
 
  
 

 

١

١

  الدراسات العلیا
ونتیجة الدكتوراه الجزء   ٢٠١٨مذكرة بشان إعتماد نتیجة الدكتوراه الجزء االول دور أبریل  ·

   ٢٠١٨دور أبریل ) تكمیلى ( االول 
  

   :تسجیالت مواضیع األبحاث 

رقم  لجنة األشراف موضوع البحث الدرجة التخصص االسم م
 التسجیل

تاریخ 
  قرار اللجنة  األخالقیات

١  
مكرم  باسم

ابراھیم 
  حنا

األنف واألذن 
 والحنجرة

ماجست
  یر

نف بالمنظار فى حاالت الخلل للحمیة خلف األ ىاالستئصال الجزئ
  ىالبلعوم ىالوظیفى بالصمام اللھائ

Endoscopic Partial Adenoidectomy In Cases Of 
Velopharyngeal Dysfunction 

  محمد عزام عبد الرازق/ د.أ
  األذن والحنجرةجراحة األنف وأستاذ 

  ریھام عبد الوكیل إبراھیم/ د
  جراحة األنف واألذن والحنجرةمدرس 

  أحمد حامد محمد/ د
  جراحة األنف واألذن والحنجرةمدرس 

NCT034
69973 ٢/٤/٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
  مجلس الكلیة

٢  
سالي 

سامح حنا 
  ولسن

جراحة األنف 
واألذن 

 والحنجرة

ماجست
  یر

 ىد المقاطع فى حاالت شلل العصب الوجھتعدم ىقطعالتصویر الم دقة
 الناتج عن صدمة العظمة الصدغیة

Accuracy Of Multislice Computed Tomography Scan 
In Cases With Facial Nerve Paralysis Due To 
Temporal Bone Trauma 

  محمود محمد راغب/ د.أ
  جراحة األنف واألذن والحنجرةأستاذ 

  العزیز سامى عبد/ د.أ
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  محمد حسام الدین شكرى/ د
جراحة األنف واألذن  زمیل قسم 
  والحنجرة

NCT034
69427 ٢٢/٣/٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

٣  
كریستینا 

فرج زكى 
  بقطر

جراحة األنف 
واألذن 

 والحنجرة

ماجست
  یر

الستئصال الجزئى نف مع ابین استئصال لحمیة خلف األ ةدراسة مقارن
نف مع االستئصال الكامل الحدى للوزتین واستئصال لحمیة خلف األ

 اللوزتین لعالج انسداد التنفس اثناء النوم عند االطفال
Adenoidectomy With Bilateral Partial Tonsillectomy 
Versus Adenoidectomy With Unilateral Complete 
Tonsillectomy In Treatment Of Children With 
Obstructive Sleep-Disordered Breathing: A 
Comparative Study 

  أحمد أبو الوفا عبد الجلیل/ د.أ
  جراحة األنف واألذن والحنجرةأستاذ 

  ریھام عبد الوكیل/ د
  جراحة األنف واألذن والحنجرةمدرس 

  أحمد حامد محمد/ د
  جراحة األنف واألذن والحنجرة مدرس

NCT034
75329  ٢٧/٣/٢٠١٨   

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة



 
  
 

 

٢

٢

٥  

أحمد 
جمال 

شلقامي 
  دیاب

جراحة األنف 
واألذن 

 والحنجرة
  دكتوراه

عن  ىرتق قاع الجمجمة بعد استئصال القحف بواسطة المنظار الضوئ
  نف باستخدام رقع ذاتیةطریق األ

Skull Base Reconstruction After Endonasal Cranio-
Endoscopic Resection Using Autologous Grafts 

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

  أحمد حامد محمد منیب/ د
  مدرس جراحة األنف واألذن والحنجرة 

NCT034
48614 ٦/٢/٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

١
٩  

جان 
جورج 

مكسویل 
  سیما

عالج األورام 
  دكتوراه  والطب النووي

بین العالج بالنیلوتینیب مقابل االیماتینیب للمرضى الذین تم  ةمقارن
  ىاكتشاف اصابتھم حدیثا بالمرحلة المزمنة لسرطان الدم النخاع

Nilotinib Versus Imatinib In Treatment Of Patients 
With Newly Diagnosed Chronic Myeloid Leukemia 

  ھدى حسن عیسى/ د.أ
  األورام أستاذ عالج

  عبیر فائق أمین/ د
  أستاذ مساعد عالج األورام

  آیات مرسي محمد / د
  مدرس عالج األورام

NCT032
28303 ٧/٨/٢٠١٧  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

٢
١  

الشیماء 
حسن 
محمد 
  احمد

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

ماجست
  یر

سور نقص عنصر الصودیوم فى الدم فى كبار السن حال تعرضھم لك
  حول مفصل الحق

Hyponatremia In Elderly Patients With Hip Fractures: 
One Year Study 

  حسن إبراھیم محمد/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  عماد ظریف كامل/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  محمد إسماعیل صدیق/ د
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT034
56492 ١٢/٣/٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

٢
٢  

ساره عبد 
اهللا 

عبدالرحم
  ن احمد

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

ماجست
  یر

تأثیر احصار العقدة النجمیة على استقرار الدورة الدمویة اثناء جراحة 
  القلب النابض

Effect Of Stellate Ganglion Block On Hemodynamic 
Stability During Beating Heart Surgery 

  محمد عبد المنعم بكر/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  عصام الدین محمد عبد اهللا/ د
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

NCT034
50226 ١٥/٣/٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

٢
٤  

یاسمین 
عالء 

الدین سید 
على 

  المصري

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

اجستم
  یر

الكتف فى عالج  تأثیر الترددات الرادیویة النبضیة إلى العصب فوق
  ّاالم الكتف المزمنة

Effect Of Pulsed Radiofrequency To Suprascapular 
Nerve In Treating Frozen Shoulder Pain 

  شریف سید عبد الرحیم/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  أیمن أحمد أحمد ممدوح / د
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

NCT034
56531 ٢٠/٣/٢٠١٨ 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

٢
٥  

مارینا 
شھدي 
  دوس

ماجست  طب األطفال
  یر

مستشفى األطفال ب العالج بالكورتیزون فى التھابات القصیبات الحاد
  )عالج قدیم ومستحدث: (ى باسیوطالجامع

Steroid Therapy In Acute Bronchiolitis In Assiut 
University Children Hospital: A New Old Line Of 
Therapy 
 
 

  محمد محروس سید/ د.أ
  أستاذ طب األطفال

  سماھر فتحى طھ/ د
  مدرس طب األطفال

NCT034
36225 ٤/٣/٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة



 
  
 

 

٣

٣

٢
٦  

محمود 
عبد الفتاح 

أحمد 
  حسن

  هدكتورا  طب األطفال

 ةونسب ىاختبار دور بروتین سي النشط فى سائل النخاع الشوك
 ىالبكتیر ىالبروكالسیتونین فى الدم فى التمییز بین االلتھاب السحائ

 فى االطفال  ىوالفىروس
Role Of CSF - CRP And Serum Procalcitonin In 
Differentiation Between Bacterial And Viral 
Meningitis In Children 

  أمال عبد السالم سلیمان/ د.أ
  أستاذ طب األطفال

  خالد عبد العزیز سنوسى/ د
  أستاذ مساعد طب األطفال

  صفوت محمد عبد العزیز/ د
  مدرس طب األطفال

  دالیا طارق كمال عبد الحمید/ د
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT033
87969 ٢٧/٢/٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

٢
٧  

ء وال
رشاد 
احمد 
  حسن

ماجست  طب األطفال
  یر

على تقییم ونتائج االنصباب تحت الرئوى بین األطفال الذین یترددون 
  أسیوطب ىجامعالمستشفى االطفال 

Evaluation And Outcome Of Para-Pneumonic 
Effusion Among Children Attending Assiut 
University Pediatric Hospital 

  السعد أحمد مصطفى محمد  /د.أ
  أستاذ طب األطفال

  یاسر فاروق عبد الرحیم/ د
  مدرس طب األطفال

NCT034
80490 ١٨/٤/٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

٣
١  

منة اهللا 
سامي 

عبد 
العزیز 

  سید

األشعة 
  التشخیصیة

ماجست
  یر

  دور الموجات الفوق صوتیة فى تشخیص آفات الحنجرة
Role Of Ultrasound In Diagnosis Of Laryngeal 
Lesions 

  حسام الدینجالل/ د
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  رضوى كامل عبد الناصر/ د
  مدرس األشعة التشخیصیة

NCT034
50694 ٤/٤/٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

٣
٢  

محمود 
یحیي عبد 

  العلىم

أمراض النساء 
  والتولید

ماجست
  یر

  العملیة القیصریة االختیاریة دور فتح عنق الرحم اثناء
The Role Of Digital Cervical Opening During 
Elective Caesarian 

  عزت حامد سید/ د.أ
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  إسراء یوسف بدران/ د
  مدرس أمراض النساء والتولید

NCT033
92077 23/1/2018  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

٣
٣  

إیمان 
عبد  أحمد

الرحمن 
  أحمد

المیكروبیولوج
یا الطبیة 
  والمناعة

  دكتوراه

المسببة لاللتھاب  اآللیات الجزیئیة لمقاومة الفلوكونازول فى الكاندیدا
  بأسیوط ىبمستشفى األزھرالجامع ىالمھبل ىالفرج

Molecular Mechanisms Of Resistance To Fluconazole 
In Vulvovaginal Candidiasis In Al-Azhar Assiut 
University Hospital 
 
 
 
 
 

  أمانى جمال ثابت/ د.أ
  أستاذ المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة

  أشرف أحمد محمد/ د
أستاذ مساعد المیكروبیولوجیا الطبیة 

  والمناعة
  روحیة فتحى عبد الحمید/ د

  مدرس المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة

 ٥/٢/٢٠١٨  
وافقت اللجنة 

ویعرض على 
 الكلیةمجلس 



 
  
 

 

٤

٤

  
ساره محمد 
  محروس
  سید

طب المناطق 
الحارة 

والجھاز 
  الھضمى

  ماجستیر

 ىاالستجابة الفیروسیة شدیدة السرعة والسریعة كمؤشرات لالستجابة لعقار
  )ىس(السوفوسبوفیر والداكالتاسفیر فى عالج مرضى الكبد المصابین بفیروس 

Very Rapid And Rapid Virological Response As Predictors Of 
Response To Sofosbuvir / Daclatasvir Treatment Of HCV 
Related Liver Disease 

  سھا سعود عبد المنعم/ د.أ
  طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى أستاذ

  سحر محمد حسانى/ د
  لبنى محمد تاج الدین/ د

  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
ز أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجھا

  الھضمى

NCT03480
269 ٥/٣/٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة

 
  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا وكذا تعدیل لجنة االشراف

التخص االسم
 قرار اللجنة  رقم التسجیل لجنة االشراف بعد التعدیل لجنة االشراف قبل التعدیل موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة ص

محمد 
كیالني 

على عبد 
  السالم

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  دكتوراه

استخدام جھاز 
الثرومبوایالستوجرام لمنع 

التخثر الداخلي لألوعیة الدمویة 
بعد الوالدة القیصریة فى 

السیدات الحوامل المصابین 
بمرض المشیمة الملتصقة 

 )البریفىا(
Thromboelastometry 
Guided Disseminated 
Intravascular 
Coagulation Prevention 
After Cesarean Section 
In Pregnant Women 
With Placenta Previa 

على فرط التأكسج تأثیر 
 ىتعان ىحیوانات التجارب الت

 ىاصابة الدماغ الرضحمن 
والنزیف المصابین مسبقا 
  بمرض تصلب الشرایین

Effect Of Hyperoxia On 
Traumatic Brain Injury 
And Hemorrhage With 
Pre-Existing 
Atherosclerosis 

نوال عبد العزیز جاد / د.أ
  الرب

أستاذ التخدیر والعنایة 
  المركزة

  عالء محمد أحمد عطیة/ د.أ
أستاذ التخدیر والعنایة 

  المركزة
  رجاء أحمد عبد اهللا/ د

مدرس التخدیر والعنایة 
 المركزة

نوال عبد العزیز جاد / د.أ
  ربال

أستاذ التخدیر والعنایة 
  المركزة

  عالء محمد أحمد عطیة/ د.أ
أستاذ التخدیر والعنایة 

  المركزة
  رجاء أحمد عبد اهللا/ د

مدرس التخدیر والعنایة 
  المركزة

  بیتر رادماخر/ د.أ
أستاذ التخدیر والعنایة 

  جامعة أولم بألمانیا - المركزة

بعد تعدیل وافقت اللجنة   
ویعرض على العنوان 

 لس الكلیةمج
Effect Of 
Hyperoxia On 
Traumatic Brain 
Injury And 
Hemorrhage With 
Pre-Existing 
Atherosclerosis. 
An Experimental ِ 
Animal Study 

  
  تغییر موضوع البحث تغیرًا غیر جوھریًا 

 قرار اللجنة  یلرقم التسج موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم

إسراء 
رفعت 
مختار 
  محمد

طب 
وجراحة 
  العین

ماجست
  یر

العالقة بین سمك المشیمة وعیوب انكسار العین بإستخدام 
  جھاز االشعة المقطعیة البصریة المترابطة

Relation Between Choroidal Thickness And 
Refractive Errors Using Swept Source Optical 
Coherence Tomography 

العالقة بین سمك المشیمة وقصر النظر بإستخدام جھاز االشعة 
  المقطعیة البصریة المترابطة

Relation Between Choroidal Thickness And 
Myopia Using Swept Source Optical Coherence 
Tomography 

NCT035424
48 

وافقت اللجنة 
ویعرض على 
 مجلس الكلیة



 
  
 

 

٥

٥

  
  :ًا غیر جوھریًا وكذا تعدیل لجنة االشرافتغییر موضوع البحث تغیر

التخص االسم
 قرار اللجنة  رقم التسجیل لجنة االشراف بعد التعدیل لجنة االشراف قبل التعدیل موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة ص

رضو
ى 

یاسین 
ابراھیم 

عبد 
  العال

الطفىلیا
  دكتوراه  ت الطبیة

أنواع الحلم دراسات على بعض 
وتأثیرھا على صحة ) األكاراي(

  االنسان
Studies On Some Mites 
(Acari) And Their 
Impact On Human 
Health 

لحلم  ىومناع ىتوصیف مورفولوج
لھ اثر على  ىالذ ىالغبار المنزل

  ىاالطفال المصابون بالربو الشعب
Morphological And 
Immunological 
Characterization Of House 
Dust Mites That Have Impact 
On Asthmatic Children 

  ماجدة محمد عطیة الناظر/ د.أ
  أستاذ الطفىلیات الطبیة

  حنان الدیك محمد السید/ د
أستاذ مساعد الطفىلیات 

  الطبیة
  رجاء على محمد عثمان/ د

أستاذ مساعد الطفىلیات 
 الطبیة

  ماجدة محمد عطیة الناظر/ د.أ
  طبیةأستاذ الطفىلیات ال

  حنان الدیك محمد السید/ د
  أستاذ مساعد الطفىلیات الطبیة

  رجاء على محمد عثمان/ د
 أستاذ مساعد الطفىلیات الطبیة

  عزة أحمد الطیب عیسى/ د.أ
  أستاذ طب األطفال

وافقت اللجنة   
ویعرض على 
  مجلس الكلیة

  
 

  : تسجیالت مواضیع األبحاث تابع

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

  

سھام 
عبدالمعط

ى توفىق 
  وھمان

األمراض 
الصدریة 
  والتدرن

ماجست
  یر

تقییم خلل وظیفة العضالت الھیكلیة فى مرضى التلیف الرئوى مجھول 
  السبب

Assessment Of Skeletal Muscle Dysfunction In 
Patients With Idiopathic Pulmonary Fibrosis 

  عاطف فاروق محمد/ د.أ
  أستاذ األمراض الصدریة والتدرن

  محمد فوزى عبد الغنى/ د
  مدرس األمراض الصدریة والتدرن

  سحر فرغلى یوسف/ د
  مدرس األمراض الصدریة والتدرن

NCT0344
وافقت اللجنة ویعرض   ١/٣/٢٠١٨ 0489

 على مجلس الكلیة

  

الشیماء 
محمد 
رأفت 
  على

طب 
المناطق 
الحارة 

والجھاز 
  الھضمى

  دكتوراة

مخاطر حدوث األورام السرطانیة الكبدیة فى مرضى التلیف الكبدى 
الناتج من الفىروس الكبدى سى الذین یتم عالجھم بالعقاقیر المضادة 

 للفىروسات ذات التاثیر المباشر
Risk Of Hepatocellular Carcinoma In HCV Cirrhotic 
Patients Treated With Direct Acting Antiviral Drugs 

  حنان محمد نافع/ د.أ
أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز 

  الھضمى
  سحر محمد حسانى / د

أستاذ مساعد طب المناطق الحارة 
  والجھاز الھضمى

  ھالل فؤاد حتة/ د
مدرس المیكروبیولوجیا الطبیة 

  والمناعة

NCT0341
وافقت اللجنة ویعرض  ٢١/٢/٢٠١٨ 4554

 لكلیةعلى مجلس ا



 
  
 

 

٦

٦

  
 :تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا

رقم   موضوع البحث بعد التغییر  موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم
 التسجیل

تاریخ 
  قرار اللجنة   االخالقیات

سید مصطفى سید 
  محمد

األمراض 
العصبیة 
  والنفسیة

  دكتوراه

مقارنة بین فاعلىة نموذج المصفوفة فى 
نترنت وفى اضطراب عالج اإلدمان اال
  استخدام الترامدول

Comparison Of Effectiveness Of 
Matrix Model In Management Of 
Internet Addiction And Tramadol 
Use Disorder 

االندفاع ونمط اتخاذ القرار لدى مدمنى المخدرات وعالقتھ بحجم قشرة 
 الفص الجبھى

Impulsivity And Decision Making Style Among Drug 
Addicts And Its Relation To Volume Of Prefrontal 
Cortex 

NCT034
83220 

18/4/201
8  

وافقت اللجنة 
ویعرض 

على مجلس 
 الكلیة

خلف عبدالعال 
  سید محمد

طب 
  دكتوراه  األطفال

النوع (العالقة بین فىروس العقبول البسیط 
  واضطرابات طیف التوحد) ٢و١

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

تأثیر الدیازیبام واالستیروید على األعراض األكلینیكیة والكھربیة 
  لمرضى الصرع الطفولى الحمید ذى البؤرة المركزیة الصدغیة

Electroclinical Effect of Diazepam and Steroid in 
Patients with Benign Childhood Epilepsy with 
Centrotemporal Spikes 

NCT034
90487      

٣٠/٤/
٢٠١٨  

وافقت اللجنة 
ویعرض 

على مجلس 
 الكلیة

  
  :تعدیل لجنة إشراف

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

مصطفى أحمد عبد   ١
  النعیم

ماجست
  یر

  
  

  الجراحة العامة

  عبد الراضي عبد السالم فرغلي/ د.أ
  أستاذ الجراحة العامة

  مصطفى ثابت أحمد/ د.أ
  أستاذ الجراحة العامة

  محمود ثابت أیوب/ د
  مدرس الجراحة العامة

  مصطفى ثابت أحمد/ د.أ
  أستاذ الجراحة العامة

  محمود ثابت أیوب/ د
  مدرس الجراحة العامة

وافقت اللجنة ویعرض على 
  مجلس الكلیة

مد طلعت محمد مح  ٢
  التخدیر والعنایة المركزة  دكتوراه  محمد

  جلنار محمد فتحي/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  محمد حسن بكري/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  عماد ظریف كامل/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  جلنار محمد فتحي/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  محمد حسن بكري/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  عماد ظریف كامل/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

Dr/ Philippe Richebe 

وافقت اللجنة ویعرض على 
  مجلس الكلیة



 
  
 

 

٧

٧

  التخدیر والعنایة المركزة  دكتوراه  محمد سید عبد العال  ٣

  فاطمة جاد الرب السید عسكر/ د.أ
  ایة المركزةأستاذ التخدیر والعن

  جیھان أحمد سید/ د
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  عصام الدین محمد عبد اهللا/ د
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

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

  جیھان أحمد سید/ د
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  الدین محمد عبد اهللا عصام/ د
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  محمد إسماعیل صدیق/ د
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

وافقت اللجنة ویعرض على 
  مجلس الكلیة

  التخدیر والعنایة المركزة  دكتوراه  عمرو محمد سلیم  ٤

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

  غیداء أحمد شخاتھ/ د.أ
  أستاذ العصبیة والنفسیة

  جیھان أحمد سید/ د
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  سحر بدر حسن/ د
  مدرس الصیدلة اإلكلینیكیة

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

  غیداء أحمد شخاتھ/ د.أ
  أستاذ العصبیة والنفسیة

  یدجیھان أحمد س/ د
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

وافقت اللجنة ویعرض على 
  مجلس الكلیة

أحمد أبو الفتوح محمد   ٥
  التخدیر والعنایة المركزة  دكتوراه  إبراھیم

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

  سید قاعود عبد الشافى/ د
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  خالد عبد الباقي عبد الرحمن/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

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

  سید قاعود عبد الشافى/ د
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  خالد عبد الباقي عبد الرحمن/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  د سالمةرجاء حمدي محم/ د.أ
  أستاذ الكیمیاء الحیویة

وافقت اللجنة ویعرض على 
  مجلس الكلیة

ماجست  محمد عبد الحمید سید  ٦
  التخدیر والعنایة المركزة  یر

  حمدي عباس یوسف/ د.أ
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  رجاء أحمد عبد اهللا حردان/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  حمدي عباس یوسف/ د.أ
  التخدیر والعنایة المركزة أستاذ

  رجاء أحمد عبد اهللا حردان/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  محمود فتحي راتب/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  
  
  

وافقت اللجنة ویعرض على 
  مجلس الكلیة



 
  
 

 

٨

٨

ماجست  رباب أحمد سامي  ٧
  التخدیر والعنایة المركزة  یر

  كیالني على عبد السالم/ د.أ
  لتخدیر والعنایة المركزةأستاذ ا

  رجاء أحمد عبد اهللا حردان/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

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

  رجاء أحمد عبد اهللا حردان/ د
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  محمد زكریا عبد الرحمن/ د
  كزةأستاذ مساعد التخدیر والعنایة المر

وافقت اللجنة ویعرض على 
  مجلس الكلیة

  فارماكولوجي  دكتوراه  مروة جمال عبد اهللا  

  عثمان عبد الظاھر/ د.أ
  أستاذ فارماكولوجي

  رانیا عبد المنعم عبد اإلمام/ د
  مدرس فارماكولوجي

  عثمان عبد الظاھر/ د.أ
  أستاذ فارماكولوجي

  رانیا عبد المنعم عبد اإلمام/ د
  مدرس فارماكولوجي

  عبیر الرفاعي محمد/ د.أ
  أستاذ الباثولوجیا

وافقت اللجنة ویعرض على 
  مجلس الكلیة

  األشعة التشخیصیة  دكتوراه  شیماء على سعد  

  إیمان أبو الحمد أحمد/ د.أ
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  حسام أبو زید یوسف/ د
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  محمد زیدان محمد/ د
  تشخیصیةأستاذ مساعد األشعة ال

  إیمان أبو الحمد أحمد/ د.أ
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  حسام الدین جالل محمد/ د
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  محمد زیدان محمد/ د
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

وافقت اللجنة ویعرض على 
  مجلس الكلیة

  األشعة التشخیصیة  دكتوراه  منى جودة مغربي  

  بد اهللاعبد الكریم حسن ع/ د.أ
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  حسام أبو زید یوسف/ د
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  محمد زیدان محمد/ د
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  منى حسین أحمد الزھري/ د
  مدرس أمراض الباطنة والروماتیزم

  عبد الكریم حسن عبد اهللا/ د.أ
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  محمد كریم محمود/ د
  ستاذ مساعد األشعة التشخیصیةأ
  محمد زیدان محمد/ د

  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة
  منى حسین أحمد الزھري/ د

  مدرس أمراض الباطنة والروماتیزم

وافقت اللجنة ویعرض على 
  مجلس الكلیة

إسراء جعفر عبد   
  الرحمن جمال

ماجست
  طب القلب واألوعیة الدمویة  یر

  بيحسام حسن على محمد العر/ د.أ
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

  حاتم عبد الرحمن حلمي على/ د.أ
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

  مروة محمد یحیى عبد المحسن/ د
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

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

  حاتم عبد الرحمن حلمي على/ د.أ
  ب القلب واألوعیة الدمویةأستاذ ط

  طارق عبد الحمید نجیب/ د
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

وافقت اللجنة ویعرض على 
  مجلس الكلیة



 
  
 

 

٩

٩

ماجست  سماح حمدي سعید  
  األنف واألذن والحنجرة  یر

  محمد عبد العزیز محمد/ د.أ
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  أحمد عبد العلىم عبد الوھاب/ د.أ
  نف واألذن والحنجرةأستاذ األ

  محد مدثر عبد النعیم/ د
  مدرس األنف واألذن والحنجرة

  أحمد عبد العلىم عبد الوھاب/ د.أ
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  حازم أبو زید یوسف متولي/ د
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  محد مدثر عبد النعیم/ د
  مدرس األنف واألذن والحنجرة

لى وافقت اللجنة ویعرض ع
  مجلس الكلیة

أحمد عاطف فاروق   
  األمراض الصدریة  دكتوراه  محمد

  أحمد حامد عثمان/ د.أ
  أستاذ أمراض الصدر

  خالد حسین أحمد/ د.أ
  أستاذ أمراض الصدر

  راندا عز الدین عبد القادر/ د
  مدرس أمراض الصدر

  أحمد حامد عثمان/ د.أ
  أستاذ أمراض الصدر

  خالد حسین أحمد/ د.أ
  الصدرأستاذ أمراض 

  راندا عز الدین عبد القادر/ د
  مدرس أمراض الصدر

Dr\ Georg Chalmers 
المملكة  - إسكتلندا - جامعة جالسجو - بالمستشفى الملكي

  المتحدة

وافقت اللجنة ویعرض على 
  مجلس الكلیة

  األمراض الصدریة  دكتوراه  نرمین محمد أبو القاسم  

  رأفت طلعت إبراھیم محمد/ د.أ
  رأستاذ أمراض الصد

  أحمد متولي عزوز/ د
  مدرس أمراض الصدر

  رأفت طلعت إبراھیم محمد/ د.أ
  أستاذ أمراض الصدر

  أحمد متولي عزوز/ د
  مدرس أمراض الصدر

  محمد إسماعیل صدیق محمد/ د
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

وافقت اللجنة ویعرض على 
  مجلس الكلیة

ماجست  إیناس محمد سید  
  طب األطفال  یر

  محروس سیدمحمد / د.أ
  أستاذ طب األطفال

  علم الدین محمد عبد اهللا/ د
  أستاذ مساعد طب األطفال

  محمد محروس سید/ د.أ
  أستاذ طب األطفال

  إسماعیل لطفى محمد/ د
  أستاذ مساعد طب األطفال

وافقت اللجنة ویعرض على 
  مجلس الكلیة

محمد حسن عبد   
طب المناطق الحارة والجھاز   دكتوراه  الجواد

  الھضمي

  ماجدة شحاتھ حسن / د.أ
  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

  لیلى عبد الباقي محمد/ د.أ
  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

  نجالء حسن إبراھیم/ د
أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجھاز 

  یاسر جمال عبد الرحیم/ الھضمید
  مدرس الباثولوجي

  لیلى عبد الباقي محمد/ د.أ
  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

  زینب جابر مھران/ د
  مدرس طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

وافقت اللجنة ویعرض على 
  مجلس الكلیة



 
  
 

 

١٠

١٠

  
  :استمرار القید

  

تاریخ   تاریخ التسجیل  تاریخ القید   المدة التخصص الدرجة  اسم الطالب م
  قرار اللجنة  السبب  المناقشة

للطیف محمد عبد ا  ١
طب القلب واألوعیة   ماجستیر  محمد

  الدمویة
عام اعتبارا من أبریل 

٢٠١٨  
عام سادس 
    الستكمال الرسالة    ١٩/٤/٢٠١٥  ٢١/٤/٢٠١٣  واخیر

نھلة محمد عطا عبد   ٢
عام اعتبارا من مایو   األمراض الباطنة  ماجستیر  الرحیم

٢٠١٨  
عام سادس 
    الستكمال الرسالة    ١٧/١/٢٠١٧  ٢١/٥/٢٠١٣  واخیر

  
  :تجمید قید

  

 قرار اللجنة السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب  م
    رعایة طفل  ٢٠١٧عام اعتبارا من أكتوبر   طب األطفال  ماجستیر  نجالء محمود یوسف   ١
    ظروف مرضیة  ١/٧/٢٠١٨شھر اعتبارا من   طب األطفال  ماجستیر  محمد على محمد   ٢

حارة والجھاز طب المناطق ال  ماجستیر  أسماء أحمد موسى  ٣
    رعایة طفل  ١/٦/٢٠١٧عام اعتبارا من   الھضمي

    رعایة طفل  ١/٧/٢٠١٨ثالثة أشھر اعتبارًا من   طب وجراحة العین  ماجستیر  رانیا محمد محمد عبد الرحمن  ٤
    مرافقة زوج  ٢٠١٨عام اعتبارا من یولیو   طب األطفال  ماجستیر  مونیكا عجیب كمال  ٥
    رعایة طفل  عام اعتبارًا   شعة التشخیصیةاأل  ماجستیر  مروة على جالل  ٦

  :قرار اللجنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
 

 

١١

١١

 .ستحقة علىھممذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطالب الوافدین الغیر مسددین الرسوم الدراسیة ویجوز إعادة قیدھم بعد سداد الرسوم الم

 ملحوظة یلجھة التمو تاریخ القید التخصص الدرجة الجنسیة اسم الطالب

تحجب نتیجتھ وال یعرض على مجلس الكلیة   وزارة التعلىم العالي  ٢٠١٢أكتوبر   جراحة العظام  دكتوراه  یمني  مجاھد على مسعد حسین
  للمنح

    نفقتھ الخاصة  ٢٠١٣أكتوبر   جراحة المسالك البولیة  دكتوراه  سوري  شادي محمد طالب اللحام
    نفقتھ الخاصة  ٢٠١٢أكتوبر   الطب المھني والبیئي  راهدكتو  یمني  ماجد سعید عبد اهللا على الحاج

    نفقتھ الخاصة  ٢٩/٣/٢٠١٢  جراحة العظام  ماجستیر  لیبي  على بن عروس الشیباني بن سرتیھ

طب القلب واألوعیة   ماجستیر  یمني  أحمد عبد اهللا على على المدعي
  الدمویة

    نفقتھ الخاصة  ١٩/٤/٢٠١٥

    نفقتھ الخاصة  ٢٠١٦أبریل   طب األطفال  ماجستیر  بيلی  الصغیر دیھوم الصغیر الفرجاني
    نفقتھ الخاصة  ٢٠١٤أكتوبر   جراحة  ماجستیر  لیبي  عبد القادر محمد عبد السالم

    نفقتھ الخاصة  ٢٦/٤/٢٠١٦  جراحة العظام  دكتوراه  یمني  عماد عبد المجید عبد القوي سعد
  :قرار اللجنة

 .وفاء محمد عبد الحفىظ لدرجة الماجستیر فى التولید وأمراض النساء نظرًا لعدم تسجیل موضوع بحث خالل المدة القانونیة/ د الطبیبةمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قی - 
  :قرار اللجنة

 .جامعة أسیوط –كلیة الطب -معید بقسم التشریح مي امیل صابر لدرجة الماجستیر فى الباثولوجیا اإلكلینیكیة نظرًا تعیینھا/ مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیبة - 
  :قرار اللجنة

 .جامعة أسیوط –كلیة الطب -سارة علىوة أحمد عبد النبي لدرجة الماجستیر فى الباثولوجیا اإلكلینیكیة نظرًا تعیینھا معید بقسم الفارماكولوجي / مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیبة - 
  :قرار اللجنة

جامع�ة   –كلی�ة الط�ب   -جامعة جنوب الوادي إل�ى قس�م الباثولوجی�ا اإلكلینیكی�ة      –كلیة الطب قنا -ضحى إسماعیل موسى لدرجة الماجستیر فى الباثولوجیا اإلكلینیكیة / ذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن نقل قید الطبیبةم - 
 .أسیوط لظروف إقامة األسرة

  :قرار اللجنة
 .أسماء محمود أحمد شریت لدرجة الماجستیر فى األمراض الباطنة نظرًا لعدم الجدیة فى الدراسة/ لكلیة بشأن إلغاء قید الطبیبةمذكرة للعرض على مجلس ا - 

  :قرار اللجنة
 .عالء صفوت طھ لدرجة الدكتوراه فى جراحة العظام بناًء على طلبھ/ مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیب - 

  :قرار اللجنة
 .أحمد مصطفى أبو المجد لدرجة الماجستیر فى التولید وأمراض النساء بعد سداد الرسوم الدراسیة المستحقة/ ذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن اعادة قید الطبیبم - 

  :قرار اللجنة
 .اإلكلینیكیة مریم صفوت یوسف لدرجة الماجستیر فى الباثولوجیا/ مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن فك تجمید الطبیبة - 

  :قرار اللجنة
 .معتز رجب إسماعیل لدرجة الماجستیر فى التخدیر والعنایة المركزة/ مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن فك تجمید الطبیب - 

  :قرار اللجنة
 .عالء عبد الوارث/ مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى أمراض باطنة للطبیب - 

  :ةقرار اللجن
  



 
  
 

 

١٢

١٢

  
 .نھى أحمد راشد/ مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى التشریح اآلدمي وعلم األجنة للطبیبة - 

  :قرار اللجنة
 .محمد أحمد على أحمد/ مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى التخدیر والعنایة المركزة للطبیب - 

  :قرار اللجنة
 .محمد اكرام عبد اهللا/ لعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى األنف واألذن والحنجرة للطبیبمذكرة ل - 

  :قرار اللجنة
 .سلمى محمد محمد أحمد كدواني مع التوصیة بمنحھا الدرجة/ مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى طب وجراحة العین للطبیبة - 

  :لجنةقرار ال
 -: بیان بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات منح درجة الماجستیر - 

 التخصص االسم
  التولید وأمراض النساء  ابتھال رجب العزب

  : قرار اللجنة
   :قبول رسائل الماجستیر فى جمیع التخصصات - 

 التخصص االسم
 الباثولوجیا اإلكلینیكیة آیة محمد إبراھیم توفىق  ١
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  محمدأسماء أحمد   ٢
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  نھى رفعت عبد الحمید  ٣
  األمراض العصبیة والنفسیة  ھبة أسامة محمد أحمد  ٤
  األمراض العصبیة والنفسیة  بیتر فتحي سیف  ٥
  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة  فاطمة بدر عبد التواب على  ٦
  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة  یاضریم ریاض حسانین ر  ٧
  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة  فاطمة محمد سلطان محمد  ٨
  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة  ھایدي عطیة یسي  ٩
  الفسیولوجیا الطبیة  أمل إبراھیم جاداهللا  ١٠
  طب وجراحة العین  كرستین رائف خلف  ١١
  طب األطفال  تسنیم شداد راتب  ١٢
  التولید وأمراض النساء  نیفىن عادل حلمي  ١٣
  جراحة العظام  أحمد العربي أحمد  ١٤
  جراحة المسالك البولیة والكلى  محمد رجب عبد اهللا طایع  ١٥
  عالج األورام والطب النووي  تامر محمود سامي محمد  ١٦
  ركزةالتخدیر والعنایة الم  ھبة أدوار محمد الزھري  ١٧

  :قرار اللجنة
  



 
  
 

 

١٣

١٣

 :تابع تسجیالت مواضیع األبحاث 

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

١  

حسام 
محمد 
فاروق 

عبدالعال 
 احمد

جراحة 
قلب 
 وصدر

 دكتوراه

انیة الطرق الجراحیة والنتائج المبكرة لالستخدام الكامل للوصالت الشری
  فى مرضي الشرایین التاجیة

Surgical Modalities And Early Outcome Of Total 
Arterial Revascularization In CABG 

  أحمد محمد كمال المنشاوي/ د.أ
  أستاذ جراحة قلب وصدر

  محمد محمود أحمد/ د
  مدرس جراحة قلب وصدر

    

٢  
محمود 

كمال عبده 
 خیراهللا

األشعة 
التشخیص

 یة
 دكتوراه

  عالج تمددات الشریان الحشوى بالقسطره الشریانیھ
The Endovascular Management Of Visceral Artery 
Aneurysms 

  عبد الكریم حسن عبد اهللا/ د.أ
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  محمد كریم محمود/ د
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  ریھام على محمود/ د
  مدرس األشعة التشخیصیة

    

 
  


