
   

 
 

١

١ 

  الدراسات العلیا
  

  تسجیالت مواضیع األبحاث :
  
 قرار اللجنة رقم التسجیل لجنة األشراف موضوع البحث الدرجة التخصص االسم م

فاطمة مجدي   ١
  عبد المعز

أمراض 
النساء 
  والتولید

  ماجستیر

برولوكین كریم موضعي بالمقارنة باستخدام میلوكسكام لبوس –تاثیر استخدام لیدوكایین
  ف الم الشق المھبليشرجي لتخفی

Effect Of Topical Lidocaine-Prilocaine Cream Versus Rectal 
Meloxicam Suppository On Relief Of Post-Episiotomy Pain: 
A Randomized Clinical Trial 

  أ.د/ عبد الغفار محمد أحمد
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  د/ أحمد محمد عباس 
  لتولیدمدرس أمراض النساء وا

NCT03146000 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

٢  
ناصر احمد 

عبد العلیم 
  محمد

أمراض 
النساء 
  والتولید

  ماجستیر

مقارنة بین المیزوبروستول داخل الرحم والتنقیط الوریدي لالوكسیتوسین اثناء العملیة 
  عشوائیة القیصریة للحد من فقدان الدم اثناء وبعد العملیة: دراسة اكلینیكیة

Intrauterine Misoprostol Versus Intravenous Oxytocin 
Infusion During Cesarean Delivery To Reduce Intraoperative 
And Postoperative Blood Loss: A Randomized Clinical Trial 

  أ.د/ محمد حسین سعد مكارم
  أستاذ أمراض النساء والتولید
  علیمد/ أحمد على محمود عبد ال

  مدرس أمراض النساء والتولید

NCT03148574 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

٣  
احمد محمد 
عباس عبد 

  الحفیظ

أمراض 
النساء 
  والتولید

  ماجستیر

فاعلیة وسالمة جرعة محلول وریدي مستمرة من جرام مقابل جرامین من كبریتات 
  وائیةالماغنسیوم في مریضات تسمم الحمل: تجربة سریریة عش

Efficacy And Safety Of One Gram Versus Two Grams 
Intravenous Maintenance Dose Of Magnesium Sulfate In 
Women With Severe Pre-Eclampsia: A Randomized Clinical 
Trial 

  أ.د/ علوانى الدریمى السنوسى
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  د/ أحمد محمد امبابى
  النساء والتولیدمدرس أمراض 

NCT03164304 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

اسالم محمد   ٤
  سعید

أمراض 
النساء 
  والتولید

  دكتوراة

مستوي عامل نمو بطانة األوعیة الدمویة بسائل حویصلة البویضة في مرضي متالزمة 
  تكیسات المبیض اثناء خضوعھن لفرط تنشیط المبیض المسیطر علیھ

Ovarian Follicular Fluid Levels Of Vascular Endothelial 
Growth Factor In PCO Patients Undergoing Controlled 
Ovarian Hyperstimulation 

  أ.د/ عصام الدین محمد عبد اهللا
  أستاذ أمراض النساء والتولید
  أ.د/ حازم سعد الدین محمد
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  د/ منصور أحمد محمد
  أمراض النساء والتولیدمدرس 

یحتاج الى تسجیلال   

بعد  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة
 تعدیل العنوان الى:

Ovarian Follicular Fluid Levels Of 
Vascular Endothelial Growth 
Factor In Polycystic Ovary 
Patients Undergoing Controlled 
Ovarian Hyperstimulation 

نمو بطانة األوعیة الدمویة بسائل مستوي عامل 
تكیسات  ةحویصلة البویضة في مرضي متالزم

المبیض اثناء خضوعھن لفرط تنشیط المبیض 
 المسیطر علیھ

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

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


   

 
 

٢

٢ 

٥  
شیماء ثابت 
حسین احمد 
  الشریف

أمراض 
النساء 
  والتولید

  دكتوراة

ظي تقییم التجویف الرحمي ومعدل سریان الدماء في الشریان الرحمي بعد العالج الحفا
  للمشیمة الساقطة اوالملتصقة

Evaluation Of The Uterine Cavity And Blood Flow After 
Conservative Surgical Management Of Placenta 
Previa/Accrete 

  أ.د/ عبد الغفار أحمد عبد الغفار
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  أ.د/ على محمود محمد
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  حمد محمد عباس صبحد/ أ
  مدرس أمراض النساء والتولید

NCT02878187 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

زكریا  ةنعم  ٦
  سالم أحیا

أمراض 
النساء 
  والتولید

  دكتوراة

أ) داخل الرحم باكرا عند االسبوع الرابع مقابل  ٣٨٠ادراج اللولب النحاسى ( ت
  تجربة عشوائیة منضبطة التأخرعند األسبوع السادس بعد الوالدة؛

Early (4th Week) Versus Late (6th Week) Interval 
Postpartum Copper T380A Intrauterine Device Insertion: A 
Randomized Controlled Trial 

أ.د/ محمد عالء الدین محمود 
  یوسف

  أستاذ أمراض النساء والتولید
  أ.د/ عمر ممدوح محمد حسین

  ساء والتولیدأستاذ أمراض الن
  د/ أحمد محمد عباس

  مدرس أمراض النساء والتولید

NCT03106805 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

رامز رءوف   ٧
  صموئیل دمیان

أمراض 
النساء 
  والتولید

  دكتوراة
تقییم حالة أنابیب فالوب باستخدام المنظار الجراحي فى حاالت العقم غیر معروف 

  األسباب
Laparoscopic Tubal Evaluation In Unexplained Infertility 

  أ.د/ مؤمن أحمد محمد كامل
  أستاذ التولید وأمراض النساء
  أ.د/ محمد سید عبد الاله سید
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  د/ محمد خیري علي
  مدرس التولید وأمراض النساء

NCT03174873 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

ى ایمان صدق  ٨
  سالمة المھدي

أمراض 
النساء 
  والتولید

  دكتوراة

  اداء االرضاع في السیدات الحوامل ذوات الحمل الخطر
Breast Feeding Practice In High Risk Pregnant Women 

  أ.د/ حسام ثابت سالم
  أستاذ أمراض النساء والتولید
  أ.د/ مصطفى حسین محمد

  أستاذ أمراض النساء والتولید
  حسند/ أحمد نبیل 

  مدرس أمراض النساء والتولید

NCT03178916 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 

٩  
عبد الحمید 
محمد عبد 
  الرحیم

أمراض 
النساء 
  والتولید

  دكتوراه
  فاعلیة انصمام أوردة الحوض فى عالج متالزمة احتقان الحوض

Effectiveness Of Embolization Of Pelvic Veins In Treatment 
Of Pelvic Congestion Syndrome 

  أ.د/ ضیاء الدین محمد عبد العال 
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  أ.د/ محمد محمود فتح اهللا
  أستاذ التولید وأمراض النساء
  أ.د/ إسراء یوسف بدران

  مدرس التولید وأمراض النساء
  أ.د/ مصطفى ھاشم محمود
  أستاذ األشعة التشخیصیة

NCT03165214 ة ویعرض على مجلس الكلیةوافقت اللجن  

الھام صالح   ١٠
  احمد عثمان

أمراض 
النساء 
  والتولید

  ماجستیر

معدل انتشار عملیات الوالدة القیصریة بناء على الطلب فى مستشفى اسیوط الجامعى 
  ومستشفى ابنوب المركزى

Prevalence Of Cesarean Section On Demand In Assiut 
University Hospital And Abnoub Central Hospital 

  د/ طارق عبد الراضى
  مدرس أمراض النساء والتولید
  أ.د/ محمود سید محمد على
  أستاذ أمراض النساء والتولید

NCT03173482 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  
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٣

٣ 

سحر عزالدین   ١١
  حسین على

األمراض 
  ماجستیر  الباطنة

ج بمضادات الفیروسات المباشرة الجدیدة في تقییم التأثیرات الدمویة والمناعیة بعد العال
  مرضى اإللتھاب الكبدي الوبائي المزمن سي للمصریین بمحافظة أسیوط

Assessment Of Haematological And Immunological Effect 
After New Direct Acting Antiviral Drugs In Chronic Hepatitis 
C Virus Egyptian Patient From Assiut Province 

  أ.د/ ھویدا عبد الحكیم نفادى
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ طارق عبد الرحمن حسن
  مدرس األمراض الباطنة

NCT03163849 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

إسراء یوسف   ١٢
  عبد الحافظ

األمراض 
  ماجستیر  الباطنة

  مرضي الغسیل الدمويكفاءة وأمان عقار النیاسین في عالج زیادة نسبة الفوسفور في 
The Efficacy Of Niacin On Hyperphosphatemia In End Stage 
Renal Disease Patients Undergoing Haemodialysis 

  أ.د/ حنان محمود أحمد
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ عصام محمد عبد العزیز
  مدرس األمراض الباطنة والكلى

NCT03163576 لس الكلیةوافقت اللجنة ویعرض على مج  

ایمان سید   ١٣
  حسن

األمراض 
  ماجستیر  الباطنة

والحدید في مرضى االلتھاب الكبدي الوبائي المزمن سي قبل وبعد د فیتامین  تقییم حالة
  العالج

Evaluation Of Vitamin D And Iron Status In Chronic Hepatitis 
C Virus Patients Before And After Treatment 

  مد األمین ھمامأ.د/ حسین أح
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ صافیناز حسین كامل
  مدرس األمراض الباطنة

NCT03166280 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

شیرلى   ١٤
  زخارى بشرى

األمراض 
الباطنة 

أمراض 
  الكلى

  ماجستیر

استخدام معدل تغییر حجم كرات الدم الحمراء كمؤشر العتالل الكلى الناتج عن 
  تخدام الصبغة فى المرضى الذین یخضعون للقسطرة العالجیة للشرایین التاجیةاس

Red Blood Cell Distribution Width As A Predictor Marker Of 
Contrast Induced Nephropathy In Patients Undergoing 
Percutaneous Coronary Intervention. Prospective Cohort 
Study 

  تھامىأ.د/ محمد على 
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ مصطفى فیصل محمد
  مدرس األمراض الباطنة

  د/ سلمى محمد طھ إسماعیل
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

NCT03164681 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

١٥  

بھاءالدین 
محمد 

عبدالحافظ 
  ابراھیم

جراحة 
  دكتوراة  العظام

الج الجراحي لإلنحشار العظمي الغضروفي المصاحب دراسة قصیرة المدى لنتائج الع
  لكسور الحق

Short-Term Outcome Of Surgical Treatment Of 
Osteochondral Impaction In Acetabular Fractures 

  أ.د/ أسامة أحمد فاروق
  أستاذ جراحة العظام

  د/ حسام محمد عبد المنعم
  أستاذ مساعد جراحة العظام

  ند/ محمود یوسف بدرا
  مدرس جراحة العظام

NCT03152266 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

١٦  
محمود على 

حسن 
  عبدالحمید

جراحة 
  ماجستیر  العظام

التدخل الجراحى مقابل التدخل بالمنظار لعالج تشوه الجراب خلف العرقوب (تشوه 
  ھاغالند)

Open Versus Endoscopic Surgical Management Of Posterior 
Calcaneal (HAGLUND) Deformity. A Pilot Non Randomized 
Trial 

  أ.د/ ھشام عبد الرحیم القاضى
  أستاذ جراحة العظام

  أ.د/ محمد محمد عبد الحمید
  أستاذ جراحة العظام

  أ.د/ عادل كامل عبد الملك
  أستاذ علم التشریح واألجنة

NCT03169465 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

١٧  
ین احمد الحس

محمود 
  الدھشان

جراحة 
 دكتوراة  العظام

النتیجة الوظیفیة الستبناء فقد االنسجة من السطح االخمصى للقدم: رقعة عضلیة حرة 
  مقابل رقعة جلدیة حرة

Functional Outcome Of Free Muscle Flaps Versus Free Skin 
Flaps For Post-Traumatic Foot Plantar Surface 
Reconstruction 

  أ.د/ عمرو السید على إبراھیم
  أستاذ جراحة العظام

  د/ ولید ریاض صالح
  أستاذ مساعد جراحة العظام

  د/ یاسر فاروق راغب
  مدرس جراحة العظام

NCT03152812 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  
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٤

٤ 

عبد العزیز   ١٨
  منصف على

جراحة 
  دكتوراة  العظام

بالمنظار الجراحى وتقصیر عظمة الزند بواسطة دراسة مقارنة بین ترقیق عظمة الزند 
  الشق العظمى فى عالج متالزمة انحشار مفصل الزند

Comparative Study Between Arthroscopic Wafer Versus 
Ulnar Shortening Osteotomy In Ulnar Abutment Syndrome 

  أ.د/ عمرو السید على
  أستاذ جراحة العظام

  أ.د/ محمد مصطفى قطب
  اذ جراحة العظامأست

  د/ ولید ریاض صالح
  مدرس جراحة العظام

NCT03168646 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

زینب سعد   ١٩
  محمد

عالج 
األورام 
والطب 

  النووى

  ماجستیر

دراسة استعادیة لمعدل اإلصابة والعوامل التكھنیة وإدارة العالج ونمط الفشل في 
  تشفي جامعة أسیوط في السنوات العشرة األخیرةسرطان البروستاتا المنتشر في مس

Retrospective Study Of Incidence, Prognostic Factors, 
Management And Pattern Of Failure In Metastatic Prostatic 
Cancer In Assiut University Hospital In The Last Ten Years 

  أ.د/ ھدى حسن عیسى
  النووى أستاذ عالج األورام والطب

  د/ عبیر فائق أمین
أستاذ مساعد عالج األورام والطب 

  النووى
  د/ مھا صالح النجار

مدرس عالج األورام والطب 
  النووى

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة ال یحتاج الى تسجیل

ساندي حربي   ٢٠
  ناجي غالي

األشعة 
  ماجستیر  التشخیصیة

عزز (بدون صبغة) في التقییم الكمي دور التصویر بالرنین المغناطیسي غیر الم
  لالنتشار السرطاني في الغدد اللیمفاویة اإلبطیة في مرضى أورام الثدي

The Role Of Unenhanced MR Imaging In Quantitative 
Assessment Of Metastatic Involvement Of Axillary Lymph 
Nodes In Patients With Breast Cancer 

  یوسف د/ حازم أبو زید
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ حسام الدین مصطفى
  مدرس األشعة التشخیصیة

  دعاء محمد فؤاد
  مدرس األشعة التشخیصیة

NCT03163316 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

جولي یحي   ٢١
  ولسن تكال

األشعة 
  ماجستیر  التشخیصیة

  البطن الصلبةالتثقیب الكھربائي للخالیا الالرجعى لعالج اورام 
Irreversible Electroporation For Treatment Of Solid 
Abdominal Tumors 

  د/ حسام الدین أبو زید
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ عمرو فاروق مراد
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ شرین عزت أمین
  مدرس األشعة التشخیصیة

NCT03169439 جلس الكلیةوافقت اللجنة ویعرض على م  

٢٢  
أحمد عادل 

محمد سامي 
  محسن

األشعة 
  دكتوراة  التشخیصیة

دور تقنیات التصویر المتقدمة لتصویر الجھاز العصبى المركزى فى تقییم الكتل 
الدماغیة عند الكبار معتمدة على استراتیجیة تشخیصیة بالرنین المغناطیسي عند 

  البالغین
Impact Of Advanced Neuroimaging Techniques In 

Evaluation Of Intra Axial Brain Masses Based On Magnetic 
Resonance Diagnostic Strategy In Adults  

  أ.د/ أحمد مصطفى حامد
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  أ.د/ مصطفى ثابت حسین
  أستاذ األشعة التشخیصیة

NCT03166592 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

سارة جمال   ٢٣
  حمدم

األشعة 
  ماجستیر  التشخیصیة

  دور الرنین المغناطیسى فى تقییم آالم مفصل المرفق الغیر مرتبطة باإلصابات
Role Of MRI In Evaluation Of Non-Traumatic Causes Of 
Painful Elbow Joint 

  أ.د/ إیمان أبو الحمد أحمد
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  د/ عمران خضرى قناوى
  تشخیصیةمدرس األشعة ال

NCT03182127 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

٢٤  
اندرو سمیر 

جرجس 
  میخائیل

األشعة 
  ماجستیر  التشخیصیة

  دور الموجات الفوق صوتیة بالدوبلر في تقییم األنسجة الرخوة السطحیة المتكتلة
The Role Of Doppler Ultrasound In Evaluation Of Superficial 
Soft Tissue Masses 

  أ.د/ حسن إبراھیم مجلى
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  د/ عبیر حسین على
  مدرس األشعة التشخیصیة

NCT03171857 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  
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٥

٥ 

شیري عیاد   ٢٥
  متي ابراھیم

األشعة 
  ماجستیر  التشخیصیة

  دور الموجات الفوق صوتیة في تقییم اصابات العضلة فوق الشوكة
The Value Of Ultrasound In The Evaluation Of 
Supraspinatus Muscle Lesions 

  د/ محمد كریم محمود عمر
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ ریم مصطفى محمد على القاضى
  مدرس األشعة التشخیصیة

NCT03171883 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

ھدیل محمد   ٢٦
  فؤاد عبدالبدیع

األشعة 
  ماجستیر  یةالتشخیص

دور الدوبلر الملون في التنبؤ المبكر لنضوج الناسور الشریانى الوریدى وكذلك 
  المضاعفات في مرضي الغسیل الكلوى

Role Of Color Doppler Ultrasonography In Prediction Of 
Arteriovenous Fistula Maturation And Its Complications In 
Hemodialysis Patients 

  ام أبو زید یوسفد/ حس
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ محمد زیدان محمد
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

NCT03171701 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

امجد یوسف   ٢٧
  عبده دیب

طب القلب 
واألوعیة 
  الدمویة

  ماجستیر
  العالقة بین نسبة الدھون بعد االكل مع مرض قصور شرایین القلب

Relation Between Postprandial Lipogram And Coronary 
Artery Disease Severity 

  أ.د/ حسام حسن العربى
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة
  د/ نادى محمد أحمد عبد الرازق

  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

DRKS0001242
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 7

محمد محمود   ٢٨
  عثمان محمد

طب القلب 
واألوعیة 
  الدمویة

  ماجستیر

تقیم المرضي المصابین بحمى روماتزمیة بالقلب وارتجاع مزمن بصمام المیترالي 
  بالتتبع النقطي على القلب لتحدید الوقت المناسب إلجراء تغییر الصمام بالجراحة

Assessment Of Rheumatic Heart Disease Patients With 
Chronic Severe Mitral Regurge By Speckle-Tracking 
Echocardiography For Proper Timing Of Surgical Operation 

  أ.د/ یحیى طھ كشك
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ أحمد عبد الجلیل أحمد
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ محمد على عبد الحافظ
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

NCT03156972 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

جورج مطیع   ٢٩
  غایس دوس

طب القلب 
واألوعیة 
  الدمویة

  ماجستیر

القیمة التنبؤیة لنسبة الجلوكوز بالدم فى مرضى احتشاء عضلة القلب ذات جزء اس تى 
  المرتفع واللذین یخضعون للقسطرة القلبیة التداخلیة االولیة

Predictive Value Of Admission Blood Glucose Level In 
Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction 
Undergoing Primary Percutaneous Angioplasty  

  أ.د/ عمر أحمد على یوسف
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ ھبة محمود عبد المحسن
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

NCT03164707 ت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیةوافق  

٣٠  
إیمان عباس 

عبد العال 
  محمد

طب القلب 
واألوعیة 
  الدمویة

  دكتوراة

منع انسداد الشریان الكعبرى بعد تدخالت قسطرة القلب عن طریق الشریان الكعبرى. 
  دراسة عشوائیة تتبعیة بالدوبلكس

Prevention Of Radial Artery Occlusion After Trans-Radial 
Cardiac Catheterization. Randomized Duplex Follow-Up 
Study 

  أ.د/ سلوى رشدى دیمترى
  أستاذ القلب واألوعیة الدمویة

  د/ مجدى إبراھیم الدسوقى محمد
  مدرس القلب واألوعیة الدمویة

  د/ طارق عبد الحمید نجیب
  مدرس القلب واألوعیة الدمویة

NCT03182530  مجلس الكلیةوافقت اللجنة ویعرض على  

٣١  
رانیا رضا 

 یعقوب
  میخائیل

طب القلب 
واألوعیة 
  الدمویة

  ماجستیر

دراسة بحثیة على احتمالیة ثأثیر المثبطات المضادة للفیروسات (سوفوسبوفیر 
  ودكالتسفیر) المستخدمة فى عالج التھاب الكبد الوبائى "سى" على وظائف القلب

An Investigative Study On The Possible Effect Of The 
Antiviral Inhibitors (Sofosbuvir And Daclatasavir) For 
Treatment Of Hepatitis C Virus Infection On Cardiac 
Function 

  أ.د/ یحیى طھ كشك
  طب القلب واألوعیة الدمویةأستاذ 

  د/ خالد محمد عبد اهللا 
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

NCT03166943 ویعرض على مجلس الكلیة وافقت اللجنة  
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٦

٦ 

٣٢  
محمد عثمان 
عبد الحمید 

  عثمان

طب القلب 
واألوعیة 
  الدمویة

  دكتوراة

الموجات فوق الصوتیة داخل الشرایین التاجیة واستخدام التصویر  استخداممقارنة نتائج 
  الوعائي التاجي في انسداد الشرایین التاجیة المزمنة

Randomized Comparative Study Between Intravascular 
Ultrasonography Guided And Angiography-Guided 
Recanalization Of Coronary Chronic Total Occlusions 

  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
  األوعیة الدمویةمدرس طب القلب و

NCT03159650 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

طوبیا فرام   ٣٣
  ماجستیر  طب األطفال  حناوي  حبیب

دراسة اكلینكیة تدقیقیة عن بیانات كارت الخروج من قسم الطوراي بمستشفي االطفال 
  بجامعة اسیوط

Clinical Audit On Discharge Summary Form In Emergency 
Department At Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ أحمد جاد الرب عسكر
  أستاذ طب األطفال

  د/ أمیر محمد أبو الغیط
  مدرس طب األطفال

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة ال یحتاج الى تسجیل

شیماء صالح   ٣٤
 ماجستیر  طب األطفال  حسانین

اخر في وحدة العنایة المركزة لحدیثي الوالدة عوامل الخطرلحدوث التھاب االمعاء الن
  في المستشفى الجامعي لألطفال باسیوط

Risk Factors Of Necrotizing Enterocolitis In Neonatal 
Intensive Care Unit Of Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ نفیسة حسن رفعت
  أستاذ طب األطفال

  د/ أمیر محمد أبو الغیط
  طب األطفالمدرس 

یحتاج الى تسجیلال    وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 

منال شارف   ٣٥
  ماجستیر  طب األطفال  عید احمد

  الحالة السریریة وتوابع االلتھاب الكلوى الكبیبي الحاد في االطفال
Clinical Spectrum And Outcome Of Acute Post Streptococcal 
Glomerulonephritis In Children 

  أ.د/ مصطفى شفیق خلف توفیق
  أستاذ طب األطفال
  د/ سماھر فتحى طھ
  مدرس طب األطفال

NCT03184103 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

شیماء حمدي   ٣٦
  ماجستیر  طب األطفال  احمد شعبان

دراسة تدقیقیة اكلینیكیة على تشخیص وعالج حاالت نقص مستوى البوتاسیوم بالدم في 
  المترددین على وحدة الجھاز الھضمي بمستشفى اسیوط الجامعي لألطفالاألطفال 

A Clinical Audit On Management Of Hypokalemia Among 
Children Attending Gastroenterology Unit Assiut University 
Children Hospital 

  أ.د/ أسماء حامد شریت
  أستاذ طب األطفال

  أ.د/ مصطفى شفیق خلف
  طب األطفالأستاذ 

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة ال یحتاج الى تسجیل

مونیكا عجیب   ٣٧
  ماجستیر  طب األطفال  كمال

دراسة تدقیقیة فى المسار االكلینیكي لمریض القلب خالل فترة االقامة في المستشفي 
  والنتائج االكلینیكیة في وحدة القلب بمستشفي االطفال بجامعة اسیوط

Clinical Audit On The Clinical Pathway Of The Pediatric 
Cardiac Patient During Hospital Stay And Outcomes In 
Cardiology Unit In Assiut University Children Hospital 

  د/ قطب عباس متولى
  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ دعاء محمود رأفت
  مدرس طب األطفال

  للجنة ویعرض على مجلس الكلیةوافقت ا ال یحتاج الى تسجیل

٣٨  
ماري مكرم 

كامل 
  تاوضروس

  ماجستیر  طب األطفال

أثر عالج میكروب المعدة الحلزوني في األطفال الذین یعانون من نقص الصفائح 
  الدمویة المناعي المزمن

The Effects Of Helicobacter Pylori Eradication Therapy In 
Children With Chronic Immune Thrombocytopenic Purpura 

  أ.د/ فھیم محمد فھیم
  أستاذ طب األطفال

  د/ میرفت أمین محمود
  مدرس طب األطفال

NCT03172676 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

انجى ثابت   ٣٩
  الزنك والحدید فى االطفال الذین یعانون من قصر القامة مجھول السبب  ماجستیر  طب األطفال  داود

Zinc And Iron In Children With Idiopathic Short Stature 

  أ.د/ ھناء عبد اللطیف محمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ قطب عباس متولى
  أستاذ مساعد طب األطفال

NCT03131349 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

أسماء رفعت   ٤٠
  ماجستیر  طب األطفال  عبدالمنعم

ي األطفال الذین یعانون من انیمیا البحرالمتوسط في الدراسة التقییمیة للحالة الغذائیة ف
  مستشفي األطفال بجامعة أسیوط

Evaluation Of Nutritional Status In Patients With 
Thalassemia Major In Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ محمد محمود حمدى
  أستاذ طب األطفال

  د/ میرفت أمین محمود
  لمدرس طب األطفا

NCT03161899 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  
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٧

٧ 

احمد صالح   ٤١
  دكتوراة  طب األطفال  علي صالح

تأثیر االریثروبیوتین وخفض درجة حرارة الجسم في عالج نقص االوكسجین الدماغي 
  علي االطفال حدیثي الوالدة

Effect Of Erythropoietin And Hypothermia On Management 
Of Neonatal Hypoxic Ischemic Encephalopathy 

  أ.د/ سامیة عطوة محمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ محمد األمیر فتحى
  أستاذ مساعد طب األطفال

  د/ صفوت محمد عبد العزیز
  مدرس طب األطفال

NCT03163589 

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة بعد 
  تعدیل العنوان الى:

Effect Of Erythropoietin And 
othermia On Neonatal Hypoxic 

Ischemic Encephalopathy 
تأثیر اإلریثروبیوتین وخفض درجة حرارة الجسم 
على نقص األكسجین الدماغي في األطفال حدیثي 

  ةالوالد

شیماء كمال   ٤٢
  دكتوراة  طب األطفال  محمد صالح

لبوتاسیوم تحلیل مستضد الكریات البیضاء البشریة والخلل فى الجین الخاص بقنوات ا
الحساسة لالدینوسین ثالثى الفوسفات فى االطفال المصابین بمرض السكر فى العام 

  االول من العمر
Human Leucocytic Antigen Typing And Mutation Of 
Adenosine Triphosphate Sensitive Potassium Channel Gene 
In Diabetic Patients Diagnosed Under The Age Of One Year 

  أ.د/ ھناء عبد اللطیف محمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ قطب عباس متولى
  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ شرین منصور جالل

  مدرس طب األطفال 
  أ.د/ رانیا محمد بكرى

  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT03169413 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

اسراء احمد   ٤٣
  محمد محمد

األمراض 
لجلدیة ا

والتناسلیة 
وطب 
  الذكورة

  ماجستیر
  ن من الفشل الكلوي المزمنیالعجز الجنسي عند االناث الالتي تعان

Sexual Dysfunctions In Female Patients With Chronic Renal 
Failure 

  أ.د/ دالیا عبد العزیز أحمد
أستاذ األمراض الجلدیة والتناسلیة 

  وطب الذكورة
  د/ ھشام دیاب جابر

درس األمراض الجلدیة والتناسلیة م
  وطب الذكورة

NCT03172637 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

٤٤  
ھاجر ماھر 
محمد عبد 
  السمیع

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وطب 
  الذكورة

  ماجستیر

نوع األعراض الجلدیة في مرضي االلتھاب الكبدي المزمن لفیروس سي قبل وبعد 
  یروسات ذات التأثیر المباشراألدویة المضادة للف

Pattern Of Skin Manifestations In Chronic Hepatitis C Virus 
Patients Before And After Direct Acting Anti-Viral Drugs 

  د/ دعاء سمیر سید
أستاذ مساعد األمراض الجلدیة 

  والتناسلیة وطب الذكورة
  د/ یاسمین مصطفى توفیق
التناسلیة مدرس األمراض الجلدیة و

  وطب الذكورة

NCT03170076 
وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة مع 
اقتراح باضافة مشرف من قسم طب المناطق 

  الحارة

أماني مرجان   ٤٥
  لدید

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وطب 
  الذكورة

  ماجستیر
  دراسة مقارنة لعقاقیر طبیة تستخدم فى عالج فطریات األظافر

A Comparative Study Of Systemic Antifungal Drugs Used In 
Treatment Of Onychomycosis 

  د/ عماد عبد الرحیم طھ
أستاذ مساعد األمراض الجلدیة 

  والتناسلیة وطب الذكورة
  د/ رضوى محمد عبد المنعم

مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة 
  وطب الذكورة

NCT03171584 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  
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٨

٨ 

والء محمود   ٤٦
 عبد المجید

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وطب 
  الذكورة

  التغیرات البصریة المصاحبة لمرض الثعلبة  ماجستیر
Ocular Comorbidities Of Alopecia Areata 

  أ.د/ إیمان ریاض محمد
أستاذ األمراض الجلدیة والتناسلیة 

  وطب الذكورة
  د/ أیمن محمد محمد مھران

لجلدیة والتناسلیة مدرس األمراض ا
  وطب الذكورة

  د/ أحمد فرغلى عبد المجید
  طب وجراحة العیون

NCT03155958 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

٤٧  
محمد عبده 

محمود محمد 
 خیر

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وطب 
  الذكورة

  ماجستیر
  مستوي فیتامین (د) وعالقتھ بالسائل المنوي

Correlation Between The Level Of Vitamin D And Semen 
Parameters 

  د/ على محمد مھران
أستاذ مساعد األمراض الجلدیة 

  والتناسلیة وطب الذكورة
  د/ دعاء أحمد السید

مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة 
  وطب الذكورة

NCT03167008 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

میرال حسن   ٤٨
  طایع

األمراض 
ة الجلدی

والتناسلیة 
وطب 
  الذكورة

  في الصلع الوراثي دور فیتامین د  ماجستیر
Role Of Vitamin D In Androgenetic Alopecia 

  أ.د/ إیمان ریاض محمد
أستاذ األمراض الجلدیة والتناسلیة 

  وطب الذكورة
  د/ أیمن محمد محمد مھران

مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة 
  وطب الذكورة
  بد الفتاح نجم د/ دالیا أحمد ع

  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة 

NCT03154528 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

مارى عطھ   ٤٩
  حنا شكره

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وطب 
  الذكورة

  ماجستیر

بالدم لمرضى الطفح الجلدى الدوائى الشدید وارتباطھ بشدة  ٢١مستوى انترلوكین 
  المرض

Serum Interleukin-21 Level In Patients With Severe Adverse 
Cutaneous Drug Reaction And Correlation With Disease 
Severity 

  أ.د/ فتحیة على إبراھیم
أستاذ األمراض الجلدیة والتناسلیة 

  وطب الذكورة
  د/ حنان أحمد مرسى

مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة 
  وطب الذكورة

NCT03166241 جنة ویعرض على مجلس الكلیةوافقت الل  

محمد عالم   ٥٠
  حسن محمود

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وطب 
  الذكورة

  ماجستیر
  تأثیر نوع وشدة تلیف الكبد على معاییر السائل المنوي والھرمونات اإلنجابیة

Effect Of Type And Severity Of Liver Cirrhosis On Semen 
Parameters And Reproductive Hormones 

  د/ عماد الدین كمال على
األمراض الجلدیة  أستاذ مساعد

  والتناسلیة وطب الذكورة
  د/ أحمد عبد العال عبد المجید

األمراض الجلدیة والتناسلیة مدرس 
  وطب الذكورة

NCT03167749 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

٥١  
مھا عاطف 
عبد السالم 

  عیسى

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وطب 
  الذكورة

  ماجستیر

مقارنة بین الحقن الموضعي للثؤلول الجلدي (عین السمكة) باستخدام (الكاندیدا انتیجن) 
  وكبریتات الزنك

Intralesional Candida Albicans Antigen Versus Intralesional 
Zinc Sulphate In Treatment Of Cutaneous Warts 

  د/ إیمان محمد كمال
مراض الجلدیة أستاذ مساعد األ

  والتناسلیة وطب الذكورة
  د/ رضوى محمد عبد المنعم

مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة 
  وطب الذكورة

NCT03158168 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  
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٩

٩ 

٥٢  
اسماء محمد 
عبد الجواد 

  محمد

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وطب 
  الذكورة

  ماجستیر

وطبیعة النوم لدى المرضى الذین یعانون من االرتكاریا  نمط الحیاة والقلق واالكتئاب
  المزمنة (الشرى المزمن) 

Quality Of Life, Anxiety, Depression And Quality Of Sleep In 
Patients With Chronic Urticaria 

  أ.د/ عزه محفوظ عبد المجید
أستاذ األمراض الجلدیة وأمراض 

  الذكورة
  د/ سارة محمد عوض

مراض الجلدیة وأمراض مدرس األ
 الذكورة

NCT03163875 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

خدیجة یوسف   ٥٣
  بدوى

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وطب 
  الذكورة

  ماجستیر

تقییم مقارن للیزرثاني أكسید الكربون والعالج بالتبرید عن طریق المیكرسكوب الجلدى 
  في عالج الثآلیل الفیروسیة

Comparative Evaluation Of Carbon Dioxide Laser And 
Cryotherapy By Dermoscopy In The Treatment Of Viral 
Warts 

  أ.د/ نجوى عیسى عبد العظیم
  أستاذ األمراض الجلدیة والتناسلیة 

  د/ حنان أحمد مرسى
  مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة 

NCT03166137 یةوافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكل  

رشا محمد   ٥٤
  على محمد

الفسیولوجیا 
  دكتوراة  الطبیة

دور التعدیالت الجینیة في اضطراب طیف التوحد عن طریق اضافة مجموعات المیثیل 
  للحامض النووى: دراسة سریریة وتجریبیة

The Role Of Epigenetic Modifications In Autism Spectrum 
Disorder Through DNA Methylation: A Clinical And 
Experimental Study 

  أ.د/ أمیمة جالل أحمد
  أستاذ الفسیولوجیا الطبیة
  أ.د/ غیداء أحمد شحاتة
  أستاذ النفسیة والعصبیة
  د/ إیمان سید حسن

  أستاذ مساعد الفسیولوجیا الطبیة
  د/ نسرین محمود عبد الراضى

  مدرس الفسیولوجیا الطبیة

PACTR201705
  رض على مجلس الكلیةوافقت اللجنة ویع 002282393

كیرلس عادل   ٥٥
  جرجس مینا

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  ماجستیر

تأثیر اضافة االیریثرومیسن ایھ الى الدیكسامیثازون فى منع الغثیان والقئ فیما بعد 
  الوالدة القیصریة تحت التخدیر النصفى باستخدام االفیونیات النخاعیة

Effect Of Adding Erythromycin A To Dexamethasone In 
Preventing Post-Operative Nausea And Vomiting In 
Caesarean Section Under Spinal Anesthesia With Spinal 
Opiate 

  أ.د/ فاطمة جاد الرب السید
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  د/ خالد محمد مرسى
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

NCT03165123 ویعرض على مجلس الكلیة وافقت اللجنة  

احمد محمد   ٥٦
  احمد السنباطى

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  دكتوراة

التغیرات الدمویة والحیویة الكیمیائیة ودینامیكیة الدورة الدمویة اثناء المنظار الجراحى 
  الرحمى باستخدام وسائط التمدد المتتابعة

Hematological, Biochemical And Hemodynamic Changes 
During Operative Hysteroscopy Using Consecutive 
Distension Media 

  أ.د/ سناء عبد اهللا القاضى
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  د/ عصام الدین عبد اهللا
أستاذ مساعد التخدیر والعنایة 

  المركزة
  د/ عبد الرحیم محمود محمد

  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

NCT03166228 ت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیةوافق  

٥٧  
حسام الدین 

جمال فخرى 
  أحمد

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  ماجستیر

مقارنة التأثیر المھدئ لكال من عقار الدیكسمیدیتومیدین وعقار المیدازوالم أثناء التخدیر 
دراسة مقارنة  على ناحیة واحدة. النصفى لعملیات اصالح الفتق االربى االختیارى

  ائیةعشو
A Comparison Of The Sedative Effect Of Dexamedetomidine 
And Midazolam During Spinal Anaesthesia For Elective 
Unilateral Inguinal Hernia Repair. A Randomized 
Comparative Trial 

  أ.د/ جلنار محمد فتحى
  أستاذ متفرغ

  د/ سھام محمد معین
  ركزةمدرس التخدیر والعنایة الم

NCT03133780 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  
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١٠

١٠ 

مارى یعقوب   ٥٨
  شفیق روس

الطب 
الطبیعى 

والروماتیزم 
  والتأھیل

  ماجستیر
  االجھاد واالكتئاب واستثارة القشرة المخیة فى الذئبة الحمراء

Fatigue, Depression And Cortical Excitability Changes In 
Systemic Lupus Erythematosus 

  أ.د/ سونیا محمد رشاد
أستاذ الطب الطبیعى والروماتیزم 

  والتأھیل
  د/ رانیا محمد جمال

أستاذ مساعد الطب الطبیعى 
  والروماتیزم والتأھیل
  د/ إیمان محمد الحكیم

مدرس الطب الطبیعى والروماتیزم 
  والتأھیل

NCT03165682 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

اكرم شحات   ٥٩
  ده ابراھیمعب

جراحة 
األنف 
واألذن 
  والحنجرة

  ماجستیر
  دراسة تشریحیة للجیب االنفي الوتدي باستخدام االشعة المقطعیة متعددة المقاطع

A Multislice Computed Tomographic Study Of The Sphenoid 
Sinus 

  أ.د/ محمد عبد اهللا محمد
أستاذ جراحة األنف واألذن 

  والحنجرة
  مدد/ أحمد حامد مح

مدرس جراحة األنف واألذن 
  والحنجرة

  د/ مروة مقبول أحمد
مدرس جراحة األنف واألذن 

  والحنجرة

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة ال یحتاج الى تسجیل

٦٠  
نورھان على 

عبد الفتاح 
  فراج

جراحة 
األنف 
واألذن 

 –والحنجرة 
  السمعیات

  ماجستیر
  الجسم علي وظائف السمعتاثیر زیادة معدل كتلة  دراسة مقطعیة:

Effect Of Increased Body Mass Index On Auditory Function: 
Cross Section Study 

  أ.د/ محمد سالمة
أستاذ جراحة األنف واألذن 

  السمعیات –والحنجرة 
  د/ أمیرة محمد عبد المنعم

مدرس جراحة األنف واألذن 
  السمعیات –والحنجرة 

NCT03172663 یعرض على مجلس الكلیةوافقت اللجنة و  

٦١  
ھبة عبدالعال 

مخیمر 
  عبدالعال

جراحة 
األنف 
واألذن 
  والحنجرة

  ماجستیر

تأثیر بخاخات المحلول الملحى مفرط التوتر والفلوتیكازون فى تقییم األشعة فى 
المرضى الذین یعانون من االلتھاب المزمن لألنف والجیوب األنفیة والزوائد اللحمیة 

  لألنف
Effects Of Hypertonic Saline And Fluticasone Nasal Sprays 
On Radiologic Scoring Of Patients With Chronic Sinusitis 
And Nasal Polyps 

  أ.د/ حسین فرید وشاحي 
أستاذ جراحة األنف واألذن 

  والحنجرة
  د/ محمد مصطفى عثمان

أستاذ مساعد جراحة األنف واألذن 
  والحنجرة

NCT03174483  اللجنة ویعرض على مجلس الكلیةوافقت  

٦٢  
احمد حسن 
محمد محمد 

  فرویز

األمراض 
العصبیة 
  والنفسیة

  ماجستیر
  استئصال الخثرة میكانیكیا من االنسداد الحاد في السكتة الدماغیة

Mechanical Thrombectomy Of Acute Occlusion In Ischemic 
Stroke 

  أ.د/ إیمان محمد خضر حسین
  عصبیة والنفسیةأستاذ األمراض ال

  أ.د/ محمد عبد الرحمن أحمد
  أستاذ األمراض العصبیة والنفسیة

  د/ خالد أسامة أبو شعیرة
  مدرس األمراض العصبیة والنفسیة

NCT03144960 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  
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١١

١١ 

خالد صفوت   ٦٣
  جالل ابراھیم

الجراحة 
  ماجستیر  العامة

ي ما بعد جراحات البطن الملوثة ومقارنتھا بالمعاییر تقییم العدوى بموضع التدخل الجراح.
  العالمیة

Surgical Site Infection Following Contaminated Abdominal 
Surgery: Clinical Audit 

  أ.د/ محمد محیى الدین الشافعى
  أستاذ الجراحة العامة
  أ.د/ سمیر أحمد عمار
  أستاذ الجراحة العامة
  د/ أشرف أحمد حلمى

  ساعد الجراحة العامةأستاذ م

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة ال یحتاج الى تسجیل

اسماء یوسف   ٦٤
  علي

الھستولوجیا 
(علم 

األنسجة 
وبیولوجیا 

  الخلیة)

  دكتوراة

بیوتیرات الصودیوم (مادة نازعة لمجموعة االستیل بالھستون) كمادة جدیدة لعالج صغار 
  سة نسیجیة وجزیئیة علي البنكریاسدرا –الجرذان المصابة بمرض السكرى 

Sodium Butyrate, A Histone Deacetylase Inhibitor As A Novel 
Agent In Treatment Of Juvenile Diabetic Rat: A Histological 
And Molecular Study On Pancreas 

  أ.د/ أمل طھ أبو الغیط
أستاذ الھستولوجیا (علم األنسجة 

  وبیولوجیا الخلیة)
  دالیا عبده الجمل /د

أستاذ مساعد الھستولوجیا (علم 
  األنسجة وبیولوجیا الخلیة)

  د/ مروة حسن بكر
مدرس الھستولوجیا (علم األنسجة 

  وبیولوجیا الخلیة)
  د/ انجى أحمد عبد الرحمن

  مدرس الفارماكولوجیا الطبیة

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة ال یحتاج الى تسجیل

٦٥  
محمد 
لفتوح أبوا

  محمد ابراھیم

الجراحة 
  دكتوراة  العامة

استئصال المستقیم ومساریقا المستقیم من خالل فتحة الشرج بمساعدة منظار البطن 
  الجراحي في حاالت اورام المستقیم السرطانیة

Laparoscopic Assisted Transanal Resection Of Rectal 
Cancer With Total Mesorectal Excision 

د محى الدین سعد الدین أ.د/ محم
  الشافعى

  أستاذ الجراحة العامة
  أ.د/ عبد اهللا بدوى عبد اهللا

  أستاذ الجراحة العامة
  أ.د/ سمیر أحمد عمار
  أستاذ الجراحة العامة

NCT03171298 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  

٦٦  
مصطفى محمد 

المحرزى 
  عبدالمنعم

جراحة 
األوعیة 
الدمویة 
  والشرایین

 وراةدكت
  دور المدخل الشریاني العكسي في عالج القصور الشریاني الحرج للطرف السفلى

The Role Of Retrograde Access In The Management Of 
Critical Lower Limb Ischemia 

  أ.د/ بھجت عبد الحمید ثابت
  أستاذ جراحة األوعیة الدمویة

  د/ أیمن السید عبد السالم حسب اهللا
راحة األوعیة أستاذ مساعد ج

  الدمویة
  د/ ھیثم على حسن

  مدرس جراحة األوعیة الدمویة

DRKS0001249
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 8

٦٧  
مصطفى 

محمود 
  عبدالناصرعلي

جراحة 
التجمیل 
  والحروق

  
  ماجستیر

مقارنة تقنیة میالرد و فیشر في إصالح الشفة األرنبیة الكاملة المفردة مستعینا بتقنیة 
  كمبیوتر. دراسة إكلینیكیة عشوائیةال

Computer Assisted Comparison Between Millard’s And 
Fisher’s Techniques For Complete Unilateral Cleft Lip 
Repair. A Randomized Clinical Trial 

  أ.د/ یوسف صالح حسن
  أستاذ ورئیس قسم جراحة التجمیل

  د/ أحمد كمال عثمان
  احة التجمیلأستاذ مساعد جر

PACTR201705
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 002281193
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١٢

١٢ 

  
  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا 

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

١  
إسراء جعفر 
عبدالرحمن 

  جمال

طب القلب 
واألوعیة 

  یةالدمو
  ماجستیر

تقییم نتائج توسیع الصمام المیترالى بالبالون 
بواسطة األشعة التلیفزیونیة ثالثیة األبعاد 

  على القلب
Prediction Of Outcome Of 
Percutaneous Mitral Valvotomy 
By Real Time 3D Transthoracic 
Echocardiography 

یة ثنائیة األبعاد فى دورالتتبع الرقطى لعضلة القلب بالموجات فوق الصوت
تقییم مدى تأثر البطین األیمن فى مرضى احتشاء جدارالقلب السفلى 

  والخاضعین إلجراء قسطرة القلب العالجیة األولیة
Incremental Role Of 2D Speckle Tracking 
Echocardiography In Diagnosis Of Right 
Ventricular Involvement In Patients With Inferior 
Wall Myocardial Infarction Undergoing Primary PCI 

NCT03165266  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس
 الكلیة

  
  تغییر موضوع البحث تغیرًا غیر جوھریًا  

  
قرار اللجنة موضوع البحث بعد التغییر   موضوع البحث قبل التغییر    الدرجة   التخصص االسم   م
نورالھدى   ١

أحمد أحمد 
  ھریدى

األمراض 
العصبیة 
  والنفسیة

  التحلیل الطفرى للمرضى المصریین الذین یعانون من اإلعتالل العصبى الطرفى الوراثى دكتوراة
Mutation Analysis Of Egyptian Patients With Hereditary Peripheral 
Neuropathy 

ى الوراثى لتحلیل الطفرى للمرضي المصریین الذین یعانون من االعتالل العصبى الطرفا
  والترنح والشلل السفلى التشنجى

Mutation Analysis Of Egyptian Patients With Hereditary 
Peripheral Neuropathy, Ataxia And Spastic Paraparesis 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

احمد   ٢
ابوالقاسم 
محمد 
  محمود

األمراض 
العصبیة 
  والنفسیة

  ماجستیر

المخ وعالقتھا باالستجابھ االكلینیكیة لمرضى النوبھ االولى لمرض الفصام الذین  تغیرات رسم
  یتم عالجھم بمضادات الذھان

Electroencephalographic Abnormalities And Clinical Response In 
Patients With First Episode Schizophrenia Treated With 
Antipsychotics 

  مرضى النوبة االولى للذھان دور رسم المخ فى تشخیص
Electroencephalographic Role In Diagnosis Of Patients With First 
Episode Psychosis 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

رشا احمد   ٣
مدكور 

مصطفى 
  مدكور

األمراض 
  دكتوراة  الباطنة

الجاذب  ١ -خالیا و بروتینمستوى كال من عامل نخر الورم المحفزالضعیف للموت المبرمج لل
الكیمیائى لوحیدات الخلیة فى مصل الدم / والبول كداللة لاللتھاب الكلوى فى مرضى الذئبة 

  الحمراء
Serum/Urinary Tumor Necrosis Factor-Like Weak Inducer Of 
Apoptosis And Monocyte Chemoattractant Protein-1 Levels As A 
Marker For Lupus Nephritis 

الجاذب الكیمیائى لوحیدات الخلیة فى مصل الدم والبول كداللة لاللتھاب الكلوى  ١ -بروتین
  فى مرضى الذئبة الحمراء

Serum/Urinary Monocyte Chemoattractant Protein-1 Level As A 
Marker For Lupus Nephritis 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

ساره   ٤
محمود 
أحمد 
  نینحس

األشعة 
  دكتوراة  التشخیصیة

دور الفحص بالرنین المغناطیسى باستخدام االنتشار الجزیئى للمسارات العصبیة في تقییم بؤر 
  المخ

Role Of Diffusion Tensor Imaging And Fiber Tractography In 
Evaluation Of Focal Brain Lesions 

ار الجزیئي للمسارات العصبیة في تقییم بؤر دور الفحص بالرنین المغناطیسي باستخدام االنتش
  أورام المخ الدبقیة

Role Of Diffusion Tensor Imaging And Fiber Tractography In 
Evaluation Of Focal Gliomas 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

امل   ٥
محمود 
الباثولوجیا   جابر سید

  ماجستیر  اإلكلینیكیة

  في سرطان الدم الحاد  [Pdl-1]ت المبرمجالتعبیر عن رابط المو
Expression Of Programmed Death Ligand-1[Pdl-1] In Acute 
Leukemia 

  في سرطان الدم الحاد اللیمفاوي  [Pdl-1]التعبیر عن رابط الموت المبرمج
Expression Of Programmed Death Ligand-1[Pdl-1] In B-Acute 
Lymphoblastic Leukemia. 
 
 

افقت اللجنة و
ویعرض على 
مجلس الكلیة
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١٣

١٣ 

اسماء   ٦
محمد عبد 
العزیز 
  محمد

الباثولوجیا 
  دكتوراة  اإلكلینیكیة

  االسباب الشائعھ وطرق تشخیص االسھال االفرازي
Common Causes And Diagnosis Of Secretory Diarrhea 

  الطفیلیات كسبب لالسھال في االطفال وذوي االمراض المزمنة
Parasitic Causes Of Secretory Diarrhea In Children And 
Chronically Ill Adults 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

أحمد عبده   ٧
  جاد

الجراحة 
  ماجستیر  العامة

التقییم االستقبالي إلستراتیجیة معالجة سرطان الغدة الدرقیة عالي التباین في مستشفیات جامعة 
  أسیوط

Prospective Evaluation Of Management Strategy Of Differentiated 
Thyroid Cancer In Assiut University Hospitals 

التقییم االستقبالي إلستراتیجیة المعالجة الجراحیة ألمراض الغدة الدرقیة في مستشفیات جامعة 
  أسیوط

Prospective Evaluation Of Surgical Management Strategy Of 
Thyroid Diseases In Assiut University Hospitals. A Clinical Audit 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
مجلس الكلیة

  
  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا وكذا تعدیل لجنة االشراف

  
 قرار اللجنة بعد التعدیللجنة االشراف  لجنة االشراف قبل التعدیل موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم م

١  
علیاء علي 

یوسف 
  موسي

الكیمیاء 
الحیویة 
  الطبیة

  دكتوراة

بعض الدالئل االكلینیكیة والبیوكیمیائیة في 
 مرض السكر لدى االطفال

Some Clinical And Biochemical 
Indices In Diabetic Children 

دور المؤشرات الحیویة البطانیة في 
  مرضي الشریان التاجي

Role Of Endothelial 
Biomarkers In Patients 
With Coronary Artery 
Disease 

  أ.د/ حسنى على حسن
  أستاذ الكیمیاء الحیویة الطبیة

  أ.د/ عبد الرحیم محمد عبد الحفیظ
  أستاذ الكیمیاء الحیویة
  أ.د/ فھیم محمد فھیم
  أستاذ طب األطفال

  د/ نجالء كمال عبد الرحمن إدریس
 كیمیاء الحیویة الطبیةأستاذ مساعد ال

  أ.د/ حسنى على حسن
  أستاذ الكیمیاء الحیویة الطبیة

  أ.د/ عبد الرحیم محمد عبد الحفیظ
  أستاذ الكیمیاء الحیویة

  د/ نجالء كمال عبد الرحمن إدریس
  أستاذ مساعد الكیمیاء الحیویة الطبیة
  أ.د/ دعاء أحمد فؤاد عبد الجواد
 أستاذ القلب واألوعیة الدمویة

ت اللجنة ویعرض وافق
 على مجلس الكلیة

  
  تعدیل لجنة إشراف

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

یوسف صفوت   ١
  ماجستیر  طب األطفال  كامل

  أ.د/ محمد محروس سید التالوى
  أستاذ طب األطفال

  د/ إیمان أحمد عبد الرءوف عسكر
  ألطفالمدرس طب ا

  أ.د/ محمد محروس سید التالوى
  أستاذ طب األطفال

  د/ إیمان أحمد عبد الرءوف عسكر
  مدرس طب األطفال

  د/ زینب أحمد عبد الحمید شریف
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

شذا رجب عبد   ٢
  ماجستیر  األشعة التشخیصیة  الرحمن

  د أحمدد/ جیھان سی
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ شریف محمد عبد العال
  مدرس األشعة التشخیصیة

  د/ حسام أبو زید یوسف
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ شریف محمد عبد العال
  مدرس األشعة التشخیصیة

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

دعاء حمدى عبد   ٣
  دكتوراة  الفارماكولوجى  الحمید

  أ.د/ عالء الدین أحمد القوصى
  أستاذ الفارماكولوجى

  د/ إسراء محمد عشرى
  مدرس الفارماكولوجى

  أ.د/ عالء الدین أحمد القوصى
  أستاذ الفارماكولوجى

  أ.د/ عبد العظیم عبد المعز عاصى
  أستاذ الفارماكولوجى

  د/ إسراء محمد عشرى
  مدرس الفارماكولوجى

  یةوافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكل
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١٤

١٤ 

ایات حسین محمد   ٤
  محمد

المیكروبیولوجیا 
  ماجستیر  الطبیة والمناعة

  أ.د/ إیناس عبد المجید محمد
  أستاذ المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة

  د/ منى حسین محمد
  مدرس المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة

  أ.د/ إیناس عبد المجید محمد
  أستاذ المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة

  میاء حسن شعبانأ.د/ ل
  أستاذ األمراض الصدریة والتدرن

  د/ منى حسین محمد
  مدرس المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

سارة أسامة محمد   ٥
  ربیع

التخدیر والعنایة 
  ماجستیر  المركزة

  أ.د/ كیالنى على عبد السالم
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  مصطفى إبراھیم د/ نجوى
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  أ.د/ كیالنى على عبد السالم
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  أ.د/ حنان جالل عبد العظیم
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ نجوى مصطفى إبراھیم

  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  لیةوافقت اللجنة ویعرض على مجلس الك

  
 استمرار القید:

  قرار اللجنة   المدة التخصص الدرجة  اسم الطالب م
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  العام الثانى عشر  ٢٠١٧حتى أبریل   طب األطفال  دكتوراة  یاسر أحمد محمد أبو نویر  ١
  ت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیةوافق  العام السادس  ٢٠١٧حتى أكتوبر   طب األطفال  دكتوراة  ضیاء الدین محمد تامر  ٢
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  العام التاسع  ٢٠١٨وحتى أبریل  ٢٠١٧عام اعتبارا من أبریل   األمراض الباطنة  دكتوراة  والء محمد على  ٣
  لجنة ویعرض على مجلس الكلیةوافقت ال  العام السادس  ٢٠١٧حتى أكتوبر   طب القلب واألوعیة الدمویة  دكتوراة  عمرو البدرى إبراھیم  ٤
  

  قرار:ال
  

  تجمید قید:
  
 قرار اللجنة السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب  م
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  ظروف والدتھا الصحیة  ١/٥/٢٠١٧عام اعتبارا من   طب وجراحة العیون  ماجستیر  سامیة عبد الكریم  ١
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  عملھ بالمملكة العربیة السعودیة  ٢٠١٨وحتى أبریل  ٢٠١٧عام اعتبارا من أبریل   طب األطفال  ماجستیر  عبد الرحمن محمود عبد الكریم  ٢
  مجلس الكلیة وافقت اللجنة ویعرض على  ظروف خاصة (حمل ووضع)  ١/٦/٢٠١٧عام اعتبارا من   الدراسات السكانیة والصحة اإلنجابیة  ماجستیر  ھناء أحمد محمود  ٣
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  ظروف عملھ بالخارج  ١/٧/٢٠١٧عام اعتبارا من   أمراض الكلى –األمراض الباطنة   دكتوراة  ضیاء الدین مسعود صادق  ٤
  

  قرار:ال
  

 الیا على حسن محمد.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة في األشعة التشخیصیة الخاصة بالطبیبة/ د -
  قرار:ال
  

 محمد . مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة في عالج األورام والطب النووى الخاصة بالطبیب/ أحمد عبد الرحمن عبد الحافظ -
  قرار:ال -

  
 ات الخاصة بالطبیبة/ سناء مھران قندیل .السمعی –مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة في األنف واألذن واحنجرة  -
  قرار:ال -
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١٥

١٥ 

  
 مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة في طب وجراحة العین الخاصة بالطبیب/ محمد كامل عبد الناصر . -

  
 جراحة العظام .مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن فك تجمید قید الطبیب/ أرسانى بطرس صالح مترى لدرجة الماجستیر في  -
  قرار:ال -

  
 .مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن فك تجمید قید الطبیب/ أنتونى ألبیر جورجى لدرجة الماجستیر في طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى  -
  قرار:ال -

  
 لدكتوراة فى التخدیر والعنایة المركزة وذلك حسب اللوائح .تجمید القید الخاص بالطبیبة/ نشوى فاروق عبد الحافظ لدرجة ا مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء -
  قرار:ال -

  
 م المستحقة .مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إعادة قید الطبیب/ عبد العزیز منصف على لدرجة الدكتوراة فى جراحة العظام بعد أن قام بسداد الرسو -
  قرار:ال -

  
 لصحة .لطبیب/ محمد رمضان محفوظ لدرجة الماجستیر فى طب القلب واألوعیة الدمویة وذلك بناء على طلب اإلدارة العامة للبعثات والمنح بوزارة امذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید ا -
  قرار:ال -

  
 ى رغبتھ وذلك الستقالتھ من النیابة .مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیب/ مصطفى محروس محمود لدرجة الماجستیر فى الجراحة العامة وذلك بناء عل -
  قرار:ال -

  
والذى تم عن طریق الخطأ بشأن الغ اء قی د الطبی ب/ أحم د عب د اهللا عل ى المقی د لدرج ة الماجس تیر ف ى ط ب القل ب واألوعی ة الدموی ة لع دم                 ٢٣/٤/٢٠١٧مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قرار مجلس الكلیة السابق بتاریخ  -

 ع الدراسة فى الموعد المحدد.تسجیل موضو
  قرار:ال -

  
لدرج ة الماجس تیر ف ى ط ب القل ب واألوعی ة        ةالمقی د سلمى صفوت عبد الھادى منقورة  /ةوالذى تم عن طریق الخطأ بشأن الغاء قید الطبیب ٢٣/٤/٢٠١٧مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قرار مجلس الكلیة السابق بتاریخ  -

 موضوع الدراسة فى الموعد المحدد.الدمویة لعدم تسجیل 
  قرار:ال -

  
 یة بمنحھا درجة الدكتوراة .مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة فى الكیمیاء الحیویة الطبیة للطبیبة/ ریھام إبراھیم الدسوقى محمد مع التوص -
  قرار:ال -

  
 فى األشعة التشخیصیة للطبیب/ وجیھ عبد الحفیظ محمد مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراة .مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة  -
  قرار:ال -

  
  
  
  
  
  
  
  

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

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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١٦ 

  
 قائمة بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات المنح مع التوصیة بمنحھم درجة الماجستیر : -

 التخصص االسم
 طب األطفال أحمد عبد السالم محمد

  ألطفالطب ا  محمد عبد التواب صبره
  أمراض النساء والتولید  شرین محمد ھاشم

  طب األطفال  عبد العلیم على  أحمد
  

  قرار:ال
  

    قبول رسائل الماجستیر في جمیع التخصصات: -
  التخصص                          االسم          

 سحر حسین محمود عبد اهللا                                          التولید وأمراض النساء .١
 محمد سعد                                                       األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة مھا .٢
 مرفت عبد العزیز                                                     التولید وأمراض النساء .٣
 التولید وأمراض النساء     ولید سید محمد                                                   .٤
 ایة عمر محمود                                                      الباثولوجیا اإلكلینیكیة .٥
 زینب رمضان محمد                                                   طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى .٦
 التولید وأمراض النساء                            أسماء محمود عبد النبى                   .٧
 والء عیون عبد البارى                                                األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة .٨
 لذكورةأحمد عبد الفتاح محمد                                               األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب ا .٩

 الطیب عبد العال مصطفى                                             التولید وأمراض النساء . ١٠
 انتصار حسنین محمد حسنین                                         األمراض الصدریة والتدرن . ١١
 ولوجیا اإلكلینیكیةالشیماء مختار سلیم                                                  الباث . ١٢
 ولید عبد العاطى مصطفى                                             التولید وأمراض النساء . ١٣
 زینب البدرى محمد زھران                                              الباثولوجیا اإلكلینیكیة . ١٤
 جراحة المسالك البولیة والتناسلیة            عمر أنور سید                                              . ١٥
 مروة محمد محمد طلبة                                                الباثولوجیا اإلكلینیكیة             . ١٦
 ھدیر مصطفى كمال الدین                                             الباثولوجیا اإلكلینیكیة . ١٧
 الباثولوجیا اإلكلینیكیة                                                                    ایات رضا محمد بدوى . ١٨
 سھیر على محمد                                                      التولید وأمراض النساء . ١٩

 
  قرار:ال -
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