
 ٨

  ا ـــیــلـــعــالـــدراسات ال      
  : األبحاث مواضيع تسجيالت

   المجلس قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم م

  فالالتشخيصى والعالجى لالمساك الوظيفى لدى االط التسلسل ماجستير الجراحة علي خليل يىيح علي ١
Management Algorithm Of Functional Pediatric Constipation. 

 

  .د. محمود محمد مصطفىأ
  فالجراحة االط أستاذ

  .د. ابراهيم علي ابراهيمأ
 جراحة االطفال أستاذ

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

 االمراض اهللا محمود محمد منة ٢
الجلدية 

 والتناسلية

 جفقط في عال االبربالوخز ب ارنةالغنية بالصفائح الدموية مق ماباالبر مع البالز الوخز ماجستير
الجلدية تمددعالمات ال  

Microneedling And Platelet Rich Plasma Versus Microneedling 
Alone In Treatment Of Striae Distensae 

  محمد زيدان.د. حاتم أ
  والتاسلية ديةالجل ضاالمرا أستاذ

  المطلب د. اميرة علي عبد
  االمراض الجلدية والتاسلية مدرس

  الواحد عبد.د. محمود رزق أ
 الباثولوجيا أستاذ

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

 لقلبا طب جمعة حسن صفاء ٣
واالوعية 
 الدموية

هل تعرج  ةالقسطرة التشخيصي ىطبيعية ف اجيةوجود شرايين ت عالصدرية م الذبحة ماجستير
  الشريان التاجى سبب محتمل ؟

Angina With Normal Coronary Angiography, Is Coronary 
Tortousity A Possible Cause? 

  .د. عمرو احمد علي يوسفأ
  طب القلب واالوعية الدموية استاذ

  . حاتم عبد الرحمن حلمىد
  الدموية ةمساعد طب القلب واالوعي استاذ

  حسن مد. ايمن خيري محد
 ةالقلب واالوعية الدموي بط مدرس

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

تدقيقية فى العناية الطبية لالطفال المصابين بامراض صمامات القلب  دراسة ماجستير طفالاأل طب عيد على شافع لمياء ٤
 االطفال الجامعى باسيوط مستشفى– لبالمزمنة فى وحدة امراض الق اتيزميةالروم

Clinical Audit On Medical Care Of Children With Chronic 
Rheumatic Valvular Heart Disease In Cardiology Unit-Assiut 
University Children Hospital 

  .د. فاروق السيد حسانينأ
  األطفالطب  أستاذ

  احمد عبداهللا ب. فيصل الخطيد
 طب األطفال   مدرس

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

وأمراض  التوليد سراج الدين خلف مروة ٥
 النساء

الموجات فوق  استخدامب نعند الجني االخرمينمقترحه لقياس القطر بين  معادله ماجستير
  الصوتية

A Proposed Ultrasound Formula For Measurement Of Fetal 
Biacromial Diameter 

  عالء الدين عبد الحميد يوسف .د.أ
  التوليد وأمراض النساء استاذ

  .د. احمد فائق امينأ
  التوليد وأمراض النساء استاذ

  . محمد خلف توفيقد
 نساءالتوليد وأمراض ال مدرس

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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 ٩
المزمن فـي   الكلويك وعالقته بتكلس األوعية الدموية في مرضى اإلستصفاء  فيتامين دكتوراه   لكلىا امراض سيد حسن الشيماء ٦

  مستشفى جامعة اسيوط
Vitamin K Status And Its Relation To Vascular Calcification In 
Hemodialysis Patients In Assiut University Hospital 

  عبد الناصر الجابرعبد  اهر.د. مأ
  االمراض الباطنة أستاذ

  . عادل حسن محمد مكاويد
 االمراض الباطنة مدرس

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

التقليدية وطريقه استخدام رش المثيلين األزرق  يهالجراح لطرقمقارنه بين ا دراسة ماجستير الجراحة احمد ابراهيم ابراهيم ٧
  العملية لالستئصال الكامل األمن للغده الدرقية ءأثنا

Conventional Surgical Techniques Versus Intra Operative 
Methylene Blue Spraying For Safe Total Thyroidectomy 

  السالم فرغلى بد.د. عبد الراضى عأ
  الجراحة استاذ

  احمد ابت.د. مصطفى ثأ
  احةالجر استاذ

  . محمد بكر قطبد
 الجراحة   مدرس

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

ــا صالح محمود االء ٨  الباثولوجيــ
 كلينيكيةاال

الدم الحاد وعالقتهم بجينات الخاليا والبيانات  بيضاضالتنبؤية ال قيمةوال التواتر ماجستير
  استعادية) سةسنوات (درا ١٠الجزيئية بمعهد جنوب مصر لالورام خالل 

Frequency And Prognosis Of Acute Myeloid Leukemia And Its 
Association With Cytogentics And Molecular Data At South Egypt 
Cancer Ins tute In 10 Years. A Retrospec ve Study 

  بكرى د.د. رانيه محمأ
معهـد   يـة مساعد الباثولوجيـا االكلينيك  استاذ

  ورامجنوب مصر لال
  مد. اسماء عمر احد

  الباثولوجيا االكلينكية مدرس
  مصطفى درويش ر. عبيد

  نيكيةالباثولوجيا االكلي مدرس
 جنوب مصر لالورام معهد

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

وأمراض  التوليد سيد عبد الصبور هند ٩
 نساءال

 الخـا  العيـادات  حـاالت  في السيدات بين النحاسيوتركيب اللولب  لخلع الطبي التدقيق ماجستير
  بمدينة اسيوط عامبمستشفى االيمان ال رجية

Audit For The Insertion And Removal Of Cu T380a Intrauterine 
Device Among Women In Outpatient Clinics In El Eman General 
Hospital In Assiut City 

  .د. مؤمن احمد محمد كاملأ
  التوليد وأمراض النساء استاذ

  نالسما حمدم مودمح ى.د. علأ
  استاذ التوليد وأمراض النساء 
  احمد محمود عبد العليم د.د. محموأ

 النساء مراضالتوليد وأ استاذ

مع تعدیل العنوان  القرار وافق المجلس 
  الى:

Title change to:  
Clinical Audit of Insertion And 
Removal Of Cu T380a 
Intrauterine Device in 
Secondary Care Center In 
Upper Egypt 

االدمي  التشريح احمد ابو رية علي ١٠
 وعلم االجنة

على البنكرياس فـى ذكـور    الصوديومعلى تاثيرات جرعة متزايدة من فلوريد  دراسة ماجستير
  للمثيونين محتمل: والدور الوقائى اللغةالفئران البيضاء البا

A Study On The Effects Of An Excess Dose Of Sodium Fluoride 
On The Pancreas Of The Adult Male Albino Rat And The 
Possible Protective Role Of Methionine. 

  عبداهللا محمد زغلول ة.د. دريأ
  ورئيس قسم التشريح االدمي أستاذ

  عسكر رب. وائل محمد جاد الد
  التشريح االدمي بكلية طب االزهر مدرس

  . رينيه رفعت بشريد
 وعلم االجنة االدميالتشريح  مدرس

مع تعدیل  القرار وافق المجلس :
 العنوان الى:

A Study On The Effects Of An 
Excessive Doses Of Sodium 
Fluoride On The Pancreas Of 
The Adult Male Albino Rat 
And The Possible Protective 
Role Of Methionine. 

 م    ن متزای    دة جرع    ات ت    أثیر دراس    ة
 ف  ى البنكری  اس عل  ى الص  ودیوم فلوری  د
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 ١٠
 وال  دور: البالغ  ة البیض  اء الفئ  ران ذك  ور

 للمثیونین المحتمل الوقائى

وجراحــة  طــب رائف خلف كرستين ١١
 العين

حقن العقارات المضادة للفطريات داخل السدى بالقرنيـة  فـي عـالج     تخداماس مناجزة ماجستير
  التهابات القرنية الفطرية

The Use Of Intra-Stromal Injection Of Antifungal Drugs In 
Treatment Of Fungal Keratitis 

 

  .د. جمال حسين حسينأ
  طب وجراحة العين استاذ

  لرحمن.د. محمد سعد عبد اأ
  العين جراحةطب و استاذ

  شحاته حسين مد. محد
 وجراحة العين بط مدرس

مع اضافة مشرف القرار وافق المجلس 
 المیكروبیولوجىمن قسم 

   جوهرياً غير تغيراً البحث موضوع تغيير
  

  المجلس قرار   التغيير بعد البحث موضوع     التغيير قبل البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم م

مصـطفى محمـد    شيماء ١٢
 عبد النعيم

بقايا اورام الغدة الدرقية بعد الجراحة باستخدام المسح الذرى  تقدير ماجستير النووى الطب
بمادة ( اكسى ميثوكسى ايزونيتريل ) المحملة على التكنزيوم المشع 

  متميزةكعامل تنبأ فى مرضى سرطانات الغدة الدرقية ال
Estimated Thyroid Remmant By Tc-99m 
Scintigraphy and Tc-99m  Sestamibi As 
Aprognestic Factor In Differentiated Thyroid 
Cancer Patients  

ماده  مأنسجه الغده الدرقيه بعد العمليات باستخدا أكتشاف
وماده (أكس ميثوكس أيزونيتريل) المحمله علي  التكنزيوم

مرضي سرطانات الغده الدرقيه  فيالتكنزيوم المشع 
  .ميزهالمت

Post –Operative Detection Of Thyroid 
Tissue Using TC-99m Scintigraphy And Tc 
-99m Sestamibi In Differentiated Thyroid 
Cancer Patients 

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

    االشراف لجنة تعديل وكذا جوهرياً تغيراً البحث موضوع تغيير
  

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

اهللا  مكر جيالن ١٣
 رمضان

لعـالج   لمصاحبةاالعراض النفسية ا تقييم دكتوراه النفسى   الطب
االنترفيرون فى مرضى االلتهـاب الكبـدى   

  سيالفيروسى 
Assessment Of Psychiatric 
Manifestation Associated With 
Interferon Therapy In Hepatitis 
C Patients 

  .د. عالء الدين محمد درويشأ
  النفسى طبال استاذ

  . حسام الدين خليفه احمدد
  النفسى طبمساعد ال استاذ

  هعبد وزىف يهاب. اد
  المناطق الحارة طبمساعد  استاذ

 

بين الصرع  العالقة تأثير
وفرط  النتباهومرض نقص ا

  الحركه
Inpact Of Relationship 
Of  Epilepsy And 
Attention Deficit 
Hyperactive Disorder 

  الدين محمد درويش الء.د. عأ
  ىالنفس لطبا استاذ

  احمد. حسام الدين خليفه د
  ىالنفس لطبمساعد ا استاذ

  بولتن يك.د. باترأ
جامعة  – ىالطب النفس استاذ

 لندن - ليجكينجز كو

مع تعدیل   القرار وافق المجلس 
  العنوان الى

Relationship Of Epilepsy 
And Attention Deficit 
Hyperactive Disorder 

ومرض نقص  صرعبين ال العالقة
 الحركة وفرطاالنتباه 
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 ١١
 : األبحاث مواضيع تسجيالت

مهدي محمد  احمد ١٤
 شلبي

القلب  طب
واالوعية 
 الدموية

االحتشاء القلبي الحاد بعد  رضيالدم في الشرايين التاجية للقلب لم سريانالتنبؤ بفشل إعادة  عوامل ماجستير
  التاجية األولية. خليةاجراء القسطرة التدا

Predictors Of No Reflow In Patients With Acute Myocardial Infarction 
Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention 

  .د. يحيى طه كشكأ
  واالوعية الدموية قلبطب ال أستاذ

  .د. حمدي شمس الدين محمدأ
طب القلب واالوعية  عدمسا أستاذ

  الدموية
  . ايمن خيري محمد حسند

 وعيةطب القلب واال مدرس
 يةالدمو

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

الناصر محمد  عبد ١٥
 معبد الرحي

القلب  طب
واالوعية 

 ويةالدم

تروية القلب باستخدام القسطرة  اعادةالكبد الدهنى فى غير مرضى السكرى على  رضأثر م دراسة دكتوراه
  جلطات شرايين القلب الحادة الزالةالتداخلية األولية 

The Study Of Impact Of Fatty Liver Disease On Myocardial Reperfusion In 
Nondiabetic Patients Undergoing Primary Percutaneous Coronary 
Intervention 

  .د. يحيى طه كشكأ
  طب القلب واالوعية الدموية استاذ

  .د. حاتم عبد الرحمن حلميأ
القلب واالوعية  طبمساعد  استاذ
  يةالدمو

   الصبور. محمود عبد د
 الوعيةطب القلب وا مدرس
 الدموية

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

القلب  طب احمد فتحى مروة ١٦
واالوعية 

 دمويةال

 ماجستير
االنقباضى الخفى للبطين االيسر بواسطه التتبع النقطى و عالقته بعوامل  ىحاله االعتالل الوظيف تقدير

  الضغطجهاز الضغط المتنقل فى مرضى  فىالتغيرات 
Assessment Of Subclinical Left Ventricular Systolic Dysfunction By 
Speckle Tracking And Its Relation To Ambulatory Blood Pressure 
Parameters In Hypertensive Patients 

  .د. يحيى طه كشكأ
  لدمويةطب القلب واالوعية ا استاذ

  .د. حمدى شمس الدين محمدأ
  طب القلب واالوعية الدموية استاذ

  . طارق عبد الحميد كفافىد
القلب واالوعية  طب مدرس
 الدموية

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

 التخدير جمال مفتاح جمعة ١٧
والعناية 
 المركزة

الموجات فوق الصوتية  في تخدير العضلة البطنية المستعرضة بواسطة حقن عقاري  استخدام ماجستير
الذين يخضعون لعملية ثتبيت الخصية بالمنظار.تجربة  الطفالوالبوبيفاكين في ا دكسمديتوميدينال

  عشوائية مخططة
Ultrasound Guided Transversus Abdominis Plane Block Using 
Dexmedetomidine And Bupivacaine In Children Undergoing Laparoscopic 
Orcheopexy: Randomized Controlled Trial. 

  .د. فاطمة احمد عبد العالأ
  التخدير والعناية المركزة أستاذ

  . رجاء احمد عبداهللاد
 المركزة عنايةالتخدير وال مدرس

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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 ١٢
محمد  سارة ١٨

 منصور
 التخدير
 يةوالعنا

 المركزة

 التليفزيونيهاالشعه  باستخداماسترشادا  هالمستعرض نتسكين االلم عن طريق تخدير عضله البط فعاليه ماجستير
لعمليات  عون. في االطفال الدين يخض٢٥بعقار البوبيفكين  مقارنه. ١٢٥ بيفكينعقار البو ستخدامبا

  مناظير البطن
Analgesic Efficacy Of Ultrasound Guided Transversus Abdominis Plane 
Block With Bupivacaine 0.L25oh Versus Bupivacaine 0.25oh In Pediatric 
Patients Undergoing Laparoscopic Surgery 

  .د. هانى احمد ابراهيمأ
  التخدير والعناية المركزة استاذ

  يم.م. عبد الراضى شحاته ابراهأ
 العنايةمساعد التخدير و اذاست

  المركزة
 

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

 الباثولوجيا محمود محمد يسرا ١٩
 االكلينيكية

 هاجرةفي مرض بطانه الرحم الم اتلهالخاليا الطبيعيه الق تقييم دكتوراه
Assessment Of Natural Killer Cells In Endometriosis 

  السميع علي عبد.د. الهام أ
  الباثولوجيا االكلينيكية أستاذ

  . سهير كامل سيدد
مساعد الباثولوجيا  أستاذ

  االكلينيكية
  . اشرف السيدد

 االكلينيكية جياالباثولو مدرس

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

عادل عبد  احمد ٢٠
 كيمالح

 االمراض
 الباطنة

التليفى األولى بعد حاالت  راوىالصف لتهابالعالج المناعى لحاالت اإل وتوكوالتالكلية و بر النتائج دكتوراه
  بدزراعة الك

Outcome And Optimization Of Immunosuppressive Protocols In Cases Of 
Primary Sclerosing Cholangitis After Liver Transplantation 

  فايق امين بيلة.د. نأ
  الباطنة ضاالمرا أستاذ

  . عبير محمد محمود صبريد
  االمراض الباطنة مدرس

  .د. عمرو عبد العالأ
جراحة الكبد بكلية الطب  أستاذ
  شمس عين

  دافيدسون ن.د. برياأ
ورئيس قسم زراعة الكبد  أستاذ

 ليةالك - بمستشفى رويال فري
 انجلترا - نلند –الملكية 

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

رفعت  صابرين ٢١
 محمود

 االمراض
 الباطنة

  الخط العالجي الكيميائي الثاني تلقونالغير الهودجكينيه الذين  ي  الليمفاويهمرضي سرطان الغدد  نتائج ماجستير
Outcome Of Refractory And Relapsed Non Hodgkin Lymphoma Patients 
Receiving Second Line Chemotherapy 

  احمد.د. يسرية عبد الرحمن أ
  االمراض الباطنة استاذ

  فظ. رانيا محمد محمود حاد
  ةاالمراض الباطن مدرس

  . مروة اسماعيل خلفد
 االورام طب مدرس

  مع تعدیل العنوان الى وافق المجلس 
Outcome Of Second Line 
Chemotherapy In Patients With 
Refractory And Relapsing Non-
Hodgkin Lymphoma. 

الخط العالج الكيميائى الثانى على  نتائج
 ودجكينمرضى السرطان الليمفاوى الاله
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 ١٣
  المستعصى و المنتكس

 
 االمراض محمد سيد وائل ٢٢

 باطنةال
  بأسباب اليرقان االنسدادى التنبؤمؤشرات صورة الدم الكاملة فى  أهمية ماجستير

Role Of Complete Blood Count Parameters In Predicting The Aetiology Of 
Extrahepatic Cholestasis 

  صادقالمنعم  عبد.د. عصام أ
  االمراض الباطنة استاذ

  عباس محمد سعيد محمد. د
 الباطنة ضاالمرا مدرس

 مع تعدیل العنوان الى وافق المجلس 
Role Of Complete Blood Picture 
In Predicting The Aetiology Of 
Extrahepatic Cholestasis 

 
رجب عز  محمد ٢٣

 الدين
 جراحة
 العظام

المؤقت  الجزئي بيتللتث ٨طريق استخدام شريحة شكل  نع ألطفالإصالح إعوجاج الركبة فى ا معدل ماجستير
  النمو لمراكز

Rate Of Correction Of Angular Deformities Of The Knee In Skeletally 
Immature Patients By Eight-Plate Temporary Hemiepiphysiodesis 

  اهيم.د. عبد الخالق حافظ ابرأ
  العظام راحةج أستاذ

  محمد ابراهيم السيد. ناريمان د
  العظام جراحة مدرس

  خالد حسن  حمد. مد
 ظامجراحة الع مدرس

  مع تعدیل العنوان الى القرار وافق المجلس 
عن  ألطفالإصالح إعوجاج الركبة فى ا معدل

للتثبيت  8شكل  حةطريق استخدام شري
  الجزئي المؤقت لمراكز النمو

Rate Of Correction Of Angular 
Deformities Of The Knee In 
Skeletally Immature Patients By 
Eight-Shaped Plate Temporary 
Hemiepiphysiodesis 

  
 بيعقو جرجس ٢٤

 بولس
 جراحة
 العظام

عظام الساق الخلفى فى  منحدرو رضفىعظام الساق، الطول ال حدبةاالشعاعى لمستويات  التقييم ماجستير
  )احصائية دراسةالمصريين (

Radiological Assessment Of The Level Of Tibial Tuberosity Patellar Height 
And Tibial Slope In Adult Egyptians (Epidemiological Study) 

  سالالسالم الع د.د. ماهر عبأ
  ظامجراحة الع استاذ

  الحميد بدع د.د. محمد محما
  جراحة العظام استاذ

  جالل الدين زكى م.د. حاتأ
 لعظامجراحة ا استاذ

 مع تعدیل العنوان الى القرار وافق المجلس 
Radiological Assessment Of Tibial 
Tuberosity level, Patellar Height, 
And Tibial Slope In Adults 

 عظام الساق حدبةاالشعاعى لمستويات  التقييم
عظام الساق الخلفى  منحدرالرضفى و والطول
 لبالغينفى ا

 
كمال  محمود ٢٥

 مصطفى
القلب لألطفال المقبولين في قسم أمراض القلب لألطفال : هو احتقان أو التهاب تحت توجيه  مرضى ماجستير االطفال طب

  للرئةالصوتية  فوقالموجات 
Pediatric Cardiac Patients Admitted To The Pediatric Cardiology Ward: Is It 
Congestion Or Infection Under Guidance Of Lung Ultrasound 

  .د. جمال على عبد العال عسكرأ
  لطب االطفا استاذ

  .د. مها محمد الخولىأ
  االمراض الصدرية استاذ

  . دعاء محمد رأفتد
 طب االطفال مدرس

 مع تعدیل العنوان الى القرار وافق المجلس 
Role of Lung Ultrasound in 
Differentiating Lung Congestion 
and Lung Infection in Paediatric 
Cardiac Patients 

بين  ييزصوتية فى التم الفوقالموجات  دور
الرئة والعدوى فى مرضى القلب  قاناحت
 فاللألط
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  المزمن فى األطفال لمنظار الصدر المرن فى تشخيص السعا دور دكتوراه الطفالا طب احمد سيد محمد ٢٦

Role Of Flexible Fiberoptic Bronchoscopy In The Diagnosis Of Chronic 
Cough In Children. 

  .د. مصطفى محمد السعيدأ
  طب االطفال استاذ

  . خالد سعد زغلولد
  االطفالمساعد طب  استاذ

  عبد العظيم حسن لى. عد
  مساعد االمراض الصدرية استاذ

  محمد دعمر احم ماء. اسد
 االكلينيكية ثولوجياالبا مدرس

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  

    إشراف لجنة تعديل
  

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

  .د. يوسف محمد بدرانأ ماجستير صيةالتشخي االشعة كمال احمد عمران رشا ٢٧
  االشعة التشخيصية استاذ

  . حازم ابو زيد يوسفد
 التشخيصية االشعةمساعد  استاذ

  يد.د. سامى عبد العزيز سأ
  االشعة التشخيصية استاذ

  يوسف. حازم ابو زيد د
 التشخيصية الشعةمساعد ا استاذ

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  .د. عزة محمود عز الدينأ دكتوراه االكلينيكية الباثولوجيا احمد يوسف رحاب ٢٨
  االكلينيكية ثولوجياالبا استاذ

  . هبه احمد عبد الحفيظد
  مساعد الباثولوجيا االكلينيكية استاذ

  . سهير كامل سيدد
  لينيكيةالباثولوجيا االك دمساع استاذ

  
 

  .د. عزة محمود عز الدينأ
  الباثولوجيا االكلينيكية استاذ

  لحفيظ. هبه احمد عبد اد
  الباثولوجيا االكلينيكية ساعدم استاذ

  . سهير كامل سيدد
  مساعد الباثولوجيا االكلينيكية استاذ

  شعبان ممدوح. عمر د
 مساعد التوليد وأمراض النساء استاذ

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  .د. اسامة احمد ابراهيمأ ماجستير الدم االكلينيكية امراض على محمود مروة ٢٩
  باطنةاالمراض ال استاذ

  حافظ ود. رانيا محمد محمد
 ةاالمراض الباطن مدرس

  .د. اسامة احمد ابراهيمأ
  االمراض الباطنة استاذ

  حافظ محمود. رانيا محمد د
  االمراض الباطنة مدرس

  . مروة اسماعيل خلفد
 عالج االورام مدرس

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  على محمود عشرى حمود.د. مأ ماجستير الباطنة االمراض محمد نور مصطفى ٣٠
  االمراض الباطنة استاذ

  محمود عشرى لى.د. محمود عأ
  الباطنةاالمراض  استاذ

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار
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  . اسامة احمد ابراهيمد.أ

  االمراض الباطنة استاذ
 

  .د. اسامة احمد ابراهيمأ
  الباطنة االمراض استاذ

  .د. لبنى محمد تاج الدينأ
 الباثولوجيا االكلينيكية استاذ

 الميكروبيولوجيــــا على عبد الوهاب رضوة ٣١
 والمناعة

  .د. ايناس عبد المجيد محمدأ دكتوراه
  لطبيةالميكروبيولوجيا والمناعة ا استاذ

  حسن بورعبد الص سان.د. احأ
  يةالميكروبيولوجيا والمناعة الطب استاذ

  . انتصار حامد احمدد
  لطبيةالميكروبيولوجيا والمناعة ا مدرس

  .د. احمد حلمى أ
 لهضمىا الجهازالمناطق الحارة و طب استاذ

  محمد لمجيد.د. ايناس عبد اأ
  والمناعة الطبية ولوجياالميكروبي استاذ

  حسن لصبور.د. احسان عبد اأ
  والمناعة الطبية ولوجياالميكروبي استاذ

  . انتصار حامد احمدد
  الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية مدرس

Professor Stephen BUSBY  
Dean of faculty of bioscience Birmingham 
University, England 

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  .د/عفاف عبد القادر جسنأ دكتوراه شخيصيةالت األشعة محمد سامي مروة ٣٢
  صيةالتشخي األشعة أستاذ

  .د/ حسن إبراهيم مجليأ
 األشعة التشخيصية أستاذ

  .د/عفاف عبد القادر جسنأ
  األشعة التشخيصية أستاذ

  يمجل م.د/ حسن إبراهيأ
  التشخيصية شعةاأل أستاذ

  الجمال هللا.د/ محم عبد اأ
 مساعد جراحة المسالك أستاذ

ملحوظ     ة: س     قط س     ھوًا م     ن قس     م األش     عة     
  ٢٠١٣/ ٧/  ١٥التشخیصیة وذلك بتاریخ 

  
  

 جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 اللجنة بقرار

  : قيد تجميد
  

  المجلس قرار السبب  المدة التخصص الدرجة الطالب اسم م

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار رجللخا للعمل ٢٠١٦عام اعتباراً من ابريل  لمدة االطفال طب ماجستير الرحمن محمود عبد الكريم عبد ٣٣

 اللجنة قرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار زوج مرافقة ٢٠١٥عام اعتباراً من ابريل  لمدة االكلينيكية الباثولوجيا دكتوراه الدين حمحمد صال ايناس ٣٤

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار جللخار للسفر ١/٥/٢٠١٦عام اعتباراً من  لمدة النساءوأمراض  التوليد دكتوراه محمد محمود حافظ ايهاب ٣٥

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار على اجازة بدون مرتب لحصوله ١/١٠/٢٠١٥من  اًعام اعتبار لمدة والصدر بالقل جراحة دكتوراه عبد الحي موسي يس ٣٦

  القيد تحويل
  

  المجلس قرار منها المحول الكلية إليها المحول الكلية التخصص الدرجة الطالب اسم م
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار اسيوط جامعة الزقازيق جامعة العظام جراحة ماجستير احمد محمد عبد المقصود خالد ٣٧
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  القيد إلغاء
  

  المجلس قرار اإللغاء سبب التخصص الدرجة الطالب اسم م 
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار تعيينها معيدة بجامعة اسوان تم االطفال طب ماجستير احمد السعيد هدى ٣٨

 

  القيد استمرار
  

  المجلس قرار المدة التخصص الدرجة الطالب اسم م 
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار ٢٠١٦اعتباراً من أبريل  عام لمة الفارماكولوجي دكتوراه طلعت عبداهللا آالء ٣٩

الماجستير لدرجةالسادة األطباء  بعضبشأن استمرار قيد  لكليةللعرض علي مجلس ا قائمة -٤٠  

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
  ٢٠١٦دور ابريل  لمختلفةوالدكتوراه فى التخصصات ا جستيرالسادة االطباء لدرجة الما قيد -٤١

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
  جامعة اسيوط –كلية الطب  ينيكيةاالكل لوجيااسيوط واعادة قيدها الى قسم الباثو –الى جامعة االزهر  تيرتحويل قيدها لدرجة الماجس الغاءالمقدم من الطبيبة / عبير عبد الحميد بشأن  الطلب -٤٢

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
   التخصصات جميع فيالماجستير  رسائل قبول -٤٣

  التخصص                                                          االسم          
  يةالجلدية والتناسل االمراض                        محمد سيد اسماء
  االدمى وعلم االجنة التشريح                       جالل فرج ثابت والء
  طب وجراحة العين                          بعطية راغ رانيا
  العظام جراحة          جرجس وهيب مايكل
  الهضمي هازوالج الحارةالمناطق  طب        حسن محمد محمد هبة
  ساءالتوليد وأمراض الن             محمد محمد حجازي أمل

  السمعيات          أمير محمود نشوى
  الطبيعي والتأهيل والروماتيزم الطب        صالح محمود شيماء

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
  
  الدكتوراه درجة بمنحه التوصيةمع  اسماعيلعبد العواض  هاني/  للطبيبطب المناطق الحارة والجهاز الهضمي  في الدكتوراه رسالة قبول -٤٤ 

    الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
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  الدكتوراه درجة بمنحها التوصيةفتحى طه مع  سماهر/  للطبيبة لطب االطفا في الدكتوراه رسالة قبول -٤٥
    الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار

  الدكتوراه درجة بمنحه التوصيةصفوت حافظ مع  مايكل/  للطبيبالدموية  يةطب القلب واألوع في الدكتوراه رسالة قبول -٤٦
    الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع المجلس وافق:  القرار

  الدكتوراه درجة بمنحه التوصيةامبابى احمد مع  مدمح احمد/  للطبيبوامراض النساء  ليدالتو في الدكتوراه رسالة قبول -٤٧
    الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع المجلس وافق:  القرار

  الدكتوراه درجة بمنحه التوصيةمحمود محمد االمام مع  هشام/  للطبيبواألعصاب  مخال راحةج في الدكتوراه رسالة قبول -٤٨
    الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع المجلس وافق:  القرار

  المستحقه عليها . سومفى الباثولوجيا االكلينيكية حيث انها سددت الر راهقيد الطبيبة / هبه احمد محمد هاشم لدرجة الدكتو ةللعرض على مجلس الكلية بشأن إعاد مذكرة -٤٩
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  الدكتوراه درجة بمنحه التوصية مع الصادق عبد محمد زكريا/  للطبيباألطفال  طب في الدكتوراه رسالة قبول -٥٠
    الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع المجلس وافق:  القرار

  الدكتوراه درجة بمنحه التوصية مع سيونيمحمد مرسي ب مرسي/  للطبيب باتالعظام واالصا جراحة في الدكتوراه رسالة قبول -٥١
    الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع المجلس وافق:  القرار

  . عليه المستحقه الرسوم سدد انه حيث الشرعي والسموم اإلكلينيكية الطب فى الماجستير لدرجة خليل مامالدين عبد اإل عالء/  الطبيب قيد إعادة بشأن الكلية مجلس على للعرض مذكرة -٥٢
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  . ليهاحيث انها سددت الرسوم المستحقه ع األطفال طبفى  الماجستيرلدرجة  أنطون عجيب انجي /الكلية بشأن إعادة قيد الطبيبة سللعرض على مجل مذكرة -٥٣
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  .عليه المستحقه الرسوم سدد انه حيث العامة وطب المجتمع الصحة فى الماجستير لدرجة ودحجازي عبد الموج أسامة /الطبيب قيد إعادة بشأن الكلية مجلس على للعرض مذكرة -٥٤
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  .حيث انه سدد الرسوم المستحقه عليه العظام جراحةلدرجة الدكتوراه فى  ليع محمد ليع ياسر/  قيد الطبيب إعادةالكلية بشأن  لسللعرض على مج مذكرة -٥٥
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  الدكتوراه درجة بمنحه التوصيةمع  الحسيب دالحسيب عثمان عب عبد/  للطبيب األطفال طب في الدكتوراه رسالة قبول -٥٦
    الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع المجلس وافق:  القرار

   الدكتوراه درجة ابمنحه التوصيةمع  توفيق  صطفىم ياسمين /ةللطبيب والتناسلية الجلدية األمراض في الدكتوراه رسالة قبول -٥٧
    الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار

  الدكتوراه درجة ابمنحه التوصيةمع  أحمد محمود عبد المجيد منال /ةللطبيب الصدرية األمراض في الدكتوراه رسالة قبول -٥٨
    الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
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  الدكتوراه درجة بمنحه التوصيةمع  صابر ثابت أسامة/  للطبيبالتوليد وامراض النساء  في الدكتوراه رسالة قبول -٥٩
    الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع المجلس وافق:  القرار

  
  .معليه المستحقه الرسوم داسد قيد بعض األطباء لدرجة الماجستير نظراً لعدم إلغاء بشأن الكلية مجلس على للعرض مذكرة -٦٠

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
  

  .عليهم المستحقه الرسوم سدادل نظراً الماجستير لدرجة األطباء بعض دالكلية بشأن إعادة قي لسللعرض على مج مذكرة -٦١
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  
  مذكرة بشان قبول رسالة الدكتوراه فى االشعة التشخيصية للطبيبة / ريهام على محمود عبد العليم مع التوصية بمنحها درجة الدكتوراه  -٦٢

    الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
  درجة الدكتوراه  حهاالتشخيصية للطبيبة / مروة مقبول أحمد مقبول  مع التوصية بمنمذكرة بشان قبول رسالة الدكتوراه فى االشعة  -٦٣

    الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع المجلس وافق:  القرار
  

  مذكرة بشأن قبول رسالة الدكتوراه للطبيبة / اية يوسف محمد بدران المدرس المساعد بقسم االمراض الجلدية والتناسلية -٦٤
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
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