
   

 
 

١١

١١ 

  الدراسات العلیا
  تسجیالت مواضیع األبحاث :

  
 مجلسقرار ال لجنة األشراف موضوع البحث الدرجة التخصص االسم م

شذا رجب   ١
  عبدالرحمن

األشعة 
  ماجستیر  التشخیصیة

م استخدام أشعة الدوبلر على الشرایین السباتیة بتصویر الشریان التاجي باألشعة المقطعیة أواألشعة یتقی
  التشخیص المبكر لحاالت تصلب الشرایین وتصلب الشریان التاجي التداخلیة في

Validation Of Carotid Doppler Ultrasound With Coronary Angiography In 
Screening For Coronary And Carotid Atherosclerosis 

  أ.د/ جیھان سید حمد
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ شریف محمد عبد العال
  ألشعة التشخیصیةمدرس ا

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

والء یوسف   ٢
  بسیوني

األشعة 
  ماجستیر  التشخیصیة

دور األشعة بالموجات فوق الصوتیة عن طریق وضع السطوع عالي الدقة والدوبلر الملون في التشخیص 
  عتالل الغدد اللیمفاویةالمتباین ال

The Role Of High Resolution B-Mode And Color Doppler Ultrasound In The 
Differential Diagnosis Of Lymphadenopathy 

  د/ إیھاب منصور محمد مرسى
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ محمد زیدان محمد
  مدرس األشعة التشخیصیة

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

٣  
سمر حسن 

فرغلى 
  عزقل

األشعة 
  ستیرماج  التشخیصیة

دور األشعة المقطعیة متعددة المقاطع بالصبغة في تشخیص اصابات األوعیة الدمویة في اإلصابات غیر الحادة 
  بالبطن والحوض

Role of Multi-Slice Computed Tomography Angiography In The Detection Of 
Major Vascular Injuries In Blunt Abdominopelvic Trauma 

  محمود عمرد/ نغم نبیل 
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ عبیر حسین علي
  مدرس األشعة التشخیصیة

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

سماح احمد  ٤
  محمد حسین

األمراض 
  ماجستیر  الباطنة

  لھرمون االرثروبیوتین في مرضي الفشل الكلوي ةالتنبؤات التي تحدد االستجاب
Predictors Of Erythropoietin Response In End Stage Renal Disease Patients 
On Haemodialysis 

  أ.د/ محمد على تھامى
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ مصطفى فیصل محمد
  مدرس األمراض الباطنة

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

٥  
فاطمة محمد 

عبد  محسن
  العزیز

األمراض 
 الكظریة المتعلق بالحاالت الحرجةقصور الغدة   ماجستیر  الباطنة

Critical Illness-Related Corticosteroid Insufficiency 

  أ.د/ مصطفى عبد اهللا ھریدى
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ أحمد بھى الدین أحمد
  مدرس األمراض الباطنة

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

٦  
لطیف 
جرجس 
  لطیف فؤاد

طب القلب 
ة واألوعی
  الدمویة

  ماجستیر
 العالقة بین ضغط الدم المركزى وناتریوریتك ب البیبتید فى فشل القلب الحاد مع الضغط المرتفع

The Correlation Between Central Blood Pressure And B-Type Natriuretic 
Peptide Level In Acute Heart Failure With Hypertension 

  أ.د/ عمرو أحمد على یوسف
  ستاذ طب القلب واألوعیة الدمویةأ

  د/ مجدى إبراھیم الدسوقى محمد
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ أیمن خیرى محمد حسن
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

٧  

سلمى محمد 
عصام الدین 

  عثمان
الباثولوجیا 
  ماجستیر  اٌإلكلینیكیة

  كدالالت حیویة إلجھاد االكسدة فى مرض الشریان التاجى ید دسمیوتاز والمالونالدھید فى المصلالسوبر اكس
Serum Superoxide Dismutase And mAlonaldehyde As Oxidative Stress 
Biomarkers In Coronary Artery Disease 

  أ.د/ منظمة عبد العال فاضل
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د عبد العالد/ أمل محم
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  
  
  
  

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٢

١٢ 

٨  
حازم أحمد 
محمد أحمد 
  عثمان

جراحة المخ 
  ماجستیر  واألعصاب

معالجة االنزالق الغضروفي الخلفي الجانبي بالمنطقة القطنیة: مقارنة بین الجراحة التقلیدیة والجراحة بالمنظار 
 راحيالج

Management Of Lumbar Postero-Lateral Single Level Disc Herniation: 
Comparative Study Between Conventional And Endoscopic Lumbar 
Discectomy 

  أ.د./ محمد تغیان احمد
  استاذ جراحة المخ واالعصاب

  د/ احمد فاروق شریف
  مدرس جراحة المخ واالعصاب

  نيد/ احمد عبد اهللا كیال
  مدرس جراحة المخ واالعصاب

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

ایمن محمد   ٩
  ماجستیر  طب األطفال  كامل على

  دراسة تدقیقیة اكلینیكیة لمعالجة توقف تنفس االطفال ناقصى النمو فى وحدات الرعایة المركزة لحدیثى الوالدة
Clinical Audit On Management Of Apnea Of Prematurity In Neonatal 
Intensive Care Unit 

  أ.د/ فایدة محمد مصطفى
  أستاذ طب األطفال

  د/ أمیرة محمد أحمد شلبى
  مدرس طب األطفال

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

١٠  

احمد 
عبدالكریم 
علم الدین 
  عبدالرحمن

  ماجستیر  طب األطفال

بالسكرى بوحدة رعایة األطفال  ةع المولود ألم مریضمعدل حدوث تضخم عضلة القلب فى الطفل الرضی
  حدیثى الوالدة بمستشفى األطفال الجامعى بأسیوط خالل عام واحد

Incidence Of Hypertrophic Cardiomyopathy In Infant Of Diabetic Mothers 
Attending In NICU At Assiut University Children Hospital During One Year 

  فاطمة عبد الفتاح علىأ.د/ 
  أستاذ طب األطفال

  د/ حكمھ سعد فرغلى
  أستاذ مساعد طب األطفال

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

١١  
الصغیر 
دیھوم 
  الصغیر

  دراسة تدقیقیة اكلینیكیة لتشخیص وعالج التخثر المنتشر داخل األوعیة الدمویة  ماجستیر  طب األطفال
Clinical Audit On Management Of Disseminated Intravascular Coagulation 

  د/ إسماعیل لطفى محمد
  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ مصطفى محمد امبابي

  مدرس طب األطفال

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

١٢  
فاطمة سامي 
عبدالشافي 
  حمدان

  ماجستیر  طب األطفال

اإلصابة بارتفاع ضغط الدم بالشریان الرئوي في مرضى الثالسیمیا  عالقة نسبة الجلوتامین/الجلوتامات بخطر
  أسیوطب ىجامعالبمستشفى األطفال 

Erythrocyte Glutamine/Glutamate Ratio Relation To The Risk Of Pulmonary 
Hypertension Development Among Thalassemic Patients In Assiut University 
Children Hospital 

  .د/ فھیم محمد فھیمأ
  أستاذ طب األطفال

  أ.د/ إیمان فتح اهللا جاد 
  أستاذ طب األطفال

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

لمیاء محمود   ١٣
  نتائج فحص االنف فى امراض الشعب الھوائیة التفاعلیة فى االطفال  ماجستیر  طب األطفال  مكسى

Nasal Findings In Childhood Reactive Airway Diseases 

  أ.د/ ماھر مختار أحمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ إیمان أحمد عبد الرءوف عسكر
  مدرس طب األطفال

  د/ أحمد حامد محمد منیب
  مدرس األنف واألذن والحنجرة

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

١٤  

عبداهللا 
الطاھر 

  ماجستیر  طب األطفال  محمد عبداهللا

ینیكیة لتشخیص وعالج األطفال المصابین بفقر الحدید وارتفاع ضغط الدم الناجم عن دراسة تدقیقیة إكل
  اإلصابة بالفشل الكلوى المزمن بمستشفى األطفال بجامعة أسیوط

Clinical Audit On Management Of Anemia And Hypertension Among Patients 
With Chronic Kidney Disease In Children Admitted To Assiut University 
Children Hospital 

  أ.د/ فردوس ھانم عبد العال
  أستاذ متفرغ طب األطفال

  د/ أحالم بدوي علي
  مدرس طب األطفال

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

١٥  
نورھان 

محمد حسن 
  قاید

طب وجراحة 
  اصابات العین في االطفال في مستشفي اسیوط الجا معي  ماجستیر  العین

Pediatric Eye Injuries In Assiut University Hospital 

  أ.د/ كامل عبد الناصر سلیمان 
  أستاذ طب وجراحة العین

  أ.د/ عبد السالم عبد اهللا
  أستاذ مساعد طب وجراحة العین

  د/ دالیا محمد عبد الراضي عبد السالم
  مدرس طب وجراحة العین

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٣

١٣ 

  
١٦  

اسراء صالح 
  الدين احمد

األمراض 
الجلدية 
والتناسلي

  ة

الغردقه  بالعالج الموضعي بمزيج الكورتيزون مع  –مقارنه العالج المناخي باالبحر االحمر   ماجستير
  حمض الساليسليك  في عالج الصدفيه

Climatotherapy at Red Sea- Hurghada versus topical combination of 
corticosteroids and salicylic acid in treatment of psoriasis  

  أ.د/ إيمان محمد كمال السيد يوسف
  أستاذ مساعد األمراض الجلدية والتناسلية

  د/ أحمد عبد العال عبد المجيد
  مدرس األمراض الجلدية والتناسلية

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

لمياء أحمد   ١٧
عبدالخالق 
  محمد

 األمراض
الجلدية 
والتناسلي

  ة

عالج البهاق الطرفى: األشعه الفوق بنفسجيه ضيقة المدى (ب) و الوخز باإلبر مع وبدون   ماجستير
  البالزما الغنيه بالصفائح 

Treatment of Acral Vitiligo  : Narrow band UVB and Microneedling 
with and without  Platelet Rich Plasma 

  لعظيمأ.د/ نجوى عيسى عبد ا
  أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية

  د/ ياسمين مصطفى توفيق
  مدرس األمراض الجلدية والتناسلية

  

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

١٨  
سارة محمد 
  محمد طلبه

النساء 
  والتوليد

ناء مقارنة عقار الميزوبروستول عن طريق الشرج وتحت اللسان علي تقليل فقدان الدم اث  ماجستير
  استئصال الورم العضلي عن طريق البطن : تجربة عشوائية اكلنيكية

Rectal versus sublingual misoprostol in decreasing blood Loss 
during abdominal myomectomy: A randomized clinical trial 

  أ.د/ أحمد محمد علي أحمد نصر
  أستاذ التوليد وأمراض النساء

  د/ أحمد محمد عباس
  توليد وأمراض النساءمدرس ال

  

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

١٩    
  

هشام محمد 
البسيط 
  عبدالغني

جراحة 
  دكتوراة  العظام

  العالج الجراحي الصابات مراكز النمو حول الركبة في االطفال
Surgical treatment of posttraumatic physeal injury around the knee 
in children  

  د الخالق حافظ إبراهيمأ.د/ عب
  أستاذ جراحة العظام والكسور

  د/ ناريمان السيد محمد إبراهيم أبو العيون
  مدرس جراحة العظام والكسور

  د/ محمد خالد حسن
  مدرس جراحة العظام والكسور

  

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

٢٠  

نهى علي 
عصام الدين 
  محمد علي

طب 
وجراحة 
  العين

  دكتوراة

  لغرز الثابته مقابل الغرز القابله للتعديل فى عالج السقوط الجفنىا
Fixed Versus Adjustable Sutures In Management Of Blepharoptosis 

  أ.د/ جمال نوبى محمود
  أستاذ طب وجراحة العين
  أ.د/ عبد الناصر عوض
  أستاذ طبو جراحة العين
  د/ محمد شحاتة حسين

  مدرس طب وجراحة العين

  

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس فقواا
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١٤

١٤ 

٢١  
أسماء 
محمود 
  حسيـن

النساء 
  والتوليد

تقييم تأثير استخدام الميزوبروستول تحت اللسان على سريان الدم لعضالت الرحم باستخدام   ماجستير
  الدوبلر قبل إجراء عمليات استئصال األورام الليفية من الرحـم

Doppler Evaluation Of The Effect Of Sublingual Misoprostol On 
Uterine Blood Flow Before Abdominal Myomectomy 

  أ.د/ حازم سعد الدين محمد
  أستاذ النساء والتوليد
  د/ محمد خلف توفيق

  أستاذ مساعد النساء والتوليد

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

هناء حمدي   ٢٢
  احمد بري

األمراض 
الجلدية 
والتناسلي

  ة

  ماجستير

  استئصال للثديتقييم االختالل الجنسي الوظيفي للسيدات بمرضى سرطان الثدي عقب اجراء 
Evaluating Female Sexual Dysfunction In Breast Cancer Patients 
After Mastectomy 

  أ.د/ داليا عبد العزيز أحمد
  أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية

  د/ حنان أحمد مرسي
  مدرس األمراض الجلدية والتناسلية

  

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

٢٣  

ال شيماء جم
عبدالمنعم 
  عبد اهللا

التوليد 
وأمراض 
  النساء

مع استخدامه  ممتدة بالمنزل بالفم-مقارنة بين استخدام الميزوبروستول بجرعات قليلة  ماجستير
  بالجرعة المعتادة المهبلية بالمستشفى لعالج حاالت اإلجهاض المنسي المبكر

Home-Based Extended Low Dose Buccal Misoprostol Versus 
Hospital-Based Standard Vaginal Dose In Management Of Early 
Missed Abortion 

  أ.د/ عصام الدين محمد عبد اهللا
  أستاذ التوليد وأمراض النساء

  أ.د/ أيمن حسين محمد شعماش
  أستاذ التوليد وأمراض النساء

  أ.د/ عالء الدين محمود إسماعيل
  أستاذ التوليد وأمراض النساء

  

    اللجنة بقرار جاء ما على لسالمج واافق
 

٢٤  
علي  احمد 
  محمد  علي

النساء 
  والتوليد

تأثير وسائل منع الحمل التي تحتوي علي البروجيستيرون فقط علي الوظائف الجنسية   ماجستير
  دراسة مستعرضة: للسيدات

The Effect Of Progesteron Only Contraceptive Methods On Female 
Sexual Functions: Cross Sectional Study 

  أ.د/ أحمد محمد أحمد مخلوف
  أستاذ أمراض النساء والتوليد

  د/ محمد خيري على 
  مدرس أمراض النساء والتوليد

  

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

٢٥  

محمد أشرف 
  محمد أحمد

النساء 
  والتوليد

  ماجستير

الوالدة القيصرية بطريقة االنبثاق الخارجي قابلية التنفيذ ونتائج إستخراج رأس الجنين أثناء 
  مقارنة بالطريقة التقليدية:دراسة إكلينيكية عشوائية

Feasibility And Outcomes Of External Pop-Out Versus Classic Fetal 
Head Extract During Cesarean Section: A Randomized Clinical Trial 

أ.د/ على محمود محمد مصطفى 
  السمان

  أستاذ النساء والتوليد
  د/ محمد خيرى على أحمد
  مدرس النساء والتوليد

  
  

  

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٥

١٥ 

عمرو عبد   ٢٦
البديع عبد 
الحميد 
  عثمان

طب 
القلب 

واألوعية 
  الدموية

ريان تأثير معامل سينتاكس المتبقي ومؤشر سينتاكس إلعادة التروية على نتائج متالزمة الش  ماجستير
  التاجي الحادة في المرضى ذوي اإلصابات المتعددة بالشرايين التاجية

Impact Of Residual Syntax Score And Syntax Revascularization Index On 
Outcomes Of Acute Coronary Syndrome Patients With Multi-Vessel 
Disease 

  أ.د/ سلوى رشدي ديمتري
  مويةأستاذ القلب واألوعية الد

  د/ طارق عبد الحميد نجيب
  مدرس القلب واألوعية الدموية

  

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

٢٧  

ايريني 
رمسيس 

  غبريالحلمي 

األمراض 
الجلدية 
والتناسلي

  ة

٪ ٢٠فاعلية التقشير الكيميائي المشترك في عالج الكلف باستخدام محلول الجيسنر المعدل مع   ماجستير
٪ حمض الخليك ثالثي ٢٠٪ حمض الجليكوليك  مع ٧٠ثالثي الكلور مقابلحمض الخليك 

  الكلور : دراسة مقارنة
The Efficacy Of  Combined Peels In Treatment Of Melasma Using 
Modified Jessner's Solution With 20% (Trichloroacetic Acid) TCA  
Versus Glycolic Acid 70% With 20%TCA  : A Comparative Study 

  أ.د/ انصاف عبد المجيد
  أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية 

  د/ أميرة على عبد المطلب
  مدرس األمراض الجلدية والتناسلية 

  

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

٢٨  

رضا صالح 
  محمد حسين

التوليد 
وأمراض 
  النساء

كر في دورات الحقن المجهري.تجربه عشوائيه دور الميتفورمين في منع التحوصل المب  دكتوراة
  محكمه

Role Of Metformin In Prevention Of Premature Luteinization In 
Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) Cycles: A Randomized 
Controlled Trial 

  أ.د/ إيهاب محمد حمدى النشار
  أستاذ التوليد وأمراض النساء

  أمين موسى أ.د/ أحمد فائق
  أستاذ التوليد وأمراض النساء
  د/ هشام أحمد السيد أبو طالب
  مدرس التوليد وأمراض النساء

  

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

٢٩  
منى 

عبدالرحمن 
  احمد عبداهللا

األمراض 
الجلدية 
والتناسلي

  ة

الشعة  فوق البنفسجية ضيقة ليزر ثاني اكسيد الكربون الجزيئي مع الكورتيزون الموضعي وا  ماجستير
  النطاق (ب) في عالج البهاق المستقر

Fractional co2 laser combined with topical corticosteroid and narrow 
band ultraviolet B in treatment of stable vitiligo  

  أ.د/ داليا عبد العزيز أحمد عطا اهللا
  أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية 

  ء أحمد السيد أبو طالبد/ دعا
  مدرس األمراض الجلدية والتناسلية 

  

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

٣٠  
أحمد محمد 
  عبد النبى إمام

التولید 
وأمراض 
  النساء

  دكتوراة

دراسة دور عقار لیتروزول مع عقار میتفورمین مقارنة بعقار لیتروزول فقط فى حاالت تكیسات المبیض 
  بة لعقار كلومیفین ستراتالغیر مستجی

Efficacy Of Combined Letrozole-Metformin In Comparison With Letrozole 
Only In Clomiphene Resistant Infertile Women With Polycystic Ovarian 
Syndrome 

  أ.د/ على محمد على
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  أ.د/ أحمد محمد على
  ض النساءأستاذ التولید وأمرا
  د/ أحمد نبیل حسن

  مدرس  التولید وأمراض النساء

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٦

١٦ 

٣١  
ایریني موریس 

زاخر 
  تاوضروس

التولید 
وأمراض 
  النساء

  ماجستیر

للولب النحاسى  ةمقارنة حمض التراناكزیمك والكالسیوم دوبیسیالت فى عالج غزارة الطمث المصاحب
  ةشوائیة اكلینیكیالرحمى: دراسة ع

Tranexamic Acid Versus Calcium Dobesilate For The Treatment Of 
Copper Intra Uterine Contraceptive Device Associated Heavy Menstrual 
Blood Loss: A Randomized, Open-Labelled, Clinical Trial 

  أ.د/ محمد محمود فھمى فتح اهللا
  لتولیدأستاذ أمراض النساء وا

  د/ أحمد على محمود عبد العلیم
  مدرس أمراض النساء والتولید

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

٣٢  
احمد محمد 
محى الدین 
  سعد الدین

  تقییم نتائج جراحات تكمیم المعدة فى عسر شحمیات الدم دكتوراه  جراحة
The Role Of Sleeve Gastrectomy In Dyslipidemia 

  وق أحمد مرادأ.د/ فار
  أستاذ الجراحة

  أ.د/ مرسي محمد مرسي
  أستاذ الجراحة

  د/ فھیم علي بسیوني
  مدرس الجراحة

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

٣٣  

ھبھ حسن سید 
  محمد

األمراض 
الجلدیة 
  والتناسلیة

  دكتوراه

ذكور الغیر قادرین على تعطب الحمض النووي للحیوانات المنویة بنتائج الحقن المجھرى في ال ةعالق
  االنجاب

Relation Of Sperm DNA Damage To ICSI Outcome In Couples With Male 
Infertility 

  أ.د/ عالء عبد العال مباشر
  أستاذ األمراض الجلدیة والتناسلیة

  أ.د/ إیھاب النشار
  أستاذ األمراض الجلدیة والتناسلیة

  د/ أسماء محمد زھران
  ض الجلدیة والتناسلیةأستاذ مساعد األمرا
  د/ أحمد عبد العال

  مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة

  بعد تعدیل العنوان الى: المجلس واافق
عالقھ تعطب الحمض النووي للحیوان المنوي

المجھرى في الذكور الغیر قادرین على االنجاب
Relation Of Sperm DNA Damage To Intra-
Cytoplasmic Sperm Injection Outcome In 
Couples With Male Infertility 

  
  تغییر موضوع البحث تغیرًا غیر جوھریًا  

  
 مجلسقرار ال موضوع البحث بعد التغییر   موضوع البحث قبل التغییر     الدرجة   التخصص االسم   م

 
أحمد محمد 
عبد المطلب 

  عبد الحافظ

التخدیر والعنایة 
  الم ما قبل وما بعد عملیة جراحة زراعة الكبدآإدارة المخاطر المحیطة وعالج كیفیة   دكتوراة  المركزة

Perioperative Risk Analysis And Postoperative Pain 
Management Of Liver Transplantation 

  م ما بعد عملیة جراحة زراعة الكبدآالكیفیة عالج 
Postoperative Pain Management In Liver 
Transplantation 

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

  
  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا 

  
 مجلسقرار ال موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة  التخصص االسم  م

  
رائدة 
علي 
 حسانین

 اطفال المدارس معدل انتشار جرثومة المعدة الحلزونیة وعالقتھ بالنمو فى  دكتوراه طب األطفال
The Frequency Of Helicobacter Pylori Infection And Its 
Relation To Growth In School Aged Children 

  التغیرات القلبیة المبكرة فى االطفال المرضى بانیمیا البحر المتوسط
Early Myocardial Changes In Children With 
Thalassaemia Major 

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 

  
فراج 
محمد 
  فراج سعد

جراحة المخ 
  دكتوراة  واألعصاب

  انسكاب سائل المخ النخاعى من األنف: االختبارات العالجیة ومحصالتھا
Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea: Treatment Options And 
Outcome 

لى والعالج تمدد شرایین الدورة المخیة االمامیة: التنظیر الوعائى التداخ
  ةالعوامل الحاكمة والمحصل - الجراحى

Anterior Cerebral Circulation Aneurysms: 
Endovascular And Surgical Management; Prognostic 
Factors And Outcomes 

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٧

١٧ 

 
  
  

  افتغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا وكذا تعدیل لجنة االشر
ر قرا لجنة االشراف بعد التعدیل لجنة االشراف قبل التعدیل موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم م

 مجلسال

  

شادي 
عبدالرحیم 

حسان 
  محرم

جراحة المخ 
  دكتوراة  واألعصاب

خصائص الخالیا فى األورام الدبقیة من 
لیھا بالجراحة الدرجة العالیة وكیفیة التغلب ع

  الموجھة بحمض األمینولیفیولنیك
Characterization Of Invasive 
Cell Populations From 
Glioblastoma Patients Treated 
With 5-Aminolevulinic Acid 
Guided Surgery 

دراسة مقارنة بین األسالیب المختلفة 
  لألورام الحبلیة المحدریة

Comparative Study 
Between Different 
Approaches To Clival 
Chordomas 

  أ.د/ عبد الحى موسى عبد اللطیف
  أستاذ جراحة المخ واألعصاب

  د/ أحمد السید أبو كریشة
  أستاذ مساعد جراحة المخ واألعصاب

  د/ محمد السید محمود
  أستاذ مساعد جراحة المخ واألعصاب

  أ.د/ ستیوارت سمیث
 تنیجھامجامعة نو –أستاذ جراحة المخ واألعصاب 

  أ.د/ عبد الحى موسى عبد اللطیف
  أستاذ جراحة المخ واألعصاب

  د/ أحمد السید أبو كریشة
  أستاذ مساعد جراحة المخ واألعصاب

  د/ محمد السید محمود
  أستاذ مساعد جراحة المخ واألعصاب

  أ.د/ كازونارى یوشیدا
 جامعة الیابان –أستاذ جراحة المخ واألعصاب 

وااف                  ق
المجل             س

اءج   ما على
اللجنة بقرار

 

  
  

     :تعدیل لجنة إشراف
  

 مجلسقرار ال لجنة األشراف بعد التعديل لجنة األشراف قبل التعديل الدرجة التخصص االسم م

الباثولوجيا   دعاء عبد الحليم  
  ماجستير  اإلكلينيكية

  أ.د/ سمية عبد الرحمن محمد
  أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/ مادلين عادل عطية
  ذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستا

  أ.د/ سمية عبد الرحمن محمد
  أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/ مادلين عادل عطية
  أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/ أحمد محمد عباس صبح
  مدرس النساء والتوليد

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

  إيناس انسى  
الباثولوجيا 

  ماجستير  ينيكيةاإلكل

  أ.د/ الهام عبد السميع على
  أستاذ متفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/ سهير كامل سيد
  أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية 

  أ.د/ الهام عبد السميع على
  أستاذ متفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/ سهير كامل سيد
  أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

  رياض أ.د/ إيمان
  أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة

  
  
  

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٨

١٨ 

جوى يوسف   
  ماجستير  األشعة التشخيصية  شاكر

  د/ حسام الدين أبو زيد يوسف
  أستاذ مساعد األشعة التشخيصية

  د/ جيهان سيد أحمد
  أستاذ مساعد األشعة التشخيصية

  و زيد يوسفد/ حسام الدين أب
  أستاذ مساعد األشعة التشخيصية

  د/ جيهان سيد أحمد
  أستاذ مساعد األشعة التشخيصية

  د/ محمد حسن عثمان
  أستاذ مساعد جراحة الوجه والفكين

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

  
  

محمد محمود 
  عبد الناصر

  
  

  األمراض الباطنة

  
  دكتوراة

  أ.د/ محمد مصطفى عشماوى
  األمراض الباطنة أستاذ

  أ.د/ حسنى عبد الكريم يونس
  أستاذ األمراض الباطنة جامعة األزهر

  أ.د/ الحسنى محمد محمود
  أستاذ األمراض الباطنة جامعة األزهر

  أ.د/ محمد مصطفى عشماوى
  أستاذ األمراض الباطنة

  أ.د/ حسنى عبد الكريم يونس
  أستاذ األمراض الباطنة جامعة األزهر

  مد محمودأ.د/ الحسنى مح
  أستاذ األمراض الباطنة جامعة األزهر

  د/ محمود أحمد عبد الباسط
  مدرس القلب جامعة األزهر

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

محمود يحيى   
  عبد العزيز على

  ماجستير  األشعة التشخيصية

  أ.د/ حسن إبراهيم مجلى
  أستاذ األشعة التشخيصية
  د/ حازم أبو زيد يوسف

  مساعد األشعة التشخيصية أستاذ

  أ.د/ حسن إبراهيم مجلى
  أستاذ األشعة التشخيصية

  أ.د/ مجدى حسن قطب محمد
  أستاذ الطب النووى جامعة القاهرة

  د/ محمد محمد محمد جمعة
  مدرس األشعة التشخيصية جامعة القاهرة

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

  
إيمان محمد 

  شوقى

الطب الطبيعى 
روماتيزم وال

  والتأهيل
  دكتوراة

  أ.د/ نهال أحمد فتحى
  أستاذ الطب الطبيعى والروماتيزم

  د/ رانيا محمد جمال الدين عبد المتعال
  أستاذ مساعد الطب الطبيعى والروماتيزم

  د/ مروى محمود عبد العزيز
  مدرس الطب الطبيعى والروماتيزم

  أ.د/ نهال أحمد فتحى
  أستاذ الطب الطبيعى والروماتيزم

  د/ رانيا محمد جمال الدين عبد المتعال
  أستاذ مساعد الطب الطبيعى والروماتيزم

  د/ مروى محمود عبد العزيز
  مدرس الطب الطبيعى والروماتيزم

  د/ هالل فؤاد حتة
  مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٩

١٩ 

عبد الرحمن امام   
  الدين سيد

  ماجستير  ة التشخيصيةاألشع

  أ.د/ أحمد محمد كمال المنشاوى
  أستاذ القلب والصدر

  د/ حسام أبو زيد يوسف
  أستاذ مساعد األشعة التشخيصية

  أ.د/ أحمد محمد كمال المنشاوى
  أستاذ القلب والصدر

  د/ حسام أبو زيد يوسف
  أستاذ مساعد األشعة التشخيصية

  أ.د/ أحمد سمير عبد الحكيم إبراهيم
  األشعة التشخيصيةأستاذ 

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

نفيسة دسوقى   
  ماجستير  األشعة التشخيصية  محمد

  أ.د/ مصطفى هاشم محمود عثمان
  أستاذ األشعة التشخيصية
  د/ حازم أبو زيد يوسف

  أستاذ مساعد األشعة التشخيصية

  أ.د/ مصطفى هاشم محمود عثمان
  أستاذ األشعة التشخيصية

  ازم أبو زيد يوسفد/ ح
  أستاذ مساعد األشعة التشخيصية

  أ.د/ لمياء حسن شعبان
  أستاذ األمراض الصدرية

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

  
ريهام سميح 

  دكتوراة  األشعة التشخيصية  السيد

  أ.د/ سامى عبد العزيز سيد
  أستاذ األشعة التشخيصية

  أ.د/ مصطفى هاشم محمود
  لتشخيصيةأستاذ األشعة ا

  أ.د/ سامى عبد العزيز سيد
  أستاذ األشعة التشخيصية

  أ.د/ مصطفى هاشم محمود
  أستاذ األشعة التشخيصية

  د/ أحمد محمد على عبيد اهللا
  مدرس األمراض الباطنة

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

  مى محمد صالح  
الباثولوجيا 
  ماجستير  اإلكلينيكية

  عبد الحافظأ.د/ زينب عبد العال 
  أستاذ متفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/ مادلين عادل عطية
  أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

  أ.د/ زينب عبد العال عبد الحافظ
  أستاذ متفرغ الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/ مادلين عادل عطية
  أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية

  د/ طارق صالح أحمد حسن
  شعة العالجيةمدرس األ

  
  

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٢٠

٢٠ 

  
  

سارة أبو زيد 
  جمعة

  
األمراض الباطنة 

-   
  أمراض الكلى

  
  

  ماجستير

  
  أ.د/ مصطفى عبد اهللا هريدى

  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ مروة كمال عبده

  مدرس األمراض الباطنة

  أ.د/ مصطفى عبد اهللا هريدى
  أستاذ األمراض الباطنة

  مروة كمال عبدهد/ 
  مدرس األمراض الباطنة
  د/ محمد مصطفى أحمد

  مدرس العصبية والنفسية

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

  
  

شيماء عبده 
  محمد

  
األنف واألذن 
  والحنجرة

  
  ماجستير

  أ.د/ محمد عزام عبد الرازق
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  د/ محمد مصطفى عثمان
  ذن والحنجرة مدرس األنف واأل

  .د/ محمد عزام عبد الرازق
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  د/ محمد مصطفى عثمان
  مدرس األنف واألذن والحنجرة

  أ.د/ حازم أبو زيد يوسف
  أستاذ األشعة التشخيصية

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

  
أسماء أحمد عبد 

  العال
عالج األورام 
  دكتوراة  والطب النووى

  .د/ محمد عبد الحكيم مكاوىأ
  أستاذ عالج األورام والطب النووى

  أ.د/ أحمد محمد زاهر
  أستاذ الطب النووى

  أ.د/ محمد عبد الحكيم مكاوى
  أستاذ عالج األورام والطب النووى

  أ.د/ أحمد محمد زاهر
  أستاذ الطب النووى

  د/ مروة إسماعيل خلف
  مدرس عالج األورام

    اللجنة قرارب جاء ما على المجلس واافق
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٢١

٢١ 

  
  :استمرار القید

  

  مجلسقرار ال   المدة التخصص الدرجة  اسم الطالب م
صالح عبد الحفيظ عبد الحميد   

  جبارة
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  العام الثامن  ٢٠١٧وحتى أكتوبر  ٢٠١٦عام اعتبارا من أكتوبر   التوليد وأمراض النساء  ماجستير

  
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  العام الثامن  ٢٠١٧وحتى أكتوبر  ٢٠١٦عام اعتبارا من أكتوبر   التخدير والعناية المركزة  دكتوراة  و محمد سليمعمر  

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  العام السابع  ٢٠١٧حتى أكتوبر   قلب وأوعية دموية  دكتوراة  أيمن حسن جالل  

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  العام السادس  ٢٠١٨حتى أبريل   الباثولوجيا اإلكلينيكية  ماجستير  ء عبد العظيم متولىالشيما  

    ةاللجن بقرار جاء ما على المجلس واافق  العام الخامس  ٢٠١٨وحتى أبريل  ٢٠١٧عام اعتبارا من أبريل   األمراض العصبية والنفسية  ماجستير  أحمد حمد هاشم  

  
  تجميد قيد :

  

 مجلسال قرار السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب  م
اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  استثناء وتقدير لظروف العمل  ١/٢/٢٠١٧ثالثة أشهر اعتبارا من   األشعة التشخيصية  ماجستير  عالء مختار شحاتة أحمد  

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  تأدية الخدمة العسكرية  ٢٠١٧عام اعتبارا من أبريل   اطنةاألمراض الب  ماجستير  مصطفى عبد الرافع سيد  

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  مرافقة الزوج  ١/٦/٢٠١٨وحتى  ١/٦/٢٠١٧عام اعتبارا من   طب وجراحة العيون  ماجستير  رانيا محمد محمد عبد الرحمن  

وحتى مايو  ٢٠١٧عام اعتبارا من شهر مايو   األمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة  تيرماجس  تسنيم سعد زغلول  
٢٠١٨  

اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  رعاية طفل

  
 الصناعات والصحة المهنية بعد أن قام بسداد الرسوم المستحقة عليه مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن إعادة قيد الطبيب/ ماجد سعيد عبد اهللا بن على الحاج (يمنى الجنسية) لدرجة الدكتوراة فى طب - 

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

 م الدراسيةمذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن إعادة قيد الطبيب/ عبد الرحمن محمود عبد الكريم لدرجة الماجستير فى طب األطفال نظرا لسداد الرسو - 
    اللجنة بقرار جاء ام على المجلس واافق

  
 داد الرسوم الدراسيةمذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن إعادة قيد الطبيبة/ مروى محمود عبد الراضى لدرجة الدكتوراة فى التخدير والعناية المركزة نظرا لس - 

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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 بيتر ماهر زكى لدرجة الماجستير فى طب اللتخدير والعناية المركزة نظرا لسداد الرسوم الدراسيةمذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن إعادة قيد الطبيب/  - 

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

لدرجة الماجستير فى التوليد وأمراض النساء حيث أنها قامت  بشأن الغاء قيد الطبيبة/ زينب مصطفى مغربى المسجلة ٢٣/٤/٢٠١٧مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قرار مجلس الكلية السابق بتاريخ  - 
 ٢٠١٧بتجميد القيد لمدة ثالثة شهور اعتبارا من مارس 

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

طيفى ثابت المسجلة لدرجة الماجستير فى طب األطفال حيث أنها قامت بتجميد القيد بشأن الغاء قيد الطبيبة/ أسماء ع ٢٣/٤/٢٠١٧مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قرار مجلس الكلية السابق بتاريخ  - 
 ٢٠١٦لمدة عام اعتبارا من أكتوبر 

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن فك تجميد قيد الطبيب/ محمد جمال محمد طبيب مقيم بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية  - 
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس اافقو

  
 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن فك تجميد قيد الطبيب/ عبد اهللا الطاهر محمد طبيب زائر بقسم األطفال - 

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

 سنوات الحد األقصى لتجميد القيد ٥مساعد بقسم األطفال نظرا الستنفاذها مدة ال مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن إلغاء قيد الطبيبة/ شيماء شعبان سيد زيد المدرس ال - 
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  
 ك بناء على طلبهامذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن إلغاء قيد الطبيبة/ زينب إبراهيم سيد الطبيب المقيم بقسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل وذل - 

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

 ية بمنحها درجة الدكتوراة بشرط الحصول على دورة اإلنعاش الرئوىمذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن قبول ومناقشة رسالة الدكتوراة فى الباثولوجيا اإلكلينيكية للطبيبة / راندا أحمد الذهنى مع التوص - 
    للجنةا بقرار جاء ما على المجلس واافق
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 صية بمنحها درجة الدكتوراة بشرط الحصول على دورة اإلنعاش الرئوىمذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن قبول ومناقشة رسالة الدكتوراة فى الفارماكولوجى للطبيبة/ االء طلعت عبد اهللا عبد الحافظ مع التو - 

   مع التوصیة بمنحھا درجة الدكتوراه  المجلس واافق
 -   
 درجة الدكتوراةعلى مجلس الكلية بشأن قبول ومناقشة رسالة الدكتوراة فى جراحة القلب والصدر للطبيب / أحمد محمد عبد الحكيم مكاوى مع التوصية بمنحه مذكرة للعرض  - 

   مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراه  المجلس واافق
  

 وجراحة العین للطبیب/ زیاد حسن عبد المنعم مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراة بشرط الحصول على دورة اإلنعاش الرئوىمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول ومناقشة رسالة الدكتوراة فى طب  - 
   مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراه  المجلس واافق  

  
عبد المنعم اليونسى مع التوصية بمنحه درجة الدكتوراة بشرط الحصول علـى دورة اإلنعـاش    مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن قبول ومناقشة رسالة الدكتوراة فى جراحة التجميل للطبيب/ محمد مصطفى - 

 الرئوى
   مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراه  المجلس واافق

  
 بمنحها درجة الدكتوراة بشرط الحصول على دورة اإلنعاش الرئوى مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن قبول ومناقشة رسالة الدكتوراة فى الهستولوجى للطبيبة/ أمل عبد التواب عبده أحمد مع التوصية - 

   مع التوصیة بمنحھا درجة الدكتوراه  المجلس واافق
  
 وراة لتوصية بمنحه درجة الدكتمذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن قبول ومناقشة رسالة الدكتوراة فى طب القلب واألوعية الدموية للطبيب/ خالد محمد على الطماوى مع ا - 

   مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراه  المجلس واافق
  

ة إلى ما أقره مجلس القسم وليس كما أقـره مجلـس الكليـة بتـاريخ     مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن إعادة عنوان رسالة الطبيبة/ أم كلثوم أحمد جاد أحمد لدرجة الماجستير فى التخدير والعناية المركز - 
 ية النسائية : دراسة سريرية المراقبةنوان كالتالى : تأثير الموقف لفترة طويلة واسترواح الصفاق علي النتائج أثناء العملية وبعد العملية الجراحية أثناء الجراحة التنظيرليصبح الع ٢٣/٤/٢٠١٧

 -                            Impact of  prolonged posture and  pneumoperitoneum on intraoperative and postoperative outcomes during gynaecological llaparoscopic 
surgery : An Observational Clinical Study                             

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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إلغاء قيد الطبيب/ عبد الحميد محمد عبد الرحيم المسجل لدرجة الدكتوراة فى التوليد وأمراض النساء والـذى  بشأن  ٢٣/٤/٢٠١٧مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن إلغاء قرار مجلس الكلية السابق بتاريخ  - 

 ألغى قيده عن طريق الخطأ نظرا لعدم تسجيل موضوع البحث
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  
بشأن إلغاء قيد الطبيب/ أحمد محمد عبد النبى المسجل لدرجة الدكتوراة فى التوليد وأمراض النساء والذى ألغى قيده  ٢٣/٤/٢٠١٧ريخ مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن إلغاء قرار مجلس الكلية السابق بتا - 

 عن طريق الخطأ نظرا لعدم تسجيل موضوع البحث
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  
  توصية بمنحهم درجة الماجستير :قائمة بأسماء األطباء الذين استوفوا متطلبات المنح مع ال - 

  
 التخصص االسم

 طب األطفال أحمد عبد السالم محمد  
 األمراض الباطنة          جوزيف فتحى شفيق         

 السمعيات           مروة حسين أحمد محمد حمزة
   
  

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  
  

  ٢٠١٧ أبريل اعتباراً من ستير والدكتوراه فى التخصصات المختلفةقائمة قيد السادة االطباء لدرجة الماج - 
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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   قبول رسائل الماجستير في جميع التخصصات: - 
  
  التخصص                               االسم        

 كيرلس جمال حبيب                        جراحة العظام       .١

 لى أحمد إبراهيم                      الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة   هبه ع .٢

 شيماء أبو بكر أحمد محمود                المناطق الحارة والجهاز الهضمى    .٣

 أحمد مؤمن أحمد محمد كامل               أمراض النساء والتوليد .٤

 ية والنفسية         مصطفى محمد هاشم سيد                  األمراض العصب .٥

 هند حسين عبد الحميد ماهر               الباثولوجيا اإلكلينيكية       .٦

                رشا عبد العظيم محمود                    االمراض الجلدية والتناسلية  .٧

          
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  

   ٠طارق كمال عبد الحمید مع التوصیة بمنحھا درجة الدكتوراه لباثولوجیا االكلینیكیة للطبیبة / دالیا مذكرة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى ا

   مع التوصیة بمنحھا درجة الدكتوراه  المجلس واافق
  

  

   ٠دكتوراه مع التوصیة بمنحھا درجة ال  مذكرة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى الباثولوجیا االكلینیكیة للطبیبة / مروه محمد ثابت

   مع التوصیة بمنحھا درجة الدكتوراه  المجلس واافق
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