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  الدراسات العلیا
  

   ٢٠١٩/  ٦/  ١٠* محضر إجتماع لجنة الدراسات العلیا بتاریخ 
  

   األبحاث:تسجيالت مواضيع 
  

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

ضحى 
إسماعیل 

موسى عبد 
  اللطیف

الباثولوجیا 
  ماجستیر  اإلكلینیكیة

والبروكالسیتونین في التنبؤ بالعدوى  Cلتشخیصیة للبروتین التفاعلي القیم ا
  البكتیریة في التفاقم الحاد لمرض االنسداد الرئوي المزمن

Diagnostic Values Of C-Reactive Protein And Procalcitonin 
In Predicting Bacterial Infection In Acute Exacerbations Of 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

  أ.د/ حنان عمر محمد
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ زینب أحمد عبد الحمید

  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT03وافقت اللجنة ویعرض على  ٢/٤/٢٠١٩ ٩٢٣٨٠٣
 مجلس الكلیة

مي محمد 
صالح الدین 

  سید

الباثولوجیا 
  ماجستیر  اإلكلینیكیة

ي مرضى التصلب المتعدد من خالل تفاعل البلمرة ف STAT4الكشف عن 
 المتسلسل ومعدل التدفق الخلوي

Detection Of STAT4 In Multiple Sclerotic Patients By 
Polymerase Chain Reaction And Flow Cytometry 

  أ.د/ أحمد كامل مصطفى
  أستاذ متفرغ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ دینا أحمد محارب
  ثولوجیا اإلكلینیكیةمدرس البا

  د/ راندا أحمد الذھني
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT03وافقت اللجنة ویعرض على  ٨/٤/٢٠١٩ ٨٩٣٣٤٤
 مجلس الكلیة

احمد محمد 
  ریاض

أمراض النساء 
  ماجستیر  والتولید

تأثیر وسائل منع الحمل المكونة للبروجستیرون المختلفة فقط على نمط 
  مقطعیة الحیض األنثوي: دراسة

The Effect Of Different Composition Progestogen Only 
Contraceptive Methods On Female Menstrual Pattern: A 
Cross Sectional Study 

  أ.د/ علي محمود محمد مصطفى
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  د/ محمد خیري علي
  مدرس أمراض النساء والتولید

NCT03398811 وافقت اللجنة ویعرض على   ٣١/٧/٢٠١٨
 مجلس الكلیة

اندرو یعقوب 
  شفیق روس

التولید وأمراض 
  ماجستیر  النساء

تقییم الحاالت الخاضعة لعملیات السقوط الرحمي قبل وبعد العملیات اكلینیكیا 
  وعن طریق الموجات فوق الصوتیة ثالثیة األبعاد. دراسة جماعیة مستقبلیة

Pre And Post-Operative Clinical And Three-Dimensional 
Ultrasound Assessment Of Women With Apical Prolapse 
Surgeries. A Prospective Cohort Study 

  أ.د/ عالء الدین عبد الحمید یوسف
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  د/ مصطفى بھلول محمد
  مدرس التولید وأمراض النساء
  د/ منصور أحمد محمد خلیفة

  ید وأمراض النساءمدرس التول

NCT03وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٨/٣/٢٠١٩ ٨٥٧٧٢٤
 مجلس الكلیة

ھبة اهللا محمد 
طارق عبد 

  المنعم

طب وجراحة 
  ماجستیر  العین

تقییم عوامل الخطر لبروز القرنیة التابع إلجراء عملیة تصحیح االبصار 
 باللیزك

Risk Assessment For Corneal Ectasia Following Laser In 
Situ Keratomileusis 

  أ.د/ جمال نوبي محمود
  أستاذ طب وجراحة العین

  د/ أحمد محمود فھمي فتح اهللا
  أستاذ مساعد طب وجراحة العین

  د/ خالد عبد العظیم محمد
  مدرس طب وجراحة العین

NCT037٠٨٥٧٥ 14/10/2018   وافقت اللجنة ویعرض على
 مجلس الكلیة
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الھام یوسف 
  أحمد علي

طب وجراحة 
 نتائج معالجة التھاب العنبیة في أمراض المناعة الذاتیة  ماجستیر  لعینا

Treatment Outcome Of Uveitis In Autoimmune Diseases 

  أ.د/ حسن لطفي فھمي
  أستاذ طب وجراحة العین
  أ.د/ إیمان عباس محمود

  أستاذ ورئیس قسم الروماتیزم
  د/ محمد جمال أحمد

  مدرس طب وجراحة العین

NCT03وافقت اللجنة ویعرض على  ٧/٤/٢٠١٩ ٨٥١١٧٢
 مجلس الكلیة

محمد محمد 
رضا عبد 

  العزیز مرسي

القلب واألوعیة 
  ماجستیر  الدمویة

تقییم اختالل البطین االیسر واالذین االیسر الالعرضي بواسطة تتبع رقطات 
عضلة القلب بالموجات فوق الصوتیة في حاالت االرتجاع الروماتیزمي الشدید 

میترالي الالعرضي ودوره في التنبؤ بالنتائج بعد عملیة تغییر الصمام للصمام ال
  المیترالي مقارنة بالمعاییر المتفق علیھا

Assessment Of Subclinical Left Ventricular And Left Atrial 
Dysfunction By Speckle Tracking Echocardiography In 
Severe Asymptomatic Rheumatic Mitral Regurgitation And 
Its Role In Predicting Outcome After Valve Replacement 
Compared To Guideline Parameters 

  أ.د/ سلوى رشدي دیمتري
  القلب واألوعیة الدمویة أستاذ متفرغ

  د/ حمدي شمس الدین محمد
  القلب واألوعیة الدمویة أستاذ مساعد

  د/ محمد علي حسن
  دمویةمدرس القلب واألوعیة ال

NCT03وافقت اللجنة ویعرض على  ٢٠/٣/٢٠١٩ ٨٧٠٥١٦
 مجلس الكلیة

امیره حربي 
عثمان عبد 

  النعیم

القلب واألوعیة 
  ماجستیر  الدمویة

فرط كولیسترول الدم العائلي كعامل خطر في مرضي احتشاء عضلھ القلب 
المصاحب بارتفاع منطقھ اس تي في رسم القلب الكھربائي الذین یجري لھم 

  طره التداخلیھ العاجلھالقس
Familial H ypercolerstenemia as risk factor in STEMI 
patients who underwent ppci 

  أ.د/ حسام حسن علي
  القلب واألوعیة الدمویة أستاذ

  د/ مجدي إبراھیم الدسوقي محمد
  القلب واألوعیة الدمویة مدرس

NCT03900169 ٣/٤/٢٠١٩  

وافقت اللجنة ویعرض على 
بعد تعدیل العنوان  الكلیةمجلس 

  الى:
فرط كولیسترول الدم العائلي 

كعامل خطر في مرضي احتشاء 
القلب المصاحب بارتفاع  ةعضل
تي في رسم القلب -اس ةمنطق

لھم  ىالكھربائي الذین یجر
 ةعاجل ةتداخلی ةقسطر

Familial 
Hypercholesterinemia 
As Risk Factor In ST 
Elevation Myocardial 

ction Patients Who 
Underwent Primary 
Percutaneous Coronary 
Intervention 

كرستینا امیر 
  بخیت حنین

القلب واألوعیة 
  ماجستیر  الدمویة

مقارنة السمنة في المرضى الذین یعانون من الرجفان االذیني الغیر صمامي 
 ام خیال؟أحقیقة؛ فیما یتعلق بالنتائج

Obesity Paradox In Patients With Non-Valvular Atrial 
Fibrillation Regarding Outcomes; Fact Or Fiction? 

  أ.د/ صالح الدین سید عطا
  القلب واألوعیة الدمویة أستاذ

  د/ محمود عبد الصبور عبد اهللا
  القلب واألوعیة الدمویة أستاذ مساعد

NCT03904329 ٧/٤/٢٠١٩ 

وافقت اللجنة ویعرض على 
عدیل العنوان بعد ت مجلس الكلیة

  الى:
نتائج مفارقة السمنة

مرضى الرجفان االذینى الغیر 
 حقیقة ام خیال؟ ؛صمامى
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یمنى ھمام ابو 
  الوفا السید

طب المناطق 
الحارة والجھاز 

  الھضمي
  ماجستیر

  ىاسیوط الجامع ىانماط ونتائج امراض الكبد المناعیة الذاتیة بمستشف
Patterns And Outcome Of Autoimmune Chronic Liver 
Diseases In Assiut University Hospital: A Retrospective 
Study 

  د/ محمد عبد الصبور محمد
طب المناطق الحارة  أستاذ مساعد

  والجھاز الھضمي
  د/ عدنان أحمد محمد

طب المناطق الحارة والجھاز  مدرس
  الھضمي

NCT03وافقت اللجنة ویعرض على   ١٤/٤/٢٠١٩ ٨٩٨٤١٤
 لیةمجلس الك

أسماء عبد 
الحكیم محمود 

  عبد الحكیم

األمراض الجلدیة 
والتناسلیة 

  وأمراض الذكورة
  ماجستیر

  االعتالل الجنسي في السیدات البالغات المصابات بالحب الشائع
Sexual Dysfunction In Female Patients With Adult Acne 
Vulgaris 

  د/ عماد عبد الرحیم طھ
دیة أستاذ مساعد األمراض الجل
  والتناسلیة وأمراض الذكورة

  د/ رضوى محمد عبد المنعم بكر
مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة 

  وأمراض الذكورة
  د/ أحمد محمد عباس

  مدرس التولید وأمراض النساء

NCT03وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٧/٣/٢٠١٩ ٨٧٩٣٦٩
 مجلس الكلیة

أماني محمود 
عبد المحسن 

  أحمد

األمراض الجلدیة 
ناسلیة والت

  وأمراض الذكورة
  ماجستیر

دراسة  .بالجلد ةالصدفیة واالكزیما االستشرائی ىمرض ىاضطرابات النوم لد
  مقارنة

Sleep Disturbance Among Patients With Psoriasis And 
Atopic Dermatitis: A Comparative Study 

  أ.د/ سحر عبد المعز أحمد
أستاذ األمراض الجلدیة والتناسلیة 

  راض الذكورةوأم
  د/ رضوى محمد عبد المنعم بكر

مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة 
  وأمراض الذكورة

  أ.د/ خالد أحمد البیھ
  أستاذ النفسیة

NCT03وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٠/٣/٢٠١٩  ٨٦٤٨٠٩
  مجلس الكلیة

اسماء محمد 
  فراج محمد

األمراض الجلدیة 
والتناسلیة 

  وأمراض الذكورة
  ماجستیر

عقار التامسولسین على سرعة القذف مقارنة بعقار الباروكستین  تأثیر
  ھیدروكلورید

Effect Of Tamsulosin On Premature Ejaculation Compared 
With Paroxetine Hydrochloride 

  د/ علي محمد عبد الرحمن مھران
أستاذ مساعد األمراض الجلدیة 
  والتناسلیة وأمراض الذكورة

  عبد المجیدد/ أحمد عبد العال 
مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة 

  وأمراض الذكورة

NCT03وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٧/٣/٢٠١٩  ٨٧٩٧٤٦
 مجلس الكلیة

مریام ممدوح 
  بشري نسیم

األمراض الجلدیة 
والتناسلیة 

  وأمراض الذكورة
  ماجستیر

فاعلیة استخدام حقن لقاح الحصبة والنكاف والحصبة االلمانیة، مستضد 
  ندیدا والبودوفلین الموضعي في عالج الثآلیل التناسلیة: دراسة مقارنةالكا

The Efficacy Of Intralesional Measles, Mumps, And 
Rubella Vaccine, Intralesional Candidal Antigen And 
Topical Podophyllin In Treatment Of Genital Warts: A 
Comparative Study 

  الحافظد/ ھشام زیان عبد 
أستاذ مساعد األمراض الجلدیة 
  والتناسلیة وأمراض الذكورة
  د/ یاسمین مصطفى توفیق

مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة 
  وأمراض الذكورة

NCT03وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٠/٣/٢٠١٩ ٨٥٣٧٨٥
 مجلس الكلیة

علي صالح 
  صالح علي

األمراض الجلدیة 
والتناسلیة 

  وأمراض الذكورة
  ماجستیر

دور فیتامین د ونظائره الموضعیة في طریقة التطور وعالج مرض حب 
  الشباب

Vitamin D And Its Topical Analogues: A Possible Role In 
The Pathogenesis And Treatment Of Acne Vulgaris 

  د/ أیمن محمد محمد مھران
أستاذ مساعد األمراض الجلدیة 
  والتناسلیة وأمراض الذكورة

  محمد عبد المنعم بكر د/ رضوى
مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة 

  وأمراض الذكورة
  د/ عبیر أحمد مختار

  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT03وافقت اللجنة ویعرض على   ٣١/٣/٢٠١٩  ٨٦٦٤٤٧
 مجلس الكلیة
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میریھان 
أشرف عبد 
  العظیم عثمان

األمراض الجلدیة 
والتناسلیة 

  وأمراض الذكورة
  ماجستیر

جمع بین فیتامین (د) عن طریق الفم واألشعة فوق البنفسجیة ضیقة النطاق ال
  مقابل األشعة فوق البنفسجیة ضیقة النطاق وحدھا في عالج الصدفیة الشائع.

Combined Oral Vitamin D And Narrow Band UVB Versus 
Narrow Band UVB Alone In Treatment Of Psoriasis 
Vulgaris  

  ب جابرد/ ھشام دیا
أستاذ مساعد األمراض الجلدیة 
  والتناسلیة وأمراض الذكورة
  د/ أحمد عبد العال عبد المجید

مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة 
  وأمراض الذكورة

NCT03وافقت اللجنة ویعرض على   ٣١/٣/٢٠١٩ ٨٧٤٩٧٥
 مجلس الكلیة

محمد مصطفي 
  دكتوراه  طب األطفال  سید

خترقة مقارنة بالتھویة المیكانیكیة المخترقة في التھویة المیكانیكیة الغیر م
  عالج التھاب القصیبات

Non Invasive Mechanical Ventilation VERSUS Invasive 
Mechanical Ventilation In Management Of Bronchiolitis 

  أ.د/ عزة أحمد الطیب 
  طب األطفال أستاذ

  د/ إسماعیل لطفي محمد
  طب األطفال أستاذ مساعد

  أحالم بدوي علي /د
  طب األطفال مدرس

NCT03وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٥/٧/٢٠١٨  ٦١٩٤٩٩
 مجلس الكلیة

رانیا اسحق 
  ماجستیر  طب األطفال  جدي ویصا

مؤشر مقیاس توزیع كرات الدم الحمراء مقارنة بمقیاس توزیع كرات الدم 
توسط من النوع الحمراء كدلیل للتمییز بین أنیمیا نقص الحدید وأنیمیا البحر الم

  بیتا
Red Cell Distribution Width Index Versus Red Cell 
Distribution Width As Discriminating Guide For Iron 
Deficiency Anemia And Beta Thalassemia Trait 

  أ.د/ أحمد جاد الرب عسكر
  أستاذ طب األطفال

  د/ حكمة سعد فرغلي
  أستاذ مساعد طب األطفال

NCT038وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٤/٣/٢٠١٩ ٦٨٣٠٦
 مجلس الكلیة

ایناس سعد 
  ماجستیر  طب األطفال  حسن على

نقاط روس المعدلة لتقییم فشل القلب لدى األطفال الذین یعانون من عدوى 
  الجھاز التنفسي السفلي بمستشفى اسیوط الجامعي

Modified Ross Score For Evaluation Of Heart Failure In 
Children With Lower Respiratory Tract Infection Admitted 
To Assiut University Pediatric Hospital 

  أ.د/ صالح الدین عمري أحمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ إسماعیل لطفي محمد
  أستاذ مساعد طب األطفال

NCT0388وافقت اللجنة ویعرض على   ١٧/٣/٢٠١٩  ٥٠٥٠
 مجلس الكلیة

امیرة ثروت 
  ماجستیر  ب األطفالط  حلمي

حجم ونتائج التشوھات الخلقیة الحرجة بین األطفال الذین تم قبولھم في وحدة 
 العنایة المركزة لحدیثي الوالدة

Magnitude And Outcomes Of Critical Congenital 
Anomalies Among Children Admitted To Neonatal 
Intensive Care Unit 

  مانأ.د/ آمال عبد السالم سلی
  أستاذ طب األطفال

  د/ صفوت محمد عبد العزیز
  مدرس طب األطفال

NCT03882385  وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٥/٣/٢٠١٩
 مجلس الكلیة

باسم سامح 
  ماجستیر  طب األطفال  ذكي مرزوق

لاللتھاب المیكروبي للغشاء المبطن للقلب  دراسة تدقیقیة في العالج الطبي
  طبمستشفى األطفال الجامعي بأسیو

Clinical Audit On Medical Treatment Of Infective 
Endocarditis In Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ نجوى علي محمد
  طب األطفالأستاذ 

  د/ فیصل الخطیب أحمد عبد اهللا
  طب األطفال أستاذ مساعد

وافقت اللجنة ویعرض على   ١٣/٣/٢٠١٩ الى تسجیل ال یحتاج
 مجلس الكلیة
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مدحت سید 
  علي رضوان

التخدیر والعنایة 
  دكتوراه  المركزة

  الطریقة المثالیة وعتبة نقل الدم في الفترة المحیطة بالجراحة
Optimal Patient Blood Management And Transfusion 
Threshold In The Peri-Operative Period 

  .د/ حسن إبراھیم محمد قطبأ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  د/ إیمان أحمد إسماعیل
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  د/ عمرو علي حسین زرزور
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

Prof. Timothy Walsh 
Professor And Honorary 

Consultant, Department Of 
Anesthesia, Critical Care 

And Pain Management, 
University Of Edinburgh  

NCT03407573 وافقت اللجنة ویعرض على   ٣٠/١/٢٠١٩
 مجلس الكلیة

األنف واألذن   ندى على كامل
  دكتوراه  والحنجرة

مقارنة الحقن الموضعى للكورتیزون بطریقة أكسنت للتدریب الصوتى فى 
 عالج الحبیبات الصوتیة

Intralesional Steroid Injection Versus Accent Method Of 
Voice Therapy In Management Of Vocal Nodules: A 
Randomized Controlled Trial 

  أ.د/ إیمان سید حسن
األنف واألذن -أمراض التخاطب  أستاذ

  والحنجرة
  د/ حنان عبد الراشد محمد 

األنف -أمراض التخاطب  مدرس
  واألذن والحنجرة

NCT03وافقت اللجنة ویعرض على   ٢١/٤/٢٠١٩ ٩١٤٠٩٢
 مجلس الكلیة

عبد الرحمن 
  عاطف علي

المسالك البولیة 
  ماجستیر  والتناسلیة

تأثیر التصریف باستخدام األنبوبة الكلویة على تصویر الكلى المائھة بالنظائر 
  المشعة

Effect Of Percutaneous Nephrostomy Tube Drainage On 
Radioisotope Imaging Of Hydronephrotic Kidneys 

  أ.د/ محمد عبد اهللا الجمال
  سالك بولیةأستاذ م

  د/أحمد البدري ابراھیم
  مدرس مسالك بولیة

  د/عمر حسان أبو فدان
  مدرس مسالك بولیة

NCT03وافقت اللجنة ویعرض على   ١٦/٤/٢٠١٩ ٦٩٥٩٩١
 مجلس الكلیة

محمد عبد 
الراضي محمد 

  عبد اهللا

التخدیر والعنایة 
  ماجستیر  المركزة

عقار اللیفوبیبوفكین عند حقنھم ل مقارنة بین تأثیر اضافة المیدازوالم اوالفنتانیل
  داخل االم الجافیة في مریضات العملیات القیصریة

Effect Of Adding Midazolam Versus Fentanyl To 
Intrathecal Levobupivacaine In Patients Undergoing 
Caesarean Section 

  أ.د/ جلنار محمد فتحي
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  عليد/ وسام نشأت 
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

NCT03وافقت اللجنة ویعرض على   ٦/٢/٢٠١٩ ٨٢٤٣١٤
 مجلس الكلیة

دیانا شفیق 
  ابراھیم غالى

األنف واألذن 
  ماجستیر  والحنجرة

خلف األنف على السیطرة على الربو لدى  ةتأثیر استئصال اللوزتین ولحم
طاع النفس االنسدادى اطفال مرحلة ما قبل المدرسة الذین یعانون من انق

  النومى
The Effect Of Adenotonsillectomy On Asthma Control In 
Preschool Children With Obstructive Sleep Apnea 

  أ.د/ على رجائي عبد الحكیم
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  د/ محمد أحمد عبد الحي الحسیني
  مدرس األنف واألذن والحنجرة

NCT03وافقت اللجنة ویعرض على  ٢٥/٢/٢٠١٩ ٨٤٢٦١٨
  مجلس الكلیة

محمد الھادى 
حسن محمد 

  على
  ماجستیر  جراحة العظام

دراسة مقارنة بین مسمار واحد عبر عجزى ومسمارین حرقفین عجزین فى 
  تثبیت كسور الحوض الغیر مستقرة

Comparative Study Between Single Trans-Sacral Screw 
Versus Two Iliosacral Screws In Fixation Of Unstable 
Pelvic Fractures 

  أ.د/ فیصل فھمي آم
  أستاذ جراحة العظام

  أ.د/ على محمدین محمد
  أستاذ جراحة العظام

  د/ محمود یوسف بدران
  أستاذ مساعد جراحة العظام

NCT03وافقت اللجنة ویعرض على   ٢٥/٧/٢٠١٨ ٩٤٤١٢٤
  مجلس الكلیة
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  رياًتغيير موضوع البحث تغيراً جوه

  تعديل لجنة إشراف
-  

 ر اللجنةقرا لجنة األشراف بعد التعدیل لجنة األشراف قبل التعدیل التخصص الدرجة االسم

حسین محمد حسین  ةسار
  طب وجراحة العیون  دكتوراه  العطار

  محمد سعد عبد الرحمنأ.د/ 
  طب وجراحة العیونأستاذ 

  سعد سید أ.د/ محمد 
  طب وجراحة العیونأستاذ 

  د/ محمد أنور سید
  طب وجراحة العیونمدرس 

  سعد  سید أ.د/ محمد
  طب وجراحة العیونأستاذ 

  ند/ جمال الدین راشد عثما
  طب وجراحة العیونأستاذ مساعد 

  د/ محمد أنور سید
   طب وجراحة العیونمدرس 

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  األنف واألذن والحنجرة  دكتوراه  أحمد عزت محمد صالح

  
  أ.د/ مصطفى عثمان رمضان
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة
  أ.د/ أحمد أبو الوفا عبد الجلیل

  ن والحنجرةأستاذ األنف واألذ
  د/ محمد محمود محمد رشدي
  مدرس األنف واألذن والحنجرة

  أ.د/ مصطفى عثمان رمضان
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة
  أ.د/ أحمد أبو الوفا عبد الجلیل
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة
  د/ محمد محمود محمد رشدي
  مدرس األنف واألذن والحنجرة

  د/ أحمد یاسین بھجت
  جامعة اسكندریة- نف واألذن والحنجرةمدرس جراحة األ

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  دكتوراه  عیسىصفاء محمد حسن 

  
  أ.د/ أحمد كامل مصطفى

  أستاذ متفرغ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ أمنیة عبد المنعم محمد

  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  العالد/ أمل محمد عبد 

  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  أ.د/ أحمد كامل مصطفى
  أستاذ متفرغ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ أمنیة عبد المنعم محمد
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ أمل محمد عبد العال
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ سھیر مصطفى القاسم
  اض الباطنةأستاذ مساعد األمر

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

محمد أشرف محمود 
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  دكتوراه  عثمان

  أ.د/ حنان جالل عبد العظیم
  أستاذ متفرغ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ مادلین عادل عطیة
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  إیمان نصر الدین محمدد/ 
  لباثولوجیا اإلكلینیكیةأستاذ مساعد ا

  أ.د/ حنان جالل عبد العظیم
  أستاذ متفرغ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ مادلین عادل عطیة
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  عال عبد الحلیم عفیفيد/ 
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

رقم  موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصصاالسم
 التسجیل

تاریخ 
 قرار اللجنة االخالقیات

أحمد عبد 
العظیم عبد 
  الرحیم حسن

جراحة 
  ماجستیر  العظام

للفقرات  ىذاتیة المنشأ علي الدمج الخلف تأثیر استخدام البالزما الغنیة بالصفائح
  بة مقارنة عشوائیةالقطنیة: تجر

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

Comparative Trial 

ترجمة وقیاس صدق النسخة العربیة لمقیاس الجمعیة الیابانیة لجراحة العظام 
  المعدل لتقییم اعتالل النخاع الرقبي

Arabic Translation And Validation Of The Modified 
Japanese Orthopedic Association Score For Cervical 

Myelopathy 

ال یحتاج الى 
 تسجیل

١٩/٥/
٢٠١٩  

وافقت اللجنة 
ویعرض على مجلس 
 الكلیة



 7

 دعبد الحمیندي عثمان 
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  دكتوراه  عثمان

  .د/ مھا عطوة محمد إبراھیمأ
  أستاذ الباثولوجیا االكلینیكیة
  د/ عال عبد الحلیم عفیفي

  أستاذ مساعد الباثولوجیا االكلینیكیة
  د/ سحر عبد اهللا مرسي

  أستاذ مساعد الباثولوجیا االكلینیكیة
  د/ خالد إبراھیم السایح
  أستاذ طب األطفال

  د/ مھا عطوة محمد إبراھیم.أ
  أستاذ الباثولوجیا االكلینیكیة

  إیمان نصر الدین محمدد/ 
  أستاذ مساعد الباثولوجیا االكلینیكیة

  د/ سحر عبد اهللا مرسي
  أستاذ مساعد الباثولوجیا االكلینیكیة

  د/ خالد إبراھیم السایح
  أستاذ طب األطفال

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

 حسین عبد مني محمد
  طب األطفال  ماجستیر  الحلیم

  أ.د/ أحمد رشدي أحمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ خالد عبد العزیز سنوسى
  أستاذ مساعد طب األطفال

  فھیم محمد فھیمأ.د/ 
  أستاذ طب األطفال

  د/ خالد عبد العزیز سنوسى
  أستاذ مساعد طب األطفال

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

طب المناطق الحارة والجھاز  دكتوراه  ليرشا مرعي عمر ع
 الھضمي

  أ.د/ أحالم محمد أحمد 
  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

  د/ ھایدي كرم اهللا رمضان
  مدرس طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

  د/ ھالل فؤاد حتھ
  مدرس المیكروبیولوجیا والمناعة

   سھا سعود عبد المنعمأ.د/ 
  الحارة والجھاز الھضمي أستاذ طب المناطق

  د/ ھایدي كرم اهللا رمضان
  مدرس طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

  د/ ھالل فؤاد حتھ
  مدرس المیكروبیولوجیا والمناعة

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

فاطمة الزھراء أحمد 
جراحة األنف واألذن   ماجستیر  عبد الفتاح زكي

  والحنجرة

  الحسیني الحيعبد  أحمد.د/ أ
  أستاذ جراحة األنف واألذن والحنجرة 

  د/ محمد حسام الدین شكرى
  زمیل جراحة األنف واألذن والحنجرة  

  الحسیني الحيعبد  أحمد.د/ أ
  أستاذ جراحة األنف واألذن والحنجرة 

  إكرام عبد اهللا د/ محمد 
  جراحة األنف واألذن والحنجرة   مدرس

وافقت اللجنة ویعرض 
  یةعلى مجلس الكل

سمیر حسني محمود 
  ماجستیر  العامة الجراحة  محمد

  أ.د/ عبد الراضى عبد السالم
  أستاذ الجراحة العامة

  د/ محمد بكر محمد قطب
  أستاذ مساعد الجراحة العامة

  د/ محمود ثابت أیوب
  مدرس الجراحة العامة

  أ.د/ مصطفى عبد الغفور حسنین
  أستاذ الجراحة العامة

  د/ محمد بكر محمد قطب
  اذ مساعد الجراحة العامةأست

  د/ محمود ثابت أیوب
  مدرس الجراحة العامة

وافقت اللجنة ویعرض 
  على مجلس الكلیة

  

  استمرار القيد:
  

  قرار اللجنة  السبب  تاریخ قبول الرسالة  تاریخ التسجیل  تاریخ القید   التخصص  الدرجة اسم الطالب

  تم تشكیل لجنة فحص  ٢١/١١/٢٠١٦  ١٩/١١/٢٠١٣  عام سادس وأخیر  سیةاألمراض العصبیة والنف  ماجستیر  أحمد أبو القاسم محمد
وافقت اللجنة ویعرض   لالنتھاء من الرسالة   ١٩/٥/٢٠١٩

  على مجلس الكلیة

  تم تشكیل لجنة فحص  ٢١/٦/٢٠١٥  ٢٠/٣/٢٠١٢  عام ثامن وأخیر  الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل  دكتوراه  سارة فراج أحمد
وافقت اللجنة ویعرض   ن الرسالة لالنتھاء م  ٢٩/٥/٢٠١٩

  على مجلس الكلیة
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  تجميد قيد:

  

 قرار اللجنة السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب
  مجلس الكلیة وافقت اللجنة ویعرض على  السفر بعثة تابعة لجھة عملھ بوزارة الدفاع  ٢٠١٩ستة أشھر اعتبارًا من مایو   التولید وأمراض النساء  دكتوراه  أحمد علي محمود علي
  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  رعایة طفل  ٢٠١٩ثالثة أشھر اعتبارًا من مایو   طب األطفال  ماجستیر  ماریان طلعت صادق

  وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة  رعایة طفل  ٢٠١٩ثالثة أشھر اعتبارًا من یونیو   طب األطفال  ماجستیر  سوزان عالء الدین محمد
الطبیبة/ ملوك أحمد محمود المقیدة لدرجة الدكتوراه في الباثولوجی�ا اإلكلینیكی�ة م�ن دخ�ول امتح�ان الج�زء األول ف�ي م�ادتي          اعفاءللعرض على مجلس الكلیة بشأن مذكرة  -
 الجوانب األخالقیة).-طرق بحث-شرعي)، نظرًا لنجاحھا في ھذه المواد (إحصاء طبي –صحة عامة(

  قرار اللجنة:
الطبیبة/ ھبة خالد عبد اهللا المقی�دة لدرج�ة الماجس�تیر ف�ي التولی�د وأم�راض النس�اء م�ن دخ�ول امتح�ان الج�زء األول، نظ�رًا              اعفاءلى مجلس الكلیة بشأن مذكرة للعرض ع -

الباطن�ة  -المیكروبیول�وجي -لوجيالب�اثو -الفس�یولوجي -لحصولھا على الجزء األول من جامعة عین شمس واعفائھا من المواد التي تقدمت بھا بجامعة عین شمس وھي (التشریح
 األطفال).-الجراحة العامة) وحیث أنھا قد أدت االمتحان في باقي المواد المقررة بجامعة عین شمس (الكیمیاء الحیویة-العامة

 قرار اللجنة:
 نظرًا لعدم الجدیة في الدراسة. الطبیب/ محمد علي محمد مصطفى لدرجة الماجستیر في طب األطفال إلغاء قیدمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن  -

  قرار اللجنة:
 الطبیبة/ منال محمود مصطفى لدرجة الدكتوراه في األمراض الصدریة نظرًا لعدم الجدیة في الدراسة. إلغاء قیدمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن  -

  قرار اللجنة:
ص�الح (یمن�ي الجنس�یة) لدرج�ة الماجس�تیر ف�ي جراح�ة العظ�ام بن�اًء عل�ى ق�رار مجل�س              الطبی�ب/ حس�ام غ�ازي أحم�د     إلغ�اء قی�د  مذكرة للعرض عل�ى مجل�س الكلی�ة بش�أن      -

 .٢٢/٤/٢٠١٩الدراسات العلیا والبحوث بتاریخ 
  قرار اللجنة:

ًء عل�ى ق�رار مجل�س    الطبیب/ محم�د أم�ین دح�ان البع�داني (یمن�ي الجنس�یة) لدرج�ة ال�دكتوراه ف�ي األم�راض الجلدی�ة بن�ا             إلغاء قیدمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن  -
 .٢٢/٤/٢٠١٩الدراسات العلیا والبحوث بتاریخ 

  قرار اللجنة:
 في طب األطفال للطبیبة / شیماء محمد خلف محمد عبد العال. قبول رسالة الدكتوراهمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن  -

  قرار اللجنة:
 كلى للطبیبة / ریھام محمد شاكر. في أمراض قبول رسالة الدكتوراهمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن  -

  قرار اللجنة:
 في العلوم الطبیة األساسیة (الكیمیاء الحیویة الطبیة) للطبیبة / سارة عبد الرحیم محمد. قبول رسالة الدكتوراهمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن  -

  قرار اللجنة:
   جميع التخصصات: فيقبول رسائل الماجستير 

 التخصص االسم
  طب القلب واألوعیة الدمویة  سامي أنور غاليھیلین 

  األمراض الصدریة  شیماء علي محمد السید
  

  


