
 

 
 

٩

٩

  العليا الدراسات
  ٢٠١٦ ابريل دور االول الجزء الماجستير نتائج •
   ٢٠١٦ ابريل دور الثانى الجزء الماجستير نتائج •
   النتيجة المجلس أعتمد:  القرار

  
  : األبحاث مواضيع تسجيالت

 المجلس قرار األشراف لجنة البحث موضوع الدرجة التخصص االسم 

 

 أسماء
 محمود
 أحمد

 األشعة
 التشخيصية

 مفصل عدوى ومتابعة كشف في الصوتية فوق الموجات دور ماجستير
  الوالدة حديثي في الفخذ

Role Of Ultrasonography In Early Detection and 
Follow up of Hip Joint Infection in Neonates 

  مجلي إبراهيم حسن /د.أ
  التشخيصية األشعة أستاذ

  عباس عادل نسرين /د
  التشخيصية األشعة مدرس

  العيون أبو محمد السيد ناريمان /د
 العظام جراحة مدرس

  :الى العنوان بتعديل توصية مع المجلس واافق
Role Of Ultrasonography In the Early Detection 
and Follow up of Hip Joint Infection in Neonates 

 عدوى ومتابعة المبكر الكشف في الصوتية فوق دورالموجات
 الوالدة حديثي في الفخذ مفصل

 

 غادة
 محمود
 قرني

 األشعة
 التشخيصية

 عند المخ اورام تقييم في المغناطيسي بالرنين الطيفي التحليل دور ماجستير
  األطفال

Role of MR spectroscopy in evaluation of 
pediatric brain tumors. 

  سيد العزيز عبد سامي /د.أ
  التشخيصية األشعة أستاذ

  علي محمد نهى /د
  التشخيصية األشعة مدرس

  رياض فتحي خالد /د
  األطفال أورام مساعد أستاذ

  
  
  
  
 

 الى العنوان بتعديل توصية مع المجلس واافق
Role of Magnetic Resonance Spectroscopy in the 
Evaluation of Pediatric Brain Tumors 
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١٠

١٠

 

 أحمد دعاء
 مهدي سيد

 األمراض
 الجلدية
 والتناسلية

 ومستوي االنتصاب درجة علي الدماغية السكتة موقع تاثير ماجستير
  الدم في البروالكتين وهرمون التستوستيرون هرمون

Impact Of Cerebrovascular Stroke Site On 
Degree Of Erectile Function, Total Testosterone 
And Prolactin Hormone Level 

  راجح سيد علي طارق /د.أ
  والنفسية العصبية األمراض أستاذ

  علي كمال الدين عماد /د
  وذكورة تناسلية أمراض مساعد أستاذ

  المجيد عبد العال عبد أحمد /د
 والتناسلية الجلدية األمراض مدرس

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

 

 عبد محمد
 الرؤوف

 عبد
 المحسن

 األمراض
 الجلدية
 والتناسلية
 وأمراض
 الذكورة

 السائل معايير على للفيروسات المضادة الجديدة العقارات تأثير ماجستير
  سي المزمن الكبدى االلتهاب مرضى فى المنوى

Effect Of New Oral Antiviral Drugs On Semen 
Parameters In Chronic Hepatitis C Virus Patients 

  مهران الرحمن عبد محمد علي /د
  والتناسلية الجلدية األمراض مساعد أستاذ

  Detection العال عبد أحمد /د
  والتناسلية الجلدية األمراض مدرس

  رحمة أبو علي زكريا محمد /د
 وطب والكبد الهضمي الجهاز مدرس
 الحارة المناطق

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

 

 نورهان
 قطب حسن
  محمد

 األمراض
 الجلدية
 والتناسلية
 وأمراض
 الذكورة

 الندبات عالج في فلورويوراسيل ٥ مقابل أ توكسين بوتولينوم ماجستير
  الليفية

Botulinum Toxin Type A Versus 5-Fluorouracil In 
Treatment Of Keloids 

   إسماعيل أحمد المعز عبد سحر /د
  والتناسلية الجلدية األمراض مساعد أستاذ

  طالب أبو السيد أحمد دعاء /د
 والتناسلية الجلدية األمراض مدرس

 الباثولوجى قسم من مشرف بإضافة توصية مع المجلس واافق

 

 نانيس
 حكيم عادل
 خله

 األمراض
 الجلدية
 والتناسلية
 وأمراض
 الذكورة

 عالج في الدموية بالصفائح الغنية والبالزما الدقيقة بالإلبر الوخز ماجستير
 الشباب حب عن الناتجة الندبات

Microneedling And Platelet Rich Plasma (PRP) 
In Treatment Of  Post Acne Scars 

  إسماعيل أحمد المعز عبد سحر /د
 والتناسلية الجلدية األمراض مساعد أستاذ

  الذكورة وأمراض
  طالب أبو السيد أحمد دعاء /د

 والتناسلية الجلدية األمراض مدرس
  الذكورة وأمراض

  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١١

١١

 

 دعاء
بهجت 

عبدالحميد 
 ثابت

 أمراض
الصدر 
 رنوالتد

 دكتوراه

 المركزة العناية وحدة مرضي على تأثيرها و العضالت حالة تقييم
  للصدر

Evaluation of Muscle Status and Its Impact on 
Respiratory ICU Patients 

  نم.د/ مها كامل غاأ
  أمراض الصدر أستاذ

  هدى أحمد مخلوف.د/ أ
  الصدر راضأم أستاذ

  .د/ علي عبد العظيم حسنأ
 أمراض الصدر أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

 

 

 آالء
 سيد
 علي
 محمد

 األمراض
 الصدرية

  الصدر ألمراض المركزة العناية في الوفاة متنبئات ماجستير
Mortality Prediction In Respiratory Intensive 
Care Unit 

  الخولي سيد محمد مها /د.أ
  الصدر أمراض أستاذ

  صادق حمدي سيماء /د
  الصدر أمراض مدرس

  المنعم عبد محمد ريهام /د
 الصدر أمراض مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

 

 هدير
سيد 

خليفة 
 سالم

 األمراض
الصدرية 
 والتدرن

 ماجستير

 الرئوية السدة مرضي من الحرجة للحاالت الميكروبيولوجي النمط
 أسيوط بمستشفي الصدر ألمراض المركزة بالعناية المزمنة
  الجامعي

Microbiological Profile Of Critically Ill COPD 
Patients In Respiratory Intensive Care Unit In 
Assiut University Hospital 

  .د/ مها كامل غانمأ
  األمراض الصدرية أستاذ

  مخلوف.د/ هدى أحمد أ
  األمراض الصدرية أستاذ
  حسن يمعبد العظ علي
 ةمساعد األمراض الصدري أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١٠ 

 اسـماء 
ــد  محم
ــد  محم
 محمود

ــراض  االم
 العصبية

 على الجمجمة عبر المتكرر المغناطيسي بالحث العالج تأثير دكتوراه
 في) االدراك وخلل واالكتئاب عسرالبلع( حركية الغير االعراض
  باركنسون مرض

The Effect Of Transcranial Magnetic Stimulation 
On Non-Motor Symptoms (Dysphagia, 
Depression, Cognitive Impairment) In 
Parkinson's Disease 

  خضر حسين محمد ايمان. د.أ
  العصبية االمراض استاذ

  محمد اوسامة خالد. د
 العصبية االمراض مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٢

١٢

١١ 

 محمد
 أحمد
 زكي

 الصادق

 األمراض
 العصبية
 والنفسية

 السكري بداء المصابون المرضي لدي المعرفية القدرات اضراب ماجستير
  االنسولين عقار ويتناولون

Cognitive Impairment In Patients With Diabetes 
Mellitus On Insulin Therapy 

   درويش سعد عصام /د.أ
  العصبية األمراض أستاذ

  علي محمد أنور /د
  العصبية األمراض مدرس

  خليفة أنور والء /د
 العامة الباطنة األمراض مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١٢ 
 والء

جمال 
 جاداهللا

 األنف
واألذن 
 والحنجرة

 ماجستير

 الوسطى األذن بالتهاب المصابون األطفال عند)د( فيتامين قياس
  الحاد

Vitamin D Levels In Children Diagnosed With 
Acute Otitis Media 

  عبداهللا مد.د/ محمد عبداهللا محأ
  والحنجرة واألذنجراحة األنف  أستاذ

  لممحمد أحمد محمود سا /د
  جراحة األنف واألذن والحنجرة أستاذ

  رحمنزكريا عبدال حمدم /د
 اإلكلينيكي يالباثولوج قسممساعد ب أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١٣ 

 شيماء
 عبده
 محمد
 عبد
 الغني

 األنف
 واألذن
 والحنجرة

 األنفية والجيوب باألنف التشريحية االختالفات بين االرتباط ماجستير
  األنفية والجيوب لألنف المزمن وااللتهاب

Correlation Between Sinonasal Anatomical 
Variations AndChronic Rhinosinusitis 

  الرازق عبد عزام محمد /د.أ
  والحنجرة واألنف األذن جراحة أستاذ

  عثمان مصطفى محمد /د
 والحنجرة واألنف األذن جراحة مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١٤ 

 ايمان
 عبد

 الرحمن
 علي
 احمد

 الباثولوجيا
 االكلينيكية

 تشخيص فى الخلوى بالتدفق الظاهرى المناعى التصنيف دور ماجستير
  المتعدد النقوى الورم ومتابعة

Role Of Flow Cytometry Immunophenotyping In 
Diagnosis And Monitoring Of Mutiple Myeloma 

  محمد عمر حنان. د.أ
  االكلينيكية الباثولوجيا أستاذ

  سيد محمد دعاء. د.أ
 جنوب معهد – االكلينيكية الباثولوجيا أستاذ
  لالورام مصر
  احمد حسن ايمان. د

 معهد – االكلينيكية الباثولوجيا مدرس
 لالورام مصر جنوب

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٣

١٣

١٥ 
 هند

منصور 
 محمود

 الباثولوجيا
 ماجستير كلينيكيةاإل

 الكروماتوجرافيا و التكهرب للبأرمتساوي التشخيصية الفائدة
 األطفال في السري الحبل دم فحص في األداء عالية السائلة
  ثالسيميا األلفا الكتشاف الوالدة حديثي

Diagnostic performance of high performance 
liquid chromatography (HPLC) versus isoelectric 
focusing (IEF) in newborn cord blood screening 
for alpha-thalassemia 

  نتاج الدي محمد.د/ لبنى أ
  ةالباثولوجيا اإلكلينيكي أستاذ

  الجمال يسحر عبد اهللا مرس /د
 ينيكيةاإلكل ثولوجياالبا ساعدم أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١٦ 

 جورج
 مجدي
 نجيب

 التخدير
 والعناية
 المركزة

 احصار في البوبيفاكين لعقار الديكساميثازون عقار إضافة تأثير ماجستير
  السفلي للطرف العظام عمليات في الجافية فوق

The Effects of Adding Dexamethasone to 
Epidural Bupivacaine for Lower Limb 
Orthopedic Surgery 

  مرسي العزيز عبد رضا محمد /د.أ
  المركزة والعناية التخدير أستاذ

  الرحيم عبد جالل محمد /م.أ
 المركزة والعناية التخدير مساعد أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١٨ 

 جاكلين
 سمير
 هنى

 التخدير
 والعناية
 والمركزة

 المورفين لعقار جدا صغيرة بجرعة الناليكزون اضافةعقار تاثير ماجستير
 فى المورفين لعقار الجانبية االعراض لتقليل العنكبوتية االم تحت

  الشرج عمليات
Effects Of Intrathecal Ultra Small Dose Of 
Naloxone To Minimize The Side Effects Of 
Intrathecal Morphine In Anal Surgery 

  عثمان اهللا عبد اكرام /د.أ
  المركزة والعناية التخدير أستاذ

  محمد محمود الرحيم عبد /د
 المركزة والعناية التخدير مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

١٩ 

مصطف
 ى

 دمحم
 العالأبو

 التوليد
وأمراض 
 النساء

 ماجستير

عنق  اباتإص لتشخيصمنظار عنق الرحم  بلمقا حمالر منظار
  اهرياغير سليم ظ رحمفي السيدات الالتي لديهن عنق  حمالر

Office Hysteroscopy Versus Stationary 
Coloposcopy For Diagnosis Of Cervical Lesions 
In Women With Unhealthy Looking Cervix 

  .د/ مؤمن أحمد مؤمن كاملأ
  أمراض النساء والتوليد أستاذ

  درويش فىمحمد مصط ف.د/ عاطأ
  والتوليد ساءأمراض الن أستاذ

  كمال محمد زهران /د
 توليدأمراض النساء وال أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٤

١٤

 

٢٠ 

 ابتهال
 رجب
 العزب
الجلداو

 ي

 التوليد
 وأمراض
 النساء

 لاللم كمسكن كريم بالليدوكايين مقارنة تراينيترات الجلسريل استخدام ماجستير
  منضبطة عشوائية دراسة: اللولب تركيب اثناء

Topical Glyceryl Trinitrate Versus Lidocaine Cream As 
Analgesia For IUD Insertion: A Randomized Controlled Trial 

  صبرة محمد علي /د.أ
  النساء وأمراض التوليد أستاذ

  عباس محمد أحمد /د
 النساء وأمراض التوليد مدرس

 :الى العنوان بتعديل توصية مع المجلس واافق
 كمسكن كریم اللیدوكایین نیتراتوال ثالثى الجلسریل بین مقارنة
 منضبطة عشوائیة دراسة: اللولب تركیب اثناء لاللم

٢١ 

 محمد
 رفعت
 عبد

 اللطيف

 بالقناة الكبيرة الحصوات لعالج الخيارات أفضل قواعد وضع ماجستير الجراحة
  الرئيسية المرارية

Guidelines In Management Of Large CBD Stone 

  رياض علي هشام /د.أ
  العامة الجراحة أستاذ

  إبراهيم علي إبراهيم /د.أ
 العامة الجراحة أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٢٢ 

 هدى
عبد 

القادر 
محمد 
 علي

 جراحة
 نفاأل

واألذن 
والحنجر

 ة

 ماجستير

 تيبس مرض تشخيص فى المقاطع متعددة المقطعية االشعة دور
  األذن عظيمات

Role Of Multislice CT Scan In Management Of 
Otosclerosis 

  الجليل د.د/ أحمد أبو الوفا عبأ
  الحنجرةجراحة األنف واألذن و أستاذ

  د.د/ سامي عبد العزبز سيأ
  األشعة التشخيصية أستاذ

  مصطفى عثمان  مدمح /د
 والحنجرة ذناألنف واأل ةجراح مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٢٣ 

 محمد
 صالح
 عبد

 الكريم

 جراحة
 االوعية
  الدموية

 

  التداخلية الجراحة طريق عن السباتى الشريان ضيق عالج دكتوراه
Endovascular Treatment Of Carotid Artery 
Stenosis   

  خليل سعد مصطفى. د.أ
  الدموية االوعية جراحة استاذ

  احمد العزيز عبد خالد. م.أ
  الدموية االوعية جراحة استاذ

  احمد اسماعيل محمود. د
  الدموية االوعية جراحة مدرس

  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

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

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


 

 
 

١٥

١٥

٢٤ 
 سحر
 مديح

 علي

 جراحة
األوعية 
 الدموية

 ماجستير

مرضى  ىلد زيةالمرك ةالجراحة التداخلية فى عالج ضيق االورد دور
  الفشل الكلوى

Endovascular Management Of Central Venous 
Stenosis In Haemodialysis Patients 

  خليل.د/ مصطفى سعد أ
  دمويةجراحة األوعية ال أستاذ

  عطا اهللا مدأح لعزيزخالد عبدا .م/أ
  الدموية عيةمساعد جراحة األو أستاذ

  حمدمحمد إبراهيم أ /د
 لدمويةاألوعية ا حةجرا مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٢٥ 

 محمد
 جمال
 جالل

 جراحة
 األوعية
 الدموية

 الحرقفي الوريد فتح واعادة جراحيا الفخذي الوريد باطنة استئصال دكتوراه
  المزمن الوريدي االنسداد في التداخلية الجراحة طريق عن

Femoral Endovenectomy With Endoluminal Iliac 
Vein Recanalization In Chronic Venous Occlusion. 

  مبارك الدين عالء محمد /د.أ
  الدموية األوعية جراحة قسم ورئيس أستاذ

  البدوي بكر حسن أحمد /د
  الدموية وعيةاأل جراحة مدرس

  أحمد إبراهيم محمد /د
 الدموية األوعية جراحة مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٢٦ 

 محمد
كمال 
كامل 
 ليلخ

 جراحة
 ماجستير التجميل

 المتأخر الجلدي بالترقيع مقارنة الجلدي والترقيع المبكر االستئصال
   العميقة الحرارية الحروق لمرضى

Early Excision And Skin Graft Versus Delayed 
Skin Grafting For Patients With Deep Thermal 
Burn 

  سنباطي.د/مصطفى عبد الحافظ الأ
  تجميلجراحة ال أستاذ

  أسامة يس طه /د
  مساعد جراحة التجميل أستاذ

  منوفيطارق ال /د
 التجميل  جراحة استشاري

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٢٧ 

 نجم
 الدين
 أبو
 النجا
 أحمد

 الجراحة
 العامة

  التجميلية العالجية الثدي لجراحات والتجميلية الورمية النتائج تقييم دكتوراه
  .مستقبلية إكلينيكية دراسة: السرطانية الثدي أورام عالج في

Evaluation Of Oncologic And Aesthetic Outcomes 
Of Therapeutic Mammoplasty Techniques In 
Management Of Breast Cancer: A Prospective 
Clinical Study. 

   محمد السالم عبد الراضي عبد /د.أ
  العامة الجراحة أستاذ

  أحمد ثابت مصطفى /د.أ
  العامة الجراحة أستاذ

  قطب محمد بكر محمد /د
  العامة الجراحة مدرس

  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٦

١٦

٢٨ 

 اندرو
ثروت 
 نصيف

 جراحة
 لعظاما

 ماجستير

 ةالصدري لفقراتكسور ا رضىفى االصابة العصبية فى م التحسن
  الكسر يعةالى طب بالنسبةالقطنية 

Recovery Of Neurological Injury In Patients With 
Thoracolumbar Spine Fracture Relevant To The 
Fracture Pattern 

  .د/ عصام خلف اهللا خليفة الشريفأ
  سورجراحة العظام والك أستاذ

  علي د.د/ حسن محمأ
  العظام والكسور احةجر أستاذ

  .د.م/ خالد محمد حسنأ
 الكسورمساعد جراحة العظام و أستاذ

  الى العنوان بتعديل توصية معع المجلس واافق
Recovery of Neurological Injury and its relation 
to the Fracture Pattern in Patients with 
Thoracolumbar Spine Fracture 

 مرضى في الكسر بطبیعة وعالقتھ العصبیة االصابة من التعافي
 القطنیة الصدریة الفقرات كسور

 

٢٩ 

 عمرو
فضأبوال
 السيد ل

 جراحة
 العظام

 دكتوراه

 ازاحتهقطع عظم العقب و عبالمقارنة م دمالعمود الوحشي للق تطويل
من خلل وظيفة وتر العضلة القصبية  ثانيةال المرحلةلألنسي في 

  .يةالخلف
Lateral Column Lengthening Versus Medial 
Displacement Calcaneal Osteotomy In Stage II 
Tibialis Posterior Tendon Dysfunction 
"Randomized Control Trial" 

  فري.د/ كمال أحمد محمد الجعأ
  جراحة العظام أستاذ

  لعادلي.د/ وائل يوسف اأ
  لعظامجراحة ا أستاذ

  حسام محمد عبد المنعم /د
 لعظامجراحة ا مدرس

  الى العنوان بتعدیل توصیة مع المجلس واافق
  

 وازاحتھ العقب عظم قطع مع بالمقارنة للقدم الوحشي العمود تطویل
 القصبیة العضلة وتر وظیفة خلل من الثانیة المرحلة  في لألنسي
 .محاكمة عشوائیة تجربة: الخلفیة

٣٠ 

 أحمد
رمضان 

 دالالهعب
 محمد

 جراحة
 ماجستير العظام

 بعد ما في السفلي الطرف لترميم الميكروسكوبية الجراحات نتائج
  االولية العظام اورام استئصال

The Outcome Of Microvascular Reconstruction Of 
The Lower Limb After Resection Of Primary Bone 
Tumors 

  جمالال بداهللاع .د/ طارقأ
  لعظامجراحة ا أستاذ

  عمرو السيد علي /د.أ
  مجراحة العظا أستاذ

  .د/ محمد مصطفى قطبأ
  امالعظ راحةج أستاذ

  
  
  
  
 

  الى العنوان بتعدیل توصیة مع المجلس واافق
Outcomes of Lower LimbMicrovascular 
Reconstruction After Resection of Primary Bone 
Tumors 
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١٧

١٧

٣١ 

 معتز
عبدالرح

 علي يم
 أحمد

 جراحة
 العظام

 معدل تحديد فى الخلفى الفخذى اللقمى المحور استخدام تقييم ماجستير
  الركبة مفصل تغيير حاالت فى الفخذى للمكون الدورانى االنحراف

Evaluation Of The Use Of Posterior Condylar 
Reference In Femoral Component Rotation In  
Total Knee  Arthroplasty 

  خليفة محمد إمام ياسر /د.أ
  واإلصابات العظام جراحة أستاذ

  بكر المنعم عبد محمد حاتم /م.أ
  واإلصابات العظام جراحة مساعد أستاذ

  مهران الحميد عب أحمد محمد /د
 واإلصابات العظام جراحة مدرس

  الى العنوان بتعدیل توصیة مع  المجلس واافق
Evaluation Of Posterior Condylar Reference In 
Determining the amount  of Femoral Component 
Rotation In Total Knee Arthroplasty Patients 

 االنحراف معدل تحدید في الخلفي الفخذي اللقمي المحور تقییم
 الركبة مفاصل تغییر مرضى في الفخذي للمكون الدوراني

٣٢ 

 محمود
 فاروق
 علي
 حسن

 جراحة
 المسالك
 البولية

 الخلفى القصبى تحفيزالعصب استخدام بين مستقبلية عشوائية دراسة دكتوراه
 العصبية المثانة عالج فى)  أ( البوتولينوم بمادة المثانة وحقن

  المستعصية
Posterior Tibial Nerve Stimulation Versus 
Botulinum Toxin A Injection For Treatment Of 
Refractory Overactive Bladder; A Prospective 
Randomized Study 

  أحمد إبراهيم الفتاح عبد /د.أ
  البولية المسالك جراحة أستاذ

  أبوالعال اللطيف عبد حسن /د.أ
  البولية المسالك جراحة أستاذ

  العزب شحاته أحمد /د.أ
 البولية المسالك جراحة أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٣٣ 

 اهللا منة
 حمدم

عبداللط
 يف 

 الصحة
العامة 
وطب 

 جتمعالم

 ماجستير

الصحية ما قبل السفر للمعتمرين  الممارساتو إلتجاهاتوا المعرفة
  يالمغادرين من مطار أسيوط الدول

Pre-travel Health Knowledge, Attitude and 
Practice of Umrah Pilgrims Departing from Assiut 
International Airport. 

  .م/ حسنية سعيد عبد المجيدأ
  معالصحة العامة وطب المجت أستاذ

  وسلي حميريت ممدو /د
 الصحة العامة وطب المجتمع مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٣٤ 

 مروة
أبو 

المكارم 
 يثيالل

 الصحة
 العامة
وطب 
 المجتمع

 ماجستير

 مراكز على المترددات بين للمشكالت والتأهب للوالدة االستعدادات
  أسيوط بمدينة الحمل لمتابعة والطفولة االمومة رعاية

Birth Preparedness And Complication Readiness 
Among Antenatal Clients Attending Maternal And 
Child Health Centers Of Assiut City 

  الدين.د/ رندة محمد شمس أ
  معالصحة العامة وطب المجت أستاذ

  وصلي دوحميريت مم /د
  الصحة العامة وطب المجتمع مدرس
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١٨

١٨

٣٥ 

 آالء
 عادل
 زكي
 محمد

 الصحة
 العامة
 وطب
 المجتمع

  اسيوط جامعة طالب بين الشعر تساقط وبائيات ماجستير
Epidemiology Of Alopecia Among Assiut 
University Students 

  قائد حسن محمد /د.أ
  المجتمع وطب العامة الصحة بقسم أستاذ

  سليمان أحمد محمد أسماء /د
  المجتمع وطب العامة الصحة بقسم مدرس

  مرسي أحم حنان /د
 الجلدية األمراض بقسم مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٣٦ 

 ايريني
صموئي

 ل
 بولس
 سعد

 عالج
 األورام

 النووى الحمض اخطاء باصالح الخاصة والجيناتCD 133  دور دكتوراه
 والمستقيم السينى القولون لمرضى الجراحة قبل ما عالج تقييم فى

 سنا االصغر
Role Of CD 133 And Microsatellite Status  In 
Evaluation Of Young Patients With Rectosigmoid 
Cancer Receiving Neoadjuvant Treatment 

  علي الكريم عبد سامية./ أ
  األورام عالج أستاذ

  السرس حامد أحمد داليا /د
  األورام عالج مساعد أستاذ

  الفتاح عبد نبيه عال /د
  األورام عالج مدرس

  شحاته رفعت محمود /د
 األورام عالج مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

 

٣٧ 

 شيماء
 محمد
 سليمان

 الطب
 الطبيعي

  الحمراء الذئبه مرضى فى الوالده نتائج ماجستير
Obstetric Outcomes In Systemic Lupus Patients 

  عابدة محمد احمد عصام. د.أ
  والتاهيل والروماتيزم الطبيعي الطب استاذ

  جمعة حسنين سمر. د
  والتاهيل والروماتيزم الطبيعي الطب مدرس

  علي محمد سيد محمود. د
  النساء وامراض التوليد استاذ

  
  
  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٩

١٩

٣٨ 

 دينا
عالءالد

 عبد ين
 العال

 القلب طب
 واألوعية
 الدموية

 بالشريان الحديثة الجلطة مرضى فى الصبغة من الناتج الكلى وظائف اختالل ماجستير
  العاجلة التدخلية القلبية القسطرة اجراء بعد للقلب التاجى

Contrast-Induced Nephropathy In STEMI Patients 
Undergoing Primary Percutaneous Coronary 
Intervention. 

  كشك طه يحيي /د.أ
  القلب أمراض أستاذ

  العربي حسن حسام /د.أ
  القلب أمراض أستاذ

  أحمد الجليل عبد أحمد /د
 القلب أمراض مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٣٩ 

 غادة
 محمود
 شوكت
 علي
 محمد

 القلب طب
 واألوعية
 الدموية

 بطئ حدوث توقع فى الليمفاوية والخاليا الدموية الصفائح بين النسبة اهمية ماجستير
 طريق عن فتحه اعادة بعد التاجى الشريان فى الدم سريان عودة فى

  الحاد القلب عضلة احتشاء مرضى فى العالجية القسطرة
Value Of Platelet-Lymphocyte Ratio In Prediction Of 
Coronary Angiographic No-Reflow In Patients Subjected 
To Primary Percutaneous Coronary Intervention 

  ديمتري رشدي سلوى /د.أ
  الدموية واألوعية القلب بقسم أستاذ

  حلمي الرحمن عبد حاتم /د
  الدموية واألوعية القلب بقسم مساعد أستاذ

  الشريف أحمد أشرف محمد /د
 الدموية واألوعية القلب بقسم مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٤٠ 

 مروة
 البدري
 أبو
 الوفا

 القلب طب
 واألوعية
 الدموية

  التاجية الشرايين تصلب وشدة بحدوث الدم فصائل عالقة ماجستير
Relation Of ABO Blood Groups To Presence And 
Severity Of Coronary Atherosclerosis: Asyntax Score 
Assessment 

  رشدي سلوى /د.أ
  الدموية واألوعية القلب طب أستاذ

  شمس حمدي /د
  الدموية واألوعية القلب طب مساعد أستاذ

  كريم الغني عبد محمد /د
 الدموية واألوعية القلب طب مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٤١ 

 الحسين
 أحمد
 محمد

 القلب طب
 واألوعية
 الدموية

 مقطعية دراسة. التاجى الشريان مرض و التاجى الشريان تعرج بين العالقة ماجستير
 المحتملة لألسباب

Correlation Between Coronary Tortuosity And Coronary 
Artery Disease. Prospective Crosssectional Study 

  رشدي سلوى /د.أ
  الدموية واألوعية القلب طب أستاذ

  العربي علي حسن حسام /د.أ
  الدموية واألوعية القلب طب أستاذ

  حسن محمد خيري أيمن /د
  الدموية واألوعية القلب طب مدرس
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٢٠

٢٠

٤٢ 

 أحمد
 مدمح

محب 
الدين 
عبد 

المعطي 
عبد 
 العال

القلب  طب
واألوعية 
  ةالدموي

 ماجستير

 القلب عضلة رقطات لحركة المتتبعة صوتية الفوق الموجات استخدام
 مريضات بحالة والتنبؤ التشخيص فى  الحديثة القلبية الحيوية والدالالت
   بالوالدة المحيطة للفترة المصاحب القلب عضلة ضعف

The Use Of Speckle Tracking Echocardiography And 
Novel Cardiac Biomarkers In The Diagnosis And 
Prognosis Of Patients With Peripartum Cardiomyopathy 

  .د/ دعاء أحمد فؤادأ
  يةأمراض القلب واألوعية الدمو أستاذ

  عبد الرحمن حلمي اتمح /د
 ألوعيةالقلب وا اضمساعد أمر أستاذ

  الدموية
  جالل عبد العظيم  حنان /د

  اإلكلينيكية جياالباثولو أستاذ
  عبد الراضي سلمان صفوت.د/ أ

 النساء والتوليد أمراض أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٤٣ 

 منال
 محمد
 رجائي
 محفوظ

 طب
 وجراحة
 العين

  الشبكية اضطرابات فى العين لقاع الذاتى التألق ماجستير
Fundus Autofluorescence In Retinal Disorders 

  المنعم عبد طارق محمد /د.أ
  العين وجراحة طب أستاذ

  عثمان راشد الدين جمال /د.أ
  العين وجراحة طب أستاذ

  الرحيم عبد الدين شرف محمد /د
 العين وجراحة طب مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٤٤ 

 أسماء
 أحمد
 علي

 يوسف

 طب
 وجراحة
 العين

 تقوية عمليات فى تركها او للقرنية ظاهريةال الطبقة ازالة بين مقارنة ماجستير
  المخروطية القرنية حاالت عالج فى الكوالجين الياف بين الروابط

Comparison of Epithelium-Off and Transepithelial 
CornealCollagen Cross-Linking for Treatment of 
Keratoconus 

  محمود نوبي جمال /د.أ
  العين وجراحة طب أستاذ

  صالح يحيي سمير /د.أ
  العين وجراحة طب أستاذ

  سيد أنور محمد /د
  العين وجراحة طب مدرس

  
  
  
  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٢١

٢١

٤٥ 

 علياء
 علي

 يوسف

 الكيمياء
 الحيوية
 الطبية

 االطفال لدى السكر مرض في والبيوكيميائية االكلينيكية الدالئل بعض دكتوراه
Some clinical and biochemical indices in diabetic 
children 

  حسن علي حسني /د.أ
  الطبية الحيوية الكيمياء أستاذ

  الحفيظ عبد محمد الرحيم عبد /د.أ
  الطبية الحيوية الكيمياء قسم ورئيس أستاذ

  أحمد محمد ناهد /د.أ
  الطبية الحيوية الكيمياء مدرس

  فهيم محمد فهيم /د.أ
 األطفال طب بقسم أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٤٦ 

 كريستين
ــادي  نـ
ــوب  يعق

 خليل

ــعة  األشــ
 التشخيصية

 الرئة أورام تقييم فى المغناطيسي الرنين دور ماجستير

Role of Magnetic Resonance Imaging in evaluation of lung masses 

 

  يوسف زيد أبو الدين حسام /د
  التشخيصية األشعة بقسم مساعد أستاذ

  محمد زيدان محمد /د
  التشخيصية األشعة بقسم مدرس

  شعبان حسن لمياء /د
 الصدرية بقسم مساعد أستاذ

 من التسجيل تاريخ اعتبار برجاء سهواً سقط: ملحوظة
٩/٢٠١٥  

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٤٧ 

ــريم  مـ
 اســحق
 فـــوزي

 عياد

 التوليد
 وأمراض
 النساء

والمواليد ما حول الوالدة فى الحوامل المصابات بارتفاع عوامل التنبؤ بناتج الحمل لالمهات  ماجستير
  ضغط الدم

Predictors of maternal and perinatal outcomes in women with 
hypertensive disorders of pregnancy 

  مخلوف أحمد محمد أحمد /د.أ
  النساء وأمراض التوليد أستاذ

  زخيرة علي محمد سيد محمود /د.أ
  النساء وأمراض التوليد أستاذ

  فتيح حسن نبيل أحمد /د
 النساء وأمراض التوليد مدرس

  سهواً سقط: ملحوظة
 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٤٨ 

ــد  احمـ
ــد  محمـ

 جمال

تقييم الزرع الذاتي للغدة الدرقية بعد استئصالها بالكامل في حاالت االمراض الحميدة بالغدة  ماجستير الجراحة
  الدرقية

Thyroid Autotransplantation After Total Thyroidectomy In Benign 
Thyroid Diseases 

  فرغلى السالم عبد الراضى عبد. د.أ
  الجراحة استاذ

  احمد ثابت مصطفى. د.أ
  الجراحة استاذ

  قطب محمد بكر محمد. د
  الجراحة مدرس

  
  
 

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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٢٢

٢٢

٤٩ 

 دينا
 كمال
 عزت
 شاكر

 طب
 األطفال

  المراجعة االكلينيكية لدور مادة الكورتيزون فى عالج أمراض التهابات المخ والجهاز العصبى ماجستير

clinical Audit for use of corticosteroids in treatment of nervous 
system infections 

  الكريم عبد الخليل السيد /د.أ
  األطفال طب أستاذ

  خلف شفيق مصطفى /د
 األطفال طب مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  جوهرياً غير تغيراً البحث موضوع تغيير

 

 جوهرياً تغيراً البحث موضوع تغيير
 مجلسال قرار التعديل بعد العنوان التعديل قبل العنوان الدرجة التخصص االسم م

 الحسن ٥١
 علي ممدوح
 جابر

  المتكرر الشرجي الناسور عالج في الفيبرين وغراء الجراحة استخدام بين مقارنة ماجستير العامة الجراحة
Surgery versus fibrin glue in management of recurrent 
perianal 

 خبرة: الدرقيه للغده كلى الشبه االستئصال فى صوتيه الفوق الموجات مشرط استخدام
  واحد مركز

The Use Of Harmonic Scalpel in subtotal thyroidectomy: Single 
centre experience 

 المجلس واافق
 جاء ما على
 اللجنة بقرار

 علي رضوه ٥٢
  الوهاب عبد

 الميكروبيولوجيا
 الطبية والمناعة

 الفيروسي الكبدي بااللتهاب المصابين للمصريين الفيروسية باالستجابة التنبؤ دكتوراه
  بالوفوسبوفير والمعالجين) سي(

Predicting virological response in hepatitis C Egyptian 
patients treated with sofosbuvir. 

 في لالسهال المصاحبة اشيريشياكولي) المتجمعة( المعوية القولون عصيات عن الكشف
  الجامعي اسيوط مستشفي في المصريين االطفال

Detection of Enteroaggregative E.coli associated with acute 
diarrhea in Egyptian children in Assiut University Hospital. 

 المجلس واافق
 جاء ما على
  اللجنة بقرار

  
  
  
  
  
 

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

 أحمدعصمت ٥٠
 محمد صديق

 التخدير
 والعناية
 المركزة

 تهدئة في بالبروبوفول الديكسميدإيتوميدين إستخدام مقارنة ماجستير
  .طويلة لفترات المركزة العناية مرضي

Dexmedetomidine Versus Propofol For 
Longterm Sedation In Critically Ill Patients. 

 لمرضى طويله لفترات التهدئة في بالبروبوفول الديكسميدإيتوميدين إستخدام مقارنة
  . االصطناعي التنفس أجهزه يحتاجون ممن المتعددة اإلصابات

Dexmedetomidine Versus Propofol For Prolonged Sedation In 
Polytraumatized Mechanically Ventilated Patients 

 المجلس واافق
 بقرار جاء ما على
 اللجنة
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٢٣

 يحيي أحمد ٥٣
 عبدالبديع

 وأمراض التوليد
 النساء

 تصنيف إلى للوصول الصوتية فوق بالموجات التشخيص في الحديثة الطرق دقة دكتوراه
  والمبيض الرحم بطانة سرطان في الجراحة قبل ما المراحل

Accuracy of recent Ultrasound modalities in preoperative 
staging of endometrial & ovarian cancers 

  المنافع و المخاطر تحليل: الرحم بطانة سرطان عالج فى الروبوت استخدام
Robotic Management of Endometrial Cancer: a Risk Benefit 
Analysis" 

 المجلس واافق
 جاء ما على
 اللجنة بقرار

 أحمد آالء ٥٤
 مخلوف

 وأمراض التوليد
 النساء

  عشوائية سريرية تجربة المنذر االجهاض لعالج المهبلي البروجستيرون ماجستير
Vaginal Progesterone For Treatment Of Threatened 
Miscarriage: Randomized Clinical Trial 

 األم مصل فى المذاب ١-كايناز التيروزين و االندوجلين على الميتفورمين عقار تأثير
 استرشادية دراسة:  الحمل تسمم مرضى فى

Effect Of Metformin On Maternal Serum Endoglin And Soluble 
Fms-Like Tyrosine Kinase- 1 In Patients With Preeclampsia:A 
Pilot Study 

 المجلس واافق
 جاء ما على
 اللجنة بقرار

  
  

    االشراف لجنة تعديل وكذا جوهرياً تغيراً البحث موضوع تغيير
  
 قبل االشراف لجنة    التغيير قبل البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم م

 التعديل
 مجلسال قرار  التعديل بعد االشراف لجنة التغيير بعد البحث موضوع 

ــه ٥٥  هب
 اهللا

 احمــد
ــد  عب
الرءو
 ف

 الطـــب
 النووى

دكتورا
 ه

 باستخدام القلب عضلة على الذرى المسح بين مقارنة
 المشـع  التكنزيـرم  مـادة  على المعنونة الميبى مادة

 تقيـيم  فـى  التاجية الشرايين على المقطعية واالشعة
  التاجية الشرايين امراض

Comparison Between Gated Tc-99m 
MIBI SPECT Myocardial Perfusion And 
CT Coronary Angiography In 
Evaluation Of Coronary Artery Disease 

 الحكـيم  عبد محمد. د.أ
  مكاوى
ــتاذ ــالج اس  االورام ع
  النووى والطب

  دياب احمد وليد. د
  النووى الطب مدرس

 

 داى مادة باستخدام للكلى الكمى التقييم
 التكافؤ خماسية اسيد سكسينك ميركابتو
 المشعة ام ٩٩ التكنزيوم مادة على المعنونة

  المرتفع والضغط السكر مرضى فى
Quantitative Assessment Of 
Renal Uptake Using TC99M 
DMSA In Hypertensive &/Or 
Diabetic Patients 

  مكاوى الحكيم عبد محمد. د.أ
 والطــب االورام عــالج اســتاذ
  النووى

  دياب احمد وليد. د
  النووى الطب مدرس

  على جابر ياسر. د
 معهـد  – النـووى  الطب مدرس
 لالورام مصر جنوب

 المجلس واافق
 بقرار جاء ما على
 اللجنة
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٢٤

  
  
  
  
  
  

  تغییر موضوع البحث تغیرًا غیر جوھریًا وكذا تعدیل لجنة االشراف  
  

 مجلسال قرار التعديل بعد االشراف لجنة  التغيير بعد البحث موضوع التعديل قبل االشراف لجنة    التغيير قبل البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم 
 عصام ٥٦

 الدين
 مهران
 عمر

 طب
 المناطق
 الحارة
 والجهاز
 الهضمي

دكتورا
 ه

 المحمل الدوكسوروبيسين حقن مقارنة
 الكبدي الشريان طريق عن الحبيبات على
 طريق عن الكيماوي الحقن بين الجمع مع

 عن الكحولي والحقن الكبدي الشريان
 األولية الكبد أورام عالج في الجلد طريق
 .الخبيثة

doxorubicin-eluting bead 
versus combined conventional 
transarterial 
chemoembolization and 
percutaneous alcohol injection 
in the treatment of large 
hepatocellular carcinoma 

  فرغلي أحمد محمد أحالم /د.أ
 الحارة المناطق طب أستاذ

  الهضمي والجهاز
   مرسي همام خيري /د.أ

 المناطق طب مساعد أستاذ
  الهضمي والجهاز الحارة

 المالك عبد عمر محمد /د
  الجليل عبد
 المناطق طب مساعد أستاذ
  الهضمي والجهاز الحارة

 

 المبعثة الحبيبات حقن مقارنة
 الحقن بين الجمع مع للدوكسوروبيسين

 الكبدي الشريان طريق عن الكيماوي
 عالج في الجلد طريق عن الكحولي والحقن
 . الحجم كبيرة الخبيثة األولية الكبد أورام

Doxorubicin-Eluting Beads 
Versus Combined Conventional 
Transarterial 
Chemoembolization And 
Percutaneous Alcohol Injection 
In The Treatment Of Large 
Hepatocellular Carcinoma 

  فرغلي أحمد محمد أحالم /د.أ
 الحارة المناطق طب أستاذ

  الهضمي والجهاز
   عبده فوزي إيهاب /د.أ

 الحارة المناطق طب أستاذ
  الهضمي والجهاز

  طباشي حسن رضا /د
 الحارة المناطق طب أستاذ

  الهضمي والجهاز
 المالك عبد عمر محمد /د

  الجليل عبد
 المناطق طب مساعد أستاذ
 الهضمي والجهاز الحارة

 التعديل علىع المجلس واافق
 على واعترضت جوهرى الغير
 لوجود اإلشراف لجنة تعديل
 من الرسالة على مشرفين أربع
  التخصص نفس
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    إشراف لجنة تعديل
 

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

 مدحا رشا ٥٧
 شحاتة 

 لحارةالمناطق ا طب
 دكتوراه والجهاز الهضمي

  الحميد عثمان بد.د/ عثمان عأ
  الحارة والجهاز الهضمي اطقطب المن أستاذ

  .د/ سها سعود عبد المنعمأ
  هضميال والجهازطب المناطق الحارة  أستاذ

  أماني أوسامة محمد /د
 حيوية يمياءمساعد ك أستاذ

  .د/ عثمان عبد الحميد عثمانأ
  الحارة والجهاز الهضمي ناطقطب الم أستاذ

  عم.د/ سها سعود عبد المنأ
  المناطق الحارة والجهاز الهضمي بط أستاذ

  محمد سامةأماني أو /د
  يةمساعد كيمياء حيو أستاذ

  السيد روقأحمد فا /د
 الهضمي ازطب المناطق الحارة والجه مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٥٨ 

ــد ــد محم  عب
 محمد التواب

  حسن القادر عبد عفاف/د.أ دكتوراه التشخيصية االشعة
  التشخيصية االشعة استاذ

  سيف الحكيم عبد محمد هاني/د
  التشخيصية االشعة مساعد استاذ

  يوسف زيد ابو حازم. د
 التشخيصية االشعة مساعد استاذ

  حسن القادر عبد عفاف/د.أ
  التشخيصية االشعة استاذ

  سيف الحكيم عبد محمد هاني/د
  التشخيصية االشعة مساعد استاذ

  يوسف زيد ابو حازم. د
  التشخيصية االشعة مساعد استاذ

   أحمد الرحمن عبد محمد /د.أ
 العصبية األمراض أستاذ

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

٥٩ 

 صـالح  محمد
 محمد الدين

  حماد محمود الدين عماد /د.أ ماجستير األطفال طب
  األطفال طب أستاذ

  متولي عباس قطب /د
 األطفال طب مساعد أستاذ

  حماد محمود الدين عماد /د.أ
  األطفال طب أستاذ

  متولي عباس قطب /د
  األطفال طب مساعد أستاذ
  إسماعيل محمد تغريد
 العامة الصحة مدرس

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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استمرار قيد :

 مجلسال قرار المدة التخصص الدرجة الطالب اسم م

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق ٢٠١٦ ابريل من اعتبارا عام لمدة سمعيات دكتوراه محمد الدين عصام علي عبير ٦٠

  القيد تحويل
 مجلسال قرار منها المحول الكلية إليها المحول الكلية التخصص الدرجة الطالب اسم م

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق اسيوط جامعة شمس عين جامعة والنفسية العصبية األمراض ماجستير توما منسي لورانس ميشيل ٦١

  : قيد تجميد
 مجلسال قرار السبب  المدة التخصص الدرجة الطالب اسم م

 اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق زوج مرافقة ٢٠١٦ یونیو من اعتبارًا عام لمدة العین وجراحة طب ماجستیر محمد محمد رانیا ٦٢

  
  
  لدرجة الماجستير. األطباءبشأن استمرار قيد بعض السادة  كليةللعرض علي مجلس ال قائمة -٦٣

  :اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  
  .والدكتوراهالماجستير  ةقيد بعض السادة األطباء لدرج إعادة أنللعرض علي مجلس الكلية بش قائمة -٦٤

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  
  الالئحة الجديدة. على لدكتوراهفي موقف الطالب المسجلين لدرجة الماجستير وا ربشأن النظ لكليةمجلس ا على للعرض مذكرة -٦٥

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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      التخصص                االسم                 :التخصصات يعرسائل الماجستير في جم قبول -٦٦

  إلكلينيكيةالدم ا أمراض        أحمد مدمح هبة                
  اءوأمراض النس التوليد                 عزة صالح رضوان مراد                      

  االكلينيكية الباثولوجيا        ملوك أحمد محمود                       
  طب األطفال              رحمة محمد حسين                          
  كورةالجلدية والتناسلية وأمراض الذ األمراض      حزينب محمد صال                          

  الكلى أمراض           عبد الجواد دفتحي السي محمد                   
  لتأهيلالطبيعي والروماتيزم وا الطب           دالشيماء محمد رشاد محم                    
  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  
  .لثمثميا حمدغالب ناصر م /للطبيبجراحة المسالك البولية  في الدكتوراه رسالة قبول -٦٧

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  
  .الدكتوراهبمنحها درجة  يةمجدي عبد العزيز مع التوص محمددعاء  /ةللطبيباألمراض الصدرية  في الدكتوراه رسالة قبول -٦٨

   الدكتوراه درجة بمنحها التوصية مع المجلس واافق
  
  العليا. دراساتال ةوموافقة لجن فينالمشر لببناءاً على ط أصلهإلى  رمضانالدكتوراه الخاصة بالطبيبة/ جيالن كرم اهللا  رسالة وانإعادة عن -٦٩

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  
   ٠قيدهم يلغى سوف واال ٣١/١٠/٢٠١٦ حتى الموضوع لتسجيل نهائية صة فر باعطائهم البحث موضوع يلجلتس القانونية المدة استنفدوا الذين والدكتوراه الماجستير لطالب السماح بشان مذكرة -٧٠

   المجلس واافق
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