
 ٨

   العلیا الدراساتب
  

مذكرة بشأن موقف المدرسین المساعدین بقسم الطب الشرعى والسموم اإلكلینیكیة تجاه  •
  البعثات الخارجیة

   الجامعة مجلس على یعرض:  القرار

مذكرة بشأن نتیجة أمتحان المادة االختیاریة لدرجة الماجستیر فى الجوانب االخالقیة  •
  ٠والبحث العلمى والقانونیة فى الممارسة الطبیة 

  - نتیجة أمتحان المادة االختیاریة لدرجة الدكتوراه فى : •
  االحصاء الطبى المتقدم  -١
 إدارة المستشفیات  -٢
 الطب المبنى على الدلیل  -٣

  المجلس وافق:  القرار

مذكرة بشأن االبحاث الكاملة فى مجلة كلیة الطب بعد قبولھا فى مؤتمرات دولیة ونشر  •
  ٠دولیة  ملخصات ابحاثھا فى مجالت

  المجلس وافق:  القرار
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 ٩
  : األبحاث مواضيع تسجيالت

  

 مجلسال قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم م

كسور منتصف  لتثبيت بالعالج التحفظي ةالنخاعي المرن مقارن مارالمس  ماجستير العظام جراحة اسحاق صليب جرجس ١
  ينفي غير البالغ القصبة

Titanium Elastic Rods Versus Conservative Treatment In 
Tibial Shaft Fracture In Skeletally Immature Patients 

  فهمى ادم ل.د. فيصأ
  العظام راحةج استاذ

  مصطفى د.د. خالد محمأ
  ظامجراحة الع استاذ

  . محمود يوسف بدراند
 جراحة العظام مدرس

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  ةالعضدية المقترن بالوالد ةحاالت شلل الضفير فى المعصم ولح اراالوت نقل ماجستير العظام جراحة عالء محمد حسن محمد ٢
Tendon Transfers Around Wrist In Obstetric Brachial 
Plexus Palsy Cases 

  .د. طارق عبداهللا الجمالأ
  جراحة العظام استاذ

  .د. عمرو السيد علىأ
  ظامجراحة الع استاذ

  قطب فى.م.د. محمد مصطأ
 مساعد جراحة العظام استاذ

  جاء ما على المجلس وافق:  القرار

اللجنة بقرار  
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 ١٠
    االشراف لجنة تعديل وكذا جوهرياً تغيراً البحث موضوع تغيير

  
 المجلس قرار  التعديل بعد االشراف لجنة  التغيير بعد البحث موضوع  التعديل قبل االشراف لجنة    التغيير قبل البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم م

 ديفيــــد ٣
ــب  نجيـ

 غالي

ــة  جراحـ
 العظام

ـ  استعمال ماجستير  لاسمنت عظمي محم
بمضاد حيوي للوقاية من العدوى 

ـ     رالميكروبية فـي حـاالت تغيي
  اولي لركبة صناعي كام مفصل

Antibiotic-Loaded Bone 
Coment For Infection 
Prophylaxis In Total 
Knee Joint Replacement 

  عبد العال د. احمد محمد.أ
  جراحة العظام أستاذ

  خليفة محمد.د. ياسر امام أ
  جراحة العظام أستاذ

  . حاتم محمد عبد المنعم بكرد
 ظاممساعد جراحة الع أـستاذ

مقارنة إلستعمال أو عدم  دراسة
 بعدة الشافطة المغلق درنقةإستعمال ال

  حاالت تغيير مفصل الحوض كامال
Closed Suction Drain Or Not 
After Total Hip Arthroplasty: 
A Randomized Controlled 
Trial 

  خليفةامام محمد  ياسر. د.أ
  العظام احةجر أستاذ

  بكر نعم. حاتم محمد عبد المد
  مساعد جراحة العظام أـستاذ

 حميد. محمد احمد عبد الد
  مهران
 العظام حةجرا مدرس

   ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار جاء

  : األبحاث مواضيع تسجيالت

  المجلس قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم م

  مفصل الحق تباناتلثالثة من اس ةللغة العربي لترجمةمن صحة ا التحقق ماجستير العظام جراحة عتمان محمود محمد ٤

Validation of the Arabic Version of 3 HIP SCORES: The 
International Hip Outcome Tool-33 (Ihot-33), the Non 
Arthritic Hip Score (NAHS), and the Hip Disability and 
Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) 

  .د. ماهر عبد السالم العسالأ
  جراحة العظام أستاذ

  الل زكى.د. حاتم جأ
  جراحة العظام أستاذ

 مـنعم ال بد.د.م. حاتم محمد عأ
  بكر

 مساعد جراحة العظام أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  العصب النسوى الصاباتاالصالح الجراحى  لنتيجةتقيم  دراسة ماجستير العظام جراحة محمد فاروق حاتم ٥
Evaluation Of Results Of Surgical Repair Of Sciatic 
Nerve Injuries 

  .د. طارق عبداهللا الجمالأ
  جراحة العظام أستاذ

  على لسيد.د. عمرو اأ
  جراحة العظام أستاذ

  .د.م. محمد مصطفى قطبأ
 جراحة العظام مساعد أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
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 ١١
  الميكروسكوبية في إعادة هيكلة شلل الوجه ةالجراح دور دكتوراه التجميل جراحة أحمد سليمان محمود ٦

Role Of Microsurgery In Facial Reanimation 
  .د. محمد محمود ثابت الشاذلىأ

  التجميل راحةج استاذ
  .د. فيديريكو بيجليولى أ

ـ   استاذ  –والفكـين   هجراحـة الوج
  ايطاليا -جامعة ميالنو

  احمد محمد محمود  ام.د. عصأ
  الطب الطبيعى والتاهيل استاذ

  محمد ن. وائل سعد الديد
 ميلجراحة التج مساعد استاذ

  
  

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

محمـد   لجمـا  حفصة ٧
 بخيت

في  هماوالمزيج بين ةالخاليا الجزعية والبالزما الغنية بالصفائح الدموي دور ماجستير التجميل جراحة
  لندباتعالج ا

Role Of Stem Cell, PRP And Combination Of Them In 
Treatment Of Scars 

  العطيفى العزيز.د. محمود عبد أ
  جراحة التجميل استاذ

  . احمد كمال عثماند
 مساعد جراحة التجميل استاذ

 عنوانتعديل  مع المجلس وافق:  القرار
 :البحث كالتالى

Role Of Stem Cell, Platelet-
Rich Plasma And Combination 
Of Them In Treatment Of 
Scars 

  عن طريق المنظار أو الجراحة يقطر عن إلربيالفتق ا اصالح ماجستير الجراحة ودرفعت محم احمد ٨
Inguinal Hernial Repair. Laparoscopic Versus Open 
Approach 

  .د. محمد عبد القادر عثمانأ
  الجراحة استاذ

  راج. محمد يحيى فد
 الجراحة  مدرس

 بق رار  ج اء  م ا  عل ى  المجل س  وافق:  القرار
 اللجنة

اإللتصاقي لألمعـاء   لمعوىا اإلنسداد الجةدور الجاستروجرافين في مع تقييم ماجستير الجراحة صالح احمد احمد ٩
 لدقيقةا

Evaluation Of Oral Gastrografin Role In Management Of 
Adhesive Small Bowel Obstruction (ASBO) 

  عثمان محمد.د. سامى أ
  الجراحة استاذ

  على ريم.د. هانى عبد الكأ
  الجراحة استاذ

  فراج. محمد يحيى د
 الجراحة مدرس

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة
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 ١٢
الجراحية إلستخدام رقعة العضلة الصدرية الكبري في إعادة بناء  النتائج كتوراهد الجراحة سعدى عباس حمدان ١٠

ودراسة دور الفيروس  السرطانيةاألنسجة الناقصة بعد إستصال أورام الفم 
في حدوث هذه  ٥٣البشري العالي الخطوره والطفرة في الجين بي  يميالحل

  االورام السرطانية
The Surgical Outcome Of Pectoralis Major 
Myocutaneous Flap In Reconstruction After The  Oral 
Cancer Resection And The Role Of HPV & P53 Codon 
72 Gene Polymorphism In Pathogenesis Of The Oral 
Cancer  

  جابر شلتوت الدين الحص ٠د٠أ
  الوجه والفكين حةجرا استاذ

  محمد سعد الدين ههب ٠د٠أ
  الهستولوجى استاذ

  عثمان نحمد حسم ٠د
  جراحة الوجه والفكين مدرس

  احمد السرس داليا ٠د
 مساعد الباثولوجى استاذ

  
 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

  واالمعاء للمعدةالعمليات الجراحية  بعدبروتوكول تحفيز االستشفاء ما  تقييم ماجستير العامة الجراحة  امدح دسع محمد ١١
Evaluation Of Enhanced Recovery Protocol After 
Gastrointestinal Surgical Operations 

  .د. محمد محيي الدين الشافعي أ
  الجراحة العامة أستاذ

  . سمير احمد عمارد
  العامة جراحةال ساعدم أستاذ

  . اشرف احمد حلميد
 مساعد الجراحة العامة أستاذ

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

ــعة محمد صالح عبير ١٢  االشـــ
 التشخيصية

  ىالفكفي اعتالل المفصل  غناطيسىالم ينالرن دور ماجستير
Role Of Magnetic Resonance Imaging In Evaluation of 
Temporomandibular Joint Disorders 

  .د. حسن ابراهيم مجليأ
  التشخيصية ةاالشع استاذ

  الحسن حسيب محمد و. ابد
  التشخيصية عةاالش مدرس

  ثمان. محمد حسن عد
 فكينجراحة الوجه وال مدرس

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

ــعة جمال الدين على ايمان ١٣  االشـــ
 التشخيصية

 ألورام حليالم التكرار في االنتشارالرنين المغناطيسي باستخدام خاصية  دور دكتوراه
  ىالثد

Role Of Diffusion-Weighted Imaging In Recurrent Breast 
Carcinoma 

  حسين ابت.د. مصطفى ثأ
  التشخيصية شعةاال استاذ

  . نغم نبيل محمود عمرد
  التشخيصية الشعةا عدمسا استاذ

  اصر. رضوى كامل عبد الند
 االشعة التشخيصية مدرس

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة
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 ١٣
ــد مصطفى عطية خالد ١٤  التوليـــ

ــراض  وأمــ
 النساء

في  لكابرويت المعطى عن طريق العض يرونهيدروكس بروجيست استخدام ماجستير
اسبوع من الحمل : دراسة الحاالت  ٣٤قبل  متقدمةعالج المشيمة ال
  الضابطة موعاتالمرضية و المج

The Use Of Intramuscular Hydroxyprogesterone 
Caproate For Management Of Placenta Previa Before 34 
Weeks Of Gestation: A Case Control Study 

  حسين محمد شعماش يمن.د. اأ
  النساء ضوأمرا التوليد استاذ

  . محمد خيرى علىد
 التوليد وأمراض النساء مدرس

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

 الدراســــات اعيلسيد اسم مها ١٥
ــكانية  الســ
ــحة  والصــ

 االنجابية

التحرش  ف،للعن رةالمبك ةالمراهق لةتعرض الفتيات في مرح محددات ماجستير
  النشئ و الشباب فى مصر حوالختان: تحليل ثانوى لمس

Correlates Of Exposure Of Early Adolescent Girls To 
Violence, Harassment And Female Genital Mutilation: 
Secondary Analysis Of Survey Of Young People In 
Egypt (SYPE) 

  
  مى.د. اميمة الجبالى محمد حلأ

  الصحة العامة وطب المجتمع استاذ
  يق.م. غادة صالح الدين توفأ

الصحة العامة وطـب   مساعد استاذ
 المجتمع

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

 الدراســــات هسيد صبر هبه ١٦
ــكانية  الســ
ــحة  والصــ

 االنجابية

المترددات على مراكز  النساءلسرطان الثدى لدى  لمبكرالكشف ا معوقات ماجستير
  االمومه والطفوله فى مدينة أسيوط رعاية

Barriers To Breast Cancer Screening Among Women 
Attending Maternal And Child Health Centers In Assiut 
City 

  .م. صبره محمد احمد عبداهللاأ
مساعد الصحة العامة وطـب   استاذ

  المجتمع
  . اسماء محمد احمد سليماند

 الصحة العامة وطب المجتمع مدرس

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

المنـاطق   طب اشرف محمود ياسمين ١٧
 ازالحارة والجه

 ضمىاله

  من مرضى التليف الكبدي وتهالغذائي للدرجات المتفا التقييم ماجستير
Nutritional Assessment Of Cirrhotic Patients With 
Variable Severity 

  .د. ماجدة شحاته حسنأ
طب المناطق الحارة والجهـاز   استاذ
  مىلهض
  رحيمال دالدين عب رف. عبير شد

طب المناطق الحارة والجهاز  مدرس
  الهضمى

  . مدحت عربى خليلد
 مساعد الصحة العامة استاذ

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة
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 ١٤
طلعـت احمـد    اسراء ١٨

 عبدالعال
 يلعالج القئ الدموي لدى االطفال بوحدة الجهاز الهضم لينيكيةاالك المراجعة ماجستير االطفال طب

  اسيوط–والكبد في مستشفى االطفال الجامعي 
Clinical Audit Of Management Of Hematemesis In 
Children Admitted To Pediatric Gastroenterology And 
Hepatology Unit Of Assiut University Children Hospital 

  عبد الفتاح على مة.د. فاطأ
  طب االطفال استاذ

  ابراهيم سن. نجالء حد
 طب االطفال دمساع استاذ

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

  بأسيوطالثانوية  رسالمدا طالبفي  شعبيال الربو ماجستير االطفال طب السيد نعيمعبد ال ريهام ١٩
Bronchial Asthma In Secondary School Students In 
Assiut 

  . خالد عبد العزيز سنوسىد
  مساعد طب االطفال استاذ

  عبداهللامحمد  الدين. علم د
  مساعد طب االطفال استاذ

  . مدحت عربي خليلد
 مساعد الصحة العامة استاذ

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

صـالح الـدين    محمد ٢٠
 مدمح

صرعية غير  وباتلدى االطفال الذين يعانون من ن لتنبؤاتالخطورة وا عوامل ماجستير االطفال طب
  الحالة مع وجود ضابط سةللعالج. درا مستجيبة

Risk Factors And Predictors Of Refractory Childhood 
Epilepsy: Case Control Study 

  الدين محمود حامد اد.د. عمأ
  طب االطفال أستاذ

  . قطب عباس متوليد
 طفالمساعد طب اال أستاذ

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة
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 ١٥
    االشراف لجنة تعديل وكذا جوهرياً تغيراً البحث موضوع تغيير

  
 المجلس قرار  التعديل بعد االشراف لجنة  التغيير بعد البحث موضوع  التعديل قبل االشراف لجنة    التغيير قبل البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم م

 مــــروة ٢١
 مـــد مح

ــود  محمـ
ــدي  حمـ

 غزالي

ــب  طـ
 طفالاال

 دةطول مدة االقامة بوح محددات دكتوراه
جراحـة   بعـد العناية المركـزة  

الخلقية فى الرضع  لبعيوب الق
  طفالواال

Determinates Of 
Intensive Care Unit 
Length Of Stay After 
Congenital Heart 
Surgery In Infants And 
Children 

  محمد لى.د. نجوى عأ
  طب االطفال استاذ

  . نجالء حسن ابو فداند
  الطفالمساعد طب ا استاذ

  أفت. دعاء محمد رد
  فالطب االط مدرس

  كمال المنشاوى مد.د. احأ
  والصدر قلبجراحة ال استاذ

  
 

للمصاب  ةهابيتاألل ةاألستجاب وصف
 البكتيرياو عن الفيروسات ةالناجم

في  فسيللفشل التن ةالمسبب أللتهاباتوا
  األطفال

Characterisation Of The 
Host Inflammatory 
Response Due To Viral, 
Bacterial And Inflammatory 
Causes Of Respiratory 
Failure In Children 

  .د. نجوى على محمد
  طب االطفال استاذ

  . نجالء حسن ابو فداند
  الطب االطف اعدمس استاذ

  ترأف حمد. دعاء مد
  طب االطفال مدرس

Dr. Simon Nadel  
Adjunct Professor Of 
Paediatric Intensive 
Care St. Mary`S 
Hospital And Imperial 
College London 

 ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة بقرار جاء

  
  : األبحاث مواضيع تسجيالت

  

 مجلسال قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم م

 يدعبد الحم شيماء ٢٢
 حمدم

  القلب لالطفال طرةلقس تحضيريةتدقيقية علي األعمال ال دراسة ماجستير االطفال طب
Audit On Preparations For Pediatric Cardiac 
Catheterization 

  .د. احمد رشدى احمد خليفةأ
  طفالطب اال استاذ

  . دعاء محمد رأفت محمودد
 طب االطفال مدرس

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

 االمــــراض مدنى جمال تغريد ٢٣
 الباطنة

السكرى  مرضلاللتهابات فى   مةكرات الدم الحمراء كعال جامأح اختالف ماجستير
  النوع الثانى

Red Cell Distribution Width As A Marker Of 
Inflammation In Type 2 Diabetes Mellitus 

  محمود احمد ان.د. حنأ
  االمراض الباطنة استاذ

  .د. مصطفى عبداهللا هريدىأ
 االمراض الباطنة استاذ

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة
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 ١٦
عبـد الراضـى    احمد ٢٤

 حسنابوال
والبولينا والكرياتينين بالدم  فورمستوى الفس لىالمحفز ع عاباخراج الل تأثير ماجستير الكلى أمراض

  الكلوى المزمن فشلفى مرضى ال
Effects Of Expelling Induced Hyper Salivation On Serum 
Phosphorus, Urea And Creatinine Levels In ESRD 
Patients 

  انور ثابت اشرف. د.أ
  الباطنة راضاالم استاذ

  فراج ثابت حمد. اد
 مساعد االمراض الباطنة استاذ

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

جمال محمـد   مصطفى ٢٥
 محمد

 االمــــراض
 الباطنة

الغذائي في مرضى  يضبمتالزمة األ وعالقتهالماغنسيوم في الدم  مستوى ماجستير
  انيالسكري من النوع الث

Serum Magnesium Level And Its Relationship To 
Metabolic Syndrome In Patients With Type 2 Diabetes 
Mellitus 

  .د. هاله خلف اهللا خلف الشريفأ
  االمراض الباطنة استاذ

  العظيم عرجون عبد. صالح د
 االمراض الباطنة استاذ

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

 االمــــراض السيد جودة رويدا ٢٦
 الباطنة

الحمل في مركز للرعاية الصحية األولية في  كرلإلكتشاف المبكر لس الفحص ماجستير
 أسيوط

Screening Of Gestational Diabetes Mellitus In A Primary 
Health Care Center In Assiut 

  .د. لبنى فرج التونىأ
  الباطنة مراضاال استاذ

  .د. اميمة الجبالى محمدأ
  ةالصحة العام استاذ

  . والء انور محمدد
 االمراض الباطنة مدرس

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 االكتشاف الى العنوان تعديل مع  اللجنة
للرعاية  مركز  فى الحمل لسكر المبكر

 الصحية األولية في أسيوط
  

عبد  عبداهللا منى ٢٧
 لرازقا

وجراحة  طب
 العين

في عمق الخزانة األمامية وضغط العين بعد إجراء عملية إزالة مياة  التغيرات ماجستير
الذين ال يعانون من مرض  اصالصوتية في األشخ قبالموجات فو ءبيضا

  الجلوكوما
Changes Of Anterior Chamber Depth And Intraocular 
Pressure After Phacoemulsification In Non 
Glaucometous Patients 

  على د.د. عمر محمأ
  طب وجراحة العين استاذ

  عوض لناصر.د. عبد اأ
  العين حةطب وجرا استاذ

  محمد احمد سليمان ئل. واد
 مساعد طب وجراحة العين استاذ

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

داود  حىنص مريم ٢٨
 تادرس

وجراحة  طب
 العين

لحاالت تادم الماقولة السكرى  لبصرىالمقطعى الترابطى ا لتصويرا انماط ماجستير
  اإلبصار بحدة وعالقتها

Optical Coherence Tomographic Patterns Of Diabetic 
Macular Edema And Their Correlation With Visual Acuity 

  .د. عمر محمد علىأ
  العين جراحةو طب استاذ

  .د. محمد سيد سعدأ
  طب وجراحة العين استاذ

  . حازم عبد المتعال حازمد
 نطب وجراحة العي مدرس

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة
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 ١٧
احمد محمد  صفاء ٢٩

 السمان
 االمراض
الجلدية 

 والتناسلية

 صبالمقارنه مع فحص الفطريات فى تشخي الدرموسكوبىالفحص  معايير ماجستير
  سعفة الرأس

Dermoscopic Criteria In Comparison With Mycological 
Examination In Diagnosis Of Tinea Capitis 

  .د. ايمان رياض محمدأ
  والتناسلية الجلديةاالمراض  استاذ

  .د. احمد محمد محرمأ
كلية  باتقسم الن –الفطريات  استاذ

  علومال
  . هشام دياب جابرد

 االمراض الجلدية والتناسلية مدرس

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

الدم  امراض على محمود مروة ٣٠
 االكلينيكية

 ماجستير
 طاتالميلوديه المزمنه لالنواع المختلفه من مثب امرضي اللوكيمي استجابة

  كايناز روزينالتاي
Response Of Chronic Myeloid Leukemia’s Patients To 
Different Tyrosine Kinase Inhibitors In Upper Egypt 

  احمد ابراهيم مة.د. اساأ
  االمراض الباطنة استاذ

  . رانيا محمد محمود حافظد
 نةاالمراض الباط مدرس

يكون  ان على المجلس وافق:  القرار
 البحث كالتالى عنوان

Response Of Chronic 
Myeloid Leukemia’s Patients 
To Different Tyrosine Kinase 
Inhibitors 

 التخدير سامى عطااهللا بيتر ٣١
والعناية 
 المركزة

 بعدالعجزى فى تسكين االلم  يربالتخد رنةًوكفاءة التخدير النصفى مقا سالمة ماجستير
  السرة فى االطفال سفلعمليات ا

Safety And Analgesic Efficacy Of Spinal Versus Caudal 
Block In Pediatric Infra-Umbilical Surgery 

  ٠. محمود عبد العزيز علىد.أ
  زةالمرك نايةالتخدير و الع استاذ

  .م. هاله سعد عبد الغفارأ
 كزةمساعد التخدير و العناية المر استاذ

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

 التخدير ابراهيم احمد سلمى ٣٢
والعناية 
 المركزة

 تللقلب على معامل جرعات محفزا ليةاألنواع المختلفة من التهيئة األو تأثير ماجستير
  بالغينالقلب المفتوح ال ملياتإنقباض القلب في مرضى ع

Impact Of Variable Types Of Preconditioning Upon The 
Inotrope Score In Adult Patients Undergoing Cardiac 
Surgery 

  .د. محمود عبد العزيز عليأ
  والعناية المركزة رالتخدي استاذ

  كامل ظريف. عماد د
 التخدير والعناية المركزة مدرس

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

 لدينبهاء ا حمدم احمد ٣٣
 سيد

 التخـــــدير
 العنايــــةو

 المركزة

أو بالوريد في المرضى الذين  بحقن عقار الميدازوالم حول العص مقارنة ماجستير
العضدية  الضفيرة يخضعون لجراحات عظام الساعد باستخدام تخدير

  فوق الترقوة وجودةالم
Perineural Versus Intravenous Midazolam In Patients 
Undergoing Forearm Orthopaedic Surgeries Using 
Supraclavicular Brachial Plexux Block 

  بكر عمعبد المن.د. محمد أ
  المركزة ةالتخدير والعناي استاذ

  . رجاء احمد عبداهللا حرداند
 التخدير والعناية المركزة مدرس

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة
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 ١٨
 التخـــــدير محمد أحمد اسراء ٣٤

والعنايــــة 
 المركزة

يسببه حقن  ذييقلل من االحتباس البولي ال ريدبالو لنالبيوفينحقن ا هل ماجستير
  ةعشوائية منضبط تجربة داخل القراب لمورفينا

Does Intravenous Nalbuphine Decrease Urinary 
Retention Caused By Intrathecal Morphine A 
Randomized Controlled Trial 

  على عبد السالم كيالنى.د. أ
  زةالمرك يةالتخدير والعنا استاذ

  .م. ايمن احمد ممدوحأ
 التخدير والعناية المركزة اعدمس استاذ

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

مهـدي عبـد    صبرى ٣٥
 الحكيم 

 التخـــــدير
 نايــــةوالع

 المركزة

في توفير مجال  ألتينولولمقابل عقار ا نالدوائي بعقار الكلونيدي التمهيد تأثير ماجستير
  العام مخدرعمليات تثبيت الفقرات تحت ال يجراحي مثالي ف

Effect Of Premedication With Clonidine Vs Atenolol On 
Providing Optimum Surgical Field During Spine Fusion 
Surgery Under General Anaesthesia 

  .د. محمود عبد العزيز علىأ
  التخدير والعناية المركزة استاذ

  .م. نجوى مصطفى ابراهيمأ
 والعناية المركزة لتخديرا استاذ

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

 التخـــــدير محمود محمد شريف ٣٦
والعنايــــة 

 ةالمركز

اثناء تخدير العصب الفخدى  يوبيفاكينالى الب الديكساميثازوناضافة  تاثير ماجستير
 الجراحيةفوق الصوتية فى تسكين الم ما بعد العمليات  تبالموجا ادااسترش

  تغيير مفصل الركبة ملياتفى المرضى الدين يخضعون لع

The Effects Of Addition Of Dexamethasone To 
Bupivacaine During Ultrasound Guided Femoral Nerve 
Block For Postoperative Analgesia In Patients 
Undergoing Total Knee Replacement Surgery 

  حفنى محمد ر.د. كوثأ
  المركزة عنايةالتخدير وال اذاست
  .م. وليد صالح حسنأ

  التخدير والعناية المركزة استاذ
 

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

الـدم   امراض عبد العزيز ودمحم هبه ٣٧
 االكلينيكية

 -يعانون من متالزمة بد نالخامس اليدن في المرضي الذي عاملطفرة ال نسبة دكتوراه
   كيار ى في صعيد مصر 

Prevalence Of Factor V Leiden Mutation In Upper 
Egyptian Patients With Budd-Chiari Syndrome 

  .د. عصام عبد المنعم البيهأ
  الباطنة اضاالمر استاذ

  محمود صبري د. عبير محمد
  الباطنة ضاالمرا مدرس

  . عال عبد الحليم عفيفىد
 ةمساعد الباثولوجيا االكلينيكي استاذ

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة
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 ١٩
    إشراف لجنة تعديل

  
 المجلس قرار  التعديل بعد األشراف لجنة   التعديل قبل األشراف لجنة  الدرجة التخصص  االسم م

وأمراض  التوليد حنا إليا صموئيل ٣٨
 ساءالن

  محمد احمد مخلوف.د. احمد أ ماجستير
  التوليد وأمراض النساء استاذ

  .د. احمد محمد على نصرأ
  وأمراض النساء يدالتول استاذ

 

  مخلوف احمد مد.د. احمد محأ
  التوليد وأمراض النساء استاذ

  .د. احمد محمد على نصرأ
  النساء وأمراضالتوليد  استاذ

  . اسراء يوسف بدراند
 النساء مراضالتوليد وأ مدرس

 بق رار  ج اء  م ا  على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

ــة محمد فراج فراج ٣٩ ــخ  جراحـ المـ
 واألعصاب

  الغريانى مابراهي د.د. احمأ دكتوراه
  جراحة المخ واألعصاب استاذ

  رجب سن. محمود حد
  واألعصاب لمخمساعد جراحة ا استاذ

  الستار بد. عبد الحكيم عد
  واألعصاب لمخا ةجراح مدرس

  
 

  الغريانى هيم.د. احمد ابراأ
  جراحة المخ واألعصاب استاذ

  رجب ن. محمود حسد
  مساعد جراحة المخ واألعصاب استاذ

  . عبد الحكيم عبد الستارد
  المخ واألعصاب جراحة مدرس

  ريكازونا يدا.د. يوشأ
 اليابان -كيو جامعة

 بق رار  ج اء  م ا  على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

  .د. جمال محمد ربيعأ دكتوراه لصدريةا االمراض محمد احمد عرفه ٤٠
  االمراض الصدرية استاذ

  .د. صفاء مختار وافيأ
  دريةاالمراض الص استاذ

  . محمد خيري فهميد.أ
  طب المنصورة –الصدرية  المراضا استاذ

 

  ربيع محمد ال.د. جمأ
  االمراض الصدرية استاذ

  افي. صفاء مختار ود.أ
  االمراض الصدرية استاذ

  فهمي ي.د. محمد خيرأ
  طب المنصورة – دريةالص مراضاال استاذ

 Pallav Shah.د. أ
 –جامعة امبريال كوليج  –االمراض الصدرية  استاذ
 لندن

 بق رار  ج اء  م ا  على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة
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 ٢٠
شــوكت عبــد  احمــد ٤١

 المحسن
المناطق الحارة  طب

 والجهاز الهضمي
  .د. احالم محمد احمدأ دكتوراه

  طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي أستاذ
  الباقي محمد د.د. ليلى عبأ

 ميطب المناطق الحارة والجهاز الهض أستاذ

  محمد احمد م.د. احالأ
  هضميطب المناطق الحارة والجهاز ال أستاذ

  الدين عبد الرحيم ف.د. عبير شرأ
 طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي مساعد أستاذ

 بق رار  ج اء  م ا  على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

  وصفى  داحم عيل.د. اسماأ دكتوراه وجراحة العين طب مودعمر مح مها ٤٢
  طب وجراحة العين استاذ

  اهللا تح. احمد محمود فهمى فد
 طب وجراحة العين مدرس

  عبد الناصر سليمان  ل.د. كامأ
  طب وجراحة العين استاذ

  . احمد محمود فهمى فتح اهللاد
  طب وجراحة العين مدرس

Prof .dr. berthold seitz mi.febo 
 االلمانية  Saarland جامعة

 بق رار  ج اء  م ا  على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

ــة محمد على احمد ٤٣ ــالك  جراح المس
 البولية

  الطاهر  محمد.د. احمد أ ماجستير
  البولية  مسالكجراحة ال استاذ

  . احمد كمال حسب النبى د
  ليةالبو المسالكجراحة  مدرس

  . احمد عبد الحميد متولىد
 المسالك البولية جراحة مدرس

   ر.د. احمد محمد الطاهأ
  جراحة المسالك البولية  استاذ

  النبى  حسب. احمد كمال د
  البولية مسالكجراحة ال مدرس

  . عادل قرقار عبداهللاد
 جراحة المسالك البولية استاذ

 بق رار  ج اء  م ا  على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة

ــدير اليزيدمتولي ابو  سعيد ٤٤ ــة  التخ والعناي
 المركزة 

  قطب محمد.د. حسن ابراهيم أ دكتوراه
  التخدير والعناية المركزة استاذ

  .د. ايمان محمد خضرأ
  يةاالمراض النفسية والعصب استاذ

  .م. عالء محمد احمد عطيةأ
  المركزة والعنايةالتخدير  استاذ

  رتشر.د. جين باسكال لوفأ
 باريس -الفسيولوجيا  استاذ

  .د. حسن ابراهيم محمد قطبأ
  والعناية المركزة خديرالت استاذ

  .د. ايمان محمد خضرأ
  االمراض النفسية والعصبية استاذ

  احمد عطية دمحم ء.م. عالأ
  المركزة والعنايةالتخدير  استاذ

  . رومان كريجد
 لندن -وعالج االلم  التخدير استاذ

 بق رار  ج اء  م ا  على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة
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 ٢١
  : قيد تجميد

  
 مجلسال قرار السبب  المدة التخصص الدرجة الطالب اسم م

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار للخارج للسفر ٢٠١٦عام اعتبارا من ابريل  لمدة التشخيصية االشعة ماجستير مدزكريا اح والء ٤٥

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار للخارج للسفر ٢٠١٦ مارساعتبارا من  معا لمدة الدموية واألوعيةالقلب  طب ماجستير لطيف نص ماركو ٤٦

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار زوج مرافقة ١/٣/٢٠١٦من  اعام اعتبار لمدة ينيكيةاالكل الباثولوجيا دكتوراه قمحمد عبد الخال ريم ٤٧

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار خارجلل للسفر ٢٠١٦من ابريل  عتباراعام ا لمدة لمركزةا ايةوالعن التخدير دكتوراه عبد الناصر سعد ينالد عز ٤٨

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار للخارج للسفر ١/٤/٢٠١٦عام اعتبارا من  لمدة نوجراحة العي طب دكتوراه عرابي داحم تحىف محمد ٤٩

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار طفل رعاية ١/٤/٢٠١٦ستة اشهر اعتبارا من  لمدة والتأهيل والروماتيزم لطبيعىا الطب دكتوراه ثمانمحمد احمد ع اميرة ٥٠

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار جللخار للسفر ١/٥/٢٠١٦اعتبارا من  عام لمدة كزةالمر والعناية التخدير ماجستير ماهر زكى حبيب بيتر ٥١

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار طفل رعاية ١/٥/٢٠١٦من  اراعام اعتب لمدة التخاطب دكتوراه أبو العال حمداحمد م اية ٥٢

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار طفل رعاية ٢٠١٦من ابريل  راعام اعتبا لمدة االطفال طب ماجستير انطون عجيب انجى ٥٣

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار للخارج للسفر ٢٠١٦من ابريل  تباراعام اع لمدة االطفال طب ماجستير توفيق دمحم شيماء ٥٤

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار لوالدينا رعاية ٢٠١٦ بريلمن ا اعام اعتبار لمدة الباطنة االمراض ماجستير محمود كامل محمد ٥٥

  القيد إلغاء
 المجلس قرار اإللغاء سبب التخصص الدرجة الطالب اسم م 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار االجنة علمبقسم التشريح اآلدمي و ةمعيد لتعيينها االكلينيكية الباثولوجيا ماجستير مدعلم الدين اح رغداء ٥٦

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار لماجستير طب القلب واألوعية الدموية  يدهاق لتحويل االكلينيكية الباثولوجيا ماجستير عبد المنعم احمد ابتسام ٥٧

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار معيدة بقسم الباثولوجيا لتعيينها الطبيعى والروماتيزم والتأهيل الطب ماجستير احمد ثروت شروق ٥٨

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار معيدة بقسم الفارماكولوجى لتعيينها طنةالبا االمراض ماجستير محمود عراقى جهاد ٥٩

الطبـى وبائيـات    االحصـاء معيدة بقسـم   لتعيينها النووى والطب راماالو عالج ماجستير محمد فكرى نسمة ٦٠
 السرطان

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  
  القيد تحويل

 المجلس قرار منها المحول الكلية إليها المحول الكلية التخصص الدرجة الطالب اسم م
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار اسيوط جامعة قنا جامعة وامراض النساء التوليد ماجستير عز الدين محمد ابراهيم محمود ٦٢
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 ٢٢
  

  سداد الرسوم لعدم ماجستيرللدرجة ا الطباءللعرض على مجلس الكلية بشان الغاء قيد ا مذكرة -٦٣
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  
  سداد الرسوم لعدم دكتوراهالغاء قيد االطباء لدرجة ال انالكلية بش سعلى مجل رضللع مذكرة -٦٤

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
  
لدرجة الماجستير طباءقيد بعض السادة األ رعلي مجلس الكلية بشأن استمرا لعرضل قائمة -٦٥  

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
  
دكتوراهبعض السادة األطباء لدرجة ال دللعرض علي مجلس الكلية بشأن استمرار قي قائمة -٦٦   

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
  

  الدكتوراه درجة ابمنحه التوصيةمع  دعبد المعطى احم داليا/  ةللطبيب االورام عالج في الدكتوراه رسالة قبول -٦٧

   الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
  الدكتوراه درجة ابمنحه التوصيةمع  احمد محمد عبد المقصود عايدة/  ةللطبيب رةواالذن والحنج االنف في الدكتوراه رسالة قبول -٦٨

   الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
  الدكتوراه درجة ابمنحه التوصيةمع  فرغلى جاد شيماء/  ةللطبيبالتشخيصية  االشعة في الدكتوراه رسالة قبول -٦٩

   الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
  الدكتوراه درجة بمنحه التوصيةمع  فيصل محمد محمد صالح مصطفى/  للطبيب ينيكيةالدم االكل امراض في الدكتوراه رسالة قبول -٧٠

   الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
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 ٢٣

  

  الدكتوراه درجة ابمنحه التوصيةمع  محمود عبد الرؤوف مها/  ةللطبيب الهستولوجي في الدكتوراه رسالة قبول -٧١

   الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
  الدكتوراه درجة ابمنحه التوصية مع عبد الرشيد محمد حنان/  ةللطبيب التخاطب امراض في الدكتوراه رسالة قبول -٧٢

   الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
  . عليهاالمستحقه  رسومحيث انها سددت ال طنةالبا راضإعادة قيد الطبيبة / امل ابراهيم عبد الرحيم لدرجة الدكتوراه فى االم نعلى مجلس الكلية بشأ عرضلل مذكرة -٧٣

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
 

   

                                           

  الجراحة             حسين عزيز اسالم

  االورام والطب النووى عالج          ثروت ثابت نهال

  ووىاالورام والطب الن عالج مرعزى رضوان                        كريمة

 

                                           

  والتناسلية جلديةاالمراض ال          شوقى جمعة احمد

  شخيصيةالت االشعة           جوهىال ركسعيد مبا ريما

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
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 ٢٤
  

  

  ٢٠١٦ ابريل دورالمختلفة  خصصاتالت فى لدرجة الماجستير والدكتوراه طباءالسادة اال قيد -٧٥

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
  

  طب االطفال  فىوالمناعة على رسالة الماجستير  جيااضافة مشرف من قسم الميكروبيولو شأنب ٢٢/٣/٢٠١٦بتاريخ  الكلية سخطاب قسم طب االطفال بشأن الغاء توصية مجل -٧٦

  / دعاء حسن محمد للطبيبة

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
  

   ٠_وذلك لرغبتها فى القيد بقسم طب وجراحة العين سانينالعصبية والنفسية للطبيبة / ميادة حسن ح ضمذكرة بشأن الغاء القيد بالدراسات العليا لدرجة الماجستير فى االمرا -٧٧

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
  

/  بالطبیب الخاصة الدكتورة لرسالة االمریكیة المتحدة بالوالیات ویسترن نورث جامعة ، انصارى سمیر/  الدكتور االستاذ االجنبى المشرف اضافة بشأن والنفسیة العصبیة  االمراض قسم خطاب -٧٨
  ٠ بفرنسا ریمس ،جامعة بیروت لورنت/  دكتور استاذ االجنبى المشرف من بدال درویش محمد سعد عصام محمد

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
   

   الدكتوراه لدرجة بمنحھا التوصیة مع بیومى یوسف فرغلى سحر /للطبیبة الصدریة االمراض فى الدكتوراه رسالة قبول بشأن مذكرة /٧٩

   الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
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