
             

الدراس ت العليا    
:تسجيالت مواضيع األبحاث  

قرار المجلسلجنة األشراف موضوع البحث
ارتفاع ضغط الشریان الرئوي في مرضي االعتالل الكلوي 

معدل االنتشار واالسباب المحتملة
PULMONARY HYPERTENSION IN PREDIALYSIS 
CHRONIC KIDNEY DISEASE 
PATIENTS:FREQUENCY AND POTENTIAL                    

محمد عباس صبح.د.أ
أستاذ االمراض الباطنة

سھیر مصطفي قاسم. د
مدرس االمراض الباطنة

أمل احمد عبد العال.د
استاذ مساعد الباثولوجیا 

االكلینیكیة

وافق المجلس علي ان یصبح موضوع 
:البحث باللغة االنجلیزیة كالتالي

PULMONARY HYPERTENSION 
IN PREDIALYSIS CHRONIC 
KIDNEY DISEASE 
PATIENTS:FREQUENCY AND 
POTENTIAL CAUSES

معدل حدوث واالسباب المحتملة للحكة في مرضي الفشل 
الكلوي المزمن المعالجین باالستصفاء الدموي

FREQUENCY AND POSSIBLE PATHOGENESIS OF 
CHRONIC RENAL FAILURE ASSOCITATED 
PRURITUS IN DIALYSED PATIENTS

محمد عباس صبح. د.أ
استاذ االمراض الباطنة

مني حسین احمد الزھري. د
مدرس االمراض الباطنة

وافق المجلس على ما جاء بقرار : القرار 
 اللجنة

:تابع تسجیالت مواضیع األبحاث 

قرار المجلسلجنة األشراف موضوع البحث
دراسة تدقیقیة علي تشخیص وعالج التشنجات في االطفال حدیثي 
الوالدة بوحدة حدیثي الوالدة بمستشفي االطفال الجامعي بأسیوط

CLINICAL AUDIT ON MANAGEMENT OF NEONATAL 
CONVULSION IN NEONATOLOGY UNIT OF ASSIUT 

UNIVERSITY PEDIATRIC HOSPITAL

أحمد جاد الرب عسكر. د.أ
أستاذ طب االطفال

مصطفي شفیق خلف. د
استاذ مساعد طب االطفال

وافق المجلس علي ان یصبح 
موضوع البحث باللغة العربیة 

:كالتالي
دراسة اكلینیكیة تدقیقیة علي 

تشخیص وعالج التشنجات في 
االطفال حدیثي الوالدة بوحدة حدیثي 

الوالدة بمستشفي االطفال الجامعي 
بأسیوط 1
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المقارنة بین استخراج الورید الصافیني عن طریق المنظار الجراحي 
وبین استخراجھ عن طریق الفتح الجراحي الستخدامھ في عملیة 
زرع الشرایین التاجیة في مرضي القصور بالشرایین التاجیة

COMPARISON BETWEEN ENDOSCOPIC VEIN 
HARVESTING OF LONG SAPHENOUS VEIN AND OPEN 
VEIN HARVESTING IN MULTIVESSEL IHD PATIENTS 
UNDERGOING CABG OPERATION 

علي محمد عبد الوھاب. د.أ
استاذ جراحة القلب والصدر

محمد عبد القادر عثمان. د.أ
استاذ الجراحة العامة

احمد ابراھیم محمد. د
مدرس جراحة القلب والصدر

وافق المجلس على ما جاء : القرار 
 بقرار اللجنة

تنبؤ وادارة فشل نزع االنبوبة في مرضي السدة الرئویة المزمنة
PREDICTORS AND MANAGEMENT OF EXTUBATIN 
FAILURE IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY 
DISEASE

مھا محمد سید احمد. د.أ
استاذ امراض الصدر

سمیاء حمدي صادق. د
مدرس امراض الصدر

ریھام محمد عبد المنعم. د
مدرس امراض الصدر

وافق المجلس علي ان یصبح 
:موضوع البحث كالتالي

تشخیص وعالج ادارة فشل نزع 
االنبوبة في مرض السدة الرئویة 

المزمنة
PREDICTORS AND 
MANAGEMENT OF 
EXTUBATION FAILURE IN 
CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE

:تابع تسجیالت مواضیع األبحاث 

استبدال الصمام المیترالي بطریقة القلب النابض في 
مرضي ارتجاع الصمام المیترالي المزمن والشدید 
المصاحب باتساع البطین االیسر مقارنة بالطریقة 

MITRAL VALVE REPLACEMENT IN 
DILATED HEART USING PUMP ASSISTED 
BEATING HEART VERSUS 
CONVENTIONAL TECHNIQUE IN 
CHRONIC SEVERE MITRAL 
REGURGITATION

علي محمد عبد الوھاب. د.أ
استاذ جراحة القلب والصدر

حسن محمد عبد هللا. د.أ
استاذ جراحة القلب والصدر 
بمعھد القلب القومي بالقاھرة

محمد احمد خلیل. د
استاذ مساعد جراحة القلب والصدر

وافق المجلس علي ان 
یصبح موضوع البحث 
:باللغة العربیة كالتالي

استبدال الصمام المیترالي 
بطریقة القلب النابض في 
مرضي ارتجاع الصمام 

المیترالي المزمن والشدید 
المصاحب باتساع البطین 
االیسر مقارنة بالطریقة 

التقلیدیة

فى تحفیز ) اللیتروزول ( دور مثبطات االروماتیز 
دراسة : التبویض فى دورات االخصاب المساعد

عشوائیة محكمة
The role of aromatase inhibitor 
(letrozole) in minimal ovarian 
stimulation protocols in assisted 
reproductive technology arandomized 
controlled trial

 إیھاب محمد حمدى النشارأستاذ ٠د٠أ
التولید وأمراض النساء

 علوانى الدریمىالسنوسى٠د٠أ
أستاذ التولید وأمراضالنساء

 عالء الدین محمودإسماعیل٠د٠أ
أستاذ التولید وأمراض النساء

وافق المجلس على ما جاء : القرار 
 بقرار اللجنة
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:اضافة مشرف

قرار المجلسلجنة اإلشراف بعد اإلضافةلجنة اإلشراف قبل اإلضافة

نور الدین عبد العظیم محمد
استاذ االمراض الباطنة

محمد رمضان عبد الحمید
مدرس االمراض الباطنة

الصفائح الدمویة في المرضي المصابین بفیرس االلتھاب الكبدي 
Cالوبائي 

PLATELETS IN PATIENTS INFECTED WITH HEPATITIS
C  VIRUS                                                            

نور الدین عبد العظیم محمد. د.أ
استاذ االمراض الباطنة

محمد رمضان عبد الحمید. د
مدرس االمراض الباطنة

حنان عمر محمد. م.أ
استاذ مساعد الباثولوجیا االكلینیكیة

وافق المجلس على ما جاء : القرار 
 بقرار اللجنة

:تغییر لجنة اإلشراف

قرار المجلسلجنة اإلشراف بعد التغییرلجنة اإلشراف قبل التغییر

. صفیة عبد الحمید مصطفیاستاذ التخدیر والعنایة المركزةد
حاتم حسن محمد مغربي

مدرس التخدیر والعنایة المركزةتاثیر الماغنسیوم على 
االرتعاشاالذینى بعد عملیات القلب المفتوح

EFFECT OF MG ON                                 
ATONALFILOULLATION AFTER OPEN    CARDIAC 

RENEGES                                

ھاني احمد ابراھیم المربع. د.أ
استاذ التخدیر والعنایة المركزة

عماد ظریف كامل. د
مدرس التخدیر والعنایة المركزة

وافق المجلس على : القرار 
 ما جاء بقرار اللجنة

:تعدیل لجنة اإلشراف

قرار المجلسلجنة اإلشراف بعد التعدیللجنة اإلشراف قبل التعدیل

حنان جالل عبد العظیم 
أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

حنان عمر محمد
أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

الھبسیدین ومعدالت الحدید عند مرضى األنیمیا 
الناتجة عن الفشل الكلوى المزمن

HEPCIDIN LEVELS IN PATIENTS WITH
ANEMIA OF CHRONIC RENAL FAILURE

حنان جالل عبد العظیم / د.أ
أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

حنان عمر محمد/ د
أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

والء حسنى محمد. د
مدرس األمراض الباطنة

وافق المجلس على ما جاء : القرار 
 بقرار اللجنة
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حسنى بدراوى حامد
أستاذ مساعد  الباثولوجیا اإلكلینكیة  

أسماء محمد زھران
مدرس  الباثولوجیا اإلكلینكیة

تقییم تلیف النخاع العظمى فى مرضى 
سرطان الدم النخاعى المزمن اللذین

 یعالجون بعقار االیماتینیب
ASSESSMENT OF BONE MARROW FIBROSIS

IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA               
PATIENTS TREATED WITH IMATINIB                    

MESYLATE                                                

حسنى بدراوى حامد/ د
أستاذ مساعد  الباثولوجیا اإلكلینكیة  

معھد جنوب مصر لألورام -
أسماء محمد زھران/ د

مدرس  الباثولوجیا اإلكلینكیة 
معھد جنوب مصر لألورام 

عادل جمعة جبر/د 
أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

معھد جنوب مصر لألورام 

وافق المجلس على ما جاء : القرار 
 بقرار اللجنة

:تابع تعدیل لجنة اإلشراف

قرار المجلسلجنة اإلشراف بعد التعدیللجنة اإلشراف قبل التعدیل

ھانى محمد عبد الحكم سیف
أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة 

حازم ابو زید یوسف 
مدرس األشعة التشخیصیة

محمد كریم محمود 
مدرس األشعة التشخیصیة

دور الفحص بالموجات فوق الصوتیة فى 
تشخیص أمراض العمود الفقرى لألطفال

ROLE OF ULRASONOGRAPHIC    
EXAMINATION IN DIAGNOSIS OF

INFANTILE HYPOXIC ISCHEMIC  
ENCEPHALOPATHY                

ھانى محمد عبد الحكم سیف/ د
أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة 

حازم ابو زید یوسف / د
مدرس األشعة التشخیصیة

محمد كریم محمود / د
مدرس األشعة التشخیصیة

نفیسة حسن رفعت/ د 
أستاذ مساعد طب األطفال 

وافق المجلس على : القرار 
 ما جاء بقرار اللجنة

نادیة محمود عبد الوھاب 
أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

سھیر كامل سید 
أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

األجسام المضادة للنیوكلوسومات كعالمة 
لنشاط مرض الذئبة الحمراء

ANTINUCLEOSOME ANTIBODY AS      
A MARKER OF SYSTEMIC IUPUS           

ERYTHEMATOSUS ACTIVITY                  

نادیة محمود عبد الوھاب / د .أ
أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

سھیر كامل سید / د 
أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 عمر محمد عمر حردان٠د٠أ
أستاذ مساعد بقسم الباطنة

وافق المجلس على : القرار 
 ما جاء بقرار اللجنة

:تابع تعدیل لجنة اإلشراف

قرار المجلسلجنة اإلشراف بعد التعدیللجنة اإلشراف قبل التعدیل
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شعبان رضوان ھالل 
أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
أمنیة عبد المنعم محمد 

أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

فى االكتئابد تقییم دور فیتامین 
ASSMENT OF VITAMIN D   ROLE IN                 

DEPRESSION                                                       
               

شعبان رضوان ھالل / د.أ
أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

أمنیة عبد المنعم محمد / د
أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

أحمد عبد الباقى عبد الرحمن
مدرس الطب النفسي

وافق المجلس على ما جاء : القرار 
 بقرار اللجنة

 سلوى صالح الدین الجندي
استاذ االمراض الباطنة 

 صالح عبد العظیم عرجون
استاذ االمراض الباطنة 

بالدم فى النوع ) د(مستوى فیتامین 
الثانى فى مرضى السكري وعالقتھ 

مضاعفات االوعیة الدمویة 
الدقیقة ومكونات متالزمة خلل االیض ومستوى ضبط السكر بالدم

VITAMIN D STATUS IN TYPE 2 DIABETES 
RELATION WITH MICRO VASCULAR                                     

               COMPLICATION FEATURES OF                              
METABOLIC SYNDROMA AND  GLYCOLIC    

 سلوى صالح الدین الجندي٠د٠أ
استاذ االمراض الباطنة 

 صالح عبد العظیم عرجون٠د
استاذ االمراض الباطنة 

 حنان عمر محمد٠د
اسناذ مساعد الباثولوجیا االكلینیكیة

وافق المجلس على ما جاء : القرار 
 بقرار اللجنة

:تابع تعدیل لجنة اإلشراف

قرار المجلسلجنة اإلشراف بعد التعدیللجنة اإلشراف قبل التعدیل

 ماھر عبد السالم العسال
استاذ جراحة العظام

 محمد محمد عبد الحمید مرسى
استاذ جراحة العظام

 حاتم جالل الدین زكى
استاذ مساعد جراحة العظام
 ناصف محمد ناصف

جامعة بني سویف –استاذ مساعد جراحة العظام 
دور المنظار الجراحى فى تشخیص وعالج 

اسباب الم الكاحل المزمن بعد االصابة
ARTHROSCOPIC MANAGEMENT OF                      

INTRA-ARTICULAR CAUSES OF                             
POST-TRAUMATIC CHRONIC ANKLE PAIN            

 ماھر عبد السالم العسال٠د٠أ
استاذ جراحة العظام

 محمد محمد عبد الحمید مرسى٠د٠أ
استاذ جراحة العظام

 حاتم جالل الدین زكى٠د٠أ
استاذ مساعد جراحة العظام

 ناصف محمد ناصف٠د٠أ
استاذ مساعد جراحة العظام 

 جامعة بني سویف
 ماوریلیو ماركاتشى٠د٠أ

 –رئیس قسم جراحة العظام 
ایطالیا –جامعة بولونیا 

وافق المجلس على : القرار 
 ما جاء بقرار اللجنة
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 العینى باستخدام القسطرة الشریانیة متناھیة الصغر 

                              
                                       

MELPHALAN CHEMOINFUSION FOR                  
TREATMENT OF INTRAOCULAR                             

RETINOBLASTOMA IN CHILDREN                           

 إیمان أبو الحمد أحمد٠د٠أ
أستاذ االشعة التشخیصیة

 مصطفى ھاشم محمود٠د
أستاذ مساعداالشعة التشخیصیة

 أبو الحسن حسیب٠د
مدرس االشعة التشخیصیة

وافق المجلس على : القرار 
 ما جاء بقرار اللجنة

:تابع تعدیل لجنة اإلشراف

قرار المجلسلجنة اإلشراف بعد التعدیللجنة اإلشراف قبل التعدیل

PULMONARY FUNGAL INFECTION
IN IMMUNOCOMPROMISED                                     PATIENTS                                                                                                                

 حنان حارث عبد اللطیف٠د٠أ
أستاذ الباثولوجیا االكلینیكیة

 مھا محمد سید أحمد٠د٠أ
أستاذ االمراض الصدریة

 أحمد محمد محرم٠د٠أ
كلیة العلوم –أستاذ الفطریات 

 سھیر كامل سید٠د
أستاذ مساعد الباثولوجیا االكلینیكیة

وافق المجلس على ما جاء : القرار 
 بقرار اللجنة

:تابع تعدیل لجنة اإلشراف

قرار المجلسلجنة اإلشراف بعد التعدیللجنة اإلشراف قبل التعدیل
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د تیسیر محمد محمود خضر
أستاذ الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل

 زھراء إبراھیم أبو العیون
أستاذ مساعد الطب الطبیعى والروماتیزم 

 دینا حاتم یوسف
مدرس الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل

مستوى مؤشر النخر الورمي المشابھ الضعیف المحفز 
فى نشاط التھاب ) UTWEAK(لموت الخالیا البولي 

الكلي المصاحب الذئبة الحمراء
URINARY TUMOR NECROSIS            
LIKE INDUCER OF APOPTOSIS          

)UTWEAK) LEVEL AS A BIOMARKER
OF LUPUS NEPHRITIS ACTIVITY       

د تیسیر محمد محمود خضر٠أ
أستاذ الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل

 زھراء إبراھیم أبو العیون٠د
أستاذ مساعد الطب الطبیعى والروماتیزم 

 دینا حاتم یوسف٠د
مدرس الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل

 حنان عمر محمد٠د
أستاذ الباثولوجیا االكلینیكیة

وافق المجلس على : القرار 
 ما جاء بقرار اللجنة

عبد الحلیم محمد عفیفى 
أستاذ الفارماكولوجى 

حسین إسماعیل البیطار 
أستاذ الفارماكولوجى تأثیرات الكوركبومین مقارنة باألتورفستاتین

 ً فى مرض الكبد الدھنى المستحدث تجریبیا
COMPARATIVE EFFECTS OFفى الجرذان  

CURCUMIN AND ATORVASTATIN           
IN EXPERIMENTALLY – INDUCED           

FATTY LIVER DISEASE IN RATS              

عبد الحلیم محمد عفیفى / د .أ
أستاذ الفارماكولوجى 

حسین إسماعیل البیطار / د.أ
أستاذ الفارماكولوجى

نھى عبد الرحیم ابو الحجاج محمد / د 
مدرس بقسم الباثولوجى

وافق المجلس على : القرار 
 ما جاء بقرار اللجنة

  ً ً غیر  جوھریا تغییر موضوع البحث تغیرا
  
قرار المجلسموضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر   

االجتثاث االیثانولي لبؤر سرطان الكبد 
باستخدام ابرة متعددة الجوانب

ETHANOL ABLATION OF 
HEPATOCELLULAR CARCINOMA BY 
USING A MULTI-PRONGED 
INJECTION NEEDLE

دور الرنین المغناطیسي باستخدام 
خاصیة االنتشار ومعامل االنتشار 
الظاھري في تقییم أورام المعدة

ROLE OF MAGNETIC 
RESONANCE DIFFUSION 
WEIGHTED IMAGING (DWI) 
AND ADC MAPPING IN 
EVALUATION OF GASTRIC 
MASSES

وافق المجلس على ما جاء بقرار : القرار 
 اللجنة

  ً ً جوھریا تغییر موضوع البحث تغیرا
  

قرار المجلسموضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر   
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عالج خاص لمرضي سرطان الكبد بعد 
عملیات زراعة الكبد لتثبیط المناعة

Tailored immunosuppressive    
therapy after liver                          
transplantatation for patients 
with hepatocellular carcinoma

العالقة بین العدوى البكتیریة وحدوث 
فشل فى الدورة الدمویة فى حاالت 
الفشل الكبدي الحاد فوق المزمن

Relation between bacterial 
infections and circulatory 
failure in PATIENTS WITH 

CIRRHOSIS  AND  acute on of 
chronic liver failure

وافق المجلس على ما جاء : القرار 
 بقرار اللجنة

استمرار قید 

قرار المجلسالفترة

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة: القرار ٢٠١٥لمدة عام اعتبارا من ابریل 

ً من أبریل   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة: القرار ٢٠١٥لمدة عام إعتبارا

: إلغاء القید

قرار المجلسسبب اإللغاءالتخصص

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة: القرار بناء علي طلبھاالتخدیر والعنایة المركزة

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة: القرار لعدم انتظامھم فى القسمجراحة التجمیل

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة: القرار بناء علي طلبھاالطب الطبیعي والروماتیزم

قید السادة األطباء لدرجة الدكتوراه والماجستیر في التخصصات المختلفة اعتبارا 
٢٠١٥من ابریل 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة: القرار 

قبول رسائل الماجستیر للسادة األطباء الموضحة أسماؤھم بعد كل حسب التخصص الموضح 
:قرین اسمھ
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مریانا نصر فھمي                 االمراض الباطنة

رامي مجدي حنا                   التخدیر والعنایة المركزة

مروة أحمد عبد المحسن            األمراض الباطنة

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة: القرار 

مع التوصیة  -أحمد نصر الدین محمد على /  قبول رسالة الدكتوراه في االمراض العصبیة الخاصة بالطبیب 
. بمنحھ درجة الدكتوراه

 ٠وافق المجلس مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراه : القرار 

مع التوصیة بمنحھا درجة  -أمیرة محمد احمد شلبى / قبول رسالة الدكتوراه في طب االطفال الخاصة بالطبیب 
. الدكتوراه

 ٠وافق المجلس مع التوصیة بمنحھا درجة الدكتوراه : القرار 

مع التوصیة بمنحھ درجة  -وائل محمد وجدى / قبول رسالة الدكتوراه في االشعة التشخیصیة الخاصة بالطبیب 
. الدكتوراه

 ٠وافق المجلس مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراه : القرار 

مع التوصیة بمنحھ درجة  -طارق محمد رائف  /  قبول رسالة الدكتوراه في جراحة التجمیل  الخاصة بالطبیب 
. الدكتوراه

 ٠وافق المجلس مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراه : القرار 

خطاب وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بشأن ضرورة عرض بروتكول االبحاث والرسائل التى 
لتحدید افضل ( تشمل جزء معملى على لجنة المعامل 

االمكانیات البحثیة والمعملیة المتاحة بالكلیة للباحثین دعما للمعامل البحثیة واستفادة من امكانیاتھا والتقنیات 
.قبل مناقشتھ من قبل لجنة الدراسات العلیا ) الحدیثة بھا لصالح الباحث والكلیة

وافق المجلس على أن  یتم التنسیق مع لجنة المعامل لتحدید االجراءات المطلوبة بما : القرار 
الیؤخر االجراءات االداریة لقبول البرتوكوالت 

منال منصور حسانین  لدرجة الماجستیر فى التولید وأمراض /  تحدیث قرار مجلس الكلیة بشان تحویل قید الطبیبة  
النساء من كلیة طب جامعة عین شمس إلى كلیة طب  جامعة أسیوط
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 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة: القرار 

مذكرة بشأن الغاء قید بعض االطباء لدرجة الماجستیر نظرا لعدم سداد الرسوم

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة: القرار 

مذكرة بشأن الغاء قید بعض االطباء لدرجة الدكتوراه نظرا لعدم سداد الرسوم

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة: القرار 

نائب القلب بمعھد القلب _ معتز حمدى سلیمان / مذكرة بشأن إلغاء قید الطبیب 
 ٠القومى لدرجة الماجستیر فى طب القلب واالوعیة الدمویة بناء على طلبھ 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة: القرار 

خطاب قسم التولید وامراض النساء بشان تغییر المشرف االجنبى على رسالة 
أسامة صابر ثابت / الدكتوراه الخاصة بالسید الطبیب 

٠المدرس المساعد بالقسم _ عبد المجید 

: لجنة االشراف قبل التغییر 

سید عبد الحمید عبد هللا /  د ٠أ 

عاطف محمد مصطفى درویش /  د ٠أ 

عالء الدین محمود إسماعیل / د 
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 William w.huard/ د 

: لجنة االشراف بعد التغییر 

سید عبد الحمید عبد هللا /  د ٠أ 

عاطف محمد مصطفى درویش /  د ٠أ 

عالء الدین محمود إسماعیل / د 

  Ashok agarawal/ د 
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة: القرار 

خطاب قسم االمراض الباطنة بشان عدم الموافقة على تسجیل ماجستیر طب 
أحمد سمیر على ووافق على تسجیلھ / الحاالت الحرجة للطبیب المقیم بالقسم  

لماجستیر االمراض الباطنة حیث أنھ طبیب مقیم أمراض باطنة والمانع أن یكون 
 ٠موضوع الرسالة فى الحاالت الحرجة 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة: القرار 

استمرار قید 

قرار المجلسالفترة

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة: القرار ٢٠١٥لمدة عام اعتبارا من ابریل 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة: القرار ٢٠١٤لمدة عام اعتبارا من اكتوبر 
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