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  الدراسات العلیا
خطاب االستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث بشأن إنشاء درجات فى الدبلومة المھنیة فى جراح�ة  * 

_ أقس�ام ( التخ�دیر _ الجراح�ة العام�ة _ ط�ب المن�اطق الح�ارة        از الم�رارى وزراع�ة الكب�د ف�ى أربع�ة      الكبد والبنكریاس والجھ� 
  ٠)  االمراض الباطنة 

 وافق المجلسالقرار: 
  

   ٢٠١٩/  ٧/  ١٠محضر إجتماع لجنة الدراسات العلیا بتاریخ  ·
  سوافق المجلالقرار: 

   األبحاث:تسجيالت مواضيع 

رقم  لجنة األشراف موضوع البحث الدرجة التخصص االسم
 التسجیل

تاریخ 
  مجلسقرار ال  األخالقیات

دینا ظریف 
  ماجستیر  طب األطفال  فرحان

السریري على ادارة ازمة انسداد االوعیة الدمویة من فقر الدم المنجلي التدقیق 
  لالطفال المتواجدین بمستشفى االطفال الجامعي بأسیوط

Clinical Audit On Management Of Vaso-Occlusive Crisis Of 
Sickle Anemia Children Attending Assiut University Children 
Hospital 

  د مصطفىأ.د/ فایدة محم
  أستاذ طب األطفال

  د/ مصطفى محمد إمبابي
  مدرس طب األطفال

/٢٤/٣ ال یحتاج
٢٠١٩ 

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

إسالم أحمد 
  ماجستیر  طب األطفال  رشدي

مؤشرات خالیا الدم البیضاء والصفائح الدمویة كعوامل تكھنیة في العدوى شدیدة 
  الخطورة في حدیثي الوالدة

White Blood Cells And Platelets Indices As A Prognostic Factor 
In Neonatal Sepsis 

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

  د/ أمیرة محمد أحمد شلبي
  مدرس طب األطفال

NCT03
٨٨٠٣٠٥ 

٤/٤/
٢٠١٩ 

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

احمد عاطف 
حسوبھ 
  حسن

  اجستیرم  طب األطفال 
 قصور االنتباه مع فرط النشاط الزائد ةمعدل حدوث مرض العرات في حال

Prevalence Of Tics Disorder In Children With Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder 

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

  د/أسامة محمود العشیر
  طب األطفال استاذ مساعد

NCT03
817710 

٤/٤/
٢٠١٩ 

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

أمیره عبد 
العظیم 
  محمود

  ماجستیر  طب األطفال

في مستشفي  دراسة تدقیقیة في تقییم عن الفحص الطبي الشامل لألطفال حدیثي الوالدة
  أسیوط الجامعي لالطفال

Clinical Audit On Assessment Of Clinical Examination Of New-
Born Infants In Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ عبد اللطیف محمد عبد المعز
  أستاذ طب األطفال

  د/ أمیرة محمد أحمد شلبي
  أستاذ مساعد طب األطفال

/١/٤ ال یحتاج
٢٠١٩ 

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

دینا ثروت 
  ة في سلسلة اضطرابات التوحدتقدیر المھارات الحركی ماجستیر طب األطفال محمد علي

Assessment Of Motor Skills In Autism Spectrum Disorders 

  أ.د/ سامیة عطوة محمد
  أستاذ طب األطفال
  د/ إیمان فتح اهللا

 مدرس طب األطفال

NCT03
٦١٣٠٥

١ 

٢/٩/
٢٠١٨ 

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة



 ١٠

شھاب جمال 
  عبد اهللا جبر

األشعة 
  جستیرما  التشخیصیة

دور التصویر بالموجات فوق الصوتیة عالیة الدقة في تقییم آالم الكتف مسترشدا 
  بنتائج الرنین المغناطیسي

Role Of High Resolution Ultrasound In Evaluation Of Shoulder 
Pain Guided By Magnetic Resonance Imaging Findings 

  أ.د / عفاف عبد القادر
  یصیةأستاذ األشعة التشخ

  د/ شریف محمد عبد العال
  مدرس األشعة التشخیصیة

NCT23
٨٩١٩٩٢ 

٢/٤/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

أحمد محمد 
رضا عبد 
العزیز 
  مرسي

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  دكتوراه

عالج األلم عن طریق التخدیر الموضعي على مستوى العضلة الناصبة للفقرات 
خدیر الموضعي على مستوى خارج األم الجافیة بالفقرات الظھریة بالمقارنة مع الت

 وذلك للمرضى بكسر متعدد بالضلوع
Erector Spinae Plane Block Versus Thoracic Epidural Analgesia 
In Patients With Multiple Fracture Ribs 

  أ.د/ عالء محمد أحمد عطیة
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  جالل عبد الرحیم أ.د/ محمد
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  د/ رشا أحمد علي
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

NCT03
٩٠٢٤٧٠ 

٥/٣/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

أسراء محمد 
أحمد لطف 

  اهللا

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  دكتوراه

للمحلول المشل لعضلة القلب في جراحة قلب  التأثیرات الواقیة للقلب إلضافة األوزون
  الكبار

The Cardioprotective Effects Of Adding Ozone To Cardioplegic 
Solution In Adult Cardiac Surgery 

  أ.د/ محمد عبد المنعم بكر
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  د/ عصام الدین محمد عبد اهللا
  لمركزةأستاذ مساعد التخدیر والعنایة ا

  د/ عال محمود وھبھ جنیدي
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

NCT03
٨٧٦٠٦٧ 

٢/٤/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

محمد ربیع 
  محمد احمد

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  ماجستیر

دراسة مقارنة بین التخدیر فوق الجافیة الصدري والتخدیر العام لجراحة المنظار 
  ساعدة الفیدیوالصدري بم

Comparative Study Between Awake Thoracic Epidural 
Anesthesia And General Anesthesia For Video-Assisted 
Thoracoscopic Surgery 

  أ.د/ محمود عبد العزیز علي
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  د/ محمد مصطفى عبد المنعم الیونسي
  ة المركزةأستاذ مساعد التخدیر والعنای

NCT03
٩٠٢٤٧٠ 

١/٤/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

محمد عبد 
 دالحمی

  یوسف احمد

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  ماجستیر

عالج األلم عن طریق التخدیر الموضعي على مستوى العضلة الناصبة للفقرات 
وذلك في بالمقارنة مع التخدیر الموضعي على مستوى جانب الفقرات الظھریة 

  بالضلوع على جانب واحد المرضى بكسر متعدد
Comparison Of Thoracic Erector Spinae Plane Block With 
Thoracic Paravertebral Block For Pain Management In Patients 
With Unilateral Multiple Fractured Ribs 

  أ.د/ محمد رضا عبد العزیز
  ة المركزةأستاذ متفرغ التخدیر والعنای

  د/ عبد الرحیم محمود محمد
  أستاذ مساعد التخدیر وعالج اآلالم المزمنة

NCT03
٨٨٣٩٥٨ 

٨/٤/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

احمد سمیر 
  علي محفوظ

األمراض 
  دكتوراه  الباطنة

 فعالیة الدعامة الدوائیة خالیة البولیمر في متالزمة الشریان التاجي الحادة الغیر
  STمصحوبة بارتفاع في القطعة الخطیة العرضیة 

Efficacy Of Polymer Free Drug Eluting Stent In Non ST 
Elevation Acute Coronary Syndrome 

  أ.د/ محمود علي محمود عشري
  األمراض الباطنة أستاذ

  د/ أحمد فراج ثابت
  األمراض الباطنة أستاذ مساعد

  د/ سمیر الحدیدي توفیق
  جامعة القاھرة –االت الحرجة مدرس الح

NCT03
٨٧٨٩٦٦ 

٨/٤/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

أبو امل علي 
  الغیط احمد

األمراض 
  دكتوراه  الباطنة

في مرضي  الدم ومقاومة وإفراز االنسولین ضبط سكرزیت الزیتون البكر علي  تأثیر
  السكري من النوع الثاني

Effect Of Extra Virgin Olive Oil On Glycemic Control, Insulin 
Resistance And Insulin Secretion In Patients With Type 2 
Diabetes 

  أ.د/ صالح عبد العظیم عرجون
  األمراض الباطنة أستاذ

  د/ صفاء عبد الستار أحمد خالد
  األمراض الباطنة أستاذ مساعد

NCT03
٨٩١٩٢٧  

٣/٤/
٢٠١٩ 

وافق المجلس على ما جاء 
  ار اللجنةبقر

شیرى نبیل 
حنس عبد 
  السید

األمراض 
  ماجستیر  الباطنة

شدة النزیف في مرضى ویلبرند من النوع االول باستخدام استبیان الجمعیة  تقییم
 الدولیة المعنیة بتخثر ونزیف الدم

Assessing The Bleeding Severity In Type I Von Willebrand 
Patients Using The International Society On Thrombosis And 
Hemostasis Bleeding Assessment Tool Questionnaire 

  أ.د/ نبویة محمود توفیق
  األمراض الباطنة أستاذ

  د/ رانیا محمد محمود حافظ
  األمراض الباطنة أستاذ مساعد

  

NOT 
YET 

١/٤/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة



 ١١
  
  
  

أمل ممدوح 
مصطفى 
  جفالن

لتولید ا
وأمراض 
  النساء

  ماجستیر

دراسة عشوائیة  :مقارنة لنتائج طریقتین لدخول منطار البطن لعملیات امراض النساء
  محكمة

Perioperative Outcome Of Infraumbilical Versus A Modified 
Intraumbilical Direct Trocar Insertion In Gynecologic 
Laparoscopy: A Randomized Controlled Trial 

  أ.د/ عاطف محمد مصطفى درویش
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  د/ محمد خلف توفیق
  مدرس التولید وأمراض النساء

NCT03
٩٨٨٣٤٨  

١٩/٦/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

حسناء 
محمود عبد 

 مالعلی
  محمود

الفسیولوجیا 
  ماجستیر  الطبیة

المبیض  متالزمةات بالعقم مع السیدات المصاب فيمید أالنیكوتین و ١-دور نسفاتین
  تكیساتال المتعدد

Role Of Nesfatin-1 And Nicotinamide In Infertile Women With 
Polycystic Ovary Syndrome 

  أ.د/ إیناس أحمد حامد
  الفسیولوجیا الطبیةأستاذ 

  دأ.د/ ھیام جابر سی
  الفسیولوجیا الطبیة أستاذ

  د/ أحمد محمد عباس
  التولید وأمراض النساء مدرس

NCT03
٨٧٠٠٣٥ 

١/٤/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

سماح محمد 
حسین 

 محمود احمد

الطفیلیات 
 ماجستیر الطبیة

التقییم الطفیلي لداء الفاشیوال لدي المرضي المشتبھ بھم وتأثیر مستخلصات بعض 
  النباتات على الدیدان الیافعة

Parasitological Evaluation Of Fascioliasis In Clinically 
Suspected Patients And The Effect Of Some Plants Extract On 
The Adult Worm 

  أ.د/ سلمى محمد عبد الرحمن
  أستاذ الطفیلیات الطبیة

  أ.د/ ھناء یوسف عبد الحكیم
  أستاذ الطفیلیات الطبیة
  د/ رجاء علي محمد

 بیةأستاذ مساعد الطفیلیات الط

NCT03
٨٦٩٧٨٨ 

٢٨/٣/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

نسمھ جمال 
 معبد النعی
  فراج

الكیمیاء 
  دالالت بیوكیمیائیة جدیدة تساعد في تشخیص التھابات االمعاء  ماجستیر  الحیویة الطبیة

Novel Biomarkers In Diagnosis Of Inflammatory Bowel Disease 

  مد سالمةأ.د/ رجاء حمدي مح
  أستاذ الكیمیاء الحیویة الطبیة
  د/ أمیرة عبد الحمید كامل

  مدرس الكیمیاء الحیویة الطبیة
  د/ محمد أحمد مدحت نصر

  مدرس طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

NCT03
٨٣٣٣١٠ 

٢٨/٣/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

مى امیل 
صار 
  زخارى

التشریح وعلم 
  یرماجست  األجنة

المحتمل للكیرسیتین على تطورقاع المعدة بعد الوالدة وذلك بعد  الوقائيالدور 
  التعرض لالكریالمید أثناء الحمل والرضاعة في الجرذان البیضاء

The Possible Protective Role Of Quercetin On The Postnatal 
Development Of Gastric Fundus After Gestational And 
Lactational Exposure To Acrylamide In Albino Rats 

  أ.د/ دریة عبد اهللا محمد زغلول
  التشریح اآلدمي وعلم األجنة أستاذ ورئیس قسم

  د/ رشا إبراھیم محمد أنور
  مساعد التشریح اآلدمي وعلم األجنة أستاذ

  د/ ماري بنیامین قسطندي
  التشریح اآلدمي وعلم األجنة مدرس

/١٤/٣ ال یحتاج
٢٠١٩  

المجلس على ما جاء وافق 
  بقرار اللجنة

زینب 
البدري 
محمد 
  زھران

الباثولوجیا 
  دكتوراه  اإلكلینیكیة

 الدم سرطان / النخاعي التنسج خلل متالزمات مرضى فيSRSF 2 جین طفرة
  بالعالج المرتبطین الحاد المیلودي

SRSF2 Gene Mutation In Patients With Therapy Related 
Myelodysplastic Syndromes / Acute Myeloid Leukemia 

  أ.د/ زینب عبد العال عبد الحافظ
  أستاذ متفرغ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ سحر عبد اهللا مرسي الجمال

  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ مادلین عادل عطیة

  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  أ.د/ إیمان مسعد زكي
  اأستاذ الباثولوجی

NCT03
٨٩٤٨٥٢ 

٢/٤/
٢٠١٩ 

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة



 ١٢

مھا جمال 
أحمد عبد 
  القادر

الباثولوجیا 
  دكتوراه  اإلكلینیكیة

 الرفض الحاد) على DQ( البشریةتأثیر عدم تطابق مستضدات الكریات البیضاء 
  كلي المزروعةلل

Impact Of Human Leucocyte Antigen - DQ Mismatch On Acute 
Rejection Of Kidney Transplantation 

  أ.د/ سھیر كامل سید
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ دالیا أحمد عبد الفتاح نجم

  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ طارق طھ حنفي الملیجي
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT03
٨٩٦٩١٩ 

٢/٤/
٢٠١٩ 

وافق المجلس على ما جاء 
  اللجنةبقرار 

ایھ عمر 
محمود عبد 

  اهللا

الباثولوجیا 
  دكتوراه  اإلكلینیكیة

  فى االتشخیص المعملي لمرض فون ویلبراند ةالطرق الحدیث
Recent Modalities In Laboratory Diagnosis Of Von Willebrand 
Disease 

  أ.د/ نبیلة محمد ثابت
  أستاذ متفرغ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  دین محمدد/ إیمان نصر ال
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ عزة مصطفى محمد علي عبد العال
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT03
٨٩٦٩٩٧ 

٨/٤/
٢٠١٩ 

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

ایمن نبیل 
  عبد الحكیم

األمراض 
العصبیة 
  والنفسیة

  ماجستیر

 ین تم معالجتھم بالجلسات الكھربیةتغیرات الذاكرة فى مرضى االكتئاب الجسیم الذ
Memory Changes In Patients With Major Depression Treated 
With Electroconvulsive Therapy 

  أ.د/ عالء الدین محمد درویش
  األمراض العصبیة والنفسیة أستاذ

  أ.د/ خالد أحمد محمد البیھ
  األمراض العصبیة والنفسیة أستاذ

NCT03
٩١٥٨٢١ 

١٦/٤/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

ھدى عبد 
القادر محمد 

 على

األنف واألذن 
 دكتوراه والحنجرة

تانف الجیب االنفى الوتدى باستخدام المنظار الضوئى فى عالج االلتھاب نتائج 
 الجیب الوتدى ةالشامل ةالفطرى التحسسى بالجیوب االنفی

Outcomes Of Endoscopic Sphenoid Nasalization In Management 
Of Allergic Fungal Sinusitis Involving Sphenoidal Sinus 

  أ.د/ محمد عزام عبد الرازق
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة

  د/ محمود علي رجائي
 مدرس األنف واألذن والحنجرة

NCT03
٨٨٠٨٩٠ 

١/٤/
٢٠١٩ 

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

عزه 
شعشاعى 
حسن عبد 

  لفضیلا

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وأمراض 
  الذكورة

  ماجستیر

 في االسترادیول)/  (التستوستیرون ھرمونيللكلسترین ونسبة  المنويالمستوى 
الرجال المصابین بالعقم كمتنبئ لتكوین الحیوانات المنویة قبل استخراج الحیوانات 

  المنویة من الخصیة
Seminal Level Of Clusterin And Serum Testosterone/Estradiol 
Ratio In Infertile Men As A Predictor For Spermatogenesis 
Before Testicular Sperm Extraction 

  د/ عماد الدین كمال علي
األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض أستاذ مساعد 

  الذكورة
  د/ آیة یوسف محمد بدران

  الذكورة األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض مدرس
  د/ أمل محمد حسني علم الدین
  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT03
٨٥٧٨٢٨ 

٢٥/٣/
٢٠١٩ 

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

محمد أبو 
القاسم علي 
 موسى

القلب واألوعیة 
 دكتوراه الدمویة

نتائج إغالق الثقب بین االذینین عن طریق القسطرة استرشادا بتخطیط القلب بصدى 
  لصوت ثالثي االبعاد عن طریق المريءا

Outcomes Of Transcatheter Closure Of Secundum Atrial Septal 
Defect Guided By Three-Dimensional Transesophageal 
Echocardiography 

  أ.د/ عمرو أحمد علي یوسف
  القلب واألوعیة الدمویة أستاذ

  د/ محمد عبد الغني كریم
  واألوعیة الدمویةالقلب  أستاذ مساعد

  د/ سلمى محمد طھ إسماعیل
 القلب واألوعیة الدمویة مدرس

NCT03
٨٦٧٧٠٨ 

١٩/٣/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

سارة مدحت 
  سلیمان جید

الصحة العامة 
  ماجستیر  وطب األسرة

- بھا بین طالب كلیة الطب  والعوامل المرتبطة االكتئابیةمعدل انتشار األعراض 
  امعة أسیوطج

Prevalence And Correlates Of Depressive Symptoms Among 
Assiut University Medical Students 

  أ.د/ رندة محمد شمس الدین
  المجتمعالصحة العامة وطب  أستاذ

  د/ ھبة محمود محمد
  المجتمعالصحة العامة وطب  مدرس

  د/ أحمد عبد الباقي عبد الرحمن
  لعصبیة والنفسیةأستاذ مساعد األمراض ا

  

NCT03
٨٩١٨٣٦ 

١/٤/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة



 ١٣

 عبد علیاء
 محمد العال

  عبدالعال

الصحة العامة 
  ماجستیر  وطب األسرة

بین األطفال دون سن الخامسة  حالة التغذیةتأثیر التعرض المزمن للزرنیخ على 
  طفاللأل ىجامعالمستشفى أسیوط على  المترددین

Effect Of Chronic Arsenic Exposure On Nutritional Status 
Among Under-Five Children Attending Assiut University 
Children Hospital 

  أ.د/ إیمان مرسي محمد
  الصحة العامة وطب األسرة أستاذ

  د/ مدحت عربي خلیل
  الصحة العامة وطب األسرة أستاذ مساعد

  دد/ أسامة محمود العشیر أحم
  أستاذ مساعد طب األطفال

  

NCT03
٨٩٣٧٢١ 

٢٧/٣/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

ماریا عادل 
  زكي تادرس

الصحة العامة 
  ماجستیر  المجتمعوطب 

استخدام وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة والعوامل المرتبطة بھا بین السیدات خالل 
  السنة األولى بعد الوالدة بمركز أسیوط

Postpartum Family Planning Utilization And Associated Factors 
Among Women During The First Year After Childbirth In Assiut 
District 

  أ.د/ أحمد محمد محمود حاني
  المجتمعالصحة العامة وطب  أستاذ

  د/ ھبة محمود محمد
  المجتمعالصحة العامة وطب  مدرس

NCT03
٨٩٠٧٠٥ 

١٩/٣/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

شیماء محمد 
محمود 
  حافظ

األمراض 
الجلدیة 
  والتناسلیة

  ماجستیر

الطرق الجلدیة المختلفة في عالج الكلف: دراسة اكلینیكیة عشوائیة بتقنیة الوجھ 
 المنقسم

Different Dermatological Approaches In Treatment Of Melasma: 
A Split Face Randomized Clinical Trial 

  د/ دعاء سمیر سید محمد
  األمراض الجلدیة والتناسلیة مدرس

  د/ یاسمین مصطفى توفیق
  األمراض الجلدیة والتناسلیة مدرس

NCT03
٩٢٣٠٦٢ 

٥/٥/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

میرلى 
رائف 
رسمي 
  عزیز

  ماجستیر  طب األطفال

دة والتغذیة في العامین االولین من عمر الطفل على دراسة عن تأثیر طریقة الوال
  تكوینھ البدني

Nutritional Status And Body Composition Of Children In 
Relation To Mode Of Delivery And Feeding In The First 2 Years 
Of Life 

  أ.د/ ماھر مختار
  أستاذ ورئیس قسم طب األطفال

  د/ أسامة محمود العشیر
  اذ مساعد طب األطفالأست

NCT03
٩٠٠٦٦٣ 

١/٤/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

محمد نجیب 
خیري 
  ابراھیم

  ماجستیر  طب األطفال

میكروجلوبیولین كداللة للكشف المبكر عن تأخر وظائف  ٢السیستاتین سى والبیتا 
  الكلى في األطفال المرضى بأنیمیا البحر المتوسط

Cystatin C And Beta 2 Microglobulin As Biochemical Markers 
For Early Detection Of Renal Impairment In Children With Beta 
Thalassemia 

  أ.د/ آمال عبد السالم سلیمان
  أستاذ طب األطفال

  د/ مصطفى محمد إمبابي
  مدرس طب األطفال
  د/ راندا أحمد الذھني

  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT03
١٩١٧٨٨  

٢٧/٣/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

كریمة 
عزوز 
  مصطفى

طب المناطق 
الحارة 

والجھاز 
  الھضمي

  دكتوراه

أنماط العدوى البكتیریة المقاومة للمضادات الحیویة بین مرضى الكبد في مستشفى 
  بجامعة أسیوط الراجحي للكبد

Patterns Of Antibiotic Resistant Bacterial Infections Among 
Hepatic Patients In El-Raghy Liver Hospital, Assiut University 

  د/ محمد  الطاھر عبدالرحمن
  استاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

  د/ عبیر شرف الدین عبدالرحیم
  استاذ مساعد  طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي

  د/ الھام أحمد حسن
  اطق الحارة والجھاز الھضمياستاذ مساعد  طب المن

NCT03
855709 

٦/٣/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

ماركو عادل 
صموئیل 
  اسكاروس

  ماجستیر  طب األطفال

 الھوائیة القصیباتعالج التھاب  في التركیز عالي الملحي استنشاق المحلول استخدام
  الحاد في االطفال

The Use Of Hypertonic Saline Inhalation In Acute Bronchiolitis 
In Children 

  أ.د/ محمد محروس سید
  أستاذ طب األطفال

  د/ دعاء محمد رأفت محمود
  أستاذ مساعد طب األطفال

NCT03
88٠٩٠٣ 

٢٠/٣/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

سماء سید 
 الحكیمعبد 

  سید
  ماجستیر  طب األطفال

  ة في االطفال لألمھات المصابات ایجابيالبكتریا الحلزونیالكشف عن 
Detection Of Helicobacter Pylori Infection In Children Of 
Positive Infected Mothers 

  أ.د/ محمد محمود حمدي غزالي
  أستاذ طب األطفال

  د/ شیرین منصور جالل
  مدرس طب األطفال

NCT03
٩١١٧٩١ 

٢٠/٣/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  نةبقرار اللج



 ١٤

أمیرة حسن 
  زعبد العزی

األمراض 
  التقییم التشخیصي السریري لعقیدات الغدة الدرقیة  دكتوراه  الباطنة

Clinical Diagnostic Evaluation Of Thyroid Nodules 

  أ.د/ ھالة خلف اهللا خلیفة الشریف
  األمراض الباطنة أستاذ

  د/ منال السید عز الدین
  األمراض الباطنة أستاذ مساعد

  
  

NCT03
٨٨٤١٤٠ 

٣/٤/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

اسماء 
مصطفى 
حسانین 
  توني

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  ماجستیر

تأثیر اضافة عقار الدیكسامیثازون الي البیبوفاكاین في الحقن تحت االم العنكبوتیة في 
  مرضي السكر اثناء اجراء جراحات القدم السكري

Effect Of Adding Dexamethasone To Intrathecal Bupivacaine On 
Blood Sugar Level Of Diabetic Patients Undergoing Foot 
Surgeries 

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

  د/ إیمان أحمد إسماعیل
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  مند/ خالد عبد الباقي عبد الرح
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

NCT03
٧١٠٤٩٨  

٢/٤/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

عبداهللا 
رجب 

عبدالرحمن 
  مرسى

جراحة المخ 
  دكتوراه  واألعصاب

العنق  الحالیة للقساطر التداخلیة العالجیة لتمدد األوعیة الدمویة واسعة نتائج الطرق
  دراسة في مركزین :بالمخ

The Outcomes Of Current Endovascular Treatment Modalities 
For Wide Neck Saccular Intracranial Aneurysms: A Two Center 
Study 

  أ.د/ عبد الحي موسى عبد اللطیف
  جراحة المخ واألعصاب أستاذ

  د/ أحمد السید أبو كریشة
  جراحة المخ واألعصاب أستاذ مساعد

  د/ محمد السید محمود
  جراحة المخ واألعصاب مساعد أستاذ

NCT03
٨٥٢٦٨٠ 

٢٠/٢/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

ھناء محمد 
ریاض 
  حسین

األمراض 
  ماجستیر  الباطنة

 فعالیة الصفائح الدمویة الغنیة بالبالزما كأداة عالجیة في قرحة القدم السكري المزمنة
Efficacy Of Platelets Rich Plasma As A Therapeutic Tool In 
Chronic Non Healing Diabetic Foot Ulcers 

  أ.د/ حنان محمود أحمد
  األمراض الباطنة أستاذ

  أ.د/ عصام الدین عبد المحسن
  األمراض الباطنةأستاذ 

NCT03
٨٩٠١٧٢ 

٢/٤/
٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

ضحى فھمي 
  محمد

الباثولوجیا 
  ماجستیر  اإلكلینیكیة

ییم الطرق المختلفة والمؤشرات الحیویة التكمیلیة للتشخیص السریع اللتھاب تق
  األغشیة السحائیة في األطفال بمستشفى أسیوط الجامعي

Evaluation Of Different Methods And Complementary 
Biomarkers For Rapid Diagnosis Of Meningitis In Children In 
Assiut University Hospital 

  أ.د/ ھبة اهللا جمال راشد
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  د/ أسماء عمر أحمد
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT03
٧٥٩٤٧٠ 

٢/١٢/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

 

  تغيير موضوع البحث تغيراً جوهرياً 

تاریخ  رقم التسجیل  بحث بعد التغییرموضوع ال  موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم
مجلسقرار ال  االخالقیات

مروه فتحى 
    عبدالحى

عالج األورام 
  ماجستیر  والطب النووي

للماسح الذرى أحادى الفوتون المدمج باألشعة  ىاألداء التشخیص
ثنائى فوسفات المیثیلین /م99المقطعیة على العظام بمادة التكنیزیوم 

  ل الظھرفى المرضى ذوى آالم أسف
The Diagnostic Performance Of Skeletal 99MTC-
MDP SPECT/CT In Patients With Low Back Pain 

 -م٩٩باستخدام مادة التكنیزیوم  حساب الوظیفة التقسیمیة للكلیتین 
مقابل مادة خماسى حمض األسیتیك امین  ثالثىایثیلین  ثنائى

فى مرضى الكلى  یكحمض السكسینمیركابتو  ثنائى-م٩٩التكنیزیوم 
 من الفئات العمریة المختلفة

Split Renal Function Using 99MTC-DTPA Versus 
99MTC-DMSA In Kidney Patients Of Wide Age 
Ranges 

NCT038
79005 

٢٢/٤/
٢٠١٩ 

وافق المجلس 
على ما جاء 
بقرار اللجنة

  
  



 ١٥
  
  
  
  
 

  جوهرياً تغيراً غير تغيير موضوع البحث 
مجلسقرار ال  تاریخ األخالقیات  رقم التسجیل موضوع البحث بعد التغيير موضوع البحث قبل التغيير الدرجة صصالتخ االسم

إیمان مصطفى 
  ماجستیر  الباثولوجیا  فرغليمسعود 

 في سرطان األقنیة الغازیة من الثدي میك-سىدراسة قیمة 
Study Of Expression Of C-Myc In Invasive Duct 
Carcinoma Of The Breast 

میك ومستقبل -سيدراسة التعبیر الكیمیائي المناعي النسیجي ل 
  االندروجین في سرطان الثدي السلبي الثالثي

Study Of C-Myc And Androgen Receptor 
Immunohistochemical Expression In Triple Negative 
Breast Cancer 

 ال یحتاج

٧/٧/٢٠١٩  

وافق المجلس على ما 
جنةجاء بقرار الل

امیره محمود 
محمد محمد 

  شیحھ
  ماجستیر  الباثولوجیا

 ةالغازی ةللورم في سرطان االقنی ةللخالیا المتسلل ةالتنبؤی ةالقیم
 للثدي

Prognostic Significance Of Tumor Infiltrating 
Lymphocytes In Invasive Ductal Breast 
Carcinoma 

  في سرطان الثديالقیمة التنبؤیة للخالیا المتسللة للورم 
Prognostic Significance Of Tumor Infiltrating 
Lymphocytes In Invasive Breast Carcinoma 

 ال یحتاج

٧/٧/٢٠١٩  

وافق المجلس على ما 
جاء بقرار اللجنة

 

  تعديل لجنة إشراف
 سمجلقرار ال لجنة األشراف بعد التعدیل لجنة األشراف قبل التعدیل التخصص الدرجة االسم

  ماجستیر  مؤمنة على مقلد ھاشم

األمراض الجلدیة 
والتناسلیة 
وأمراض 
  الذكورة

  أ.د/ دالیا عبد العزیز ألحمد    
  أستاذ األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة 

  د/ دعاء أحمد اسید أبو طالب
  مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة  

  أ.د/ دالیا عبد العزیز ألحمد
  األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة أستاذ 

  آیة یوسف محمد بدراند/ 
  مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة  

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

  سارة راشد فھمي یسى

  طب األطفال  ماجستیر

  أ.د/ إكرام على ھاشم
  أستاذ طب األطفال
  د/ محمد أمیر فتحى

  ألطفالأستاذ مساعد طب ا

  أ.د/ إكرام على ھاشم
  أستاذ طب األطفال
  أحمد رشدي أحمد
  أستاذ طب األطفال

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

أسماء أحمد محمود 
  طب األطفال  دكتوراه  أحمد

  د/ حكمھ سعد فرغلى
  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ إسماعیل لطفى محمد
  أستاذ مساعد طب األطفال

  يد/ أحالم بدوي عل
  طب األطفالمدرس 

  .د/ محمد محروس سید التالويأ
  أستاذ طب األطفال
  د/ حكمھ سعد فرغلى

  أستاذ مساعد طب األطفال
  د/ أحالم بدوي علي

  طب األطفالمدرس 
  د/ رندا أحمد ذھني 

  طب األطفالمدرس 

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة



 ١٦

محمد أبوالحسن 
طب القلب   دكتوراه  عبدالراضى

  وعیة الدمویةواأل

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

  د/ محمد أبو القاسم فرغل
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ طارق عبد الحمید نجیب
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

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

  د/ محمد أبو القاسم فرغل
  طب القلب واألوعیة الدمویةمدرس 

  د/ طارق عبد الحمید نجیب
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة
Prof.Dr. Antonio Curnis 

Chef of Electrophysiology Laboratory 

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

ساره علیوه أحمد عبد 
  الفارماكولوجي  ماجستیر  النبى

  صيأ.د/ عبد العظیم عبد المعز عا
  األستاذ المتفرغ الفارماكولوجي

  د/ رشا بخیت عبد اللطیف 
  أستاذ مساعد الفارماكولوجي

  أ.د/ عبد العظیم عبد المعز عاصي
  األستاذ المتفرغ الفارماكولوجي

  د/ رشا بخیت عبد اللطیف 
  أستاذ مساعد الفارماكولوجي
  د/ عبد الرحیم حسن حسین

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

امي مصطفي عبد ر
التخدیر والعنایة   دكتوراة  الجواد محمد

  المركزة

  أ.د/ ھانى أحمد إبراھیم المربع
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  أ.د/ خالد محمد مرسى
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  د/ محمد فتحى مصطفى

  مدرس التخدیر والعنایة المركزة
  د/ محمد محمود محمد مصطفى

  القلب والصدرمدرس جراحة 

  أ.د/ ھانى أحمد إبراھیم المربع
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  عماد ظریف كاملد/ 
  التخدیر والعنایة المركزةمساعد أستاذ 

  د/ محمد فتحى مصطفى
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة
  د/ محمد محمود محمد مصطفى
  مدرس جراحة القلب والصدر

وافق المجلس على ما 
  اللجنةجاء بقرار 

احمد محمد احمد 
التخدیر والعنایة   هدكتورا  السنباطى

  المركزة

  أ.د/ سناء عبد اهللا القاضى
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  د/ عصام الدین عبد اهللا

  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة
  أ.د/ عاطف محمد مصطفى درویش

  أستاذ التولید وأمراض النساء 
  ود محمدد/ عبد الرحیم محم

  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

  زین العابدین زارع حسنأ.د/ 
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  د/ عصام الدین عبد اهللا

  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة
  أ.د/ عاطف محمد مصطفى درویش

  أستاذ التولید وأمراض النساء 
  د/ عبد الرحیم محمود محمد

  یة المركزةمدرس التخدیر والعنا

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

محمد أحمد محمود 
التخدیر والعنایة   ماجستیر  حمودة

  المركزة

  أ.د/ محمد محمد عبد اللطیف
  أستاذ التخجیر والعنایة المركزة
  د/ أبو العیون محمد عبد المحسن
  مدرس التخجیر والعنایة المركزة

  أ.د/ محمد محمد عبد اللطیف
  خجیر والعنایة المركزةأستاذ الت
  وسام نشأت عليد/ 

  یر والعنایة المركزةدمدرس التخ

وافق المجلس على ما 
  جاء بقرار اللجنة

  ماجستیر  محمد شعبان رضوان
طب المناطق 

الحارة والجھاز 
  الھضمى

  أ.د/ أشرف محمود عثمان
  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى

  د/ محمد عبد الصبور محمد
  مساعد طب المناطق الحارة والجھاز الھضمىأستاذ 

  أ.د/ أشرف محمود عثمان
  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى

  د/ محمد عبد الصبور محمد
  أستاذ مساعد طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى

  د/ إیمان نصر الدین محمد
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

وافق المجلس على ما 
  ر اللجنةجاء بقرا
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جراحة القلب   هدكتورا  أحمد محمد فرغلي 
  والصدر

  أ.د/ أحمد محمد كمال المنشاوي
  أستاذ جراحة القلب والصدر
  د/ محمد عالء نادي عبد الحفیظ
  مدرس جراحة القلب والصدر
Mr\ Andrew Duncan  

Consultant cardiothoracic surgeon & head of department 
Mr\ Antony Walker 

Consultant cardiothoracic surgeon   

  أ.د/ أحمد محمد كمال المنشاوي
  أستاذ جراحة القلب والصدر
  د/ محمد عالء نادي عبد الحفیظ
وافق المجلس على ما   مدرس جراحة القلب والصدر

  جاء بقرار اللجنة

 

  استمرار القيد:
  مجلسقرار ال  السبب  الرسالة تاریخ قبول  تاریخ التسجیل  تاریخ القید   التخصص  الدرجة اسم الطالب

عام سابع   األمراض الباطنة  دكتوراه  یاسمین عبد العظیم
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  لالنتھاء من الرسالة  -------   ٢٤/٩/٢٠١٧  ١٩/٤/٢٠٠٩  وأخیر

اء من الرسالة والحصول على لالنتھ  -------   ١٩/٤/٢٠١٥  ٢١/٤/٢٠١٣  -----   األشعة التشخیصیة  دكتوراه  أحمد إمام عبد الغني
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  الدرجة

أحمد العربي أحمد 
عام سابع   جراحة العظام  ماجستیر  محمد

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  ألداء امتحانات الجزء الثاني للماجستیر  ٢٤/٧/٢٠١٨  ١١/٢٠١٦  ٤/٢٠١٢  وأخیر
 

  

  تجميد قيد:
 مجلسقرار ال السبب   المدة التخصص درجةال اسم الطالب

وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  مرافقة زوج  ----   ١/٧/٢٠١٩عام اعتبارًا من   الباثولوجیا اإلكلینیكیة  دكتوراه  أسماء دسوقي حسن
وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  زوجةسفر للخارج لمرافقة ال  عام رابع  ١/٣/٢٠١٩عام اعتبارًا من   الصحة العامة  دكتوراه  خالد سید حمیدة

وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  سفر خاج البالد  -----   ١/١٠/٢٠١٩عام اعتبارًا من   التخدیر والعنایة المركزة  ماجستیر  بیشوي بلیغ بولس جید
وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  ھ بالمملكة العربیة السعودیةالعارت  ----   ١/٥/٢٠١٩عام اعتبارًا من   جراحة التجمیل  ماجستیر  أیمن محمد مصطفى 
وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  ظروف صحیة  ----   ١/٧/٢٠١٩عام اعتبارًا من   طب األطفال  ماجستیر  ھبة غبریال مسعد
وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  ---   ١/٨/٢٠١٩رًا من ثالثة أشھر اعتبا  الطب الطبیعي والروماتیزم والتاأھیل  دكتوراه  سلفیا فیكتور أنیس

وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  سفر للخارج لمرافقة الزوجة  ---   ١/٦/٢٠١٩عام اعتبارًا من   األنف واألذن والحنجرة  دكتوراه  لؤي قاسم عبد المعطي
وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  ---   ١/٧/٢٠١٩عام اعتبارًا من   حنجرةاألنف واألذن وال  ماجستیر  ھناء عارف عبد الرحیم
وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  مرافقة زوج  ----   ١/٧/٢٠١٩عام اعتبارًا من   األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة  ماجستیر  نورا محمد علي

وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  ---   ١/٧/٢٠١٩ثالثة أشھر اعتبارًا من   شعة التشخیصیةاأل  ماجستیر  مروة علي جالل أ؛مد
وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  ---   ١/٧/٢٠١٩ثالثة أشھر اعتبارًا من   األمراض الصدریة  ماجستیر  جاكلین جون مجلي
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بشأن اعفاء الطبیب/ محمد كمال عبد الحلیم المقید لدرجة الماجستیر في العلوم الطبیة األساسیة (القارماكولوجي) من دخول مذكرة للعرض على مجلس الكلیة 
 امتحان في مادة (القارماكولوجي).

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
جة الدكتوراه في طب األطفال نظرًا لعدم الجدیة في الدراسة وعدم التقدم مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیب/ محمد محمد محمد بدوي لدر

 ألداء االمتحان النھائي ولمدة خمس سنوات بعد مناقشة الرسالة بالرغم من إنذاره بذلك.
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 ماجستیر في الجراحة النھاء اعارتھ وبناءًا على طلبھ. مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیب/ حسن محمد موسى لدرجة
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

ي األشعة التشخیصیة مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قرار الموافقة السابقة على نقل قید الطبیبة/ أمل یوسف عبد الاله المقید لدرجة الماجستیر ف
 شرفین عن الموافقة.نظرًا لتراجع القسم والم

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
 مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن فك تجمید قید الطبیبة/ سوزان عالء الدین محمد لدرجة الماجستیر في طب األطفال.

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
 نرمین طاھر ودیع لدرجة الماجستیر في التولید وأمراض النساء.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن فك تجمید قید الطبیبة/ 

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
 مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن فك تجمید قید الطبیبة/ إسراء صالح حسانین لدرجة الماجستیر في طب األسرة.

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیب/ حسام غازي أحمد صالح (یمني الجنسیة) لدرجة الماجستیر في جراحة العظام، والطبیب/ محمد أمین مذكرة للعرض على مجلس 

 .٢٢/٤/٢٠١٩دحان البعداني (یمني الجنسیة) لدرجة الدكتوراه في األمراض الجلدیة بناًء على قرار مجلس الدراسات العلیا والبحوث بتاریخ 
  لى ما جاء بقرار اللجنةوافق المجلس ع

 مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه في األمراض الباطنة للطبیبة / رشا أحمد مدكور.
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 للطبیبة / ریھام أحمد عبد الرحیم. مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه في األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
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 مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه في التشریح للطبیبة / سالي سید أنور.
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  
  

 ه في جراحة القلب والصدر للطبیب/ محمود عبد الغني أمین علي الشریف.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتورا
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  
  

 ة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه في الباثولوجیا االكلینیكیة للطبیب / علي حمدي علي مع التوصیة بمنحھ الدرج
  رار اللجنةوافق المجلس على ما جاء بق
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  - بیان باسماء الطالب الذین استوفو شروط منح درجة الماجستیر :
  التخصص  االسم  م

  التولید وامراض النساء  سامیة سید احمد موسى  ١

  التولید وامراض النساء  امیمة اسماعیل احمد  ٢

  الجراحة  حسن محمد حربي  ٣

  الجراحة  محمد شعبان اسماعیل  ٤

  الجراحة  محمود احمد محمود محمد  ٥

  الجراحة  محمود شحاتھ مرزوق  ٦

  الجراحة  احمد ماھر علي احمد  ٧

  جراحة مخ واعصاب  معتز عبد الوھاب سید  ٨

  االنف واالذن والحنجرة  مصطفي حفظي حسانین عبد العال  ٩

  الباثولوجیا االكلینیكیة  مھا خلیفة محمد عبد الرحیم  ١٠

  طفالطب اال  سارة عوض الكریم محمد عثمان  ١١

  الروماتیزم والتأھیل  ماریان سامح شحاتھ  ١٢

  الطفیلیات  مارتینا محسن نجیب  ١٣
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 التخصص االسم
  الباثولوجیا االكلینیكیة  مھران محمد حسین مھران

  الباثولوجیا االكلینیكیة  اسراء مصطفى أحمد
  االنف واالذن والحنجرة  مجدي عادل میالد

  االنف واالذن والحنجرة  نعلیاء أحمد عبد اهللا حسی
  االنف واالذن والحنجرة  منتصر عبد العظیم محمد

  األمراض الباطنة  محمود عصمت محمود عبد الحلیم
  طب االطفال  محمد عبد الباسط شاكر

  طب االطفال  نیفین سامي منیر
  العلوم الطبیة األساسیة (الفسیولوجیا الطبیة)  منى علي عبد الرحمن

  الدراسات السكانیة والصحة االنجابیة  اللیثي مروة أبو المكارم
  التشریح اآلدمي وعلم األجنة  رغداء علم الدین

  األشعة التشخیصیة  اسراء محمد عھدي عمر
  األشعة التشخیصیة  مھاب محمد فتحي

  التخدیر والعنایة المركزة  مادونا میشیل بشرى نعمان
  اسلیة وأمراض الذكورةاألمراض الجلدیة والتن  منة اهللا محمود محمد مصطفى

  األمراض العصبیة والنفسیة  سلفانا ماھر نجیب میخائیل
 

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢
  

  ما يستجد من أعمال
   األبحاث:تسجيالت مواضيع 

  

رقم  لجنة األشراف موضوع البحث الدرجة التخصص االسم
  سمجلقرار ال  تاریخ األخالقیات التسجیل

زینب رمضان 
محمد عبد 
  القادر

طب المناطق 
الحارة والجھاز 

  الھضمي
  دكتوراه

الموجات فوق الصوتیة (الدوبلر) في تقییم دینامیكیة تدفق 
الدم للكبد بعد زراعة الكبد من متبرع حي في مستشفي 

 بجامعة أسیوط الراجحي للكبد
Doppler Ultrasonography In Assessment Of 
Graft Hemodynamics After Living-Donor 
Liver Transplantation In Al-Rajhi Liver 

Hospital, Assiut University  

  أ.د/ إیھاب فوزي عبده
  طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي أستاذ

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

  د/ رامي عبد الرحیم حسن
  طق الحارة والجھاز الھضميطب المنا مدرس

  د/ سید حسان أحمد حسانین
  االشعة التشخیصیة مدرس

NCT0389
3773  ٥/٥/٢٠١٩  

واف��ق المجل��س عل��ى 
  ما جاء بقرار اللجنة

  

مروه حسن 
ثابت احمد 
  محمد

الباثولوجیا 
  ماجستیر  اإلكلینیكیة

  دور المدكین في المصل في تشخیص سرطان الغده الدرقیة.
The Role Of Serum Midkine In Diagnosis 
Of Thyroid Cancer  

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

  د/ أمل محمد عبد العال
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NCT0397
8351 5/12/2018  

واف��ق المجل��س عل��ى 
  ما جاء بقرار اللجنة

  

االء احمد 
محمد كمال 
  المنشاوى

یا الباثولوج
  ماجستیر  اإلكلینیكیة

یزینوفیلك كاتیونیك بروتین في لال ةالحیوی ةدور الدالل
في مستشفى  ةالمزمن الرئویة ةالحاد للسد تشخیص التفاقم
 أسیوط الجامعي

The Role Of Eosinophilic Cationic Protein As 
A Biomarker In Diagnosis Of Acute 
Exacerbation Of Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease At Assiut University 
Hospital  

  أ.د/ أسامة بكر صدیق عثمان
  أستاذ الباثولوجیا االكلینیكیة

  راندا أحمد الذھني
  مدرس الباثولوجیا االكلینیكیة
  د/ دعاء محمد مجدي عید
  مدرس الباثولوجیا االكلینیكیة

NCT0400
8017 7/7/2019 

واف��ق المجل��س عل��ى 
  نةما جاء بقرار اللج

  

  

  تعديل لجنة إشراف
 مجلسقرار ال لجنة األشراف بعد التعدیل لجنة األشراف قبل التعدیل التخصص الدرجة االسم

  جراحة التجمیل  دكتوراه  إیھاب محمد رجب

  أ.د/ عاصم حسین كامل
  أستاذ جراحة التجمیل
  د/ أسامة یس طھ

  أستاذ مساعد جراحة التجمیل
  د/ عوني محمد شوقات

  تجمیلجراحة ال مدرس

  أ.د/ عاصم حسین كامل
  أستاذ جراحة التجمیل
  د/ أسامة یس طھ

  أستاذ مساعد جراحة التجمیل
  د/ عوني محمد شوقات

  جراحة التجمیل مدرس
  د/ محمد أحمد أمین 

  أستاذ مساعد جراحة التجمیل
  

  

واف���ق المجل���س عل���ى م���ا   
  جاء بقرار اللجنة
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  الباثولوجیا  ماجستیر  شیماء جمال سید

  الل مصطفىأ.د/ محمد ج
  أستاذ الباثولوجیا

  د/ ھبة الدیك محمد السید
  مدرس الباثولوجیا

  أ.د/ محمد جالل مصطفى
  أستاذ الباثولوجیا

  د/ ھبة الدیك محمد السید
  مدرس الباثولوجیا

  د/ مھا صالح محمد عاي النجار
  مدرس عالج األورام

واف���ق المجل���س عل���ى م���ا   
  جاء بقرار اللجنة
  

  استمرار القيد:
  مجلسقرار ال  السبب  تاریخ قبول الرسالة  تاریخ التسجیل  تاریخ القید   التخصص  الدرجة لباسم الطا

عام سابع   األمراض الباطنة  دكتوراه  تغرید سید محد مشرف
تم تشكیل لجنة فحص   ٢٢/٣/٢٠١٦  ١٦/١٠/٢٠١٢  وأخیر

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  لالنتھاء من مناقشة الرسالة  ٢٤/٦/٢٠١٩
  

عام سابع   الجراحة  دكتوراه  مد شاكر أبو العالمح
تم تشكیل لجنة فحص   ٢٠/١٢/٢٠١٦  ٢٢/٥/٢٠١١  وأخیر

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  لالنتھاء من مناقشة الرسالة  ٢٣/٦/٢٠١٩
  

  

  تجميد قيد:
 مجلسقرار ال السبب   المدة التخصص الدرجة اسم الطالب

محمد محمود عبد 
العام   ١/٧/٢٠١٩عام اعتبارًا من   طب القلب واألوعیة الدمویة  دكتوراه  الوكیل

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  لتواجده خارج البالد  الرابع
  

  

 للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول تظلمات السادة األطباء بخصوص تفعیل جبر الكسر. مذكرة -
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  .دعاء محمد جمعة المظ مع التوصیة بمنحھا الدرجةالخاصة بالطبیبة/  العلوم الطبیة األساسیة (الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة)كتوراه في قبول رسالة الد - 
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 .أحمد عبد القادر سلیمانالخاصة بالطبیبة/  األمراض الباطنةقبول رسالة الدكتوراه في  - 
  لس على ما جاء بقرار اللجنةوافق المج

   األبحاث:تسجيالت مواضيع 
  

رقم  لجنة األشراف موضوع البحث الدرجة التخصص االسم
  مجلسقرار ال  تاریخ األخالقیات التسجیل

محمود محمد 
  ماجستیر  كلىأمراض   فوزي فھمي

انخفاض ضغط الدم لدي مرضي السكري المعایشین على 
وعالقتھ بمدة االستصفاءاالستصفاء الدموي أثناء الجلسات   

Intradialytic Hypotension In Haemodialysis 
Diabetic Patients And Its Relation To Duration 
Of Haemodialysis 

  أ.د/ فاطمة أبو بكر عبد المعز
  األمراض الباطنة أستاذ

  د/ عصام عبد المحسن
  األمراض الباطنةأستاذ مساعد 

NCT03
٩/٧/٢٠١٩  ٨٧٠٥٩٤  

مجل��س عل��ى واف��ق ال
  ما جاء بقرار اللجنة

  

  

 .٢٠١٩للعرض على مجلس الكلیة بشأن الموافقة على قید الطبیب/ أنس عبد السالم كبور حنزار (مغربي الجنسیة) اعتبارًا من أبریل  مذكرة -
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  .الرحمن علي مع التوصیة بمنحھ الدرجة یاسر جمال عبدالخاصة بالطبیب/  طب األطفالقبول رسالة الدكتوراه في  - 
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 .ھیثم محمد عبد الباقيالخاصة بالطبیب/  جراحة القلب والصدرقبول رسالة الدكتوراه في  - 
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة



 ٢٤
 -  
 .حمد عبد الحي محمدالحسینيمحمد أالخاصة بالطبیب/  جراحة القلب والصدرقبول رسالة الدكتوراه في  - 

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  

  - بیان باسماء الطالب الذین استوفو شروط منح درجة الماجستیر :
  

  التخصص  االسم
  جراحة العظام  أحمد عشري أحمد
  جراحة العظام  شادي فتحي محمود

  
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  
   :تسجیالت مواضیع األبحاث

  

الدرج التخصص االسم
رقم  لجنة األشراف موضوع البحث ة

 مجلسقرار ال تاریخ األخالقیات التسجیل

أسامة 
عامر محمد 

 طھ

الجراحة 
 العامة

ماجس
 تیر

مقارنة بین االستكشاف بالمنظار مقابل المسح 
  اصابات البطنحاالت المقطعي المحوسب للبطن في 

Laparoscopic Exploration Versus 
Abdominal CT Scanning In 

Abdominal Trauma 

  أ.د/ مصطفى عالء الدین عبد العزیز مصطفى
  أستاذ الجراحة العامة

  د/ طارق أحمد مصطفى أحمد
 أستاذ مساعد الجراحة العامة

NCT03
923647 ٧/٤/٢٠١٩ 

واف��ق المجل��س عل��ى 
  ما جاء بقرار اللجنة

 

منار صالح 
احمد 
 بركات

ماجس أمراض كلى
 تیر

لدوبلر على شرایین الكلى في التشخیص دور أشعة ا
المبكر للفشل الكلوي الحاد في مرضى الحاالت 

  الحرجة
Role Of Renal Doppler Ultrasound In 

Early Detection Of Acute Kidney 
Injury In Critically Ill Patient  

  أ.د/ عبد اهللا إسماعیل كیالني
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ مروة كمال عبده

 درس األمراض الباطنةم

NCT03
٩٠٢٤٨

٣ 
٣/٤/٢٠١٩ 

واف��ق المجل��س عل��ى 
  ما جاء بقرار اللجنة

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥
  

  تغییر موضوع البحث تغیرًا غیر جوھریًا وكذا تعدیل لجنة االشراف  
 

االس
 م

التخص
 ص

الدرج
رقم  شراف بعد التعدیللجنة اال لجنة االشراف قبل التعدیل موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر ة

 التسجیل

تاریخ 
االخالقیا

 ت

قرار 
 مجلسال

مھا 
بغداد
ى 
تھام
ى 
محم
 ود

الفسیول
وجا 
 الطبیة

ماجس
 تیر

اسیتیل -التاثیرات المحتملة لمادة ان
سیستین فى الفسیولوجیا المرضیة 
  لمتالزمة االیض فى نموذج الجرذان
The Possible Effects Of N-

Acetyl Cysteine In The 
Pathophysiology Of 

Metabolic Syndrome Rat 
Model 

- التاثیرات المحتملة لمادة ان
اسیتیل سیستین فى الفسیولوجیا 
المرضیة لمتالزمة االیض فى 

  نموذج الفئران  
The Possible Effects Of 

N-Acetyl Cysteine In  
The Pathophysiology 

Of Metabolic 
Syndrome Rat Model 

  ى حامدأ.د/ محمد یسر
أستاذ متفرغ الفسیولوجیا 

  الطبیة
أ.د/ ابتھال أنور عبد 

  العزیز
 أستاذ الفسیولوجیا الطبیة

  أ.د/ محمد یسرى حامد
أستاذ متفرغ الفسیولوجیا 

  الطبیة
أ.د/ ابتھال أنور عبد 

  العزیز
  أستاذ الفسیولوجیا الطبیة
د/أسماء محمود أحمد 

  مصطفى
مدرس  الفسیولوجا 

 الطبیة

  ال یحتاج

٨/٧/
٢٠١٩ 

واف����������������������ق 
المجلس على 
ما جاء بقرار 

  اللجنة
 

  
  تعدیل لجنة إشراف

 مجلسقرار ال لجنة األشراف بعد التعدیل لجنة األشراف قبل التعدیل التخصص الدرجة االسم

كریم سید عبد 
 دكتوراه المجید

التولید 
وأمراض 

 النساء

  أ.د/ أحمد محمد أحمد مخلوف
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  ازم سعد الدین محمدأ.د/ ح
  أستاذ التولید وأمراض النساء
  د/ إسراء یوسف محمد بدران 
 مدرس التولید وأمراض النساء

  أ.د/ أحمد محمد أحمد مخلوف
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  أ.د/ حازم سعد الدین محمد
  أستاذ التولید وأمراض النساء
  د/ إسراء یوسف محمد بدران 

  ساءمدرس التولید وأمراض الن
PhD/ Ben Mol  

Professor obteetrics & Gynaecology at Monash Health, Monash 
Medical centre Hospital 

واف���ق المجل���س عل���ى م���ا   
  جاء بقرار اللجنة
 

  استمرار القید:

تاریخ  تاریخ القید  التخصص الدرجة اسم الطالب
 مجلسقرار ال السبب تاریخ قبول الرسالة التسجیل

مود ھند منصور مح
 الباثولوجیا دكتوراه محمد 

عام سادس 
 ٢١/٦/٢٠١٦ ٢١/٤/٢٠١٣ وأخیر

تم تشكیل لجنة 
فحص 

١٩/٢/٢٠١٩ 

الجتیاز امتحان الجزء 
 الثاني

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
 

  
  تجمید قید:

 مجلسقرار ال السبب  المدة التخصص الدرجة اسم الطالب

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعایة طفل -------  ١/٨/٢٠١٩ستة أشھر اعتبارًا من  لعینطب وجراحة ا دكتوراه راندا ذكي فھیم
 



 ٢٦
  

  .قبول رسالة الدكتوراه في الطب المھني والبیئي الخاصة بالطبیبة/ مریم رشدي عبد العزیز الخیاط مع التوصیة بمنحھا الدرجة
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  
 .لدكتوراه في طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي الخاصة بالطبیبة/ عبیر عصمت عبد الحمیدقبول رسالة ا

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  

  - بیان باسماء الطالب الذین استوفو شروط منح درجة الدكتوراه :
  

 التخصص االسم
 األمراض الباطنة عالء عبد الوارث محمد 

  
  ء بقرار اللجنةوافق المجلس على ما جا

  
  
  

  - بیان باسماء الطالب الذین استوفو شروط منح درجة الماجستیر :
  

 التخصص االسم
 طب األسرة أماني حشمت عبد المنعم

  
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  
  
  
  
  

  قبول رسائل الماجستیر في جمیع التخصصات:
 التخصص االسم

 طب األطفال مریم نبیل مرتجي
  

  مجلس على ما جاء بقرار اللجنةوافق ال

  


