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  الدراسات العلیا
   ٢٠١٩مارس  ١٢محضر إجتماع لجنة الدراسات العلیا بتاریخ * 

* خطاب االستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث بشأن إنشاء درجتى الماجس�تیر وال�دكتوراه   
درج��ة الماجس��تیر  ف��ى ط��ب وجراح��ة ال��ذكورة والتناس��ل والعق��م وإعتم��اد الالئح��ة الخاص��ة بھ��م م��ع الحف��اظ عل��ى            

   ٠والدكتوراه فى تخصص االمراض الجلدیة والتناسلیة 
   تسجیالت مواضیع األبحاث:

  

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

انتصار 
حسنین 
محمد 
  حسنین

األمراض 
  دكتوراه  الصدریة والتدرن

 وءفق الھواء مقابل التھویة المیكانیكیة الغیر إختراقیة فى منع اللجالقنیة األنفیة عالیة تد
 فشل التنفس الحاد ىللتھویة المیكانیكیة اإلختراقیة فى مرض

High Flow Nasal Cannula Versus Non-Invasive Ventilation In 
Prevention Of Escalation To Invasive Mechanical Ventilation In 
Patients With Acute Respiratory Failure 

  أ.د/ جمال محمد ربیع
  أستاذ ورئیس قسم أمراض الصدر

  د/ محمد فوزي آدم حسن
  مدرس أمراض الصدر
  د/ منال أحمد الخواجة
  مدرس أمراض الصدر

NCT03٢٠/١/٢٠١٩ ٧٨٨٣٠٤  
وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

سحر 
 عبد ىصبر

الرحیم 
 محمد

األنف واألذن 
  ماجستیر  والحنجرة

للحنجرة وجودة  ىتأثیر االلتھابات المزمنة لألنف والجیوب األنفیة على الغشاء المخاط
  سنة ١٨الى  ٦الصوت لدى األطفال من سن 

Impact Of Chronic Rhinosinusitis On The Laryngeal Mucosa And 
Voice Quality In Children Aged From 6 To 18 Years Old 

  نأ.د/إیمان سید حس
  أستاذ أمراض التخاطب

  د/ حنان عبد الرشید محمد
  مدرس أمراض التخاطب

  د/ أحمد حامد منیب
  األنف واألذن والحنجرة مدرس

NCT036
١٦/١٠/٢٠١٨ ٩٦٦٩٣ 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

محمد جمال 
  ىمحمد فكر

التولید وأمراض 
  دكتوراه  النساء

تجربة  .ألعضاء الحوض ىلعالج السقوط القم ىمقارنة بالتثبیت العجز ىالتعلیق الجانب
  عشوائیة مقننة

Lateral Suspension Versus Sacropexy For Treatment Of Apical 
Pelvic Organ Prolapse; Randomized Controlled Trial 

  أ.د/ عزت حامد سید
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  د/ أبو بكر عباس متولي
  مراض النساءأستاذ مساعد التولید وأ
  د/ أحمد محمد امبابي

  مدرس التولید وأمراض النساء

NCT03
٣١/١/٢٠١٩ ٧٧٢٦٩١  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

دیفید منیر 
كمال 
  ابراھیم

  ماجستیر  جراحة العظام

مقارنة بین الشریحة الخطافیة والحبل المشدود فى تثبیت كسور الثلث البعید لعظمة 
  الترقوة

Hook Plate Versus Tightrope In Fixation Of Fracture Distal Third 
Clavicle 

  أ.د/ جالل الدین زكي
  أستاذ جراحة العظام

  د/ على محمدین محمد
  أستاذ جراحة العظام

  د/ محمد یوسف بدران 
  مدرس جراحة العظام

NCT03
١٦/١٢/٢٠١٨ ٧٧٣٨٤٨ 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة
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  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا 
قرار اللجنة  تاریخ االخالقیات رقم التسجیل  موضوع البحث بعد التغییر  موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم

مینا جرجس 
  ىنعیم جند

األشعة 
  ماجستیر  التشخیصیة

دقة تشخیص مكان النزیف بواسطة االشعة المقطعیة متعددة المقاطع 
  لألوعیة الدمویة فى حاالت نزیف الجزء السفلي من القناة الھضمیة

Validity Of The Multi-Slice Computed Tomography 
Angiography In Identifying The Bleeding Site In 
Patients With Lower Gastrointestinal Tract Bleeding 

دور الدوبلر الملون للموجات الفوق الصوتیة فى التفرقة بین العقد 
  اللیمفاویة الحمیدة والخبیثة

Role Of Color Doppler Ultrasound In Differentiation 
Between Benign And Malignant Lymphadenopathy 

NCT03
٠٠٩٤٧٦  ٦/١٢/٢٠١٨ 

وافقت اللجنة 
ویعرض على مجلس 

  الكلیة

محمد صالح 
الدین كریم 

  على

جراحة 
  ماجستیر  العظام

نتائج تعزیز رفو االعصاب الطرفیة بواسطة الخالیا الجزعیة فى 
  البالغین

Results Of Stem Cell Enrichment In Peripheral 
Nerve Neurroraphy In Adults 

بدون رابطة االوعیة  ىالواسع الوع ىاستخدام طریقة الحقن الموضع
إلصابات االوتار القابضة للید مقارنة  ىالدمویة فى العالج الجراح

  ىالعاد ىوالحقن الموضع ىبالتخدیر الكل
Wide-Awake Local Anesthesia No Torniquet 
Versus. Local/General Anesthesia For Flexor 
Tendon Repair  

NCT03
٢/١/٢٠١٩ ٧٥٢٩٥٧  

وافقت اللجنة 
ویعرض على مجلس 

  الكلیة

منال مختار 
  فرغل محمد

الصحة 
العامة وطب 
  المجتمع

  ماجستیر

األعراض اإلكتئابیة بین المراھقات المتزوجات المترددات على 
  وحدات الرعایة األولیة بمدینة دیروط

Depression Symptoms Among Ever Married 
Adolescent Girls Attending Primary Health Care 
Units In Dairut City 

سبق زواجھن  ىاألعراض اإلكتئابیة بین السیدات المتزوجات أو الالت
  أسیوط - المترددات على وحدات الرعایة األولیة بمدینة دیروط

Depression Symptoms Among Ever Married 
Females Attending Primary Health Care Units In 
Dairut City, Assiut 

NCT03
١١/٣/٢٠١٩ ٨٤٦٦٧٤ 

وافقت اللجنة 
ویعرض على مجلس 

  الكلیة

دعاء مختار 
 محمود محمد

األمراض 
العصبیة 
  والنفسیة

  دكتوراه

فعالیة التحفیز بالتیار المباشر عبر الجمجمة فى عالج االضطرابات 
  اإلدراكیة الوعائیة

Efficacy Of Trans-Cranial Direct Current 
Stimulation In Vascular Cognitive Impairment 

 ىرابات طیف التھاب النخاع والعصب البصرطالض ىالنمط السریر
  فى مستشفى جامعة أسیوط

Clinical Patterns Of Neuromyelitis Optica Spectrum 
Disorders In Assiut University Hospital 

NCT038
١١/٢/٢٠١٩ ١٩٤١٣ 

وافقت اللجنة 
ویعرض على مجلس 

  الكلیة
  

  
  
  
  
  

دینا صفوت 
احمد 

  ىھیرالز
  ماجستیر  طب األطفال

الدم  ةتأثیر الطرق المختلفة لعالج نقص الصفائح الدمویة الحاد على قیاسات صور
  الكاملة فى األطفال

Effect Of Different Treatment Modalities Of Acute Immune 
Thrombocytopenic Purpura On Complete Blood Count Parameters 
In Children 

  حسن رفعت أ.د/ نفیسة
  أستاذ طب األطفال

  د/ میرفت أمین محمود
  مدرس طب األطفال

NCT03٨/١٠/٢٠١٨ ٦٧٩٩١٠  
وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

ایمن اكرام 
 ىعبد الھاد

  عبد الحكیم
  ماجستیر  طب األطفال

اللذین یتلقون عالج اختالب  ىأنیمیا البحر المتوسط العظم ىفى مرض ىالبلوغ الجنس
  فى مستشفى االطفال الجامعى بأسیوطالحدید 

Assessment Of Sexual Maturation In Β-Thalassemia Major 
Patients Receiving Iron Chelation Therapy In Assiut University 
Hospital 

  أ.د/ أسماء حامد شریت
  أستاذ طب األطفال

  د/ مرفت أمین محمود
  مدرس طب األطفال

NCT03٢٧/٣/٢٠١٨ ٨٤٧٥٥٨ 
افقت اللجنة و

ویعرض على 
مجلس الكلیة

 ىفدوى مجد
محمد عبده 
  عبد المنعم

  ماجستیر  طب األطفال

 ىدراسة تدقیقیة اكلینیكیة عن عالج أمراض القلب الخلقیة بمستشفى أسیوط الجامع
  لألطفال

A Clinical Audit On Management Of Congenital Heart Disease In 
Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ مصطفى شفیق خلف
  أستاذ طب األطفال

  ىد/ خالد عبد العزیز سنوس
  أستاذ مساعد طب األطفال

NCT03١٢/١٠/٢٠١٨ ٨٥٠٢٢٣ 
وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة
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  تعدیل لجنة إشراف
 

 قرار اللجنة لجنة األشراف بعد التعدیل لجنة األشراف قبل التعدیل التخصص الدرجة االسم

 وطب المجتمع العامة الصحة ماجستیر  ھنريوفاء ادوارد 

  أ.د/ إیمان مرسي محمد
  وطب المجتمع العامة الصحةأستاذ 

  میرة فتحي السیدد/ أ
  وطب المجتمع العامة الصحةمدرس 

  محمد حسن قایدأ.د/ 
  وطب المجتمع العامة الصحةأستاذ 

  د/ أمیرة فتحي السید
  وطب المجتمع العامة الصحةمدرس 

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

 دعبد الحمیأحمد فرجاني 
  تخدیر وعنایة مركزة  ماجستیر  الجمل

  
  محمد قطبأ.د/ حسن إبراھیم 

  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  د/ أبو العیون محمد عبد المحسن
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  أ.د/ حسن إبراھیم محمد قطب
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  د/ أبو العیون محمد عبد المحسن
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة
  د/ رشا بخیت عبد اللطیف

  رماكولوجيأستاذ مساعد الفا

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

نھى فؤاد عبد الرحمن 
  األمراض الباطنة  دكتوراه  على

  
  أ.د/ نبویة محمود توفیق
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ صافیناز حسین كامل
  مدرس األمراض الباطنة

  أ.د/ نبویة محمود توفیق
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ صافیناز حسین كامل

  مراض الباطنةمدرس األ
  د/ مروة محمد ثابت

  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  دكتوراه  یسرا محمود محمد كامل

  أ.د/ إلھام عبد السمیع علي
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة أستاذ متفرغ

  أ.د/ سھیر كامل سید
  كیةالباثولوجیا اإلكلینی أستاذ

  د/ أشرف السید حسب اهللا
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة مدرس

  أ.د/ سھیر كامل سید
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة أستاذ

  د/ مروة محمد ثابت
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة مدرس

  د/ دالیا طارق كمال
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة مدرس

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  طب األطفال  دكتوراه  دأسماء أحمد محمود أحم

  د/ محمد أمیر فتحي
  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ إسماعیل لطفي محمد
  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ أحالم بدوي علي

  أستاذ مساعد طب األطفال

  د/ حكمھ سعد فرغلي
  أستاذ مساعد طب األطفال 
  د/ إسماعیل لطفي محمد
  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ أحالم بدوي علي

  مساعد طب األطفال أستاذ

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة
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  استمرار القيد:

  

  قرار اللجنة  السبب  تاریخ قبول الرسالة  تاریخ التسجیل  تاریخ القید المدة   التخصص  الدرجة اسم الطالب

عام سادس   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  أحمد مصطفى أبو المجد
الجزء امتحانات الجتیاز   ٢٥/٢/٢٠١٩  ١٥/٩/٢٠١٥  ٢٢/١٠/٢٠١٣  ٢٠١٨ر عام اعتبارا من أكتوب  وأخیر

  الثاني من الماجستیر
وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

صفاء محمد صالح 
عام سادس   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  محمود أمین

الة الستكمال الرس  ------   ٢١/١٠/٢٠١٤  ٢٠٠٩/٢٠١٠  ٢٠١٨عام اعتبارا من أكتوبر   وأخیر
  والحصول على الدرجة

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

األمراض الجلدیة والتناسلیة   دكتوراه  ریھام أحمد عبد الرحیم
  وأمراض الذكورة

عام سادس 
  وسابع أخیر

عامین اعتبارا من أبریل 
الستكمال الرسالة   ------   ٢٣/١٢/٢٠١٣  ٢٤/٤/٢٠١٢  ٢٠١٨

  والحصول على الدرجة
وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

عام سابع   التخدیر والعنایة المركزة  دكتوراه  دالیا محمد صالح
  وثامن أخیر

عامین اعتبارا من أبریل 
الستكمال الرسالة   ------   ٢٣/١٢/٢٠١٣  ٢٤/٤/٢٠١٢  ٢٠١٨

  والحصول على الدرجة
وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

یسرا محمد محمود حمدي 
الجزء امتحانات الجتیاز   ------   ٢١/٦/٢٠١٥  ٢٠/١١/٢٠١٢  ٢٠١٨عام اعتبارا من أكتوبر   عام سابع أخیر  طب القلب واألوعیة الدمویة  دكتوراه  اليغز

  للدكتوراهالثاني من 
وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

طب المناطق الحارة والجھاز   دكتوراه  محمد حسن عبد الجواد
  الھضمي

  

الستكمال الرسالة   ------   ٢١/٦/٢٠١٥  ٢٣/١٠/٢٠١١  ٢٠١٩تى أكتوبر ح  ------ 
  والحصول على الدرجة

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

عامین اعتبارا من أبریل   عام سابع أخیر  الفسیولوجیا الطبیة  دكتوراه  ھبة محمود عراقي
لالنتھاء من الرسالة   ------   ٢٣/٦/٢٠١٣  ٢٠/٣/٢٠١٢  ٢٠١٨

  لى الدرجةوالحصول ع
وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

لالنتھاء من الرسالة   ------   ٢١/٦/٢٠١٥  ١٦/١٠/٢٠١٢  ٢٠١٨عام اعتبارا من أكتوبر   عام سابع أخیر  طب األطفال  دكتوراه  نھى محمد جمال الدین
  والحصول على الدرجة

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

عامین اعتبارا من أبریل   عام سابع أخیر  األطفال طب  دكتوراه  أشرف محمد الصغیر
لالنتھاء من الرسالة   ------   ١٦/١٠/٢٠١٢  ٢٠/٣/٢٠١٢  ٢٠١٨

  والحصول على الدرجة
وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

وافقت اللجنة ویعرض   للحصول على الدرجة  ------   ٢٩/٥/٢٠١٦  ٢١/٤/٢٠١٣  ٢٠١٩عام اعتبارا من أبریل   عام سادس   األمراض النفسیة  دكتوراه   جیالن كرم اهللا رمضان
  على مجلس الكلیة

وافقت اللجنة ویعرض   للحصول على الدرجة  ١٠/٢٠١٨  ١٩/٧/٢٠١٦  ١٦/١٠/٢٠١٢  ٢٠١٨عام اعتبارا من أكتوبر     األمراض العصبیة  دكتوراه  شادي محمد محمد صفوت
  على مجلس الكلیة

وافقت اللجنة ویعرض   للحصول على الدرجة  ٢٠/٢/٢٠١٩  ١٨/١٠/٢٠١٦  ٢٢/٥/٢٠١١  ٢٠١٨عام اعتبارا من أبریل     والحنجرة األنف واألذن  دكتوراه  عبیر علي عصام الدین
  على مجلس الكلیة

الستكمال الدراسة   ------   ١٩/٢/٢٠١٩  ١٠/٢٠٠٩  ٢٠١٩حتى أكتوبر     الجراحة  ماجستیر  سماني علي محمد
  والحصول على الدرجة

وافقت اللجنة ویعرض 
  لس الكلیةعلى مج

  ميد قيد:تج
  

 قرار اللجنة السبب   المدة التخصص الدرجة اسم الطالب
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  رعایة طفل    ٢٠١٨عام اعتبارًا من یونیو   طب األطفال  ماجستیر  آیة جمعة محمد
  قت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیةواف  رعایة طفل    ٢٠١٩عام اعتبارًا من ینایر   طب األطفال  دكتوراه  مروة كامل محمد
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  ظروف مرضیة    ٢٠١٩ستة أشھر اعتبارًا من مارس   األنف واألذن والحنجرة  ماجستیر  نھلة أحمد عبد الحافظ

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  المسنةرعایة والدتھا     ٢٠١٩ستة أشھر اعتبارًا من مارس   طب وجراحة العین  ماجستیر  سامیة محمود عبد الكریم
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  السفر للخارج    ٢٠١٨عام اعتبارًا من دیسمبر   التخدیر والعنایة المركزة  ماجستیر  محمد سید عبد المعطي
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  السفر لمنحة    ٢٠١٩عام اعتبارا من فبرایر   جراحة العظام  دكتوراه  عمرو عاطف عبد السالم
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  التجنید    ٢٠١٩عام اعتبارًا من مارس   جراحة العظام  ماجستیر  البیر مالكھ صدقي

  ى مجلس الكلیةوافقت اللجنة ویعرض عل  رعایة طفل    ٢٠١٩ستة أشھر اعتبارًا من ینایر   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  أمل ممدوح مصطفى 
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 -  
لع�دم  نظ�رًا   جراح�ة العظ�ام  ف�ي   لدرج�ة ال�دكتوراه   فیص�ل عب�د الحف�یظ المحبش�ي (یمن�ي الجنس�یة)      بشأن إلغاء قید الطبی�ب/   ١٩/٢/٢٠١٩إلغاء قرار مجلس الكلیة السابق بتاریخ مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن  - 

 .بناًء على االلتماس المقدم من الطبیب الستدعائھ للعمل بالمستشفى العسكري بصنعاء للظروف التي تمر بھا البالد ٢٠١٨/٢٠١٩ویصبح تجمید قید للعام الجامعي  تسجیل موضوع البحث،
 قرار اللجنة:

 الطبیب/ عمرو علي سید طھ لدرجة الماجستیر في طب األطفال نظرًا لعدم الجدیة في الدراسة. إلغاء قید ذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأنم - 
 للجنة:قرار ا

 الطبیبة/ ماریان عجایبي عشم لدرجة الماجستیر في الصحة العامة وطب المجتمع نظرًا لعدم الجدیة في الدراسة. إلغاء قید ذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأنم - 
 قرار اللجنة:

 لباثولوجیا اإلكلینیكیة نظرًا لعدم الجدیة في الدراسة.الطبیبة/ ھناء عبد المطلب على لدرجة الدكتوراه في ا إلغاء قید ذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأنم - 
 قرار اللجنة:

 الطبیب/ رامي رجائي حنس لدرجة الدكتوراه في التخدیر والعنایة المركزة نظرًا لعدم الجدیة في الدراسة. إلغاء قید ذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأنم - 
  قرار اللجنة:

 الطبیب/ عز الدین عبد الناصر سعد لدرجة الدكتوراه في التخدیر والعنایة المركزة نظرًا لعدم الجدیة في الدراسة. ء قیدإلغا ذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأنم - 
 قرار اللجنة:

 الباثولوجیا اإلكلینیكیة. صفاء محمد حسن عیسى دكتوراهالطبیب/  فك تجمید قیدمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن  - 
  قرار اللجنة:

 التولید وأمراض النساء. سماح سعد عبد السالم ماجستیرالطبیب/  فك تجمید قید على مجلس الكلیة بشأنمذكرة للعرض  - 
 قرار اللجنة:

 .حسب اللوائح ٢٠١٧دور أكتوبر  في حیث أنھ تم اجتیازھممن مواد ماجستیر جزء أول  طب القلب واألوعیة الدمویةماجستیر  جاكلین جورج عبد المسیح اعفاء الطبیب/مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن  - 
 قرار اللجنة:

  الدرجة. ابمنحھ التوصیةمع  طلعتأحمد  إسراء /ةالخاصة بالطبیب الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیلفي  قبول رسالة الدكتوراه - 
  اللجنة:قرار 

 بمنحھ الدرجة. التوصیةمع  محمود سلیمانعمر مكرم الخاصة بالطبیب/ التخدیر والعنایة المركزة الجراحیة في  قبول رسالة الدكتوراه - 
  اللجنة:قرار 

 بمنحھ الدرجة. التوصیةمع  مؤمن أحمد محمد عليالخاصة بالطبیب/  طب وجراحة العینفي  قبول رسالة الدكتوراه - 
  اللجنة:قرار 

  .مجاھد علي مسعد حسینالخاصة بالطبیب/  جراحة العظامفي  قبول رسالة الدكتوراه - 
  اللجنة:قرار 

 :الماجستیرلتوصیة بمنحھم درجة بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات المنح مع ا قائمة - 
 التخصص االسم

  األشعة التشخیصیة  أحمد فادي عبد العزیز
  األمراض الباطنة  ابتسام مصطفى عبد الحكیم

  األمراض الباطنة  شیماء محمد إسماعیل
  األمراض الباطنة  عبد الرحمن خلف ھدیة

  األمراض العصبیة والنفسیة  شحاتھ مینا سلیمان
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  نھى رفعت عبد الحمید
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  مروة راغب مخیمر

 التخدیر والعنایة المركزة بھاء خلف عبد النور
  التولید وأمراض النساء  محمد عبد النعیم شحاتھ

  التولید وأمراض النساء  فادي ناصف دوس
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  طب األطفال  حمديسمر مصطفى 

  طب وجراحة العین  منى عبد اهللا عبد الرازق
  مسالك بولیة  محمد رجب عبد اهللا

 
   جمیع التخصصات: في قبول رسائل الماجستیر - 

 التخصص االسم
  جراحة  أحمد ماھر علي أحمد
  جراحة  عماد ممدوح عبد الخالق

  جراحة  مینا رجائي أنیس روس النحال
  جراحة  محمد علي أحمد سید
  الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل  نسرین محمد عبد الباري

  الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل  رغدة علي الفي
  الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل  إسراء مصطفى محمد أحمد

  الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل  ھبة اهللا رمضان عطیة
  ساءالتولید وأمراض الن  عبد اهللا محمد سید
  التولید وأمراض النساء  أحمد زكي فھمي
  التولید وأمراض النساء  اندرو لبان ثابت

  التولید وأمراض النساء  أحمد مصطفى أبو المجد
  التولید وأمراض النساء  مصطفى جمال محمد أحمد
  التولید وأمراض النساء  محمد رمضان یحیى محمد

  التولید وأمراض النساء  محمد عاطف محمد
  التولید وأمراض النساء  كامل أحمد مصطفى

  طب وجراحة العین  سامیة محمود عبد الكریم
  طب وجراحة العین  إسراء رفعت مختار

  طب وجراحة العین  أحمد عبد السمیع محمد
  التخدیر والعنایة المركزة   محمد ممدوح محمد محمود

  المركزة  التخدیر والعنایة  نورھان محمد عالء الدین محروس إبراھیم الجاللي
  التخدیر والعنایة المركزة   انطونیوس عازر بشیر
  التخدیر والعنایة المركزة   محمد بركات إبراھیم

  التخدیر والعنایة المركزة   مصطفى الحناوي محمد ثابت
  التخدیر والعنایة المركزة   طھ عبد الرازق محمود
  التخدیر والعنایة المركزة   حسین أحمد ثابت حسین

  التخدیر والعنایة المركزة   محمد جاد أم كلثوم
  التخدیر والعنایة المركزة   مارینا امیل ھالل
  التخدیر والعنایة المركزة   مینا فایز غلیوم
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  األشعة التشخیصیة  أسماء محمود أحمد تمام
  طب األطفال  ماري فتحي رسمي
  طب األطفال  أسماء أنور محمد

  طفالطب األ  محمد عبد الناصر إبراھیم محمود 
  طب األطفال  عمرو محمد خلیفة
  طب األطفال  شریف حسام نادر
  طب األطفال  لمیاء حسین جمعة
  طب األطفال  مینا عماد فلي

  طب األطفال  أحمد ماھر عبد اهللا عبد الحكیم
  طب األطفال  كاترین صدیق عطیة
  األمراض العصبیة والنفسیة  ماجي راووف سمعان
  لعصبیة والنفسیةاألمراض ا  منى حسن محمد أحمد
  طب األسرة  ھبة حسن عمر حسن
  طب األسرة  نسرین أحمد عاصم
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  إیمان عبد الرحمن علي
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  مریم صفوت یوسف

  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة  محمد عبد الرؤوف عبد المحسن أبو النجاه
  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة  سمانصفاء أحمد محمد ال 

  الطفیلیات الطبیة  مارتینا محسن نجیب
  جراحة العظام  محمد عنتر علي عبد الحمید
  جراحة العظام  مؤمن أیمن فكري حسین

  جراحة العظام  یوسف طارق عبد اهللا الجمال
  جراحة العظام  محمود عبد الرحمن صالح العطار

  راحة العظامج  لوكاس سمیر عشم
  جراحة العظام  محمود علي حسن عبد الحمید

  جراحة العظام  محد صبحي طھ السید
  األمراض الباطنة  باسم فوزي شاكر بسالي
  األمراض الباطنة  عبد البصیر محمد محمد

  األمراض الباطنة  شیماء عرفة إبراھیم
  األمراض الباطنة  مینا میشیل ولسن

  طب القلب واألوعیة الدمویة  مإیمان عوض عبد المجید إبراھی
  طب القلب واألوعیة الدمویة  مروة أحمد فتحي أحمد

  األنف واألذن والحنجرة  والء مؤمن مصطفى محمود
  جراحة المخ واألعصاب  محمود السید عبد الحمید المنزالوي

 -   


