المنظار تسلیك انسداد فتحة األنف الخلفیة عن طری
  ذو االلیاف الضوئیة دون استخدام الدعامات

Stentless Endoscopic Transnasal Transseptal 
Choanoplasty 
 
 

  محمد عزام عبد الرازق/ د.أ
  أستاذ جراحة األنف واألذن والحنجرة

  أحمد حامد محمد/ د
  مدرس جراحة األنف واألذن والحنجرة

NCT03167463 17/5/2017  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 
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أالء محمد 
محمود 
  حمدى

األمراض الجلدیة 
والتناسلیة وطب 

  الذكورة
  دكتوراة

تأثیر الخالیا الجذعیة المستخلصة من الدھون مقارنة بالبالزما الغنیة 
بالصفائح الدمویة على نتائج عملیة زراعة الشعر بطریقة االقطاف فى 

  دراسة اكلینیكیة: ى فى الرجالحاالت الصلع الوراث
Comparison Of The Effect Of Adipose Derived Stem 
Cells Versus Platelet Rich Plasma On Follicular Unit 
 Extraction Hair Transplantation In Male Androgenic 
Alopecia: Clinical Trial 

  عزة محفوظ عبد المجید/ د.أ
والتناسلیة وطب أستاذ األمراض الجلدیة 
  الذكورة

  ھبة محمد سعد الدین/ د.أ
علم األنسجة (أستاذ الھستولوجیا 

  )وبیولوجیا الخلیة
  دعاء أحمد السید أبو طالب/ د

مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة 
  وطب الذكورة

  أحمد محمد على تھامى/ د
  مدرس جراحة التجمیل والحروق

NCT03388840 3/3/2018  ض على مجلس الكلیةوافقت اللجنة ویعر 

فاطمة السید 
مصطفى 
  اسماعیل

الفسیولوجیا 
  ماجستیر  الطبیة

كمؤشر لتكوین الجلطات الدمویة فى المرضى الذین یعانون  3- جالكتین
  ڤاسك- من الرجفان االذینى غیر الصمامى طبقا لتقییم شاد

Galectin-3 As A Predictor For Thromboembolic 
Formation In Patients With Non Valvular Atrial 
Fibrillation Assessed By CHA2DS2-VASc Scoring 

  محمود رأفت عبد الفضیل/ د.أ
  أستاذ الفسیولوجیا الطبیة

  صالح الدین سید عطا/ د.أ
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

  عزة صالح الدین عبد الحفیظ/ د
  أستاذ مساعد الفسیولوجیا الطبیة

NCT03413072 12/2/2018  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 

عبداهللا 
شحاتة سید 

  أحمد

علم (الھستولوجیا 
األنسجة 

  )وبیولوجیا الخلیة
  دكتوراة

اثر تقلبات جلوكوز الدم على الخالیا الغشائیة لشریان أورطى الجرذ 
  البالغ ودور استنفار خالیا السلف الغشائیة كمفھوم جدید

Effect Of Blood Glucose Fluctuations On The Adult 
Rat Aortic Endothelial Cells And The Role Of 
Endothelial Progenitor Cells Mobilization As A Novel 
Concept 

  أمل طھ أبو الغیط/ د.أ
علم األنسجة (الھستولوجیا أستاذ 

  )وبیولوجیا الخلیة
  رجاء حمدى محمد سالمة/ د.أ

  طبیةأستاذ الكیمیاء الحیویة ال
  صفاء سعید حسن/ د

علم األنسجة (مدرس الھستولوجیا 
  )وبیولوجیا الخلیة

  عصام عمر كامل/ د
علم األنسجة (مدرس الھستولوجیا 

  )وبیولوجیا الخلیة

18/3/2018 ال تحتاج الى تسجیل   وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 

  ف  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا وكذا تعدیل لجنة االشرا
  

رقم  لجنة االشراف بعد التعدیل لجنة االشراف قبل التعدیل موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم
  التسجیل

تاریخ 
 قرار اللجنة  االخالقیات

طھ عبد 
الرازق 
  محمود

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  ماجستیر

 - دراسة مقارنة بین دیكسمیدایتومیدین
بروبوفول  - بوفول وكیتامینبرو

بروبوفول في إدراج  - ومیدازوالم
  القناع الحنجرى

Comparison Between 
Dexmedetomedine-Propofol, 

Ketamine-Propofol And 
Midazolam-Propofol For 
Laryngeal Mask Insertion 

دراسة تقنیة العالج بالتردد الحرارى في اآلالم 
  :دىالمزمنة ما بعد استئصال الث

دراسة مقارنة بین تأثیر التردد الحرارى علي 
والعقد الحسیة لجذور ) 5 – 2(األعصاب الوربیة 

  األعصاب المقابلة
Radiofrequency For Chronic Post-
Mastectomy Pain: Is It Better To Target 
Intercostal Nerves (T2-T5) Or Their 
Corresponding Dorsal Root Ganglia? 

  سامة على محمدأ/ د.أ
  التخدیر والعنایة المركزةأستاذ 

  سحر عبد الباقى محمد/ د.أ
  التخدیر والعنایة المركزةأستاذ 
  محمد أحمد محمد/ د

التخدیر والعنایة مدرس 
  المركزة

  كوثر حفنى محمد/ د.أ
  التخدیر والعنایة المركزةأستاذ 

  سحر عبد الباقى محمد/ د.أ
  التخدیر والعنایة المركزةأستاذ 

  دیاب فؤاد حتھ/ د
التخدیر والعنایة مدرس 

  المركزة

NCT03
374423 

26/2/
2018 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
  مجلس الكلیة
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  تغییر موضوع البحث تغیرًا غیر جوھریًا وكذا تعدیل لجنة االشراف

 قرار اللجنة  رقم التسجیل لجنة االشراف بعد التعدیل دیللجنة االشراف قبل التع موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم

أحمد 
أبوالفتوح 

محمد 
  ابراھیم

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  دكتوراة

على االستجابة  عقار الدیكسمیدیتومیدین تأثیر
االلتھابیة في األطفال الذین یخضعون لجراحة 

القلب المفتوح باستخدام ماكینة القلب والرئة 
  بة اكلینیكیة عشوائیة محكمةتجر: الصناعیة

The Effect Of Dexmedetomidine On 
The Inflammatory Response In 
Children Under Congenital Heart 
Disease Repair With 
Cardiopulmonary Bypass: A 
Randomized Controlled Clinical Trial 

تأثیر عقار الدیكسمیدیتومیدین على االستجابة 
ة فى األطفال الذین یخضعون لجراحة االلتھابی

القلب المفتوح باستخدام ماكینة القلب والرئة 
  تجربة اكلینیكیة عشوائیة محكمة: الصناعیة

The Effect of Dexmedetomidine On 
The Inflammatory Response In 
Children Undergoing Congenital 
Heart Disease Repair with 
Cardiopulmonary Bypass: A 
Randomized Controlled Clinical Trial 

  أحمد محمد أحمد محارب/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  سید قاعود عبد الشافى/ د
أستاذ مساعد التخدیر والعنایة 

  المركزة
  خالد عبد الباقى عبد الرحمن/ د

  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  عصام عزت عبد الحكیم/ د.أ
  یر والعنایة المركزةأستاذ التخد

  سید قاعود عبد الشافى/ د
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  خالد عبد الباقى عبد الرحمن/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

NCT031
63238 

وافقت 
اللجنة 

ویعرض 
على مجلس 

  الكلیة

  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا 

رقم   موضوع البحث بعد التغییر  حث قبل التغییرموضوع الب الدرجة التخصص االسم
 التسجیل

تاریخ 
  قرار اللجنة   االخالقیات

محمد 
السید 

محمود 
  عبداهللا

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  دكتوراة

تقییم نشاط الدماغ بالرنین المغناطیسي الوظیفي قبل، بعد الترددات 
لتھاب العصب االذى یعانى من الرادیویة للعقد الغاسیریة في المریض 

  الخامس
Brain Activity Assessment By Functional MRI 
Before ,After Radiofrequency Of Gasserian Ganglia 
In Patient With Trigeminal Neuralgia 

تقییم نشاط المخ بالرنین المغناطیسى الوظیفى قبل وبعد الترددات 
نى من التھاب العصب الرادیویة للعقد الغاسیریة فى المریض الذى یعا

  الخامس
Brain Activity Assessment By Functional MRI Before 
And After Radiofrequency Of Gasserian Ganglia In 
Patient With Trigeminal Neuralgia 

NCT0
33052

89  

18/10/
2017  

وافقت اللجنة ویعرض على 
  مجلس الكلیة

بیتر 
ادوارد 
مجلع 
  سبع

األشعة 
  ماجستیر  یةالتشخیص

دور الكى الحرارى بالمایكروویف الموجة باألشعة التلیفزیونیة فى 
  عالج الرجوع الموضعى لسرطان الغدة الدرقیة

Role Of Ultrasound Guided Microwave Ablation In 
Management Of Locally Recurrent Thyroid Cancer 

ة ألورام القولون مقارنة بین معامالت التدفق الدموى باألشعة المقطعی
  والمستقیم ودرجة تمایز الورم الباثولوجى

CT Perfusion Imaging Of Colorectal Cancer In 
Correlation With Tumor Grades 

NCT0
34483

02 
وافقت اللجنة ویعرض على   3/3/2018

  مجلس الكلیة

مینا 
نشأت 
 نظمى

جراحة 
المسالك 
البولیة 
 والتناسلیة

 ماجستیر
  المبال التحتانى القاصىبل العملیة لمخرجات اصالح منبأت ما ق

Preoperative Predictors Of Distal Hypospadias 
Repair Outcome 

  انتشار مرض حصى االطفال فى مستشفى جامعة أسیوط وكیفیة ادارتھ
Prevalence Of Pediatric Urinary Tract Stones In 
Assiut University Hospital And Its Management 

قال أنھ 
ال یعمل 

على 
حاالت 
 بشریة

14/2/
2018 

وافقت اللجنة ویعرض على 
بعد تعدیل العنوان  مجلس الكلیة

:الى  
Clinical Audit on 
Pediatric Urinary Tract 
Stones And Its 
Management In Assiut 
University Hospital 

مرض حصى تدقیق اكلینیكى عن 
االطفال وكیفیة ادارتھ فى 

  الجامعىستشفى أسیوط م
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  تغییر موضوع البحث تغیرًا غیر جوھریًا 

رقم  موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم
  قرار اللجنة التسجیل

یارا حمدي 
 عباس یوسف

التخدیر 
والعنایة 
 المركزة

 دكتوراة

ن  للوقایة من  انخفاض ضغط الدم بعد التخدیر مقارنة تنقیط االیفیدرین مقابل فینیل ایفری
التأثیر على دینامیكیة قلب األم  والدورة الدمویة والحصیلة : النصفى أثناء الوالدة القیصریة

 للجنین
Ephedrine Versus Phenylephrine Infusion For Prevention Of Spinal 
Hypotension During Cesarean Section: Effect On Maternal 
Cardiodynamics And Fetal Circulation And Outcome 

مقارنة تنقیط االیفیدرین مقابل فینیل ایفرین للوقایة من انخفاض ضغط الدم 
التأثیر على دینامیكیة والدورة : بعد التخدیر النصفى أثناء الوالدة القیصریة

  الدمویة لالم والجنین
Ephedrine Versus Phenylephrine Infusion For 
Prevention Of Spinal Hypotension During Cesarean 
Section: Effect On Maternal Hemodynamic And Fetal 
Circulation And Outcome 

NCT0
30471

09 

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

حسام الدین 
جمال فخرى 

 أحمد

التخدیر 
والعنایة 
 المركزة

 ماجستیر

ئ لكال من عقار الدیكسمیدیتومیدین وعقار المیدازوالم أثناء التخدیر مقارنة التأثیر المھد
دراسة مقارنة .على ناحیة واحدة  النصفى لعملیات اصالح الفتق االربى االختیارى

  عشوائیة
A Comparison Of The Sedative Effect Of Dexamedetomid0ine And 
Midazolam During Spinal Anaesthesia For Elective Unilateral 
Inguinal Hernia Repair, A Randomized Comparative Trial 

مقارنة التأثیر المھدئ لكال من عقار الكیتامین وعقار المیدازوالم أثناء 
على ناحیة  التخدیر النصفى لعملیات اصالح الفتق االربى االختیارى

  دراسة مقارنة عشوائیة. واحدة
A Comparison Of The Sedative Effect Of Ketamine 
And Midazolam During Spinal Anaesthesia For Elective 
Unilateral Inguinal Hernia Repair. A Randomized 
Comparative Trial 

NCT0
31337

80 

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  تعدیل لجنة إشراف
 قرار اللجنة شراف بعد التعدیللجنة األ لجنة األشراف قبل التعدیل التخصص الدرجة االسم

  طب األطفال  دكتوراة   مى على عبد الفتاح

  محمد محمود حمدى/ د.أ
  أستاذ طب األطفال

  خالد عبد العزیز سنوسى/ د
  أستاذ مساعد طب األطفال

  إیمان فتح اهللا جاد/ د
  مدرس طب األطفال

  محمد محمود حمدى/ د.أ
  أستاذ طب األطفال

  دعاء محمد سید/ د.أ
  ذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة بمعھد جنوب مصر لألورامأستا

  خالد عبد العزیز سنوسى/ د
  أستاذ مساعد طب األطفال

  إیمان فتح اهللا جاد/ د
  مدرس طب األطفال

  

  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  دكتوراة  رانیا عزمى

  حنان عمر محمد/ د.أ
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  إیمان صالح/ د
  لوجیا اإلكلینیكیةمدرس الباثو

  دینا محارب/ د
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  حنان عمر محمد/ د.أ
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  إیمان صالح/ د
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  دینا محارب/ د
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  سماھر فتحى طھ حسن/ د
  مدرس طب األطفال

  

  عالج األورام والطب النووى  ماجستیر  ىمروة فتحى عبد الھاد

  محمد عبد الحكیم مكاوى/ د.أ
  أستاذ عالج األورام والطب النووى

  ھمت عبد السمیع محمود/ د
  مدرس عالج األورام والطب النووى

  محمد عبد الحكیم مكاوى/ د.أ
  أستاذ عالج األورام والطب النووى

  ولید أحمد محمد دیاب/ د
  النووىمدرس عالج األورام والطب 
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  أمراض الكلى –األمراض الباطنة   دكتوراة  أحمد محمد محمود 

  محمد عباس صبح/ د.أ
  أستاذ األمراض الباطنة

  أحمد محمد مصطفى عشماوى/ د
  مدرس األمراض الباطنة

  محمد عباس صبح/ د.أ
  أستاذ األمراض الباطنة

  نشوى مصطفى عبد المنعم عزوز/ د
  مدرس األمراض الباطنة

  

  الجراحة  دكتوراة  ن شلقامى عبد الجوادمؤم

  جمال عبد الحمید أحمد/ د.أ
  أستاذ الجراحة

  عبد المنعم إسماعیل الخطیب/ د.أ
  أستاذ الجراحة

  طارق یوسف أحمد/ د
  أستاذ مساعد الجراحة

  جمال عبد الحمید أحمد/ د.أ
  أستاذ الجراحة

  عبد المنعم إسماعیل الخطیب/ د.أ
  أستاذ الجراحة

  أحمد طارق یوسف/ د
  أستاذ مساعد الجراحة

Pr. Yoon Suk Lee 
سانت مارى الجامعة  –أستاذ الجراحة بمستشفى سیول 

  الكاثولیكیة

  

وحدة أمراض  –األمراض الباطنة   ماجستیر  نداء عبد الحافظ حسن
  الكلى

  أشرف أنور الشاذلى/ د.أ
  أستاذ األمراض الباطنة

  منى حسین الزھرى/ د
  مدرس األمراض الباطنة

  أشرف أنور الشاذلى/ د.أ
  أستاذ األمراض الباطنة

  منى حسین الزھرى/ د
  مدرس األمراض الباطنة

  ممدوح عبد الحفیظ السید/ د.أ
  كلیة الزراعة جامعة أسیوط –أستاذ بقسم األراضى والمیاه 

  

  :قرار اللجنة 

  :استمرار القید
    تاریخ المناقشة  تاریخ التسجیل  تاریخ القید   المدة التخصص الدرجة  اسم الطالب

ثالث سنوات اعتبارا من أكتوبر   الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ماجستیر  مھا أنور مصطفى  
  الجتیاز امتحانات الجزء الثانى  23/12/2013  18/7/2011  18/4/2010  العام الثامن  2015

لالنتھاء من الرسالة بناء على تقاریر المشرفین     21/11/2016  24/4/2012  السادسالعام   2018عام اعتبارا من أبریل   األمراض العصبیة والنفسیة  ماجستر  أحمد حمد ھاشم  
  ونظرا لطبیعة عملھ

2017عام اعتبارا من أكتوبر   األمراض الباطنة  دكتوراة  دینا على أحمد     عام ثامن وأخیر لالنتھاء من الرسالة    22/10/2013  23/10/2011  العام الثامن 
  :قرار اللجنة 

  :تجمید قید 
 قرار اللجنة السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب

    رعایة طفل  1/3/2018ثالثة أشھر اعتبارا من   األشعة التشخیصیة  ماجستیر  ماریانا رأفت فؤاد  
    ظروف صحیة  2017عام اعتبارا من أكتوبر   األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة  ماجستیر  كرستین كمال أخنوخ  
    رعایة طفل  1/3/2018ثالثة أشھر اعتبارا من   طب األطفال  ماجستیر  مد حسینمنى مح  
    رعایة طفل  1/3/2018ثالثة أشھر   طب األطفال  ماجستیر  ھبة مصطفى طاھر  
    مرافقة الزوج  1/3/2018عام من   األشعة التشخیصیة  ماجستیر  لیلى طھ أبو الغیط  
    رعایة طفل  2018عام اعتبارا من مارس   أمراض الدم اإلكلینیكیة –األمراض الباطنة   ماجستیر  ھبة یونس كامل  

  :قرار اللجنة 
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بسبب خطأ من الس�ادة المش�رفین ف�ى كتاب�ة تق�اریر       ایة الرحمن یحیى طھ كشك لدرجة الماجستیر فى طب القلب واألوعیة الدمویة وذلك/ بشأن إلغاء قید الطبیبة 25/2/2018مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قرار مجلس الكلیة الصادر بتاریخ  - 
 .متابعة األداء للطبیبة المذكورة 

  :قرار اللجنة 
الدموی�ة وذل�ك ألنھ�ا أحض�رت البروتوك�ول ف�ى الموع�د المح�دد         جاكلین جورج عبد المسیح لدرجة الماجستیر ف�ى ط�ب القل�ب واألوعی�ة     / بشأن إلغاء قید الطبیبة 25/2/2018مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قرار مجلس الكلیة الصادر بتاریخ  - 

 .لجنة الدراسات العلیا  المشرفین واعتماد وجارى عمل التعدیالت بناء على توصیة
  :قرار اللجنة  - 
عبد المجید إبراھیم لدرجة الماجستیر فى طب القلب واألوعی�ة الدموی�ة وذل�ك بس�بب خط�أ م�ن الس�ادة المش�رفین ف�ى كتاب�ة           إیمان عوض / بشأن إلغاء قید الطبیبة 25/2/2018مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قرار مجلس الكلیة الصادر بتاریخ  - 

 .تقاریر متابعة األداء للطبیبة المذكورة 
  :قرار اللجنة 

محمد عبد اللطیف محمد على إبراھیم لدرجة الماجستیر فى ط�ب القل�ب واألوعی�ة الدموی�ة وذل�ك بس�بب خط�أ م�ن الس�ادة المش�رفین ف�ى            / لطبیببشأن إلغاء قید ا 25/2/2018مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قرار مجلس الكلیة الصادر بتاریخ  - 
 .كتابة تقاریر متابعة األداء للطبیب المذكورة 

  :قرار اللجنة 
حی�ث ان�ھ ق�د تق�دم ب�البروتوكول ف�ى       ماجستیر جراحة األوعی�ة الدموی�ة والش�رایین لع�دم الجدی�ة ف�ى الدراس�ة         –أحمد عبد الناصر حسین / بشأن إلغاء قید الطبیب 25/2/2018مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قرار مجلس الكلیة الصادر بتاریخ  - 

 .الموعد المحدد وطلب منھ اإجراء تعدیالت وجارى عملھا
  :قرار اللجنة 

 .بتقدیر عام جید فى ذات التخصص  2014إیرین شوقى شفیق من دخول امتحانات الجزء األول للماجستیر فى أمراض النساء والتولید نظرا لحصولھا علیھا فى دور أبریل  /مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إعفاء الطبیبة - 
  :قرار اللجنة 

 . 2003بیة من مادة الكیمیاء الحیویة ومادة الفارماكولوجیا الطبیة وذلك الجتیازه ھاتین المادتین فى دور أبریل مدرس الفارماكولوجیا الط –أحمد محمد عبد الدائم / مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إعفاء الطبیب - 
  :قرار اللجنة 

 .ماجستیر أمراض النساء والتولید من جامعة أسیوط إلى جامعة المنیا  -أزھار فتحى حسن / مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن تحویل قید الطبیبة - 
  :ر اللجنة قرا

 .ماجستیر األمراض الباطنة من كلیة الطب جامعة أسیوط إلى كلیة الطب جامعة سوھاج  –أبو بكر على طھ على / مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن نقل قید الطبیب - 
  :قرار اللجنة 

 .وحدة التخاطب من جامعة أسیوط إلى جامعة المنیا  –ة األنف واألذن والحنجرة ماجستیر جراح –سمر عبد الفتاح أحمد / مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن نقل قید الطبیبة - 
  :قرار اللجنة 

 .مصطفى نصر الدین على / مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة فى أمراض النساء والتولید الخاصة بالطبیب - 
  :قرار اللجنة 

 .محمود محمد كامل / رسالة الدكتوراة فى التخدیر والعنایة المركزة الخاصة بالطبیبمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول  - 
  :قرار اللجنة 

 .أحمد طلعت أحمد / مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة فى التخدیر والعنایة المركزة الخاصة بالطبیب - 
  :قرار اللجنة 

 .طارق عبد العظیم صبرة / ول رسالة الدكتوراة فى الجراحة الخاصة بالطبیبمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قب - 
  :قرار اللجنة 

 .أمیرة السید محمد / مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة فى طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى الخاصة بالطبیبة - 
  :قرار اللجنة 

 .مصطفى جعفر عثمان على مع التوصیة بمنحھ الدرجة / أمراض الكلى للطبیب –قبول رسالة الدكتوراة فى األمراض الباطنة مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن  - 
  :قرار اللجنة 

 .محمد مرسى محمد مع التوصیة بمنحھ الدرجة / مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة فى جراحة العظام للطبیب - 
  :قرار اللجنة 

 .فادیة أحمد عطیة مع التوصیة بمنحھا الدرجة / الطب النفسى للطبیبة –مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة فى األمراض العصبیة والنفسیة  - 
  :قرار اللجنة 
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 .محمد أحمد مدحت نصر مع التوصیة بمنحھ الدرجة / لطبیبمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة فى طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى ل - 
  :قرار اللجنة 

 .أحمد محمد جمال الدین لدرجة الدكتوراة فى أمرض النساء والتولید وذلك لسداد الرسوم الدراسیة / مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إعادة قید الطبیب - 
  :قرار اللجنة 

 . 2017بر والء على عمرو لدرجة الماجستیر فى الباثولوجیا اإلكلینیكیة وذلك ألنھا تغیبت عن أداء امتحانات الجزء الثانى للماجستیر فى دور أكتو/ غاء قید الطبیبةمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إل - 
  :قرار اللجنة 

  
  

 -:بیان بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات منح درجة الدكتوراة  - 
 التخصص االسم          

  جراحة العظام  عمر أحمد رفاعى           
  : قرار اللجنة 

  
  

 -:بیان باسماء االطباء الذین استوفوا متطلبات منح درجة الماجستیر  - 

 التخصص االسم          
  االمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة  والء عیون عبد الباري
  أمراض النساء والتولید  مروة سراج الدین خلف

  االمراض الصدریة والتدرن  ح عبد الغنيآالء صال
  االمراض الصدریة والتدرن  سارة حسن نعمان
  التخدیر والعنایة المركزة  جمعة جمال مفتاح
  طب االطفال  كرستین ماھر ادیب

  طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي  فاطمة مصطفي عبد الحلیم
  عالج االورام  محمد طاھر محمد أمین

  :قرار اللجنة 



10

   :قبول رسائل الماجستیر في جمیع التخصصات - 
 التخصص االسم     

 جراحة العظام مارك صموئیل نجیب  1
  جراحة العظام  أحمد عشرى أحمد  2
  جراحة العظام  یوئیل سعد ھنى  3
  جراحة العظام  جرجس اسحق صلیب  4
  جراحة العظام  شادى فتحى محمود  5
  ة العظامجراح  إبراھیم مصطفى عباس  6
  طب األطفال  أحمد عاطف أحمد  7
  طب األطفال  دیانا مرجان لدید  8
  طب األطفال  إیمان بھاء الدین فوزى  9

  طب األطفال  مدحت موریس بشرى  10
  طب األطفال  ریھام عبد النعیم السید  11
  طب األطفال  أسماء جمال عبد الناصر  12
  ةاألمراض العصبیة والنفسی  مینا سلیمان شحاتة  13
  األمراض العصبیة والنفسیة  مصطفى حامد عبد الرحمن  14
  األمراض العصبیة والنفسیة  یحیى محمد تاج الدین حسانین  15
  األمراض العصبیة والنفسیة  أمیرة عبد المنعم محمد  16
  جراحة األوعیة الدمویة والشرایین  سحر حمدى على  17
  ة والشرایینجراحة األوعیة الدموی  أندرو فتحى سیف   منصور  18
  األشعة التشخیصیة  دعاء قبیل موسى  19
  األشعة التشخیصیة  مھا رجب إسماعیل  20
  األشعة التشخیصیة  أحمد أنور ھاشم  21
  التخدیر والعنایة المركزة  إبتسام محمد عبد الرازق  22
  التخدیر والعنایة المركزة  نھى على جالل  23
  زةالتخدیر والعنایة المرك  سالى أحمد كامل  24
  التخدیر والعنایة المركزة  نجوى محمد محمد أحمد  25
  الكیمیاء الحیویة الطبیة  سامیة فاروق حمید  26
  الكیمیاء الحیویة الطبیة  إیمان رجب محمد إبراھیم  27
  أمراض النساء والتولید  محمد صابر أحمد حسن  28
  أمراض النساء والتولید  محمد عبد النعیم شحاتة  29
  أمراض النساء والتولید  معاطى عبد البدیعصفاء أبو ال  30
  أمراض النساء والتولید  أحمد محمد محمود عثمان  31
  أمراض النساء والتولید  أسماء على عبد الودود  32
  أمراض النساء والتولید  محمد على جابر  33
  جراحة المخ واألعصاب  صالح عبد اهللا مسعد  34
  عصابجراحة المخ واأل  معتز عبد الوھاب سید  35
  الجراحة   أحمد جمال ثابت  36
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  الجراحة  أحمد عبده جاد یوسف  37
  جراحة األنف واألذن والحنجرة  االء محمد رشاد  38
  جراحة األنف واألذن والحنجرة  ھدى عبد القادر محمد  39
  جراحة األنف واألذن والحنجرة  شیماء إبراھیم محمد  40
  حنجرةجراحة األنف واألذن وال  شیماء عبده محمد  41
  جراحة األنف واألذن والحنجرة  أمیرة حافظ عبد العال  42
  جراحة المسالك البولیة والتناسلیة  عمرو عسام سعد محمد  43
 جراحة القلب والصدر  خالد عبد الستار قاسم  44
 الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل  شیماء محمد سلیمان  45
  الصحة العامة  مریم طاھر محمد  46
  األمراض الباطنة  السید جودة رویدا  47
  األمراض الباطنة  أحمد عبد الھادى عبود  48
  األمراض الباطنة  مصطفى محمود عبد العال  49
  األمراض الباطنة  منى عبد اللطیف على  50
  طب القلب واألوعیة الدمویة  أحمد محمد محب الدین  51

 :قرار اللجنة 


