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  الدراسات العلیا
  

   ٢٠١٦ أبریل دور العلیا الدراسات أمتحانات نتائج عرض بشأن مذكرة

  - : الكلى أمراض ماجستیر •
  االول الجزء دكتوراه •
  التكمیلى االول الجزء دكتوراه •
      أسماؤھم االتى لالطباء الدكتوراه درجة بمنح التوصیة مع الثانى الجزء دكتوراه •

 -:  بعد
   تشخیصیة أشعة_   الجوھى مبارك سعید ریما – ١
    جراحة_  فاضل السعود أبو بشیر – ٢
   البولیة المسالك جراحة_ الثمثمى محمد ناصر غالب -٣
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  تسجیالت مواضیع األبحاث :

  
م  نھم  ٣٣م نھم وأوص ت بمراجع ة وتع دیل      ٨٦تس جیل  طال ب لتس جیل مواض یع أبح اث الماجس تیر وال دكتوراة وق د قبل  ت اللجن ة          ١٣٣تق دم ال ى لجن ة الدراس ات العلی ا ھ ذا الش ھر ع  دد        

  بروتوكول لعدم رد المحكمین. ١٤واضطرت لتأجیل البت فى 
 

 قرار اللجنة األشراف لجنة البحث موضوع الدرجة التخصص االسم 

باسم فوزي  ١
 شاكر

األمراض 
 ماجستیر الباطنة

االطراف السفلیة في المرضى ذي قرح دراسة اللیبوبروتین عالي الكثافة كعامل خطر في حدوث بتر 
  القدم السكریة.

Study Of High Density Lipoprotein As A Risk Factor Of Incidence Of 
Lower Extremities Amputation In Patients With Diabetic Foot Ulcers 

  الناصر عبد الجابر عبد ماھر /د.أ
  الباطنة األمراض أستاذ

  سلیمان محمد منى /م.أ
 الباطنة األمراض مساعد أستاذ

 على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة مجلس

٢ 
محمد عبد 

الباسط محمد 
 حسن

االمراض 
الجلدیة 

 والتناسلیة
  .مستوى حمض الیوریك فى الدم كمؤشر خطورة لعیوب االنتصاب ماجستیر

Serum Uric Acid Level As A Risk Predictor Of Erectile Dysfunction. 

  عبد المعز احمدد. سحر 
  أستاذ مساعد االمراض الجلدیة والتناسلیة

  د. حاتم كمال محمد عبد الحافظ
 زمالة امراض الجلدیة والتناسلیة

 على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة مجلس

فاطمة بدري  ٣
 علي

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وأمراض 

 الذكورة

  مرضى السكري الضعف الجنسي وجودة الحیاة لدى الرجال من ماجستیر
Erectile Dysfunction And Quality Of Life In Diabetic Patients 

  أ.د/ محمد عصام الدین محمد علي
  أستاذ األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة

  د/ حنان أحمد مرسي
  مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة

  د/ منى محمد سلیمان
 الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة أستاذ مساعد األمراض

 على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة مجلس

سالى ناصف  ٤
 بطرس

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وأمراض 

 الذكورة

 ماجستیر

مقارنة التقشیر بالتبرید مع التقشیر باستخدام حمض الخلیك ثالثى الكلور فى عالج النمشة الشمسیة 
 النغرھانس ببشرة الجلدوتأثیرھما على خالیا 

Cryopeeling Versus Trichloroacetic Acid Peeling In The Treatment Of 
Solar Lentigines: Effect On Epidermal Langerhans' Cells 

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

  عوض إبراھیم محمد سارة /د
  الذكورة وأمراض والتناسلیة الجلدیة األمراض مدرس

  أحمد مقبول رانیا /د
 الباثولوجي مدرس

 على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة مجلس
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٥ 
 سعد محمد

 القادر عبد
 شحاتھ

 األمراض
 الصدریة
 والتدرن

 دكتوراه

 المصحوب التنفسى الفشل لمرضى بالضغط بالتحكم مقارنة الھواء ممرات ضغط بتنفیس التھویة
  .بالدم األكسجین بنقص

Airway Pressure Release Ventilation Versus Pressure Controlled 
Ventilation In Hypoxemic Respiratory Failure. 

  إبراھیم طلعت رأفت /د.أ
  الصدر أمراض أستاذ

  محمد أحمد یاسر /د
  الصدر أمراض مساعد أستاذ
  عزوز متولي أحمد /د

 الصدر أمراض أستاذ

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

بیتر فتحى  ٦
 سیف

األمراض 
العصبیة 
 والنفسیة

 ماجستیر

 -تقییم التأثیر العالجى للتیار الكھربائى المباشر عبر الجمجمة على مرضى الخرف (الزھایمر) 
  دراسة عملیة مزدوجة التعمیة

Therapeutic Role Of Transcranial Direct Current Stimulation In 
Alzheimer Patients. Double Blind Clinical Trial 

  أ.د/ إیمان محمد حسین خضر
  العصبیة أستاذ األمراض

  د/ محمد أحمد عبد الحمید
 العصبیة  مدرس األمراض

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
  :الى العنوان تعدیل مع

 التیار باستخدام للتحفیز الدورالعالجى
 على الجمجمھ عبر المباشر الكھربائى

 تجربة -)الزھایمر( الخرف مرضى
 .التعمیة مزدوجة اكلینیكیة

طارق علي  ٧
 حسن محمد

األنف األذن 
  دراسة البكتریا المصاحبة لحاالت ارتشاح األذن الوسطى ماجستیر والحنجرة

Bacteriological Study For Otitis Media With Effusion 

  شاكر عبدالعالأ.د/ محمد 
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  د/ محمد مصطفى عثمان
 مدرس األنف واألذن والحنجرة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

األنف واألذن  ندى على كامل ٨
  قیم الرنین األنفى فى حاالت الضعف السمعى لألطفال المصریین ماجستیر والحنجرة

Nasalance Scores Of Egyptian Hearing Impaired Children 

  أ.د/ محمد سالمة بكر
  أستاذ ورئیس وحدة السمعیات

  أ.د/ عصام كامل عبد الحلیم
  أستاذ ورئیس وحدة التخاطب

  أ.د/ إیمان سید حسن
 أستاذ أمراض التخاطب

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

مریم مجدي  ٩
 نصحي

األنف واألذن 
  الممھدة للقرحة القالعیةالعوامل  ماجستیر والحنجرة

Factors Predisposing To Aphthous Ulcer 

  أ.د/ محمد شاكر عبد العال
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة
  د/ محمد محمود محمد رشدي

 مدرس األنف واألذن والحنجرة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

مصطفى عمر  ١٠
 محمد علي

األنف واألذن 
 دكتوراه والحنجرة

دراسة مقارنة جثثیة بین المقاربات المنظاریة لذروة الجزء الصخرى من العظام الصدغیة 
  المقاربة الخالل أنفیة مع المقاربة الخالل قنویة السمعیة

Endoscopic Approaches To The Petrous Apex Transnasal Versus 
Transcanal Approaches - Comparative Cadaveric Study 

  فرید وشاحي أ.د/ حسین
  أستاذ جراحة األنف واألذن والحنجرة

  أ.د/ حمزة الشافعي أحمد
  أستاذ مساعد جراحة األنف واألذن والحنجرة

  أ.د/ ریكاردو كاراو
بجامعة والیة  -أستاذ جراحة األنف واألذن والحنجرة 

 اوھایو بالوالیات المتحدة األمریكیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

١١ 
سعد مروة 

محمد 
 محروس

الباثولوجیا 
  من مكانھ في سرطان الدم اللمفاوي الحاد ١انتقال جین فوكس بي  ماجستیر االكلنیكیة

Fox P1 Gene Translocation In Acute Lymphoblastic Leukemia 

  أ.د/ شعبان رضوان ھالل
  الباثولوجیا االكلنیكیة أستاذ

  أ.د/ إیمان مسعد زكي
  لنیكیةالباثولوجیا االك أستاذ

  د/ محمد زكریا عبد الرحمن
 مساعد الباثولوجیا االكلنیكیة أستاذ

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
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أیة محمد  ١٢
 إبراھیم توفیق

الباثولوجیا 
 ماجستیر االكلینیكیة

  تقییم مصل الدیكوف كعالمة بیولوجیة جدیدة فى سرطان الكبد .
Evaluation Of Serum Dickkopf-1 As A Novel Biomarker For 

Hepatocellular Carcinoma. 

  أ.د/ نیفین عبد المنعم حسن
  أستاذ متفرغ الباثولوجیا االكلینیكیة

  د/ ابتسام فاروق محمد
 أستاذ مساعد الباثولوجیا االكلینیكیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

منة اهللا رفعت  ١٣
 على

الباثولوجیا 
 ماجستیر االكلینیكیة

فائدة بروتین الصدمة الحراریة  سبعون فى تشخیص ورصد نشاط مرض التھاب المفاصل 
  الرماتویدى

Usefulness Of Heat Shock Protein 70 For Diagnosis And Disease 
Activity Monitoring In Rheumatoid Arthritis Patients 

  أ.د/ نادیة محمود عبد الوھاب
  لینیكیةأستاذ متفرغ الباثولوجیا االك

  د/ سھیر كامل سید
 أستاذ مساعد الباثولوجیا االكلینیكیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

آالء محمود  ١٤
 علي قاسم

الباثولوجیا 
 ماجستیر االكلینیكیة

  ایتا بروتین كعالمة بیولوجیة جدیدة فى التھاب المفاصل الروماتویدى . ٣-٣-١٤تقییم مصل 
Evaluation Of Serum Protein 14-3-3η (Eta) As A Novel Biomarker 

For Rheumatoid Arthritis. 

  أ.د/ وفاء محمد تھامي الشریف
  أستاذ الباثولوجیا االكلینیكیة

  د/ دالیا أحمد عبد الفتاح علي نجم
 مدرس الباثولوجیا االكلینیكیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

الشیماء فھیم  ١٥
 سلیمان

الباثولوجیا 
 ماجستیر االكلینیكیة

د فى مرضى ابیضاض الدم اللیمفاوى المزمن وعالقتھ بالقیمة  ٤٩تقییم دور ال سي دى 
  التنبؤیة للمرض

Evaluation Of CD 49d In CLL Patients And Its Role In Prognosis. 

  أ.د/ محمود یوسف الطحطاوي
  أستاذ متفرغ الباثولوجیا االكلینیكیة

  إیمان محمد صالح الدیند/ 
 مدرس الباثولوجیا االكلینیكیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

دعاء سید  ١٦
 محمد أحمد

الباثولوجیا 
 دكتوراه االكلینیكیة

  تصمیم نموذج لمتالزمة خلل التنسج النقوى باستخدام الخالیا الجذعیة المستحثة
Induced Pluripotent Stem Cell-Based Modelling Of The 

Myelodysplastic Syndromes 

  أ.د/ سمیة عبد الرحمن
  أستاذ الباثولوجیا االكلینیكیة

  د/ سھیر كامل سید
  أستاذ مساعد الباثولوجیا االكلینیكیة

  د/ أمل محمد عبد العال
  أستاذ مساعد الباثولوجیا االكلینیكیة

  البروفسور/ جاكلین بولوود
 جامعة اوكسفورود

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

أمنیة حمدي  ١٧
 عبد الرحیم

الباثولوجیا 
 ماجستیر االكلینیكیة

  دراسة معاییر جدیدة للصفائح الدمویة في مرضى الخلل الوظیفي للصفائح الدمویة
Study Of New Platelet Parameters In Patients With Platelet Function 

Defect 

  فاضلأ.د/ منظمة عبد العال 
  أستاذ متفرغ الباثولوجیا االكلینیكیة

  د/ عال عبدالحلیم محمد عفیفي
 أستاذ مساعد الباثولوجیا االكلینیكیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

فاطمة محمد  ١٨
 ھلباوي محمد

الباثولوجیا 
 دكتوراه االكلینیكیة

  ابیضاض الدم النخاعي الحادفي حاالت  ١٢-الوضع المثیلي لمنطقة مروج جین جاالكتین
Methylation Status Of Galectin-12 Gene Promoter In Acute Myeloid 

Leukemia 

  أ.د/ سھیر محمد أحمد فرغلي
  أستاذ متفرغ الباثولوجیا االكلینیكیة

  د/ تغرید محمد كمال الدین
  أستاذ مساعد الباثولوجیا االكلینیكیة

  د/ مادلین عادل عطیة
 الباثولوجیا االكلینیكیةأستاذ مساعد 

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

فاطمھ صالح  ١٩
 الدین حسنى

الباثولوجیا 
  مستوى االدیبونیكتین فى ارتفاع ضغط الدم ماجستیر اإلكلینیكیة

Adiponectin Level In Hypertension 

  أ.د/ أحمد كامل مصطفى
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  المنعم محمدد/ أمنیة عبد 
 أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
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٢٠ 
اسراء نصر 
عبدالحكیم 

 نصر

الباثولوجیا 
 ماجستیر اإلكلینیكیة

  تقییم مصل المیدكین كعالمة بیولوجیة جدیدة لىسرطان الكبد
Evaluation Of Serum Midkin As A Novel Biomarker For 

Hepatocellular Carcinoma 

  أ.د/ أسامة بكر صدیق عثمان
  أستاذ متفرغ الباثولوجیااإلكلینیكیة

  د/ ابتسام فاروق محمد
 أستاذ مساعد الباثولوجیااإلكلینیكیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

اسراء حسین  ٢١
 مھران شحاتھ

الباثولوجیا 
  الدمویة ونسب خالیا الدم فى مرض الشریان التاجى الحادمؤشرات الصفائح  ماجستیر اإلكلینیكیة

Platelet Indices And Blood Cell Ratios In Acute Coronary Syndrome 

  أ.د/ نیفین عبد المنعم حسن
  أستاذ متفرغ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ تغرید محمد كمال الدین
 أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

ایناس انسى  ٢٢
 شفیق سیدھم

الباثولوجیا 
 ماجستیر اإلكلینیكیة

فیتامین د: أحتمالیتھ كعامل مسبب لمرض البھاق ودوره في التصبغ المستحث من األشعة 
  Bالضیقة الفوق بنفسجیة 

Vitamin D: A Possible Etiological Factor Of Vitiligo and Its Role In 
Narrow Band Ultraviolet B-Induced Pigmentation 

  أ.د/ إلھام عبد السمیع علي
  أستاذ متفرغ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ سھیر كامل سید
 أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

٢٣ 
إیمان محمد 
عبد الرحمن 

 عبد الحق

الباثولوجیا 
 دكتوراه اإلكلینیكیة

 بإستخدام الثدى سرطان مرضى فى أ٢٧المصغر الریبوزى النووى للحمض التشخیصیة القیم
 الحقیقى الوقت ذو المتسلسل البلمرة تفاعل

Diagnostic Values Of Micro RNA 27a In Breast Cancer Patients Using 
Real-Time Polymerase Chain Reaction 

  عثمان صدیق بكر أسامة /د.أ
  اإلكلینیكیة الباثولوجیا بقسم متفرغ  أستاذ

  الفتاح عبد أحمد دالیا /د
  اإلكلینیكیة الباثولوجیا بقسم مدرس
  صدیق إسماعیل محمد /د

 اإلكلینیكیة الباثولوجیا بقسم مدرس

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

٢٤ 
یاسمین حسام 
الدین حلمي 

 ماضي

الباثولوجیا 
 ماجستیر اإلكلینیكیة

  تقییم استخدام جھاز التدفق الخلوي ذو الثمانیة ألوان في تشخیص اللوكیمیا الحادة بالدم
Assessment Of The Use Of 8 Color Flowcytometry In Diagnosis Of 

Acute Leukemia 

  سید محمد دعاء /د.أ
  اإلكلینیكیة الباثولوجیا أستاذ

  الرحمن عبد زكریا محمد /د
  االكلینیكیة الباثولوجیا مساعد أستاذ

  سید جابر نھى /د
 اإلكلینیكیة الباثولوجیا مدرس

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
  :الى العنوان تعدیل مع

Assessment Of Using 8-Color 
Flowcytometry In Diagnosis 

Of Acute Leukemia 

٢٥ 

دعاء 
عبدالحلیم 
سنوسي 

 شحاتة

الباثولوجیا 
 ماجستیر اإلكلینیكیة

عدد الصفائح الدمویة والمؤشرات القیاسیة للصفائح الدمویة كعالمات تنبؤیة لتسمم الحمل 
  والتشنج الحملى

Platelet Count And Platelet Indices As Predictive Markers Of 
Preeclampsia And Eclampsia 

  الرحمن عبد سمیة /د.أ
  االكلینیكیة الباثولوجیا أستاذ

  عطیة عادل مادلین /د
 االكلینیكیة الباثولوجیا مساعد أستاذ

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

٢٦ 
سارة محمد 
احمد علم 

 الدین

الباثولوجیا 
 دكتوراه اإلكلینیكیة

  كوسیلة جدیدة لتشخیص األورام من عینات بالزما االنسان الحمض النووي المتحرر من الخلیة
Cell-Free Circulating Tumor DNA (Cfdna) As New Tumor Diagnostics 

From Human Plasma Samples 

  الباسط عبد الرحیم عبد ھشام /د.أ
  االكلینیكیة الباثولوجیا أستاذ

  محمد عمر حنان /د.أ
  االكلینیكیة الباثولوجیا أستاذ

  الجمال مرسي اهللا عبد سحر /د
  االكلینیكیة الباثولوجیا مساعد أستاذ

  نیومایر مایكل /البروفوسور
 ألمانیا - ھیدلیبرج جامعة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
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٦ 
 

ھند احمد  ٢٧
 حسن مبارك

 الباثولوجیا
 ماجستیر اإلكلینیكیة

الطرق المظھریة  للكشف عن انزیم البیتا الكتمیز فى عصیات الغرام السالبة المنعزلة 
  (كلیبسیال).

Phenotypic Methods For Detection Of Various B-Lactamases In 
Gram Negative Bacilli (Klebsiella). 

  فاضل العال عبد منظمة /د.أ
  اإلكلینیكیة الباثولوجیا متفرغ أستاذ

  أحمد عمر أسماء /د
 اإلكلینیكیة الباثولوجیا مدرس

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

االء قدري  ٢٨
 معوض

 الباثولوجیا
 ماجستیر اإلكلینیكیة

الطرق المظھریة للكشف عن انزیم البیتا الكتامیز في عصیات الجرام السالبة المنعزلة (ال اي 
  كوالي)

Phenotypic Methods For Detection Of Various B-Lactamases In 
Gram Negative Bacilli (E-Coli Species) 

  راشد الدین جمال اهللا ھبة /د.أ
  اإلكلینیكیة الباثولوجیا أستاذ
  أحمد عمر أسماء /د

 اإلكلینیكیة الباثولوجیا مدرس

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

تسنبم شداد  ٢٩
 راتب محمد

الباثولوجیا 
 ماجستیر اإلكلینیكیة

  تقییم التعبیرعن المیوسین المنتج بالخالیا اللیمفاویة التائیة فى سرطان الدم النخاعي الحاد
T-Cell Immunoglobulin Mucin-3 Expression In Acute Myeloid 

Leukemia 

  أ.د/ حسني بدراوي حامد
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ ھبة أحمد عبد الحفیظ
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ أسماء محمد زھران
 مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

أسماء بدر  ٣٠
 موسىعبداهللا 

الباثولوجیا 
 ماجستیر اإلكلینیكیة

  الطرق المظھریة للكشف عن انزیم البیتا الكتیمیز في عصیات الغرام السالبة المنعزلة
Phenotypic Methods For Detection Of Beta Lactamase In Gram 

Negative Isolates 

  اللطیف عبد حارث حنان /د.أ
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة متفرغ أستاذ

  أحمد عمر أسماء /د
 الباثولوجیا اإلكلینیكیة مدرس

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

٣١ 
یاسر عبد 
الموجود 

 فیصل إبراھیم

 –باطنة 
 ماجستیر أمراض الكلى

 فى المختلفة وأسبابھ الدموى االستصفاء جلسات أثناء الشریانى الدم ضغط فرط انتشار مدى
  اسیوط حامعة مستشفیات

Frequency And Possible Causes Of Intradialytic Hypertension Among 
Haemodialysis Patients In Assiut University Hospitals 

  أ.د/ محمد عباس صبح
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ أحمد محمد علي عبیداهللا
 مدرس األمراض الباطنة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

أحمد عابد  ٣٢
 منصور

التخدیر 
والعنایة 

 المركزة
 ماجستیر

فرق ضغط ثاني أكسید الكربون بالدم الوریدي عن الشریاني بالمقارنة مع حمض الالكتات 
  كمؤشر لكفاءة الدورة الدمویة في مرضى اإلصابات المتعددة

Central Venous - Arterial Carbon Dioxide Pressure Difference In 
Correlation To Dynamic Changes Of Serum Lactate As An Indicator 

Of Tissue Perfusion In Polytrauma Patients 

  أ.د/ أسامة علي محمد إبراھیم
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  د/ عماد ظریف كمال
 مدرس التخدیر والعنایة المركزة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

حسام عصمت  ٣٣
 كامل

التخدیر 
والعنایة 

 المركزة
 ماجستیر

االنتقال الى مادة البروبوفول بعد السیفلوران اثناء التخدیر لمنع حدوث التھیج بعد اإلفاقة في 
  عملیات البولیة والتناسلیة لألطفال

Transition To Propofol After Sevoflurane Anaesthesia To Prevent 
Emergence Agitation In Genito-Urinary Paediatric Surgeries 

  أ.د/ عصام عزت عبد الحكیم
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  د/ مصطفى سامي عباس
 مدرس التخدیر والعنایة المركزة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

٣٤ 

محمود أحمد 
عزام عبد 
العال أحمد 

 ھریدي

التخدیر 
والعنایة 

 المركزة
 ماجستیر

للتنقیط الوریدي لعقار اللیدوكایین علي مستوى األوبیورفین في الدم في التأثیرات المحتملة 
  المرضي الذین یخضعون لجراحة في العمود الفقري

The Possible Effects Of Intravenous Lidocaine Infusion On The 
Opiorphin Blood Levels In Patients Undergoing Spine Surgery 

  عليأ.د/ محمود عبد العزیز 
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  د/ عبد الرحیم محمود محمد
 مدرس التخدیر والعنایة المركزة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

عمرو محمد  ٣٥
 احمد ثابت

التخدیر 
والعنایة 

 المركزة
 دكتوراه

المعتادة فى عملیات العالج بالمحالیل ذات الكمیة المحدودة مقارنة بالعالج بالمحالیل ذات الكمیة 
  جراحة القولون والمستقیم ونتائجھا على دینامیكیة الدورة الدمویة ووظائف الكلى.

Restrictive Versus Conservative Fluid Therapy In Colorectal Surgery: 
Hemodynamics And Kidney Function Outcomes. 

  أ.د/ عصام شرقاوي عبد اهللا
  المركزةأستاذ التخدیر والعنایة 

  د/ جیھان أحمد سید
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  د/ خالد عبد الباقي عبد الرحمن
 مدرس التخدیر والعنایة المركزة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
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٣٦ 
مصطفى 

الحناوى محمد 
 ثابت ھاشم

التخدیر 
والعنایة 

 المركزة
 ماجستیر

عقار المورفین داخل القراب على فاعلیة تسكین االلم والمضاعفات تاثیر إضافة النالبیوفین إلى 
  الجانبیة المتعلقة بالمورفین بعد عملیات القیصریة االختیاریة

The Effect Of Adding Nalbuphine To Intrathecal Morphine On 
Analgesic Efficacy And Morphine Related Side Effects After Elective 

Caesarean Delivery 

  أ.د/ محمد رضا عبد العزیز مرسي
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  د/ عبد الراضي شحامھ إبراھیم

 أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

مدحت سید  ٣٧
 علي

التخدیر 
والعنایة 

 المركزة
 ماجستیر

 الصدمة حاالت في الطرفیة الدمویة الدورة قصور عالمات لتحسین النیتروجلیسرین استخدام
  .االصابة حوادث عن الناتجة النزفیة

Use Of Nitroglycerine To Improve Signs Of Poor Peripheral Perfusion 
In Patients With Traumatic Hemorrhagic Shock. 

  أ.د/ حسن إبراھیم محمد قطب
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  عالء محمد أحمد عطیةأ.م/ 
 أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

٣٨ 

 نبیل سھام
  اخنوخ

 

التولید 
وأمراض 

 النساء
 ماجستیر

 حتى الجنین ببقاء للتنبؤ صوتیة الفوق بالموجات الفحص و االكلینیكیة المؤشرات استخدام
  المنذر اإلجھاض بعد  للحمل ٢٨ األسبوع

Clinical And Sonographic Predictors Of Fetal Viability In Threatened 
Miscarriage 

  علي العلیم عبد ھاني /د.أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  شعماش حسین أیمن /د.أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  العلیم عبد محمود أحمد محمود /د.أ
 النساء وأمراض التولید أستاذ

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

محمد جمال  ٣٩
  مقارنة بین استئصال ورم المعدة بالمنظار الجراحي والفتح الجراحي دكتوراه الجراحة امین طاھر

Laparoscopic Versus Open Resection Of Cancer Stomach 

  أ.د. صالح ابراھیم محمد
  استاذ الجراحة

  أ.د. مصطفى احمد مصطفى
 الجراحةاستاذ 

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

مصطفي جعفر  ٤٠
 ماجستیر الجراحة ابراھیم

  تشخیص وعالج حاالت كسور الفك السفلي لدي المرضي بمستشفي اسیوط الجامعي
Study And Management Of Fracture Mandible Among Patients 

Admitted To Assiut University Hospital 

  الدین جابر شلتوتأ.د/ صالح 
  أستاذ جراحة الوجھ والكفین

  د/ محمد حسن عثمان
  مدرس جراحة الوجھ والكفین

  د/ محمد صفوت
 مدرس جراحة الوجھ والكفین

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

محمد بدر  ٤١
  دور غراء الفیبرین في عالج الناسور الشرجي ماجستیر الجراحة نعمان عیسي

Role Of Fibrin Glue In Management Of Perianal Fistula. 

  العزیز عبد الدین عالء مصطفى /د.أ
  أستاذالجراحة

  مصطفى أحمد طارق /د
  الجراحة مساعد أستاذ

  علي محمد أحمد /د
 الجراحة مدرس

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

 شحاتھ ایات ٤٢
 ماجستیر الجراحة اسماعیل

  الثدى لسرطان الجراحى العالج على المساعد الكیماوى العالج تاثیر
Impact Of Neoadjuvant Chemotherapy On Surgical Treatment Of 

Breast Cancer 

  احمد الحمید عبد جمال. د.أ
  الجراحة استاذ

  سلیمان محمد احمد. د
  الجراحة مدرس

  خلف اسماعیل مروة. د
 االورام طب مدرس

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
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اندرو فتحى  ٤٣
 سیف منصور

جراحة 
األوعیة 

 الدمویة
 ماجستیر

العالج الھجین للقصورالدموى الحرج باألوعیة الدمویة للطرف السفلى داخل مستشفى جامعة 
  .اسیوط

Hybrid Management Of Critical Limb Ischemia In Assiut University 
Hospital. 

  أ.د/ محمد عالء الدین مبارك
  أستاذ ورئیس قسم جراحة األوعیة الدمویة

  أ.د/ أحمد حسن بكر
  أستاذ مساعد جراحة األوعیة الدمویة

  د/ محمد إبراھیم أحمد
 مدرس جراحة األوعیة الدمویة

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

أحمد السید  ٤٤
 شرف أحمد

جراحة 
 ماجستیر التجمیل

  بالسویقة السفلیة في جراحة تصغیر الثديالسویقة العلویة األنسیة مقارنة 
Superomedial Pedicle Versus Inferior Pedicle In Breast Reduction 

Surgery 

  أ.د/ عاصم حسین كامل
  أستاذ جراحة التجمیل
  أ.د/ أحمد حسن فوزي

  أستاذ جراحة التجمیل ورئیس األكادیمیة الطبیة العسكریة
  د/ أحمد محمد علي تھامي

 التجمیل مدرس جراحة

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

٤٥ 
مجدي 

عبدالسالم 
 عمران

الجراحة 
 ماجستیر العامة

دراسة مقارنة بین االصالح االولي للقناة المراریة الرئیسیة واالصالح مع تركیب دعامة بعد 
  استخراج الحصوات منھا

Study On Primary Closure Versus Intraoperative Common Bile 
Duct Stenting After Choledocholithotomy 

  أ.د/ ھشام علي ریاض
  أستاذ الجراحة العامة

  أ.م/ محمد قرني عویس
 أستاذ مساعد الجراحة العامة

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

 مصطفى محمد ٤٦
 حسین

 الجراحة
 دكتوراه العامة

 عن الخبیثة القولون اورام لمرضى القولون لمسراق الكامل االستئصال بین مقارنة دراسة
  البطن منظار طریق وعن التقلیدیة الجراحة طریق

Comparative Study Between Open And Laparoscopic Complete 
Mesocolic Excision For Colon Cancer 

  مرسى محمد مرسى. د.أ
  الجراحة استاذ

  مدبولى الفتاح عبد محمد خالد. د.أ
  االسكندریة طب – الجراحة استاذ
  عویس قرنى محمد. م.أ

 الجراحة مساعد استاذ

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

شادى مكرم  ٤٧
 ماجستیر العظام جراحة وھبھ حنا

مقارنة بین المسمار الدینامیكى و مسمار جاما فى عالج الكسور الغیر مستقرة لمدور عظمة 
  الفخذ

Dynamic Hip Screw With Trochanter Stabilizing Plate Versus 
Gamma Nail In AO Type 31-A3 Trochanteric Fractures 

  الجعفري محمد أحمد كمال /د.أ
  العظام جراحة أستاذ

  العادلي یوسف وائل /د.أ
  العظام جراحة أستاذ

  المنعم عبد محمد حسام /د
 العظام جراحة مدرس

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

٤٨ 
 أحمد محمد

أحمد محمد 
 نصر

جراحة القلب 
 دكتوراه والصدر

  فشل البطین األیمن الملحق بزرع جھاز مساعدة البطین األیسر
Right Ventricular Failure Following Left Ventricular Assist Device 

Implantation 

  المنشاوي كمال محمد أحمد /د.أ
  والصدر القلب جراحة قسم ورئیس أستاذ

  غنیم فتحي محمد أحمد /د.أ
  والصدر القلب جراحة مساعد أستاذ

  الحفیظ عبد نادي عالء محمد /د
 والصدر القلب جراحة مدرس

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

أحمد محمد  ٤٩
 نبیل سید

جراحة القلب 
 دكتوراه والصدر

  صغر جذر األورطى في عملیات تغیر الصمام األورطى: الخیارات والنتائج المختلفة
Small Aortic Root In Aortic Valve Replacement: Different Options 

And Outcomes 

  المنشاوي كمال محمد أحمد /د.أ
  والصدر القلب جراحة قسم ورئیس أستاذ
  عیاد سالمة خلیل أحمد محمد /د

  والصدر القلب جراحة مساعد أستاذ
  الخیاط العزیز عبد خیري حسین /د

 والصدر القلب جراحة مدرس

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة
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٥٠ 
حماده محمد 
رمضان عبد 

 الكریم

جراحة المخ 
 ماجستیر واألعصاب

  االصابات النافذة بالدماغ في مستشفي جامعة اسیوط التعلیمي: دراسة لمده عام واحد
Penetrating Brain Injuries At Assiut University Hospital: One Year 

Study 

  الغریاني إبراھیم أحمد /د.أ
  واألعصاب المخ أستاذجراحة

  الشنواني محمد أحمد /د
  واألعصاب المخ مدرسجراحة

  الستار عبد الحكیم عبد /د
 واألعصاب المخ مدرسجراحة

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

 محمد نجیب ٥١
 الشایع

 المخ جراحة
 ماجستیر واألعصاب

  الجافیة االم تحت المزمن النزیف الرتجاع التكھن عوامل
Chronic Subdural Hematoma Prognostic Factors For Recurrence 

 

  أحمد تغیان محمد /د.أ
  واألعصاب المخ جراحة أستاذ
  محمد فاروق أحمد /د

  واألعصاب المخ جراحة مدرس
  إسماعیل اهللا عبد أحمد /د

 واألعصاب المخ جراحة مدرس

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

ماركو ھالل  ٥٢
 ماجستیر االطفال طب مسعود

 الشلل من یعانون الذین االطفال في التدخل وطرق الغدائیة الحالة تقیم في تدقیقیة دراسة
 الدماغي

Nutritional Assessment And Intervention In Children With Cerebral 
Palsy (Clinical Audit) 

  عسكر العال عبد علي جمال. د.أ
  االطفال طب استاذ

  العشیر محمود اسامة. د
 االطفال طب مساعد أستاذ

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

٥٣ 
سناء عبد 

الحمید محمد 
 احمد

 ماجستیر طب األطفال

عوامل الخطورة لدي االطفال مرضي السكر حدیثي التشخیص بمستشفي الطفال الجامعي 
  باسیوط

Risk Factor Among Type One Diabetic Cases Admitted In Assiut 
University Children Hospital 

  أ.د/ ھناء عبد اللطیف محمد
  أستاذ طب االطفال

  د/ حكمھ سعد فرغلى
 مدرس طب االطفال

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

أحمد محمد  ٥٤
 ماجستیر طب األطفال بخیت

 الجامعي أسیوط بمستشفي الكظریة الغدة بتضخم المصابین االطفال عن توصیفیة دراسة
  لألطفال

A Descriptive Study On Children With Congenital Adrenal 
Hyperplasia Admitted To Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ ھناء عبداللطیف محمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ قطب عباس متولي
 أستاذ مساعد طب األطفال

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

 ألفي إیمان ٥٥
 ماجستیر األطفال طب مكرم إیلیا

 الربو لمرض الحاد التفاقم لعالج بالفم الكورتیزون استخدام في األمثل النوع لتحدید دراسة
  األطفال في الشعبي

Oral Steroids In The Management Of Acute Asthma Exacerbations 
In Children, Which Form Is More Suitable? 

  السعید محمد مصطفى /د.أ
  األطفال طب أستاذ

  خلف شفیق مصطفى /د
 األطفال طب مساعد أستاذ

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

أحمد محمد  ٥٦
 الشریف محمد

طب القلب 
واألوعیة 

 الدمویة
 ماجستیر

السكر بواسطة التنبؤ بتلف األعضاء فى مرضى ارتفاع ضغط الدم الغیر مصحوب بمرض 
ساعة بواسطة جھاز  ٢٤قیاس ضغط الدم المركزى غیر االختراقى مقابل ضغط الدم خالل 

  الضغط المتنقل
Prediction Of End Organ Damage In Hypertensive Non Diabetic 
Patients Using Non Invasive Central Blood Pressure Versus 24 

Hours Ambulatory Blood Pressure 

  أ.د/ دعاء أحمد فؤاد عبد الجواد
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

  أ.د/ حسام حسن علي العربي
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ محمد أشرف أحمد الشریف
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  
 

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة
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١٠ 
 

٥٧ 
احمد عبد 

الراضى عبد 
 السالم

طب القلب 
واألوعیة 

 الدمویة
 ماجستیر

الفحص البكتیري للخثرة المسحوبة من الشریان المسبب لالحتشاء فى مرضى احتشاء عضلة 
فى رسم القلب الكھربائي باجراء القسطرة  ST القلب الحاد المصحوب بارتفاع منطقة ال

 التداخلیة التاجیة االولیة
Bacteriological Examination Of Thrombus Aspirated From Infarct 

Related Artery In ST Elevation Myocardial Infarction Patients 
Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention 

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

  أ.د/ حسام حسن علي العربي
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

  الدسوقي د/ مجدي إبراھیم
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ محمد زكریا أبو كریشة
 أستاذ مساعد الباثولوجیا االكلینیكیة

 الموضوع تسجیل على اللجنة وافقت
 ٤ وجود على اللجنة واعترضت

 ماجستیر رسالة على مشرفین
 الكلیة مجلس على االمر ویعرض

محمد انور  ٥٨
 احمد

طب القلب 
واألوعیة 

 الدمویة
 دكتوراه

  السیطرة على ضغط الدم المركزى كمستھدف لعالج مرضى ارتفاع ضغط الدم كبار السن
Control Of Central Blood Pressure As A Treatment Target In 

Elderly Hypertensive Patient 

  أ.د/ دعاء أحمد فؤاد عبد الجواد
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

  حلميأ.د/ حاتم عبد الرحمن 
  أستاذ مساعد طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ خالد محمد عبداهللا المغربي
 مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

إسراء یوسف  ٥٩
 محمد

طب المناطق 
الحارة 

والجھاز 
 الھضمي

 ماجستیر

عالج فیروس (سي) فى تقییم كفاءة البروتوكوالت المبنیة على عقار سوفوسبوفیر فى 
  المرضى المصریین

Evaluation Of The Efficacy Of Sofosbuvir-Based Protocols In The 
Management Of Hepatitis C In Egyptian Patients 

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

  حساني محمد سحر /د
  والجھاز الھضميطب المناطق الحارة  مساعد أستاذ

  محمد الصبور عبد محمد /د
 طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي مدرس

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

٦٠ 
ایة احمد 

شوقى ریاض 
 عباس

طب المناطق 
الحارة 

والجھاز 
 الھضمي

 ماجستیر

المختلفة من تقییم كمى لحركیة االنتجن السطحى االلتھاب الكبدى الفیروسى (بى) فى االنماط 
  االلتھاب  الكبدى الفیروسى المزمن (بى)

Evaluation Of Serum Quantification Of Hepatitis B Surface Antigen 
Kinetics In Different Patterns Of Chronic Hepatitis B Infection 

  أ.د/ یوسف محمد سویفي
  أستاذ ورئیس قسم طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

  محمد الصبور عبد محمد /د
  طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي مدرس

  د/ زینب جابر مھران
 طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي مدرس

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

٦١ 
امیره محمد 
عبد الموجود 

 رجب

طب المناطق 
الحارة 

والجھاز 
 الھضمي

 ماجستیر

الكبد بعد استئصال الكبد الجزئى فى المرضى الذین یعانون معدل حدوث وعوامل التنبؤ لفشل 
  من سرطان الكبد االولى

Frequency And Predictors Of Post-Hepatectomy Liver Failure In 
Patients With Hepatocellular Carcinoma 

  د/ ناھد أحمد علي مخلوف
  أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

  المالك عبد عمر محمد /د
  أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

  د/ سحر محمد حساني
 أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

محمد عبد  ٦٢
 الفتاح محمد

طب المناطق 
الحارة 

والجھاز 
 الھضمي

 ماجستیر

أ  كعالمات بیولوجیة جدیدة غیر نافذة لتشخیص  -٩٢و  ٢١الحمض النووى الریبى الدقیق 
  سرطان القولون والمستقیم

Microrna-21 And Microrna-92a As Novel Non-Invasive Biomarkers 
In Diagnosis Of Colorectal Cancer 

  أ.د/ یوسف محمد سویفي
  أستاذ ورئیس قسم طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

  الرحیمد/ عبیر شرف الدین عبد 
  أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

  حساني محمد سحر /د
 طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي مساعد أستاذ

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة
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١١ 
 

نورھان  ٦٣
 محمود عباس

طب المناطق 
الحارة 

والجھاز 
 الھضمي

  التھاب النسیج الخلوى فى مرضى التلیف الكبدى ماجستیر
Celullitis In Patients With Liver Cirrhosis 

  د/ إلھام أحمد حسن
  أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

  المالك عبد عمر محمد /د
  أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

  
  
 

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

٦٤ 
لمیاء سید 
صقر عبد 

 الحكیم

طب المناطق 
الحارة 

والجھاز 
 الھضمي

 ماجستیر

تقییم االنماط واالسباب المختلفة للحمى غیر معروفة المصدر (النموذج الكالسیكى) فى 
  مستشفى اسیوط الجامعى وحدة الحمیات

Evaluation Of Different Patterns and Aetiologies Of Classic Form 
Of Pyrexia Of Unknown Origin In Assiut University Hospital Fever 

Unit 

  الرحیم عبد الدین شرف عبیر /د
  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب مساعد أستاذ

  مھران جابر زینب /د
 الھضمي والجھاز الحارة المناطق مدرسطب

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

 

أمانى محمد  ٦٥
 على  محمد

طب المناطق 
الحارة والجھاز 

 الھضمي
 ماجستیر

تدھن الكبد غیر الكحولى بین مرضى القولون العصبى: معدل حدوثھ وتأثیره على شدة 
  المرض

Non- Alcholic Fatty Liver Disease Among Patients With Irritable 
Bowel Syndrome : Frequency And Effect On  Disease Severity 

  الرحمن عبد الطاھر محمد د.أ
  الھضمي والجھاز الحارة المناطق أستاذطب

  حسانین السید فاروق أحمد /د
 الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب مدرس

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

٦٦ 
 حسام

 عبدالرحمن
 زناتى على

 المھنى الطب
 ماجستیر والبیئى

  مصر صعید فى األسمنت صناعة فى كوقود البترولى الفحم ألستخدام ةالحاد ةالصحی التأثیرات
Acute Health Effects Of Petcoke Use As A Fuel In Cement Industry 

In Upper Egypt 

  ظایط حسن حسین. د.أ
  والبیئى المھنى الطب استاذ

  مصطفى محمد منال. م.أ
 المجتمع وطب العامة الصحة مساعد استاذ

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

تامر محمود  ٦٧
 سامي محمد

عالج األورام 
 ماجستیر والطب النووي

دراسة مرجعیة لتقییم تأثیر العالج األشعاعي ذو الجرعات العالیة علي القلب في حاالت 
 سرطان الثدي األیسر

Retrospective Study For Assessment Of Cardiac Outcomes In Left 
Breast Cancer Survivors After Hypofractionated Radiotherapy 

  عبد الكریم عليأ.د/ سامیة 
  أستاذ عالج األورام والطب النووي

  د/ مروة إسماعیل خلف
  مدرس عالج األورام والطب النووي

  د/ شیماء السید یوسف
 مدرس األشعة العالجیة

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

٦٨ 

والء 
عطیفى 

ثابت عبد 
 الحق

عالج األورام 
 ماجستیر والطب النووي

) I 131بالجرعات المنخفضة مقارنة بالجرعات العالیة بمادة االیودین المشع (نتائج االجتثاث 
  لمرضى اورام الغدة الدرقیة المتمیزة بعد استئصالھا

Ablation Outcomes Of Low Versus High Doses Of Radioiodine 
(131i) In Patients With Differentiated Thyroid Carcinoma Following 

Thyroidectomy 

  أ.د محمد عبد الحكیم مكاوي
  أستاذ عالج األورام والطب النووي

  د/ یاسر جابر علي
  مدرس الطب النووي

  د/ نادیة مھني مصطفى
 مدرس الطب النووي

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

٦٩ 
ھبھ محمود 
محمد محمد 

 شیحھ

عالج األورام 
 ماجستیر والطب النووي

المختلفة لسرطان الغدد اللیمفاویة المنتكسة والغیر مستجیبة للعالج: نماذج لتقییم نظم العالج 
  تجربة مؤسسیة فردیة

“Evaluation Of Different Treatment Regimens For Relapsed And 
Refractory NHL: Single Institute Experience” 

  مكاوي الحكیم عبد محمد د.أ
  النووي والطب األورام عالج أستاذ

  عیسى حسین ھدى /د
  األورام عالج مساعد أستاذ

  الفتاح عبد نبیھ عال /د
 األورام عالج مساعد أستاذ

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة
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١٢ 
 

٧٠ 
مریم 

محسن 
 خلیل

عالج األورام 
 ماجستیر والطب النووي

  نقاط المستقیم المساعدة كعامل تكھنى فى حاالت اورام المستقیم المتقدمة موضعیا
Neoadjuvant Rectal Cancer (NAR) Score As A Prognostic Factor In 
Locally Advanced Cancer Rectum In Clinical Oncology Department 

Assiut University Hospital 

  محمد شحاتھ سمیر /د.أ
  النووي والطب األورام عالج قسم ورئیس أستاذ

  عیسى حسین ھدى /د
  األورام عالج مساعد أستاذ

  محمد فاروق رحاب /د
 األورام عالج مدرس

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

آیة محمود  ٧١
 عبدالرحمن

 الفارماكولوجى 
 ماجستیر

 المصابون االورام اطفال فى االمیكاسین عقار اعطاء ببروتوكول المرتبطة السمیة دراسة
  .الحرارة درجة بارتفاع المصحوب البیضاء الدم كرات عدد نقص بمرض

The Study Of Amikacin Regimen Associated Toxicity In Febrile 
Neutropenic Pediatric Cancer Patients 

  أ.د/ عبدالعظیم عبدالمعز عاصي
  أستاذ الفارماكولوجي
  د/ صفاء یوسف سالم

  مدرس الفارماكولوجي
  د/ خالد فتحي ریاض

 مدرس األطفال

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
  مع تعدیل العنوان الى: الكلیة

Therapeutic monitoring of 
Amikacin Regimen 

Associated Toxicity in 
Febrile neutropenic 

Pediatric Cancer Patients 
 

٧٢ 
شیماء احمد 
عبد الرحمن 

 عبد الحفیظ

الكیمیاء 
  .تغیر النمط الجیني لسرطان الثدي في صعید مصر ماجستیر الحیویة

Epigenetic Changes Of Breast Cancer In Upper Egypt. 

  أ.د/ رجاء حمدي محمد سالمة
  أستاذ الكیمیاء الحیویة

  د/ عثمان محمد عصام عبد الحافظ
  مدرس الكیمیاء الحیویة

  د/ غادة محمد عزت محمد
 مدرس الكیمیاء الحیویة

 مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة

  
طب المناطق الحارة  محمدسلمي عادل الداخلي  ٧٣

  اإللتھاب البكتیري البریتوني التلقائي بین مرضي التلیف الكبدي: الجوانب اإلكلینیكیة والبكتیریة ماجستیر والجھاز الھضمي
Spontaneous Bacterial Peritonitis Among Cirrhotic Patients: Clinical And Bacterial Profiles 

  
  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا وكذا تعدیل لجنة االشراف  

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

 

٧٤ 

شادي 
محمد 

صفوت 
محمد 
توفیق 

 حسن

األمراض 
العصبیة 
 والنفسیة

 ماجستیر

 والتعافي الدماغیة بالسكتة اإلصابة على السمنة تأثیرات
 الصغیرة الدمویة لألوعیة الوظیفي الخلل دور دراسة منھا

 المخ ومرونة تشكیل إعادة على وتأثیراتھ للسمنة المصاحب
  .الدماغیة بالسكتة المصاب

Effects of obesity on stroke injury and 
recovery studying the role of micro-
vascular dysfunction associated with obesity 
and its effects in brain remolding and 
plasticity. 

   قندیل رأفت محمود /د.أ
  األمراض العصبیة   أستاذ

  راجح علي طارق /د.أ
  األمراض العصبیة   أستاذ

  علي محمد أنور/د
  األمراض العصبیة   مساعد أستاذ

  ھیرمان دیرك /د
جامعة  -األمراض العصبیة أستاذ

 دوسیلدورف

 في العصبیة اللدونة من التحقیق
 الكبدي الدماغ اعتالل مرضى

 عبر المغناطیسي التحفیز باستخدام
 .الجمجمة

Probing Neural Plasticity 
In Patients With Hepatic 

Encephalopathy Using 
Neuro Stimulation 

(Transcranial Magnetic 
Stimulation) 

   قندیل رأفت محمود /د.أ
  األمراض العصبیة   أستاذ

  راجح علي طارق /د.أ
  األمراض العصبیة   أستاذ

  علي محمد أنور/د
  األمراض العصبیة   مساعد أستاذ

  شنتزلر الفونس /د
جامعة  -األمراض العصبیة أستاذ

 دوسیلدورف

 ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة مجلس على
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١٣ 
 

  
  
  
  

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

تامر حسن رشوان  ٧٥
 دكتوراه األمراض الباطنة شبل

  أ.د/ فتحیة خلیل إبراھیم
  أستاذ األمراض الباطنة

  أ.د/ حسني عبد الكریم یونس
  أستاذ األمراض الباطنة

  محمد محمودد/ الحسیني 
 أستاذ األمراض الباطنة الباطنة

  أ.د/ نور الدین عبد العظیم محمد الحفني
  أستاذ األمراض الباطنة

  أ.د/ حسني عبد الكریم یونس
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ الحسیني محمد محمود
 أستاذ األمراض الباطنة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

تغرید سید محمد  ٧٦
 دكتوراه األمراض الباطنة مشرف

  أ.د/ محمود علي محمود عشري
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ رفعت فتحي عبد العال
 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

  أ.د/ محمود علي محمود عشري
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ رفعت فتحي عبد العال
  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

  د/ ھشام مصطفى كامل
 تشخیصیةأستاذ األشعة ال

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

أحمد عبد الراضي  ٧٧
 أبو الحسن

 -األمراض الباطنة
 ماجستیر أمراض الكلى

  أ.د/ أشرف أنور ثابت الشاذلي
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ أحمد فراج ثابت
 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

  أ.د/ أشرف أنور ثابت الشاذلي
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ أحمد فراج ثابت
  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

  د/ محمد إسماعیل صدیق
 مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

سلمى مصطفى  ٧٨
 ماجستیر األمراض الباطنة محمد

  أ.د/ سلوى صالح الدین الجندي
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ سمیر كمال عبد الحمید
 األمراض الباطنةمدرس 

  أ.د/ سلوى صالح الدین الجندي
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ سمیر كمال عبد الحمید
  مدرس األمراض الباطنة

  د/ أسماء عمر أحمد
 مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

جراح  ة األن  ف واألذن   والء جمال جاد اهللا ٧٩
 ماجستیر والحنجرة

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

  د/ محمد أحمد محمود سالم
  أستاذ مساعد جراحة األنف واألذن والحنجرة

 

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

  د/ محمد أحمد محمود سالم
  أستاذ مساعد جراحة األنف واألذن والحنجرة

  د/ محمد زكریا عبد الرحمن
 أستاذ مساعد الباثولوجي االكلینكي
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١٤ 
 

  
  

٨٠ 

محم         ود أحم          د  
 دكتوراه جراحة التجمیل   سلیمان

  أ.د/ محمود محمد الشاذلي
  أستاذ جراحة التجمیل

  أ.د/ عصام أحمد محمد
  أستاذ الطب الطبیعي والتأھیل

  أ.د/ فیدریكو بیجلیولي
  ایطالیا -جامعة میالنو –أستاذ جراحة الوجھ والكفین 

  سعد الدیند/ وائل 
 أستاذ مساعد جراحة التجمیل

  أ.د محمود محمد الشاذلي
  أستاذ جراحة التجمیل

  أ.د/ عصام أحمد محمد
  أستاذ الطب الطبیعي والتأھیل

  أ.د/ فیدریكو بیجلیولي
  ایطالیا -جامعة میالنو –أستاذ جراحة الوجھ والكفین 

  د/ أحمد كمال عثمان
 أستاذ مساعد جراحة التجمیل

 

  
  : تجميدقيد

 قراراللجنة السبب المدة التخصص الدرجة الطالب اسم م
 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت التجنید ٢٠١٦ /١/٧لمدة عام اعتبارًا من  جراحة العظام ماجستیر ابانوب نجاتي وھبة ٨١

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت التجنید ٢٠١٦ /١/٧لمدة عام اعتبارًا من  جراحة العظام ماجستیر محمود علي حسن ٨٢

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت التجنید ٢٠١٦ /١/٧لمدة عام اعتبارًا من  جراحة العظام ماجستیر محمد عبد الناصر عبد الفتاح ٨٣

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت التجنید ٢٠١٦ /١/٧لمدة عام اعتبارًا من  جراحة العظام ماجستیر مصطفى صالح محمد ٨٤

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت التجنید ٢٠١٦ /١/٧لمدة عام اعتبارًا من  جراحة العظام ماجستیر خمیس محمد أحمد ٨٥

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت التجنید ٢٠١٦ /١/٧لمدة عام اعتبارًا من  جراحة العظام ماجستیر أرساني بطرس صالح ٨٦

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت التجنید ٢٠١٦ /١/٧لمدة عام اعتبارًا من  جراحة العظام ماجستیر عبد الھادي عبد الظاھرمحمد  ٨٧

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت رعایة طفل ٢٠١٦ /١/٦لمدة عام اعتبارًا من  طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي ماجستیر أسماء أحمد موسى ٨٨

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت رعایة طفل ٢٠١٦ /١/٥لمدة عام اعتبارًا من  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة ماجستیر مروة محمود فرغلي  ٨٩

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت رعایة طفل ٢٠١٥لمدة عام اعتبارًا من أكتوبر  طب األطفال ماجستیر رانیا محمد حسین ٩٠

  القيد إلغاء
 اللجنة قرار اإللغاء سبب التخصص الدرجة الطالب اسم م
 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت طفالاستقالتها من النيابة بمستشفى األ تم االطفال طب ماجستير سيد محمود أحمد والء ١٩

  

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

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


١٥ 
 

 القيد تحويل

 اللجنة قرار منھا المحول الكلیة إلیھا المحول الكلیة التخصص الدرجة الطالب اسم م
  اسيوط جامعة شمس عين جامعة النساء وأمراض التوليد ماجستير كامل إبراهيم المسيح عبد مينا ٩٢

  اسيوط جامعة أسوان جامعة الهضمي والجهاز الحارة المناطق طب دكتوراه مويى محمود المجيد عبد ٩٣

  اسيوط جامعة القاهرة -األزهر جامعة العظام جراحة ماجستير أحمد صبيح أحمد محمد ٩٤

  
 إعادة قيد الطبيبة/ مروى محمود عبد الراضي لدرجة الدكتوراه في التخدير والعناية المركزة بعد أن قامت بسداد الرسوم. - ٩٥
  اللجنة ويعرض على مجلس الكلية  وافقتاللجنة : قرار
  بسداد الرسوم. امتلدرجة الدكتوراه في التخدير والعناية المركزة بعد أن ق دينقيد الطبيبة/ داليا محمد صالح ال عادةإ - ٩٦
  اللجنة ويعرض على مجلس الكلية  وافقتاللجنة : قرار
  قامت بسداد الرسوم. نوأمراض النساء بعد أ التوليدرضا رياض لدرجة الدكتوراه في  نهالالطبيبة/  قيد إعادة -٩٧
  على مجلس الكلية ويعرض  اللجنة وافقتاللجنة : قرار
  بسداد الرسوم. تقام أنالدكتوراه في الباثولوجيا االكلينيكية بعد  ةقيد الطبيبة/ رشا عبد العظيم محمد لدرج ادةإع - ٩٨
  اللجنة ويعرض على مجلس الكلية  وافقتاللجنة : قرار

  
اإلكلينيكية كلية الطب جامعة  لوجياأسوان وعودته إلى قسم الباثو معةالماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية كلية الطب جا لدرجةالطبيب/ أسامة محمد رجب بيومي  دإلغاء طلب نقل قي - ٩٩

  أسوان. جامعةأسيوط لعدم وجود الئحة قديمة ب
  اللجنة ويعرض على مجلس الكلية  وافقتاللجنة : قرار

  
  .٢٠١٦مواضيع األبحاث للماجستير والدكتوراه خالل شهر أغسطس تنيابة عن مجلس الكلية في إعتماد تسجيال كليةسيادة األستاذ الدكتزر/ عميد ال تفويضبشأن النظر في  كليةمذكرة للعرض على مجلس ال- ١٠٠
  اللجنة ويعرض على مجلس الكلية  وافقتاللجنة : قرار
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١٦ 
 

  
  

    :خصصاتالت جميعقبول رسائل الماجستير في  - ١٠١
  التخصص               االسم     

 ورةالجلدية والتناسلية وأمراض الذك األمراض        رفعت زغلول ايريني  
  الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة األمراض        نشأت كامل  مريم  
  الباثولوجيا االكلينيكية                  محمد صطفىم فاطمه  
  فالاألط بط             رفعت سعد علي محمد  
  وأمراض النساء وليدالت               محمد هاشم محمد شيرين  
    العامة ةالصح           أمير محمود هيثم  
  الهضميوالجهاز  ةطب المناطق الحار         عبد الرازق أحمد سالمة مروة  
  ميطب المناطق الحارة والجهاز الهض          عبد النبي قطب أميرة  

  
 . حمدالخاصة بالطبيب/ عادل توفيق محمد أ لنفسيةالعصبية وا مراضرسالة الدكتوراه في األ قبول١٠٢

 
 عبد النعيم محمد . مدثربالطبيب/ محمد  الخاصةاالنف واالذن والحنجرة  فى لدكتوراهرسالة ا قبول ١٠٣

  
 

 علي عبد الرحمن. محمد /طبيبوأمراض النساء الخاصة بال التوليدالدكتوراه في  لةرسا قبول١٠٤
  

 بكار عبد الرحمن مع التوصية بمنحها درجة الدكتوراه. مدفي األمراض الصدرية الخاصة بالطبيبة/ لميس مح لدكتوراهرسالة ا قبول ١٠٥
  

 
 .دكتوراهعثمان مع التوصية بمنحها درجة ال ودمحمد محم عاءبالطبيبة/ د اصةالعامة الخ لصحةرسالة الدكتوراه في ا قبول١٠٦

 
 درجة الدكتوراه. حهاطب والنووي الخاصة بالطبيبة/ نهى عدلي أبو العال محمد مع التوصية بمنوال امرسالة الدكتوراه في عالج األور قبول١٠٧
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١٧ 
 

 
 
 
 
 

 مروة محمد سامي مع التوصية بمنحها درجة الدكتوراه. /بيبةالخاصة بالط تشخيصيةرسالة الدكتوراه في األشعة ال قبول١٠٨
 
  

 المركزة الخاصة بالطبيبة/ رشا أحمد علي مع التوصية بمنحها درجة الدكتوراه. ةرسالة الدكتوراه في التخدير والعناي قبول١٠٩
 

  
 محمد هاشم مع التوصية بمنحه درجة الدكتوراه. أحمد مي /ةالحارة والجهاز الهضمي الخاصة بالطبيب لمناطقا طبرسالة الدكتوراه في  قبول١١٠

 
  

 .دكتوراهعلي أحمد البغدادي مع التوصية بمنحه درجة ال محمدوالمناعة الطبية الخاصة بالطبيب/  الميكروبيولوجيارسالة الدكتوراه في  قبول١١١
  

 
 درجة الدكتوراه. االتوصية بمنحه مععبد الرءوف  الزهراء /ةالطبية الخاصة بالطبيب الطفيلياترسالة الدكتوراه في  قبول١١٢

  
  

  :  اعمال من مايستجد
 طبيب_ مهران حسين اسرء/  بالطبيبة الخاصة الماجستير رسالة على لالشرف الجامعى اسيوط بمستشفى الدموية واالعية القلب طب مدرس_ نجيب الحميد عبد طارق/  الدكتور السيد اضافة بشأن الدموية واالعية القلب طب قسم خطاب-

  ٠ اكلينيكية الباثولوجيا بقسم مقيم
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