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  الدراسات العلیا
  
  
  
   ٢٠١٩/ مایو /  ٨محضر إجتماع لجنة الدراسات العلیا * 

 وافق المجلسالقرار: 
  

  
* خطاب االستاذ الدكتور  / وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث بشأن أشتراك طالب 

   ٠الدراسات العلیا فى  نفس البحث وبنفس التخصص 
 وافق المجلسالقرار: 

  
  

  ستاذ الدكتور  / وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث بشأن موقف خطاب اال* 
   ٠الطبیب / محمود عبد المنعم الحجاجى _ طبیب مقیم زائر بقسم جراحة المسالك البولیة 

 وافق المجلسالقرار: 
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  تسجیالت مواضیع األبحاث:

 

تاریخ  لرقم التسجی لجنة األشراف موضوع البحث الدرجة التخصص االسم
 قرار المجلس األخالقیات

والء احمد 
عزت 
 صادق

 ماجستیر طب األطفال 
  دراسھ تددقیقیھ عن تشخیص وعالج الصدمھ فى حدیثى الوالده

Clinical Audit On Diagnosis And Management Of 
Neonatal Shock 

  أ.د/ نجوى علي محمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ صفوت محمد عبد العزیز
 طفالمدرس طب األ

 30/9/2018 ال یحتاج

بعد  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  تعدیل العنوان الى:

دراسة تددقیقیة عن تشخیص وعالج الصدمة فى 
حدیثى الوالدة فى مستشفى اسیوط الجامعى 

  لالطفال
Clinical Audit On Diagnosis And 
Management Of Neonatal Shock 
in Assiut University Children 
Hospital 

محمد عماد 
الدین محمود 

 حماد
 ماجستیر طب األطفال 

استخدام اإلبینفرین بجرعات متدنیة مقارنة بالعالج التقلیدي النخفاض الضغط 
 المفاجئ في العنایة المركزة لألطفال    

Low Dose Epinephrine Boluses versus Traditional 
Management For Acute Hypotension In The Pediatrics ICU 

  أ.د/ ماھر مختار أحمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ مصطفى محمد إمبابي

 مدرس طب األطفال

NCT036
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة ٢٠/٩/٢٠١٨ ٧١٠٧٠

الیس 
منصور 

 لویس حبیب

األشعة 
 ماجستیر التشخیصیة

والعملیات الجراحیة العالقة بین التصویر بالرنین المغناطیسي والنتائج السریریة 
 في إصابات الزاویة الخلفیة للركبة

Correlation Between MRI Imaging, Clinical And Operative 
Findings In Posterolateral Corner Injuries Of The Knee 

  د/ ھاشم مصطفى كامل

  أستاذ األشعة التشخیصیة

  د/ عمران خضري قناوي

  مدرس األشعة التشخیصیة

  بیل حسند/ طارق ن

 مدرس جراحھ العظام

NCT03
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة ٢٧/٢/٢٠١٩ ٨٥٠٢٦٢

الشیماء 
عبدالكریم 
 السید محمد 

  

األشعة 
 دكتوراه التشخیصیة

 دور الرنین المغناطیسي في تشخیص متالزمھ التغوط المتعسر
Role Of MRI defecography In diagnosis Of Obstructed 
defecation syndrome   

  د/ مصطفى ھاشم محمد

  أستاذ ورئیس األشعة التشخیصیة

  د/ جیھان سید أحمد

  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ شریف محمد عبد العال

 مدرس األشعة التشخیصیة

NCT03
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة ٢٧/٢/٢٠١٩ ٨٤١٠٠٦
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بھاء عثمان 
 طھ

األمراض 
 دكتوراه الباطنة

لبكتریا الحلزونیة كعامل مثبط لنشاط مرض التھاب االمعاء التقرحیةدور ا  
Mucosal Suppression Effect Of Helicobacter Pylori Among 
Patients With Inflammatory Bowel Disease 

  أ.د/ عالء الدین عبد المنعم السید

  ألمراض الباطنةأستاذ ا

  د/ زین العابدین أحمد سید

 راض الباطنةألمأستاذ مساعد ا

NCT03
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة ١٨/٢/٢٠١٩ ٨٢٠٢٨٤

ساره علیوه 
أحمد عبد 

 النبى

الفارماكولو
 ماجستیر جي

تاثیر ایفابردین وھو عبارة عن متحكم فى قناة نوكلیوتیدیة محوریة مبنیة على 
 فرط االستقطاب على الخرف المستحدث بواسطة سكوبوالمین فى الفئران.

Effect Of Ivabradine, A Hyperpolarization-Activated Cyclic 
Nucleotide (HCN) Channels Modulator, On Cognitive 
Function Of Rats With Scopolamine- Induced Dementia 

  أ.د/ عبد العظیم عبد المعز عاصي

  األستاذ المتفرغ الفارماكولوجي

  د/ رشا بخیت عبد اللطیف 

 الفارماكولوجيأستاذ مساعد 

 ١٨/٢/٢٠١٩ ال یحتاج

بعد  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  تعدیل العنوان الى:

تاثیر ایفابردین على فرط االستقطاب على الخرف 
  المستحدث بواسطة سكوبوالمین فى الفئران

Effect of Ivabradine on Cognitive 
Function of Rats With 
Scopolamine-Induced Dementia 

غادة راضي 
 غیط

التشریح 
 دكتوراه وعلم األجنة

تاثیرات الترامادول علي تطور قشرة المخیخ والدور الوقائي الممكن للزعتر علي 
 الفئران البیضاء

Effects Of Tramadol On The Development Of The Cerebellar 
Cortex And The Possible Protective Role Of thyme On 
Albino Rats 

 أ.د/ محمد البدري محمد
 أستاذ التشریح

 أ.د/ ھدى أحمد محمد
 أستاذ التشریح

 د/ محمد ھاشم محمد
 أستاذ مساعد التشریح

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة ٣/٣/٢٠١٩ ال یحتاج

اسراء عمر 
على 

 اسماعیل

الطب 
الطبیعي 

والروماتیزم 
 والتأھیل

 ماجستیر

لى اللیمفاویات ،اللیمفاویات الى الوحیدات، نسبھ كل من الصفائح الدمویھ  ا
متوسط حجم الصفائح الدمویھ و العدالت الى اللیمفاویات فى مرض بھجت 

 وعالقتھم بنشاط المرض.
Serum Platelet Lymphocyte Ratio, Lymphocyte Monocyte 
Ratio, Mean Platelet Volume And Neutrophil Lymphocyte 
Ratio In Behcet Disease And Their Correlation With Disease 
Activity 

  أ.د/ نعیمة محمد مصطفى
أستاذ الطب الطبیعي والروماتیزم 

  والتأھیل
  أ.د/ زھران إبراھیم أبو العیون

أستاذ الطب الطبیعي والروماتیزم 
  والتأھیل

  د/ دعاء كمال عبد الحافظ
مدرس الطب الطبیعي والروماتیزم 

 والتأھیل

NCT03
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة ٢٦/٨/٢٠١٨ ٧٤٧٣٥٤

آیات بخیت 
مصطفي 

 بخیت

الباثولوجیا 
 دكتوراه اإلكلینیكیة

 ١٦فائده استخدام االلفا دیفینسن وجین الحمض النووي الریبوزي الریبوسومي 
في تشخیص العدوي البكتریا للمفاصل الصناعیھ  اس . 

Evaluation Of Alpha Defensin And 16S RRNA Gene In 
Diagnosis Of Pyogenic Prosthetic Joint Bacterial Infection 

  أ.د/ أسامة بكر صدیق
  أستاذ متفرغ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ أمل محمد حسني
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ دالیا طارق كمال عبد الحمید
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ محمد كمال عبد الناصر

  س جراحة العظاممدر
  
  
 

NCT03
٧١٤١٦٥ 

٢٧/١٠/
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة ٢٠١٨
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احمد 
ابوالسعود 
 عابدین امین

التولید 
وأمراض 

 النساء
 دكتوراه

التنبؤ بالنتیجة االنجابیة  فى دورات االخصاب المساعد للسیدات ذوات العقم 
  سة مستقبلیة مستقطعةالغیر مفسر باستخدام تسجیل معدل متعدد المتغیرات:درا

Prediction Of Reproductive Outcome In Assisted Conception 
Cycles In Women With Unexplained Infertility Using 
Modified Multivariate Score: A Prospective Cohort Study 

  أ.د/ مؤمن أحمد محمد كامل

  أستاذ التولید وأمراض النساء

  د/ أحمد نبیل حسن

  ستاذ مساعد التولید وأمراض النساءأ

  د/ علي ھارون یوسف

 مدرس التولید وأمراض النساء

NCT03
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة ١٨/٢/٢٠١٩ ٨٤٦٣٨٨

آالء صالح 
عبد الغني 
 خلف اهللا

األمراض 
 دكتوراه الصدریة

ي البلوري الطب التجویف منظار باستخدام التبرید لعینھ التشخیصیة القیمھ  في 
 البلوري االرتشاح تشخیص

The Diagnostic Value Of Cryobiopsy During Medical 
Thoracoscopy In Diagnosis Of Pleural Effusion 

  أ.د/ مھا محمد سید أحمد الخولي

  أستاذ األمراض الصدریة

  د/ ریھام محمد المرشدي

  مدرس األمراض الصدریة

  د/ مروان نصر الدین

  ریةمدرس األمراض الصد

  أ.د/ نرمین عبد المنعم حسن كامل

 أستاذ الباثولوجي

NCT03
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة ٢٧/٢/٢٠١٩ ٨٢٨٩٠٣

احمد عاطف 
احمد عاطف

طب القلب 
واألوعیة 
 الدمویة

 ماجستیر

دالالت التنبؤ و مدي حدوث الرجفان االذیني في مرضي االحتشاء السفلي لعضلھ 
ولي باستخدام القسطره التداخلیھ للشرایین التاجیھالقلب بعد التدخل اال  

The Incidence And Predictors Of Developing Atrial 
Fibirillation In patients with inferior ST-Segment 
Elevation Myocardial Infarction After Primary 
Percutaneous Coronary Intervention 

  أ.د/ یحیى طھ كشك 

فرغ طب القلب واألوعیة أستاذ مت
  الدمویة

  د/ علي محمد علي تھامي

 مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

NCT03
٥/٣/٢٠١٩ ٨٥٤٤٤٨ 

بعد  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  تعدیل العنوان لیصبح:

Incidence and Predictors of Atrial 
Fibirillation in Patients with 
Inferior ST-Segment Elevation 
Myocardial Infarction After 
Primary Percutaneous Coronary 
Intervention 
مدي حدوث ودالالت التنبؤ بالرجفان االذیني في 

مرضي االحتشاء السفلي لعضلة القلب بعد التدخل 
االولي باستخدام القسطرة التداخلیة للشرایین 

 التاجیة
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سارة علي 
 حسن صدیق

طب 
المناطق 
الحارة 

لجھاز وا
 الھضمي

 دكتوراه

عوامل الخطورة والنتائج المترتبة على المضاعفات الیرقانیة التابعة لزرع الكبد 
  من متبرع حي للبالغین في مستشفى الراجحي للكبد بصعید مصر

Risk Factors And Outcome Of Biliary Complications 
Following Adult Living Donor Liver Transplantation In Al-
Rajhy Liver Hospital in Upper Egypt 

  أ.د/ مدیحة محمد حسین العطار

طب المناطق الحارة والجھاز  أستاذ
  الھضمي

  د/ محمد عمر المالك

طب المناطق الحارة  أستاذ مساعد
 والجھاز الھضمي

NCT03
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة ١٧/٢/٢٠١٩ ٧٨٩٣٨٣

شیماء جمال 
یاالباثولوج سید علي  ماجستیر 

في االنواع الفرعیة الجزیئیة  CD133التعبیر عن داللة الخالیا الجذعیة 
  لسرطان الثدي.

Expression Of Stem Cell Marker (CD133) In Molecular 
Subtypes Of Breast Cancer; Immunohistochemical Study. 

  أ.د/ محمد جالل مصطفى
  الباثولوجیا أستاذ

  لسیدد/ ھبة الدیك محمد ا
 الباثولوجیا مدرس

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة ١٧/٣/٢٠١٩ ال یحتاج

أحمد عزت 
محمد صالح

األنف 
واألذن 

 والحنجرة
 دكتوراه

تأثیر تعلیق العظم الالمي مع تجمیل البلعوم باستخدام الغرز الشائكة في عالج 
  ارتخاء البلعوم الجانبي في مرضي توقف التنفس اثناء النوم"
Role Of Hyoid Suspension With Barbed Reposition 
Pharyngoplasty In Management Of lateral Pharyngeal Wall 
Collapse In Obstructive Sleep Apnea patients 

 أ.د/ مصطفى عثمان رمضان

األنف واألذن والحنجرةأستاذ   

 أ.د/ أحمد أبو الوفا عبد الجلیل

رةاألنف واألذن والحنجأستاذ   

 د/ محمد محمود محمد رشدي

األنف واألذن والحنجرةمدرس   

NCT03
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 19/12/2018 ٧٨٨٦٦٨

ھایدي 
یعقوب داود 

دانیال

القلب 
واألوعیة 

 الدمویة
 ماجستیر

دراسة معاییر جدیدة إلمكانیھ تحدید مكان الضفیرة الكھربائیة الزائدة من خالل 
 رسم القلب

Studying New Criteria For Prediction Of Site Of Accessory 
Pathway From Surface ECG 

 أ.د/ عمرو أحمد علي یوسف

القلب واألوعیة الدمویة أستاذ  

 د/ محمد أبو القاسم فرغل

القلب واألوعیة الدمویة مدرس  

NCT03
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 7/4/2019 ٨٧٥٢٢٢

 عصام كمال
جراحة   د صدیقراش

 ماجستیر العظام

دراسة مقارنة ما بین التثبیت من جانب واحد وكال الجانبین لكسور الحوض التى 
   ینتج عنھا انفصال العمود الفقرى عن عظام الحوض

Comparative Study Between Unilateral And Bilateral 
Lumbopelvic Fixation For Spinopelvic Dissociation 

مة أحمد فاروق أ.د/ أسا  

 أستاذ جراحة العظام 

أ.د/ علي محمدین محمد أستاذ 
 جراحة العظام 

د/ محمود یوسف بدران أستاذ 
 مساعد جراحة العظام

NCT03
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 8/11/2018 ٨٨٠٣١٨
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ناصف 
صفوت 

لمبى
 ماجستیر طب األطفال

غار االكثر عرضھ لخطر معدل انتشار مرض السل الكامن فى األطفال الص
   اإلصابة بمستشفى أسیوط الجامعى لالطفال

Prevalence Of Latent Tuberculosis In High Risk Young 
Children Attending Assiut University Children Hospital 

 أ.د/ نجالء حسن إبراھیم 

 أستاذ طب األطفال

د/ حكمھ سعد فرغلي    

 أستاذ مساعد طب األطفال

NCT03
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 22/10/2018 ٩١٠٩٤٦

االء احمد 
محمد 

مخلوف

التولید 
وأمراض 

 النساء
 دكتوراه

  تأثیر السمنة على نواتج دورة حقن الحیوانات المنویة داخل الھیولي.
Impact Of Obesity On Intracytoplasmic Sperm Injection 
Cycle Outcome. 

المأ.د/ حسام ثابت س  

 أستاذ التولید وأمراض النساء

 د/ محمد سید عبد اللاله

 أستاذ التولید وأمراض النساء

 د/ محمد خیري علي

 مدرس التولید وأمراض النساء

NCT03
٧٧٨٦٨٤ 

21/1/2019 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  
 تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا 

رقم  موضوع البحث بعد التغییر التغییر موضوع البحث قبل الدرجة التخصص االسم
 التسجیل

تاریخ 
 قرار المجلس االخالقیات

كوثر عبد 
الحلیم محمد 

   

األشعة 
 دكتوراه التشخیصیة

التفرقة بین فصوص الغدة الدرقیة عن طریق الرنین المغناطیسي 
  الطیفي ومعامل االنتشار الظاھري

Differentiation Of Thyroid Nodules Based On 
Magnetic Resonance Spectroscopy And Apparent 
Diffusion Coefficient 

الرنین المغناطیسي التقلیدي مقارنة بالرنین المغناطیسي بحقن وسیط معتم في 
  مفصل الكاحل في تقییم متالزمات انحشار الكاحل وامراض داخل المفصل

Conventional Magnetic Resonance Imaging Versus 
Magnetic Resonance Arthrography In Evaluation Of 
Ankle Impingement Syndromes And Intra Articular 
Pathologies 

NCT23
٧/٤/٢٠١٩ ٨٦٠٩٢٢ وافق المجلس على ما  

 جاء بقرار اللجنة

امیره عاصم 
محمود 
 حمزة

طب وجراحة 
 ماجستیر العیون

  لكاذبعّد الخالیا المبطنة لقرنیة العین فى حاالت التقشر ا

The Corneal Endothelial Cell Count In Eyes With 
Pseudoexfoliation Syndrome 

  عملیات ربط القرنیة عبر الكوالجین في التھاب القرنیة المعدي
Corneal Collagen Crosslinking For The Treatment Of 
Infectious Keratitis. 

NCT03
265457 

١٢/٢/
٢٠١٩ 

وافق المجلس على ما 
 بقرار اللجنة جاء
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-  
  تعدیل لجنة إشراف -

  

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

 األنف واألذن والحنجرة ماجستیر غادة محمد سعد توفیق

  أ.د/ محمد عبد اهللا محمد

  أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  د/ محمد اكرام عبد اهللا

 نف واألذن والحنجرةمدرس األ

  أ.د/ محمد عبد اهللا محمد

  أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  د/ محمد اكرام عبد اهللا

  مدرس األنف واألذن والحنجرة

  د/ ریھام عبد الوكیل إبراھیم

 مدرس أمراض التخاطب

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 األنف واألذن والحنجرة ماجستیر مریم عزت لبیب

  مد عزام عبد الرازقأ.د/ مح

 أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  د/ أحمد حامد محمد محمد منیب

 مدرس األنف واألذن والحنجرة

  أ.د/ أحمد أبو الوفا عبد الجلیل

  أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  د/ أحمد حامد محمد محمد منیب

 مدرس األنف واألذن والحنجرة

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 األنف واألذن والحنجرة ماجستیر م مكرم إبراھیمباس

  أ.د/ محمد عزام عبد الرازق

 أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  د/ ریھام عبد الوكیل إبراھیم

  مدرس أمراض التخاطب

  د/ أحمد حامد محمد محمد منیب

 مدرس األنف واألذن والحنجرة

  أ.د/ عزت محمد صالح

  أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  عبد الوكیل إبراھیم د/ ریھام

  مدرس أمراض التخاطب

  د/ أحمد حامد محمد محمد منیب

  مدرس األنف واألذن والحنجرة

  

 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
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 عالج األورام والطب النووي ماجستیر دنیا حسین عبد الحمید

  أ.د/ ھدى حسن عیسى

  أستاذ عالج األورام والطب النووي

  د/ مروة إسماعیل

  أستاذ مساعد عالج األورام 

  د/ محمد عالء الدین حسن

 مدرس عالج األورام 

  أ.د/ ھدى حسن عیسى

  أستاذ عالج األورام والطب النووي

  د/ رحاب فاروق

  أستاذ مساعد عالج األورام 

  د/ محمد عالء الدین حسن

 مدرس عالج األورام

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستیر أسماء رفعت عبدالمنعم

  أ.د/ محمد محمود حمدى

  أستاذ طب األطفال

  د/ میرفت أمین محمود

 مدرس طب األطفال

  أ.د/ محمد محمود حمدى

  أستاذ طب األطفال

  د/ دعاء محمد رأفت محمود

 أستاذ مساعد طب األطفال

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستیر سارة راشد فھمي یسى

  د/ إكرام على ھاشمأ.

  أستاذ طب األطفال

  أ.د/ أحمد رشدي أحمد

 أستاذ طب األطفال

  أ.د/ إكرام على ھاشم

  أستاذ طب األطفال

  د/ محمد أمیر فتحى ریاض

 أستاذ مساعد طب األطفال

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستیر أیمن اكرام عبد الھادي

  مد أ.د/ ھناء عبد اللطیف مح

  أستاذ طب األطفال

  د/ مرفت أمین محمود

 مدرس طب األطفال

  أ.د/ ھناء عبد اللطیف محمد 

  أستاذ طب األطفال

  د/ یاسر فاروق عبد الرحیم

  مدرس طب األطفال

  

  

 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
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 طب األطفال ماجستیر اندرو نشأت سعید

  أ.د/ فھیم محمد فھیم

  أستاذ طب األطفال

  شرین منصور جاللد/ 

 مدرس طب األطفال

  أ.د/ فھیم محمد فھیم

  أستاذ طب األطفال

  د/ شرین منصور جالل

  مدرس طب األطفال

  أ.د/ شعبان رضوان ھالل 

 أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستیر یاسمین عبد الباسط حمزة

  الكریمأ.د/ السید خلیل عبد 

  أستاذ طب األطفال

  د/ مرفت أمین محمود

 مدرس طب األطفال

  أ.د/ السید خلیل عبد الكریم

  أستاذ طب األطفال

  د/ اسماعیل لطفي محمد

 مدرس طب األطفال

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 ماجستیر طب األطفال نھال رفعت محمد سلطان

  أ.د/جیھان محمد كمال الدین

  فالأستاذ طب األط

  د/ أمیر محمد أبو الغیط

  مدرس طب األطفال

  د/ تغریدعبد العزیز محمد

 مدرس الصحة العامة وطب المجتمع

  أ.د/ عماد الدین محمود حماد

  أستاذ طب األطفال

  د/ أمیر محمد أبو الغیط

  مدرس طب األطفال

  د/ تغریدعبد العزیز محمد

 مدرس الصحة العامة وطب المجتمع

 بقرار اللجنة وافق المجلس على ما جاء

 طب األطفال ماجستیر سارة عادل محمود

  أ.د/ نجالء حسن إبراھیم 

  أستاذ طب األطفال

  د/ مرفت أمین محمود

 مدرس طب األطفال

  أ.د/ نجالء حسن إبراھیم

  أستاذ طب األطفال

  د/ أسامة محمود العشیر

  مدرس طب األطفال

 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة



 18

 طب األطفال دكتوراه ء الدیننانسي محمد عال

  أ.د/ عماد الدین محمود حماد

  أستاذ طب األطفال

  د/ دعاء محمد رأفت محمود

  أستاذ مساعد طب األطفال

  د/ مرفت أمین محمود

 مدرس طب األطفال

  أ.د/ عماد الدین محمود حماد

  أستاذ طب األطفال

  د/ دعاء محمد رأفت محمود

  أستاذ مساعد طب األطفال

  ي عليد/ أحالم بدو

 مدرس طب األطفال

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 أمراض كلى ماجستیر غادة صفوت عبد النعیم

  أ.د/ محمد الیمني قبیص

  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ أحمد علي عبید اهللا

 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

  أ.د/ محمد الیمني قبیص

  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ أحمد علي عبید اهللا

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

  د/ عالء علي محمد الزھیري

 مدرس التخدیر واالنعاش وعالج اآلالم

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 األمراض الباطنة  دكتوراه صابرین رفعت محمود عبد الملك

  أ.د/ البدري إبراھیم أبو النور 

  أستاذ األمراض الباطنة 

   د/ رفعت فتحي عبد العال

 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

  أ.د/ البدري إبراھیم أبو النور 

  أستاذ األمراض الباطنة 

  د/ رفعت فتحي عبد العال 

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

  أ.د/ عزة محمود عز الدین

  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  

  

 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
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 طب القلب واألوعیة الدمویة رماجستی مینا ماھر حافظ سعید

  أ.د/ سلوى رشدى دیمترى

  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

 د/ ھبة محمود عبد المحسن

 مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  أ.د/ سلوى رشدى دیمترى

  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

 د/ ھبة محمود عبد المحسن

  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  محمد تھاميأ.د/ وفاء 

 الباثولوجیا اإلكلینیكیةأستاذ 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  
 استمرار القید: -

  

تاریخ  تاریخ القید  التخصص الدرجة اسم الطالب
 التسجیل

تاریخ قبول 
 قرار المجلس السبب الرسالة

أحمد محمد محمد 
عام خامس  الفارماكولوجي ماجستیر  محمود

الستكمال الرسالة والحصول على  -----  ٢٢/٣/٢٠١٥ ٢٢/٤/٢٠١٤ وأخیر
 الدرجة

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

عام سابع  الطب المھني والبیئي دكتوراه  ماجد سعید الحاج
  تم تشكیل لجنة فحص ٢٤/٧/٢٠١٣ ١٩/٣/٢٠١٣ وأخیر

وافق المجلس على ما جاء بقرار  لالنتھاء من مناقشة الرسالة ٨/٤/٢٠١٩
 اللجنة

الطب الطبیعي والروماتیزم  دكتوراه  زینب سعد نعمان
  تم تشكیل لجنة فحص ٢٢/٣/٢٠١٥ ١٦/١٠/٢٠١٢ عام ثامن وأخیر والتأھیل

وافق المجلس على ما جاء بقرار  لالنتھاء من مناقشة الرسالة ٨/٥/٢٠١٩
 اللجنة

محمد زكریا كامل 
عام تاسع  األشعة التشخیصیة دكتوراه  عرفان

  تم تشكیل لجنة فحص ٢٣/٦/٢٠١٣ ٢٤/٣/٢٠١٠ وأخیر
وافق المجلس على ما جاء بقرار  لمناقشة الرسالة ٩/٤/٢٠١٩

 اللجنة

عام سابع  الباثولوجیا اإلكلینیكیة دكتوراه  علي حمدي علي
  تم تشكیل لجنة فحص ٢٣/٦/٢٠١٣ ٢٤/٣/٢٠١٠ وأخیر

وافق المجلس على ما جاء بقرار  لمناقشة الرسالة ٢/٤/٢٠١٩
 اللجنة

  
  تجمید قید: -

  
 قرار المجلس السبب  المدة التخصص الدرجة اسم الطالب

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعایة والدتھا ----  ٢٠١٩ثالثة أشھر اعتبارًا من مارس  التولید وأمراض النساء ماجستیر رحاب جمال محمود 
  

  .٢٠١٩دكتوراه اعتبارًا من أبریل قید السادة األطباء في جمیع التخصصات لدرجتي الماجستیر وال -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
 .قبول رسالة الدكتوراه في األمراض الباطنة الخاصة بالطبیبة/ ھبة مصطفى عبد الرءوف -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
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م��د عب��د قب��ول رس��الة ال��دكتوراه ف��ي أم��راض ال��دم اإلكلینیكی��ة الخاص��ة بالطبیب��ة/ حن��ان مح   - .العزیز

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  
 .قبول رسالة الدكتوراه في الطب النووي الخاصة بالطبیبة/ نسرین رجب علي محمدین -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  
 .قبول رسالة الدكتوراه في طب األطفال الخاصة بالطبیبة/ ھیام حسن سلیمان -

  بقرار اللجنةوافق المجلس على ما جاء 
  
 .قبول رسالة الدكتوراه في الباثولوجیا الخاصة بالطبیبة/ مي محمد یوسف -

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  
 قائمة بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات المنح مع التوصیة بمنحھم درجة الماجستیر: -

 
 التخصص االسم

 األمراض الباطنة  سارة مصطفى طاھر
 األمراض الباطنة  صطفى عبد الرجالاحمد م

 األمراض الباطنة  نھى جمال عبد المالك
 األشعة التشخیصیة ھیام یحیى حامد خلیل

 التخدیر والعنایة المركزة محمد كمال محمد خلف
 األنف واألذن والحنجرة مینا یوسف عشر

 الطب والطبیعي والروماتیزم والتأھیل حسن صالح الدین العسیلي
  المجلس على ما جاء بقرار اللجنةوافق 
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   قبول رسائل الماجستیر في جمیع التخصصات: -

 التخصص االسم
 األشعة التشخیصیة مروة علي عبد الرحمن محمد

 طب األطفال ایمن محمد كامل
  

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 ما يستجد من أعمال
  

جھاد صالح 
 الدین جالل

ة طب وجراح
 ماجستیر العین

االرتباط المحتمل بین مرضى السكرى ومتالزمة تقشر العدسة الكاذب فى 
  المصریین

The Possible Association Between Diabetes Mellitus And 
Pseudoexfoliation Syndrome In Egyptian Population 

  أ.د/ أشرف خلف الحسیني

  أستاذ طب وجراحة العین

  د/ ھاني عمر الصدفي

  أستاذ مساعد طب وجراحة العین

  د/ أحمد فرغلي عبد الحمید

 مدرس طب وجراحة العین

NCT03
7٤١١٥٣ 

١٤/٥/
٢٠١٩ 

وافق المجلس على ما 
 جاء بقرار اللجنة

سارة صبحي 
 ماجستیر طب األطفال حبیب جرس

عالج التھاب بطانة القلب باستخدام فانكومیسین وجنتامیسین فى مستشفى االطفال 
  یوطالجامعي بأس

Treatment Of Infective Endocarditis By Vancomycin And 
Gentamycin In Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ فردوس ھان عبد العال
  أستاذ طب األطفال
  د/ دعاء محمد رأفت

 أستاذ مساعد طب األطفال

NCT03
6٨٨٦٥٩ 

١/٤/٢٠١٩ 
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 ھبھ على
 احمد ابراھیم

المیكروبیولو
جیا الطبیة 
 والمناعة

 دكتوراه

التوصیف الجینى للبالزمید الذى یحمل الجینات المسؤولة عن المقاومة لعقارى 
  الكاربابینیم والكینولون فى عترات الكلیبسیال الرءویة فى مستشفیات جامعة 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

  د/ أمنیة حسن بكر

 المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة مدرس

NCT03
٧٦٧٢٨٣ 

٢٣/١٢/
٢٠١٨ 

وافق المجلس على ما 
 جاء بقرار اللجنة
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  تسجيالت مواضيع األبحاث
 

  تعدیل لجنة إشراف
  

 مجلسقرار ال لجنة األشراف بعد التعدیل یللجنة األشراف قبل التعد التخصص الدرجة االسم

 األشعة التشخیصیة دكتوراه محمود كمال عبده خیراهللا

  أ.د/ عبد الكریم حسن عبد اهللا
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ محمد كریم محمود

  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة
  د/ ریھام على محمود

 مدرس األشعة التشخیصیة

  هللاأ.د/ عبد الكریم حسن عبد ا
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ محمد كریم محمود

  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة
  د/ ریھام على محمود

  مدرس األشعة التشخیصیة

Prof.Dr\ Robert Morgan 

St George's university Hospitals 

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

مي المعتز باهللا محمد 
 عة التشخیصیةاألش ماجستیر الصادق خضراوي

  أ.د/ حسن إبراھیم مجلي

  أستاذ األشعة التشخیصیة

  د/ ممتاز ثابت عالم

 مدرس األشعة التشخیصیة

  أ.د/ حسن إبراھیم مجلي

  أستاذ األشعة التشخیصیة

  د/ ممتاز ثابت عالم

  مدرس األشعة التشخیصیة

  د/ محمود فاروق

  مدرس الباثولوجي

  

 

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

مروة حسین 
أحمد محمد 

 حمزة

األنف واألذن 
 دكتوراه والحنجرة

  القوقعة وظائف االتزان في األطفال ضعاف السمع اللذین أجریت لھم عملیة زراعة
Vestibular Function In Cochlear Implanted Hearing Impaired 
Children 

  أ.د/ ایناس سید محمد

  أستاذ السمعیات

  د/ إیمان عبد الفتاح سید

 أستاذ مساعد السمعیات

NCT03
599804 

26/7/201
8 

وافق المجلس على ما 
 جاء بقرار اللجنة
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ینا صفوت احمد د
 طب األطفال ماجستیر الزھیرى

  أ.د/ نفیسة حسن رفعت

  أستاذ طب األطفال

  د/ میرفت أمین محمود

 مدرس طب األطفال

  أ.د/ نفیسة حسن رفعت

  أستاذ طب األطفال

  د/ حكمة سعد فرغلي

 أستاذ مساعد طب األطفال

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

محمد عثمان عبد الحمید 
 عثمان

 طب القلب واألوعیة الدمویة دكتوراه

  أ.د/ حسام حسن علي
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ محمد عبد الغني كریم
  أستاذ مساعد طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ محمد أشرف أحمد

 مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  أ.د/ حسام حسن علي
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

  الغني كریم د/ محمد عبد
  أستاذ مساعد طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ محمد أشرف أحمد

  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

Prof.Dr. med\ Gerald S.Werner  

المستشفى األكادیمي  -مسنشفى دارمشتاد –أستاذ أمراض القلب 
ألمانیا -لجامعة فرانكفورت وھایدلبرج  

وافق المجلس على ما جاء 
 ةبقرار اللجن

 طب القلب واألوعیة الدمویة دكتوراه مروان سید محمود سید

  أ.د/ یحیى طھ كشك

  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ مجدى إبراھیم الدسوقى

  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ ھبة محمود عبد المحسن

 مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  أ.د/ یحیى طھ كشك

  الدمویة أستاذ طب القلب واألوعیة

  د/ مجدى إبراھیم الدسوقى

  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ ھبة محمود عبد المحسن

  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة
Prof \ Wolfgang Schoels  

جامعة  -مركز القلب بدویسبورج –رئیس قسم طب القلب 
 ألمانیا -دوسلدروف

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

 

  لقيد:استمرار ا
  

 مجلسقرار ال السبب تاریخ قبول الرسالة تاریخ التسجیل تاریخ القید  التخصص الدرجة اسم الطالب

الستكمال الرسالة الحصول على  -----  ٢٣/٦/٢٠١٣ ١٩/٤/٢٠١١ ----  الباثولوجیا اإلكلینیكیة دكتوراه  ھبة أحمد محمد ھاشم
 الدرجة

وافق المجلس على ما 
 جاء بقرار اللجنة

  

 يد قيد:تجم
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 مجلسقرار ال السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة السفر خارج البالد ٢٠١٩عام اعتبارًا من مایو  التخدیر والعنایة المركزة ماجستیر بیتر ماھر زكي
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة صحیة ظروف ٢٠١٩ستة أشھر اعتبارًا من أبریل  طب األطفال دكتوراه خالد محمد عالم

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة العمل خارج البالد ٢٠١٩ستة أشھر اعتبارًا من أبریل  طب األطفال دكتوراه محمد صبري محمد 
 المجلس على ما جاء بقرار اللجنةوافق  رعایة طفل ٢٠١٩عام اعتبارًا من مارس  طب القلب واألوعیة الدمویة ماجستیر شیرین سمیر أنیس
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعایة طفل ٢٠١٩عام اعتبارًا من مایو  األشعة التشخیصیة دكتوراه  منة اهللا سید حسن 

 اء بقرار اللجنةوافق المجلس على ما ج رعایة طفل ٢٠١٩عام اعتبارًا من ینایر  الباثولوجیا دكتوراه  منال أحمد عبد المنعم العسیلي
  

ت الج�زء التمھی�دي م�ن الج�زء األول (اإلحص�اء الطب�ي/ ط�رق البح�ث/ الجوان�ب األخالقی�ة           مذكرة للعرض على مجل�س الكلی�ة بش�أن اعف�اء الطبیب�ة/ ھب�ة اهللا محم�د عب�د الوھ�اب المقی�د لدرج�ة ال�دكتوراه ف�ي األم�راض الباطن�ة م�ن امتحان�ا                  - 
 العلمي) وكذلك المواد االختیاریة (إحصاء طبي متقدم/ الطب المبني على الدلیل) حیث أنھا اجتازتھم بنجاح وذلك قبل إلغاء القید. والقانونیة في الممارسة الطبیة والبحث

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة - 
 بتقدیر (جید). ٢٠٠٩امتحانات الجزء الثاني للماجستیر نظرًا لحصولھ على دبلومة في التخدیر في دور أكتوبر  منح السید الطبیب/ مصطفى الحناوي محمد ثابت درجة الماجستیر في التخدیر والعنایة المركزة بعد اعفاؤه من - 

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  
  مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن فك تجمید قید الطبیبة/ مروة حسین أحمد حمزة دكتوراه سمعیات. - 
   ر اللجنةوافق المجلس على ما جاء بقرا - 
  ج وذلك لظروف خاصة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن نقل قید الطبیبة/ راندا سالم وراء ماجستیر األنف واألذن والحنجرة من جامعة أسیوط إلى جامعة سوھا - 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة - 
 
  ھم درجة الدكتوراه:قائمة بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات المنح مع التوصیة بمنح - 

 التخصص االسم
 الطب النووي نسرین رجب علي محمدین

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
 
   قبول رسائل الماجستیر في جمیع التخصصات: - 

 التخصص االسم
 األشعة التشخیصیة شیماء جمال عبد المنعم

 األمراض العصبیة والنفسیة دعاء نور الدین عبد العظیم
  لمجلس على ما جاء بقرار اللجنةوافق ا


