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  الدراسات العلیا
  

  -* مذكرة بشأن االتى :
  -نتیجة المادة االختیاریة لدرجة الدكتوراه فى مواد : – ١
  إدارة المستشفیات  -
  إحصاء طبى متقدم  -
  الطب القائم على الدلیل  -
   -نتیجة المادة االختیاریة لدرجة الماجستیر فى مواد : -٢
  الممارسة الطبیة الشرعیة  مادة : الجوانب االخالقیة والقانونیة فى - 
  مادة : إدارة المستشفیات  - 

  
* خطاب االستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبح�وث بش�أن إنش�اء درجت�ى     

  ٠الماجستیر والدكتوراه فى االمراض الجلدیة 
  

    ٢٠١٩/ أبریل /  ١٦* محضر إجتماع لجنة الدراسات العلیا بتاریخ 
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   ت مواضیع األبحاث:تسجیال
  

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

منة اهللا 
محمد 

عاطف عبد 
العزیز 
  مصطفى

الباثولوجیا 
  ماجستیر  اإلكلینیكیة

التكاثریة اللمفیة المزمنة عن - ىفى اضطرابات ب ٢٠٠بل قتمییز تعبیر مست
  متعدد األلوان ىخلوطریق التدفق ال

Differential Expression Of CD200 In B-Chronic 
Lymphoproliferative Disorders By Multicolour Flow 
Cytometry 

  أ.د/ دعاء محمد سید
 أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ إلیمان نصر الدین محمد

  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ شیماء جعفر منصور

  درس الباثولوجیا اإلكلینیكیةم

NCT03 ١٢٤٨٨٧  ٦/٣/٢٠١٩  
وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

ماریانا 
  رأفت فؤاد

األشعة 
  ماجستیر  التشخیصیة

  للكاحل باستخدام اشعة الرنین المغناطیسى ىتقییم عدم الثبات الخارج
Magnetic Resonance Imaging Evaluation Of Lateral 
Ankle Instability 

  أ.د/ أحمد مصطفى محمد
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  د/ أبو الحسن حسیب محمد
  مدرس األشعة التشخیصیة

NCT036٢٨/١٠/٢٠١٨ ٩٥٩٦٥  
وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

ھبھ على 
احمد 
  ابراھیم

المیكروبیولوجیا 
  دكتوراه  الطبیة والمناعة

 ىلمسؤولة عن المقاومة لعقاریحمل الجینات ا ىللبالزمید الذ ىالتوصیف الجین
 ةفى مستشفیات جامع ةالكاربابینیم والكینولون فى عترات الكلیبسیال الرءوی

  أسیوط
Genetic Characterization Of Plasmids Carrying 
Carbapenemases And Quinolone Resistance Determinants 
In Klebsiella Pneumoniae Isolates In Assiut University 
Hospitals 

  أ.د/ إسماعیل صدیق محمد
  أستاذ المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة

  أ.د/ شیرین أحمد عبد الرحمن
  أستاذ المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة

  أ.د/ نھلة محمد كامل الشربني
  أستاذ المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة

  د/ أمنیة حسن بكر
  مدرس المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة

NCT03٢٣/١٢/٢٠١٨ ٧٦٧٢٨٣  
وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

الزھراء 
جمال 

  حسانین سید
  ماجستیر  الجراحة

عن طریق الفحص یة المصاحبة صابات الصدراإلالتنبؤ بإصابات الصدر: 
 حساسیتھا وخصوصیتھا :والدراسات اإلشعاعیة ىالسریر

Chest Trauma: Prediction Of Associated Thoracic Injuries 
By Clinical And Radiological Studies. Specificity And 
Sensitivity 

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

  أ.د/ ھاني عبد الكریم علي
  أستاذ الجراحة

  د/ أحمد محمد عبد الحكیم مكاوي
  مدرس الجراحة

NCT03١٠/١٠/٢٠١٨ ٦٨٦٥٧٩  
وافقت اللجنة 
ویعرض على 

جلس الكلیةم

ریھام عبد 
اهللا إبراھیم 
  عبد المجید

الباثولوجیا 
  دكتوراه  اإلكلینیكیة

ومقاومة األنسولین في  ١٢٢-وي الریبي المصغرودراسة مستوى الحمض الن
المزمن قبل وبعد العالج بالعقاقیر  Cمرضى فیروس االلتھاب الكبدي الوبائي 
  المضادة للفیروسات ذات التأثیر المباشر

The Study Of Mirna-122 And Insulin Resistance In Chronic 
HCV Patients Before And After Treatment With Direct 
Acting Antivirals 

  أ.د/ نیفین عبد المنعم حسن
  أستاذ متفرغ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ أمل محمد عبد العال
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  صدیق د/ محمد إسماعیل
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT03٣٠/٩/٢٠١٨ ٦٨٧٢٢٩ 
وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

مودي رزق 
  فؤاد لوقا

التولید وأمراض 
  ماجستیر  النساء

تقییم عالج ونتائج حاالت المشیمة الملتصقة التي تمت في مستشفى صحة 
  دراسة تدقیقھ مكتملة .أسیوطبالمرأة الجامعي 

Assessment Of Management And Outcome Of Women 
With Placenta Accreta Presented To Assiut University 
Women’s Health Hospital. A Complete Audit Cycle 

  أ.د/ كمال محمد زھران
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  د/ طارق عبد الراضي عبد السالم
  مدرس التولید وأمراض النساء

  ٢٨/٣/٢٠١٩ الیحتاج
وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة
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یارا امیر 
عدلى 
  اسكندر

القلب واألوعیة 
  ماجستیر  الدمویة

متابعة طویلة المدى ونتائج اعادة تشكیل البطین االیسر في حاالت احتشاء 
  عضلة القلب الحاد بعد القسطرة القلبیة التداخلیة األولیة

Long Term Follow Up And Outcome Of Left Ventricular 
Remodeling In ST Segment Myocardial Infarction Patients 
After Primary Percutaneous Coronary Intervention 

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

  د/ حمدي شمس الدین محمد 
  القلب واألوعیة الدمویة أستاذ مساعد

NCT03٢٧/٣/٢٠١٩ ٨٨٣٨٥٤ 
افقت اللجنة و

ویعرض على 
مجلس الكلیة

محمد عبد 
الباسط حسن 
  احمد دنقل

القلب واألوعیة 
  ماجستیر  الدمویة

تأثیر طول الدعامات على المدى القصیر للمرضى الذین یعانون من مرض 
عن طریق  ةالتداخلی ةالشریان التاجي المستقر والذین سوف یخضعون للقسطر

 الجلد
Impact Of Stent Length On Short Term Outcomes In 
Patients With Stable Coronary Artery Disease Undergoing 
Percutaneous Coronary Intervention 

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

  د/ أحمد عبد الجلیل أحمد
  القلب واألوعیة الدمویة أستاذ مساعد

NOT YET ٣/٤/٢٠١٩ 
ت اللجنة وافق

ویعرض على 
مجلس الكلیة

صابرین 
رفعت 

محمود عبد 
  الملك

  دكتوراه  األمراض الباطنة

التھاب الروماتوید  ىدراسة في تصلب الشرایین تحت االكلینیكي في مرض
  المفصلي

A Study In Subclinical Atherosclerosis In Patients With 
Rheumatoid Arthritis 

  النور أ.د/ البدري إبراھیم أبو
  األمراض الباطنة أستاذ

  د/ رفعت فتحي عبد العال
  األمراض الباطنة أستاذ مساعد

NCT03٣/٣/٢٠١٩ ٨٢١٠٩٠  
وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

عزه راضي 
یوسف 
  میخائیل

األمراض الجلدیة 
والتناسلیة 

  وأمراض الذكورة
  ماجستیر

الدمویة في فرط التصبغ حول  تقیییم التأثیر العالجي للبالزما الغنیة بالصفائح
  الحجاج

Evaluation Of The Therapeutic Effect Of Platelet-Rich 
Plasma In Periorbital Hyperpigmentation 

  أ.د/ نجوى عیسى عبد العظیم
  أستاذ األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة

  د/ آیة یوسف محمد بدران
  وأمراض الذكورة مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة

NCT03٧/٤/٢٠١٩ ٨٦٢١١٨  
وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

شیماء 
محروس 
  محمد خلیفھ

األمراض الجلدیة 
والتناسلیة 

  وأمراض الذكورة
  ماجستیر

  الوسطاء الدھني الحیوي والبیوبیورین البولي في مرضى الصدفیة ةنسب
Serum Level Of Bioactive Lipid Mediators And Urinary 
Biopyrin In Psoriasis 

  د/ إیمان محمد كمال السید یوسف
  أستاذ مساعد األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة

  د/ آیة یوسف محمد بدران
  مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة

NCT03٢/٤/٢٠١٩ ٨٨٩٩٣٨  
وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

ھبھ احمد 
حسن عبد 

  اهللا

األمراض الجلدیة 
والتناسلیة 

  وأمراض الذكورة
  ماجستیر

الفاعلیة والنشاط المضاد للمیكروبات للبالزما غنیة الصفائح في حب الشباب 
  عشوائیة ةاكلینیكی ةالشائع: تجرب

Efficacy And Antimicrobial Activity Of Platelet-Rich 
Plasma In Acne Vulgaris: A Randomized Controlled Trial 

  د/ سارة محمد عوض
  أستاذ مساعد األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة

  د/ یاسمین مصطفى توفیق
  مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة

NCT03٣١/٣/٢٠١٩ ٨٥٩٨٤٣  
وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

كیرلس نعیم 
شحاتھ 
  روفائیل

  ماجستیر  جراحة العظام

الجانبي بین المصریین الذین یعانون من خشونة مفصل  االنحناء الفخذي شارانت
  الركبة

Prevalence Of Coronal Femoral Bowing Among Egyptians 
with Knee Osteoarthritis 

  أ.د/ أحمد محمد عبد العال
  أستاذ جراحة العظام

  د/ محمد أحمد عبد الحمید
  مدرس جراحة العظام

  الناصرد/ محمد كمال عبد 
  مدرس جراحة العظام

NCT03١٩/٣/٢٠١٩ ٨٧٤٤٦٨ 
وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

عزه ابوزید 
  ماجستیر  طب األطفال  زكي

 مستشفى اسیوط الجامعيالمترددین على طفال االاسباب االرتخاء الطرفي في 
  لالطفال

Causes Of Peripheral Hypotonia In Infants And Children 
Attending Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ صفیة عبد الفتاح الدیب
  أستاذ طب األطفال
  د/ إیمان فتح اهللا جاد
  مدرس طب األطفال

  د/ عبیر حسین
  مدرس األشعة التشخیصیة

NCT03٢٤/٣/٢٠١٩ ٨٥٧٥٥٥  
وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

مینا ناجى 
ابراھیم 
  جرس

  ماجستیر  طب األطفال

 الجامعى لالطفال. سیوطأاییر الخروج من المستشفى للخدج في مستشفى مع
 یةمراجعة سریر

Hospital Discharge Criteria For Preterm Infants In Assiut 
University Children Hospital. Clinical Audit 

  أ.د/ خالد إبراھیم السایح
  أستاذ طب األطفال

  د/ یاسر فاروق عبد الرحیم
  ألطفالمدرس طب ا

  ٢٨/٣/٢٠١٩ ال یحتاج
وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة



 4

رامي مرشد 
استمایروا 
  عطا اهللا

  ماجستیر  طب األطفال

دراسة إكلینیكیة عن عالج فقر الدم في االطفال حدیثي الوالدة بوحدة العنایة 
  الطفالأسیوط الجامعى ل المركزة لألطفال حدیثي الوالدة بمستشفى

Clinical Audit On Management Of Neonates With Anemia 
Admitted To Neonatal Intensive Care Unit Of Assiut 
University Children Hospital 

  أ.د/ جیھان محمد كمال الدین
  أستاذ طب األطفال

  د/ محمد أمیر فتحي ریاض
  أستاذ مساعد طب األطفال

  ٣/٤/٢٠١٨ ال یحتاج
وافقت اللجنة 
ویعرض على 

مجلس ا

اسراء علي 
عبد الرجال 

  علي

األمراض 
  ماجستیر  العصبیة والنفسیة

 ىمعدل انتشار تعاطي المواد ذات الفاعلیة النفسیة الجدیدة بین المرض
  المترددین على عیادة عالج اإلدمان بمستشفى جامعة أسیوط

Prevalence Of New Psychoactive Substances Use Among 
Outpatients Of Addiction Management Clinic In Assiut 
University Hospital 

  أ.د/ حسن محمد فرویز
  أستاذ أمراض العصبیة

  د/ روماني حسني جبرة
  مدرس الطب النفسي

NCT036١٠/١٠/٢٠١٨ ٩٥٤١٩  
وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

  
 

  جوهرياً تغيراً غير تغيير موضوع البحث 
  

    رقم التسجیل موضوع البحث بعد التغيير لبحث قبل التغييرموضوع ا الدرجة صصالتخ االسم
احمد 

فرحات 
  حسن

جراحة 
المسالك 
البولیة 
  والتناسلیة

  ماجستیر
  فاعلیة حقن مادة سم البوتولینوم في المثانة العصبیة المتشنجة ىمد دراسة

The Efficacy Of Botulinum Toxin In Spastic Neuropathic 
Bladder 

 راسة مدى فاعلیة حقن مادة سم البوتولینوم في حاالت فرط نشاط المثانةد
The Efficacy Of Botulinum Toxin In Overactive Bladder 

NCT03
٨٨٨٠٠١ 

١٦/٤
٢٠١٩

فاطمة 
محمود 
عبد 

الرحیم 
  محمد

  دكتوراه  ھستولوجي

شیخوخة الخالیا الجزعیة الوسیطة على المستویین المحتمل لریسفیراترول على  التأثیر
  الحیويداخل وخارج النظام  ةوالجزیئي: دراس الخلوي

The Possible Effect Of Resveratrol On Mesenchymal Stem Cell 
Aging At Both Cellular And Molecular Levels; In Vitro And In Vivo 
Study 

 ىالجزعیة الوسیطة عل اى شیخوخة الخالیالتأثیر المحتمل لریسفیراترول عل
  المستویین الخلوي والجزیئي: دراسة تجریبیة

The Possible Effect Of Resveratrol On Mesenchymal 
Stem Cell Aging At Both Cellular And Molecular Levels. 
An Experimental Study 

 ال یحتاج

١٦/٤
٢٠١٩

 
  تعدیل لجنة إشراف

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

سالي سامح حنا 
  ولسن

ماجستی
 ر

 جراحة األنف واألذن والحنجرة

  أ.د/ محمود محمد راغب
  جراحة األنف واألذن والحنجرةأستاذ 

  عبد العزیز ساميأ.د/ 
  صیةأستاذ األشعة التشخی
  شكريد/ محمد حسام الدین 

  األنف واألذن والحنجرة جراحةقسم زمیل 

  أ.د/ محمود محمد راغب
  جراحة األنف واألذن والحنجرةأستاذ 

  عبد العزیز ساميأ.د/ 
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  مدثر عبد النعیمد/ محمد 
  األنف واألذن والحنجرة مدرس

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

رجب إسماعیل معتز 
  تخدیر وعنایة مركزة  ماجستیر  ابراھیم

  
  أ.د/ حمدي عباس یوسف

  التخدیر والعنایة المركزة أستاذ
  د/ أماني حسن عبد الوھاب

  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  أ.د/ حمدي عباس یوسف
  التخدیر والعنایة المركزة أستاذ

  د/ أماني حسن عبد الوھاب
  ةمدرس التخدیر والعنایة المركز
  د/ محمد محمود محمد رشدي

  مدرس األنف واألذن والحنجرة

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة
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محمود عبد الرحمن 
  األمراض الباطنة  دكتوراه  محمود

  
  أ.د/ إیناس أحمد رضا
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ أحمد محمد مصطفى
  مدرس األمراض الباطنة

  أ.د/ إیناس أحمد رضا
  اطنةأستاذ األمراض الب

  د/ أحمد محمد مصطفى
  مدرس األمراض الباطنة
  د/ أمل محمد عبد العال

  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  األمراض الباطنة  دكتوراه  رزق عبد العظیم محمد

  
  أشرف أنور الشاذليأ.د/ 

  أستاذ األمراض الباطنة
  مصطفى عبد اهللا ھریديد/ أ.

  مراض الباطنةأستاذ األ

  أشرف أنور الشاذليأ.د/ 
  أستاذ األمراض الباطنة

  مصطفى عبد اهللا ھریديد/ أ.
  د/ أمل أحمد محمد عبد المجید أستاذ األمراض الباطنة

  مدرس المیكروبیولوجي

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

دعاء مختار محمود 
  األمراض العصبیة والنفسیة  دكتوراه  محمد

  حمد فریوزأ.د/ حسن م
  أستاذ األمراض العصبیة
  د/ نھى محمد أبو الفتوح

  أستاذ مساعد األمراض العصبیة
  د/ أحمد نصر الدین محمد
  مدرس األمراض العصبیة

  .د/ حسن محمد فریوزأ
  أستاذ األمراض العصبیة
  د/ نھى محمد أبو الفتوح

  أستاذ مساعد األمراض العصبیة
  د/ أحمد نصر الدین محمد
  مدرس األمراض العصبیة
  د/ إیمان رضا محمد بدوي

  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  طب األطفال  ماجستیر  محمد أحمد عمار محمد

  أ.د/ نجوى على محمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ إیمان أحمدعبد الرءوف
  مدرس طب األطفال

  أ.د/ نجوى على محمد
  فالأستاذ طب األط

  أسامة محمود العشیرد/ 
  طب األطفال أستاذ مساعد

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  
عبد محمد عزمي عطا 

  دالجوا

  
  ماجستیر

  

  
  طب األطفال

  

  أ.د ھناء عبد اللطیف محمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ إیمان أحمد عبد الرءوف
  مدرس طب األطفال

  أ.د ھناء عبد اللطیف محمد
  الأستاذ طب األطف

  دعاء محمد رأفت محمودد/ 
  طب األطفال أستاذ مساعد

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

محمد صبري محمد عبد 
  طب األطفال  دكتوراه  الرحمن

  د/ أسماء حامد شریت
  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ إسماعیل لطفي محمد
  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ إیمان فتح اهللا جاد
  مدرس طب األطفال

  مصطفى عز الدین محمد /د
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ أسماء حامد شریت
  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ صفوت محمد عبد العزیز

  مدرس طب األطفال
  د/ إیمان فتح اهللا جاد
  مدرس طب األطفال

  د/ مصطفى عز الدین محمد
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

وافقت اللجنة ویعرض 
  ةعلى مجلس الكلی

  طب األطفال  دكتوراه  أسماء أحمد محمود أحمد

  د/ محمد أمیر فتحي
  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ إسماعیل لطفي محمد
  أستاذ مساعد طب األطفال

  د/ أحالم بدوي علي
  أستاذ مساعد طب األطفال

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

  د/ أحالم بدوي علي
  أستاذ مساعد طب األطفال

  
  

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة
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  عالج األورام والطب النووي  دكتوراه  شیماء مصطفى محمد

  أ.د/ محمد عبد الحكیم مكاوي
  أستاذ متفرغ بقسم عالج األورام

  وكلكد/ أحمد عصام 
  جامعة القاھرة-مدرس الطب النووي

  د/ ولید أحمد محد
  س عالج األوراممدر

  .د/ محمد عبد الحكیم مكاويأ
  أستاذ متفرغ بقسم عالج األورام

  د/ أحمد عصام توكل
  جامعة القاھرة-مدرس الطب النووي

  نادیة مھني مصطفىد/ 
  عالج األورام والطب النوويمدرس 

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  لنوويعالج األورام والطب ا  دكتوراه  أسماء أحمد عبدالعال

  أ.د/ محمد عبد الحكیم مكاوي
  النووي األورام والطبعالج متفرغ أستاذ 

  مروة إسماعیل خلفد/ 
  األورامعالج  أستاذ مساعد

  أ.د/ أحمد زاھر
  جامعة القاھرة- بالمعھد القومي لألورامأستاذ 

  أ.د/ محمد عبد الحكیم مكاوي
  النووي األورام والطبعالج متفرغ أستاذ 

  لفمروة إسماعیل خد/ 
  األورامعالج  أستاذ مساعد

  أ.د/ أحمد محمد زاھر
  جامعة القاھرة- بالمعھد القومي لألورامأستاذ 

  د/ لمیاء محمود عبد العزیز العطیفي
  األورامعالج  أستاذ مساعد

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  

  استمرار القيد:
  قرار اللجنة  السبب  ریخ قبول الرسالةتا  تاریخ التسجیل  تاریخ القید   التخصص  الدرجة اسم الطالب

  ٧/٤/٢٠١٩  ٢١/٦/٢٠١٥  ٢٢/٥/٢٠١٢  عام سابع وأخیر  جراحة القلب والصدر  دكتوراه  ھیثم محمد عبد الباقي
وافقت اللجنة ویعرض على   دكتوراه الجزء الثانيامتحانات الجتیاز   تاریخ تشكیل لجنة فحص

  مجلس الكلیة

  ٧/٤/٢٠١٩  ٢٣/٦/٢٠١٣  ٢٠/٣/٢٠١٢  عام سابع وأخیر  القلب والصدر جراحة  دكتوراه  أیمن عبد الحكم بدوي
وافقت اللجنة ویعرض على   الستكمال الرسالة والحصول على الدرجة  تاریخ تشكیل لجنة فحص

  مجلس الكلیة

عام حتى   جراحة المخ واألعصاب  دكتوراه  أحمد عبد الحمید إسماعیل
على موافقة السید رئیس الجامعة الستكمال بناءًا   ------   ٢١/٥/٢٠١٣  ١٦/١٠/٢٠١٢  ٢٥/٧/٢٠١٩

  اإلجازة الدراسیة
وافقت اللجنة ویعرض على 

  مجلس الكلیة
محمد علي حسین علي 

جراحة المسالك البولیة   دكتوراه  زرزور
  ١٤/٣/٢٠١٩  ٢٥/١١/٢٠١٤  ١٨/٤/٢٠١٠  عام تاسع أخیر  والتناسلیة 

وافقت اللجنة ویعرض على   رجةالستكمال الرسالة والحصول على الد  تاریخ تشكیل لجنة فحص
  مجلس الكلیة

جراحة المسالك البولیة   دكتوراه  عمرو عبد الفتاح جابر
  ١٨/٣/٢٠١٩  ٢٠/٣/٢٠١٢  ١٨/٤/٢٠١٠  عام سابع وأخیر  والتناسلیة 

وافقت اللجنة ویعرض على   الستكمال الرسالة والحصول على الدرجة  تاریخ تشكیل لجنة فحص
  مجلس الكلیة

طب القلب واألوعیة   دكتوراه  يمصطفى محمود مرس
استثناءًا الستكمال الرسالة حیث أنھ حصل على   ------   ٢٣/٩/٢٠١٤  ٢٤/١٠/٢٠١٠  عام تاسع وأخیر  الدمویة

  تمویل إلنھاء البحث وجاري العمل فیھ بجدیة
وافقت اللجنة ویعرض على 

  مجلس الكلیة

  ٨/٤/٢٠١٩  ٢١/٢/٢٠١٦  ٢١/٤/٢٠١٣  عام سادس وأخیر  الفارماكولوجي  دكتوراه  دعاء حمدي عبد الحمید
وافقت اللجنة ویعرض على   الستكمال الدراسة والحصول على الدرجة  تاریخ تشكیل لجنة فحص

  مجلس الكلیة

ة ویعرض على وافقت اللجن  لالنتھاء من الرسالة والحصول على الدرجة  ------   ١٩/١١/٢٠١٣  ٢٠/٣/٢٠١٢  عام سابع وأخیر  طب األطفال  دكتوراه  یاسر جمال عبد الرحمن
  مجلس الكلیة

وافقت اللجنة ویعرض على   لالنتھاء من الرسالة والحصول على الدرجة  ------   ٢٤/٧/٢٠١٨  ٢١/٤/٢٠١٣  عام سابع  طب األطفال  دكتوراه  محمود عبد الفتاح أحمد
  مجلس الكلیة

  ٦/١/٢٠١٩  ٢٣/١٢/٢٠١٤  ١٦/١٠/٢٠١٢  عام سابع وأخیر  طب األطفال  دكتوراه  شیماء محمد خلف 
وافقت اللجنة ویعرض على   لالنتھاء من الرسالة والحصول على الدرجة  تاریخ تشكیل لجنة فحص

  مجلس الكلیة

  ١٣/٣/٢٠١٩  ١٨/١٠/٢٠١٦  ٢١/٤/٢٠١٣  عام سادس  طب األطفال  دكتوراه  عمرو محمد قطب
وافقت اللجنة ویعرض على   لالنتھاء من الرسالة والحصول على الدرجة  تاریخ تشكیل لجنة فحص

  لس الكلیةمج

  ٨/٤/٢٠١٩  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٤/٤/٢٠١٢  عام سابع وأخیر  طب األطفال  دكتوراه  مي نور أحمد أبو نویر
وافقت اللجنة ویعرض على   لالنتھاء من الرسالة والحصول على الدرجة  تاریخ تشكیل لجنة فحص

  مجلس الكلیة
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  ١٦/١٢/٢٠١٨  ٢١/٣/٢٠٠٤  ٢١/٣/٢٠٠٤  عام خامس عشر  جراحة العظام  دكتوراه  مصطفى فایز جاد الرب

وافقت اللجنة ویعرض على   الدكتوراهالجزء الثاني من امتحانات الجتیاز   قبول رسالة
  مجلس الكلیة

  ٢٥/٢/٢٠١٩  ١٨/١٠/٢٠١٦  ٢٢/٥/٢٠١١  عام ثامن وأخیر  األنف واألذن والحنجرة  دكتوراه  عبیر علي عصام الدین
وافقت اللجنة ویعرض على   الدكتوراهي من الجزء الثانامتحانات الجتیاز   تاریخ تشكیل لجنة فحص

  مجلس الكلیة

  ٧/٤/٢٠١٩  ٢٥/١١/٢٠١٤  ٢٤/٤/٢٠١٢  عام سابع وأخیر  األمراض الباطنة  دكتوراه  ھند محمد عبد الحكم
وافقت اللجنة ویعرض على   الستكمال الرسالة والحصول على الدرجة  تاریخ تشكیل لجنة فحص

  مجلس الكلیة

  ١٢/٣/٢٠١٩  ١٨/١/٢٠١٥  ٢٠/٣/٢٠١١  عام ثامن وأخیر  األمراض الباطنة  راهدكتو  رزق عبد العظیم محمد
وافقت اللجنة ویعرض على   الستكمال الرسالة والحصول على الدرجة  تاریخ تشكیل لجنة فحص

  مجلس الكلیة

  ٧/٤/٢٠١٩  ٢٤/٧/٢٠١٣  ٢٠/١٠/٢٠٠٩  عام عاشر وأخیر  األمراض الباطنة  دكتوراه  ریھام محمد شاكر
وافقت اللجنة ویعرض على   الستكمال الرسالة والحصول على الدرجة  جنة فحصتاریخ تشكیل ل

  مجلس الكلیة

وافقت اللجنة ویعرض على   لالنتھاء من الرسالة والحصول على الدرجة  ------   ٢٠/٩/٢٠١٦  ٢٤/٣/٢٠١٠  عام سادس وأخیر  أمراض كلى  دكتوراه  عبیر جالل یس
  مجلس الكلیة

  ١٩/٢/٢٠١٩  ٢٠/١٠/٢٠١٥  ٢٢/٤/٢٠١٢  عام خامس وأخیر  لفسیولوجیا الطبیةا  ماجستیر  ھناء محمد محمد سید
وافقت اللجنة ویعرض على   الجزء الثاني من الماجستیرامتحانات الجتیاز   قبول رسالة

  مجلس الكلیة

  ٣/٢٠١٩  ٢٢/٣/٢٠١٥  ١٦/١٠/٢٠١٢  ستة أشھر أخیرة  الصحة العامة  ماجستیر  دالیا عبد المعز محمود
وافقت اللجنة ویعرض على   لمناقشة الرسالة  فحص تاریخ تشكیل لجنة

  مجلس الكلیة

  ٢٣/٢/٢٠١٧  ٢/٢٠١٤  ٤/٢٠١٢    األمراض الباطنة  ماجستیر  مروة أحمد محمد محمود
وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٠١٩ألداء امتحان أبریل    قبول رسالة

  مجلس الكلیة

األمراض العصبیة   ماجستیر  أحمد حمد ھاشم
  ٢٥/٢/٢٠١٩  ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٤/٤/٢٠١٢  أخیرعام سابع و  والنفسیة

وافقت اللجنة ویعرض على   لالنتھاء من الرسالة والحصول على الدرجة  تاریخ تشكیل لجنة فحص
  مجلس الكلیة

 
  ميد قيد:تج
  

 قرار اللجنة السبب   المدة التخصص الدرجة اسم الطالب
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  للسفر للخارج  -----   ٢٠١٩مارس  عام اعتبارا من  األمراض الباطنة  دكتوراه   مصطفى جمال محمد محمد

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  لظروف عملھ بالخارج  -----   ٢٠١٩عام اعتبارا من یولیو   األمراض الباطنة  دكتوراه   ضیاء الدین مسعود
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  رعایة طفل  -----   ٢٠١٩ارًا من مارس ثالثة أشھر اعتب  األمراض الباطنة  ماجستیر  شیماء عبد الناصر محمد

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  رعایة طفل  -----   ٢٠١٩ستة أشھر اعتبارًا من أبریل   طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي  دكتوراه  یاسمین أشرف محمود عثمان
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  لظروف التجنید  -----   ٢٠١٩عام اعتبارًا من مارس   ایة المركزةالتخدیر والعن  ماجستیر  بیتر الیشع رشدي

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  رعایة طفل  -----   ٢٠١٩ثالثة أشھر اعتبارًا من مارس   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  شیماء محمد مصطفى
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  ظروف صحیة  -----   ٢٠١٩عام اعتبارًا من مارس   د وأمراض النساءالتولی  ماجستیر  نرمین طاھر ودیع
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  رعایة طفل  -----   ٢٠١٩ستة أشھر اعتبارًا من أبریل   الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ماجستیر  مریم رشدي شاكر
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  رعایة طفل  -----   ٢٠١٩ستة أشھر اعتبارًا من أبریل   جیا اإلكلینیكیةالباثولو  ماجستیر  مریم صفوت یوسف
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  رعایة طفل  -----   ٢٠١٩ستة أشھر اعتبارًا من أبریل   الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل  ماجستیر  دالیا محمد عبد الواحد

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  ظروف مرضیة  -----   ٢٠١٩ثالثة أشھر اعتبارًا من أبریل   الفارماكولوجي  ماجستیر  اھیم ألیسماجي إبر
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  لظروف العمل  -----   ٢٠١٩عام اعتبارا من أبریل   األنف واألذن والحنجرة  دكتوراه  وئام نعمان محمد عزیز الدین

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  ظروف مرضیة  -----   ٢٠١٩ثالثة أشھر اعتبارًا من أبریل   الجراحة  ماجستیر  ھاني ناصف شوقي
 

 -  
 -  
 -  
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 -  
  ٢٠١٩ أبریل اعتبارًا منالتخصصات المختلفة  في والدكتوراهقائمة قید السادة االطباء لدرجة الماجستیر  - 

  اللجنة:قرار 
 لدرجة الماجستیر والدكتوراه في التخصصات المختلفة لعدم تسجیل موضوع بحث في المدة القانونیة المحددة بالئحة كلیة الطب.قائمة إلغاء قید األطباء  - 

 اللجنة:قرار 
ة م�ن امتحان�ات الج�زء الث�اني للماجس�تیر نظ�رًا ألن�ھ اجت�از دراس�ة          راحیمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن اعفاء الطبیب/ مصطفى الحناوي محمد ثابت المقید لدرجة الماجستیر في التخدیر والعنایة المركزة الج - 

 وامتحانات موادھا في درجة الدبلوم.
  قرار اللجنة:

 جدیة في الدراسة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قید الطبیب/ محمود عبد المنعم عبد اهللا لدرجة الماجستیر في جراحة المسالك البولیة لعدم ال - 
 لجنة:قرار ال

 نقل قید الطبیبة/ رحاب أنور مكي لدرجة الدكتوراه في طب القلب واألوعیة الدمویة من جامعة أسیوط إلى جامعة أسوان. ذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأنم - 
 قرار اللجنة:

 حرجة بناءًا على طلبھ.إلغاء قید الطبیب/ أسماء سعدي محمد لدرجة الماجستیر في الحاالت ال ذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأنم - 
  قرار اللجنة:

/ أحم�د ث�روت ھاش�م الم�درس المس�اعد وذل�ك حس�ب        إلغاء قید الطبیب/ سلمى إبراھیم أحمد لدرجة الدكتوراه في التخدیر والعنایة المركزة نظرًا لنقلھا إلى جامعة قنا بالتبادل مع الطبیب ذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأنم - 
 اللوائح.

 قرار اللجنة:
 الباثولوجیا اإلكلینیكیة. أسامة عامر محمد طھ دكتوراهالطبیب/  فك تجمید قیدمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن  - 

  قرار اللجنة:
 الصحة العامة وطب المجتمع. مریم طاھر محمد أمین دكتوراه /ةالطبیب فك تجمید قیدمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن  - 

  قرار اللجنة:
  یارا حمدي عباس مع التوصیة بمنحھا الدرجة. /ةالخاصة بالطبیب التخدیر والعنایة المركزةتوراه في قبول رسالة الدك - 

  اللجنة:قرار 
  .مرفت مصطفى خلیفة مع التوصیة بمنحھا الدرجة /ةالخاصة بالطبیب العلوم الطبیة األساسیة (الطفیلیات الطبیة)قبول رسالة الدكتوراه في  - 

  اللجنة:قرار 
  .أشرف فرید رسالن مع التوصیة بمنحھ الدرجةالخاصة بالطبیب/  األنف واألذن والحنجرةلدكتوراه في قبول رسالة ا - 

  اللجنة:قرار 
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 الماجستیر:قائمة بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات المنح مع التوصیة بمنحھم درجة  - 
 التخصص االسم

 مویةطب القلب واألوعیة الد أحمد محمد الشریف
 طب القلب واألوعیة الدمویة  آالء فوزي عبد الرحمن

 طب القلب واألوعیة الدمویة  محمد محمود محمد عبد اللطیف
 طب القلب واألوعیة الدمویة  أحمد محمد محب الدین

  األمراض الصدریة  ھاجر محمد محمود نصیر
  أمراض التخاطب  آالء محمد رشاد
  طب األطفال  آیة أحمد خلیفة

  طب األطفال  ر عبد العال أبو الحسنأبو بك
  طب األطفال  إیناس محمد سید

  األمراض العصبیة والنفسیة  منار نصر عبد الحكیم
  جراحة  خالد صفوت جالل

  التخدیر والعنایة المركزة  عالء محمد عبد اللطیف 
  األشعة التشخیصیة  إیمان سید عبد المنعم
  األشعة التشخیصیة  إبراھیم أیمن إبراھیم

  التولید وأمراض النساء  الح عبد الحفیظ عبد الحمیدص
  التولید وأمراض النساء  خالد مصطفى عطیة

 
   جمیع التخصصات: فيقبول رسائل الماجستیر  - 

 التخصص االسم
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  دعاء عبد الحلیم سنوسي
  الباثولوجیا   أمیرة عماد محمد علوي
  ة التشخیصیةاألشع  محمود یحیى عبد العزیز علي

 -   

 


