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  الدراسات العلیا
  

  اعتماد محضر لجنة الدراسات العلیا
  -مذكرة بشأن إعتماد النتائج االتیة : *

  -نتیجة المادة االختیاریة لدرجة الدكتوراه فى مادة :* 
  الطب القائم على الدلیل 

  
  -* نتیجة المادة االختیاریة لدرجة الماجستیر فى مادة :

  الطب القائم على الدلیل 
  

  ٠افق المجلس القرار : و
  
 بالنسبة ألمتحانات الدراسات العلیا :* 
  

  ٠نظرا للظروف المحیطة   ٢٠٢٠/  ٥/  ٣١القرار : یؤجل أمتحان الدراسات العلیا دور أبریل إلى 
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                                                                            تسجیالت مواضیع األبحاث:

رقم  لجنة األشراف موضوع البحث التخصص الدرجة االسم
 التسجیل

تاریخ 
  مجلسقرار ال  األخالقیات

امل عبداهللا 
عبدالرحمن 
  عبدالنعیم

األمراض   دكتوراه
  الصدریة والتدرن

  الجلطة الدمویة الرئویة الحادة ىتقییم ادوات نذیرمخلتفة في مرض
Evaluation Of Different Prognostic Tools In Patients With 

Acute Pulmonary Thrombo-Embolism  

  أ.د/ أماني عمر محمد عمر
  أستاذ أمراض الصدر

  د/ عبد العظیم أحمد أبو الفضل
  أستاذ مساعد أمراض الصدر
  د/ یوسف أحمد یوسف

  أستاذ مساعد أمراض الصدر

NCT04
٣/٣/٢٠٢٠  ٢٣٩٧٩٤  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

على ابوزید 
األمراض   رماجستی  على تمام

  الصدریة والتدرن
  دور الدالالت الحیویة لفحص مرض انقطاع التنفس االنسدادي اثناء النوم

Role Of Biomarkers To Screen For Obstructive Sleep Apnea  

  أ.د/ سوزان سالمة سید أحمد
  أستاذ األمراض الصدریة
  د/ دعاء محمد مجدي

  مدرس األمراض الصدریة
  د/ راندا أحمد الذھني

  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT04
0٣/٣/٢٠٢٠  ٩٣١٠٢  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

سارة محمد 
منصور 
  فتحي

التخدیر والعنایة   دكتوراه
  المركزة

ونتائج  تأثیر روزوفاستاتین على االستجابة االنفعالیة الناتجة عن تسمم الحمل
  مزدوجة التعمیة : دراسة عشوائیة محكمةوحدة العنایة المركزة

Effect Of Rosuvastatin On Severe Preeclampsia Induced 
Inflammatory Response And Intensive Care Unit Outcomes: 

Randomized Controlled Double-Blind Study  

  أ.د/ نوال عبد العزیز جاد الرب
  التخدیر والعنایة المركزة أستاذ

  د/ نجوى مصطفى إبراھیم
  التخدیر والعنایة المركزة مساعدأستاذ 

  د/ رجاء أحمد حردان
  التخدیر والعنایة المركزة مدرس

  د/ أحمد محمد عباس صبح
  أستاذ مساعد التولید وأمراض النساء

NCT04
١٦/١/٢٠٢٠ ١٠٥٨٣٤  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

نجالء 
مصطفى 

عبدالحافظ  
  عبدالمحسن

طب وجراحة   ماجستیر
  العین

ة بالمجھر البراق للبطانة الداخلیة للقرنیة عقب عملیة ربط الیاف الكوالجین دراس
  المعجلة في القرنیة

A Specular Microscopic Study Of Corneal Endothelium 
After Accelerated Corneal Collagen Cross Linking  

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

  عالد/ حازم عبد المت
  مدرس طب وجراحة العین
  د/ محمود عبد الراضي

  مدرس طب وجراحة العین

NCT04
٣/٣/٢٠٢٠  ١٦٠٣٣٨  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

كریم جمال 
محفوظ 
  عاصم

  جراحة العظام  ماجستیر

بالعمود  ةنتائج العالج الجراحي للمرضى المصابون باورام سرطانیة ثانوی
  اسیوطالفقري بمستشفیات جامعة 

Outcomes Of Surgical Treatment Of Spinal Metastasis In 
Assiut University Hospital  

  أ.د/ المعتز عبد الرازق السبروت
  أستاذ جراحة العظام
  د/ عصام المرشدي

  أستاذ مساعد جراحة العظام
  د/ بالل عثمان النادي
  مدرس جراحة العظام

  
  
  
  

NCT04
٤/٣/٢٠٢٠ ١١٠٤٥٧  

لى ما جاء وافق المجلس ع
 بقرار اللجنة
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تامر رفعت 
حنا 

  ارمانیوس
  جراحة العظام  ماجستیر

والوفیات  ةالمرضی ةلمعدل الحال ئاستخدام مستوى السكر فى الدم كعامل متنب
  فى المرضى متعددى االصابات

Admission Blood Glucose As A Predictor Of Morbidity And 
Mortality In Polytraumatized Patients  

  أ.د/ فیصل فھمي آدم
  أستاذ جراحة العظام
  أ.د/ أسامة أحمد فاروق
  أستاذ جراحة العظام

  د/ حسام محمد عبد المنعم
  أستاذ مساعد جراحة العظام

NCT04
٣/٣/٢٠٢٠  ١٠٠٣٦٩  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

كیرلس  
زغلول  
  ثابت  متي

  جراحة العظام  ماجستیر

اصالح قطع الرباط الصلیبي االمامي من خالل تقنیة عبر تأثیرتبادل اآلالت أثناء
  دراسة مقارنة االستعمار البكتیري للجرح: ىالموصل وتقنیة عبر القصبة عل

Effect Of Multiple Instrumentation In Transportal And 
Transtibial Techniques For ACL Reconstruction Regarding 

Bacterial Contamination. A Comparative Study  

  أ.د/ ھشام عبد الرحیم القاضي
  أستاذ جراحة العظام
  أ.د/ محمد زكریا

  أستاذ جراحة العظام
  د/ محمد عبد الراضي عبد السالم

  مدرس جراحة العظام

NCT04
10٣/٣/٢٠٢٠ ٠٨٣٧  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

عمرو 
عصام حسن 

  فرغلي
  ماجستیر  جراحة

تئصال الكامل لمساریقا القولون مصحوبا بربط الوعاء الدموي كفاءة اسلوب االس
المركزي على الغدد الیمفاویة و الحواف األمنة مقارنة بالجراحة االعتیادیة في 

  عالج سرطان القولون
The Efficacy Of Complete Mesocolic Excision With Central 

Vessel Ligation Technique On Lymph Nodes And Safety 
Margins Compared With Conventional Surgery For Colon 

Cancer Treatment  

  أ.د/ مصطفى عبد الغفور حسنین
  جراحة أستاذ

  د/ محمد بكر محمد قطب
  مساعد جراحة أستاذ

  د/ محمود ثابت أیوب
  جراحة مدرس

NCT04
079946 ٨/٣/٢٠٢٠  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

احمد كامل 
  جراحة  ماجستیر  مدمح  علي

دور تشریح العقد اللیمفاویة المركزي في سرطان الغدة الدرقیة الحلمي (ال توجد 
 عقد لیمفاویة مصابة)

The Role Of Central Neck Dissection In Stage N0 Papillary 
Thyroid Carcinoma  

  أ.د/ عبد الراضي عبد السالم فرغلي
  أستاذ الجراحة

  أ.د/ مصطفى ثابت أحمد
  ستاذ الجراحةأ

  أ.د/ محمد أبو المجد سالم محمود
  معھد جنوب مصر - أستاذ جراحة األورام

NCT04
٨/٣/٢٠٢٠ ٠٧٦٥١٤  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

محمد 
اشرف 

محمد بدر 
  بسطاوى

  جراحة  ماجستیر

مقارنة بین المشابك البولیمریة غیر القابلة لالمتصاص واألربطة الحلقیة الداخلیة 
تأمین الجذع الزائدي في استئصال الزائدة الدودیة بالمنظار في مستشفى  في

  اسیوط الجامعى
A Comparison Between Non Absorbable Polymeric Clips 

And Endoloop Ligatures In Securing Appendicular Stump In 
Laparoscopic Appendicectomy At Assiut University Hospital  

  ي محمد مرسيأ.د/ مرس
  جراحة أستاذ

  أ.د/ ھشام علي ریاض
  جراحة أستاذ

NCT04
١٠/٢٠٢٠ ٠٩٤٤٨٠  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

علي زین 
العابدین عبد 

  العلیم
  جراحة  ماجستیر

دور الموجات فوق الصوتیة على الصدرفي الكشف عن المضاعفات الرئویة ما 
  رضى البالغینبعد عملیات جراحة القلب والصدر في الم

Role Of Chest Ultrasound In Detection Of Post-Operative 
Pulmonary Complications After Cardiothoracic Surgery In 

Adult Patients  

  د/ محمود خیري عبد اللطیف الھایش
  أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر
  د/ حسین خیري عبد العزیز الخیاط

  رمدرس جراحة القلب والصد
  د/ رامي عبد الرحیم حسان
  مدرس جراحة القلب والصدر

NCT04
١/١/٢٠٢٠ ١١٨٦٢١  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

حازم محمد 
جراحة األوعیة   ماجستیر  زكى محمد

  الدمویة

دراسة تكلسات الشرایین الطرفیة كمتنبئ محتمل لنتائج العالج بالجراحة 
  التداخلیة

Study Of Peripheral Arterial Calcification As A Possible 
Predictor Of Outcome After Endovascular Therapy  

  أ.د/ أیمن السید عبد السالم حسب اهللا
  أستاذ جراحة األوعیة الدمویة

  د/ أحمد حسن بكر
  أستاذ مساعد جراحة األوعیة الدمویة
  د/ ھشام السید محمد إبراھیم أبو العیون

  مویةمدرس جراحة األوعیة الد

NCT04
108806 ١١/٣/٢٠٢٠  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة
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ایھاب 
عبدالوھاب 
  دسوقى

جراحة المسالك   دكتوراه
  البولیة والتناسلیة

دور نظم تقییم حصوات الكلى فى التنبوء بنتائج استخراج حصوات الكلى 
  بواسطھ منظار الكلى عن طریق الجلد فالبالغین

Role Of Nephrolithometric Scoring System In Prediction Of 
Percutaneous Nephrolithotomy Outcomes In Adults  

  أ.د/ محمد عاطف عبد العزیز
  أستاذ جراحة المسالك البولیة
  أ.د/ أحمد محمد عبد المنعم
  أستاذ جراحة المسالك البولیة

  د/ حسني محمود أحمد بھنساوي
  أستاذ مساعد جراحة المسالك البولیة

NCT04
٨/٣/٢٠٢٠ ١٥٨٥٧٠  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

اسماء 
عبدالشافى 

 محمد
  عبدالجابر

حاالت حرجة /    ماجستیر
  األمراض الباطنة

دراسة معدل حدوث وعوامل الخطورة ونتائج تحول الفشل الكلوى الحاد الى 
  قصور كلوى مزمن فى مرضى الحاالت الحرجة

Epidemiology, Risk Factors And Outcomes Of Transition Of 
Acute Kidney Injury To Chronic Kidney Disease In 

Critically Ill Patients  

  أ.د/ محمد حسام الدین حسن مغربي
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ مروة كمال عبده

  مدرس األمراض الباطنة

NCT04
10٢٦/٢/٢٠٢٠ ١١١٠  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

زه كمال فای
عبدالخالق 

  خلیفھ
  معاء المناعيلتھاب األإ ىفي مرض ةعراض الكلویاأل  األمراض الباطنة  ماجستیر

Renal Manifestations Of Inflammatory Bowel Disease   

  أ.د/ ھالة مصطفى كامل
  األمراض الباطنة أستاذ

  د/ سمیر كمال عبد الحمید
  األمراض الباطنة أستاذ مساعد

NCT04
٣/٣/٢٠٢٠ ٢١٦٧٤٥  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

ندا 
عبدالسالم 

حسن 
  عبدالسالم

  األمراض الباطنة  ماجستیر

ونتائج منظار الجھاز الھضمي العلوي في مرضى قصور الكلى المزمن  ةضرور
 والغسیل الكلوي بمستشفیات جامعة أسیوط

Necessity Of Upper Gastrointestinal Endoscopy And Its 
Findings In Chronic Kidney Disease And Haemodialyzed 

Patients In Assiut University Hospitals  

  أ.د/ عبد اهللا إسماعیل كیالني
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ عصام محمد عبد العزیز
  مدرس األمراض الباطنة

NCT04
098120 ٣/٣/٢٠٢٠  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

حكمت 
قى نشأت شو
  زخارى

  األمراض الباطنة  ماجستیر

دور حمض الالكتیك في توقع حاجة مرضى نزیف الجھاز الھضمي الحاد الى 
  ىدخول العنایة المركزة والتدخالت والنتائج قصیرة المد

Role Of Lactate Level In Prediction Of Admission Need To 
Intensive Care Unit, Interventions And Short Term Outcomes 

In Patients With Acute Gastrointestinal Bleeding  

  أ.د/ ھالة مصطفى كامل
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ زین العابدین أحمد سید

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

NCT04
٢/٣/٢٠٢٠ ١٠٤٤٢٥  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

نورھان 
مصطفي 
سالمھ 
  یشریده

  ماجستیر
 طب المناطق

الحارة والجھاز 
  الھضمي

النمط المیكروبي للمرضى الذین یعانون من التھاب القنوات المراریة خالل 
  العملیات التداخلیة لھا

Microbial Profile Of Cholangitis In Patients Undergoing 
Biliary Interventions  

  أ.د/ عبیر شرف الدین عبد الرحیم
  لھضميأستاذ طب المناطق الحارة والجھاز ا
  د/ الھام أحمد حسن عبد الحلیم

أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجھاز 
  الھضمي

  أ.د/ محمد زكریا أبو رحمة
  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

NCT04
٢٤/٢/٢٠٢٠ ٣٠١٢٩٧  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

اسراء 
صالح الدین 
شاكر عبد 

  الحافظ

الطب المھني   ماجستیر
  والبیئي

أنماط االضطرابات العضلیة الھیكلیة المرتبطة بالعمل بین الممرضات بمستشفي 
 أسیوط الجامعي الرئیسي

Patterns Of Work Related Musculoskeletal Disorders Among 
Nurses At Main Assiut University Hospital  

  أ.د/ حسین حسن ظایط
  ھرةجامعة القا - أستاذ الطب المھني والبیئي

  د/ صفاء على جمال الدین مھران
أستاذ مساعد الطب الطبیعي والروماتیزم 

  والتأھیل
  د/ شیماء عبد السمیع محمد
  مدرس الطب المھني

  
  
  

NCT04
١٩/١/٢٠٢٠ ١٠٢٠٥٩  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة



 ١٤

جھاد حسین 
  ماجستیر  عیسى أحمد

الطب الشرعي 
والسموم 
  اإلكلینیكیة

إلنتحار بالتسمم بوحدات إستقبال الطوارئ في مستشفیات أسیوط تقییم حاالت ا
  الجامعیة

Evaluation Of Suicidal Poisoning Cases At Emergency Units 
Of Assiut University Hospitals  

  أ.د/ رندة حسین عبد الھادي
  أستاذ ورئیس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة

  د/ إیمان صالح الدین شلتوت
  درس الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیةم

  د/ نھا إسماعیل إبراھیم
  مدرس الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة

NCT04
١٢/٢/٢٠٢٠ ٢١  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

محمد خیرى 
ابراھیم 
الشھیر 
  مصطفى

طب القلب   ماجستیر
  واألوعیة الدمویة

سار االضافى فى مرضى درجة خطورة فترة الجموح نسبة الى موقع الم
  متالزمة وولف باركنسون وایت

Accessory Pathway Antegrade Effective Refractory Period 
Among Wolff Parkinson White Patients: The Risk In 

Relation To The Location  

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

  د/ سلمى طھ إسماعیل
  س  طب القلب واألوعیة الدمویةمدر

NCT04
٣/٣/٢٠٢٠ ١٠٦٦٢٢  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

ھاني رایق 
طب القلب   ماجستیر  ماھر

  واألوعیة الدمویة

 ىخر من تیكاجریلول في المرضأفاعلیة وسالمة جرعة التحمیل المبكر والمت
تي وسیخضعون اللذین یعانون من احتشاء عضلة القلب مع ارتفاع مقطع اس 

  لقسطرة تداخلیة اولیة عن طریق الجلد
Efficacy And Safety Of Early Versus Late Loading Dose Of 

Ticagrelol In Patients With ST Segment Elevation 
Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous 

Coronary Intervention  

  أ.د /حسام حسن علي
  القلب واألوعیة الدمویةأستاذ طب 

  د/ علي محمد علي تھامي
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

NCT04
٢١/١/٢٠٢٠ ٢٦٧٢٢٤  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

ایة محمد 
ابراھیم 
  توفیق

الباثولوجیا   دكتوراه
  اإلكلینیكیة

  ةفي مرضى المایلوما المتعددة كعالمة تنبؤی ٢١٧تضخیم جین بروتین الزنك 
Amplification Of Zinc-Finger Protein 217 Gene In Multiple 

Myeloma Patients As A Prognostic Marker   

  أ.د/ سھیر محمد أحمد
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة أستاذ متفرغ

  أ.د/ محمد زكریا عبد الرحمن
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة أستاذ 

  د/ إیمان نصر الدین محمد
  ولوجیا اإلكلینیكیةالباث أستاذ مساعد

NCT04
٢٤/٢/٢٠٢٠ ٢١٥٨٢٢  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

احمد عالء 
  طب األطفال  ماجستیر  ناجي

جرعات منخفضة مقابل جرعات عالیة من االستیروید فى عالج التھاب المخ 
 الفیروسى

Low Dose Versus High Dose Steroids In Treatment Of Viral 
Encephalitis  

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

  د/ یاسر فاروق عبد الرحیم رزق
  مدرس طب األطفال

NCT04
١٠٣٦٨٤

8 
٣/٣/٢٠٢٠  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

رندا محمد 
عبد التواب 
  وھمان

  طب األطفال  ماجستیر

ن اسباب االصابة بحمي مجھولة المصدر عند الرضع واالطفال الملتحقی
 بمستشفي أسیوط الجامعى لالطفال

Causes Of Fever Of Unknown Origin In Infants And 
Children Attending Assiut University Children Hospital  

  أ.د/ صفیة عبد الفتاح الدیب
  أستاذ طب األطفال

  د/ محمد أمیر فتحي ریاض
  أستاذ مساعد طب األطفال

NCT04
087148 ٣/٣/٢٠٢٠  

لس على ما جاء وافق المج
 بقرار اللجنة

ایھ عصام 
شرقاوى 
  عبداهللا

األنف واألذن   ماجستیر
  والحنجرة

 ةالدرقی ةاستئصال الغد ةجراح ةالصوت والبلع بعد عملی ةاضطراب وظیف
Vocal And Swallowing Dysfunctions Following Thyroid 

Surgery  

  أ.د/ عصام الدین محمد عارف
  أستاذ أمراض التخاطب

  یھام عبد الوكیل إبراھیمد/ ر
  مدرس أمراض التخاطب
  أ.د/ جمال عبد الحمید أحمد
  أستاذ الجراحة العامة

NCT04
٨/٣/٢٠٢٠ ٠٨٧٤٤٧  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

  

  

  

  



 ١٥
  جوهريًا غري تغيري موضوع البحث تغريًا 

  

مجلسقرار ال  تاریخ االخالقیات  رقم التسجیل يرموضوع البحث بعد التغي موضوع البحث قبل التغيير الدرجة صصالتخ االسم
یاسمین 
صالح 
عبد 

الرحیم 
  حسین

األمراض الجلدیة 
والتناسلیة 

  وأمراض الذكورة
  ماجستیر

  دراسة دیرموسكوبیة لألظافر في بعض األمراض الجلدیة
Subclinical Nail Involvement In Relevant Skin 

Diseases: Onychoscopic Study  

دراسة دیرموسكوبیة لألظافر في بعض األمراض الجلدیة 
  والجھازیة

Subclinical Nail Involvement In Relevant Skin 
And Systemic Diseases: Onychoscopic Study  

NCT04
٠٩٢٤١٣ 

٢١/١/٢٠٢٠  

وافق المجلس على ما 
جاء بقرار اللجنة

  الشرافوكذا تعديل جلنة ا تغريًا جوهريًاتغيري موضوع البحث 
  

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

تاریخ 
مجلسقرار ال  االخالقیات

محمد 
جمال 
ثابت 

  خضیرى

  ماجستیر  الجراحة

متابعة قصیرة المدى لحاالت تكمیم 
  الجراحى المعدة بمنظار البطن

Laparoscopic Sleeve 
Gastrectomy. Short Term 

Follow Up  

باستخدام  ةتثبیت كسور عظام الوجن
  و شریحتینأ ةواحد ةشریح

One Point Versus Two Point 
Fixation Of Tripodal 
Zygomatic Fractures  

  أ.د/ أحمد الطیب عیسى
  أستاذ جراحة األطفال
  أ.د/ مصطفى ثابت أحمد

  جراحةأستاذ ال
  د/ محمود ثابت أیوب
  مدرس الجراحة

  أ.د/ صالح الدین جابر
  أستاذ جراحة الوجھ والفكین
  د/ محمد حسن عثمان

  أستاذ مساعد جراحة الوجھ والفكین
  د/ محمد صفوت شاھین

  مدرس جراحة الوجھ والفكین

NCT0
٤٢١٤٤٠

٥ 

٢/٣/٢٠٢٠  

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار اللجنة

 

  تغريًا جوهريًاتغيري موضوع البحث 
  

رقم  موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة صصالتخ االسم
  التسجیل

تاریخ 
مجلسقرار ال  االخالقیات

ریم محمد 
 عبدالخالق
محمد 
  العجوز

الباثولوجیا 
  دكتوراه  اإلكلینیكیة

لوبیني لالنتیاب اللیلي الھیموجالمحددات الجزیئیة والسریریة للتوسع النسیلي 
  البولي

Molecular And Clinical Determinants Of Clonal 
Expansion In Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria  

وزیادة النسخة المظھریة لجین ال  PPM1Dطفرات الجین 
TP53 في أورام النخــــاع  

PPM1D Mutations And Up-Modulation 
Phenocopy TP53 Lesions In Myeloid Neoplasms  

 ال یحتاج

وافق المجلس على ما   8/3/2020
جاء بقرار اللجنة

مروان 
سید 

محمود 
  سید

طب القلب 
واألوعیة 
  الدمویة

  ماجستیر

دقة استخدام تخطیط صدى القلب عبر المريء ثنائي األبعاد مقارنة مع 
التحجیم  بالبالون في تحدید حجم الصمام أثناء زرع الصمام األورطي 

 بالقسطره.
Accuracy of using 2D transesophageal echocardiography 

compared to balloon sizing in determining valve size 
during transcatheter aortic valve implantation.   

والنتائج على المدى القصیر للتسرب حول  ةتنبؤات جدید ةدراس
 ةالصمام الناتج بعد زرع الصمام االورطي عبر القسطر
Study Of New Predictors And Short Term 
Outcomes Of Paravalvular Leakage After 
Transcatheter Aortic Valve Implantation  

NCT0
٤٢٤٢٢٢٥ 

وافق المجلس على ما   28/2/2020
جاء بقرار اللجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦
  

  تعدیل لجنة إشراف
  
  

 مجلسقرار ال نة األشراف بعد التعدیللج لجنة األشراف قبل التعدیل الدرجة التخصص االسم

  دكتوراه  األنف واألذن والحنجرة  شیماء إبراھیم محمد

  أ.د/ أحمد عبد العلیم عبد الوھاب
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة
  د/ محمد عمر أحمد جاد

  مدرس األنف واألذن والحنجرة

  أ.د/ أحمد عبد العلیم عبد الوھاب
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  محمد عمر أحمد جادد/ 
  مدرس األنف واألذن والحنجرة

  أ.د/ أحمد علي إبراھیم 
  جامعة إسكندریة - أستاذ األنف واألذن والحنجرة

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

دینا عالء الدین عبدالعال 
  مباشر

طب القلب واألوعیة 
  دكتوراه  الدمویة

  أ.د/ دعاء أحمد فؤاد عبد الجواد
  قلب واألوعیة الدمویةطب ال أستاذ

  د/ أیمن خیري محمد
  طب القلب واألوعیة الدمویة مدرس

  د/ عمرو البدري أبو النور
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  أ.د/ دعاء أحمد فؤاد عبد الجواد
  طب القلب واألوعیة الدمویة أستاذ

  د/ أیمن خیري محمد
  طب القلب واألوعیة الدمویة مدرس

  النور د/ عمرو البدري أبو
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ أحمد مجدي مصطفى 
  باألكادیمیة الطبیة العسكریة - طب القلب واألوعیة الدمویة مدرس

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

مصطفى  محمد عاطف 
  عبد العزیز مصطفى

جراحة المسالك البولیة 
  دكتوراه  والتناسلیة

  لحجاجيأ.د/ عبد المنعم عبد اهللا ا
  أستاذ جراحة المسالك البولیة 
  أ.د/ محمد عبد اهللا الجمال
  أستاذ جراحة المسالك البولیة

  د/ أیمن مھدي
أستاذ مساعد والقائم بأعمال رئیس قسم جراحة 

المسالك البولیة بجامعة سینسیناتي بالوالیات المتحدة 
  األمریكیة

  أ.د/ عبد المنعم عبد اهللا الحجاجي
  لك البولیة والتناسلیة أستاذ جراحة المسا

  أ.د/ محمد عبد اهللا الجمال
  أستاذ جراحة المسالك البولیة والتناسلیة

  د/ أیمن مھدي
أستاذ مساعد والقائم بأعمال رئیس قسم جراحة المسالك البولیة 

  بجامعة سینسیناتي بالوالیات المتحدة األمریكیة
  د/ محمود مجدي محمود محمد خلیل

  ولیة والتناسلیة مدرس جراحة المسالك الب

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  ماجستیر  األشعة التشخیصیة  جولي یحي ولسن تكال

  د/ عمرو فاروق مرادأ.
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ حسام الدین أبو زید

  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة
  محمد حامدد/ 

  جامعة القاھرة - األشعة التشخیصیة أستاذ مساعد

  مرو فاروق مرادد/ عأ.
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  د/ جیھان سید أحمد 
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  محمد حامدد/ 
  جامعة القاھرة - األشعة التشخیصیة أستاذ مساعد

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  



 ١٧
-  

  :لدرجة الدكتوراه استمرار القید -

  مجلسقرار ال  السبب  تاریخ قبول الرسالة  تاریخ التسجیل  تاریخ القید    المدة التخصص  الدرجة اسم الطالب

عام سادس   ستة أشھر اعتبارًا من   عالج األورام  دكتوراه  إیلیا فؤاد حكیم
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات   ---------  ١٨/١٠/٢٠١٦  ٢١/١٠/٢٠١٤  وأخیر

  الجزء الثاني والحصول على الدرجة
ق المجلس على ما واف

 جاء بقرار اللجنة
یسرا محمد محمود 
طب القلب واألوعیة   دكتوراه  حمدي غزالي

  الدمویة
عام اعتبارًا من أكتوبر 

٢٠١٩  
عام ثامن 
تم تشكیل لجنة فحص   ٢١/٦/٢٠١٥  ٢٠/١١/٢٠١٢  وأخیر

  ١٨/٢/٢٠٢٠بتاریخ 
لالنتھاء من مناقشة الرسالة الحصول 

  على الدرجة
ا وافق المجلس على م

 جاء بقرار اللجنة
محمد عبد الفتاح 

طب المناطق الحارة   دكتوراه  سید
  والجھاز الھضمي

عام اعتبارًا من أكتوبر 
٢٠١٩  

عام سابع 
تم تشكیل لجنة فحص   ١٩/٧/٢٠١٦  ١٩/١١/٢٠١٣  وأخیر

  ١٢/٢/٢٠٢٠بتاریخ 
لالنتھاء من مناقشة الرسالة الحصول 

  على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 لجنةجاء بقرار ال
كوثر عبد الحلیم 

عام اعتبارًا من أبریل   األشعة التشخیصیة  دكتوراه  محمد صالح
٢٠١٩  

لالنتھاء من الرسالة والحصول على   ---------  ٢٠/٥/٢٠١٩  ٢٤/٥/٢٠١٥  عام خامس
  الدرجة

وافق المجلس على ما 
 جاء بقرار اللجنة

أحمد محمد عبد 
ام اعتبارًا من أبریل ع  األشعة التشخیصیة  دكتوراه  الحكم عبد الباقي

٢٠١٩  
تم تشكیل لجنة فحص   ١٨/١٠/٢٠١٦  ٢٤/٥/٢٠١٥  عام خامس

  ١٢/٢/٢٠٢٠بتاریخ 
لالنتھاء من مناقشة الرسالة الحصول 

  على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
مصطفى عمر 

عام اعتبارًا من أبریل   األنف واألذن والحنجرة  دكتوراه  محمد
٢٠١٩  

عام سادس 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات   -----  ١٩/٧/٢٠١٦  ٢٢/٤/٢٠١٤  خیروأ

  الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
  

  :لدرجة الماجستیر استمرار القید
  مجلسالقرار   السبب  تاریخ قبول الرسالة  تاریخ التسجیل  تاریخ القید    المدة التخصص  الدرجة اسم الطالب

ساندي حربي 
عام اعتبارًا من   األشعة التشخیصیة  ماجستیر  ناجي

  ٢٠١٩أكتوبر 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   -------  ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
عام اعتبارًا من   یصیةاألشعة التشخ  ماجستیر  جولي یحیى ولسن

  ٢٠١٩أكتوبر 
لالنتھاء من الرسالة واجتیاز امتحانات الجزء   -------  ١٨/٦/٢٠١٧  ١٨/١٠/٢٠١٦  عام رابع

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
عام اعتبارًا من   األنف واألذن والحنجرة  ماجستیر  طارق علي حسن 

  ٢٠١٩أكتوبر 
س عام ساد
وافق المجلس على ما   للحصول على الدرجة  ١٩/٢/٢٠١٩  ١٩/٧/٢٠١٦  ٢١/١٠/٢٠١٤  وأخیر

 جاء بقرار اللجنة
مرفت مالكھ 
عام اعتبارًا من   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  صدقي حكیم

  ٢٠١٩أكتوبر
عام خامس 
تم تشكیل لجنة فحص   ٢١/١١/٢٠١٦  ١٧/١١/٢٠١٥  وأخیر

  ١/٣/٢٠٢٠بتاریخ 
لرسالة واجتیاز امتحانات الجزء لالنتھاء من ا

  الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
  

  تجمید قید:
 /  

 مجلسقرار ال السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب
 ى ما جاء بقرار اللجنةوافق المجلس عل  مرافقة زوج  ٢٠١٩عام اعتبارًا من أكتوبر   الباثولوجیا اإلكلینیكیة  دكتوراه  دعاء سید محمد
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  ٢٠٢٠عام اعتبارًا من فبرایر   الدراسات السكانیة والصحة االنجابیة  ماجستیر  أمل إبراھیم جسین

 المجلس على ما جاء بقرار اللجنة وافق  رعایة طفل  ٢٠٢٠عام اعتبارًا من مارس   التخدیر والعنایة المركزة  ماجستیر  غادة إسماعیل عبد الموجود
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  ظروف انتدابھ بمأموریة بشمال سیناء   ٢٠٢٠عام اعتبارًا من فبرایر   طب وجراحة العین  ماجستیر  محمد جمال الدین عبد السالم 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  ٢٠٢٠فبرایر  ثالثة أشھر اعتبارًا من  األنف واألذن والحنجرة  ماجستیر  فاطمة الزھراء أحمد
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  ٢٠٢٠عام اعتبارًا من ینایر   األشعة التشخیصیة  ماجستیر  شیري داود یسى
 لمجلس على ما جاء بقرار اللجنةوافق ا  رعایة طفل  ٢٠٢٠ستة أشھر اعتبارًا من أبریل   طب األطفال  ماجستیر  أسماء محمد فتحي

   

  
  
  
  



 ١٨
  
  
  
  

ـضوع  ١٩/١١/٢٠١٩مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قرارمجلس الكلیة السابق بتاریخ  ـسجیل مو ـعدم ت ـساء ل ـمراض الن بالغاء قید الطبیبة / رحاب جمال محمود لدرجة الماجستیر في التولید وأ
  البحث.

  ى ما جاء بقرار اللجنةوافق المجلس عل :قرار اللجنة      
  
  .٢٠٢٠مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن فك تجمید قید الطبیبة/ إیمان أحمد جمال لدرجة الماجستیر في طب األطفال اعتبارًا من فبرایر  -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة :قرار اللجنة      
  
  نیفین طلعت مرعي لدرجة الماجستیر في الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل بعد أن قامت بسداد الرسوم الدراسیة المستحقة. مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إعادة قید الطبیبة/ -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة :قرار اللجنة      
  
 .ظاھرعبد اهللا متولي عبد الالخاصة بالطبیب/  طب األنف واألذن والحنجرةقبول رسالة الدكتوراه في  -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة :قرار اللجنة      
  
 .أیمن عبد الحكم بدويالخاصة بالطبیب/ جراحة القلب والصدر قبول رسالة الدكتوراه في  -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة :قرار اللجنة      
  
 .عمرو عبد الفتاح جابر محمودلخاصة بالطبیب/ اجراحة المسالك البولیة والتناسلیة قبول رسالة الدكتوراه في  -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة :قرار اللجنة      
  
 .ھشام فایق فؤادالخاصة بالطبیب/ الجراحة العامة قبول رسالة الدكتوراه في  -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة :قرار اللجنة      
  
 .ضیاء الدین صابر محمدالخاصة بالطبیب/ ة العامة الجراحقبول رسالة الدكتوراه في  -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة :قرار اللجنة      
  
 .مصطفى محمود محمدالخاصة بالطبیب/ الجراحة العامة قبول رسالة الدكتوراه في  -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة :قرار اللجنة      
  
 .رضوة علي محمد عبد الوھاب /ةالخاصة بالطبیبالعلوم الطبیة األساسیة (المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة) قبول رسالة الدكتوراه في  -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة :قرار اللجنة      
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 قبول رسائل الماجستیر فى جمیع اتخصصات : -
 

 

 التخصص االسم
  لتناسلیة وأمراض الذكورةاألمراض الجلدیة وا  آیة محمد سید محمد

  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة  كیرلس رزق میالد تادرس
  التخدیر والعنایة المركزة   علیاء عالء الدین عبد مناف السباعي
  التخدیر والعنایة المركزة   عبد الرحمن حسین علي عبد القادر

  التخدیر والعنایة المركزة   حسام الدین جمال فخري
  التخدیر والعنایة المركزة   مینا مدحت محفوظ

  التخدیر والعنایة المركزة  رفیق رامز شوقي عزیز
  التخدیر والعنایة المركزة  سارة عبد اهللا عبد الرحمن

  التخدیر والعنایة المركزة  محمود محمد أبو القاسم محمد
  التخدیر والعنایة المركزة  سارة جورج لبیب

  التخدیر والعنایة المركزة  سارة أسامة محمد ربیع
  التخدیر والعنایة المركزة  محمد یاسر یوسف

  التخدیر والعنایة المركزة  یاسمین عالء الدین سید صبري
  التخدیر والعنایة المركزة  مادونا میشیل بشرى نعمان 

  طب األطفال  مریم عاطف نجیب حنین
  طب األطفال  رانیا صابر ریاض

  ألطفالطب ا  عمرو صالح عبد الحفیظ
  طب األطفال  محمود محمد عثمان
  طب األطفال  لمیاء محمود مكسي
  طب األطفال  صافیناز محب أمین
  طب األطفال  طوبیا فرام حبیب

  األشعة التشخیصیة  أنجي ظریف فوزي نجیب
  األمراض العصبیة   محمد عبد المجید عبد الظاھر
  األمراض الصدریة  عادل محمد محمود علي اللبودي

  األمراض الصدریة  عصمت حسیم محمدخالد 
  األمراض الصدریة  سحر عبد الحكیم محمد عبد الحكیم

  جراحة األوعیة الدمویة  أحمد عبد الناصر حسین
  جراحة العظام  مصطفى صالح محمد محمد

  جراحة عامة  محمد ربیع حامد
  جراحة عامة  حمادة فتحي أحمد سلیمان
  جراحة عامة  عبد اهللا رشاد عبد العزیز
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  جراحة عامة  أبانوب حسني عبد المسیح

  جراحة عامة  سمیر حسني محمود
  األمراض الباطنة  غادة صفوت عبد النعییم
  األمراض الباطنة  شادي فوزي فرج

  األمراض الباطنة  بوال روفائیل صدقي
  طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي  محمد مصطفى محمود
  نطب وجراحة العی  آالء محمد عبد الحافظ
  طب وجراحة العین  محمد عمر مخلف

  طب وجراحة العین  علي عمر محمد علي
  طب القلب واألوعیة الدمویة  إسراء جعفر عبد الرحمن
  طب القلب واألوعیة الدمویة  رنا سمیر ینى بشرى

  طب القلب واألوعیة الدمویة  ھشام محمد صالح الدین جابر مرسي
  الطب النوويعالج األورام و  دعاء عبد العلیم السید

  عالج األورام والطب النووي  یسرا فرغلي سید محمود
  الدراسات السكانیة والصحة االنجابیة  منال مختار فرغل
  الصحة العامة وطب المجتمع  آالء عادل زكي

  التولید وأمراض النساء  یسرا مختار عثمان حسن
  التولید وأمراض النساء  أیمن دردیري عبد الجواد

  التولید وأمراض النساء  قي حكیممرفت مالكھ صد
  التولید وأمراض النساء  شیماء شحاتھ عبد العظیم عبد المنعم

  التولید وأمراض النساء  ماریت عیاد حسني
  التولید وأمراض النساء  ایریني موریس زاخر

  األنف واألذن والحنجرة  مطیع مبارك سالمین باكویري
  األنف واألذن والحنجرة  أسماء أحمد بخیت

  الباثولوجیا االكلینیكیة  إسراء سمیر عبد الحفیظ
  

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة :قرار اللجنة
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 الدكتوراه:قائمة بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات المنح مع التوصیة بمنحھم درجة  -
 

 التخصص االسم
 طب األطفال  مروة محمد محمود حمدي غزالي

 

 
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة :قرار اللجنة

 
 الماجستیر:قائمة بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات المنح مع التوصیة بمنحھم درجة  -
 

 التخصص االسم
  التولید وامراض النساء  فاطمة مجدي عبد المعز

  طب وجراحة العین  ریھام محمود عبد الرحمن
  باثولوجیا االكلینیكیةال  محمد جمال محمد سید
  امراض الدم االكلینیكیة  شیماء عرفة ابراھیم
  االمراض العصبیة والنفسیة  عمرو محمد جالل
  االمراض العصبیة والنفسیة  بیتر فتحي سیف
  الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل  رغدة علي الفي

  جراحة االوعیة الدمویة  احمد محمد نجیب
  جراحة العظام  میدخالد جمال أمیر عبد الح

  األشعة التشخیصیة  بسمة فوزي محمد جاد الرب
  المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة  اسراء حسن محمد عبد الغني

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة :قرار اللجنة


