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 العلیا الدراسات
 

translational medicine  
  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 
   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق:  القرار

 

  ئاسةلجنة مراجعة الئحة الدراسات العليا بمناقشة المقترحات المطروحة وامكانية تعديلها اللجنة بر تكليف على المجلس وافق:  القرار

  مصطفى أحمد حمد 0د0أ

  اميمة جالل أحمد 0د0أ

  وفاء محمد عبد المنعم 0د0أ

  هبه عطية يسى 0د0أ

  مدير وحدة الجودة سعدهبه  0د0حضور أ مع
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  اتىاالقسام الرسال ما ي مخاطبة على المجلس وافق:  القرار

  المناهج

  التدريس  جداول

  المناهج كراسة

  ةيرسل هذه المتطلبات الى الكلي لممراجعتها من القسم مع التأكيد على عدم امكانية التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه فى القسم الذى  بعد

  : األبحاث مواضيع تسجيالت

  مجلسال قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم

   االشعة باستخدام المزمنة الرئوية السدة لمرض الظاهري النمط دكتوراه الصدرية االمراض مصطفى الدين جمال غادة
  التباين عالية المقطعية

Phenotyping of chronic obstructive pulmonary               
         Disease using high resoluation computed                      

Tomography                                                                             
 

  عمر محمد عمر امانى 0د0أ
  الصدرية االمراض أستاذ

  الفضل أبو أحمد العظيم عبد 0د0أ
  الصدرية االمراض أستاذ

  يوسف أحمد يوسف 0د
  الصدرية االمراض مدرس

  الشرقاوى مصطفى 0د0أ
 التشخيصية االشعة أستاذ
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  : األبحاث مواضيع تسجيالت تابع

   العصبية االمراضالحميد عبد حسن محمد خالد
 والنفسية

مستشفى على المترددين الصدفية مرضى بين النفسية االضطرابات  ماجستير
  الجامعي أسيوط 

Psychiatric disorders among psoriatic patients
Attending Assiut University Hospital               

  حسن الناصر عبد وجيه 0د0أ
  النفسى الطب أستاذ

  الرحمن عبد الباقى عبد أحمد 0د
  النفسى الطب مدرس

  جابر دياب هشام 0د
 والتناسلية الجلدية االمراض مدرس

  

 

 الجراحة قبل للكيميائي المصاحب االشعاعي العالج استخدام ماجستير االورام عالج أمين طاهر محمد
 بمعهد نتائجه و المرئ سرطان لحاالت جذري كعالج أو

  )مرجعية(   لألورام مصر جنوب
neoadjuvant or Definitive Chemoradiation for 
Locoregional Esophageal Cancer and Its 
Outcome at south Egypt cancer institute  
(Retrospective Study) 

 

  حسن علي عبدالكريم سامية/ د.أ
  األورام عالج أستاذ

  أمين فايق عبير/ د
  األورام عالج مدرس

  محمد أوسامة داليا/ د
  العالجية األشعة مدرس
 لألورام مصر جنوب معهد

موضوع يصبح ان علي 
  :كالتالي البحث

 المصاحب االشعاعي العالج مناطقى استخدام
 لحاالت كعالج أو الجراحة قبل للكيميائي
 مصر جنوب بمعهد نتائجه و المرئ سرطان
   لألورام

  )مرجعية دراسة(  
  

neoadjuvant or Definitive 
Chemoradiation for Locoregional 
treatment Cancer and Its Outcome 
at south Egypt cancer institute  
(Retrospective Study) 

  

  

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

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


 
 

10

  

  : األبحاث مواضيع تسجيالت تابع

  البول وسلس المثانة نشاط فرط أعراض انتشار معدل ماجستيرالنساء وأمراض التوليدالحجاج أبو اهللا عبد مرفت
  مصر بصعيد السيدات بين

Prevalence of Overactive Bladder Symptoms 
and Urinary Incontinence Among Women In 
Upper Egypt 
 

    
 

  يوسف عبدالحميد الدين عالء/ د.أ
     والتوليد النساء أمراض أستاذ

  السنوسى الدريمى علوانى د.أ   
  والتوليد النساء أمراض أستاذ

  بهلول محمد بهلول مصطفى/ د
 والتوليد النساء أمراض مدرس

موضوع يصبح ان علي 
  :كالتالي البحث

 المثانة نشاط فرط أعراض انتشار معدل
 على المترددات السيدات بين البول وسلس

  المرأة صحة مستشفى
Prevalence of Overactive Bladder 
Symptoms and Urinary ncontinence 
Among Women attending assiut 
woman`s hospital  

   والعناية التخديرمحمد حسن مصطفى سامية
 المركزة

 كبریتات حقن طریق عن القیصریة الوالدة اثناء الرعشة حدوث منع ماجستير
 الجافیة االم داخل الماغنسیوم

Shivering prevention during caesarean section by 
intrathecal injection of magnesium sulphate 

  حسن زارع العابدين زين 0د0أ
  المركزة والعناية التخدير أستاذ

  مصطفى فتحى محمد 0د
 المركزة والعناية التخدير مدرس

باضافة التوصية مع 
 النساء وأمراض التوليد قسم من مشرف

 الصحة منظمة نموذج بإستخدام القيصرية الوالدة احتمالية ماجستيرالنساء وامراض التوليد همام حسين منصور منال
  العالمية

The use of WHO model for prediction of 
Caesarean section 

 

  على العليم عبد هانى 0د0أ
  النساء وامراض التوليد أستاذ

  درويش محمد عاطف 0د0أ
  النساء وامراض التوليد أستاذ

  العليم عبد محمود على أحمد 0د
 وامراض التوليد أستاذ مدرس
 النساء

 موضوع يصبح ان عليالمجلس وافق:  القرار
 بإستخدام القيصرية الوالدة توقع:كالتالي البحث
  العالمية الصحة بمنظمة الخاص الوالدة نموذج

The use of labor WHO model 
for prediction of Caesarean 
section 
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  : األبحاث مواضيع تسجيالت تابع

 في المستوي ثنائى االيجابي الهوائي الضغط جهاز دور  ماجستير الباطنة االمراض على سمير أحمد
 القلب عضلة اعتالل عن الناتج االحتقاني القلب مرضي
  التمددى

Role of Bi-Level Positive Airway Pressure In 
Dilated  Cardiomyopathic Patients With 
Congestive Heart Failure 

   محمد العظيم عبد الدين نور/ د.ا
   الباطنه امراض استاذ

    قاسم مصطفي سهير/د
   الباطنه امراض مدرس

  توفيق الحديدى سمير 0د
 طب – الحرجة الحاالت طب مدرس
    القاهرة

يصبح ان علي 
  :كالتالي البحث موضوع

  االيجابي الهوائي الضغط جهاز دور
   القلب فشل مرضي في المستوي ثنائى 

   اعتالل عن الناتج االحتقاني
 التمددى القلب عضلة

 النمو لمكتملى بالمقعد المجئ لوالدة االكلينيكي التدقيق ماجستيرالنساء وامراض التوليد عازر ماهر مريانا
CLINICAL AUDIT ON MODE OF DELIVERY OF 

BREECH AT TERM                                                      

                       
 

  الحسينى خلف طارق 0د0أ
  النساء وامراض التوليد أستاذ

  محمد الدين سعد حازم 0د0أ
  النساء وامراض التوليد مساعد استاذ

  حبيب السيد محمد دينا 0د
 النساء وامراض التوليد مدرس

يصبح ان علي 
  :كالتالي البحث موضوع

 بالمقعد المجئ لوالدة االكلينيكي التدقيق
 النمو مكتملى لالجنة

 

  رشاد محمد االء
 

 ما سن في   المصريين األطفال لدى اللغوية األصوات نمو ماجستير التخاطب
 أسيوط في المدرسة قبل

Phonemic Development in Egyptian Preschool 
Children in Assiut 

 

  الحليم عبد كامل عماد. د.أ
   التخاطب وحدة رئيس و أستاذ

  جاداهللا حسن عبدالشفيق حسن. د.أ
 اللغة قسم ورئيس اللغويات أستاذ

  اإلنجليزية
  ابراهيم الوكيل عبد ريهام/  د

 التخاطب مدرس
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  : األبحاث مواضيع تسجيالت تابع

 بسلفات مصحوبا البيوبيفاكاين لعقار المستمر التنقيط كفاءة دراسة ماجستيرالمركزة والعناية التخدير شاهين صفوت أحمد
 خالل من المفتوح القلب عمليات بعد االالم تسكين فى الماغنسيوم

  القص عظمة امام مثبتة قسطرة
The analgesic efficacy of continuous presternal 
bupivacaine plus magnesium sulfate infusion 
through a single catheter after cardiac surgery 

  مصطفي الحميد عبد صفية 0د0أ
  المركزة والعناية التخدير أستاذ

  كامل ظريف عماد 0د
  المركزة والعناية التخدير مدرس

  


  

 

  واالوعية القلب طب اهللا عبيد محسن كيرلس
 الدموية 

 فى نتيجتها و بالمستشفى المبدئية الدم ضغط قياس فى التغيرات ماجستير
  الحادة القلبية األزمة مرضى

Initial Hospital Blood Pressure Variability and 
Cardiovascular Outcomes in Acute Coronary 
Syndrome 

  ديمترى رشدي سلوى 0د0أ
  الدموية واالوعية القلب طب أستاذ

  حلمي الرحمن عبد حاتم 0د
الدموية واالوعية القلب طب مساعد أستاذ

  حسن محمد خيرى ايمن 0د
 الدموية واالوعية القلب طب مدرس

يصبح ان علي 
  :كالتالي البحث موضوع

 المبدئية الدم ضغط قياس فى التغيرات
 الوعائية القلبية النتائج و بالمستشفى

 الحادة القلبية األزمة مرضى فى

  باسيوط الصدر مستشفى فى الدرن مرضى عالج نتائج ماجستير االسرة طب أحمد السالم عبد اهللا آيات
Treatment outcomes of tuberculous patients in 
assiut chest hospital 

  منازع محمد محمد ايمان 0م0أ
 وطب العامة الصحة مساعد أستاذ

  المجتمع
   الجليل عبد صالح سعيد 0د

 القاهرة بطب االسرة طب مدرس

يصبح ان علي 
  :كالتالي البحث موضوع

 Treatment results of 
tuberculous patients in 
assiut chest hospital 

 األمهات وفيات سيناريوهات على التأخر ثالثى نموذج تطبيق ماجستيرالنساء وامراض التوليدمحمد حمدى أحمد بكر أبو
اسيوط جامعة – الجامعى المرأة صحة بمستشفى  

Applying The Three Delays Model To The Maternal 

Mortality Scenarios At Women Health Hospital , 

Assiut University 

 

  سيد حامد عزت0د0أ
  التوليد و النساء أمراض أستاذ

  محمد الدين سعد حازم 0د
 و النساء أمراض مساعد أستاذ

  التوليد
  زهران محمد كمال 0د

 التوليد النساء أمراض مساعد أستاذ
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 بعالج مصاحب الباكليتاكسيل عقار من صغيرة جرعة اعطاء دكتوراه االورام عالج على جمال على دعاء
 حاالت فى وكاربوبالتين جيمزار كيمائى عالج يتبعه اشعاعى
الثالثة المرحلة الرئة سرطان  

Low dose paclitaxel with timed thoracic 
radiotherapy followed by adjuvant gemcitabine 
and carboplatin in unresectable stage III non small 
cell lung cancer 

  على الكريم عبد سامية 0د0أ
  االورام عالج استاذ

  محمد حسن هدى 0د
  االورام عالج مساعد أستاذ

  ابراهيم ريان امل0د
 االورام عالج مدرس

يصبح ان علي 
  :كالتالي البحث موضوع

 عقار من صغيرة جرعة اعطاء تأثير
 اشعاعى بعالج مصاحب الباكليتاكسيل

 جيمزار كيمائى عالج يتبعه
 الرئة سرطان حاالت فى وكاربوبالتين

الثالثة المرحلة  
Effect of Low dose paclitaxel 
with timed thoracic 
radiotherapy followed by 
adjuvant gemcitabine and 
carboplatin in unresectable 
stage III non small cell lung 
cancer 

 المقطع باستخدام الحقى للوعاء األمامى الميل قياسات نتائج تقييم ماجستير  العظام جراحةالزهيرى ابراهيم على محمد
 متعددة المقطعية باألشعة مقارنة السينية لألشعة الخلفى األمامى
  مقارنة تطبيقية دراسة المقاطع

Measurement of acetabular cup anteversion using 
plain antero-posterior radiographs and multi 
detector CT imaging 
 

  النشار العال عبد أحمد./ د.ا
   اإلصابات و العظام جراحة أستاذ

  خليفة إمام ياسر./ د.ا
   اإلصابات و العظام جراحة أستاذ

  بكر المنعم عبد محمد حاتم./ د
 و العظام جراحة مساعد أستاذ

  اإلصابات

يصبح ان علي 
  :كالتالي البحث موضوع

 األمامى الميل قياسات نتائج تقييم
 المقطع باستخدام الحقى للوعاء
 السينية لألشعة الخلفى األمامى
 متعددة المقطعية باألشعة مقارنة
  مقارنة دراسة المقاطع

Measurement of acetabular 
cup anteversion using plain 
antero-posterior 
radiographs and multi 
detector CT imaging a 
comparative study 
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  : األبحاث مواضيع تسجيالت تابع

 عن واستخدامه الفم طريق عن الميزبروستول استخدام بين مقارنة ماجستيرالنساء وأمراض التوليدعبداهللا محمود حسين سحر 
  الفارغة الحويصلة حمل عالج فى المهبل طريق

Vaginal versus oral misoprostol in the management 
of anembryonic pregnancy A randomized 
prospective control study 

  سيد حامد جمال 0د0أ
  النساء وأمراض التوليد أستاذ

  عبدالاله سيد محمد 0د
 وأمراض التوليد مساعد استاذ

  النساء
  زهران محمد كمال 0د

 وأمراض التوليد مساعد استاذ
 النساء

يصبح ان علي 
  :كالتالي البحث موضوع

 استخدام بين مقارنة عشوائية دراسة
 الفم طريق عن الميزبروستول

 عالج فى المهبل طريق عن واستخدامه
  الفارغة الحويصلة حمل

  مقارنة عشوائية دراسة
Vaginal versus oral misoprostol
 in the management of                
anembryonic pregnancy A 

randomized  control study
 الفخذ لمفصل نصفي تغيير عملية بعد بالجرح تلوث حدوث احتمالية ماجستير العظام جراحة حبيب جمال كيرلس

  الجامعي اسيوط بمستشفي االصابات بوحدة

Incidence of early surgical site infection after hip 
hemiarthroplasty in Assiut University Trauma Unit 

 

  العال عبد محمد أحمد 0د0أ
  العظام جراحة أستاذ

  خليفة امام ياسر 0د0أ
  العظام جراحة أستاذ

  المنعم عبد محمد حاتم 0 د
 العظام جراحة مساعد أستاذ


  

 

  مرضى فى  القدم بقرح االصابة مخاطر وزيادة االيض خلل متالزمة ماجستير الباطنة االمراض محمود الناصر عبد محمود
  الثانى النوع من السكرى 

METABOLIC  SYNDROME AND HIGH RISK OF 
FOOT  ULCERATION IN PATIENTS WITH TYPE  

2 DIABETES 

  الشاذلى ثابت أنور أشرف0د0أ
    والكلى الباطنة امراض استاذ

  عرجون عبدالعظيم صالح0د0أ
 والغدد الباطنه امراض استاذ

  الصماء

يصبح ان علي 
  :كالتالي البحث موضوع

   مخاطر وزيادة االيض خلل متالزمة
النوع من السكرى مرضى فى  القدم تقرح
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الميزوبروستول مقابل نترات أحادي وأيزوسوربيد الميزوبروستول ماجستيرالنساء وأمراض التوليدالسالم عبد سعد سماح
 الجنيني غير الحمل إلنهاء 

Misoprostol Plus Isosorbide Mononitrate Versus 
Misoprostol For Termination Of Anembryonic 

Pregnancy 

  خليفة محمد الدين عصام 0د0أ
  النساء وأمراض التوليد أستاذ

  عبدالاله سيد محمد 0د
  النساء وأمراض التوليد مساعد أستاذ

  العليم عبد محمود أحمد محمود 0د
 النساء وأمراض التوليد مساعد أستاذ

  

 

 األطفال فى الكبدى الدماغ إعتالل حاالت لعالج اكلينيكى تدقيق ماجستير االطفال طب مكين ميالد جونى
 الجامعى األطفال بمستشفى والكبد الهضمى الجهاز وحدة فى

  بأسيوط
Clinical Audit on management of Hepatic-
encephalopathy in children admitted to 
Gastroenterology & Hepatology unit of  
Assiut University Children Hospital 

  على الفتاح عبد فاطمة 0د0أ
  االطفال طب أستاذ

  ابراهيم حسن نجالء 0د
  االطفال طب مساعد أستاذ

 

كالتالي البحث موضوع يصبح ان علي المجلس وافق
 الدماغ إعتالل حاالت لمعالجة اكلينيكى تدقيق
 الهضمى الجهاز وحدة فى األطفال فى الكبدى
  بأسيوط الجامعى األطفال بمستشفى والكبد

 

 االوعية بطانة نمو منذر،عامل كعامل ميتالوبروتياز ماتريكس ماجستير االكلينيكية الباثولوجياابراهيم محفوظ سلمى
 معبرة كعوامل االساسية الليفية الخاليا نمو وعامل الدموية

  ليمفاوية الغير الهودجيكن تطور عن
Matrix metalloproteinase (MMP2) as a risk factor 

and Vascular endothelial growth factor (VEGF) 
& basic fibroblast growth factor (bFGF) 

Polymorphism as prognostic factors in NHL 

  بكري محمد رانيه 0د
 االكلينيكية الباثولوجيا مساعد أستاذ

  االورام معهد –
  الجيزاوى محمود ابتسام 0د

  االكلينيكية الباثولوجيا مساعد أستاذ
  درويش مصطفى عبير 0د

 - االكلينيكية أالباثولوجيا مدرس
  االورام معهد

 

كالتالي البحث موضوع يصبح ان علي المجلس وافق
 ،عامل خطورة كعامل ميتالوبروتياز ماتريكس

 الخاليا نمو وعامل الدموية االوعية بطانة نمو
 حاالت فى تكهن كعوامل االساسية الليفية

  ليمفاوية الغير الهودجيكن
Matrix metalloproteinase as a risk     
 Factor and Vascular endothelial          
growth factor & basic fibroblast         

 growth factor Polymorphism as            
prognostic factors                                

in NHL                                          
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  : األبحاث مواضيع تسجيالت تابع

  والعناية التخديرسيد الحميد عبد محمد خالد
 الجراحية المركزة 

 المباشر التيار طريق عن الجمجمة عبر الحركية القشرة تحفيز تاثير ماجستير
  الكبد سرطان مرضى فى بالبطن المزمن الحشوى االلم على

Effect of the transcranial direct current stimulation 
(tdcs) of the motor cortex on chronic abdominal 
visceral pain in patients with hepatocellular 
carcinoma 

  قطب محمد ابراهيم حسن 0د0أ
   المركزة والعناية التخدير أستاذ

  ابراهيم مصطفى نجوى 0م0أ
المركزة والعناية التخدير مساعد أستاذ

 


  

 

 فى الدموية الصفائح وظائف فى المورث الوظيفى االعتالل تقييم ماجستيراالكلينيكية الباثولوجيا عبداهللا محمود عمر اية
  مصر صعيد

Assessment of inherited qualitative platelet 
disorders in upper egypt 

  ثابت محمد نبيلة 0د0أ
  االكلينيكية الباثولوجيا أستاذ

  المليجى حنفى طه طارق 0د
 االكلينيكية الباثولوجيا مدرس

يصبح ان علي 
  :كالتالي البحث موضوع

  فى المورث النوعى االضطراب تقييم
  مصر صعيد فى الدموية الصفائح وظائف 
 

 المستقيمه العضله غمد وتخدير الجافيه فوق تأثيرالتسكين دراسه ماجستيرالمركزة والعناية التخديرالجواد عبد مصطفى رامى
 ماده افراز على)الصوتيه  فوق الموجات اشعه باستخدام( البطنيه

  الكبرى البطن جراحات مرضى على السيتوكاين
EPIDURAL ANALGESIA vs RECTUS SHEATH BLOCK ( 
ULTRASOUND GUIDED) EFFECTS ON CYTOKINES 
PRODUCTION IN PATIENTS  UNDERGOING MAJOR 
ABDOMINAL SURGERY 

  السالم عبد على كيالني 0د0أ
  المركزة والعناية التخدير أستاذ

  حسن صالح وليد 0م0أ
المركزة والعناية التخدير مساعد أستاذ
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  : األبحاث مواضيع تسجيالت تابع

 االلم  تسكين يعزز بالدكساميدوتودين االطفال في الذيلي الحقنماجستيرالمركزة والعناية التخديرموسى الدين بهاء محمود
 لجراحات الزيلي التخدير وجوده  سلفات للمغناسيوم العمليه بعد

  البطن اسفل
Pediatric Caudal Epidural Dexmedetomidine 
Enhances postoperative Analgesia of Magnesium 
Sulphate and Quality of Caudal Anesthesia in 
Lower Abdominal Surgeries 

  عسكر السيد الرب جاد فاطمة 0د0أ
  المركزة والعناية التخدير أستاذ

   سيد أحمد جيهان 0م0أ
 المركزة والعناية التخدير مساعد أستاذ

يصبح ان علي 
  :كالتالي البحث موضوع

 االطفال في الذيلي الحقن تاثير دراسة
 التخدير جودة عن بالدكساميدوتودين

 وقدرة البطن اسفل لجراحات الذيلي
 بعد االلم تسكين على سلفات المغناسيوم

    العمليه
  

Study of the effect of Pediatric 
Caudal  Epidural      

        Dexmedetomidine  Enhances 
postoperative Analgesia 

of Magnesium Sulphate and 
Quality of Caudal Anesthesia 

in Lower Abdominal Surgeries 
 احصار فى للبيوبفوكاين عالجى كمكمل النيوستغمين استخدام ماجستيرالمركزة والعناية التخدير الدسوقى محمد مصطفى

 صوتية الفوق الموجات باستخدام للذراع العصبية الضفيرة
 واليد الساعد عمليات الجراء االرشادية

Neostigmene as an Adjuvant to 
Bupivacaine in Ultrasound Guided 
Supraclavicular Brachial Plexus Block in 
Forearm and Hand Surgeries 

  اهللا عبد الشرقاوى عصام 0د0أ
  المركزة والعناية التخدير أستاذ

  الرحمن عبد الباقى عبد خالد 0د
 المركزة والعناية التخدير مدرس

يصبح ان علي 
  : كالتالي البحث موضوع

Used to Neostigmene as an 
Adjuvant to Bupivacaine in 

Ultrasound Guided 
Supraclavicular Brachial 

Plexus Block in Forearm and 
Hand Surgeries 
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  : األبحاث مواضيع تسجيالت تابع

   الجلدية االمراض سلطان محمد فاطمة
 والتناسلية

  المختلفة العوامل تأثير: الشباب حب مرضى فى واالكتئاب االعاقة ماجستير
Study Depression in Acne patients:Impact of 
different variables 

  المجيد عبد محفوظ عزة 0د0أ
  والتناسلية الجلدية االمراض أستاذ

  طه الرحيم عبد عماد 0د
  والتناسلية الجلدية االمراض مساعد أستاذ

  الرحمن عبد الباقى عبد أحمد 0د
 والنفسية العصبية االمراض

يصبح ان علي 
  :كالتالي البحث موضوع

مرضى فى واالكتئاب الحياة جودة درسة
  المختلفة العوامل تأثير: الشباب حب 

Study of  quality of life and            
Depression in Acne patients 
:Impact of different 

 variables 
 بين التفرقة في االرواء خاصية باستخدام المغناطيسي الرنين دور ماجستير التشخيصية االشعةثابت سيد المعز عبد هبه

  المبيض أورام
Added Value of MRI Perfusion in Evaluation of 
Complex Adnexal Masses 

  محمود نبيل نغم 0د
  التشخيصية االشعة مساعد أستاذ

  محمد مصكفى ريم 0د
  التشخيصية االشعة مدرس

  عباس محمد أحمد 0د
 والتوليد النساء امراض مدرس

يصبح ان علي 
  :كالتالي البحث موضوع

 الرنين الستخدام المضافة القيمة
 االرواء خاصية باستخدام المغناطيسي

  الرحم ملحقات تكتالت بين التفرقة في
Added Value of MRI 
Perfusion in Evaluation of 
Complex uterine Adnexal 
Masses 

  

  

  

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

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


 
 

19

  

  

  : األبحاث مواضيع تسجيالت تابع

 الجنينى النمو  بتأخر المضاعف الحمل على 3 اوميجا تأثير ماجستيرالنساء وأمراض التوليد امين عماد ماجى
  الرحم داخل متناظر الغير

 
The effect of omega3 on pregnancies complicated 
with asymmetrical intrautrine growth restriction
A Randomized controlled trial 

  العال عبد محمد الدين ضياء د.أ             

   التوليد و النساء أمراض أستاذ

  موسى أمين فايق أحمد د.أ              

  التوليد و النساء أمراض أستاذ              

موضوع يصبح ان علي 
  :كالتالي البحث

   3 اوميجا تأثير
   الجنينى النمو  بتأخر المضاعف الحمل على
 مقارنة عشوائية دراسة الرحم داخل متناظر الغير

االساسية الطبية العلومنفادى محمد خالد اسراء
 )االدمى التشريح( 

  نمو علي الحمل أثناء الزئبق كلوريد لمادة تأثيرالتعرض ماجستير
   الوالدة بعد ما مرحلة خالل األبيض الفأر في الكبد 

Effect Of Mercuric Chloride Exposure During          
Pregnancy On Postnatal Development Of The          

Liver In Albino Rat                                        
 

  محمد البدرى محمد 0د0أ 
  التشريح قسم ورئيس أستاذ 
  سامى محمود منال 0د 
  التشريح مساعد أستاذ 
  بشرى رفعت رينيه 0د 
 التشريح مدرس 

  

 

لمرضي حاد تفاقم حدوث عند القشرية الكورتيزونات استخدام ماجستير الصدرية االمراضحسنين محمد حسنين انتصار
   السدة

                               المزمنة الرئوية
Evaluation Of Short-term Versus 
Conventional Glucocorticoids Therapy In 
Acute Exacerbation Of Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease 

 

  محمد العابدين زين أشرف0د0أ
  الصدرية االمراض أستاذ

  شعبان حسن لمياء 0د
  الصدرية االمراض مساعد استاذ

  جاد فرغلى شيرين 0د
 الصدرية االمراض مدرس

موضوع يصبح ان علي 
  :كالتالي البحث

   باستخدام بالتقليدى مقارنة المدى قصير العالج
لمرضي حاد تفاقم حدوث عند القشرية الكورتيزونات

                             المزمنة الرئوية السدة 
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جوهرياً غير تغيراً البحث موضوع تغيير 

 مجلسال قرار   التغيير بعد البحث موضوع     التغيير قبل البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم

  نسبة نقص وعالج اسباب على تدقيقية دراسة ماجستير االطفال طبصالح على صالح أحمد
  الوالدة حديثى االطفال فى الدم فى الجلوكوز 
  الجامعى االطفال مستشفى على المترددين 
 باسيوط 

Audit on management of neonate       
 with hypoglycemia attending to          
assiut university children       
 hospital                                   

  نسبة نقص وعالج اسباب على تدقيقية دراسة 
  الوالدة حديثى االطفال فى الدم فى الجلوكوز 
  الجامعى االطفال مستشفى على المترددين 
  باسيوط 

Management o neonate                        
hypoglycemia - assiut university            

     children   hospital  Clinical         
Audit 

 موضوع يصبح ان علي المجلس وافق:  القرار
  البحث

  :كالتالي 
 نقص معالجة فى اكلينيكية تدقيقية دراسة
 حديثى االطفال فى الدم فى الجلوكوز نسبة

 االطفال مستشفى على المترددين الوالدة
 باسيوط الجامعى

   تشخيص فى الصوتية فوق الموجات دور تقييم ماجستير التشخيصية االشعة محمد على اشرف
   االكسوجين نقص عن الناجم الدماغي االعتالل 

  االطفال فى الدموى والقصور
Role of ultrasonographic examination 

in evaluation of infantile hypoxic 
ischemic encephalopathy                         

                   

 الجمجمة عبر الصوتية فوق الموجات دور تقييم
 نقص عن الناجم الدماغي االعتالل  تشخيص فى

  الرضع االطفال فى الدموى والقصور االكسوجين
Role of TRANSCRANIAL                    
ultrasonography   in     evaluation  of 
infantile   hypoxic ischemic            
encephalopathy                                 

 يصبح ان علي على المجلس وافق:  القرار
  البحث موضوع

  :كالتالي 
فى الجمجمة عبر الصوتية فوق الموجات دور

   نقص عن الناجم الدماغي االعتالل تقييم 

   االطفال فى الدموى والقصور االكسوجين

 الرضع
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جوهرياً غير تغيراً البحث موضوع تغيير تابع 

 جلسالم قرار   التغيير بعد البحث موضوع     التغيير قبل البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم

  الحارة المناطق طبمحروص محمد اية

 الهضمى  والجهاز 

 التباين محسنة الصوتية فوق الموجات استخدام دكتوراه
   الخبيثة الكبد اورام من يعانون الذين المرضى فى
  العالج وبعد قبل

Use of contrast-echanced 
ultrasonography in patients with 
malignant liver tumors before and 
after therapy 

  مرضي فى البابية الجهازية االرتباطات دراسة
  الكبدي التليف 

Study of the portosystemic 

    Collaterals in patients with liver

 cirrhosis 

 جوهريا التغيير يكون ان على المجلس وافق:  القرار

  

   إشراف لجنة تعديل

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

  ثابت الحميد عبد بهجت 0د0أ ماجستير الجراحة المحرزى محمد مصطفى
  الدموية االوعية جراحة أستاذ

  الرحيم عبد العظيم عبد 0د0أ
  الجراحة أستاذ

  أحمد العزيز عبد خالد 0د0أ
 االوعيةالدموية جراحة مدرس

  ثابت الحميد عبد بهجت 0د0أ
  الدموية االوعية جراحة أستاذ

  رياض على هشام 0د0أ
  الجراحة أستاذ

  أحمد العزيز عبد خالد 0د0أ
 الدموية االوعية جراحة مدرس
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   إشراف لجنة تعديل تابع

  الحميد عبد محمد انصاف 0د0أ دكتوراهوالتناسلية الجلدية االمراضمكاوى الحكيم عبد محمد مروة
  والتناسلية الجلدية االمراض أستاذ

  ابراهيم محمد سارة0د
  والتناسلية الجلدية االمراض مدرس
 اكسيد ثانى ليزر بعد المساعد العالج فعالية

:  الضامره الشباب حب ندبات فى الجزيئى الكربون
  وجزيئية باثولوجية – اكلينيكية دراسة

Efficacy of adjuvant therapy after 
frac onal CO2 laser in atrophic post-
acne scars : a clinic-pathological and 
molecular 

  الحميد عبد محمد انصاف 0د0أ
  والتناسلية الجلدية االمراض أستاذ

  ابراهيم محمد سارة0د
  والتناسلية الجلدية االمراض مدرس

  حسن صالح يوسف 0د0أ
  التجميل جراحة قسم ورئيس أستاذ

  المختار أحمد محمد 0د
 الطبية الميكروبيولوجيا مدرس


  

 

  الطحطاوى يوسف محمود 0د0أ ماجستير االكلينيكية الباثولوجيا طلبه محمد مروة
  االكلينيكية الباثولوجيا أستاذ

  الجيزاوى محمود ابتسام 0د
  االكلينيكية الباثولوجيا مساعد أستاذ
 مستوى على الحمراء الدم كرات تكوين دور

 المتوسط البحر النيميا الحامضى الهبسيدين
  الدم نقل فى المتكرريين

The role of erythropoiesis on hepcidin 
level in polytransfused B thalaeemia 
major patients  

  الطحطاوى يوسف محمود 0د0أ
  االكلينيكية الباثولوجيا أستاذ

  الجيزاوى محمود ابتسام 0د
  االكلينيكية الباثولوجيا مساعد أستاذ

  امبابى محمد مصطفى 0د
  االطفال طب مدرس
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   إشراف لجنة تعديل تابع

  الحافظ عبد العال عبد زينب 0د0أ ماجستير االكلينيكية الباثولوجيا الجمال عبداهللا طارق ياسمين
  االكلينيكية الباثولوجيا استاذ

   صديق اسماعيل محمد 0د
  االكلينيكية الباثولوجيا مدرس
 للتشخيص جديد كدالل البشرى الماماجلوبين تقييم

  الثدى لسرطان المبكر
ASSESSMENT OF HUMAN 
MAMMAGLOBIN (HMAG) AS A NEW 
MARKER FOR EARLY DIAGNOSIS OF 
BREAST CANCER 

  الحافظ عبد العال عبد زينب 0د0أ
  االكلينيكية الباثولوجيا استاذ

   صديق اسماعيل محمد 0د
  االكلينيكية الباثولوجيا مدرس

  رزق محمد خالد 0د
 االورام جراحة مدرس


  

 

  حسين عاصم 0د0أ دكتوراه  التجميل جراحة محمد العال عبد محمود
  التجميل جراحة أستاذ

  طه يس اسامة 0د
  التجميل جراحة مساعد أستاذ
 فى السمنة لعالج المختلفة الجراحية الطرق تأثير

  السكرى لمرض الثانى النوع على البطن منطقة
Effect of different surgical modalities 
for treatment of abdominal obedsity 
on type II diabetes mellities 

  حسين عاصم 0د0أ
  التجميل جراحة أستاذ

  طه يس اسامة 0د
  التجميل جراحة مساعد أستاذ

  روكسى دى كارل 0د0أ
 بايرلندا دوبلن جامعة
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   إشراف لجنة تعديل تابع

  صادق المنعم عبد عصام 0د0أ دكتوراهاالكلينيكية الدم امراض كمال محمد مصطفى مي
  الباطنة االمراض أستاذ

  العال عبد فتحى رفعت 0د
  الباطنة االمراض مساعد أستاذ

  سيد محمد دعاء 0د
  االورام بمعهد االكلينيكية الباثولوجيا مساعد أستاذ

  الفتاح عبد رأفت 0د
  بالقاهرة لالورام القومى بالمعهد االورام استشارى

 التدبر وقت فى البدائية الدم كرات كميات تحديد
 الموكنة الجذعية الخاليا لزرع نذير كمؤشر التاذير

  الشديد الالتنسجي الدم فى للدم
Quantitation of hematogones at the 
time of engraftment as a prognostic 
indicator in allogeneic stem cell 
transplantation in severe aplastic 
anemia 

  صادق المنعم عبد معصا 0د0أ
  الباطنة االمراض أستاذ

  العال عبد فتحى رفعت 0د
  الباطنة االمراض مساعد أستاذ

  سيد محمد دعاء 0د
 بمعهد االكلينيكية الباثولوجيا مساعد أستاذ

  االورام
  الفتاح عبد رأفت 0د

 لالورام القومى بالمعهد االورام استشارى
  بالقاهرة

  ماسيجوزكي جاروسلو 0د0أ
 بمركز واالورام الدم امراض قسم ورئيس أستاذ

 الباطنة االمراض وأستاذ كلينك بكلفالند لالورام
 اوهايو بكليفالند ريزرف ويستزن كيس بجامعة
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االشراف لجنة تعديل وكذا جوهرياً غير تغيراً البحث موضوع تغيير 

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

  ممدوح أحمد مصطفى 0د0أ ماجستير التشخيصية االشعة عاطف محمد رؤى
  التشخيصية االشعة استاذ

  االورام معهد – 
  محمود كريم محمد 0د

 التشخيصية االشعة مدرس

  ممدوح أحمد مصطفى 0د0أ
  التشخيصية االشعة استاذ

  االورام معهد – 
  محمود كريم محمد 0د

  التشخيصية االشعة مدرس
  السمان محمود على 0د0أ

 وأمراض التوليد أستاذ
 النساء

  االنتشار معامل خريطة دور 
   االورام تقييم فى الظاهرى 

  النساء بامراض الخاصة
  المبيض اورام باستثناء 

ROLE OF ADC MAPPING   
IN EVALUATION OF            
  NON OVARIAN                  

             GYNECOLOGICAL 
                                  
MASSES                                 
   

  االنتشار معامل خريطة دور
   اورام تقييم فى الظاهرى 

  ينالمبيض عدا االنثوى الجهاز
  

ROLE OF ADC MAPPING  
  IN   EVALUATION OF      
  NON OVARIAN                        
GYNECOLOGICAL  
MASSES        

 




  

 

  : قيد تجميد

 مجلسال قرار المدة التخصص الدرجة االسم

 1/7/2015 من اعتبارا عام لمدةوالمناعة الطبية الميكروبيولجى( االساسية الطبية العلوم ماجستير المالك عبد جمال سلمى
  

 2015/ 1/8 من اعتبارا عام لمدة )الحيوية كيمياءال( االساسية الطبية العلوم ماجستير كمال الدين عالء أسماء
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  القيد تحويل

 مجلسال قرار منها المحول الكلية إليها المحول الكلية التخصص الدرجة الطالب اسم

 .اسيوط جامعة اسوان جامعة العظام جراحة دكتوراه الباقى عبد وجيه شرقاوى
 

  التخصصات جميع في الماجستير رسائل قبول

  التخصص                                  االسم           

  االطفال طب         ابراهيم متولى ايناس

  ) الطبية الفسيولوجيا(  االساسية الطبية العلوم                      محمد على محمد رشا

  النساء وأمراض التوليد                 زكى شكرى عزت

  والنفسية العصبية االمراض                        الغنى عبد فاروق محمد

  والحنجرة واالذن االنف                         حسين محمود محمد مروة

  والنفسية العصبية االمراض                        الحليم عبد محمد أحمد

  الجراحة                 عبداهللا خيرى الرحمن عبد

  النساء وأمراض التوليد                الصالحين عبد الرحيم عبد محمود
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  الدكتوراه

  )  الفارماكولوجى(  االساسية الطبية العلوم    هريدى سالم محمد

   

  2015 ابريل دور العليا الدراسات نتائج عرض
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  اعمال من يستجد ام

  : األبحاث مواضيع تسجيالت

 مجلسال قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم

  العصبية االمراض أحمد محمد اسامة هبه
 والنفسية 

  العربيه باللغه الخرف مقياس تقنين ماجستير
    Standardization of Dementia Arabic screening Scale 

  فرغلى أحمد محمد وفاء 0د0أ
  والنفسية العصبية االمراض استاذ

  الحميد عبد أحمد محمد 0د
 والنفسية العصبية االمراض مدرس

 


   وعلم االدمى التشريح فيدال وهبى مريم
 االجنة

آمـون  قرن نمو على الوالدة بعد وما قبل ما مرحلة فى للكادميوم التعرض تاثير ماجستير
  للكارنيتين المحتمل الوقائى والدور البيضاء الجرذان فى

Effect of pre-and postnatal exposure to cadmium 
on the development of hippocampus in albino 

 rat and the possible protective role of l-carnitine 

  محمود يوسف فاتن 0د0أ
  االجنة وعلم االدمى التشريح أستاذ

  الحكيم عبد حمودة أشرف 0د0أ
  االجنة وعلم االدمى التشريح أستاذ

  عامر الدين صالح ايمن 0د
 االجنة وعلم االدمى التشريح مدرس

 
 

  الحمراء الذئبة مرضى فى القلب برسم تى كيو مسافة تشتت ماجستير الباطنة االمراض شفيق فتحى جوزيف
Qt dispersion in patients with systemic lupus                 
Erythematosus                                                    

  الجندى الدين صالح سلوى 0د0أ
  الباطنة االمراض استاذ

  شحاته عمر محمد عمر 0د0أ
 الباطنة االمراض مساعد أستاذ
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  : األبحاث مواضيع تسجيالت

   الكلى اعتالل حدوث وخطر الكثافة عالية الدهنية البروتينات نقص ماجستير الباطنة االمراض حسن محمد الحميد عبد محمد
  الثانى النوع من السكري مرضي فى السكري

Low HDL cholesterol and the risk of diabetic     
nephropathy in type 2 DM                                

  الناصر عبد الجابر عبد ماهر 0د0أ
  الباطنة االمراض أستاذ

  مكاوي حسن عادل 0د0أ
 الباطنة االمراض مدرس

 
 

  

   إشراف لجنة تعديل

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

  ديمترى رشدى سلوى 0د0أ دكتوراه الدموية واالوعية القلب طب اسكندر حافظ صفوت مايكل

  الدموية واالوعية القلب طب أستاذ

  العربى حسن حسام 0د0أ

 الدموية واالوعية القلب طب أستاذ

  ديمترى رشدى سلوى 0د0أ

  الدموية واالوعية القلب طب أستاذ

  العربى حسن حسام 0د0أ

  الدموية واالوعية القلب طب أستاذ

  فرغل القاسم أبو محمد 0د

 الدموية واالوعية القلب طب
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