
   

 
 

٩

٩ 

  الدراسات العلیا
  تسجیالت مواضیع األبحاث :  

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

عالء مختار   ١
  شحاتھ احمد

األشعة 
  التشخیصیة

ارتباط تضخم الغدة الجار درقیة باالشعة ألتلفزیونیة مع الحالة   ماجستیر
  تائج المخبریة في مرضى امراض الكلى المزمنةاالكلینیكیة والن

Correlation Of Parathyroid Hyperplasia By 
Ultrasound With Clinical And Laboratory 
Findings In Patients With Chronic Kidney 
Disease 

  أ.د/ سامى عبد العزیز سید
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  د/ نسریت عادل عباس
  خیصیةمدرس األشعة التش

NCT03182517 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ٢/٥/٢٠١٧
    اللجنة

  

دعاء محمود   ٢
  احمد تمام

األشعة 
  التشخیصیة

دورالتصویر بالرنین المغناطیسى بخاصیة االنتشار فى تقییم   ماجستیر
  مرض الكلي المزمن

Role Of Diffusion Weighted Magnetic 
Resonance Imaging In Evaluation Of Chronic 
Kidney Disease 

  أ.د/ أحمد مصطفى حامد
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  د/ نسرین عادل عباس
  مدرس األشعة التشخیصیة

NCT03174899   بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق
    اللجنة

  

ھاجر حسین   ٣
محمد 

  دسوقي

األشعة 
  التشخیصیة

تصنیف  نظام البیانات واإلبالغ لتصویر أمراض النساء في  ماجستیر
 أمراض المبیض على أساس الموجات فوق الصوتیة

Gynecological Imaging Reporting And Data 
System In Classifying Ovarian Masses On 
The Basis Of Ultrasonography 

  أ.د/ مصطفى أحمد ممدوح الشرقاوى
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  د/ جیھان سید أحمد
  صیةأستاذ مساعد األشعة التشخی

  د/ لمیاء محمد رفعت
  مدرس األشعة التشخیصیة

NCT03175991 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ١٤/٣/٢٠١٧
    اللجنة

  

والء سلیمان   ٤
حسین 
  سلیمان

األمراض 
  الباطنة

دراسة العالقة بین متوسط الصفائح الدمویة ومعدل كریات الدم   ماجستیر
لكلى والزالل البولى فى البیضاء / الكریات اللیمفاویة مع التھابات ا

 مرض الكلى المزمن
Studying The Relationship Between Mean 
Platelet Volume And Neutrophil/ Lymophocyte 
Ratio With Inflammation And Proteinuria In 
Chronic Kidney Disease 

  أ.د/ یسریة عبد الرحمن أحمد
  أستاذ األمراض الباطنة

  تونىد/ عفت عبد الھادى 
  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

NCT03149068 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ٢/٤/٢٠١٧
    اللجنة

  

أمنیة محمد   ٥
  ھاشم حمزة

أمراض 
 -الباطنة 

أمراض 
  الكلى

في تضخم  ٢٣-تأثیر تصحیح فقر الدم وعامل نمو الخالیا اللیفیة   دكتوراه
الدمویة في مرضى البطین االیسر والخلل الوظیفي لبطانة االوعیة 

  الكلى المزمن ومرضى زراعة الكلى
Impact Of Anemia Correction And Fibroblast 
Growth Factor 23 Levels In Left Ventricular 
Hypertrophy And Early Endothelial 
Dysfunction In Chronic Kidney Disease And 
Renal Transplant 

  أ.د/ محمد على تھامى
  اض الباطنة والكلىأستاذ أمر

  د/ أحمد فراج ثابت
  أستاذ مساعد أمراض الباطنة

NCT03193073 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ٤/٤/٢٠١٧
    اللجنة
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١٠

١٠ 

سھى محمد   ٦
  نجیب حسین

األمراض 
  الباطنة

تقییم االسباب المختلفة لالستسقاء مجھول السبب: دراسة اكلینیكیة   دكتوراة
  طنومعملیة وعن طریق منظار الب

Evaluation Of Different Etiologies Of Obscure 
Ascites: Clinical, Laboratory, And 
Laparoscopic Study 
 
 

  أ.د/ مصطفى عبد اهللا ھریدى
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ محمد عباس سعید
  مدرس األمراض الباطنة

NCT03205748 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ٢٥/٣/٢٠١٧
    اللجنة

  

أحمد حسن   ٧
  فرغلي

األمراض 
  الباطنة

تأثیر عقار الریتوكسیماب في عالج االلتھاب األولي الغشائي   ماجستیر
 التكاثري للكبیبات الكلویة

Effect Of Rituximab In Treatment Of Primary 
Membranoproliferative Glomerulonephritis 
 
 

  أ.د/ أشرف أنور الشاذلي
  أستاذ األمراض الباطنة

  سمیر كمال عبد الحمیدد/ 
  مدرس األمراض الباطنة

NCT03180723 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ١/١/٢٠١٧
    اللجنة

  

مینا رمسیس   ٨
  حلیم

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وطب 

  الذكورة

مقارنة بین المشتق البروتینى المنقى للتوبركولین وكي التبرید في   ماجستیر
 عالج السنط التناسلیة

Comparison Between Tuberculin Purified 
Protein Derivative And Cryotherapy In The 
Treatment Of Genital Warts 
 
 

  أ.د/ عالء الدین عبد العال مباشر
  أستاذ األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة

  د/ ھشام دیاب جابر
أستاذ مساعد األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب 

  الذكورة

NCT03153566 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ١٩/٤/٢٠١٧
    اللجنة

 

لمیاء سعد   ٩
  وافي محمد

األمراض 
الصدریة 

  والتدرن

  دور الجین اكسبرت فى السل خارج الرئة  ماجستیر
Role Of Genexpert In Extra Pulmonary 
Tuberculosis 
 
 

  أ.د/ رأفت طلعت إبراھیم
  أستاذ األمراض الصدریة والتدرن

  اسر أحمد محمدد/ ی
  أستاذ مساعد األمراض الصدریة والتدرن

  د/ أحمد متولى عزوز
  مدرس األمراض الصدریة والتدرن

  
  

NCT03173261 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ١٤/٥/٢٠١٧
    اللجنة

  

صفاء   ١١
عبدالجید 

  عید حمیده

األمراض 
الصدریة 

  والتدرن

  والتدخینالعالقة المتداخلة بین الربو الشعبى   دكتوراة
Interrelation Between Bronchial Asthma And 
Smoking 

  أ.د/ عاطف فاروق القرن
  أستاذ األمراض الصدریة والتدرن

  د/ محمد فوزى عبد الغنى
  مدرس األمراض الصدریة والتدرن

  د/ سحر على یوسف
  مدرس ألمراض الصدریة والتدرن

  
  
  
  
  

NCT03207620 بق   رار اءج    م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ١٠/٤/٢٠١٧
    اللجنة
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١١

١١ 

  
  
١٢  

ابانوب 
فلیمون 

  بطرس جبره

أمراض 
النساء 

  والتولید

جوانب مختلفة من رعایة الحوامل الالئي یعانین من القي المستعصي في مستشفي   ماجستیر
  صحة المرأة بجامعة اسیوط

Different Aspects Of Care Of Pregnant  Women With 
Hyperemesis Gravidarum In Assiut University Women 
Health Hospital 

  أ.د/ محمد محمود فھمى
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  د/ مصطفى بھلول محمد
  أستاذ أمراض النساء والتولید

بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ال یوجد ال یوجد
    اللجنة

  

محمد جمال   ١٣
  محمد سید

الباثولوجیا 
  اإلكلینیكیة

كعامل تنبؤ في مرض ابیضاض الدم  ٤(سي اكس  سي ار)   ماجستیر
  اللیمفاوي المزمن

CXCR4 As A Prognostic Marker In Chronic 
Lymphocytic Leukaemia 

  أ.د/ وفاء محمد تھامى
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ إیمان صالح الدین محمد

  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT03150849 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ٢/٥/٢٠١٧
    اللجنة

  

میرنا وجیھ   ١٤
  ودیع ناروز

الباثولوجیا 
  اإلكلینیكیة

  في سرطان الغدد اللیمفاویة ١٥٥الحمض الریبوزومي الدقیق   ماجستیر
Micro-RNA 155 In Non Hodgkin Lymphoma 

  أ.د/ حسنى بدراوى حامد
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  أ.د/ سحر عبد اهللا الجمال
  اثولوجیا اإلكلینیكیةأستاذ الب

  محمد جالل مصطفى
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT03185325 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ٥/٣/٢٠١٧
    اللجنة

  

محمد سید   ١٥
عبد العال 

  كامل

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

استخدام المؤشر الكاحلي العضدي مقابل الطرق التقلیدیة في التنبؤ   دكتوراة
لقلب في المرضي الذین یعانون من مخاطر عالیة أثناء بتأثر ا

  التخدیر العام
Ankle Brachial Index Versus Conventional 
Cardiac Risk Indices To Predict Cardiac 
Affection In High Risk Patients Under General 
Anesthesia. 

  أ.د/ فاطمة جاد الرب السید
  زةأستاذ التخدیر والعنایة المرك

  د/ جیھان أحمد سید
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  د/ عصام الدین محمد
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

NCT03122600 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ٢٤/١١/٢٠١٦
    اللجنة

  

عماد ممدوح   ١٦
  عبد الخالق

بنكریاسیة عن طریق اآلفات المرضیة حول األمبولة الكبدیة ال  ماجستیر  الجراحة
  منظار القنوات المراریة بالمستشفى الجامعي بأسیوط

Periampullary Lesions Via ERCP In Assiut 
University Hospital 

  أ.د/ مرسى محمد مرسى
  أستاذ الجراحة

  أ.د/ صالح إبراھیم محمد
  أستاذ الجراحة

  د/ محمود رفعت شحاتة
  مدرس الجراحة

NCT03185390 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س قوااف     ٥/٦/٢٠١٧
    اللجنة

 

عماد   ١٧
عبدالمجید 
عبدالقوي 

  سعید

جراحة 
  العظام

تقییم عالج حاالت الخلع الخلقي لمفصل الحق عند االطفال   دكتوراة
  بواسطة الرد المغلق مع احتمالیة تحریر الوتر القابض للفخذ

Evaluation Of Closed Reduction For 
Treatment Of Developmental Dysplasia Of 
The Hip In Children 

  أ.د/ عبد الخالق حافظ
  أستاذ جراحة العظام

  د/ ناریمان أبو العیون
  مدرس جراحة العظام

  د/ محمد خالد
  مدرس جراحة العظام

NCT03193385 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ٨/٣/٢٠١٧
    اللجنة

  

ھند حشمت   ١٨
فتحى عبد 

  الحافظ

تقییم  شدة األزمةالربویة الحادة فى األطفال المترددین علي أقسام   ماجستیر  طب األطفال
  الطوارئ والتنبؤ بالنتائج بواسطة المؤشر الرئوى المعدل

Assessment Of The Severity Of Acute Asthma 
Exacerbations In Children Attending The 
Emergency Departments To Predict 
Outcomes By Modified Pulmonary Index 
Score 

  أ.د/ مصطفى محمد السعید
  أستاذ طب األطفال

  د/ إیمان أحمد عبد الرءوف
  مدرس طب األطفال

NCT03190759 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ٣١/٧/٢٠١٦
    اللجنة
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١٢

١٢ 

خلف   ١٩
عبدالعال 
  سید محمد

رابات ) واضط٢و  ١العالقة بین فیروسي العقبول البسیط (نوع   دكتوراة  طب األطفال
  طیف التوحد

The Association Between Herpes Simplex 
Viruses (Type 1 And 2) And Autism Spectrum 
Disorders 

  أ.د/ جمال علي عبد العال عسكر
  أستاذ طب األطفال

  د/ إیمان أحمد عبد الرءوف عسكر
  مدرس طب األطفال

NCT03180112 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ١٤/١١/٢٠١٦
    لجنةال
  

ریم احمد   ٢٠
  حسین احمد

فعالیة الجاما جلوبیولین فى عالج حاالت امراض تكسیر الدم   ماجستیر  طب األطفال
لألطفال حدیثى الوالدة نتیجة عدم توافق فصائل الدم وعامل 

  ریسیس
Efficacy Of Intravenous Immunoglobulin In 
Management Of RH And ABO Hemolytic 
Disease Of Newborn 

  أ.د/ نفیسة حسن رفعت
  أستاذ طب األطفال

  د/ صفوت محمد عبد العزیز
  مدرس طب األطفال

NCT03130517 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ٢٠/٤/٢٠١٧
    اللجنة

  

سارة راشد   ٢١
  فھمي یسى

دراسة تدقیقیة إكلینیكیة لتشخیص وعالج األطفال المصابین   ماجستیر  طب األطفال
  ة الكلویة بمستشفى األطفال بجامعة أسیوطبالمتالزمة الكبدی

An Audit Study On Management Of Children 
With Hepato-Renal Syndrome Admitted To 
Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ إكرام على ھاشم
  أستاذ طب األطفال

  أ.د/ قطب عباس متولى
  أستاذ طب األطفال

بق   رار ج   اء م   ا عل   ى ل   سالمج وااف   ق  ٥/٤/٢٠١٧ ال یوجد
    اللجنة

بعد تعدیل العنوان ویعرض على 
  مجلس الكلیة

A Clinical Audit Of The 
Management Of Children 
With Hepato-Renal 
Syndrome Admitted To 
Assiut University 
Children Hospital 

محمد زناتى   ٢٢
  خلف

  ل حدیثي الوالدةمضاعفات تغییر الدم في األطفا  ماجستیر  طب األطفال
Complications Of Exchange Transfusion In 
Neonates 

  أ.د/ ھناء عبد اللطیف محمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ صفوت محمد عبد العزیز
 مدرس طب األطفال

NCT03195049 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ٢/٤/٢٠١٧
    اللجنة

  

محمد أبوبكر   ٢٣
  محمد حسن

سة الوراثة الجزیئیة فى الحاالت المترددة على مستشفي درا  دكتوراة  طب األطفال
  األطفال الجامعي والمتوقع إصابتھا بمرض العظم الزجاجي

Molecular Genetic Study Of Suspected Cases 
Of Osteogenesis Imperfecta Attending Assiut 
University Children Hospital 

  أ.د/ محمد محروس التالوى
  فالأستاذ طب األط

  أ.د/ عزة أحمد الطیب
  أستاذ طب األطفال

  د/ مصطفى محمد إمبابى
  مدرس طب األطفال

NCT03169192 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ٢/٤/٢٠١٧
    اللجنة

مع اضافة مشرف من قسم جراحة 
  العظام

فیفي سعد   ٢٤
  احمد

ة بمستشفي التدقیق السریري علي ادارة السكتة القلبیة التنفسی  ماجستیر  طب األطفال
  االطفال الجامعي باسیوط

An Audit Study On Management Of 
Cardiorespiratory Arrest In Assiut University 
Children Hospital 

  أ.د/ فاطمة عبد الفتاح على
  استاذ طب األطفال

  د/ محمد أمیر فتحى
  أستاذ مساعد طب األطفال

NCT03131310 بق   رار اءج    م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ١٩/٤/٢٠١٧
    اللجنة

  

محمد عزمي   ٢٥
عطا 

  عبدالجواد

أسباب تضخم الغدة الدرقیة في األطفال المترددین على مستشفى   ماجستیر  طب األطفال
 األطفال الجامعي بأسیوط

Causes Of Goiter In Children Attending Assiut 
University Children Hospital 

  أ.د ھناء عبد اللطیف محمد
  طفالأستاذ طب األ

  د/ إیمان أحمد عبد الرءوف
  مدرس طب األطفال

NCT03202160 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ٣/٤/٢٠١٧
    اللجنة
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١٣

١٣ 

أحمد ماھر   ٢٦
عبداهللا 

  عبدالحكیم

التغذیة التكمیلیة وتأثیرھا علي الحالة الصحیة في االطفال تحت   ماجستیر  طب األطفال
  سن سنتین في محافظة اسیوط

Pattern Of Complementary Feeding And Its 
Impact On Growth Parameters Of Infants 
Under The Age Of 2 Years In Assiut 
Governorate 

  أ.د/ ھناء عبد اللطیف محمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ أسامة محمود العشیر
  أستاذ مساعد طب األطفال

NCT03206424 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ٩/١٠/٢٠١٦
    لجنةال
  

ایمان محمد   ٢٧
  شوقى محمد

الطب 
الطبیعى 

والروماتیزم 
  والتأھیل

الخلیة ب التنظیمیة فى مرض الذئبة الحمراء وعالقتھا بتصلب   دكتوراة
  الشرایین ونشاط المرض

Regulatory B-Cells In Systemic Lupus 
Erythematosus And Its Relation To 
Atherosclerosis And Disease Activity 

  أ.د/ نھال أحمد فتحى
  أستاذ الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل

  د/ رانیا محمد جمال الدین
  أستاذ مساعد الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل

  د/ مروى محمود عبد العزیز
  مدرس الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل

  د/ ھالل فؤاد حتة
  مدرس المیكروبیولوجیا الطبیة

NCT03178721 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ٧/٤/٢٠١٧
    اللجنة

  

أحمد عبد   ٢٨
الناصر 

  عوض

طب 
وجراحة 

  العیون

  تقییم التدخل عبر الملتحمة في عالج اورام الحجاج  دكتوراة
Evaluation Of Transconjunctival Approach In 
Management Of Orbital Tumors 

  أد/ أحمد عبد العال أبو غدیر
  احة العیونأستاذ طب وجر

  أد/ إیھاب سعد محمود
  أستاذ طب وجراحة العیون

  د/ محمود عبد الراضى
  مدرس طب وجراحة العیون

NCT03195101 بق  رار ج  اء م  ا عل  ى المجل  س وااف  ق و  ٩/٧/٢٠١٧
    اللجنة

  

الحسین   ٢٩
محمد 

  عبدالمطلب

جراحة قلب 
  وصدر

الصمام مقارنة بین التدخل المحدود وشق عظمة القص الستبدال   ماجستیر
 المیترالي

Minimal Invasive Mitral Valve Replacement 
Versus Conventional Median Sternotomy 
Approach 

  أ.د/ أحمد الطیب عیسى الشعراوي
  أستاذ جراحة األطفال

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

  د/ محمد عالء نادي عبد الحفیظ
  احة القلب والصدرمدرس جر

NCT03195595 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ١٦/١٠/٢٠١٦
    اللجنة

  

  
  
  

  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا 
  المجلس  قرار  تاریخ األخالقیات رقم التسجیل موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم م
منتصر   ١

جمال احمد 
  یدعبد الحم

األمراض 
الصدریة 

  والتدرن

المركزیة   نتائج تركیب دعامات الشعب الھوائیة  دكتوراة
  فى مستشفى اسیوط الجامعى

Outcome Of Central Airway 
Stenting In Assiut University 
Hospital 

تقییم اسالیب مختلفة فى فك االلتصاقات البللوریة فى مستشفى 
  اسیوط الجامعى

Evaluating Different Modalities For Pleural 
Adhesiolysis At Assiut University Hospital 

NCT03172052 بق   رار ج   اء م   ا عل   ى المجل   س وااف   ق  ١٧/٥/٢٠١٧
    اللجنة
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١٤

١٤ 

  
  
  
  
  
  
  

  تعدیل لجنة إشراف
 المجلس قرار  لجنة األشراف بعد التعدیل لجنة األشراف قبل التعدیل الدرجة التخصص االسم م

الح الدین فاطمة ص  ١
  ماجستیر  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  حسن

  أ.د/ أحمد كامل مصطفى
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ أمنیة عبد المنعم محمد
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  .د/ أحمد كامل مصطفى
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ أمنیة عبد المنعم محمد
  اإلكلینیكیة أستاذ مساعد الباثولوجیا

  د/ طارق عبد الحمید نجیب
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

محمد ماھر عبد   ٢
  دكتوراة  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  الجابر

  أ.د/ نیفین عبد المنعم حسن
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ إبتسام فاروق محمد
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ طاھرة محمد كامل شریف
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  أ.د/ نیفین عبد المنعم حسن
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ إبتسام فاروق محمد
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ طاھرة محمد كامل شریف
  اإلكلینیكیة أستاذ مساعد الباثولوجیا

  د/ زینب جابر مھران
  مدرس طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

الزھراء حسنى   ٣
  عبد العال

جراحة األنف وألذن 
  ماجستیر  والحنجرة

  أ.د/ على رجائى عبد الحكیم
  أستاذ جراحة األنف وألذن والحنجرة

  د/ محمد أحمد محمود سالم
  اذ جراحة األنف وألذن والحنجرةأست

  د/ حسام أحمد محمد
  السمعیات  -مدرس جراحة األنف واألذن والحنجرة 

  أ.د/ على رجائى عبد الحكیم
  أستاذ جراحة األنف وألذن والحنجرة

  د/ محمد أحمد محمود سالم
  أستاذ جراحة األنف وألذن والحنجرة

  د/ سماح محمد أحمد
  السمعیات -رة مدرس جراحة األنف وألذن والحنج

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

غادة عبد الصبور   ٤
  ماجستیر  األشعة التشخیصیة  محمد

  أ.د/ ھانى محمد عبد الحكیم سیف
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  د/ عمران خضرى قناوى
  مدرس األشعة التشخیصیة

  أ.د/ ھانى محمد عبد الحكیم سیف
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  یھاب فوزى عبدهأ.د/ إ
  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى

  د/ عمران خضرى قناوى
  مدرس األشعة التشخیصیة

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

سلمى محمد عصام   ٥
  ماجستیر  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  الدین

  أ.د/ منظمة عبد العال فاضل
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  مد عبد العالد/ أمل مح
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  أ.د/ منظمة عبد العال فاضل
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ أمل محمد عبد العال
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ طارق عبد الحمید نجیب
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٥

١٥ 

أمیرة عماد محمد   ٦
  ماجستیر  الباثولوجیا  علوى

  أ.د/ محمود إسماعیل أحمد نصار
  أستاذ الباثولوجیا

  د/ طارق محمد عبد المنعم محمد السبع
  مدرس الباثولوجیا

  أ.د/ محمود إسماعیل أحمد نصار
  أستاذ الباثولوجیا

  د/ طارق محمد عبد المنعم محمد السبع
  مدرس الباثولوجیا

  عبد الظاھرد/ أحمد رفعت 
  مدرس عالج األورام والطب النووى

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

بھاء خلف عبد   ٧
  النور

التخدیر والعنایة 
  ماجستیر  المركزة

  أ.د/ جلنار محمد فتحى
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  د/ سید قاعود عبد الشافى
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  نار محمد فتحىأ.د/ جل
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  د/ سید قاعود عبد الشافى
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  أ.د/ أیمن حسین شعماش
  أستاذ التولید وأمراض النساء

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

شیماء حسنى حسن   ٨
  محمود

الصحة العامة وطب 
  دكتوراة  المجتمع

  حسنى شعبان أحمدأ.د/ 
  أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع

  د/ منال محمد مصطفى درویش
  أستاذ مساعد الصحة العامة وطب المجتمع

  د/ تغرید عبد العزیز محمد
  مدرس الصحة العامة وطب المجتمع

  .د/ حسنى شعبان أحمد
  أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع

  د/ منال محمد مصطفى درویش
  ة العامة وطب المجتمعأستاذ مساعد الصح

  د/ تغرید عبد العزیز محمد
  مدرس الصحة العامة وطب المجتمع

  د/ سماھر فتحى طھ حسن
  مدرس طب األطفال

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

 استمرار القید:
  المجلس قرار   المدة التخصص الدرجة  اسم الطالب م
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  العام السابع  ٢٠١٨وحتى أبریل  ٢٠١٧عام من أبریل   ألنف وألذن والحنجرةجراحة ا  دكتوراة  دالیا إسماعیل عبد الرازق  
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  العام الثامن  ٢٠١٧وحتى أكتوبر  ٢٠١٦عام من أكتوبر   طب األطفال  دكتوراة  محمد محمد محمد بدوى  
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  العام السادس  ٢٠١٧حتى أكتوبر   طب القلب واألوعیة الدمویة  توراةدك  أریج أحمد عبد اهللا  
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  العام السادس  ٢٠١٨وحتى أبریل  ٢٠١٧عام من أبریل   األمراض الباطنة  ماجستیر  نیرفانا عبد الحلیم على  

  
  تجمید قید :

 المجلسقرار  السبب المدة التخصص الدرجة الباسم الط  م
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  رعایة طفل  ٣١/٨/٢٠١٧وحتى  ١/٦/٢٠١٧من  ثالثة شھور  طب األطفال  ماجستیر  ریموندا صالح فخرى  
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  (حمل ووضع)ظروف خاصة   ١/٦/٢٠١٧عام من   الدراسات السكانیة والصحة اإلنجابیة  ماجستیر  إیرینى إدوار مسعد  
    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق  العمل بالخارج  ١٨/٧/٢٠١٧عام من   طب القلب واألوعیة الدمویة  دكتوراة  محمد محمود عبد الوكیل  
  

 رجة الماجستیر فى أمراض النساء والتولید .مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن فك تجمید قید الطبیب/ أیمن دردیر عبد الجواد لد -
  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

 مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن فك تجمید قید الطبیب/ محمد عبد الناصر عبد الفتاح لدرجة الماجستیر فى جراحة العظام . -
  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق

  
 یة بشأن فك تجمید قید الطبیب/ أحمد عبد الرحمن مصطفى لدرجة الماجستیر فى التخدیر والعنایة المركزة .مذكرة للعرض على مجلس الكل -

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٦ 

 مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن فك تجمید قید الطبیب/ محمد طھ جالل لدرجة الماجستیر فى طب القلب واألوعیة الدمویة . -
  اللجنة بقرار جاء ما على لمجلسا واافق

  
 امعة أسیوط إلى كلیة الطب جامعة أسوان .مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن نقل قید الطبیب/ أحمد عادل محمد سامى مدرس مساعد األشعة التشخیصیة بمستشفى أسوان من كلیة الطب ج -

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  إلى كلیة الطب جامعة بنى سویف . لیة بشأن نقل قید الطبیبة/ یسرا أحمد محمد أحمد محارب لدرجة لدرجة الماجستیر فى الباثولوجیا اإلكلینیكیة من كلیة الطب جامعة أسیوطمذكرة للعرض على مجلس الك -

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

 بالطبیب/ محمد أبو المعاطى محمد محمد فى أمراض الدم اإلكلینیكیة مع التوصیة بمنحھ الدرجة .مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة الخاصة  -
  الدكتوراه مع التوصیة بمنحھا درجة المجلس واافق

  
 مع التوصیة بمنحھ الدرجة .مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة الخاصة بالطبیب/ رواء علم الدین أحمد فى جراحة األنف واألذن والحنجرة  -
 مع التوصیة بمنحھا درجة الدكتوراه المجلس واافق -
 مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة الخاصة بالطبیبة/ غادة حسنى محمد إبراھیم فى الباثولوجیا اإلكلینیكیة . -
 مع التوصیة بمنحھا درجة الدكتوراه المجلس واافق -
 مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراة الخاصة بالطبیب/ محمود محمد فاروق عبد العال فى طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى . مذكرة للعرض على -
 مع التوصیة بمنحھا درجة الدكتوراه المجلس واافق -
 وراة فى األمراض الباطنة لعدم سداد الرسوم الدراسیة .مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیب/ محمود عبد الصبور محمود محمد لدرجة الدكت -

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  

 ث خالل المدة القانونیة المسموح بھا .مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیبة/ نورھان محمود یوسف ماجستیر عالج األورام والطب النووى لعدم تسجیل موضوع البح -
  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس قوااف

  
 . ٢٠١٧ھا إلمتحانات دور أبریل مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیبة/ سحر عبد الكریم جابر لدرجة الدبلوم فى األمراض الجلدیة والتناسلیة لعدم تقدم -

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
 . ٢٠١٧أن إلغاء قید الطبیبة/ منى فاروق محمد لدرجة الدبلوم فى األمراض العصبیة والنفسیة لعدم تقدمھا إلمتحانات دور أبریل مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بش -

  اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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١٧ 

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

 الجراحة العامة حاتم عادل أبو الحسن
  أمراض الكلى –األمراض الباطنة   احمد عبد الراضى أبو الحسن

  الطب النووى  شیماء مصطفى محمد
  األمراض العصبیة والنفسیة  حسن عبد الرازق أحمد

  طب األطفال  زینب عامر عبد الظاھر
  طب األطفال  أسماء محمد نمر
  األمراض الباطنة  ىأسامة موسى غزال

  طب القلب واألوعیة الدمویة  مینا مرزق وھیب
  طب  األطفال  وفاء حسن سید

  جراحة العظام  عبد المجید عبد اهللا صالح
  جراحة العظام  شنودة رفعت زكى
  أمراض الكلى –األمراض الباطنة   وفاء صالح السید

  جراحة األنف واألذن والحنجرة  أحمد جمال شلقامى
  جراحة العظام  م أحمدعمرو حات

  طب القلب واألوعیة الدمویة  كرستینا ناجى حلمى
  

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
  
  
 

 قبول رسائل الماجستیر في جمیع التخصصات: -
-    

 التخصص االسم
 أمراض النساء والتولید محمد جمال محمد فكرى

 ةالباثولوجیا اإلكلینیكی یاسمین طارق عبد اهللا الجمال
 الباثولوجیا اإلكلینیكیة مھا جمال أحمد عبد القادر

 طب األطفال والء سالمة أحمد
 الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل ماریان سامح شحاتة

  أمراض النساء والتولید  غادة محمد أحمد محمد
  أمراض النساء والتولید  ابتھال رجب العزب

  األمراض الصدریة والتدرن  سارة حسن نعمان
  طب األطفال  خالد محمد عالم
  األمراض الصدریة والتدرن  یارا یاسر عمر

  طب األطفال  أمانى محمد صخر
  التخدیر والعنایة المركزة  أحمد حمادة محمود
  األمراض الصدریة والتدرن  عزة محمود عسر

    اللجنة بقرار جاء ما على المجلس واافق
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  مایستجد من اعمال
   -شئون االفراد :

  ٠سم جراحة المخ واالعصاب بشأن تعیین الطبیب / أحمد رضوان نوبى محمود _ لشغل وظیفة مدرس مساعد بالقسم * خطاب ق

  ٠وافق المجلس القرار: 

  _طبیب زائر بقسم طب االطفال تغیرا غیر جوھرى  بالطبیبة / ایمان الفى ایلیامذكرة بشأن تغیر عنوان رسالة الماجستیر فى طب االطفال الخاصة  -

   اللجنة بقرار جاء ما على المجلس وافق
  

 –مدرس مساعد طب االطفال باحالل د / علم الدین محمد عبداهللا  – بالطبیب / محمد أحمد سیدمذكرة بشأن تعدیل االشراف علي رسالة الدكتوراه في طب االطفال الخاصة  -
  .أستاذ مساعد طب االطفال بدال من د / خالد سعد زغلول و ذلك بسبب سفره للخارج 

 : من االشراف قبل التعدیل -

 أ .د / مصطفي محمد السعید _ أستاذ طب االطفال -

 د / خالد سعد زغلول _ أستاذ مساعد طب االطفال -

 د / علي عبد العظیم حسن _ أستاذ مساعد امراض الصدریة -

 د / أسماء عمر أحمد _أستاذ مساعد باثولوجیا اكلینیكیة -
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 االشراف بعد التعدیل الي : -

 صطفي محمد السعید _ أستاذ طب االطفالأ .د / م -

 د / علم الدین محمد عبداهللا _ أستاذ مساعد طب االطفال -

 د / علي عبد العظیم حسن _ أستاذ مساعد امراض الصدریة -

 د / أسماء عمر أحمد _أستاذ مساعد باثولوجیا اكلینیكیة -

 ٠وافق المجلس القرار: 

 من د / خالد عبد العزیز سنوسي طبیب مقیم زائر بالقسم باحالل د / حكمھ سعد فرغلي  بدال الطبیبة / نیفین سامي منیر _مذكرة بشأن تعدیل االشراف علي رسالة ماجستیر  -

 االشراف قبل التعدیل من : -

 د / خالد عبد العزیز سنسوسي _ أستاذ مساعد طب االطفال -

 د / أحالم بدوى على _ مدرس طب االطفال -

 االشراف بعد التعدیل الي : -

 حكمھ سعد فرغلي  _ أستاذ مساعد طب االطفالد /  -

 د / أحالم بدوى على _ مدرس طب االطفال -

  ٠وافق المجلس القرار:      
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 بالطبیبة / بسمة فوزى_ أستاذ و رئیس قسم جراحة القلب و الصدر ضمن لجنة األشراف الخاصة  السید األستاذ الدكتور / أحمد محمد كمال المنشاوىمذكرة بشأن اضافة  -
  _ طبیب مقیم بقسم األشعة التشخیصیة.احمد 

  السادة المشرفین : -

  أ.د/ أحمد محمد كمال المنشاوى _ أستاذ و رئیس قسم جراحة القلب و الصدر -١

 أ.د / عفاف عبد القادر حسن         أستاذ األشعة التشخیصیة  -٢

 د/ أبو الحسن حسیب محمد           مدرس األشعة التشخیصیة -٣

 ٠لس وافق المجالقرار: 

 بالطبیب / عبد العزیز_ األستاذ المساعد بقسم طب القلب و األوعیة الدمویة للإلشراف على رسالة الماجستیر الخاصة الدكتور / محمد عبد الغنى كریم مذكرة بشأن اضافة  -
  _ طبیب مقیم بالقسم. أحمد حسن

 لتصحیح لجنة األشراف مكونة من : -

 وجیا األكلینیكیةأ.د / مدیحة یونس بخیت _ أستاذ الباثول -

 د / أمنیة عبد المنعم محمد _ أستاذ مساعد بقسم الباثولوجیا األكلینیكیة  -

 د / محمد عبد الغنى _ أستاذ مساعد بقسم القلب و  األوعیة الدمویة   -

  وافق المجلسالقرار:   
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 بالطبیبة / شذى رجب عبد طب النفسى بسم العصبیة ضمن لجنة األشراف الخاصة_ أستاذ مساعد ال السید الدكتور / یاسر محمد بدر الدین السروجىمذكرة بشأن اضافة  -
 _ طبیب مقیم بقسم األشعة التشخیصیة . الرحمن

 السادة المشرفین :   -

 _ أستاذ مساعد الطب النفسى بسم العصبیة یاسر محمد بدر الدین السروجى /د  -

 عة التشخیصیة د / حسام ابو زید یوسف                 أستاذ مساعد األش -

 د / شریف محمد عبد العال              مدرس األشعة التشخیصیة -

  وافق المجلسالقرار: 

  _ الطبیب المقیم بالوحدة (ج) أللغاء قیده لدرجة الماجستیر فى الجراحة العامة . ط.م بیشوى نبیل داود مذكرة بشأن موافقة مجلس قسم الجراحة العامة على الطلب المقدم من -

  وافق المجلسر: القرا

لدرجة الماجستیر فى األمراض العصبیة و النفسیة بناء على  الطبیبة / أمانى محمود عبد المحسن قید أن موافقة مجلس قسم األمراض العصبیة و النفسیة على الغاءشمذكرة ب -
  طلب الطبیبة . 

  وافق المجلسالقرار: 

_ بشأن تجمید قیدھا بدرجة الماجستیر فى طب القلب و الطبیبة / ایرینى نشأت فایق  ة على الطلب المقدم منمذكرة بشأن موافقة مجلس قسم طب القلب و األوعیة الدموی -
 .األوعیة الدمویة 

  وافق المجلسالقرار: 
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٢٢ 

ة من امتحان مقررات الجزء األول ماجستیر أمراض الباطنة و ھى مذكرة بشأن موافقة مجلس قسم األمراض الباطنة على اعفاء الدكتورة / ایمان سید حسن _ األستاذ المساعد بقسم الفسیولوجیا الطبی -
 كالتالى : 

 الفسیولوجیا الطبیة نظرا ألنھا أستاذ مساعد الفسیولوجیا الطبیة  -

 و مقرر الكیمیا الحیویة  -

  وافق المجلسالقرار: 

 ٠جھاد محمد صفوت _ طبیب مقیم بقسم االشعة التشخیصیة بمستشفى االیمان بأسیوطخطاب قسم االشعة التشخیصیة بشأن تسجیل بروتوكول رسالة الماجستیر الخاصة بالطبیبة  /  -

  وافق المجلسالقرار: 

  ٠مذكرة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى التخدیر والعنایة المركزة للطبیبة / شیماء عباس حسن مع التوصیة بمنحھا درجة الدكتوراه  -

   ٠الدكتوراه  وافق المجلس مع التوصیة بمنحھا درجةالقرار: 

 قبول رسائل الماجستیر في جمیع التخصصات: -
  ط / االء صالح محمود على       قسم الباثولوجیا االكلینیكیة                ط / رنا فتحى على تركى           قسم الباثولوجیا 

  الكیمیاء الحیویة      ط / انجى محمد فكرى محمد        ط / أسماء على محمد مھران      قسم االمراض الصدریة 

  ط / انجى باسم حكیم               االمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكروة 

  وافق المجلسالقرار: 

  ط تغییرا غیر جوھرى طبیب مقیم بمستشفى الصدر بأسیو بالطبیبة / مریم ھانى أدیبمذكرة بشأن موافقة مجلس قسم األمراض الصدریة على تغییر عنوان رسالة الماجستیر الخاصة  -

  ھل تستطیع تصویر الموجات فوق الصوتیة عالیة التردد عبر الصدر منافسة التصویر المقطعى عالى الدقة تقییم ضیق التنفس؟  -من :

  لى السنخیة؟ھل تستطیع الموجات فوق الصوتیة عالیة التردد عبر الصدر منافسة األشعة المقطعیة عالیة الكفاءة فى تقییم متالزمة الخال-الى :

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  فى التخدیر و العنایة المركزة الجراحیة بمنحھ درجة الدكتوراة. للطبیب / عبد الھادى سید محمدعلىمذكرة بشأن قبول رسالة درجة الدكتوراه  -

  وافق المجلس على قبول الرسالة       
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