
 
  
 

 

١

١

  الدراسات العلیا
  
  
  

الدكتور / وكیل الكلی�ة لش�ئون الدراس�ات العلی�ا والبح�وث بش�أن م�د فت�رة التص�حیح           األستاذخطاب * 
ھذا العام حتى نھایة شھر یونی�و وذل�ك لص�عوبة االنتھ�اء      استثنائیةالدراسات العلیا بصفة  المتحانات

  ٠شھر رمضان المعظم   لالممتحنین الخارجیین خال واستقدام والعملي الشفويمن أعمال 
  
 

مذكرة مجلس قسم الطب الشرعى والسموم اإلكلینیكیة بإنشاء درجة دكتوراة السموم اإلكلینیكیة * 
وقد تم مراجعة توصیف المقرر والئحة المقررات واإلمتحانات وكراسة األنشطة التي یدرسھا 

لموافقة علیھم واألمر الطالب بواسطة لجنة الدراسات العلیا والبحوث ووحدة ضمان الجودة وا
 معروض على مجلس الكلیة لالعتماد تمھیدا لرفعھ إلى مجلس الجامعة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
 

 

٢

٢

  
  تسجیالت مواضیع األبحاث : 

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

طب   سلفیا الزق ذكري
  ماجستیر  األطفال

لقیاس مدى اإلنتشار والعوامل المؤدیة لنقص الصفائح دراسة مقطعیة 
 ىالوالدة بوحدة العنایة المركزة لحدیث ىالدمویة بین االطفال حدیث

  بأسیوط ىمستشفى األطفال الجامع ىالوالدة ف
Incidence And Risk Factors For Neonatal 
Thrombocytopenia Among Newborns Admitted 
To Neonatal Intensive Care Unit Of Assiut 
University Children Hospital 

  أ.د/ فاروق السید حسانین
  أستاذ طب األطفال

د/ صفوت محمد عبد 
  العزیز

  مدرس طب األطفال

NCT0344895
وافقت اللجنة ویعرض على مجلس   ٥/٣/٢٠١٨ 2

  الكلیة

  ھیثم محمد أحمد محمد
التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  دكتوراة

 ىمقابل الحقن العضل ىستیجمین داخل الغشاء البریتونمقارنة بین النیو
 المرضى ىبعد العملیة الجراحیة ف ىعلى نمط حركة الجھاز الھضم

 لذین یخضعون الستئصال المرارة بالمنظارا
Comparison Between Intraperitoneal Versus 
Intramuscular Neostigmine On Pattern Of 
Postoperative GIT Motility In Patients 
Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy 

أ.د/ شریف سید عبد 
  الرحیم
التخدیر والعنایة  أستاذ

   المركزة
  د/ أیمن أحمد ممدوح

التخدیر  أستاذ مساعد 
   والعنایة المركزة

  د/ وسام نشأت على
التخدیر والعنایة  مدرس 
    المركزة

NCT0350525
على مجلس  وافقت اللجنة ویعرض  ٢٢/٥/٢٠١٨ 5

 الكلیة

  محمد أحمد محمود حمودة
التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  ماجستیر

تخفیف األلم بعد استئصال المرارة بالمنظار الجراحى باستخدام الحقن 
 ،البریتونى لمزیج من البوبیفكین والمورفین، البوبیفكین والفنتانیل

  والبوبیفكین والكیتامین: دراسة مقارنة
Post-Operative Pain Relief In Laparoscopic 
Cholecystectomy Using a Combination Of 
Intraperitoneal Bupivacaine Morphine, 
Bupivacaine Fentanyl, And Bupivacaine 
Ketamine: A Comparative Study 

أ.د/ محمد محمد عبد 
  اللطیف

أستاذ التخجیر والعنایة 
  المركزة

د/ أبو العیون محمد عبد 
  المحسن

مدرس التخجیر والعنایة 
  المركزة

NCT0335571
وافقت اللجنة ویعرض على مجلس   ٧/١١/٢٠١٦ 6

  الكلیة

جراحة  احمد عبد العظیم عبد الرحیم حسن
  ماجستیر  العظام

 ىذاتیة المنشأ علي الدمج الخلف تأثیر استخدام البالزما الغنیة بالصفائح
  للفقرات القطنیة: تجربة مقارنة عشوائیة

The Effect Of Using Autologous Platelet Rich 
Plasma On Posterior Lumbar Interbody Fusion: 
A Randomized Comparative Trial 

 أ.د/ حسن محمد على
  أستاذ جراحة العظام
  أ.د/ خالد محمد حسن
  أستاذ جراحة العظام
  د/ بالل عثمان النادى
  مدرس جراحة العظام

  
  

NCT0326184
ت اللجنة ویعرض على مجلس وافق ١٢/١٠/٢٠١٧ 3

 الكلیة



 
  
 

 

٣

٣

جراحة   یوسف عبد المالك زكي عبدالمالك
  ماجستیر  العظام

بین خطط العالج  ةمقارن ة:الھاللی ةللعظم ىمرض النخر االوعائ
  نظارعلي اساس الم ةوالمبنی ةاساس االشع ىعل ةالمبنی

Kienbock Disease: Radiographic Versus 
Arthroscopic Guided Treatment 

  أ.د/ عمرو السید على
  أستاذ جراحة العظام
  د/ ولید ریاض صالح
أستاذ مساعد جراحة 

  العظام
  د/ یاسر محمد فاروق
  محاضر بكلیة الطب

NCT0329101
وافقت اللجنة ویعرض على مجلس   ٨/١٠/٢٠١٧ 5

 الكلیة

جراحة   أحمد محمود أحمد سرحان
  ماجستیر  العظام

ودة الحیاة األوروبى خماسى ستبیان جقیاس صدق النسخة العربیة ال
 خماسى المستوى األبعاد

Validation Of The Arabic Version Of EuroQol-5D-
5L 

أ.د/ محمد مصطفى محمد 
  الشرقاوى

  أستاذ جراحة العظام
  د/ أحمد محمد شوقى
  مدرس جراحة العظام

  د/ میریت ممدوح وسیلى
مدرس الصحة العامة 

  وطب المجتمع

NCT0350438
وافقت اللجنة ویعرض على مجلس   ٢٠/٠/٢٠١٨ 4

  الكلیة

األمراض   ھیام فتحى نصر 
  دكتوراة  الباطنة

الموجات الفوق صوتیة على البطن مع الدوبلر والھیموجرام الطرفى 
  فى تقییم التھاب االمعاء المناعى

Abdominal Ultrasound With Doppler And 
Peripheral Hemogram In Assessment Of 
Inflammatory Bowel Disease 

أ.د/ نور الدین عبد العظیم 
  محمد

  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ أحمد محمد مصطفى
  مدرس األمراض الباطنة

د/ وجیھ عبد الحفیظ 
  محمد

مدرس األشعة 
  التشخیصیة

NCT0344562
وافقت اللجنة ویعرض على مجلس   ٥/٢/٢٠١٨ 4

 الكلیة

  أحمد محمد عبدالحمید

األمراض 
 –الباطنة 
وحدة 

الت الحا
  الحرجة

  ماجستیر

التغذیة المعویة و الوریدیة في مرضي التلیف الكبدي في وحده العنایھ 
  المركزه

Enteral And Parenteral Feeding In Cirrhotic Patients In 
Intensive Care Unit 

أ.د/ نور الدین عبد العظیم 
  الحفنى

  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ محمد أبو زید على

  الباطنةمدرس األمراض 

NCT0327730
وافقت اللجنة ویعرض على مجلس   ١٣/٩/٢٠١٧ 0

 الكلیة

األمراض   امل ابراھیم عبد الرحیم ابوشقة
  دكتوراة  الباطنة

دور جراحة  تحویل مسار المعدة في ضبط مستوي السكر بالدم 
 لمرضي السكر من النوع الثاني الذین یعانون من السمنة ؟

Role Of Gastric Bypass Surgery In Control Of Blood 
Sugar In Obese Uncontrolled Type 2 Diabetic 
Patients 

أ.د/ ھالة خلف اهللا 
  الشریف

  أستاذ األمراض الباطنة
أ.د/ عمر محمد عمر 

  حردان
  أستاذ األمراض الباطنة

PACTR20170
وافقت اللجنة ویعرض على مجلس   ١٦/٥/٢٠١٧ 5002192404

 الكلیة



 
  
 

 

٤

٤

  الرحمن مغربىنشوه عبد الغفار عبد 
الكیمیاء 
الحیویة 
  الطبیة

  دكتوراة

رؤیة جدیدة لدور تنشیط الخالیا اللیفیة وااللتھام الذاتى فى األورام 
  اللیفیة الرحمیة

A Novel Insight Into The Role Of Fibroblast 
Activation And Autophagy In Uterine Fibroid 

أ.د/ أمیرة مصطفى 
  النویھى

لحیویة أستاذ الكیمیاء ا
  الطبیة

  أ.د/ نجالء طھ حنفى
أستاذ الكیمیاء الحیویة 

  الطبیة
  د/ إیمان مجدى محمد

مدرس الكیمیاء الحیویة 
  الطبیة

  د/ أحمد محمد عباس
مدرس أمراض النساء 

  والتولید

NCT0344498
وافقت اللجنة ویعرض على مجلس   ٦/٣/٢٠١٨ 7

 الكلیة

  احمد الرحمن محمد عزام عبد الرازق

جراحة 
ف األن

واألذن 
  والحنجرة

  دكتوراة

 التدخل الجراحى عن طریق عظمة الجناح باستخدام المنظار الضوئى
  االنفى

Endoscopic Endonasal Transpterygoid 
Approaches 

أ.د/ محمد شاكر عبد 
  العال

أستاذ جراحة األنف 
  واألذن والحنجرة

  أ.د/ حسام الدین محمود
أستاذ جراحة األنف 
  واألذن والحنجرة

  محمد مدثر عبد النعیم د/
مدرس جراحة األنف 

  واألذن والحنجرة

NCT0340644
وافقت اللجنة ویعرض على مجلس   ٤/١/٢٠١٨ 2

 الكلیة

الطفیلیات   ماریا ناجد موریس شفیق
  ماجستیر  الطبیة

 ىتقییم تأثیرمستخلص السیزیجیوم أروماتیكوم (القرنفل) عل  
  فئران التجارب ىالحویصالت الھیدادیتیة ف

Evaluation Of The Effect Of Syzygium 
Aromaticum (Clove) Extract On Cystic 
Echinococcosis In Vivo 

أ.د/ محمد الصالحى 
  محمد

  أستاذ الطفیلیات الطبیة
د/ إیناس عبد الحمید 

  محمود
أستاذ مساعد الطفیلیات 

  الطبیة
د/ الزھراء عبد الءوف 

  أحمد
  مدرس الطفیلیات الطبیة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس   ٢٦/٢/٢٠١٨  تسجیل ال تحتاج الى
 الكلیة

  
  
  
  
  
  
  



 
  
 

 

٥

٥

  
  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا 

 

تاریخ  رقم التسجیل  موضوع البحث بعد التغییر  موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم
  قرار اللجنة   االخالقیات

نھى علي عصام 
  الدین محمد علي

طب وجراحة 
  وراةدكت  العیون

الغرز الثابتھ مقابل الغرز القابلھ للتعدیل فى 
  عالج السقوط الجفنى

Fixed Versus Adjustable 
Sutures In Management Of 
Blepharoptosis 

وعیة الدمویة فى تقییم معاییر التصویر البصرى المقطعى المترابط لأل
  االصحاء و مرضى االمراض الوعائیة بالشبكیة

Evaluation Of Optical Coherence Tomography 
Angiography Parameters In Healthy Subjects And 
Patients With Retinal Vascular Diseases 

ACTRN12617001
وافقت اللجنة ویعرض   ٦/٢/٢٠١٨ 633370

 على مجلس الكلیة

  
  تغییر موضوع البحث تغیرًا غیر جوھریا

  
 قرار اللجنة  رقم التسجیل موضوع البحث بعد التغییر یرموضوع البحث قبل التغی الدرجة التخصص االسم

اسراء احمد 
  محمد محمد

األمراض الجلدیة 
والتناسلیة وطب 

  الذكورة
  ماجستیر

  العجز الجنسي عند اإلناث الالتي یعانین من الفشل الكلوي المزمن
Sexual Dysfunctions In Female Patients With Chronic 
Renal Failure 

  ىتعانین من القصور المزمن بوظائف الكل ىعند السیدات الالت ىنسالضعف الج
Sexual Dysfunctions In Female Patients With Chronic 
Kidney Disease 

NCT034
825261 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

  
  :إشراف لجنةتعدیل 

  

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

١  
أيمن عبد الخالق 

  محمد
التخدير والعناية 

  المركزة

  
  

  محمد محمد عبد اللطيف أ.د/   ماجستير
  التخدير والعناية المركزةأستاذ 

  عبد الراضي شحاته إبراهيمد/ 
  التخدير والعناية المركزة أستاذ مساعد

  د/ خالد صالح محمد 
  اية المركزةمدرس التخدير والعن

  محمد محمد عبد اللطيف أ.د/ 
  التخدير والعناية المركزةأستاذ 

  عبد الراضي شحاته إبراهيمد/ 
  التخدير والعناية المركزة أستاذ مساعد

  د/ سهام محمد معين 
  مدرس التخدير والعناية المركزة

  
  
  
  
  

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة



 
  
 

 

٦

٦

  ماجد سعيد الحاج  ٢
وطب الصحة العامة 
  ماجستير  المجتمع

  محمد عبد الفتاح عبد اهللاأ.د/ 
  الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ 

  حسين حسن ظايطد/ 
  جامعة القاهرة –أستاذ الطب المهني والبيئي 

  د/ حسني شعبان أحمد
  الصحة العامة وطب المجتمع أستاذ

  د/ منال محمد مصطفى درويش
  أستاذ مساعد الصحة العامة وطب المجتمع

  محمد عبد الفتاح عبد اهللا أ.د/
  الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ 

  حسين حسن ظايطد/ 
  جامعة القاهرة –أستاذ الطب المهني والبيئي 

  د/ حسني شعبان أحمد
  الصحة العامة وطب المجتمع أستاذ

  د/ منال محمد مصطفى درويش
  أستاذ مساعد الصحة العامة وطب المجتمع

  د/ شيماء عبد السميع محمد
  س الصحة العامة وطب المجتمعمدر

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

الصحة العامة وطب   أمنية سيد إبراهيم  ٣
  المجتمع

  ماجستير

  محمد عبد الفتاح عبد اهللاأ.د/ 
  الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ 

  دعاء محمد محمود عثماند/ 
  الصحة العامة وطب المجتمعمدرس 

  د/ روماني حسني جبره حنين
  مدرس بقسم األمراض النفسية والعصبية

  محمد عبد الفتاح عبد اهللاأ.د/ 
  الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ 

  د/ غادة صالح الدين توفيق
  الصحة العامة وطب المجتمع مساعد أستاذ

  دعاء محمد محمود عثماند/ 
  الصحة العامة وطب المجتمعمدرس 

  د/ روماني حسني جبره حنين
  النفسية والعصبية مدرس بقسم األمراض

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

  دكتوراه  األشعة التشخيصية  الزهراء سيد حسن  ٤

  أ.د/ إيمان أبو الحمد أحمد
  أستاذ األشعة التشخيصية
  د/ حازم أبو زيد يوسف

  أستاذ مساعد األشعة التشخيصية
  د/ نهى محمد علي عطية

  مدرس األشعة التشخيصية

  حمد أحمدأ.د/ إيمان أبو ال
  أستاذ األشعة التشخيصية
  د/ حازم أبو زيد يوسف

  أستاذ مساعد األشعة التشخيصية
  د/ نهى محمد علي عطية

  مدرس األشعة التشخيصية
  عالء الدين محمود إسماعيل

  أستاذ التوليد وأمراض النساء 

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة



 
  
 

 

٧

٧

صفاء مصطفى   ٥
  حسين

األمراض الجلدية 
لية وأمراض والتناس

  الذكورة
  ماجستير

  أ.د/ سحر عبد المعز أحمد
  أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة

  د/ سارة محمد إبراهيم عوض
  مدرس األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة

  أ.د/ سحر عبد المعز أحمد
  أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة

  إبراهيم عوضد/ سارة محمد 
  مدرس األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة

  د/ رانيا محمد جمال عبد المتعال
  أستاذ مساعد الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

  رانيا عنتر علي   ٦
األمراض الجلدية 

والتناسلية وأمراض 
  الذكورة

  ماجستير

  د/ دعاء سمير سيد
  أستاذ مساعد األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة

  د/ دعاء أحمد السيد أبو طالب
  مدرس األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة

  د/ دعاء سمير سيد
  أستاذ مساعد األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة

  د/ دعاء أحمد السيد أبو طالب
  سلية وأمراض الذكورةمدرس األمراض الجلدية والتنا

  د/ داليا محمد حسن علي بداري
  مدرس الباثولوجيا

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

محمد عادل عبد   ٧
  الودود

  دكتوراه  جراحة التجميل

  أ.د/ طارق عبد اهللا الجمال
  أستاذ جراحة العظام

  أ.د/ يوسف صالح حسن
  أستاذ جراحة التجميل
  د/ أحمد كمال عثمان

  ساعد جراحة التجميلأستاذ م

  أ.د/ طارق عبد اهللا الجمال
  أستاذ جراحة العظام

  أ.د/ يوسف صالح حسن
  أستاذ جراحة التجميل
  د/ طارق محمد رائف

  مدرس جراحة التجميل

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

اميل صبري   ٨
  دكتوراه  جراحة التجميل  بسالي 

  أ.د/ يوسف صالح حسن
  أستاذ جراحة التجميل

  د/ نهى جابر
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية 

  د/ أحمد كمال عثمان
  أستاذ مساعد جراحة التجميل

  أ.د/ يوسف صالح حسن
  أستاذ جراحة التجميل

  د/ نهى جابر
  مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية 

  د/ أحمد محمد علي تهامي
  مدرس جراحة التجميل
  د/ محمود فاروق محمد

  مدرس الباثولوجيا 

  لجنة ویعرض على مجلس الكلیةوافقت ال



 
  
 

 

٨

٨

  دكتوراه  الهستولوجي  أميرة سالم أحمد  ٩

  أ.د/ منال محمد شحاته مهران
  أستاذ الهستولوجي

  د/ نشوى أحمد محمد مصطفى
  مدرس الهستولوجي

  أ.د/ منال محمد شحاته مهران
  أستاذ الهستولوجي

  د/ نشوى أحمد محمد مصطفى
  مدرس الهستولوجي
  د/ مروة حسن بكر

  هستولوجيمدرس ال

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

  
 استمرار القید:

  
    تاریخ المناقشة  تاریخ التسجیل  تاریخ القید   المدة التخصص الدرجة  اسم الطالب م

١  
أحمد العربـي أحمـد   

  محمد 
عام اعتباراً مـن أبريـل     جراحة العظام  ماجستير

٢٠١٨  
عام سابع 

  وأخير
  اء من الرسالةلالنته    ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٤/٤/٢٠١٢

٢  
هبة اهللا أحمـد عبـد   

  الرؤوف
عالج األورام والطب   ماجستير

  النووي
عام ثامن   ٢٠١٩عام حتى أبريل 

  وأخير
  لالنتهاء من الرسالة   ٢١/١/٢٠١٣ ٢٢/٥/٢٠١١

  
 تجمید قید:

  
 اللجنة قرار السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب  م
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  السفر للخارج   ١/٥/٢٠١٨عام اعتباراً من لمدة   اية المركزةالتخدير والعن  ماجستير  بيتر ماهر زكي  1

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  رعاية والدته  ١/٥/٢٠١٨ستة أشهر اعتباراً من   طب وجراحة العين  ماجستير  سامية محمود عبد الكريم  2

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  مرافقة الزوجة  ٨/٣/٢٠١٨عام اعتبارا من   ة وطب المجتمعالصحة العام  دكتوراة  خالد سيد حميدة  3

زينب مصطفى عبد  4
  الغفور

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  السفر للخارج  ١/٣/٢٠١٨ستة أشهر من   الصحة العامة وطب المجتمع  دكتوراة

وم الطب الشرعى والسم  دكتوراة  ندى عونى محمد 5
  اإلكلينيكية

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  رعاية طفل  ٤/٤/٢٠١٨عام اعتبارا من 



 
  
 

 

٩

٩

  
  
 

 .٢٠١٨قيد السادة األطباء لدرجة الماجستير والدكتوراة في التخصصات المختلفة اعتباراً من أبريل  -
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة قرار اللجنة :

 
 بشأن نقل قيد الطبيب/ عالء صفوت طه فهمي لدرجة الدكتوراه في جراحة العظام. مذكرة للعرض على مجلس الكلية -

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة قرار اللجنة :
  

 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن تحويل قيد الطبيب/ كرستين حنا الماجستير في عالج األورام والطب النووي. -
  ض على مجلس الكلیةوافقت اللجنة ویعر قرار اللجنة :

 
 اسة (للمرة الثانية).مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن إلغاء قيد الطبيب/ وائل مختار عبد اهللا عبد اهللا الماجستير في جراحة العظام لعدم الجدية في الدر -

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة قرار اللجنة :
 

 لة الدكتوراه في جراحة القلب والصدر للطبيب/ عمرو عبد المنعم محمد محمد عشري مع التوصية بمنحه الدرجة .مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن قبول رسا -
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة قرار اللجنة :

 
 مع التوصية بمنحها الدرجة .مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن قبول رسالة الدكتوراه في األمراض الباطنة للطبيبة/ دينا علي أحمد عبد العال  -

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة قرار اللجنة :
 

 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن قبول رسالة الدكتوراه في التخدير والعناية المركزة للطبيب/ مجدي محمد مهدي سيد. -
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة قرار اللجنة :

 



 
  
 

 

١٠

١٠

 س الكلية بشأن قبول رسالة الدكتوراه في األمراض الباطنة للطبيب/ حسام محمود عبد الوهاب .مذكرة للعرض على مجل -
 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة قرار اللجنة :

 
 -: الدكتوراهبيان بأسماء األطباء الذين استوفوا متطلبات منح درجة  -

 التخصص االسم
  التخدير والعناية المركزة  أحمد مصطفى ثابت
أحمد محمود عبد 

  الناصر
  األمراض الباطنة

 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة قرار اللجنة :
 

    قبول رسائل الماجستير في جميع التخصصات: -
  التخصص  االسم

  األشعة التشخيصية  نفيسة دسوقي محمد
  األشعة التشخيصية  عبير محمد صالح

  األشعة التشخيصية  إيمان سيد عبد المنعم
  طب األطفال  حمد عبد الحميد محمدسمية م

  طب األطفال  هبة محمد أحمد
  جراحة التجميل  محمد كمال كامل

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  لمياء فاضل محمد عبد الرحيم
  جراحة العظام  اندرو ثروت نصيف

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة قرار اللجنة :
     


