
   

 
 

١٠

١٠ 

  الدراسات العلیا
  تسجیالت مواضیع األبحاث :

  
 المجلسقرار لجنة األشراف موضوع البحث الدرجة التخصص االسم م

احمد محمد   ١
  األطفال  النجار محمد

  ماجستیر
  ارشادات في تغییر الدم لألطفال حدیثي الوالدة (دراسة تدقیقیة)

Guide Lines Of Exchange Transfusion In Neonates (Clinical Audit) 

  أ.د/ غادة عمر محمود
  أستاذ طب األطفال

  د/ أمیرة محمد أحمد شلبى
  مدرس طب األطفال

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٢  

شیرلى 
سمیر خلیل 
  طب األطفال  تقاوى

المترددون على مستشفى  ةمعدل حدوث الحد االدنى من اعتالل الدماغ الكبدى فى االطفال المصابون بامراض الكبد المزمن  ماجستیر
  االطفال الجامعى باسیوط

Prevelance Of Minimal Hepatic Encephalopathy In Children With Chronic Liver 
Diseases Attending Assiut University Childern Hospital 

  أ.د/ عبد اللطیف محمد عبد المعز
  أستاذ طب األطفال

  أ.د/ نجالء حسن إبراھیم أبوفدان
  ستاذ طب األطفالأ

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٣  

شیماء علي 
سعد عبد 
  العاطي

األشعة 
  التشخیصیة

 دور التصویر بالرنین المغناطیسى في تقییم الكثافة غیر المتماثلة المكتشفة باالشعة السینیة لالنسجة الرخوه للثدي  دكتوراه
Role Of Multiparametric Magnetic Resonance Imaging In Assessment Of 
Mammographically Detected Asymmetric Densities 

  أ.د/ ایمان ابو الحمد احمد
  أستاذ االشعة التشخیصیىة

  د/ حسام الدین ابو زید یوسف
  استاذ مساعد االشعة التشخیصیة

  د/ محمد زیدان محمد
  مدرس االشعة التشخیصیة

جاء ما على المجلس واافق
   نةاللج بقرار

  

٤  
محمد وائل 
احمد عبد 
  الغنى نجم

  دكتوراه  طب األطفال

 ةلدى األطفال المصابین بالضائقة التنفسی ةى الرئلع ةالتشخیصي للفحص بالموجات فوق الصوتی رلدوا
The Diagnostic Role Of Lung Ultrasound Examination In Children With Respiratory 
Distress 

  أ.د/ ماھر مختار أحمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ قطب عباس متولي
  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ حازم أبو زید یوسف

  أستاذ مساعد طب األطفال

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٥  
ریھام عبد 
الرزاق 
  محمد حسن

األمراض 
  الباطنة

داء السكري وعالقتھ بمعاییر التحكم في سكر الدم  في مرضى النوع الثاني من ٣١تقییم الحمض النووي الریبوزي الصغیر   دكتوراة
  وعوامل الخطورة لالصابة بأمراض القلب واالوعیة الدمویة

Evaluation Of Serum miRNA 31 In Patients With Type 2 Diabetes And Its Relationship 
To Glycemic Control And Cardiovascular Risk Factors 

  عرجونأ.د/ صالح عبد العظیم 
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ منى حسین أحمد الزھرى
  مدرس األمراض الباطنة

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٦  
محمد 
امبارك 
  عباس

أمراض 
  الباطنة والكلى

  دكتوراه
مصابین بالمتالزمة مستوى فیتامین (د) الكلى والحیوى وعالقتھ با لتمثیل الغذائى للمعادن وكثا فة العظام فى البالغین ال

  الكلویة
Total And Bioavailable Vitamin D Levels In Relation To Mineral Metabolism And Bone 
Mineral Density In Adults With Nephrotic Syndrome 

  أ.د/ محمد على تھامى
  أستاذ أمراض الباطنة والكلى

  د/ محمد حسن مصطفى
  مدرس أمراض الباطنة والكلى

اللجن  ة ویع رض عل  ى  وافق ت  
المجلس واافق مجلس الكلی ة 

   اللجنة بقرار جاء ما على
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١١

١١ 

فاطمھ محمد   ٧
  عثمان

األشعة 
  التشخیصیة

  ماجستیر
  تقییم إصابة الطحال في الصدمات الغیر نافذة بالبطن بواسطة األشعة المقطعیة متعددة المقاطع

Evaluation Of Splenic Injuries In Blunt Abdominal Trauma By Multi Detector Computed 
Tomography 

  أ.د/ إیمان أبو الحمد
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  د/ محمد زیدان
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

لمیاء حسین   ٨
  احمد على

األشعة 
  التشخیصیة

  ماجستیر
  ة العظام بمرض جوشردور التصویر بالرنین المغناطیسى فى رصد اصاب[

Role Of MRI In Detection Of Bone Affection In Gaucher's Disease 

  أ.د/ عفاف عبد القادر حسن
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ شریف محمد عبد العال
  مدرس األشعة التشخیصیة

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٩  
أم كلثوم 
أحمد جاد 
  أحمد خلیل

یة تخدیر وعنا
  مركزة

تأثیر الموقف لفترة طویلة واسترواح الصفاق علي النتائج أثناء العملیة وبعد العملیة الجراحیة أثناء الجراحة التنظیریة  ماجستیر
  النسائیة

Impact Of Prolonged Posture And Pneumoperitoneum On Intra-Operative And 
Postoperative Outcomes During Gynaecological Laparoscopic Surgery 

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

  د/ سید قاعود عبد الشافي
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

      
  

     

١
١  

جھاد 
عبدالشاكر 
  عبدالحي

األمراض 
  الباطنة

  ماجستیر
  ائف الغدة الدرقیة في مرضي متالزمة خلل التمثیل الغذائيتقییم نوعیة خلل وظ

Evaluation Of The Pattern Of Thyroid Dysfunctions In Patients With Metabolic 
Syndrome 

  أ.د/ صالح عبد العظیم عرجون
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ نجالء محمد محمد

  مدرس األمراض الباطنة

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة اربقر
  

١
٢  

ساره ابوزید 
  جمعھ حسن

األمراض 
  الباطنة

  ماجستیر

  معدل الحدوث والعوامل التي تؤدي لحدوث فقر وھشاشة العضالت في مرضي القصور الكلوي المزمن
Sarcopenia And Frailty In Chronic Kidney Disease Patients; Frequency And Risk 
Factors 

  يأ.د/ مصطفى عبد اهللا خرید
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ مروه كمال عبده

  مدرس األمراض الباطنة

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  تعدیل العنوان الى:ب
Sarcopenia And 
Frailty In Chronic 
Kidney Disease 
Patients: Influence 
Of Hemodialysis 

١
٣  

سھام محمد 
  على

    
األمراض 
  الباطنة

  إلمیونوجلوبیولین (ج) فى الدم كداللة تنبؤیة مبكرة لإلعتالل الكلوى فى مرضى السكرى من النوع الثانىنسبة ا  ماجستیر
Serum Immunoglobulin (G) As A Predictive Marker Of Early Renal Affection In Type 2 
Diabetic Patients 

  أ.د/ نبویة محمود توفیق
  أستاذ األمراض الباطنة

  ادى تونىد/ عفت عبد الھ
  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار
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١٢

١٢ 

١
٤  

جاكلین 
صموئیل 
  زكي

  النساء والتولید

  ماجستیر
  األلم مقابل اختبار الال شدة دراسة مختلف المتغیرات: .منبئات تفزر الندب في مرضى القیصریة السابقة

Predictors Of Scar Dehiscence In Patients With Previous Cesarean Section. Study 
Different Variables; Tenderness Versus Non-Stress Test 

  أ.د/ عصام الدین محمد عبد اهللا خلیفة
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  د/ أحمد نبیل حسن
  مدرس التولید وأمراض النساء

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

١
٥  

ى نیفین سام
  األطفال  منیر

  ماجستیر

  دراسة تدقیقیة اكلینیكیة لتشخیص وعالج االطفال المصابین بالتھابات مجرى البول
Management Of Urinary Tract Infection. Clinical Audit 

  أ.د/ خالد عبد العزیز سنوسي
  أستاذ طب األطفال
  د/ أحالم بدوي علي
  مدرس طب األطفال

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة راربق
  تعدیل العنوان الى:ب

Clinical Audit On 
Management Of 
Pediatric Urinary 
Tract Infection At 
Assiut University 
Children Hospital 

دراسة تدقیقیة اكلینیكیة 
لتشخیص وعالج االطفال 

المصابین بالتھابات مجرى 
البول بمستشفى اسیوط 

  الجامعي لالطفال

١
٦  

محمد 
باسط عبدال

  شاكر عزاز
  األطفال

 ماجستیر
  دراسة تدقیقیة إكلینیكیة على الوقایة وعالج األلم عند االطفال حدیثي الوالدة في مستشفى اسیوط الجامعي لالطفال

Clinical Audit On Prevention And Management Of Pain In The Neonates In Neonatal 
Intensive Care Unit Of Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ سامیة عطوه محمد
  أستاذ طب األطفال

  أ.د/ مصطفى شفیق خلف
  أستاذ طب األطفال 

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

١
٧  

عمرو 
صالح 

عبدالحفیظ 
  متولى

  األطفال
  
  

  ماجستیر
  
  

  مستشفى االطفال الجامعى باسیوطب )ویست ةمتالزملى (والتشنج الطف تعالج حااللتشخیص ودراسة تدقیقیة اكلینیكیة 
Clinical Audit On Management Of Infantile Spasm (West Syndrome) At Assiut 
University Children 

  د/ محمد أمیر فتحى ریاض
  أستاذ مساعد طب األطفال

  د/ فیصل الخطیب أحمد عبد اهللا
  مدرس طب األطفال

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

١
٨  

مصطفي 
خلف 

رفاعي 
  صالح

  األطفال

  
  ماجستیر

مستشفى األطفال الجامعى ب دراسة تدقیقیة اكلینیكیة عن الخطة الدلیلیة لتشخیص وعالج حاالت توسع القصبات الھوائیة
  بأسیوط

Clinical Audit On Management Of Bronchiectasis On Assiut University Children 
Hospital 

  محمد عبد اهللاد/ علم الدین 
  أستاذ مساعد طب األطفال

  د/ إیمان أحمد عبد الرؤوف عسكر 
  مدرس طب األطفال

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  تعدیل العنوان الى:ب
Clinical Audit On 
Management Of 
Bronchiectasis At 
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١٣

١٣ 

Assiut University 
Children Hospital 
دراسة تدقیقیة اكلینیكیة عن 

شخیص وعالج حاالت ت
توسع القصبات الھوائیة 

مستشفى اسیوط الجامعي ب
  لالطفال

١
٩  

محمد نادر 
عبد الرازق 
  أحمد

  األطفال

  مستوى الماغنسیوم فى الدم عند االطفال الذین یعانون من الصرع مجھول السبب بمستشفى االطفال الجامعى باسیوط  ماجستیر
Serum Magnesium Level In Children With Idiopathic Epilepsy At Assiut University 
Children Hospital 

  د/ حكمھ سعد فرغلى
  أستاذ مساعد طب األطفال

  د/ إیمان فتح اهللا جاد
  مدرس طب األطفال

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  تعدیل العنوان الى:ب
Serum Magnesium 
Level Among 
Children With 
Presumed Genetic 
Epilepsy (28days 
Up To 5 Years) At 
Assiut University 
Children Hospital 

دراسة مستوى الماغنسیوم 
 ٢٨فى الدم لدى االطفال (

 یوم حتى خمس سنوات)
الذین یعانون من الصرع 

الوراثى بمستشفى االطفال 
  الجامعى باسیوط

٢
٠  

ساره عادل 
محمود 

  صادق

  األطفال

  االنزیمببمستشفى اسیوط الجامعى لالطفال بعد العالج  لمرضى جوشر ةمتابع  ماجستیر
Follow Up Of Gaucher Disease Patients Under Enzyme Replacement Therapy In 
Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ نجالء حسن إبراھیم أبوفدان
  أستاذ طب األطفال

  د/ مرفت أمین محمود
  مدرس طب األطفال

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  تعدیل العنوان الى:ب
Follow Up Study Of 
Gaucher Disease 
Patients Under 
Enzyme 
Replacement 
Therapy At Assiut 
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١٤

١٤ 

University Children 
Hospital 

لمرضى  ةمتابعدراسة 
جوشر بعد العالج االنزیمى 

بمستشفى اسیوط الجامعي 
  لالطفال

٢
١  

دمیانھ عماد 
  حناثابت 

األنف واألذن 
  والجنجرة

  ماجستیر

  استاكیوس ولوظائفھا المخاطیة الھدبیة فى جراحات األذن ةنفتاح قناالتقییم قبل الجراحى ال
Preoperative Assessment Of Patency And Mucociliary Function Of Eustachian Tube In 
Ear Surgery 

  أ.د/ علي رجائي عبد الحكیم
  ن والجنجرةأستاذ األنف واألذ

  أ.د/ عالء كامل عبد الحلیم
  أستاذ األنف واألذن والجنجرة

  د/ محمد مدثر عبد النعیم
  مدرس األنف واألذن

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٢
٢  

سھى راغب 
مخیمر 
  محمد

األنف واألذن 
  والجنجرة

  ماجستیر

  زمن عن طریق األشعة المقطعیة الصدغیةقیاس زوایا قناة استاكیوس في مرضى التھاب األذن الوسطى الم
Evaluation Of Angles Of Eustachian Tube In Patients With Chronic Otitis Media On 
Temporal Computerized Tomograghy 

  أ.د/ مصطفى عثمان رمضان
  أستاذ جراحة األذن واألنف والحنجرة

  أ.د/ عزت محمد صالح
  جرةأستاذ جراحة األذن واألنف والحن

  د/ محمد مدثر عبد النعیم
مدرس جراحة األذن واألنف 

  والحنجرة

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٢
٣  

مروه سید 
  علي محمود

األشعة 
  ماجستیر  التشخیصیة

  بالبطن في االطفال ةفي تقیم االالم الحاد ةالمقطعی ةاالشع ةمقارنالتلفزیونیة  ةدور االشع
Role Of Ultrasound Versus CT In Diagnosis Of Causes Of Acute Abdominal Pain In A 
Child 

  أ.د/ مصطفى ھاشم محمود
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ شریف محمد عبد العال
  مدرس األشعة التشخیصیة

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٢
٤  

ریھام سمیح 
  سید جالل

األشعة 
  التشخیصیة

 ماجستیر
  عن قصور الشریان التاجي ةمغناطیسي في تشخیص أمراض عضلة القلب غیر الناتجدور الرنین ال

Role Of Cardiac Magnetic Resonance In Non Ischemic Cardiomyopathy 

  أ.د/ سامي عبد العزیز سید
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  أ.د/ مصطفى ھاشم محمود
  أستاذ األشعة التشخیصیة

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة اربقر
  

٢
٥  

أسماء أحمد 
  عبدالعال

عالج األورام 
  والطب النووي

  دكتوراه
دور المسح المقطعى باستخدام البوزترون المصاحب باألشعة المقطعیة باستخدام مادة الفلورو دى أكسى جلوكوز فى مرضى 

 أورام الثدى
The Value Of Positron Emission Tomography / Computed Tomography With 18F-
Fluoro-2-Deoxyglucose In Patients With Breast Cancer 

  أ.د/ محمد عبد الحكیم مكاوي
  أستاذ عالج األورام  والطب النووي

  أ.د/ أحمد محمد زاھر
  أستاذ الطب النووي

  د/ مي عمرو عبد الوھاب
  مدرس الطب النووي

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٢
٦  

مینا مجدى 
  األطفال  تھعطیة قل

  ماجستیر

  دراسة مستعرضة عن معدل انتشار اعتالل المخ مع النزالت المعویة الحادة
Cross Sectional Study On Prevalence Of Encephalopathy With Acute Gastroenteritis 

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

  د/ شرین منصور جالل
  مدرس طب األطفال

جاء ما على مجلسال واافق
   اللجنة بقرار

  تعدیل العنوان الى:ب
دراسة مستعرضة عن معدل 
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١٥

١٥ 

انتشار اعتالل المخ مع 
التھاب المعدة واألمعاء الحاد

٢
٧  

سلفیا منیر 
بولس 
  مشرقى

  األطفال

  ماجستیر

  ریة)التحكم في متالزمة شفط العقى فى وحدة حدیثى الوالدة بمستشفى االطفال الجامعى باسیوط (دراسة سری
Management Of Meconium Aspiration Syndrom In NICU Assiut University Children 
Hospital (Clinical Audit) 

  أ.د/ غادة عمر الصدفي
  أستاذ طب األطفال

  د/ أمیرة محمد أحمد شلبي
  مدرس طب األطفال

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  تعدیل العنوان الى:ب
مدواة كى لتدقیق اكلینی

متالزمة شفط العقى فى 
وحدة حدیثى الوالدة 

بمستشفى اسیوط الجامعي 
 لالطفال

Management Of 
Meconium 
Aspiration 
Syndrome In NICU 
Assiut University 
Children Hospital 
(Clinical Audit) 

٢
٨  

رانیا صابر 
  األطفال  ریاض فلتس

مستشفى بالدم البیضاء المصحوبة بالحمى فى االحاالت غیر الخبیثة بوحدة امراض الدم المراجعة السریریة على نقص كرات   ماجستیر
  اسیوطباالطفال الجامعى 

Clinical Audit On Febrile Neutropenia In Non-Malignant Cases In Haematology 
Department In Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ أحمد رشدي أحمد
  األطفالأستاذ طب 

  د/ مصطفى محمد امبابي
  مدرس طب األطفال

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٢
٩  

محمـد 
صالح 

عبدالوھاب 
  شحاتھ

  األطفال

  ماجستیر
  استخدام فحص إكسبرت السل لتشخیص مرض السل الرئوى في األطفال بمستشفى األطفال بجامعة أسیوط

The Use Of Genexpert MTB/RIF Assay In Diagnosis Of Pulmonary Tuberculosis In 
Children In Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ فردوس ھانم عبد العال
  أستاذ متفرغ طب األطفال
  د/ شرین منصور جالل
  مدرس طب األطفال

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٣
٠  

صفاء 
مصطفى 
  حسین حسن

األمراض 
الجلدیة 
  سلیةوالتنا

  ماجستیر

  فى مرض الذئبة الحمراء ٣مصل البنتراكسین 
Serum Pentraxin 3 In Systemic Lupus Erythematosus 

  د/ سحر عبد المعز أحمد
أستاذ مساعد األمراض الجلدیة 

  والتناسلیة
  د/ سارة محمد إبراھیم عوض

  مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة

جاء ما على المجلس واافق
   ةاللجن بقرار

  

٣
١  

كیرلس 
رزق میالد 
  تادرس

األمراض 
الجلدیة 
  والتناسلیة

  ماجستیر
  نمط اإلضطرابات الجلدیة فى كبار السن

Pattern Of Skin Disorders In Geriatric Population 

  أ.د/ حاتم زیدان محمد
  أستاذ األمراض الجلدیة والتناسلیة

  د/ ریھام ماھر عبد الجابر

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار
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١٦

١٦ 

    اسلیةمدرس األمراض الجلدیة والتن

  
  

  
  

     

٣
٣  

مریم ھاني 
  أدیب حبیب

األمراض 
  الصدریة

  ماجستیر
تقییم ضیق فى ھل یستطیع تصویر الموجات فوق الصوتیة عالیة التردد عبر الصدر منافسة التصویر المقطعي عالي الدقة 

  التنفس؟
Can High Frequency Transthoracic Sonograghy Play A Competition Role With High 
Resolution Computed Tomography In Assessment Of Dyspnea? 

  أ.د/ جمال محمد ربیع
  أستاذ أمراض الصدر
  د/ محمد فوزي آدم

  مدرس أمراض الصدر
  د/ منال أحمد محمود 
  مدرس أمراض الصدر

مـا  على المجلس واافق و
   اللجنة بقرار جاء

  

٣
٤  

مروه 
الرزاق عبد

محمود 
  عبدالرحیم

األمراض 
  الصدریة

  تجلط الدم في مرضى توقف التنفس االنسدادي اثناء النوم في مستشفى جامعة اسیوط  ماجستیر
Coagulability In Obstructive Sleep Apnea Patients At Assiut University Hospital 

  أ.د/ أماني عمر محمد عمر
  أستاذ أمراض الصدر

  یم أحمد أبو الفضلأ.د/ عبد العظ
  أستاذ مساعد أمراض الصدر

  د/ یوسف أحمد یوسف
  أستاذ مساعد أمراض الصدر

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٣
٥  

فریدة أحمد 
محمد 
األمراض   مصطفى

  الصدریة

  القلق واإلكتئاب في أمراض مجرى التنفس المزمنة  ماجستیر
Anxiety And Depression In Chronic Airways Diseases 

  أ.د/ مھا محمد سید أحمد الخولي
  أستاذ أمراض الصدر

  د/ سیماء حمدي صادق
  مدرس أمراض الصدر

  د/ ریھام محمد عبد المنعم المرشیدي 
  مدرس أمراض الصدر

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٣
٦  

اسراء سید 
  عبد العظیم

األمراض 
  الصدریة

  اسیوط ةالشدید: عوامل الخطر والمسار المحتمل للمرض بمستشفي جامعالربو الشعبي الحاد   ماجستیر
Acute Severe Bronchial Asthma: Risk Factors And Prognosis In Assiut University 
Hospital 

  أ.د/ أشرف زین العابدین محمد
  أستاذ أمراض الصدر
  أ.د/ لمیاء حسن شعبان
  أستاذ أمراض الصدر
  د/ شیرین فرغلي جاد

  رس أمراض الصدرمد

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٣
٧  

اسراء حسن 
محمد عبد 
  الغني

المیكروبیولوج
یا الطبیة 
  والمناعة

  ماجستیر

الخالیا التائیة التنظیمیة وملف تعریف السیتوكینات الخاصة بھا في مرضي االلتھاب الكبدي الوبائي سي وعالقتھا بنتائج 
  العالج

Regulatory T Cells And Their Cytokine Profile In HCV Infected Patients And 
Relationship With Treatment Outcomes 

  أ.د/ نھا عبد الحلیم عفیفي
  أستاذ المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة

  د/ ماجي عبد اهللا إبراھیم
مدرس المیكروبیولوجیا الطبیة 

  والمناعة
  د/ ھالل فؤاد حتھحسین
بیولوجیا الطبیة مدرس المیكرو

  والمناعة

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٣
٨  

یسرا محمد 
ممدوح عبد 
  الحمید ماھر

الباثولوجیا 
  اإلكلینیكیة

  دكتوراة

  فى تسمم الحمل ٢١٠للحمض النووى الریبوزى المصغر  ةصییالتشخ ةالقیم
Diagnostic Value Of Microrna 210 In Preeclampsia 

  حمد تاج الدینأ.د/ لبنى م
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  أ.د/ حنان عمر محمد
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ أمنیة عبد المنعم محمد

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   

 
 

١٧

١٧ 

  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

٣
٩  

نسرین 
اسماعیل 
ابراھیم 
  اسماعیل

الطب الطبیعى 
والروماتیزم 

  أھیلوالت

  دكتوراه

ملزم كاسیت سى سى فى المرضى المصریین الذین –وادینوسین ثالثى الفوسفات  ٤٥٠المتغیرات فى السیوتكروم بى 
  دواء الھیدروكین ومدى ارتباطھم بفاعلیتھ وسمیتھ نیتناولو

Cytochrome P450 And ATP-Binding Cassette C C Variants In Egyptian Patients 
Receiving Hydroxychloroquine And Their Association With Efficacy And Toxicity 

  أ.د/ إیمان أحمد حامد عمران
أستاذ الطب الطبیعى والروماتیزم 

  والتأھیل
  د/ صفاء على جمال الدین مھران

أستاذ مساعد الطب الطبیعى 
  والروماتیزم والتأھیل

  د/ منال محمد أحمد حسانین
تیزم مدرس الطب الطبیعى والروما

  والتأھیل
  د/ محمد جمال أحمد صالح
  مدرس طب وجراحة العین

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٤
٠  

  
ایھاب 

میخائیل 
  نعیم غبریال

طب مناطق 
حارة وجھاز 
  ھضمى

  الناتج التشخیصى للمنظار الكبسولة فى المرضى المصریین الذین یعانوا من نزیف غامض بالجھاز الھضمى  دكتوراة
The Diagnostic Yield Of Capsule Endoscopy In Egyptian Patients With Obscure 
Gastrointestinal Tract Bleeding 

  د/ سھا سعود عبد المنعم
أستاذ مساعد طب مناطق حارة وجھاز 

  ھضمى
  د/ محمد زكریا على أحمد

مدرس طب مناطق حارة وجھاز 
  ھضمى

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٤
١  

أحمد محمد 
صالح الدین 

  جراحة العظام  سید

  ماجستیر

  معدل حدوث الجروح المتھتكة في القدم للبالغین بقسم اإلصابات في مستشفى أسیوط الجامعي خالل عام
Relative Frequency Of Crush Injury Of Foot In Adults At Trauma Unit Assiut University 
Hospital Within One Year 

  د/ فیصل فھمي آدمأ.
  أستاذ جراحة العظام

  د/ حسام محمد عبد المنعم أبوبیھ
  أستاذ مساعد جراحة العظام
  د/ محمود یوسف بدران
  مدرس جراحة العظام

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٤
٢  

أحمد عبد 
اهللا على 
  على

طب القلب 
واألوعیة 
  الدمویة

  
لفة ومؤاشرات ھشاشة المرضى في التنبؤ بحاالت النزف داخل المستشفى في متالزمة اداء درجات خطر النزف المخت  ماجستیر

  الشریان التاجي الحاد
Performance Of Different Bleeding Risk Scores And Frailty Indices For Prediction Of In
Hospital Bleeding Among Patients With Acute Coronary Syndromes 

  سن علي العربيأ.د/ حسام ح
طب القلب واألوعیة  أستاذ ورئیس قسم

  الدمویة
  د/ أحمد عبد الجلیل أحمد

  طب القلب واألوعیة الدمویة مدرس
  أ.د/ طارق عبد الحمید نجیب

  طب القلب واألوعیة الدمویة مدرس

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

٤
٣  

رنا  سمیر  
  یني  بشري

طب القلب 
واألوعیة 
  ةالدموی

  
الخطر القلبیة فى التنبؤ بضیق الشرایین التاجیة والترسبات عالیة الخطورة باستخدام التصویر المقطعي  عالماتأداء   ماجستیر

  للشرایین التاجیة
Performance Of Cardiac Risk Scores In Predicting Obstructive Coronary Stenosis And 
High Risk Plaques Among Patients Undergoing Coronary Computed Tomography 
Angiography 

  أ.د/ عمرو أحمد علي یوسف
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ خالد محمد عبد اهللا
  طب القلب واألوعیة الدمویة مدرس

  د/ طارق عبد الحمید نجیب
  طب القلب واألوعیة الدمویة مدرس

جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة بقرار

  

  
  ر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا تغیی
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١٨

١٨ 

  
 المجلسقرار  موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم م
محمود   ٤٤

یحیي عبد 
األشعة   العزیز علي

  التشخیصیة

دور التصویر المقطعى باإلصدار البوزیترونى باستخدام فلورودى اوكسى جلوكوزفى   ماجستیر
  لمرضى سرطان الغدد اللیمفاویة التحدید المرحلى

Role Of FDG PET / CT In The Staging Of Lymphoma 

المقارنة بین التصویر المقطعي باإلصدار البوزیتروني والرنین المغناطیسي 
  الدینامیكي باالنتشار في تشخیص الرواسب الكبدیة في مرضي سرطان الثدي

Positron Emission Tomography / Computed Tomography 
Versus Dynamic MRI With Diffusion In Diagnosis Of Liver 
Deposits In Breast Cancer Patients 

ــق المجلــس وااف
بقرار جاء ما على
   اللجنة

 
  

  تغییر موضوع البحث تغیرًا غیر جوھریًا  
  

 المجلسقرار  موضوع البحث بعد التغییر   موضوع البحث قبل التغییر     الدرجة   التخصص االسم   م
ضیاء الدین   ٤٥

صابر أحمد 
الجراحة   عبد الغنى

  العامة

تقییم عملیة الشق الثنائى السھمى فى ذراعى الفك السفلى الصالح اختالف عضة   دكتوراه
  األسنان من النوع الثالث: دراسة اكلینیكیة مستقبلیة

Assessment Of Bilateral Sagittal Split Osteotomy In 
Correction Of Class III Malocclusion Dentofacial Deformity: 
A Prospective Clinical Study 

تقییم عملیة الشق الثنائى السھمى فى ذراعى الفك السفلى الصالح اختالف عضة 
  األسنان من النوع  الثانى والثالث: دراسة اكلینیكیة مستقبلیة

Assessment Of Bilateral Sagittal Split Osteotomy In 
Correction Of Class II And Class III Malocclusion Dentofacial 
Deformity: A Prospective Clinical Study 

علـى  المجلس واافق
اللجنة بقرار جاء ما
  

أمل عادل   ٤٦
الباثولوجیا   ریان محمد

  دكتوراة  اٌإلكلینیكیة

  لوكیمیا سرطان الدم. ندینسن فىونمط تعبیر الك
Condensin Expression Pattern In Leukemias 

  ابیضاض الدم النخاعى الحاد. ندینسن فىونمط تعبیر الك
Condensin Expression Pattern In Acute Myeloid Leukemia 

علـى  المجلس واافق
اللجنة بقرار جاء ما
  

  
  تعدیل لجنة إشراف

  
 لمجلسقرار ا د التعديللجنة األشراف بع لجنة األشراف قبل التعديل الدرجة التخصص االسم م

االء محمود عبد   ٤٧
  السالم

الباثولوجيا 
  اإكلينيكية

  ماجستير

  أ.د/ عزة محمود عز الدين
  أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية
  د/ هبة أحمد عبد الحفيظ

  أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

  أ.د/ عزة محمود عز الدين
  أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د عبد الحفيظد/ هبة أحم
  أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/ هناء عبد اللطيف
  مدرس األطفال

بقـرار  جـاء  ما على المجلس واافق
   اللجنة

  

  االء محمود على  ٤٨

الباثولوجيا 
  ماجستير  اإكلينيكية

  أ.د/ وفاء محمد تهامى الشريف
  أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية
  د/ داليا أحمد عبد الفتاح نجم

  أ.د/ وفاء محمد تهامى الشريف
  أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية
  د/ داليا أحمد عبد الفتاح نجم

بقـرار  جـاء  ما على المجلس واافق
   اللجنة
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١٩

١٩ 

  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية
  د/ منى حسين عبد السميع

  مدرس الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل

  هللا رفعتمنة ا  ٤٩

الباثولوجيا 
  اإكلينيكية

  ماجستير

  أ.د/ نادية محمود عبد الوهاب
  أستاذمتفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/ سهير كامل سيد
  أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

  أ.د/ نادية محمود عبد الوهاب
  أستاذمتفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/ سهير كامل سيد
  جيا اإلكلينيكيةأستاذ مساعد الباثولو
  د/ سمر حسانين جمعة

  مدرس الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل

بقـرار  جـاء  ما على المجلس واافق
   اللجنة

  

أحمد عاطف   ٥٠
  ثابت

  الحاالت الحرجة

  ماجستير

  أ.د/ نور الدين عبد العظيم محمد الحفنى
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ منى محمد سليمان

  باطنةأستاذ مساعد األمراض ال

  أ.د/ نور الدين عبد العظيم محمد الحفنى
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ منى محمد سليمان

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة
  د/ سمياء حمدى صادق

  مدرس األمراض الصدرية والدرن

بقـرار  جـاء  ما على المجلس واافق
   اللجنة

  

عبد العلیم علي   ٥١
  السید

  األمراض الباطنة

  ماجستير

  ى فرج التونيأ.د/ لبن
  أستاذ ورؤئيس قسم األمراض الباطنة

  د/ والء حسني محمد
  مدرس األمراض الباطنة

  أ.د/ لبنى فرج التوني
  أستاذ ورؤئيس قسم األمراض الباطنة

  د/ والء حسني محمد
  مدرس األمراض الباطنة

  د/ تغريد عبد العزيز محمد
  مدرس الصحة العامة وطب المجتمع

بقـرار  جـاء  ما على المجلس واافق
   اللجنة

  

نھى جكال عبد   ٥٢
  المالك

  األمراض الباطنة

  ماجستير

  أ.د/ عبد اهللا إسماعيل كيالني
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ أحمد محمد علي عبيد اهللا
  مدرس األمراض الباطنة

  أ.د/ عبد اهللا إسماعيل كيالني
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ أحمد محمد علي عبيد اهللا
  باطنةمدرس األمراض ال

بقـرار  جـاء  ما على المجلس واافق
   اللجنة
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٢٠

٢٠ 

  د/ أبو الحسن حسيب محمد
  مدرس األشعة التشخيصية

  أمانى حمدى  ٥٣

  األمراض الباطنة

  ماجستير

  أ.د/ هبة اهللا جمال راشد
  أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية
  د/ طارق طه حنفى المليجى
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

  اشدأ.د/ هبة اهللا جمال ر
  أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية
  د/ طارق طه حنفى المليجى
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

  أ.د/ عمر حردان
  أستاذ األمراض الباطنة

بقـرار  جـاء  ما على المجلس واافق
   اللجنة

  

٥٤  
فاطمة عبد 

  الفتاح إبراهيم

 الصحة العامة
   وطب المجتمع

  أ.د/ أميمة الجبالي محمد حلمي ماجستير
  الصحة العامة ستاذأ

  د/ داليا جالل مهران
  الصحة العامة أستاذ مساعد

  أ.د/ أميمة الجبالي محمد حلمي
  الصحة العامة أستاذ

  د/ ميريت ممدوح وسلي
   الصحة العامة مدرس

بقـرار  جـاء  ما على المجلس واافق
   اللجنة

  

٥٥  
منال مختار 

  فرغل

 الصحة العامة
   وطب المجتمع

  د شمس الدينأ.د/ رندة محم ماجستير
  وطب المجتمع الصحة العامة أستاذ

  د/ أحمد محمد خير شبيب
  وطب المجتمع مساعد الصحة العامة أستاذ

  أ.د/ أحمد محمد خير شبيب 
  وطب المجتمع مساعد الصحة العامة أستاذ

  د/ دعاء محمد محمود عثمان
  الصحة العامة مدرس

بقـرار  جـاء  ما على المجلس واافق
   اللجنة

  

  فایق حامدكریمة   ٥٦

  باطنة

  دكتوراة

  أ.د/ محمد اليمنى قبيص
  أستاذ اأمراض الباطنة

  د/ حنان شرف الدين محمد
  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

  أ.د/ محمد اليمنى قبيص
  أستاذ اأمراض الباطنة

  د/ حنان شرف الدين محمد
  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

  د/ هالة مصطفى محمد
  مدرس الكيمياء الحيوية

بقـرار  جـاء  ما على المجلس فقواا
   اللجنة

  

أسماء نادى   ٥٧
  حسین

أمراض الدم 
  دكتوراة  اإلكلينيكية

  أ.د/ أسامة أحمد إبراهيم
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ والء حسنى محمد

  مدرس األمراض الباطنة

  أ.د/ أسامة أحمد إبراهيم
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ والء حسنى محمد

  مدرس األمراض الباطنة

بقـرار  جـاء  ما على المجلس واافق
   اللجنة
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٢١

٢١ 

  د/ داليا أحمد عبد الفتاح نجم
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية

  أسماء نادى سید  ٥٨

  كلى

  دكتوراة

  أ.د/ محمد عباس صبح
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ أحمد محمد على عبيد اهللا
  مدرس األمراض الباطنة

  .د/ محمد عباس صبح
  ةأستاذ األمراض الباطن

  د/ أحمد محمد على عبيد اهللا
  مدرس األمراض الباطنة

  أ.د/ وسام مغاورى إسماعيل مصطفى
  أستاذ الباثولوجيا

بقـرار  جـاء  ما على المجلس واافق
   اللجنة

  

یارا حمدى   ٥٩
  عباس

التخدير والعناية 
  المركزة

  دكتوراة

  أ.د/ كيالنى على عبد السالم
  أستاذ التخدير والعناية المركزة

  أحمد سيد د/ جيهان
  أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

  د/ محمد فتحى مصطفى
  مدرس التخدير والعناية المركزة

  أ.د/ كيالنى على عبد السالم
  أستاذ التخدير والعناية المركزة

  د/ جيهان أحمد سيد
  أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

  د/ محمد فتحى مصطفى
  ةمدرس التخدير والعناية المركز
  د/ أحمد محمد عباس صبح

  مدرس النساء والتوليد

بقـرار  جـاء  ما على المجلس واافق
   اللجنة

  

٦٠  
فاطمة سيد عبد 

  السميع

الميكروبيولوجيا 
  الطبية والمناعة

  دكتوراة

  أ.د/ خالد محمد حسانين
  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

  أ.د/ نها عبد الحليم عفيفى
  ولوجيا الطبية والمناعةأستاذ أستاذ الميكروبي
  د/ منى سالم امبارك

  مدرس أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

  أ.د/ خالد محمد حسانين
  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

  أ.د/ نها عبد الحليم عفيفى
  أستاذ أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

  د/ منى سالم امبارك
  وجيا الطبية والمناعةمدرس أستاذ الميكروبيول
  د/ منى حسين الزهرى
  مدرس الباطنة العامة

بقـرار  جـاء  ما على المجلس واافق
   اللجنة
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٢٢

٢٢ 

٦١  
هبة محمود 
  محمد محمد

  الصحة العامة
  

  دكتوراة

  أ.د/ أميمة الجبالي محمد حلمي
  الصحة العامة أستاذ

  د/ إيمان محمد محمد منازع
  الصحة العامة أستاذ مساعد

  خليلد/ مدحت عربي 
  الصحة العامة أستاذ مساعد

  أ.د/ أميمة الجبالي محمد حلمي
  الصحة العامة أستاذ

  د/ إيمان محمد محمد منازع
  الصحة العامة أستاذ مساعد

  د/ مدحت عربي خليل
  الصحة العامة أستاذ مساعد

  أ.د/ هناء عبد اللطيف محمد
  أستاذ طب األطفال 

بقـرار  جـاء  ما على المجلس واافق
   اللجنة
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٢٣

٢٣ 

 استمرار القید:
  

  المجلسقرار    المدة التخصص الدرجة  اسم الطالب م
عالء عمر أحمد عبد   ٦٢

  البديع
وحتــى  ٢٠١٥عــامين اعتبــارا مــن أكتــوبر  الباطنة  دكتوراة

  ٢٠١٧أكتوبر
العامين السادس 

  والسابع
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  
٦٣  

  خالد أحمد رضوان
وحتــى  ٢٠١٥عتبــارا مــن أكتــوبرعــامين ا  الباطنة  دكتوراة

  ٢٠١٧أكتوبر
العامين السادس 

  والسابع
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  
٦٤  

  أسماء سيد جالل محمد
وحتـى أبريـل    ٢٠١٧عام اعتبارا من أبريـل    طب األطفال  دكتوراة

٢٠١٨  
العام الثاني عشر 

  واألخير
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  
٦٥  

  ماء حمدى أحمدالشي
الباثولوجيا   ماجستير

  اإلكلينيكية
وحتــى  ٢٠١٥عــامين اعتبــارا مــن أكتــوبر

  ٢٠١٧أكتوبر
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  للعامين السابع والثامن

  
٦٦  

  رانيا عطية راغب
وحتـى أبريـل    ٢٠١٧عام اعتبارا من أبريـل    طب وجراحة العين  ماجستير

٢٠١٨  
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  العام الخامس

  
  

  تجميد قيد :
 المجلس  قرار السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب  م

 بقرار جاء ما على المجلس واافق  رعاية والده المريض  ١/٣/٢٠١٧شهور اعتبارا من  ٣  األطفال  دكتوراة  أحمد صالح على صالح  ٦٧
   اللجنة

  
الحالة األمنية فى مكان   ١/٣/٢٠١٧شهور اعتبارا من  ٣  فالاألط  ماجستير  احسان محمد سعيد  ٦٨

عملها وبعد المسافة 
  (شمال سيناء)

 بقرار جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة

  
 بقرار جاء ما على المجلس واافق  رعاية والده المريض  ١/٣/٢٠١٧شهور اعتبارا من  ٣  األطفال  ماجستير  محمد أحمد عمار  ٦٩

   اللجنة
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٢٤

٢٤ 

 أحمد عبد عبد اهللا  ٧٠
  الغنى

 بقرار جاء ما على المجلس واافق  رعاية والده المريض  ١/٣/٢٠١٧شهور اعتبارا من  ٣  األطفال  ماجستير
   اللجنة

  
 بقرار جاء ما على المجلس واافق  رعاية والدته المريضة  ١/٣/٢٠١٧شهور اعتبارا من  ٣  األطفال  ماجستير  أحمد حجاج محمد  ٧١

   اللجنة
  

يب مريم عاطف نج  ٧٢
  حنين

  رعاية طفل  ١/٣/٢٠١٧اعتبارا من شهور  ٣  األطفال  ماجستير
  

 بقرار جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة

  
ياسمين عبد اهللا حسن   ٧٣

  فرغلي
ظروف مرضية أثناء   ١/٢/٢٠١٧عام اعتبارا من   األطفال  ماجستير

  الحمل
 بقرار جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة

  
 بقرار جاء ما على المجلس واافق  رعاية طفل  ٢٠١٧عام اعتبارا من أبريل   األطفال  جستيرما  شيماء محمد توفيق  ٧٤

   اللجنة
  

طب المناطق الحارة   ماجستير  أنتوني البير جورجي  ٧٥
  والجهاز الهضمي

 بقرار جاء ما على المجلس واافق  رعاية والده المريض  ١/٣/٢٠١٧شهور اعتبارا من  ٣
   اللجنة

  
م يوسف عبد العظي  ٧٦

  أحمد إبراهيم
 بقرار جاء ما على المجلس واافق  تأدية الخدمة العسكرية  ١/٣/٢٠١٧عام اعتبارا من   التوليد وأمراض النساء  ماجستير

   اللجنة
  

الى شهر  ٢٠١٧اعتبارا من مارس   التوليد وأمراض النساء  دكتوراة  نسرين ابراهيم كامل  ٧٧
  ٢٠١٧سبتمبر 

 بقرار جاء ما على لسالمج واافق  رعاية والدتها المريضة
   اللجنة
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٢٥

٢٥ 

 بقرار جاء ما على المجلس واافق  سفره للخارج في إعارة  ٢٠١٧عام اعتبارا من مايو   جراحة تجميل  دكتوراة  أيمن محمد مصطفى   ٧٨
   اللجنة

  
 بقرار جاء ما على المجلس واافق  مرافقة زوجة  ٢٠١٧عام اعتبارا من مارس   الصحة العامة  دكتوراة  خالد سيد حمودة  ٧٩

   اللجنة
  

 بقرار جاء ما على المجلس واافق  رعاية طفل  ٢٠١٧عام اعتبارا من أبريل   الباثولوجيا اإلكلينيكية  ماجستير  مريم رشدى شاكر  ٨٠
   اللجنة

  
 ربقرا جاء ما على المجلس واافق  رعاية طفل  ٢٠١٧اعتبارا من أبريل عام   الباثولوجيا اإلكلينيكية  ماجستير  مريم صفوت يوسف  ٨١

   اللجنة
  

 بقرار جاء ما على المجلس واافق  تأدية الخدمة العسكرية  ٢٠١٦عام اعتبارا من ديسمبر   أمراض الكلى  ماجستير  محمد جمال طه على  ٨٢
   اللجنة

  
األمراض العصبية   ماجستير  أحمد حسن فرويز  ٨٣

  والنفسية
ظروف صحية أثر   ١/٣/٢٠١٧شهرين اعتباراً من 

  حادث سيارة
 بقرار جاء ما على المجلس واافق
   اللجنة

  
  

  ٢٠١٧ أبريل اعتباراً منقائمة قيد السادة االطباء لدرجة الماجستير والدكتوراه فى التخصصات المختلفة  - 
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 قانونية المحددة بالئحة كلية الطب.قائمة إلغاء قيد األطباء لدرجة الماجستير في التخصصات المختلفة لعدم تسجيل موضوع بحث في المدة ال - 

  التخصص  االسم
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٢٦ 

  طب الحاالت الحرجة  حنان شرف الدين

  طب الحاالت الحرجة  سهير مصطفي كامل

  طب الحاالت الحرجة  أحمد بهي الدين أحمد

  طب الحاالت الحرجة  أحمد محمد علي

  أمراض الكلي  محمود محمد فولي

  أمراض الكلي  أحمد محمد حريز

  أمراض الكلي  عبد الحميدسمير كمال 

  االمراض الباطنة  أحمد اسماعيل جالل

  التوليد وامراض النساء  زينب مصطفي مغربي

  التوليد وامراض النساء  أسماء أبو زيد رشيد

  التوليد وامراض النساء  ضياء الدين أحمد علي

  التوليد وامراض النساء  خالد عباس أحمد

  اءالتوليد وامراض النس  محمد شحاته حسن

  جراحة العظام  محمد حسين خليفة

  جراحة العظام  هيثم محمد حامد
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٢٧

٢٧ 

  جراحة العظام  محمد احمد محمد حسين

  الباثولوجيا االكلينيكية  محمد أحمد علم الدين

  االمراض العصبية والنفسية  أمل حسن علي

  االمراض العصبية والنفسية  نورا عبد الحكيم عبد المحسن

  ض العصبية والنفسيةاالمرا  محمود صابر محمود

  الصحة العامة وطب المجتمع  ايمان محمود عبد العزيز

  االشعة التشخيصية  عالء ممتاز شحاته

  طب االطفال  أسماء عطيفي ثابت

  طب االطفال  ياسمين عبد اهللا حسن
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٢٨ 

 

  طب االطفال  حمدي شرقاوي الصادق

  طب االطفال  تهاني عبد العليم مهني

  واالوعية الدمويةطب القلب   محمد محمود سيد

  طب القلب واالوعية الدموية  ايريني نشأت فايق

  جراحة المخ واالعصاب  وضاح علي ناصر

  ميكروبيولوجي  اسراء حسن محمد عبد الغني

  االنف واالذن والحنجرة  مريم عزت لبيب

  التوليد وامراض النساء  محمد عبد الحميد محمد سالمة      

  طق الحارة والجهاز الهضميطب المنا  محمد أحمد حسب اهللا

  التخدير والعناية المركزة  محمد أحمد محمود حموده   

  التخدير والعناية المركزة  أحمد محمد نجاتي

  طب وجراحة العين  نورهان محمد حسن

  طب وجراحة العين  سلمي صفوت عبد الهادي

  طب القلب واالوعية الدموية  احمد عبد اهللا علي
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٢٩

٢٩ 

  المخ واالعصابجراحة   حازم أحمد محمد

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  
 .قائمة إلغاء قيد األطباء لدرجة الدكتوراه في التخصصات المختلفة لعدم تسجيل موضوع بحث في المدة القانونية المحددة بالئحة كلية الطب - 

 األسم التخصص
 احمد على احمد على جراحة العظام
زيدحازم فرج عبد اهللا ابو الجراحة  

 أحمد ممدوح محمد توفيق االمراض العصبية
 محمد أحمد نجيب الجندى جراحة المسالك البولية
 عمرو مصطفى عبد الجواد جراحة المسالك البولية
 حسام وليم رزق اهللا التوليد وأمراض النساء
 حازم محمد أبو العال التوليد وأمراض النساء
غلىمحمد جابر فر التخدير والعناية المركزة  

 نورهان طالب محمد أمراض الدم
 عبد الحميد محمد عبد الرحيم التوليد وأمراض النساء
 أحمد محمد عبد النبى التوليد وأمراض النساء

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 تحقة.قائمة إلغاء قيد األطباء لدرجة الماجستير في التخصصات المختلفة لعدم سداد الرسوم الدراسية المس - 

  التخصص  االسم

  جراحة العظام  خالد أحمد محمد عبد المقصود

  أمراض الكلي  أحمد اسماعيل ابراهيم

  االمراض الباطنة  غادة ثناء عبد اهللا
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٣٠

٣٠ 

  التوليد وامراض النساء  أحمد مصطفي ابو المجد

  التخدير والعناية المركزة  بيتر ماهر زكي

  الجهاز الهضميطب المناطق الحارة و  محمد مصطفي عبد الحميد

  طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي  محمد أحمد حسب اهللا

  االشعة التشخيصية  أحمد أنور هاشم

  طب االطفال  انجي انطون عجيب

  طب االطفال  عبد الرحمن محمود عبد الكريم

  طب االطفال  ريهام قاسم محمود

  طب االطفال  ثناء حسن ثابت

  طب االطفال  تهاني عبد العليم

  االمراض الجلدية والتاسلية  ان جمال محمدسلو

  طب القلب واالوعية الدموية  ماركو لطيف نص

  جراحة المخ واالعصاب  وضاح علي ناصر

  تشريح  علي احمد ابو ريا

  تشريح  ايمن محمود احمد
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٣١ 

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 ختلفة لعدم سداد الرسوم الدراسية المستحقة.قائمة إلغاء قيد األطباء لدرجة الدكتوراه في التخصصات الم - 

 التخصص األسم
 جراحة العظام عبد العزيز منصف على
 الجراحة عمرو محمد عبد الحميد
 الطب الطبيعي وفاء حلمي جالل

 الطب الطبيعي الشاذلي حسين محمد حميدة
 الباثولوجيااإلكلينيكية غادة إبراهيم صبحي
 طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي حسناحمد عبد الحميد احمد ابو ال
 طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي صفاء سعد احمد ابراهيم
 أمراض الكلي والء على عبد الرحيم
 الطب الشرعي محمد حمودة عبد الحكيم
 التخدير والعناية المركزة عمرو طلعت مصطفى

 التخدير والعناية المركزة مروى محمود عبد الراضى
 التخدير والعناية المركزة عبد الرحيم أحمد محمد أحمد

 جراحة المسالك البولية اشرف كمال محمود
 التوليد وأمراض النساء إيهاب محمد محمود حافظ

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 الدراسية المستحقة. مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن اعادة قيد الطبيبة/ لمياء حسين جمعه نظراً لسداد الرسوم - 
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 طبيب بقسم طب األطفال.  - مذكرة للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيبة/ رواء محمد إبراهيم حسين  - 
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 طبيب بقسم طب األطفال.  -اجستير للطبيبة/ صافيناز محب أمين مذكرة للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الم - 
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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 في األمراض الجلدية والتناسلية.  –مذكرة للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيبة/ مروة محمود فرغلي  - 
  : اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 طبيب بقسم جراحة العظام.  -للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيب/ محمود علي حسن عبد الحميد  مذكرة - 
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 طبيب بقسم الجراحة.  -مذكرة للعرض على مجلس الكلية على فك تجميد قيد الماجستير للطبيب/ خالد صفوت جالل إبراهيم  - 
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 .إسماعيل محمد حسناهللا  هبة /ةالخاصة بالطبيب الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةقبول رسالة الدكتوراه في  - 
    مع التوصية بمنحه درجة الدكتوراه  المجلس واافق

  يال عبد اهللا غبريال مع التوصية بمنحه الدرجة.قبول رسالة الدكتوراه في التشريح اآلدمي وعلم األجنة الخاصة بالطبيب/ غبر - 
    مع التوصية بمنحه درجة الدكتوراه  المجلس واافق

  مع التوصية بمنحه الدرجة. وليد العربي أحمدالخاصة بالطبيب/  التخدير والعناية المركزة الجراحيةقبول رسالة الدكتوراه في  - 
    مع التوصية بمنحه درجة الدكتوراه  المجلس واافق

  الدرجة. امع التوصية بمنحه أسماء كامل أحمد حسنالخاصة بالطبيب/  طب وجراحة العينقبول رسالة الدكتوراه في  - 
    مع التوصية بمنحه درجة الدكتوراه  المجلس واافق

  مع التوصية بمنحه الدرجة. عثمان محمود أحمدالخاصة بالطبيب/  جراحة األوعية الدمويةقبول رسالة الدكتوراه في  - 
    مع التوصية بمنحه درجة الدكتوراه  المجلس اافقو
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 قائمة بأسماء األطباء الذين استوفوا متطلبات المنح مع التوصية بمنحهم درجة الماجستير. - 

 التخصص االسم
 طب االطفال ريهام جالل محمد
 الباثولوجيا االكلينيكية ملوك أحمد محمود

 االمراض الباطنة محمود عبد الرحمن محمود
 السمعيات اسراء مخلوف عبد الحميد
 االمراض العصبية والنفسية شيري انطون رزق اهللا
 االشعة التشخيصية عالء محمد علي زيدان
 جراحة تجميل ايهاب محمد رجب بيومي
  طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي  اميرة عبد النبي قطب

  االمراض الباطنة  محمد عبد الحميد محمد حسن
  الطب الطبيعي  محمد رشاد الشيماء

  االمراض الباطنة   سارة حسين عبد الرازق 
  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -  
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٣٤ 

 -  
    قبول رسائل الماجستير في جميع التخصصات:

  التخصص                         االسم         
 األمراض الباطنة            مصطفى جمال محمد .١
 األمراض الباطنة          دعاء جمال سيد عبد العال .٢
 طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي            سارة علي حسن .٣
 طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي          كريمة عزوز مصطفى .٤
 طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي          ياسمين أشرف محمود عثمان .٥
 الطفيليات الطبية            مي أبو بكر أبو زيد .٦
 لوجيا الطبية والمناعةالميكروبيو          محمد خليل علي خليل .٧
 جراحة العظام            أحمد ذو الفقار محمد .٨
 طب األطفال          زينب عبداهللا العارف أحمد .٩

 طب األطفال          أمل حلمي حسين أحمد .١٠
  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
    یونان بالطبیب /ریمون فایزخطاب قسم التولید وامراض النساء بشأن تسجیل رسالة الدكتوراه  -

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

  
   ٠دیروط خطاب قسم االمراض الباطنة بشان تسجیل موضوع رسالة الماجستیر فى أمراض الكلى  الخاصة بالطبیب / شادى فوزى فرج _ طبیب مقیم بمستشفى 

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

   ٠طبیب مقیم بالقسم  –موضوع بحث درجة الماجستیر الخاصة بالطبیبة / عائشة محمود عبد الرحیم خطاب قسم  الباثولوجیا االكلینیكیة بشأن تسجیل 

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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