
 9

  العلیا الدراسات
  

  المجموعات البحثية وضوعم مناقشة -1

  

  العليا من خارج الكلية ساتالقبول للدرا معايير -2

    

  الخ........ نظام تمويل االبحاث كما هو موضح بالمذكرة  مقترحات -3

  

قسم القلب واالوعية الدموية بالموافقة علي انشاء لجنة علمية لقسم القلب واالوعية الدموية بكلية الطب  خطاب -4
   23/3/2015صندوق الخدمة لهذا الغرض بتاريخ  سينفي تح ةباسيوط وتم فتح خان
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علي اضافة مشرف من قسم الجراحة العامة لرسالة  قةالمواف دمالنووي بشأن ع بقسم عالج االورام والط خطاب-5
  .في الرسالة ةدينا بركات صابر حيث أن الرسالة مرجعية وال دور لمشرف الجراح/ الماجستير الخاصة بالطبيبة

  

  :مواضيع األبحاث  تسجيالت
  

 مجلسال قرار فاألشرا لجنة ثالبح موضوع التخصص الدرجة االسم
 قالمناط طب دكتوراه محمد فاروق عبد العال محمود

الحارة والجهاز 
 الهضمى

 نموفى  )DNA(عملية الميثلة للحمض النووي  دور
  )سي(االلتهاب الكبدي الفيروسى  عناورام الكبد الناتجة 

  
ROLE OF DNA METHYLATION IN 
DEVELOPMENT OF HEPATITIS C 
RELATED HEPATOCELLULAR 
CARCINOMA 

  سعد زكى محمود 0د0أ
  المناطق الحارة والجهاز الهضمى أستاذ

  رجاء حمدى محمد سالمة 0د0أ
  الكيمياء الحيوية أستاذ

  غليونى حمدعلىمحمد أ 0د
  ضمىالمناطق الحارة والجهاز اله مدرس

  محمد مكيمحمد عبد الصبور  0د
 ىالمناطق الحارة والجهاز الهضم مدرس
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:تسجيالت مواضيع األبحاث  تابع 

  

 ممحمد عبد الحكي مروه
 مكاوى

الجلدية  االمراض دكتوراه
 لتناسليةوا

العالج المساعد بعد ليزر ثانى اكسيد الكربون  فعالية
إكلينيكية  اسةدر: الجزيئى فى ندبات حب الشباب الضامرة 

  وجزيئية ةباثولوجي –
EFFICACY OF ADJUVANT THERAPY 
AFTER FRACTIONAL CO2 LASER IN 
ATROPHIC POST-ACNE SCARS: A 
CLINICO-PATHOLOGICAL AND 
MOLECULAR STUDY 

  محمد عبد المجيدانصاف  0د0أ
  التناسليةو لديةالج مراضاال أستاذ

  عوض هيمإبرا مدسارة مح 0د
 الجلدية والتناسلية اضاالمر مدرس




 

االنسولين المكثف واالنسولين التقليدى فى  انواعبين العالج ب مقارنة وأمراض النساء التوليد دكتوراه رأفت رمزي رامى
  عالج ارتفاع السكر بالدم اثناء الحمل

INTENSIVE VERSUS CONVENTIAL INSULIN 
THERAPY IN TREATMENT OF DIABETES MELLITUS 
WITH PREGNANCY : A RANDOMIZED 
CONTROLLED TRIAL 

  محمد اضىصفوت عبد الر 0د0أ
  النساء اضوأمر توليدال أستاذ

  لبنى فرج التونى 0د0أ
  االمراض الباطنة أستاذ

  عمر ممدوح شعبان0د
  وأمراض النساء وليدمساعد الت أستاذ

  إبراهيم محمد إبراهيم 0د
 التوليد وأمراض النساء مدرس


  

 

وطب  امةالع الصحة دكتوراه محمود محمد محمد هبه
 المجتمع

 لمبكرةبرنامج تدريب االمهات على تطور االطفال فى المرحلة ا تأثير
  من عمرهم فى حضر أسيوط

IMPACT OF A MATERNAL TRAINING PROGRAM 
ON EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT IN URBAN 
ASSIUT 

  اميمة الجبالى محمد حلمى 0د0أ
  العامة وطب المجتمع صحةال استاذ

  إيمان محمد محمد منازع 0م0أ
  وطب المجتمع ةمساعد الصحة العام استاذ

  مدحت عربى خليل صالح 0م0أ
 العامة وطب المجتمع حةالص استاذ
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 ةالمناطق الحار طب دكتوراه حسين أحمد محمد
 والجهاز الهضمى

الجراحى فى  االستئصالبالموجات الدقيقة مقارنة ب جتثاثاال استخدام
  )قصير المدى متقي(الكبد الخبيثة  معالج اورا

  
MICROWAVE ABLATION VERSUS HEPATIC 
RESECTION IN MANAGEMENT OF 
HEPATOCELLULAR CARCINOMA 

  عبد الحميد عثمان نعثما 0د0أ
  المناطق الحارة والجهاز الهضمى أستاذ

  إيهاب فوزى عبده 0د0أ
  الهضمىالمناطق الحارة والجهاز  أستاذ

  أحمد محمد على  0د0أ
  الجراحة أستاذ

  محمد محمود القصاص 0د
 المناطق الحارة والجهاز الهضمى جامعة حلوان مدرس


  

 

 وعيةالقلب واال طب دكتوراه محمد محمود غزالى يسرا
 الدموية

  بطينىالتصوير المتعددة للتسارع ال طرق
  

MULTI MODALITY IMAGING OF THE VENTRICULAR 
TACHYCARDIA SUBSTRATES  

  سلوى رشدي ديمتري  0د0أ
  يةطب القلب واالوعية الدمو أستاذ

  لمىحاتم عبد الرحمن ح0د
  ويةمساعد طب القلب واالوعية الدم أستاذ

  تيم ديكفيلد 0د0أ
  مساعد طب القلب واالوعية الدموية أستاذ
 –القلب جامعة ماريالند بالتيمور  جياكهروفيسيول وحدة

  الواليات المتحدة 
  محمد أبو القاسم فرغل 0د

 الدموية ةطب القلب واالوعي مدرس


  

 

االيسر في  العلويقياسات الرأس والطرف  طريق عنقامة الذكور  تحديد الشرعي والسموم  الطب ماجستير نافع السيد محمد
  )دراسة مقارنة(الصعيد والدلتا  نطقتيم

ESTIMATION OF MALE STATURE FROM HEAD AND 
LEFT UPPER LIMB MEASUREMENTS IN UPPER EGYPT 
AND DELTA REGIONS (COMPARATIVE STUDY) 

  زغلول ثابت محمد. د
  مساعد الطب الشرعي والسموم استاذ

  عبد الحميد حييسالي ي. د
  مساعد الطب الشرعي والسموم استاذ
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االيجابي المتواصل علي المجري الهوائي بوحدة رعاية االطفال حديثي  ضغطال استخدام االطفال طب ماجستير فايز موسي كاترين

  )ينيكياكل نقد(االطفال الجامعي باسيوط ستشفيالوالدة بم
CLINICAL AUDIT ON THE USE OF C P A P (CONTINUOUS POSITIVE 
AIRWAY PRESSURE) IN NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT OF 
ASSIUT UNIVERSITY CHILDREN HOSPITAL   

  جعفر ابراهيم محمد. د.أ
  طب االطفال استاذ

  عزة احمد الطيب. د
 مساعد طب االطفال استاذ

المجلس وافق:  القرار
علي  كيةتدقيقية اكليني دراسة

استخدام الضغط االيجابي المتواصل علي 
حديثي  الطفالالمجري الهوائي بوحدة رعاية ا

نقد (باسيوط امعيبمستشفي االطفال الج الوالدة
 CLINICAL AUDIT ON THE)اكلينيكي

USE OF  CONTINUOUS POSITIVE 
AIRWAY PRESSURE IN NEONATAL 
INTENSIVE CARE UNIT OF ASSIUT 
UNIVERSITY CHILDREN HOSPITA 

  )ج(االطفال المصابين بااللتهاب الكبدي الوبائي  يالمنظمة ف) تي(خاليا  استجابة يةاالكلينيك الباثولوجيا ماجستير حمدي نجيب رضوي
REGULATORY T- CELL RESPONSE IN HEPATITIS  C 
VIRUS INFECTED CHILDREN 

  نادية محمود عبد الوهاب. د.أ
  الباثولوجيا االكلينيكية استاذ

  الحكيم نفادي دعب ءاسما. د
 الباثولوجيا االكلبنبكبة مدرس

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
  اللجنة

 

  فالاالكلينيكية لعالج مرض نقص الصفائح المناعي في طب االط المراجعة االطفال طب ماجستير سمير عطا اهللا شادي
CLINICAL AUDIT ON MANAGEMENT OF IMMUNE 
THROMBOCYTOPENIC PURPURA IN PEDIATRICS 

  سيدمحمد محروس . د.أ
  طب االطفال استاذ

  خالد ابراهيم عبد الرحمن. د
 مساعد طب االطفال استاذ


 
لعالج مرض نقص  كيةتدقيقية اكليني دراسة

  الصفائح المناعي في طب االطفال
CLINICAL AUDIT ON THE 
MANAGEMENT OF IMMUNE 
THROMBOCYTOPENIC 
PURPURA IN CHILDREN

 رةالمناطق الحا طب ماجستير مصطفي عزوز كريمة
 والجهاز الهضمي

جامعة اسيوط في خالل  ستشفياتفي وحدة مناظير م رقانياالنسداد الي باباس تقييم
  سنوات الماضية سالخم

EVALUATION OF THE ETIOLOGICAL SPECTRUM OF 
OBSTRUCTIVE JAUNDICE IN ASSUIT UNIVERSITY HOSPITAL 
ENDOSCOPY CENTER IN THE LAST 5 YEARS 

  شريف ابراهيم كامل. د.أ
  طب المناطق والجهاز الهضمي استاذ

  مخلوف علي مدناهد اح. د
 الجهازمساعد طب المناطق الحارة و استاذ

  الهضمي
  احمد فاروق السيد. د

 الهضمي الجهازطب المناطق الحارة و مدرس

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
   اللجنة
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  وارتفاع ضغط الدم انيفي مرضي السكر النوع الث أديبونكتن االكلينيكية الباثولوجيا ماجستير سيد يوسف ايات
ADIPONEECTIN IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND 
HYPERTENSION 

  احمد كامل مصطفي. د.أ
  كلينيكيةاال ياالباثولوج استاذ

  محمد زكريا عبد الرحمن. د
 االكلينيكية الباثولوجيامساعد  استاذ


  

العصبية  االمراض ماجستير محمد علي أحمد
 والنفسية

للمخ عبر الجمجمة والحث  تكررالم ناطيسيالدمج بين الحث المغ دور
  الطرفية علي االداء الحركي بعد السكتات الدماغية لالعصابالكهربي 

EFFECT OF COMBINED REPTITIVE TRANCRANIAL 
MANETIC STIMULATION AND PERIPHERAL NERVE 
ELECTRICAL STIMULATION ON POST-STROK 
MOTOR FUNCTION 

  محمد عبد الرحمن أحمد. د.أ
  االمراض العصبية استاذ

  خالد أوسامه محمد. د
 العصبية ضاالمرا مدرس


  

 

فون والبراند باعتباره مؤشر غير تداخلي لتشخيص دوالي  عامل الباطنة االمراض ماجستير شاكرجميل  بيتر
عن االلتهاب  لناتجالتعويضي ا لكبديالمرئ في مرضي التليف ا

  الكبدي الفيروسي سي
VON WILLEBRAND FACTOR (V W F) AS A NON 
INVASIVE PREDICTOR OF ESOPHAGEAL VARICES 
IN PATIENTS WITH HCV COMPENSATED HEPATIC 
CIRRHOSIS 

  محمد مصطفي عبد اهللا. د.أ
  االمراض الباطنة أستاذ

  زين العابدين احمد سيد. د
 الباطنة اضمساعد االمر أستاذ



باعتباره  البراندفون و عامل
دوالي المرئ  شخيصمؤشر غير تداخلي لت

التعويضي الناتج  بديمرضي التليف الك في
  عن االلتهاب الكبدي الفيروسي سي

VON WILLEBRAND FACTOR AS 
A NON INVASIVE PREDICTOR 
OF ESOPHAGEAL VARICES IN 
PATIENTS WITH HCV 
COMPENSATED HEPATIC 
CIRRHOSIS 
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احمد محمد  صالح
 سنوسي

 جراحة ماجستير
 مالعظا

علي  دللتصنيف ثالثي االبعاد لكسور هضبة الظنوب المعتم رجعيالم المعيار
 SCHATZKER AND)الي تصنيفي  داالشعة المقطعية ثالثية االبعا

OTA/AO)   
 

 RELIABILITY OF CT-BASED THREE COLUMN 
CLASSIFICATION OF TIBIAL PLATEAU FRACTURE 
COMPARARED TO SCHATZKER AND OTA/AO 
CLASSIFICATION 

  فيصل فهمي ادم. د.أ
  العظامجراحة  أستاذ

  فاروقاسامه احمد . د.أ
  عظامجراحة ال أستاذ

  علي محمدين محمد. د.أ
 جراحة العظام أستاذ


مقارنة 

 ورلكس االعمدةدقة التصنيف ثالثي 
هضبة الظنوب المعتمد علي االشعة 
المقطعية ثالثية االبعاد الي تصنيفي 

(SCHATZKER AND OTA/AO)   

 
سامي جاد عبد  رانيا

 السميع
والعناية  التخدير ماجستير

 المركزة
عيوب  حعن بعد لالطفال الذين يخضعون الصال قةللتهيئة المسب لقلبيةالحماية ا خصائص

  الخلقية القلب
CARDIO PROTECTIVE PROPERTIES OF REMOTE 
PRECONDITIONING IN CHILDREN UNDERGOING REPAIR OF 
CONGENITAL HEART DEFECTS 

  عبد اللطيف محمدمحمد . د.أ
  التخدير والعناية المركزة أستاذ

  سيد قاعود عبد الشافي. د
 التخدير والعناية المركزة مدرس


 

 الوالدةتدقيقية حول المبادئ التوجيهية في التعامل مع النزيف في االطفال حديثي  دراسة االطفال طب ماجستير ابراهيم عبد المنعم أمل
  في مستشفي االطفال الجامعي بأسيوط

CLINICAL AUDIT ON MANAGEMENT OF NEONATAL BLEEDING IN 
ASSIUT UNIVERSITY CHILDREN HOSPITAL 

  سانينفاروق السيد ح. د.أ
  طب االطفال أستاذ

  علم الدين محمد عبد اهللا/ د
 مساعد طب االطفال استاذ



تدقيقية اكلينيكية عن عالج  دراسة
في االطفال حديثي الوالدة في مستشفي  النزيف

  االطفال الجامعي بأسيوط

 
عن إستخدام إحادي جلوماتات الصوديوم في  ةاإلضطرابات الفسيولوجية الناتج بعض  الفسيولوجيا  دكتوراه عبد العظيم محمد  مني

  ذكور الجرذان 
Some physiological Disorders due to use of monosodium glutamate in 
male rats  

  مصطفي جابر محمد  0د 0أ
  الطبية  جياالفسيولو أستا

   مدأح العزيزمروة عبد  0د0أ
  الفسيولوجيا الطبية  أستاذ

  سيد جمعة  مدأسماء مح 0د
 الطبية        فسيولوجياال مدرس



الناتجة  فسيولوجيةال اإلضطرابات
ذكور  فيعن إستخدام إحادي جلوماتات الصوديوم 

  الجرذان 

physiological Disorders due to use of 
monosodium glutamate in male rats 
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مقارنة بين محلول شلل عضلة القلب البارد والدافئ عند إعطائة بالطريقة األمامية  دراسة رالقلب والصد جراحة  دكتوراه محمد عبد الباقي  هيثم
  القلب  ماتفي جراحات صما

Antergrade intermittent cold cardioplegia in comparison to antegrade 
warm cardioplegia in heart valve surgery   

 

  أحمد محمد كمال المنشاوي  0د0أ
ورئيس قسم جراحة القلب  أستاذ

  والصدر
  أحمد محمد فتحي غنيم  0د

   والصدرمساعد جراحة القلب  أستاذ
  أحمد محمد طة إسماعيل  0د

 جراحة القلب والصدر  مدرس

 بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
  اللجنة

 

من طنين غير معلوم  نالجهاز الدهليزي في المرضي الذين  يعانو تقييم  سمعيات  دكتوراه حسين فريد وشاحي دعاء
 السبب بإحدي األذنين 

Vestibular evaluation of patients with unilateral idiopathic 
subjective tinnitus  

  محمد سالمة بكر . د.أ
  ورئيس وحدة السمعيات  أستاذ

  إيناس سيد محمد  0د
  عياتمساعد السم أستاذ

 ما على المجلس وافق:  القرار
  اللجنة بقرار جاء

 

محمد جمال الدين  نهى
 تعالعبد الم

اللبتين فى الدم عند االطفال قبل سن  يالتى تؤثر على مستو العوامل االطفال طب دكتوراه
 المدرسة

Serum leptin level in preschool children and factors 
affecting it 

  يتأسماء حامد شر 0د0أ
  طب االطفال أستاذ

  اسامة محمود العشير0د
 االطفال بط مدرس




Serum leptin level 
AN factors affecting in 

preschool children   

الطبيعى  الطب دكتوراه فراج أحمد محمد سارة
 والتأهيل والرواتيزم

 11عائلة مستقبالت عامل نخر الورم ( ستيوتيجرينتعدد اشكال جين او 
بالرثيان  لمصابينوتصلب الشرايين فى المرضى المصريين ا) بي 

  ليالمفص
  

Osteoprotegerin gene polymorphism (tumor necrosis 
factor receptor super family 11B) (tnfrsf11B) and 
atherosclerosis in Egyptian patients with rheumatoid 
arthritis 

  حمودايمان عباس م 0د0أ
  الطب الطبيعى أستاذ

  أبو العيون هيمزهراء ابرا 0د
  مساعد الطب الطبيعى أستاذ

  لحكيمايمان محمد حسين ا0د
  يعىالطب الطب مدرس

  كامل سيد سهير 0د
 االكلينيكية لباثولوجيامساعد ا أستاذ

 ما على المجلس وافق:  القرار
  اللجنة بقرار جاء
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عن طريق الجلد لعالج ) ضئيل األختراق ( منظار الكلي  إستخدام المسالك البولية  جراحة دكتوراه محمد طالب اللحام  شادي
  حصي الكلي عند األطفال 

MINI PERCUTANEOUS NEPHRO;IHOTOMY   
FOR TEATMENT OF PEDIATRIC RENAL STONE  

  فتحي جابر  الغناني  0د0أ
  جراحة المسالك البولية  أستاذ

  المنعم  دأحمد محمد عب 0د0أ
  جراحة المسالك البولية  أستاذ

  أحمد كمال محمد حسب النبي  0د
 جراحة المسالك البولية  مدرس


  

 

الكلى عن طريق الجلد فى حاالت قصور  واتحص استخراج البولية كالمسال جراحة دكتوراه أحمد عبد الرحمن محمد
  لىوسوء وظائف الك لمزمنالكلى ا ظائفو

Percutatneous nephrolithotomy in chronic kidney 
disease and poorly functioning kidney  

 

  ياسر محمود عبدالسالم 0د0أ
  السالك البولية راحةج استاذ

  ابراهيم ةايهاب اسام 0د
  لك البوليةالسا راحةج مساعد استاذ

  المولى جادمحمود  حمدم 0د
 جراحة السالك البولية ساعدم استاذ
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  موضوع البحث تغيراً جوهرياً وكذا تعديل لجنة االشراف   تغيير

 

 قبل البحث موضوع  التخصص الدرجة االسم
    التغيير

 قبل اإلشراف لجنة
 التعديل

 بعد اإلشراف لجنة    بعدالتغيير البحث موضوع
 التعديل

 مجلسال قرار

عبد الحميد  اميرة
 كامل

 الكيمياء دكتوراه
 الحيوية

بعض الدالئل الحيوية  تقييم
  لمرضي سرطان المبيض
Evaluation of some 

biomarkers in ovarian  
 cancer patients 

  ثريا سعيد الديب 0د0أ
  الحيوية كيمياءال أستاذ

مديحة محروس  0د0أ
  زخارى

  الكيمياء الحيوية أستاذ
  سالى محمد بكار0د

  الكيمياء الحيوية مدرس
 

الدالئل البيوكيميائية الحديثة فى  بعض
  من النوع الثانى السكريمرض 

Some recent biochemical 
markers in type2 diabetes 
mellitus 

  ثريا سعيد الديب 0د0أ
  الكيمياء الحيوية أستاذ

محروس  حةمدي 0د0أ
  زخارى

  الحيوية ءالكيميا أستاذ
  سالى محمد بكار0د

الحيوية ياءالكيم مدرس 
  لبنى فرج التونى 0د0أ

 ةاالمراض الباطن أستاذ

  

 
 

فى  الحديثة بيوكيميائيةال الدالئل
  من النوع الثانى كريمرض الس

Some recent biochemical 
markers in type2  
 diabetes mellitus 
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  :لجنة االشراف  تعديل
  

 مجلسال قرار اإلضافة بعد اإلشراف لجنة اإلضافة قبل اإلشراف لجنة التخصص الدرجة االسم

الرحيم عبد الناصر  عبد
 صادق

  تونى زياناحمد 0د0ا العامة الجراحة ماجستير
  الجراحة العامة استاذ

  لةعبد اللة بدوى عبد ال0د0ا
  امةالجراحة الع استاذ

  اشرف احمد حلمى0د0ا
  مساعد الجراحة العامة استاذ

  حلزونات ةشريان الطحال قبل استئصالة بواسط سد
فى حاالت التضخم الشديد وحاالت استئصال  

 الطحال الصعبة

  تونى زيان حمدا0د0ا
  الجراحة العامة استاذ

  اللةعبد اللة بدوى عبد 0د0ا
  الجراحة العامة استاذ

  اشرف احمد حلمى0د0ا
  العامة ساعدالجراحةم استاذ

  هانى محمد سيف0د0ا
  االشعة التشخيصية استاذ
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  :تعديل لجنة االشراف  تابع
  

 مجلسال قرار اإلضافة بعد اإلشراف لجنة اإلضافة قبل اإلشراف لجنة التخصص الدرجة االسم
  صباح أحمد محمد. د.أ الباثولوجيا ماجستير ليفتحي ع رنا

  الباثولوجيا أستاذ
  نهي عبد الرحيم ابو الحجاج. د

  الباثولوجيا مدرس
لمستقبل حمض الفوليك الفا في  يالكيميائ يالتعبير المناع(

 )انسجة الثدي الحميدة والخبيثة

  صباح أحمد محمد. د.أ
  الباثولوجيا أستاذ

  نهي عبد الرحيم ابو الحجاج. د
  اثولوجياالب مدرس

  يحي فراج مدمح. د
 الجراحة مدرس


  

 

عبد الغفار عبد  نشوى
 الرحمن

  منال احمد محمد مندور0د0ا حيويةال الكمياء ماجستير
  الكمياء الحيوية استاذ

  نىمحمد محمود مه الدخ0د
  الكمياء الحيوية الطبية مدرس

العالج  دالبيوكميائية لتقلبات الغضروف بع الدالالت
   السترنتيومب

  المفصلى العظمى هابفى االلت رانيالت
Biomarkers of cartilage turnover after  
treatment with Strontium ranelate in 

osteoarthritis 

  دورمنال احمد محمد من0د0ا
  الكمياء الحيوية استاذ

  ايات عبد الرحمن 0د
  الكمياء الحيوية سمبق مدرس

  نشوى احمد محمد مصطفى0د
 بقسم الهستولوجى مدرس
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  : شرافتعديل لجنة اال تابع
  

 مجلسال قرار اإلضافة بعد اإلشراف لجنة اإلضافة قبل اإلشراف لجنة التخصص الدرجة االسم
وأمراض  التوليد دكتوراه أبو الفضل السيد أحمد

 النساء
  طارق خلف الحسينى 0د0أ

  النساء وأمراضالتوليد  أستاذ
  محمد محمود فهمى فتح اهللا 0د0أ

  وأمراض النساء التوليد أستاذ
  ابراهيم محمد مابراهي 0د

  التوليد وأمراض النساء مدرس
The impact of adnexal surgery on 

ovarian  
 reserve and reproductive performance 

  طارق خلف الحسينى 0د0أ
  التوليد وأمراض النساء أستاذ

  محمد محمود فهمى فتح اهللا 0د0أ
  النساء اضالتوليد وأمر أستاذ

  ابراهيم ابراهيم محمد 0د
  التوليد وأمراض النساء مدرس

  سعد عامر 0د
 يسمساعد التوليد وأمراض النساء ورئ أستاذ
  وحدة

 المناظير جامعة نوتنج هام المملكة المتحدة 


  

 

االوعية  جراحة دكتوراه شحات محمد فراج أحمد
 الدموية

  بدويبكر الحسن  0د0أ
  جراحة االوعية الدموية أستاذ

  سامى عبد العزيز 0د0أ
  يصيةاالشعة التشخ أستاذ

  يلمصطفى سعد خل 0د0أ
  جراحة االوعية الدموية أستاذ

  على ممدوح العشماوى 0د0أ
واستشارى وحدة جراحة االوعية  اطنةالب أستاذ

  الدموية
 

  البدوي كرحسن ب 0د0أ
  جراحة االوعية الدموية أستاذ

  سامى عبد العزيز 0د0أ
  االشعة التشخيصية أستاذ

  مصطفى سعد خليل 0د0أ
  جراحة االوعية الدموية أستاذ
  وعالج أمراض  صفى تشخي دوبلكسال دور

  ليالطرف السف االوردة
Role of duplex in management of  

 lower extremities venous disorders 
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 تابع تعديل لجنة االشراف :
  

 مجلسال قرار اإلضافة بعد اإلشراف لجنة اإلضافة قبل اإلشراف لجنة التخصص الدرجة االسم
  أحمد مصطفى حامد 0د0أ لتشخيصيةا االشعة دكتوراه الأحمد محمود أبو الع ناهد

  االشعة التشخيصية أستاذ
  ايمان أبو الحمد أحمد 0د0أ

  لتشخيصيةاالشعة ا أستاذ
االشعة المقطعية متعددة المقاطع فى معالج  تطبيقات

  لمرئسرطان ا
Application of multislice ct in 

management of cancer esophagus 

  أحمد مصطفى حامد 0د0أ
  تشخيصيةاالشعة ال أستاذ

  دايمان أبو الحمد أحم 0د0أ
  االشعة التشخيصية أستاذ

  محمد أبو المجد سالم 0د
جنوب مصر  داالورام بمعه حةمساعد جرا أستاذ

 لالورام


  

 

  كامل طفىهشام مص 0د0أ التشخيصية االشعة دكتوراه مقبول أحمد مروة
  قسم االشعة التشخيصية ورئيس أستاذ

  حسن ابراهيم مجلي 0د0أ
  قسم االشعة التشخيصية أستاذ

  محمد زيدان محمد 0د
  قسم االشعة التشخيصية مدرس

اعتالالت الثدى باستخدام الرنين المغناطيسى  تقييم
البروتوني بواسطة التحليل  المغناطيسىوالرنين 
  الطيفي

Evaluation of breast lesions using 
magnetic resonance imaging and proton 
magnetic resonance spectroscopy 

  املهشام مصطفى ك 0د0أ
  ورئيس قسم االشعة التشخيصية أستاذ

  حسن ابراهيم مجلي 0د0أ
  يصيةقسم االشعة التشخ أستاذ

  محمد زيدانمحمد  0د
  تشخيصيةقسم االشعة ال مدرس

  هشام محمود حمزة 0د
جنوب مصر  عهدم الوراممساعد جراحة ا أستاذ

 لالورام
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  :لجنة االشراف  ديلتع تابع
  

 مجلسال قرار اإلضافة بعد اإلشراف لجنة اإلضافة قبل اإلشراف لجنة التخصص الدرجة االسم
  عمرو فاروق مراد0د التشخيصية االشعة دكتوراه أحمد اهللاعبد شيماء

  مساعد االشعة التشخيصية بمعهد االورام أستاذ
  هيثم أحمد سامى 0د

  االورام بمعهد صيةاالشعة التشخي مدرس
  ياسر أحمد محمد 0د

  االمراض الصدرية مدرس
للشعب  لتخيلىاالشعة المقطعية متعددة المقاطع والمنظار ا دور

  الهوائية فى تشخيص اورام الرئة
Role of mdct and virtual bronchoscopy  in 
diagnosis of pulmonary neoplasms 

  حسين ابتمصطفى ث 0د0أ
   التشخيصيةاالشعة  أستاذ

  عمرو فاروق مراد0د
  مساعد االشعة التشخيصية بمعهد االورام أستاذ

  أحمد سامى ثمهي 0د
  االشعة التشخيصية بمعهد االورام مدرس

  ياسر أحمد محمد 0د
 االمراض الصدرية مدرس


  

 

  جالل زكى تمحا 0د0أ التشخيصية االشعة دكتوراه ىحسين عل عبير
  جراحة العظام أستاذ

  محمد كريم محمود 0د
  التشخيصية شعةاال مدرس
 االشعةالمغناطيسى و الرنينمقارنة لدور كل من  دراسة

متعددة المقاطع فى فحص مفصل الكتف بالوسيط  المقطعية
  المعتم

Comparative study of shoulder mcdt arthrography 
versus mr arthrography using one-shot 
examination 

  حاتم جالل زكى 0د0أ
  جراحة العظام أستاذ

  محمد كريم محمود 0د
  االشعة التشخيصية مدرس

  ايمان ابو الحمد أحمد 0د0أ
 االشعة التشخيصية استاذ
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 تابع تعديل لجنة االشراف :

 مجلسال قرار اإلضافة بعد اإلشراف لجنة اإلضافة قبل اإلشراف لجنة التخصص الدرجة االسم
  حامد ىأحمد مصطف 0د0أ التشخيصية االشعة دكتوراه إمام عبد الغنى أحمد

  التشخيصية عةاالش أستاذ
  الشرقاوي ممدوحمصطفى أحمد  0د0أ

  معهد االورام –االشعة التشخيصية  أستاذ
  حسام الدين مصطفى كامل 0د

  االوراممعهد  – يصيةالتشخ شعةاال أستاذ
مقارنة فى الحقن الكيماوى الورام الرئة عن طريق الشريان  دراسة

وطريقة استخدام "  ولالليبد" الرئوى بين الطريقة التقليدية باستخدام 
  الحبيبات المحملة بالدوراء

Transpulmonary chemoembolization : comparative 
study between the classic chemolipiodolization 
technique and the drug-eluting beads technique 

  أحمد مصطفى حامد 0د0أ
  شخيصيةاالشعة الت أستاذ

مصطفى أحمد ممدوح  0د0أ
  الشرقاوي

معهد  –االشعة التشخيصية  أستاذ
  االورام

  حسام الدين مصطفى كامل 0د
معهد  – خيصيةاالشعة التش أستاذ

  االورام
  ادر حسنعفاف عبد الق 0د0أ

  االشعة التشخيصية أستاذ
 


  

 

مجدى محمود  محمود
 محمد

المسالك  جراحة دكتوراه
 البولية

  العنانى ابرفتحى ج 0د0أ
  جراحة المسالك البولية أستاذ

  محمد عبد البصير سيد 0د0أ
  ةجراحة المسالك البولي أستاذ

  أحمد شحاته العزب 0د
  مساعد جراحة المسالك البولية أستاذ
  )المخاطر والمزايا  متقيي( زرع الكلي  اعادة

Kidney retransplantation (risk and benefit evaluation ) 

  فتحى جابر العنانى 0د0أ
  ةجراحة المسالك البولي أستاذ

  محمد عبد البصير سيد 0د0أ
  ةجراحة المسالك البولي أستاذ

  أحمد عبداهللا تمدح 0د
  جراحة المسالك البولية أستاذ
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  قيد  استمرار

  

 مجلسال قرار الفترة التخصص الدرجة االسم
  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار 2014عام اعتبارا من اكتوبر  لمدة صدريةال االمراض ماجستير عماد صبحي  ديفيد

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار 2015عام اعتبارا من ابريل  لمدة الجلدية والتناسلية االمراض دبلوم هانى صادق ماريان
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار 2014عام اعتبارا من اكتوبر  لمدة الكلي أمراض ماجستير حسن رشاد رشاد
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار 2015عام اعتبارا من اكتوبر  لمدة الباطنة االمراض ماجستير أحمد عبد المحسن مروة
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار 2015من ابريل  عتباراا معا لمدة باطنةال االمراض دكتوراه محمد على والء
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار 2015ابريل  من تباراعام اع لمدة الطبية الفسيولوجيا دكوراه انور سيد سالي
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار 2015عام اعتبارا من اكتوبر  لمدة الجلدية والتناسلية االمراض دبلوم عبد الكريم جابر سحر

القيد تحويل 
 

 مجلسال قرار المحول اليها الكلية المحول منها الكلية التخصص الدرجة الطالب اسم
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار جامعة جنوب الوادى  –قنا  طب أسيوط جامعة االكلينيكية الباثولوجيا دكتوراه محمد حسن عيسى صفاء
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار أسوان جامعة أسيوط جامعة الجراحة دكتوراه عبد الحق عبد المجيد أحمد
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار عين شمس جامعة أسيوط جامعة والتوليد النساء ماجستير ناصر عباس عمر

 :القيد  تجميد

 مجلسال قرار السبب الفترة التخصص الدرجة  ماالس       

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار الرسالة استكمال 2015/ 1/5 من اعتبارا عام لمدة النساء وأمراض التوليد دكتوراه محمد محمود حافظ ايهاب

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار الرسالة استكمال 2015/ 1/4 من اعتبارا عام لمدة الجراحة دكتوراه محمد عبد الحميد عمرو
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  :القيد  إلغاء

 مجلسال قرار اإللغاء سبب التخصص الدرجة االسم

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار النيابة فترة من الستقالتها االطفال طب ماجستير اسماعيل رحاب ابو سماح

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار العين وجراحة طب قسم الي تحويله العظام جراحة ماجستير حيدر حسن منصور

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار الدراسية الرسوم سداد ولعدم طلبه على بناء العامة الجراحة ماجستير هاشم محمود احمد عمر

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار طلبها علي بناء والنفسية العصبية االمراض ماجستير محمود جمال ايمان

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار الدراسية الرسوم سداد لعدم واالعصاب المخ جراحة ماجستير الخير ابو محمود كامل ماهر

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار الدراسية الرسوم سداد لعدم واالعصاب المخ جراحة ماجستير سالم السالم عبد سالم السالم عبد

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار الدراسية الرسوم سداد لعدم واالعصاب المخ جراحة ماجستير الجائر الشتوى الجليل عبد السالم عبد
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 ندي حسن صالح / بالطبيبة خاصةلرسالة الماجستير ال يعلي اضافة مشرف من قسم الجراحة بمستشفي الراجح ةقسم عالج االورام والطب النووي بشأن عدم الموافق خطاب
.في الرسالة جراحةالرسالة مرجعية وال دور لمشرف ال نأ حيث 

 

  

لعمل معادلة بدرجة الدكتوراه  توراهعبداهللا المدرس المساعد بالقسم والمبعوثة للحصول على الدك مدرانيه نجيب مح/ قسم االمراض الصدرية بشأن الطلب المقدم من الطبيبة  خطاب
  . صريةالم

  

  . مدخالد فوزى مح/ شأن اسباب التاخير فى تسجيل موضوع البحث رسالة الدكتوراه للطبيب المناطق الحارة والجهاز الخضمى ب بقسم ط خطاب
  

  :أسماؤهم بعد كل حسب التخصص الموضح قرين اسمه وضحةللسادة األطباء الم الماجستيررسائل  قبول

  التخصص                                            االسم
  التوليد وأمراض النساء                                         سمعاننشأت  نارمين
  اءصالح محمد حسين                                    التوليد وأمراض النس رضا
  الدموية ةطب القلب والوعي        نادر نجيب                                      نادية

  النساء أمراضالتوليد و          صفى الدين محمد جميل صحراء
  طب االطفال           الرحمن محمود عبد الكريم عبد

  إميل صابر                                                   طب القلب والوعية الدموية دينا
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    راهالدكتو 

  الفسيولوجيا الطبية           نسرين محمود عبد الراضى  
  الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية           الدين جابر شلتوت  الحأسماء ص 

  

  
  . ة بمنحه درجة الدكتوراهعبد الناصر حسن مع التوصي المحمد كم/  الخاصة بالطبيب  مجراحة العظا في وراهرسالة الدكت قبول

  

 . مع التوصية بمنحه درجة الدكتوراه ىعمران خضرى قناو/  الخاصة بالطبيب  لتشخيصيةا االشعةرسالة الدكتوراه في  قبول

  

  . هانى مصطفى إسماعيل مع التوصية بمنحه درجة الدكتوراه/  المركزة الجراحية الخاصة بالطبيب  يةالدكتوراه في االتخدير والعنا رسالة قبول

  

 . هأسماء محمد إسماعيل مع التوصية بمنحها درجة الدكتورا/  الطبيبةرسالة الدكتوراه في طب االطفال الخاصة ب قبول

  

 . درجة الدكتوراه نحهابم توصيةهدى صالح أحمد ثابت مع ال/ الخاصة بالطبيبة ) الهستولوجى ( االساسية  الطبيةفي العلوم  اهالدكتور ةرسال قبول
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القيد تحويل 

 

 مجلسال قرار المحول اليها الكلية هاالمحول من الكلية التخصص الدرجة الطالب اسم
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار أسيوط جامعة شمس عين جامعة كلي أمراض ماجستير حشمت فهمي عالء

  قيد  استمرار
  

 مجلسال قرار الفترة التخصص الدرجة االسم
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار  االكلينيكية الباثولوجيا دكتوراه تمام محمد منال

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار 2015 ابريل من اعتبارا عام لمدة كولوجي الفارما ماجستير مله سيد محمد
  

  :مواضيع األبحاث  تسجيالت
  

 مجلسال قرار ألشرافا لجنة البحث موضوع التخصص الدرجة االسم

والعناية  التخدير ماجستير أحمد عبد الجواد مهند
 المركزة

فاعلية استخدام عقار الجابابنتين وعقار  مقارنة
المورفين عن طريق الفم قبل العمليات وتأثيرهما 

بعد العمليات في المرضي  لمعلي تسكين اال
  لكبريسرطان البطن ا ياتالخاضعين لعمل

EFFICACY OF PRE-OPERATIVE ORAL   
GABAPENTIN IN COMPARISON 

WITH ORAL MORPHINE (MST) ON 
POST – OPERATIVE PAIN RELIEF IN 
PATIENTS UNDERGOING MAJOR 
ABDOMINAL CANCER SURGERIES 

  صفية عبد الحميد مصطفي. د.أ
  التخدير والعناية المركزة أستاذ

  عمرو لرحمنسامي عبد ا. د.أ
معهد جنوب  االنعاشالتخدير و أستاذ

  مصر لالورام
  محمد أحمد محمد مصطفي. د
التخدير واالنعاش معهد جنوب  مدرس

  مصر لالورام
 

 ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة بقرار جاء
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  : األبحاثمواضيع  تسجيالت

  

 مجلسال قرار األشراف لجنة البحث موضوع التخصص الدرجة االسم

 ماجستير نصار محمد حسين سوسن
وأمراض  التوليد

 النساء

 لمصاحبةانتشار التغيرات الغير طبيعية ا معدل
 زمةبالمنظار بين النساء العقيمات بمتال شفةالمكت

عبر دراسة وصفية ( الكيسات دالمبيض المتعد
  )مقطعية

PREVALENCE OF CONCOMITANT 
LAPAROSCOPIC ABNORMALITIES 

AMONG INFERTILE WOMEN WITH 
P.C.O.S : ACROSS SECTIONAL 

OBSERVATIONAL STUDY 

  مؤمن أحمد كامل. د.أ
  التوليد وأمراض النساء أستاذ

  محمد مصطفي درويش عاطف. د.أ
  التوليد وأمراض النساء أستاذ

  عصام الدين رشاد عبد الحفيظ. د
  وأمراض النساء يدلتولا مدرس

  
 

 ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة بقرار جاء

 التشخيصية االشعة ماجستير ناجح عبد الحفيظ محمد

في  وجيالمغناطيسي باالنتشار الم التصوير دور
  مأورام الرح قييمت

ROLE OF DIFFUSION WEIGHTED 
MAGNETIC RESONANCE IMAGING 
IN THE ASSESSMENT OF UTERINE 

NEOPLASMS 

  ايمان أبو الحمد أحمد. د.أ
  االشعة التشخيصية أستاذ

  ايهاب منصور محمد. د
  التشخيصية شعةاال مدرس

 

 مع المجلس وافق:  القرار
من  مشرفالتوصية باضافة 

 قسم النساء والتوليد
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  : ألبحاثمواضيع ا تسجيالت

  

 مجلسال قرار فاألشرا لجنة البحث موضوع التخصص الدرجة االسم

 ماجستير ابو بكر ابو زيد مي

الطبية  العلوم
 الساسيةا
الطفيليات (

 )الطبية

االستجابة المناعية للجيارديا المبيليا في  تقييم
  الحيوانات المعدية معمليا

ASSESSMENT OF THE IMMUNE 
RESPONSE TO GIARDIA LAMBLIA IN 

EXPERIMENTALLY INFECTED 
ANIMALS 

  عبير السيد محمود . د
  الطفيليات قسممساعد ب أستاذ
  هناء يوسف بكير. د
  مساعد بقسم الطفيليات أستاذ
  ياسر مختار محمد. د

 طفيلياتبقسم ال مدرس

ان  عليسالمجل وافق:  القرار
موضوع البحث  بحيص

  :كالتالي
االستجابة المناعية  تقييم

للجيارديا المبيليا في 
  الحيوانات المعدية معمليا

المناعية  ابةاالستج تقييم
للجيارديا المبيليا في 

  الحيوانات المصابة معمليا
 

 

  :تعديل لجنة االشراف  تابع
 مجلسال قرار اإلضافة بعد اإلشراف لجنة اإلضافة قبل اإلشراف لجنة التخصص الدرجة االسم

  مصطفي اسماء
 الباثولوجيا ماجستير الحافظ عبد

  االكلينيكية

  العظيم عبد جالل حنان. د.أ
  االكلينيكية الباثولوجيا استاذ
  كامل محمد طاهرة. د
  االكلينيكية الباثولوجيا مدرس

 كأداة) الميليرين مضاد( هرمون استخدام امكانية(
 )المبيض تكيس متالزمة لتشخيص

  العظيم عبد جالل حنان. د.أ
  االكلينيكية الباثولوجيا استاذ
  كامل محمد طاهرة. د
  االكلينيكية الباثولوجيا مدرس
  السالم عبد الراضي عبد طارق
 النساء وامراض التوليد مدرس

 ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة بقرار جاء
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  :تعديل لجنة االشراف  تابع
 لمجلسال قرار اإلضافة بعد اإلشراف لجنة اإلضافة قبل اإلشراف لجنة التخصص الدرجة االسم

 االكلينيكية الباثولوجيا ماجستير نجيب حمدي رضوي

  الوهاب عبد محمود نادية. د.أ
  االكلينيكية الباثولوجيا استاذ

  نفادي الحكيم عبد اسماء. د
  االكلينيكية الباثولوجيا مدرس

 الكبدي بااللتهاب المصابين االطفال في المنظمة) تي( خاليا استجابة( 
 ) )ج( الوبائي

  الوهاب عبد محمود نادية. د.أ
  االكلينيكية الباثولوجيا استاذ

  نفادي الحكيم عبد اسماء. د
  االكلينيكية الباثولوجيا مدرس

  ابراهيم حسن نجالء
 االطفال طب مساعد استاذ

 ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة بقرار جاء

 االكلينيكية الباثولوجيا ماجستير محارب احمد يسرا

  فاضل العال عبد منظمة. د.أ
  االكلينيكية الباثولوجيا استاذ
  كامل محمد طاهرة. د
  االكلينيكية الباثولوجيا مدرس

 )الكبد لسرطان جديدة داللة 73 جولجي بروتين(

  فاضل العال عبد منظمة. د.أ
  االكلينيكية الباثولوجيا استاذ
  كامل محمد طاهرة. د
  االكلينيكية الباثولوجيا مدرس

  المالك عبد عمر محمد
 الهضمي والجهاز الحارة المناطق طب مدرس

 ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة بقرار جاء

 والحنجرة واالذن االنف ماجستير سيد احمد محمد

  العال عبد شاكر محمد. د.أ
  والحنجرة واالذن االنف استاذ
  احمد الشافعي حمزة. د

  والحنجرة واالذن االنف مدرس
 التهاب عالج في الموضعية والطرق النظامي الحيوي المضاد بين مقارنة(

 )المزمن الصديدي الوسطي االذن

  العال عبد شاكر محمد. د.أ
  والحنجرة واالذن االنف استاذ
  احمد الشافعي حمزة. د

  والحنجرة واالذن االنف مدرس
  احمد عمر اسماء. د

  االكلينيكية الباثولوجيا مساعد استاذ
 

 ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة بقرار جاء

  

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 33

  
  

  :تسجيالت مواضيع األبحاث  تابع
  

 مجلسال قرار األشراف لجنة البحث موضوع التخصص الدرجة االسم

 االسرة  طب دكتوراه محمد محمد خضيرى ترنيم

) النوع االول ( المرتبطة بمرض السكري  الضغوط
على عيادة  لمترددينبين طالب جامعة اسيوط ا

  بةالطل
Diabetes related distress among 
Assiut university students with type 
1 diabetes mellitus attending 
students clinic 

  محمد حسن قايد 0د0أ
  بقسم الصحة العامة أستاذ

  لسعيد صالح عبد الجلي 0د
 طب القاهرة -طب األسرة مدرس

 مع المجلس وافق:  القرار
التوصية باضافة مشرف من 

قسم االمراض العصبية 
 والنفسية

 
  :لجنة االشراف  يلتعد تابع
 مجلسال قرار التعديل بعد اإلشراف لجنة التعديل قبل اإلشراف لجنة التخصص الدرجة االسم

 الجراحة دكتوراه شاهين صفوت محمد

  شلتوت الدين صالح 0د0أ
  والفم والفكين الوجه جراحة أستاذ

  مدرة محمد أحمد 0د0أ
  االسكندرية طب – والفم والفكين الوجه جراحة أستاذ

  بيسشو كيزوسا 0د0أ
 كيوتو جامعة – والفم والفكين الوجه جراحة أستاذ

  شلتوت الدين صالح 0د0أ
  والفم والفكين الوجه جراحة أستاذ

  مدرة محمد أحمد 0د0أ
 طب – والفم والفكين الوجه جراحة أستاذ

 االسكندرية

 ما على المجلس وافق:  القرار
 اللجنة بقرار جاء
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  قيد  استمرار
  

 مجلسال قرار الفترة التخصص الدرجة االسم
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار 2015 ابريل من اعتبارا عام لمدة االكلينيكية الباثولوجيا دكتوراه حسنين أحمد شوقى ابتسام

  

  . الدكتوراه ةالعسيلى مع التوصية بمنحها درج لمنعمأميرة محمد عبد ا/ الدكتوراه في السمعيات الخاصة بالطبيبة  ةرسال قبول

  

في حالة رسوب الطالب في مقرر من المقررات الدراسية ( 4من الالئحة الداخلية لكلية الطب بنظام النقاط المعتمدة رقم ) 47(للعرض علي مجلس الكلية بشان تعديل نص المادة  مذكرة
 الخ...........تسجيل النقاط مرة اخري لذات المقرر عليه ان يعيد مرات بعيقوم الطالب باعادة االمتحان في المقرر الذي رسب فيه فقط واذا رسب فيه اكثر من ار

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 انھ حیث الماجستیر من االول الجزء في االكلینیكیة والفیزیاء والفارماكولوجي الفسیولوجي: مواد امتحانات من المركزة والعنایة التخدیر في الماجستیر لدرجة المقید  محمد الحناوي مصطفي/ الطبیب اعفاء
  : الدبلوم امتحانات في واجتازھا االمتحانات ھذه ادي

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

  ومبشأن الغاء قيد بعض االطباء لدرجة الماجستير نظرا لعدم سداد الرس مذكرة

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار
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