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  الدراسات العلیا
خط��اب قس��م التخ��دیر والعنای��ة المرك��زة بش��أن أعت��ذار االس��تاذة ال��دكتورة / ص��فیة عب��د الحمی��د _ أس��تاذ التخ��دیر ع��ن اللجن��ة الثالثی��ة ألمتح��ان     

 لطالب الدراسات العلیا ٢٠١٨ماجستیر التخدیر دور ابریل 
   ٠ط / مؤمن مصطفى یوسف _ المعید بالقسم 

   -لثالثیة للماجستیر ھذا الدور تتكون من :وعلى ذلك فأن اللجنة ا
  د / عصام شرقاوى عبد اهللا                            أستاذ ورئیس قسم التخدیر  ٠
  د / كیالنى على عبد السالم                             أستاذ التخدیر  ٠
  أستاذ التخدیر د / عصام عزت عبد الحكیم                             ٠

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  ٠حدیث نظام  ٢٠١٨لدكتوراه دور ابریل * مذكرة بشأن عرض نتائج المواد االختیاریة لطالب الماجستیر وا
  -*  نتائج أمتحانات الماجستیر للمواد االختیاریة فى مواد :

  والبحث العلمى الجوانب االخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  – ١
  الطب المبنى على الدلیل والتدقیق االكلینیكى  – ٢
  االحصاء الطبى  – ٣
  إدارة المستشفیات  ٤

  -*  نتائج أمتحانات الماجستیر للمواد االختیاریة فى مواد :
  الطب المبنى على الدلیل والتدقیق االكلینیكى  – ١
  المتقدم االحصاء الطبى  –٢
  إدارة المستشفیات ٣

  المجلس على ما جاء بقرار اللجنة وافق
  



 ١٠

١٠

  
 تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا وكذا تعدیل لجنة االشراف

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

 المجاسقرار   تاریخ االخالقیات  رقم التسجیل التعدیل

  حسین كامل محمد شعیب ھیثم
التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  دكتوراة

متنبئات حدوث 
وحصیلة ضربات 

  الحرارة
Predictors Of 
Development 
And Outcome 
Of Heat 
Stroke 

فى الفترة  ةالمفرط ةالحساسی
المحیطة بالجراحة للمرضى 

  المصریین
Perioperative 
Anaphylaxis In 
Egypt 

  لىأ.د/ سناء عبد اهللا ع
  التخدیر والعنایة المركزةأستاذ 

  د/ نجوى مصطفى إبراھیم
التخدیر والعنایة أستاذ مساعد 

  المركزة
  د/ أمانى حسن عبد الوھاب

التخدیر والعنایة مدرس 
  المركزة

أ.د/ محمد محمد عبد 
  اللطیف

التخدیر والعنایة أستاذ 
  المركزة

د/ نجوى مصطفى 
  إبراھیم
التخدیر أستاذ مساعد 
  لمركزةوالعنایة ا

د/ أمانى حسن عبد 
  الوھاب

التخدیر والعنایة مدرس 
  المركزة

بروفیسور/ فیلیب 
  ھوبكنز
جامعة  –أستاذ التخدیر 

  إنجلترا -لیدز 

NCT03393091 13/1/2018  وافق المجلس على
 ما جاء بقرار اللجنة

  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا 

التخص االسم
تاریخ  رقم التسجیل  موضوع البحث بعد التغییر  رموضوع البحث قبل التغیی الدرجة ص

  المجلسقرار  االخالقیات

  شادي عبدالرحیم حسان محرم

جراحة 
المخ 
واألع
  صاب

  دكتوراة

دراسة المقارنھ بین األسالیب المختلفھ لألورام  
  الحبلیھ المحدریھ

Comparative Study Between 
Different Approaches To Clival  
Chordomas 

لألورام  ةبین الطرق المختلف ةالمقارن دراسة
في زاویة المخیخ  ةالصخری ةالسحائی
  ىالجسر

Comparative Study Between 
Different Management 
Approaches To 
Cerebellopontine Angle - 
Petroclival Meningiomas 
 
 
 
 
 
 
 
 

NCT03462914 ١٥/٢٠١٤  
وافق المجلس 
على ما جاء 
  بقرار اللجنة



 ١١

١١

  تسجیالت مواضیع األبحاث: 

 
 
 
 

  أحمد محمد أشرف سعد الدین عباس

عالج 
األورام 
والطب 
  النووى

  دكتوراة

دراسة من المرحلة الثانیة لجرعة صغیرة من 
عقار الباكلیتاكسیل مع العالج االشعاعي 

الصدري المؤقت ثم العالج المساعد بعقاري 
الجمسایتابین و الكاربوبالتین في حاالت المرحلة  

أورام الرئة ذات الثالثة المستعصیة جراحیا من 
  الخالیا الغیر صغیرة

Phase II Study Of Low Dose 
Paclitaxel With Timed Thoracic 
Radiotherapy Followed By 
Adjuvant Gemcitabine And 
Carboplatin In Unresectable 
Stage III Non Small Cell Lung 
Cancer 

لدور عقار  ةانیثال ةمن المرحل ةدراس
الحفاظ على وظائف  ىالجوزیرلین ف

المبیض للمرضى دون سن الیأس الذین 
بعقار  ىیتلقون عالج كیمیائ

  السایكلوفوسفاماید: نتائج الحیض
Phase II Study Of Goserelin 
For Ovarian Protection In 
Premenopausal Patients 
Receiving Cyclophosphamide 
Containing Chemotherapy: 
Menstruation Outcome 

NCT03475758 ١٨/٣/
٢٠١٧  

وافق المجلس 
على ما جاء 
  بقرار اللجنة

المجلسقرار  تاریخ األخالقیات رقم التسجیل لجنة األشراف موضوع البحث الدرجة التخصص االسم  

  حنان سید حسن محروص

األمراض 
 –الباطنة 

وحدة أمراض 
  الكلى
  
  
  

  

  دكتوراة

ریانى الوریدى لمرضى مردود الناسور الش
  غسیل الكلى البالغین فى محافظة اسیوط

Outcome Of Arterio-Venous 
Fistula For Adult 
Hemodialysis Patients In 
Assiut Governorate 

  أ.د/ محمد عباس صبح
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ سمیر كمال عبد الحمید
  مدرس األمراض الباطنة

  

NCT0339738
فق المجلس على ما وا  ٢٥/١٢/٢٠١٧ 1

  جاء بقرار اللجنة

  محمد رمضان عبداهللا حسن

األمراض 
 –الباطنة 

وحدة أمراض 
  الك

  ماجستیر

معدل إنتشار أمراض العین فى مرضى 
السكرى من النوع الثانى ممن یعانون من 

قصور كلوى مزمن بمستشفى األقصر 
  ىالدول

Frequency Of Eye Problems 
In Type 2 Diabetes With 
Chronic Kidney Disease In 
Luxor International Hospital 
 
 
 
 

  أ.د/ لبنى فرج التونى
  أستاذ األمراض الباطنة 

  د/ سھیر مصطفى قاسم
  مدرس األمراض الباطنة

NCT0333005
وافق المجلس على ما   ٣/٥/٢٠١٧ 4

 جاء بقرار اللجنة



 ١٢

١٢

األمراض   محمود كمال احمد علي
  ماجستیر  الباطنة

 ىعل ىغیرالكحول ىالدھنتأثیر الكبد 
دراسة رصدیة لمجموعة من  ىوظائف الكل

  صعید مصر ىالحاالت وحاالت منظمة ف
Effect Of Non-Alcoholic Fatty 
Liver Disease On Kidney 
Functions: Observational 
Case Control Study In Upper 
Egypt 

أ.د/ ماھر عبد الجابر عبد 
  الناصر

  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ ھالة مصطفى كامل

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

NCT0317265
وافق المجلس على ما   ٢٥/٣/٢٠١٧ 0

 جاء بقرار اللجنة

األمراض   محمود عبد الحمید احمد
  ماجستیر  الباطنة

والتغیرات بالموجات  ةالتغیرات المعملی
بعد عالج دوالى المرئ  ةالفوق صوتی

  بالمنظار
Laboratory And 
Ultrasonographic Changes 
After Endoscopic Esophageal 
Varices Treatment 

  أ.د/ سلوى صالح الدین الجندى
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ حنان شرف الدین

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

NCT0326978
وافق المجلس على ما   ٨/١٠/٢٠١٧ 6

 جاء بقرار اللجنة

  امونیوس خلیل جرجس
التخدیر 
والعنایة 

  كزةالمر
  ماجستیر

تأثیر إضافة الفنتانیل أوالدیكسامیثازون 
احصار  ىأوكالھما على البوبیفاكایین ف

الفقار للمرضى الذین یخضعون  ىجنب
الكبرى لتخفیف األلم: دراسة  ىلجراحة الثد

  عشوائیة مزدوجة التعمیة
Effect Of Addition Of Fentanyl 
Or Dexamethasone Or Both 
To Bupivacaine In 
Paravertebral Block For 
Patients Undergoing Major 
Breast Surgery For Pain 
Relief: A Randomized 
Double-Blind Study 

  أ.د/ محمد محمد عبد اللطیف
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  د/ أمانى حسن عبد الوھاب
مدرس التخدیر والعنایة 

  المركزة

NCT0348030
لس على ما وافق المج  ١٥/٤/٢٠١٨ 8

 جاء بقرار اللجنة

  علي ماھر عبدالسالم أحمد
التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  ماجستیر

 ىإصابة الكلى الحاد بعد العملیة الجراحیة ف
المرضى الذین یخضعون لعملیات جراحة 

  ىبالمخ األعصاب طویلة المد
Postoperative Acute Kidney 
Injury In Patients Undergoing 
Prolonged Neurosurgical 
Operations 

  أ.د/ كوثر حفنى محمد
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  أ.د/ رشدى عبد العزیز الخیاط
  أستاذ جراحة المخ واألعصاب

  د/ عال محمود وھبة
مدرس التخدیر والعنایة 

  المركزة 

NCT0348618
وافق المجلس على ما   ١٥/٤/٢٠١٨ 4

 جاء بقرار اللجنة

  اسماء احمد بخیت
ة األنف جراح

واألذن 
  والحنجرة

  ماجستیر

الجیمیفلوكساسین وعقار بین عقار  ةمقارن
فى عالج  السیبروفلوكساسین وعقار الریفامیسین

  مرض االسكلیروما
Gemifloxacin Versus Ciprofloxacin 
And Rifampicin In Treatment Of 
Rhinoscleroma 

  أ.د/ على رجائى عبد الحكیم
  حنجرةاألنف واألذن والأستاذ 

  أ.د/ عزت محمد صالح
  األنف واألذن والحنجرةأستاذ 

  د/ أحمد حامد منیب

NCT0332605
وافق المجلس على ما  ١٨/٩/٢٠١٧ 0

 جاء بقرار اللجنة



 ١٣

١٣

  األنف واألذن والحنجرةمدرس 

  آیة أحمد محمد ابوالعال

جراحة األنف 
واألذن 
 -والحنجرة 
  التخاطب

  دكتوراه

متواصل تأثیر جھاز ضخ الھواء الموجب ال
على أعراض وعالمات االرتجاع 

الحنجرى البلعومى بین مرضى انقطاع 
  النفس االنسدادى النومى

Effect Of Continuous 
Positive Airway Pressure 
Therapy On Symptoms And 
Signs Of Laryngopharyngeal 
Reflux Among Patients With 
Obstructive Sleep Apnea 

  الحلیم أ.د/ عماد كامل عبد
جراحة األنف واألذن أستاذ 

  والحنجرة
  د/ حنان عبد الرشید محمد

مدرس جراحة األنف واألذن 
  والحنجرة

Prof. Dr. Antoinette 
Am Zehnhoff-

Dinnesen 
أستاذ ورئیس وحدة أمراض 

التخاطب والسمعیات بالمستشفى 
 –جامعة مونستر  –الجامعى 

  ألمانیا

 
NCT0345580

3 
جلس على ما وافق الم  ١٥/٤/٢٠١٨

 جاء بقرار اللجنة

  ماجستیر  الجراحة  محمد ربیع حامد

 ةبین طریقة االسالك المتعدد ةالمقارن
اغالق  ىف ىالمتشابكة وطریقة الشكل الثمان

  القلب المفتوح ةعظمة القص بعد عملی
Comparison Between 
Interlocking Multi-Twisted 
Wires And Eight Figure Of 
Sternum Closure Post Open 
Heart Surgery 

  أ.د/ على محمد عبد الوھاب
  أستاذ جراحة القلب والصدر

  د/ أحمد محمد طھ
  مدرس جراحة القلب والصدر
  د/ محمد صفوت شاھین

  مدرس الجراحة

NCT0334399
وافق المجلس على ما   ٣/١٢/٢٠١٧ 0

 جاء بقرار اللجنة

  دكتوراة  الجراحة  محمد رأفت عبد البدیع السید

لمنظار عن طریق حلقة عند توصیل مدخل ا
القنوات المراریة باألمعاء: مقارنة مستقبلیة 

عشوائیة بین المدخلین المعدى وتحت 
  الجلدى

Endoscopic Access Loop 
With Bilio-Enteric 
Anastomosis: A Prospective 
Randomized Comparison 
Between Gastric And 
Subcutaneous Accesses 

  محمد مرسىأ.د/ مرسى 
  أستاذ الجراحة

  أ.د/ صالح إبراھیم محمد
  أستاذ الجراحة

  أ.د/ مصطفى أحمد حمد
  أستاذ الجراحة

NCT0325237
وافق المجلس على ما   ٢٢/٨/٢٠١٧ 9

 جاء بقرار اللجنة

  ماجستیر  طب األطفال  محمد شعبان علي أحمد

الوالدة بوحدة العنایة  ىحدیث ىوبائیات عدو
بمستشفى األطفال  الوالدة ىالمركزة لحدیث
  جامعة أسیوط

Epidemiology Of Neonatal 
Sepsis In Neonatal Intensive 
Care Unit At Assiut University 
Children Hospital 

  أ.د/ جیھان محمد كمال
  أستاذ طب األطفال

  د/ إسماعیل لطفى محمد
  أستاذ مساعد طب األطفال

NCT0335465
ا وافق المجلس على م  ١٨/٩/٢٠١٧ 0

 جاء بقرار اللجنة



 ١٤

١٤

 
 
 

  ماجستیر  طب األطفال اسماء ابو بكر احمد

دراسة تدقیقیة إكلینیكیة عن تشخیص 
االستسقاء بالبطن فى االطفال بمستشفى 

 طبأسیو ىاالطفال الجامع
Clinical Audit On Diagnosis 
Of Ascites In Infants And 
Children In Assiut University 
Children Hospital 

  فایدة محمد مصطفى أ.د/
  أستاذ طب األطفال

  د/ دعاء محمد رأفت محمود
  أستاذ مساعد طب األطفال

NCT0334122
1 ٢٩/١٠/٢٠١٧ وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة

  نورا محمد علي احمد

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وطب 
  الذكورة

  ماجستیر

المعالجة بالتبرید مقارنة بحقن 
عالج  ىاخل الآلفة فالكورتیكوستیروید د

الثعلبة (الحاصة البقعیة) مع التقیم 
  بالدیرموسكوب

Cryotherapy Versus 
Intralesional Corticosteroid 
Injection In Treatment Of 
Alopecia Areata: Trichoscopic 
Evaluation 

  د/ حنان أحمد مرسى
أستاذ مساعد األمراض الجلدیة 

  والتناسلیة وطب الذكورة
  ھ یوسف محمدد/ ای

مدرس األمراض الجلدیة 
  والتناسلیة وطب الذكورة

NCT0347360
0 ١٥/٤/٢٠١٨ وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة

  نورا جمال نصر خمیس

األمراض 
 –الباطنة 

وحدة أمراض 
  الكلى

  ماجستیر

مقارنة بین اعتالل الوظیفة االنقباضیة 
للبطین االیمن واالیسر كعامل خطورة 

الرعایة المركزة  ىالحاد ف ىالكلو لالعتالل
 باسیوط

Comparison Between Right 
And Left Ventricular Systolic 
Dysfunction As A Risk Factor 
For Acute Kidney Injury In 
Assiut Intensive Care Unit 

  أ.د/ أشرف أنور ثابت
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ أحمد محمد على
  ةمدرس األمراض الباطن

NCT0336956
وافق المجلس على ما   ١٥/٤/٢٠١٨ 1

 جاء بقرار اللجنة

  عبد الرحمن حسن محمد
التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  ماجستیر

مقارنة بین عقار جرانسیترون وعقار 
منع  ىفمع اضافة كل منھما میدازوالم 

الغثیان والترجیع بعد عملیات المنظار 
  الجراحى فى األطفال

Comparison Of Granisetron 
Versus Midazolam And Their 
Combination For Prophylaxis 
Of Postoperative Nausea And 
Vomiting In Laparoscopic 
Surgery In Children 
 
 

  أ.د/ زین العابدین زارع
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  د/ وسام نشأت على
مدرس التخدیر والعنایة 

  المركزة
  
  
  

  

NCT0348335
وافق المجلس على ما  ٣/١/٢٠١٨  0

 جاء بقرار اللجنة



 ١٥

١٥

 
 
 

  ماجستیر  جراحة عظام  عبد الرحمن ابراھیم ابراھیم كنان

تثبیت الكسر المتحرك من مكانھ فى عظمة 
الترقوة فى االشخاص البالغین بواسطة 

  اقطاب مرنة داخل النخاع
Fixation Of Displaced Mid 
Shaft Clavicle Fractures In 
Adults By Elastic 
Intramedullary Nails 

  أ.د/ فیصل فھمى ادم
  أستاذ جراحة العظام

  أ.د/ على محمدین محمد
  أستاذ جراحة العظام
  د/ محمد موسى محمود
  مدرس جراحة العظام

NCT0346290
وافق المجلس على ما  ١٢/١١/٢٠١٦ 1

  جاء بقرار اللجنة

  ھبة سعد محمد محسب

الھستولوجیا 
(علم األنسجة 
ا وبیولوجی
  الخلیة)

  ماجستیر

ھل یمكن لعقار المیتفورمین أن یعدل من 
تغیرات تحلل الشبكیة فى نموذج التھاب 

  الشبكیة الصباغى فى الجرذ؟
Can Metformin Modulate The 
Retinal Degenerative 
Changes In A Rat Model Of 
Retinitis Pigmentosa? 

  أ.د/ سھیر عبد الباقى محمد
(علم األنسجة  أستاذ الھستولوجیا

  وبیولوجیا الخلیة)
  د/ منال محمد سید

أستاذ مساعد الھستولوجیا (علم األنسجة 
  وبیولوجیا الخلیة)
  د/ أمل عبد التواب عبده

مدرس الھستولوجیا (علم األنسجة 
  وبیولوجیا الخلیة)

وافق المجلس على ما  ١/٤/٢٠١٨ ال تحتاج الى تسجیل
 جاء بقرار اللجنة
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 لالریثروبیوتیین

Renal Anemia Refractory To 
Erythropoietin 

  أ.د/ محمد عباس صبح
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ أحمد فراج ثابت

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

NCT0348017
8 ١٧/١٠/٢٠١٧  

وافق المجلس على ما 
الى  جاء بقرار اللجنة

  بعد تعدیل العنوان الى:
فقر الدم فى مرضى 

الغسیل الكلوى الغیر 
ب مستجی

  لالریثروبیوتین
Erythropoietin -
Unresponsive 
Anemia Among 
Hemodialysis 
Patients 



 ١٧

١٧

  د/ حكمة سعد فرغلى
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  وطب الذكورة

  عبد الحافظ د/ ھشام زیان
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  د/ یاسمین مصطفى توفیق
  أستاذ مساعد األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة

  د/ ھشام زیان عبد الحافظ
  أستاذ مساعد األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة

  د/ یاسمین مصطفى توفیق
  لدیة والتناسلیة وطب الذكورةأستاذ مساعد األمراض الج

  د / أمیرة فتحى الجزار
  مدرس الصحة العامة وطب المجتمع

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
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  استمرار القید:
  المجلسقرار   ةتاریخ المناقش  تاریخ التسجیل  تاریخ القید   المدة التخصص الدرجة  اسم الطالب 
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة    ١٥/٩/٢٠١٥  ٢١/٤/٢٠١٣  العام الخامس  ٢٠١٨عام إعتبارا من أبریل   الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ماجستیر  شیماء محمود عبد المعز  

العام الثالث   ٢٠١٨عام من أبریل   الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ماجستیر  والء على عمرو  
ألداء  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  ٢٤/٩/٢٠٠٩  ١٨/٢/٢٠٠٧  ١٧/٥/٢٠٠٥  عشر

  امتحان الجزء الثاني

ھبة اهللا أحمد عبد   
عام سابع  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة     ٢١/١/٢٠١٣  ٢٢/٥/٢٠١١  العام السابع  ٢٠١٨عام حتى أبریل   عالج األورام والطب النووى  دكتوراة  الرءوف

  نتھاء من الرسالةوأخیر لال

عام ثامن  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة     ١٨/١/٢٠١٥  ٢٠/٣/٢٠١١  العام الثامن  ٢٠١٨عام إعتبارا من أبریل   األمراض الباطنة  دكتوراة  رزق عبد العظیم محمد 
  وأخیر لالنتھاء من الرسالة

لالنتھاء  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة     ١٨/١٠/٢٠١٦  ١٨/٥/٢٠٠٨  العام التاسع  ٢٠١٨عام من أبریل   األمراض الباطنة  دكتوراة  والء محمد على 
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من الرسالة حیث أنھ تم التسجیل في 
١٨/١٠/٢٠١٦  

عام ر اللجنةوافق المجلس على ما جاء بقرا      ٢١/٦/٢٠١٦  ٢١/٤/٢٠١٣  العام الخامس  ٢٠١٨عام من أبریل   الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ماجستیر  ھند منصور محمد  
  خامس وأخیر لالنتھاء من الرسالة

  قرار اللجنة :

  تجمید قید :
  السبب   المدة التخصص الدرجة اسم الطالب

    السفر للخارج  العام الخامس  ٢٠١٨عام اعتبارا من أبریل   طب األطفال  ماجستیر  عبد الرحمن محمود عبد الكریم  
    رعایة الوالدین  العام األول  ٢٠١٨ستة أشھر إعتبارا من مارس   والعنایة المركزةالتخدیر   ماجستیر  معتز رجب إسماعیل  
    رعایة الوالدین  العام األول  ٢٠١٨أربعة أشھر اعتبارا من مارس   طب األطفال  ماجستیر  محمد على محمد مصطفى  
    رعایة الوالدین  ألولالعام ا  ٢٠١٨ستة أشھر إعتبارا من مارس   طب األطفال  ماجستیر  أحمد عاطف حسوبة حسن  
    ظروف مرضیة  العام األول  ٢٠١٨ثالثة أشھر اعتبارا من مارس   طب األطفال  ماجستیر  محمد على عبد الرحمن  
    رعایة طفل  العام األول  ١٥/٣/٢٠١٨ستة أشھر إعتبارا من   الباثولوجیا اإلكلینیكیة  دكتوراة  علیاء الحسینى محمد  
    رعایة طفل  العام السادس  ٢٠١٨عام إعتبارا من أبریل   یا اإلكلینیكیةالباثولوج  ماجستیر  مریم صفوت  
    رعایة طفل  العام السادس  ٢٠١٨عام إعتبارا من أبریل   الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ماجستیر  مریم رشدى شاكر  
    ر للخارجالسف  العام السادس  ٣٠/٤/٢٠١٨عام إعتبارا من   جراحة التجمیل والحروق  دكتوراة  أیمن محمد مصطفى  

    رعایة والدتھا  العام األول  ١/٣/٢٠١٨ثالثة أشھر اعتبارا من   طب األطفال  ماجستیر  رحاب عبد العظیم عبد المحسن  
    رعایة طفل  العام األول  ٢٦/٣/٢٠١٨ثالثة أشھر إعتبارا من   الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل  ماجستیر  إسراء عمر على  
    رعایة طفل  العام األول  ١٢/٤/٢٠١٨ثالثة أشھر إعتبارا من   طب األطفال  ماجستیر  مزةیاسمین عبد الباسط ح  
    رعایة طفل  العام األول  ١/٥/٢٠١٨أربعة أشھر من   طب األطفال  ماجستیر  دینا ثروت محمد  
    رعایة طفل  العام الرابع  ١٥/١٠/٢٠١٨إلى  ١٥/٤/٢٠١٨من   طب األطفال  دكتوراة  رحاب إبراھیم حسن  
    رعایة طفل  العام الثالث  ٢٠١٨عام من أبریل   التخدیر والعنایة المركزة  ماجستیر  ھبھ إدور محمد 
    رعایة طفل  العام الخامس  ٢٠١٨عام من أبریل   أمراض النساء والتولید  ماجستیر  سماح سعد عبد السالم  

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة : المجلسقرار
 رر.الخاص بإلغاء قید الطبیبة/ والء على عمرو لدرجة الماجستیر في الباثولوجیا اإلكلینیكیة وذلك لتقدمھا ألداء االمتحان في الموعد المق ٢٠/٣/٢٠١٨ار مجلس الكلیة الصادر یتاریخ مذكرة بشأن إلغاء قر - 

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة : المجلسقرار
 ثابت عقیلى لدرجة الدكتوراة في األمراض الباطنة نظرا لعدم الجدیة في الدراسة.مذكرة بشأن إلغاء قید الطبیب/ محمد محمد  - 

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة : المجلسقرار
 لفسیولوجیا الطبیة .بقسم ا مذكرة بشأن إلغاء قید الطبیبة/ حسناء محمود عبد العلیم لدرجة الماجستیر في الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل وذلك لتعیینھا معیدة - 

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة : المجلسقرار
 طبیة .مذكرة بشأن إلغاء قید الطبیبة/ سماح محمد حسین لدرجة الماجستیر في األمراض الصدریة والتدرن وذلك لتعیینھا معیدة بقسم الطفیلیات ال - 

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة : المجلسقرار
 طب الحاالت الحرجة وذلك لتعیینھا بقسم الباثولوجى األورام . –بشأن إلغاء قید الطبیبة/ منة اهللا جمال سید لدرجة الماجستیر في األمراض الباطنة مذكرة  - 

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة : المجلسقرار
 تیر في التخدیر والعنایة المركزة حیث أنھا استقالت من القسم .مذكرة بشأن إلغاء قید الطبیبة/ إسراء جمال عبد الناصر مصطفى لدرجة الماجس - 

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة : المجلسقرار



 ٢٠

٢٠

في قائمة المس�جلین للدرج�ة ف�ي حین�ھ رغ�م ادراج الموض�وع ف�ي محض�ر مجل�س           حیث أنھ سقط سھوًا من القسم ادراج اسمھا ٢٠١٧مذكرة بشأن الموافقة على قید الطبیبة/ أمنیة أحمد محروس لدرجة الماجستیر في طب وجراحة العیون بتاریخ أكتوبر  - 
 القسم.
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة : المجلسقرار

 مذكرة بشأن إعادة قید الطبیب/ عمر غانم سید لدرجة الدكتوراة في جراحة األنف واألذن والحنجرة وذلك لسداده الرسوم الدراسیة . - 
  ق المجلس على ما جاء بقرار اللجنةواف : المجلسقرار

 مذكرة بشأن قبول رسالة الدكتوراة في الجراحة للطبیب/ عبد الرحیم أحمد عبد الرحیم مع التوصیة بمنحھ الدرجة . - 
  مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراهوافق المجلس  : المجلسقرار

 طبیب/ أحمد مصطفى ثابت .مذكرة بشأن قبول رسالة الدكتوراة في التخدیر والعنایة المركزة لل - 
  مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراهوافق المجلس  : المجلسقرار

 -قید السادة األطباء لدرجة الماجستیر والدكتوراة في التخصصات المختلفة : - 
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة : المجلسقرار

 
 -جستیر :بیان بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات منح درجة الما - 

 التخصص االسم   
  أمراض النساء والتولید  منى محمد محمد مرزوق
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  أسامة محمد رجب
  األمراض العصبیة والنفسیة  أسماء زیدان محمد
  التخدیر والعنایة المركزة  محمود أحمد عزام

  
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة : المجلسقرار

  
  

 -: الدكتوراةء األطباء الذین استوفوا متطلبات منح درجة بیان بأسما - 
 التخصص االسم

  طب وجراحة العیون  محمد كامل عبد الناصر
  التخدیر والعنایة المركزة  فاطمة نبیل أحمد
  التخدیر والعنایة المركزة  أحمد طلعت أحمد

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة : المجلسقرار
 -  
 طباء الذین سیلغى قیدھم لدرجة الماجستیر والدكتوراة وذلك لعدم تسجیل موضوع البحث:قائمة بأسماء األ - 

 التخصص                        االسم       
  وحدة أمراض الكلى –األمراض الباطنة        محمد جمال طھ

  األمراض الباطنة         فادى معین میخائیل
  وحدة أمراض الدم –األمراض الباطنة        رانیا إسحق جدى

  
  
  

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة : المجلسقرار
  
  



 ٢١

٢١

  
  

   قبول رسائل الماجستیر في جمیع التخصصات: - 
 التخصص االسم

 أمراض النساء والتولید محمود عبد الباسط نعمان
  جراحة األنف واألذن والحنجرة  مصطفى حفظى حسانین

  دأمراض النساء والتولی  نوال أحمد فراج
  طب األطفال  وفاء جمال عبد الناصر
  طب االطفال  مروة أحمد محمود 
  الھستولوجى   شیماء محمد الغریب

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة : المجلسقرار

  

حماده 
فتحي احمد 
  سلیمان

  ماجستیر  الجراحة

ت جامعھ طرق العالج المختلفھ  لحاالت انسداد الورید المساریقي الحاد في مستشفیا
  اسیوط

Acute Mesenteric Venous Occlusion In Assiut University 
Hospital Management Controversies 

  أ.د/ سامى محمد عثمان مسعود
  أستاذ الجراحة

  د/ طارق أحمد مصطفى 
  أستاذ مساعد الجراحة
  د/ محمود رفعت شحاتة

  مدرس الجراحة

NCT03483207 ١/٤/٢٠١٨  
واف�ق المجل�س عل��ى   

  جاء بقرار اللجنة ما
 

آیھ  أحمد 
محمد 
  عبدالبارى

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وطب 
  الذكورة

  ماجستیر
  في مرضي التھاب الجلد التأتبي وعالقتھ بشدة المرض  سیُروُتونینمستویات ال

Serotonin Levels In Atopic Dermatitis Patients And Its 
Relation To Disease Severity 

  أ.د/ إیمان ریاض محمد
  األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورةأستاذ 

  د/ أیمن محمد محمد مھران
  األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورةس مدر

  د/ دالیا أحمد عبد الفتاح
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT03471819 ١٥/٣/٢٠١٨ 
واف�ق المجل�س عل��ى   
  ما جاء بقرار اللجنة

 

زینب 
جامع علي 

  أحمد

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وطب 
  الذكورة

  ماجستیر

سلوك تجاه فیروس نقص المناعة دراسة عن مدي االنتشار والمعرفة وال
  محافظة االقصر ىاالیدز ف/المكتسبة

Prevalence, Knowledge And Attitude Towards HIV/AIDS 
In Luxor 

  أ.د/ ھشام زیان عبد الحافظ
  األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورةأستاذ 

  أ.د/ یاسمین مصطفى توفیق
  ذكورةاألمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الأستاذ 

  أمیرة فتحى الجزار
  مدرس الصحة العامة

NCT03485599 ٢٦/٣/٢٠١٨  
واف�ق المجل�س عل��ى   
  ما جاء بقرار اللجنة

 



 ٢٢

٢٢

    تغيير موضوع البحث تغيراً غير جوهرياً
  المجلس قرار  رقم التسجیل التغيير بعدموضوع البحث  موضوع البحث قبل التغيير الدرجة التخصص االسم

صفاء أحمد 
 حامد

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
الذكورةوطب   

 ماجستیر

عالج الكلف باستخدام الوخز الدقیق مع التقشیر الكیمیائي 
  بمادة التراي كلورو أسیتیك أسید

Microneedling Combined With 
Trichloroacetic Acid Peeling In The 
Treatment Of Melasma 

عالج الكلف باستخدام الوخز الدقیق مع التقشیر الكیمیائي بمادة 
رو أسیتیك أسید مقارنة بالتراى كلورو اسیتیك اسیك التراي كلو
  فقط

Combined Trichloroacetic Acid And 
Microneedle Versus Trichloroacetic Acid Alone 
In The Treatment Of Melasma 

NCT034
72235 

وافق المجل�س عل�ى م�ا    
  جاء بقرار اللجنة

  

محمود عصمت 
  محمد

األمراض 
 –الباطنة 

  أمراض الكلى
  ماجستیر

التشریح المرضي الكلوي في المرضى المصابین 
باعتالل كبیبات الكلى الناتج عن التھاب الكبد الوبائي 

بفیروس سي ما قبل وما بعد العالج بمضادات 
  الفیروسات المباشرة

Renal Histopathology In Patients With 
Hepatitis C Virus Glomerulopathy Before 
And After Direct Hepatitis C Antiviral 
Treatments 

دراسة النماذج الباثولوجیة لالعتالل الكلوي الناتج عن االصابة 
  بفیروس سي

Different Histopathological Patterns In Patients 
With  HCV Nephropathy 

NCT034
76031  

وافق المجل�س عل�ى م�ا    
  جاء بقرار اللجنة

  

  تجمید قید : 
 المجلسقرار  السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب  

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  ٣/٤/٢٠١٨عام اعتبارا من   الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل  دكتوراة  غادة أحمد على  
  

  اء بقرار اللجنةوافق المجلس على ما ج  رعایة طفل  ١/٤/٢٠١٨ثالثة أشھر من   األمراض الباطنة  دكتوراة  ھبة محمد أحمد  
  

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
: 

 الدراسیة .مذكرة بشأن إعادة قید الطبیب/ محمود عبد المنعم عبد اهللا لدرجة الماجستیر في جراحة المسالك البولیة والتناسلیة وذلك لسداد الرسوم  -
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

امل حسن 
  علي محمد

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وطب 
  الذكورة

  ماجستیر

وجلسات األشعة فوق البنفسجیة (ب) ضیقة المدى   %٠٫٠٣محلول بیماتوبروست 
  بون الجزیئي في عالج البھاق المعممولیزر ثاني اكسید الكر

Bimatoprost 0.03% Solution, NB-UVB And Fractional CO2 
Laser In Treatment Of Generalized Vitiligo 

  د/ أمیرة على عبد المطلب
أستاذ مساعد األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب 

  الذكورة
  د/ یاسمین مصطفى توفیق

  لیة وطب الذكورةمدرس األمراض الجلدیة والتناس

NCT03487042 ١/٤/٢٠١٨  
واف�ق المجل�س عل��ى   
  ما جاء بقرار اللجنة

 



 ٢٣

٢٣

 راة في التخدیر والعنایة المركزة للطبیبة/ أسماء محمد معتصم .مذكرة بشأن قبول رسالة الدكتو - 
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

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

طب المناطق الحارة والجھاز  دعاء عبد التواب عبد الاله
  الھضمى

  ا جاء بقرار اللجنةوافق المجلس على م

  

  مایستجد من أعمال   

       ٠مع التوصیة بمنحھا لدرجة الكتوراه والذى استوفت شروط المنح_مذكرة بشأن منح لدرجة الدكتوراه فى طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى الخاصة بالطبیبة / أمیرة سید محمد 

  مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراهوافق المجلس 


