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  الدراسات العلیا 
  

  : األبحاث مواضيع تسجيالت

 مجلسال قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم

   بالحقن البیوبوفاكین الى الماغنسیوم سلفات عقار اضافة تأثیر دراسة ماجستیرالمركزة والعنایة التخدیر على أحمد على مصعب
  السفلى بالطرف العظام اتعملی فى الالآلم لعالج القراب داخل

The effect of intrathecal magnesium sulphate as            
 adjuvant to puivacaine for analgesia in lower                 

limbs orthopedic surgeries                                                                 
                                    

  یوسف عباس حمدى ٠د٠أ
  المركزة والعنایة التخدیر أستاذ

  ابراھیم مصطفى نجوى ٠م٠أ
 المركزة والعنایة التخدیر مساعد أستاذ

  كالتالى البحث موضوع یكون ان على وافق المجلس
   الى الماغنسیوم سلفات اضافة تأثیر دراسة

  مالالآل لعالج القراب داخل بالحقن البیوبوفاكین
  السفلى بالطرف العظام عملیات فى 

The effect of intrathecal magnesium 
 sulphate as an adjuvant to puivacaine for 

 analgesia in lower  limbs orthopedic  
surgeries 

  سید رجب أحمد
 الوھاب عبد 

  الحنجرة سرطان في رباالنتشا المغناطیسي بالرنین الفحص دور دكتوراه والحنجرة واالذن االنف
role of diffusion M.R.I in cancer larynx 

  الشریف راغب محمد محمود ٠د٠أ
  والحنجرة واألذن األنف أستاذ

  صالح محمد عزت ٠د٠أ
  والحنجرة واألذن األنف أستاذ

  رشدي محمد محمود محمد ٠د
 والحنجرة واألذن األنف مدرس

  ىكالتال البحث موضوع یكون ان على وافق المجلس
   تشخیص في باالنتشار المغناطیسي دورالرنین
  الحنجرة سرطان

         role of diffusion magnetic resonance 
imaging diagnosis of cancer larynx                            

      
  الرئة سرطان حاالت فى المختلفة التكھن لعوامل السریریة النتائج  ماجستیر األورام عالج بكري محمود اهللا ھبھ

  الصغیرة غیر الخالیا ذو 
      Prognostic factors in non small cell lung cancer and

   Their relations to clinical outcomes                                    

   محمد شحاتھ سمیر ٠د٠أ
  األورام عالج قسم ورئیس أستاذ

  عیسى حسن ھدى ٠د
  األورام عالج مساعد أستاذ

  حسن الدین عالء محمد ٠د
 األورام عالج مدرس

   العربیة باللغة البحث موضوع یكون ان على وافق المجلس
  كالتالى
  الرئة سرطان حاالت فى المختلفة التكھن عوامل

  السریریة بالنتائج وعالقتھا الصغیرة غیر الخالیا ذو 
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  : األبحاث مواضيع تسجيالت  تابع

 مجلسال قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة خصصالت  االسم

  فى الحمل النھاء المستخدمة المختلفة للطرق بالمعاییر تدقیقیة دراسة ماجستیر النساء وأمراض التولید مغربي مصطفى عمرو
  اسیوط جامعة المرأة صحة مستشفى فى الحمل من الثانى الثلث 

Criteria based audit of different methods of                       
             termination of  second trimester pregnancy at 

women's health hospital assiut university 
 

  الحسینى خلف طارق ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  اهللا فتح فھمى محمود محمد ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  إسماعیل محمود الدین عالء ٠د
 النساء وأمراض التولید مساعد أستاذ


  

 

   الجلدیة األمراض البارى عبد عیون والء
 والتناسلیة

 معالجة في الفلوكونازول االیتراكونازول، التربینافین عقار وأمان فعالیة ماجستیر
  مصر صعید في فالاألط عند الرأس سعفة

Efficacy and  safety  of systemic Terbinafine, 
Itraconazole , and Fluconazole in treatment of Tinea 
capitis in children in Upper Egypt  

 

  العظیم عبد عیسى نجوى ٠د٠أ
  والتناسلیة الجلدیة االمراض أستاذ

  السید كمال محمد ایمان ٠د
  والتناسلیة الجلدیة األمراض مدرس

  محرم محمد أحمد ٠د٠أ
 العلوم كلیة – النبات أمراض أستاذ

كالتالى البحث موضوع یكون ان على وافق المجلس
االیتراكونازول، التربینافین عقار وأمان فعالیة

   عند الرأس سعفة معالجة في الفلوكونازول
  األطفال

Efficacy and  safety  of systemic          
Terbinafine, Itraconazole , and            
Fluconazole in treatment of Tinea      
capitis in children                    

  الجلدیة االمراض الرحیم عبد أحمد محمد
 والتناسلیة 

 فى الربامیسین عقار من المستھدف للجین الجینى التعبیر بین العالقة ماجستیر
 العقم مرضى فى المنوى للحیوان النووى حامضال وتكسیر الثدییات

  الخصیة دوالىب مصابون والغیر المصابون
 Correlation between mToR gene expression and 
sperm DNA damage in Infertile patients with and 
without varicocele  

 

  حفني محمد ریاض إیمان ٠د٠أ
  والتناسلیة الجلدیة األمراض أستاذ

  زكى مسعد إیمان ٠د٠أ
      جنوب معھد – اإلكلینیكیة الباثولوجیا أستاذ

  لألورام مصر 
  مھران محمد على ٠د

 والتناسلیة الجلدیة األمراض مساعد أستاذ

كالتالى البحث موضوع یكون ان علىوافق المجلس 
  المستھدف للجین الجینى التعبیر بین العالقة

فى المنوى للحیوان النووى الحامض تكسیرو 
  العقم مرضى

Correlation between mToR gene        
expression and sperm DNA                  

damage  in Infertile patients                 
 أو بالقلب إصابة حدوث إلى تؤدى قد التى العوامل عن توصیفیة دراسة ماجستیر األطفال طب أحمد سالمة والء

  األول النوع السكرى بمرض المصابین األطفال فى مویةالد األوعیة
A Descreptive study on risk factors for cardiovascular 
affec on  in Type 1 diabetes mellitus (TIDM) in 
children 

  الدیب الفتاح عبد صفیة ٠د٠أ
  األطفال طب أستاذ

  محمد لطفي إسماعیل ٠د
  األطفال طب مدرس

  رغلىف سعد حكمھ ٠د
 األطفال طب مدرس

كالتالى البحث موضوع یكون ان علىوافق المجلس 
أو بالقلب إصابة حدوث إلى مؤدیةال العوامل
بمرض المصابین األطفال فى الدمویة األوعیة
  األول النوع السكرى

risk factors for cardiovascular 
affec on  in Type 1 diabetes mellitus 
(TIDM) in children

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

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


 
 

١٢

 

  

  

  : األبحاث مواضيع تسجيالت  تابع

 مجلسال قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم

  محمد أحمد اآلء
 مخلوف 

 سریریة تجربة المنذر االجھاض لمعالجة المھبلى البروجیستیرون ماجستیر النساء وأمراض التولید
  عشوائیة

Vaginal progesterone for treatment of threatened : A 
miscarriage randomized clinical trial 

  على العلیم عبد ھانى ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  شعماس حسین ایمن ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  شعبان ممدوح عمر ٠د
 النساء وأمراض التولید مساعد أستاذ


  

 

   العال عبدیب الط
  محمد مصطفى

 

  النساء امراض فى الجراحیة العملیات مجال السییمثیكون یحسن ھل ماجستیر النساء وأمراض التولید
Does simethicone improve operative field in 
gynecological operations ? 

  السمان محمد محمود على ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  رانزھ محمد كمال ٠د
 النساء وأمراض التولید مساعد أستاذ

   باللغة البحث موضوع یكون ان علىوافق المجلس 
  كالتالى العربیة
 فى الجراحى مجالال السییمثیكون یحسن ھل

  النساء امراض عملیات
 

 یمتنظ وسائل تجاه والممارسات واالتجاھات المعارف عن دراسة ماجستیر النساء وأمراض التولید محمد فتحى أمال
  مصر صعید حضر فى السیدات بین المفعول طویلة الھرمونیة االسرة

Knowledge, attitude, and practice (KAP) of long acting 
reversible hormonal contraception ( LARHC) among 
women in urban upper egypt  

  یوسف الحمید عبد الدین عالء ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  شعماس محمد حسین ایمن ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  إسماعیل محمود الدین عالء ٠د
 النساء وأمراض التولید مساعد أستاذ

  كالتالى البحث موضوع یكون ان علىوافق المجلس 
 وسائل تجاه والممارسات واالتجاھات ةالمعرف
 بین المفعول طویلة الھرمونیة االسرة تنظیم

  مصر عیدص حضر فى السیدات
 

  ادم العال عبد حمادة
 محمد 

  الحارة المناطق طب
 الھضمي والجھاز 

 بارتشاح والمصحوبین الكبد مرضي في التلقائي البلوري االلتھاب ماجستیر
  بلوري

spontaneous bacterial empyema in patients with 
hepatic hydrothorax 

  محمود زكى سعد ٠د٠أ
  الھضمي جھازوال الحارة المناطق طب أستاذ

  المنعم عبد سعود سھا ٠د٠أ
  الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب أستاذ

  غلیونى على أحمد محمد ٠د
 الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب مدرس

  كالتالى البحث موضوع یكون ان على وافق المجلس 
 مرضي في التلقائي الصدیدي البلوري االلتھاب

  بلوري بارتشاح المصحوبین الكبد
spontaneous  empyema in patients 
 with hepatic hydrothorax 

  عبد محمود أسماء
 النبي 

 العملیة فى الیود بوفیدون بمحلول الجلد تحت انسجة مسح فعالیة ماجستیر النساء وأمراض التولید
  منضبطة عشوائیة دراسة  الجرح عدوى منع فى القیصریة

The efficacy of subcutaneous swabbing of cesarean 
section wounds with povidone iodine to prevent 
postoperative wound infection : A randomized 

  العال عبد محمد الدین ضیاء ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  اهللا فتح فھمى محمود محمد ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  محمد یمابراھ ابراھیم ٠د

  باللغة البحث موضوع یكون ان علىوافق المجلس 
  كالتالى العربیة 

 بوفیدون بمحلول الجلد تحت انسجة مسح فعالیة
 : الجرح عدوى منعل القیصریة العملیة فى الیود
  منضبطة عشوائیة دراسة

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

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


 
 

١٣

controlled study النساء وأمراض التولید مدرس  
  

  

  : األبحاث مواضيع تسجيالت  تابع

 مجلس ال قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  ةالدرج التخصص  االسم

 نقاط ونظام الخبیثة األورام خطورة معامل استخدام بین مقارنة دراسة دكتوراهالنساء وأمراض التولید على الدین نصر مصطفى
  الخبیثة الرحم ملحقات ألورام العملیات قبل ما تنبؤ في أسیوط

Comparative  study between use of  the risk of 
malignancy index versus Assiut scoring model in 
preoperative prediction of adnexal malignancy 

  مكارم سعد حسین محمد ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  حسانین إبراھیم أحمد ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  حبیب السید محمد دینا ٠د
 ءالنسا وأمراض التولید مدرس

  كالتالى البحث موضوع یكون ان علىالمجلس  وافق
 األورام خطورة معامل استخدام بین مقارنة دراسة
 أورامب العملیات قبل تنبؤال في أسیوط مقیاسو الخبیثة
  الخبیثة الرحم ملحقات

 

 بمستشفى األطفال فى الصرع مرض لعالج اكلینیكى علمى تدقیق ماجستیر االطفال طب فتحى موریس صموئیل
  الجامعى األطفال

A clinical audit study on management of childhood 
epilepsy in Assuit university Hospital  

 

  حسنین السید فاروق/ د أ
  األطفال طب أستاذ

  عسكر العال عبد على جمال/ د أ
 األطفال طب أستاذ

 العربیة باللغة البحث موضوع یكون ان على وافق المجلس 
  كالتالى

 فى الصرع مرض لعالج تدقیقیة یةاكلینیك اسةدر
  الجامعى سیوطا بمستشفى األطفال

 
   محمد العال عبد غادة
 العال عبد

 االلتھاب عن الناتج الرئوي االرتشاح وعالج تشخیص على التدقیق ماجستیر االطفال طب
  بأسیوط الجامعى األطفال بمستشفى المجتمع من المكتسب الرئوى

Audit on management of pleural 
empyema as a  complication of 
community acquired pneumonia in  Assiut 
University children hospital 

  محمد على نجوى/د.ا
  االطفال طب استاذ

  زغلول سعد خالد/د
  االطفال طب مساعد استاذ

 

  كالتالى البحث موضوع یكون ان على وافق المجلس 
 وعالج تشخیص عن یةتدقیق اكلینیكیة دراسة

 االلتھاب عن الناتج البلورى الصدیدى االلتھاب
 األطفال بمستشفى المجتمع من المكتسب الرئوى
  بأسیوط الجامعى

        management of pleural empyema
     as a  complication of community

 acquired pneumonia in  Assiut 
 University children hospital 

والتأھیل الطبیعى الطب أحمد ابراھیم أحمد دالیا
 والروماتیزم 

 متالزمة مرضى في عبرالجمجمة الصوتیھ فوق بالموجات دوبلر تقییم ماجستیر
  العصبیة االصابة ذوي بھجت

Evaluation of Transcranial Doppler in neuro-Behcet`s 
disease patients  

 

  عبداهللا محمد الزھراء فاطمة ٠د٠ا
  والروماتیزم والتأھیل الطبیعى الطب أستاذ

  العیون أبو ابراھیم زھراء ٠م٠أ
   والتأھیل الطبیعى الطب مساعد أستاذ

  والروماتیزم
  جمعة حسنین سمر ٠د

والروماتیزم والتأھیل الطبیعى الطب  مدرس

  كالتالى البحث موضوع یكون ان علىوافق المجلس 
 في لجمجمةبراع الصوتیھ فوق بالموجات دوبلر تقییم

  العصبیة االصابة ذوي بھجت مرضى
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  : األبحاث مواضيع تسجيالت  تابع

 مجلس ال قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم

  مصطفى أحمد
  المجد أبو 

 محمود

  وأمراض التولید
 النساء 

 التدبیر في الوالدة وحدیثي األمھات لمخرجات السریریة المتنبأت ماجستیر
 في -  المیاه جیب فى مبكر بثقب المصحوبة الحمل لحاالت التوقعي
  أسیوط جامعة -  المرأة صحة مستشفى

Clinical predictors of maternal and perinatal outcomes 
in expectant management of preterm premature 
rupture of membrane"pPROM" in women health 
hospital – Assiut University 

  مخلوف أحمد محمد أحمد ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  إسماعیل محمود الدین عالء ٠د
  النساء وأمراض التولید مساعد أستاذ

 

  كالتالى البحث موضوع یكون ان على وافق المجلس 
 التدبیر في الوالدة وحدیثي الحمل بنتائج السریري ؤالتنب

 جیب فى مبكر قببث المصحوبة الحمل لحاالت التوقعي
   المیاه

Clinical predictors of maternal and 
perinatal outcomes in expectant 

    management of preterm premature
rupture of membrane"pPROM"  

  
  عبد فوزى أسماء

 المنعم 
   العصبیة االمراض
 والنفسیة

 فى والثانوى دادىاالع المدارس طلبة بین االنترنت ادمان دراسة ماجستیر
  اسیوط محافظة

A Study of internet addiction among students of 
preparatory and secondary schools in assiut 
governorate 

  حسن الناصر عبد وجیھ ٠د٠أ
  والنفسیة العصبیة االمراض أستاذ

  محمد فوزى محمد ٠د
 والنفسیة العصبیة االمراض مدرس

  

 

   جابر مسعد مادونا
 مسعد

 المصابة األطفال حاالت فى)  د(  فیتامین تأثیر عن اكلینیكة دراسة ماجستیر األطفال طب
  .الجامعي أسیوط طفالا مستشفى على المترددة الحاد الرئوى بااللتھاب

The effect of Vitamin-D Supplementation in Severe 
Pneumonia Among infants attending  Assiut University 
Children Hospital 

  على الفتاح عبد فاطمة ٠د٠أ
  األطفال طب أستاذ

  زغلول سعد خالد ٠د
 األطفال طب مساعد أستاذ

  كالتالى البحث موضوع یكون ان على وافق المجلس 
 حاالت فى)  د(  فیتامین تأثیر عن اكلینیكة دراسة
  الحاد الرئوى بااللتھاب المصابة األطفال

The effect of Vitamin-D Supplementation 
in Severe Pneumonia 

 
   الجلدیة االمراض محجوب حسن انغام

 والتناسلیة
  المنوي السائل بمعلمات السكري الھیموجلوبین مستوى ارتباط ماجستیر

  السكري مرضى لدى ةیلالتناس والھرمونات
Correlation of Glycosylated hemoglobin level to 
semen parameters and reproductive hormones in 
adult diabetic males 

  على كمال الدین عماد ٠د
 الجلدیة األمراض مساعد أستاذ

  والتناسلیة
  الجابر عبد ماھر ریھام ٠د

  والتناسلیة الجلدیة األمراض مدرس
  خلیفة أنور والء ٠د

 الباطنة األمراض مدرس

  كالتالى البحث موضوع یكون ان على جلس وافق الم
 السائل قیاساتب السكري الھیموجلوبین مستوى ارتباط
  السكري مرضى لدى االنجابیة والھرمونات  المنوي

Correlation of Glycosylated hemoglobin    
level to semen parameters and   

reproductive hormones in diabetic patients 
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١٥

 في المزمن الكلى مرض فى نذیر كعامل االیسر البطین كتلھ مؤشر ماجستیر االطفال طب العارف اهللاعبد زینب
  األطفال

Left Ventricular Mass Index As Aprognostic Factor In 
Chronic Kideny Disease 

  عمري الدین صالح ٠د٠ا
  األطفال طب أستاذ

  على بدوى أحالم ٠د
 األطفال طب مدرس

   باللغة البحث موضوع یكون ان على  وافق المجلس
  كالتالى االنجلیزیة

Left Ventricular Mass Index As  
 Aprognostic Factor In Chronic Kideny      

Disease in children                      

  : األبحاث مواضيع تسجيالت  تابع

 مجلس ال قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم

 محمد سمیر مي
 

  وأمراض التولید
 النساء 

  الوالده بعد ما نزیف عن دراسھ ماجستیر
audit of management of post partum hemorrhage 

  كامل صالح حسن ٠د٠ا
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  حسانین إبراھیم احمد ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  حسن نبیل احمد ٠د
 النساء وأمراض التولید مدرس

  كالتالى البحث موضوع یكون ان على المجلس  وافق
  الوالده بعد ما نزیف معالجة عن تدقیقیة دراسھ

audit of management of post               an  
partum hemorrhage                     

   والعنایة التخدیر محمد كمال الدین عالء ھیثم
  المركزة

 الفقار جنیب تخدیر فى البیوبیفاكین الى سلفات الماغنسیوم عقار اضافة ماجستیر
  المفتوحة الكلى عملیات بعد الصدریة

Adding magnesium sulphate to bupivacaine in the 
thoracic paravertebral block after open renal surgeries 

  إبراھیم محمد على أسامة ٠د٠أ
  المركزة والعنایة التخدیر أستاذ

  سید أحمد جیھان ٠م٠أ
 المركزة والعنایة التخدیر مساعد أستاذ

  كالتالى البحث موضوع یكون ان على وافق المجلس 
 فى البیوبیفاكین الى سلفات الماغنسیوم اضافة تاثیر
  المفتوحة الكلى عملیات بعد الصدریة الفقار جنیب تخدیر

Effect of Adding magnesium sulphate 
 to bupivacaine in the thoracic paravertebral 

 block after open renal surgeries 
   العظیم عبد نبیل أسماء
 مھران

 الكبدي البابي الورید إنسداد مضاعفات و أسباب ، حدوث معدل تقییم ماجستیرالباطنة األمراض
  الكبدي التلیف مرضي في

Evaluation of prevalence , risk factors and 
complications of portal vein thrombosis in  patients 
with liver cirrhosis 

  األمین أحمد حسین٠د٠أ
  الباطنة االمراض أستاذ

  سلیمان محمد منى ٠د
 الباطنة األمراض مساعد أستاذ

  كالتالى البحث موضوع یكون ان على وافق المجلس 
 إنسداد مضاعفات و الخطورة عوامل حدوث معدل
  الكبدي التلیف مرضي في كبديال البابي الورید

prevalence , risk factors and complications 
 of portal vein thrombosis in  patients with 

liver cirrhosis 
  اللیفیھ االورام ذوات لسیداتل االنجابى األداء ماجستیر وأمراض التولید محمد على سھیر

Reproductive performance in women with fibriod 
  كامل محمد أحمد مؤمن ٠د٠أ

  النساء وأمراض التولید أستاذ
  نصر على محمد أحمد ٠د٠أ

  النساء وأمراض التولید أستاذ
  زھران محمد كمال ٠د

 النساء وأمراض التولید مساعد أستاذ

  

 

 المناطق طب حلمى محمد أحمد
   الحارة
 ھازوالج

 الھضمي

 المضادة واالجسام) بي( الفیروسى الكبدى االلتھاب الجسام مسح ماجستیر
 فى االولي الكبد سرطان مرضي فى) سى( الفیروسى الكبدي لاللتھاب
  مصر صعید

SCREENING FOR HBSAG AND ANTI-HCV IN PATIENTS 

  سلیمان الحمید عبد نىالغ عبد ٠د٠أ
 والجھاز الحارة المناطق طب أستاذ

  الھضمي
  المالك عبد عمر محمد ٠د
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١٦

WITH PRIMARY HEPATOCELLULAR CARCINOMA IN 
UPPER EGYPT 

 والجھاز الحارة المناطق طب مدرس
 الھضمي

  

  : األبحاث مواضيع تسجيالت  تابع

 لمجلس ا قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم

  المخروطیة القرنیة عالج فى میو حلقات دكتوراه العین وجراحة طب على محمد أحمد مؤمن
Myorings in treatment of keratoconus 

  إسماعیل محمد محمود ٠د٠أ
 - األزھر طب – العین وجراحة طب أستاذ

  القاھرة
  الصدفي عمر ھاني ٠م٠أ

  العین وجراحة طب مساعد أستاذ
  محمد یمالعظ عبد خالد ٠د

 العین وجراحة طب مدرس

 موضوع یكون ان علىوافق المجلس 
  كالتالى البحث

Mayo rings in treatment of  
keratoconus 

 من المعزولة الجذعیة الخالیا لفصل المختلفة التقنیات تقییم ماجستیر التجمیل جراحة بیومى رجب ایھاب
  الدھنیة االنسجة

Evaluation of adipose derived human 
mesenchymal stem cells isolation by different 
techniques 

  كامل حسین عاصم ٠د٠أ
  التجمیل جراحة أستاذ

  تھامى على محمد أحمد ٠د
  التجمیل جراحة مدرس

  المتجلى عبد یس فاطمة ٠د
 الھستولوجى مدرس


  

 

 الملتصقة المشیمة تشخیص في األبعاد ثالثي المقوي الدوبلر دكتوراه النساء وأمراض ولیدالت حسن رمضان فاروق محمد
 ثنائیة الصوتیة فوق بالموجات مقارنة الحمل أثناء مرضیا
  الملون والدوبلر األبعاد

Three-Dimensional Power Doppler 
Ultrasonography In The Antenatal Diagnosis Of 
Morbidly Adherent Placenta Compared To Two-
Dimensional Ultrasonography And Color 
Doppler Ultrasonography 

  یوسف الحمید عبد الدین عالء ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  الحسن أبو محمد أحمد ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

   محمد حسین مصطفى ٠د
 النساء وأمراض التولید مساعد أستاذ


  

 

 واألذن األنف عبداهللا محمد ابراھیم شیماء
 والحنجرة

استئصال لحمیة خلف األنف باستخدام المنظار الضوئي لألنف  ماجستیر
  والجیوب األنفیة

Endoscopic guided adenoidectomy 
 

  صالح محمد عزت ٠د٠أ
  والحنجرة واألذن األنف أستاذ

  أحمد  الشافعى مزةح ٠د
 والحنجرة واألذن األنف مدرس

 موضوع یكون ان على وافق المجلس 
  كالتالى العربیة باللغة البحث

   باستخدام األنف خلف لحمیة استئصال
 الضوئي المنظار

 األولى نالمرحلتی تقصیر فى الھیوسین بیوتلوبرمید تأثیرعقار   ماجستیر النساء وأمراض التولید محمد محمد الرحمن عبد
  منضبطة عشوائیة سریریة تجربة الوالده من والثانیة

  مكارم حسین محمد ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  سانینح ابراھیم أحمد ٠د٠أ

 موضوع یكون ان على وافق المجلس 
  كالتالى العربیة باللغة البحث
   تقصیر فى الھیوسین بیوتلوبرمید تأثیر
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١٧

the effect of Hyoscine Butylbromide in 
shortening  the first and second stages of labor : 
A randomized controlled clinical trial  
  

  النساء وأمراض التولید أستاذ
  زھران محمد كمال ٠د

 النساء وأمراض التولید مساعد أستاذ

   الوالده من والثانیة األولى المرحلتین
 منضبطة عشوائیة سریریة تجربة

  

  : األبحاث مواضيع تسجيالت  تابع

 مجلس ال قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم

 متاخرة بالدم المیكروبیة العدوى فى  اكلینیكیة تدقیقیة دراسة ماجستیر  االطفال طب السالم عبد الحفیظ عبد سعد
  الوالدة حدیثى االطفال فى الحدوث

clinical audit on late onset neonatal sepsis 

  محمد عطوة سامیة ٠د٠ا
  األطفال طب أستاذ

  الدین كمال محمد جیھان ٠د٠أ
 األطفال طب أستاذ

 البحث موضوع یكون ان علىوافق المجلس 
  كالتالى العربیة باللغة
 العدوى فى سریریة تدقیقیة دراسة

 االطفال فى الحدوث متاخرة المیكروبیة
  الوالدة حدیثى

 

 األذن طبلة لغشاء الموتر الجزء فى الثقب وحجم موقع أثر  ماجستیر والحنجرة واالذن االنف مرن احمد حسن سوزان
  الطبلة ترقیع عملیة  نجاح معدل على

Impact of Site and Size of Pars Tensa Tympanic 
Memberane Perforation on the Success Rate of 
Myringoplasty 

  صالح محمد عزت ٠د٠ا
  والحنجرة واالذن فاالن أستاذ

  سالم محمود أحمد محمد ٠د
 والحنجرة واالذن االنف مدرس

 موضوع یكون ان على ق المجلس واف
  كالتالى البحث

   الموتر الجزء فى الثقب وحجم موقع ریأثت
   عملیة  نجاح معدل على األذن طبلة لغشاء
 الطبلة ترقیع

     جوهرياً غير تغيراً البحث موضوع تغيير

 لمجلس ا قرار   التغيير بعد البحث موضوع     التغيير قبل البحث موضوع  الدرجة خصصالت  االسم

  العصیات عینات فى الكتامیز- بیتا المیتالو تقییم دكتوراه اإلكلینیكیة الباثولوجیا شوقي ابتسام
   والمقاومة للسكریات مخمرة الغیر الجرام السالبة 

  للكربابینیم
Evaluation of metallo β- lactamase in 
carbapenem resistant non fermenting gram 
negative bacilli isolates 

  العصیات عینات فى الكتامیز- بیتا المیتالو تقییم
   والمقاومة لالكتوز مخمرة الغیر الجرام السالبة 

  للكربابینیم
Evaluation of metallo β - lactamase 
in carbapenem resistant non lactose 
 fermenting gram negative bacilli isolates 


  

 

 االستجابة تتبع في حیوي كمؤشر الدواره السرطانیة الخالیا دكتوراه األورام عالج المرشدي محمد سمر
  المبكر الثدي سرطان حاالت في المساعد الكیماوي للعالج

Role of circulating tumor cells (CTCS) as a 

 تتبع في حیوي كمؤشر الدواره السرطانیة الخالیا
 سرطان حاالت في المساعد الكیماوي للعالج االستجابة

   الثدي
Role of circulating tumor cells (CTCS) as a 
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١٨

prognostic marker in adjuvant setting of 
early breast cancer patients 

prognostic marker in adjuvant setting of 
breast cancer patients 

  

 

  

  

     جوهرياً تغيراً البحث موضوع غييرت

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

 االطفال عالج فى المزدوجة الدمویة التصفیة دور دكتوراه االطفال طب سلیمان حسن ھیام
  التسممیة بالصدمة المصابین

Role of hemo difiltration in children 
with septic shock 

 فى المستخدمة المتعددة للوسائل مقارنة دراسة
 األطفال مستشفى فى بارى جلیان متالزمة عالج

  بأسیوط الجامعي
A comparative study of various 
therapeutic modalities for guillian  
barre syndrome at assiut university 
children hospital 

  كالتالى البحث موضوع یكون ان على ق المجلس واف
 عالج فى المستخدمة المتعددة للوسائل مقارنة دراسة

   بارى جلیان متالزمة
A comparative study of various 
therapeutic modalities for guillian  barre 
syndrome 

  

     جوهرياً تغيراً البحث موضوع غييرت

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

  البطن تجویف منظار طریق عن الجذرى البروستاتا استئصال دكتورهالبولیة المسالك جراحة فدان ابو ابراھیم حسن عمرو
Laparoscopic radical prostatectomy 

  استئصال لجراحة المختلفة االنواع بین مقارنة دراسة
  الجذرى البروستاتا

Comparative study between various types of 
radical prostatectomy 


   

     اإلشراف لجنة تعديل وكذا جوهرياً غير تغيراً البحث موضوع تغيير

 مجلس ال قرار  التعديل بعد اإلشراف لجنة  التغيير بعد البحث موضوع  التعديل قبل اإلشراف لجنة    التغيير قبل البحث موضوع الدرجة التخصص  االسم
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١٩

   الباثولوجیا  یوسف صفوت مریم

 اإلكلینیكیة

 فى ١جلیكوبروتین ٢البیتا مضادات تقییم ماجستیر
  الحمراء الذئبة مرضى

The assessment of anti β 2 
glycoprotein -1 an body in 
systemic lupus erythrematosus 
patients 

  تھامي محمد وفاء ٠د٠أ
  اإلكلینیكیة الباثولوجیا أستاذ

  الدین كمال محمد تغرید ٠د
 الباثولوجیا مساعد أستاذ

  إلكلینیكیة
 

 ١وبروتینجلیك ٢البیتا مضادات تقییم
  الحمراء الذئبة مرضى فى

assessment of anti- beta2 
glycoprotein -1 an body in 
systemic lupus 
erythrematosus patients 

  تھامي محمد وفاء ٠د٠أ
  اإلكلینیكیة الباثولوجیا أستاذ

  الدین كمال محمد تغرید ٠د
  اإلكلینیكیة الباثولوجیا مساعد أستاذ

  الجندي نالدی صالح سلوى ٠د٠أ
 الباطنة األمراض أستاذ




  

 

  

  

     اإلشراف لجنة تعديل وكذا جوهرياً تغيراً البحث موضوع تغيير

 مجلسال قرار  التعديل دبع اإلشراف لجنة  التغيير بعد البحث موضوع  التعديل قبل اإلشراف لجنة    التغيير قبل البحث موضوع الدرجة التخصص  االسم

   عالم أحمد

 الحمید عبد

  عالج

 االورام 

 من المكون الحثى الكیمائى العالج استخدام دكتوراه
 واالوكسالیبالتین واللیكوفرین الفلوریورسیل
 االشعاعى بالعالج متبوعا واالیرینوتیكان

 فى الكابیسیتابین عقار باستخدام المحفز
  محلیا المتقدم البنكریاس سرطان عالج

Induction chemotherapy 
fluorouracil leucovorin oxaliplatin 
and irinotican (folfirinox) 
followed with concurrent 
capecitapin and radiation therapy 
in treatment of patients with 
inoperable locally advanced 
cancer pancreas 

  مكاوى الحكیم عبد محمد ٠د٠أ
 والطب االورام عالج اذأست

  النووى
  مصطفى الدین جمال حنان ٠د

  االورام عالج مساعد أستاذ
  امین فائق عبیر ٠د

 األورام عالج مدرس

 التي الجزیئیة اآللیات على التعرف
 في األشعاعي العالج مقاومة تسبب

 مستقبالت  خالل  البنكریاس سرطان
  انتجرین ١-بیتا

Identification of the 
molecular mechanisms by 
which β1-integrin mediates 
radiation resistance in 
Pancreatic Cancer 

  مكاوي الحكیم عبد محمد ٠د٠أ
 والطب األورام عالج أستاذ

  النووي
  مصطفى الدین جمال حنان ٠د

  االورام عالج مساعد أستاذ
  امین فائق عبیر ٠د

  األورام عالج مدرس
  برونر توماس ٠د٠أ

 جامعة – االشعاعى الجالع أستاذ
 المانیا – فرایبورج




  

 

   إشراف لجنة تعديل

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

  دمحمو عمر نبیل نغم ٠د ماجستیر التشخیصیة األشعة السید جمال دینا
  التشخیصیة األشعة مساعد أستاذ

  محمود عمر نبیل نغم ٠د
  التشخیصیة األشعة مساعد أستاذ



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

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


 
 

٢٠

  العال عبد محمد شریف ٠د
  التشخیصیة األشعة مدرس

  حامد مصطفى أحمد ٠د٠أ
 التشخیصیة األشعة أستاذ

  العال عبد محمد شریف ٠د
  التشخیصیة األشعة مدرس

  الحلیم عبد كامل عالء ٠د٠أ
 والحنجرة ألذنوا األنف أستاذ

  

 

  یوسف زید أبو حازم ٠د ماجستیر التشخیصیة األشعة صادق صالح محمد
  التشخیصیة األشعة مدرس

  أحمد سید جیھان ٠د
  التشخیصیة األشعة مدرس

  حامد مصطفى أحمد ٠د٠أ
 التشخیصیة األشعة استاذ

  یوسف زید أبو حازم ٠د
  التشخیصیة ألشعةا مدرس

  أحمد سید جیھان ٠د
  التشخیصیة األشعة مدرس

  سالم محمود أحمد محمد ٠د٠أ
 والحنجرة واألذن األنف أستاذ


  

 

   إشراف لجنة تعديل

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

  اللطیف عبد حارث حنان ٠د٠أ ماجستیر اإلكلینیكیة الباثولوجیا سلیم مختار الشیماء
  اإلكلینیكیة الباثولوجیا أستاذ

  أحمد عمر أسماء ٠د
  اإلكلینیكیة الباثولوجیا مدرس

 

  اللطیف عبد حارث حنان ٠د٠أ
  اإلكلینیكیة الباثولوجیا أستاذ

  أحمد عمر أسماء ٠د
  إلكلینیكیةا الباثولوجیا مدرس

  عطیة أحمد محمد عالء ٠د
 المركزة والعنایة التخدیر مساعد أستاذ


   

 عبد الرحیم عبد
 صادق الناصر

  عبداهللا بدوي عبداهللا ٠د٠أ ماجستیر الجراحة
  الجراحة أستاذ

  زیان تونى أحمد ٠د٠أ
  الجراحة أستاذ

  حلمي احمد اشرف ٠م٠أ
 الجراحة مساعد ستاذأ

  عبداهللا بدوي عبداهللا ٠د٠أ
  الجراحة أستاذ

  حلمي احمد اشرف ٠م٠أ
  الجراحة مساعد أستاذ

  سیف محمد ھاني ٠د٠أ
 التشخیصیة األشعة أستاذ


   

 عبد إسماعیل أحمد
 العظیم

  على بداهللاع سناء ٠د٠أ ماجستیر المركزة والعنایة التخدیر
  المركزة والعنایة التخدیر أستاذ

  الرحیم بد جالل محمد ٠م٠أ
 المركزة والعنایة التخدیر مساعد أستاذ

  على عبداهللا سناء ٠د٠أ
  المركزة والعنایة التخدیر أستاذ

  الرحیم بد جالل محمد ٠م٠أ
  المركزة والعنایة التخدیر مساعد أستاذ

  صدیق إسماعیل محمد ٠د
 اإلكلینیكیة الباثولوجیا مدرس


   

   االساسیة الطبیة العلوم خلیل على خلیل محمد
 )الطبیة المیكروبیولوجیا(  

  أحمد صادق أحمد ٠د٠أ ماجستیر
  الطبیة المیكروبیولوجیا أستاذ

  قابیل حسن طارق ٠د
  األزھر جامعة – الطبیة المیكروبیولوجیا مساعد أستاذ

  قابیل حسن طارق ٠د
  األزھر جامعة – الطبیة المیكروبیولوجیا مساعد أستاذ

  البدوي بكر حسن امنیة ٠د
  الطبیة المیكروبیولوجیا مدرس
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  البدوي بكر حسن امنیة ٠د
  الطبیة المیكروبیولوجیا مدرس

  الرحیم عبد الدین شرف عبیر ٠د
 الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب مدرس

  الرحیم عبد الدین شرف عبیر ٠د
 الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب مدرس

   والتأھیل الطبیعي الطب محمد حسین شاذلى

 والروماتیزم

  عبداهللا محمد الزھراء فاطمة ٠د٠أ دكتوراه
  والروماتیزم والتأھیل الطبیعي الطب أستاذ

  رشاد محمد سونیا ٠د٠أ
  والروماتیزم والتأھیل الطبیعي طبال أستاذ

  عابدة محمد أحمد عصام ٠د٠أ
 والروماتیزم والتأھیل الطبیعي الطب أستاذ

  رشاد محمد سونیا ٠د٠أ
  والروماتیزم والتأھیل الطبیعي الطب أستاذ

  عابدة محمد أحمد عصام ٠د٠أ
 والروماتیزم والتأھیل الطبیعي الطب أستاذ


   

  

    إشراف لجنة تعديل تابع

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

  حسن زارع العابدین زین ٠د٠أ ماجستیر المركزة والعنایة التخدیر السید الحي عبد الشیماء
  المركزة والعنایة التخدیر أستاذ

  ممدوح دأحم ایمن ٠م٠أ
 المركزة والعنایة التخدیر مساعد أستاذ

  حسن زارع العابدین زین ٠د٠أ
  المركزة والعنایة التخدیر أستاذ

  ممدوح أحمد ایمن ٠م٠أ
  المركزة والعنایة التخدیر مساعد أستاذ

  إسماعیل محمود الدین عالء ٠د٠أ
 النساء وأمراض التولید مساعد أستاذ


  

  یوسف سمیر  سالى

 حسن 

  فتحي أحمد نھال ٠د٠أ ماجستیروالروماتیزم والتأھیل الطبیعي الطب
  والروماتیزم والتأھیل الطبیعي الطب أستاذ

  إسماعیل محمد نادیة ٠م٠د٠أ
  والروماتیزم والتأھیل الطبیعي الطب مساعد أستاذ

  غندور على محمود عبیر ٠د
 والروماتیزم تأھیلوال الطبیعي الطب مدرس

  فتحي أحمد نھال ٠د٠أ
  والروماتیزم والتأھیل الطبیعي الطب أستاذ

  إسماعیل محمد نادیة ٠م٠د٠أ
  والروماتیزم والتأھیل الطبیعي الطب مساعد أستاذ

  جمعة حسنین سمر ٠د
 والروماتیزم والتأھیل الطبیعي الطب مدرس


  

  مجلي إبراھیم حسن ٠د ماجستیر التشخیصیة األشعة حسانین حسانین ماءشی
  التشخیصیة األشعة مساعد أستاذ

  محمد مصطفى ریم ٠د
 التشخیصیة األشعة مدرس

  مجلي إبراھیم حسن ٠د
  التشخیصیة األشعة مساعد أستاذ

  محمد مصطفى ریم ٠د
  التشخیصیة األشعة مدرس

  عباس أحمد وائل ٠د
 طنةالبا األمراض مدرس


  

  قطب محمد ابراھیم حسن ٠د٠أ ماجستیر المركزة والعنایة التخدیر  الحمید عبد محمد خالد
  المركزة والعنایة التخدیر أستاذ

  ابراھیم مصطفي نجوي ٠م٠أ

  قطب محمد ابراھیم حسن ٠د٠أ
  المركزة والعنایة التخدیر تاذأس
  ابراھیم مصطفي نجوي ٠م٠أ
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  المركزة والعنایة التخدیر مساعد أستاذ المركزة والعنایة التخدیر مساعد أستاذ سید 
  خضر حسین محمد ایمان ٠د٠أ

 العصبیة االمراض أستاذ

  

  محمد محمد ترنیم

 خضیرى 

  قاید حسن محمد ٠د٠أ ماجستیر االسرة طب
  المجتمع وطب العامة الصحة أستاذ

  الجلیل عبد صالح سعید ٠د
 القاھرة طب – األسرة طب مدرس

  قاید حسن محمد ٠د٠أ
  المجتمع وطب العامة الصحة أستاذ

  السروجى بدر محمد یاسر ٠م٠أ
  والنفسیة العصبیة األمراض مساعد أستاذ

  الجلیل عبد صالح سعید ٠د
 القاھرة طب – األسرة طب مدرس


  

  

  

    إشراف لجنة تعديل تابع

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

  الدین شمس محمد رنده ٠د٠أ ماجستیر المجتمع وطب العامة الصحة المالك عبد على مرام
  المجتمع وطب العامة الصحة أستاذ

  شبیب خیر محمد مدأح ٠د
 المجتمع وطب العامة الصحة مدرس

  الدین شمس محمد رنده ٠د٠أ
  المجتمع وطب العامة الصحة أستاذ

  البیھ محمد أحمد خالد ٠د٠أ
  والنفسیة العصبیة األمراض أستاذ

  شبیب خیر محمد أحمد ٠د
  المجتمع وطب العامة الصحة مدرس

 


   

  حسن القادر عبد عفاف ٠د٠أ دكتوراه التشخیصیة االشعة العلیم عبد على ریھام
  التشخیصیة األشعة أستاذ

  محمد الدین عز مصطفى ٠د
 التشخیصیة األشعة مساعد أستاذ

  احمد الحمد أبو إیمان ٠د٠أ 
  التشخیصیة األشعة أستاذ

  یوسف زید أبو الدین حسام ٠د
 التشخیصیة األشعة مساعد أستاذ


  

 

  حامد مصطفى أحمد ٠د٠أ دكتوراه التشخیصیة االشعة جودة حامد ھبھ
  التشخیصیة األشعة أستاذ

  أحمد الحمد ابو ایمان ٠د٠أ
  التشخیصیة األشعة أستاذ

  مجلي ابراھیم حسن ٠د٠أ
 التشخیصیة األشعة أستاذ

  عبداهللا حسن الكریم عبد ٠د٠أ
  التشخیصیة األشعة اذأست
  أحمد الحمد ابو ایمان ٠د٠أ

  التشخیصیة األشعة أستاذ
  مجلي ابراھیم حسن ٠د٠أ

 التشخیصیة األشعة أستاذ
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   قيد استمرار

 مجلسال قرار السبب  المدة التخصص الدرجة الطالب اسم

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  الرسالة استكمال ٢٠١٥ ابریل من اعتبارا عام لمدة الباطنة مراضاأل ماجستیر سید محمد شیرین

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة الدراسة استكمال ٢٠١٥ ابریل من اعتبارا عام لمدة الباطنة األمراض ماجستیر على الحلیم عبد نیرفانا

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة الدراسة استكمال ١/٧/٢٠١٥ من اعتبارا عام لمدة الدمویة واألوعیة القلب طب ماجستیر وھبھ وجیھ بسمة

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة الدراسة استكمال ٢٠١٥ أكتوبر من اعتبارا عام لمدة والتناسلیة الجلدیة األمراض ماجستیر  محمد السید أحمد

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة الدراسة استكمال ١/٧/٢٠١٥ من اعتبارا عام لمدة والحنجرة واألذن األنف دكتوراه اللطیف عبد السید بسمة

 اللجنة وافق المجلس على ما جاء بقرار الرسالة استكمال ٢٠١٥ أكتوبر من اعتبارا عام لمدة الھضمي والجھاز الحارة المناطق طب دكتوراه نبیل محمد اهللا ھبھ

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة الرسالة استكمال ٢٠١٥/٢٠١٦ أكتوبر حتى البولیة المسالك جراحة دكتوراه محمد محمود مجدى محمود

 للجنةوافق المجلس على ما جاء بقرار ا الدراسة استكمال ٢٠١٥ أكتوبر حتى عام لمدة البولیة المسالك جراحة ماجستیر محمد حلمى محمد أحمد

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة الرسالة استكمال ٢٠١٥/٢٠١٦ الجامعي العام حتى ) اآلدمي التشریح(  األساسیة الطبیة العلوم دكتوراه زخارى موریس مریم
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 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة الرسالة كمالاست ٢٠١٥/٢٠١٦ الجامعي العام حتى ) اآلدمي التشریح(  األساسیة الطبیة العلوم دكتوراه بسطوروس ادوارد اشرف

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة الرسالة استكمال ٢٠١٥/٢٠١٦ الجامعي العام حتى ) اآلدمي التشریح(  األساسیة الطبیة العلوم دكتوراه میخائیل عبداهللا غبریال

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة الرسالة استكمال ٢٠١٥/٢٠١٦ الجامعي العام حتى ) اآلدمي التشریح ( األساسیة الطبیة العلوم دكتوراه قسطندى بنیامین میرى

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة الرسالة استكمال ٢٠١٥ أكتوبر من اعتبارا عام لمدة التشخیصیة األشعة دكتوراه محمد حسین عبیر

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة الرسالة استكمال ٢٠١٥ أكتوبر من اعتبارا عام لمدة التشخیصیة ةاألشع دكتوراه البارودي مؤمن محمد

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة الرسالة استكمال ٢٠١٥ یلأبر من اعتبارا عام لمدة التشخیصیة األشعة دكتوراه سید فرغلى شیماء

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة الرسالة استكمال ٢٠١٥ یلأبر من اعتبارا عام لمدة خیصیةالتش األشعة دكتوراه سامى محمد مروة

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة الرسالة استكمال ٢٠١٥ یلأبر من اعتبارا عام لمدة التشخیصیة األشعة دكتوراه محمود أحمد ناھد

   قيد استمرار

 مجلسال قرار السبب  دةالم التخصص الدرجة الطالب اسم

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة الرسالة استكمال ٢٠١٥ یلأبر من اعتبارا عام لمدة التشخیصیة األشعة دكتوراه أحمد اهللا عبد شیماء

 ما جاء بقرار اللجنةوافق المجلس على  الرسالة استكمال ٢٠١٥ یلأبر من اعتبارا عام لمدة التشخیصیة األشعة دكتوراه كامل زكریا محمد

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة الرسالة استكمال ٢٠١٥ یلأبر من اعتبارا عام لمدة التشخیصیة األشعة دكتوراه الرحمن عبد عزمي محمد

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة الرسالة استكمال  النساء وأمراض التولید ماجستیر صدیق اسماعیل ھشام

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة الرسالة استكمال ٢٠/١٠/٢٠١٥ من اعتبارا عام لمدة الباطنة االمراض دكتوراه الرءوف عبد مصطفى ھبھ

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  ٢٠١٤ أكتوبر من اعتبارا عام لمدة والحنجرة واالذن االنف دكتوراه جاد أحمد عمر محمد

  : قيد تجميد

 مجلسال قرار السبب  المدة التخصص الدرجة الطالب اسم
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 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة زوج مرافقة ١/١٠/٢٠١٥ من اعتبارا عام لمدة الصدریة األمراض دكتوراه تھامي إسماعیل إیمان

 لمجلس على ما جاء بقرار اللجنةوافق ا للخارج للسفر ١/١٠/٢٠١٤ من اعتبارا عام لمدة الكلى أمراض ماجستیر رشاد حسن رشاد

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة للخارج للسفر ٢٠١٥ فبرایر من اعتبارا عام لمدة والتناسلیة الجلدیة االمراض ماجستیر محمد سید ھبھ

  

  القيد تحويل

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

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة أسیوط جامعة أسوان جامعة األطفال طب دكتوراه الباسط عبد الصبور عبد محمد

  

  القيد إلغاء

 مجلسال قرار اإللغاء سبب التخصص الدرجة الطالب اسم

 س على ما جاء بقرار اللجنةوافق المجل القسم في انتظامھ ملعد والحنجرة واألذن األنف دكتوراه الجواد عبد أحمد الجواد عبد

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة القسم في انتظامھ ملعد والحنجرة واألذن األنف دكتوراه محمود محمد اسامة

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة القسم في انتظامھ ملعد والحنجرة واألذن األنف دكتوراه فؤاد رأفت ھاني

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة طلبھ على بناء الجراحة ماجستیر ینيالحس خلف طارق مصطفى

  

الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع محمد العال عبد الدین نصر/  للطبیب البولیة المسالك جراحة في الدكتوراه رسالة قبول 

 وافق المجلس مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراه : القرار 

الدكتوراه درجة بمنحھا التوصیة مع جبري يفرغل ماجدة/  للطبیبة األطفال طب في اهالدكتور رسالة قبول 
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 درجة الدكتوراه  اوافق المجلس مع التوصیة بمنحھ: القرار 

الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع حسان الرحیم عبد رامي/  للطبیب الجراحة في الدكتوراه رسالة قبول 

 ة بمنحھ درجة الدكتوراه وافق المجلس مع التوصی: القرار 

الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع الغنى عبد على محمد وجدي/  للطبیب التجمیل جراحة في الدكتوراه رسالة قبول 

 وافق المجلس مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراه : القرار 

الدكتوراه درجة ابمنحھ التوصیة مع الجزار السید فتحي أمیرة/  ةللطبیب المجتمع وطب العامة الصحة في الدكتوراه رسالة قبول 

 درجة الدكتوراه  اوافق المجلس مع التوصیة بمنحھ: القرار 

الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع محمد شاھین صفوت محمد/  للطبیب الجراحة في الدكتوراه رسالة قبول 

 وافق المجلس مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراه : القرار 

 

الدكتوراه درجة بمنحھ التوصیة مع محمد أحمد مصطفى محمد/  للطبیب العصبیة األمراض في الدكتوراه رسالة قبول 

 وافق المجلس مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراه : القرار 

  

  

  اإلكلینیكیة الباثولوجیا                مقبول مدأح مقبول أحمد

  الباطنة األمراض                   محمد الرازق عبد ریھام

  ) الباثولوجي(  األساسیة الطبیة العلوم       أحمد خلف جالل أحمد

  المركزة والعنایة التخدیر                       ھاشم ثروت محمد أحمد

  الكلى أمراض                  العلیم عبد على ثروت رانیا
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٢٧

  الدمویة واألوعیة القلب طب           ماھر معوض أسماء

  النساء وأمراض التولید             فایز فتحي مرجریت

  اإلكلینیكیة الباثولوجیا          أحمد محمد محمود مھا

  ) الباثولوجیا(  األساسیة الطبیة ومالعل      محمد السید محمود باهللا المعتز

  والتناسلیة البولیة المسالك جراحة     الخطیب مصطفى العزیز عبد محمد

  ) الفارماكولوجى(  األساسیة الطبیة العلوم      ملھ سید محمد

 

 

 

  

   

  الكلى أمراض        عطیة محمد ھبھ

  األطفال طب        سنادة شحاتة سامیة

  الدمویة واألوعیة القلب طب           شفیق رفعت مریم

  اإلكلینیكیة الدم أمراض              حسین نادى أسماء

  والصدر القلب جراحة             العبودى محمد ھاني

  األطفال طب      الرحیم عبد أحمد السید صفاء

    األطفال طب      محمود محسن موسى

    المركزة والعنایة التخدیر               رزق جمال روماني
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٢٨

  الدمویة واألوعیة القلب طب          عید جمعة أسماء

  الكلى أمراض      الطویرى أحمد یاسمین

  ةالبولی المسالك جراحة            الجندي نجیب أحمد محمد

  العظام جراحة            سعید القوى عبد المجید عبد عماد

  األطفال طب               الحمید عبد محمد شیماء

  المركزة والعنایة التخدیر         ساویرس موریس سالي

  النساء وأمراض التولید          صدیق إسماعیل ھشام

  والنفسیة العصبیة األمراض        محمد سید مصطفى سید

  البولیة المسالك جراحة          الجواد عبد مصطفى عمرو

  المركزة والعنایة التخدیر          نبیھ منیر بیتر

  

  

  النساء وأمراض التولید            ھرمینا إبراھیم فادى

  األطفال طب                أحمد صالح أحمد

  النساء وأمراض التولید          على أحمد دینا

  اإلكلینیكیة الباثولوجیا        الرحیم عبد أمین فؤاد عبیر

  التشخیصیة األشعة           على رمضان على

  النساء وأمراض التولید       سالم حسنین حسن مشھور

  األطفال طب            العال عبد عز ىمصطف

  الباطنة األمراض            أحمد مجدي وفاء
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٢٩

  الباطنة األمراض            أنیس فیكتور روزیت

  المركزة والعنایة التخدیر       مصلحي سلیمان أحمد

  الباطنة األمراض          محمود أحمد الرحیم عبد

  الدمویة واألوعیة القلب طب      حبیب وھیب ھاني

  األطفال طب              محمد كمال شیماء

  الباطنة األمراض          الحمید عبد محمد الحمید عبد

  األطفال طب              عشم ظریف میریت

  والنفسیة العصبیة األمراض    حافظ محمود محمد اآلء

  اإلكلینیكیة والسموم الشرعي الطب           أحمد إبراھیم محمد

  لنساءا وأمراض التولید      عزیز عونى بیتر

  

  

  النساء وامراض التولید      یونس طلبة أحمد

  األطفال طب           حسین محمد رشا

  النساء مراضوأ التولید       سالم زكریا نعمھ

   المركزة والعنایة التخدیر    رفاعى الموجود عبد ھیثم

  ) الھستولوجى(  األساسیة الطبیة العلوم       الرحیم عبد محمود فاطمة

  والنفسیة العصبیة األمراض      محمد ممدوح أحمد

      االطفال طب            عیسى رسمى اسعد

  والنفسیة العصبیة االمراض    الفضیل عبد عثمان ھاجر
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٣٠

  التجمیل جراحة        الودود عبد عادل حمدم

  االكلینیكیة الدم امراض        محمد طالب نورھان

 

 

  التشخیصیة األشعة           على السعود أبو محمد على

  

 وأداء واألعصاب المخ ماجستیر من األول الجزء امتحانات في الجراحة مادة امتحان من واألعصاب المخ جراحة في الماجستیر لدرجة المقید محمد العظیم عبد معتز/  الطبیب إعفاء
   المقررات باقي في االمتحان

  

  

   األورام عالج في الماجستیر برسالة الخاصة  ١٢/٥/٢٠١٥ بتاریخ القسم مجلس في علیھ الموافقة تم الذي العنوان إلى البحث عنوان إعادة بشأن النووي والطب األورام عالج قسم خطاب

  كالتالى العنوان وكان امین طاھر محمد/  للطبیب

  لالورام مصر جنوب بمعھد ونتائجھ المرئ سرطان لحاالت جذرى كعالج او الجراحة قبل للكیمیائى المصاحب االشعاعى العالج استخدام

Neoadjuvant or definitive chemoradiation for locoregional esophageal cancer and its outcome at south Egypt cancer institute (retrospective 
study) 

  وضوع البحث باللغة العربیة كالتالى ان یكون موافق المجلس على : القرار 

    لالورام مصر جنوب بمعھد ونتائجھ الموضعى المرئ سرطان لحاالت جذرى كعالج او الجراحة قبل للكیمیائى المصاحب االشعاعى العالج استخدام

  

  علیھم المستحقھ ومالرس بسداد قاموا الذین الدكتوراه لدرجة األطباء بعض قید عادةإ بشأن الكلیة مجلس علي للعرض مذكرة
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٣١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أعمال من یستجد ما

  : األبحاث مواضيع تسجيالت

 مجلسال قرار  األشراف لجنة  البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم

 محمد محمد منى
 مرزوق

  :ميالتوا حمل فى المبكرة الدةالو منعل المھبلى البروجسیترون ماجستیر النساء وأمراض التولید
  ضابطة عشوائیة دراسة

Vaginal progesterone for prevention of  preterm 
 twin   delivary:A randomized controlled trial 

  مخلوف أحمد محمد أحمد ٠د٠أ
  النساء وأمراض التولید أستاذ

  محمد حسین مصطفى ٠د٠أ
  شعبان ممدوح عمر ٠د

 النساء وامراض دالتولی مساعد أستاذ

  البحث موضوع یكون ان على وافق المجلس 
  لىاكالت العربیة باللغة 

   المبكرة الوالدة منعل المھبلى البروجسیترون
  منضبطة عشوائیة دراسة:ميالتوا الحمل فى
 

  

   قيد استمرار

 مجلسال قرار السبب  المدة التخصص الدرجة الطالب اسم
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٣٢

 الدراسة استكمال ٢٠١٦ أكتوبر حتى ٢٠١٤ أكتوبر من اعتبارا التشخیصیة  شعةاأل دكتوراه العلیم عبد على ریھام
   

  

  حدیث أول جزء األورام عالج ماجستیر فتحي الناصر عبد جمال دعاء/  الطبیبة تظلم بشان مذكرة

  

  

  

  

  

  

  

لدرج ة   ناھ د رمض ان حس ین   / الطبیب ة   بالتفویض عن مجلس الكلیة بالتمریر على إعادة قید وتسجیل  عمید الكلیة/ السید االستاذ الدكتور مذكرة بشأن موافقة  
   ٠الماجستیر فى االمراض الصدریة والتدرن حیث قامت بسداد الرسوم المقررة علیھا 

  

   ٠طبیب خارجى _ أحمد سید محمد عثمان/ للطبیب  خطاب قسم جراحة  بشأن قبول البروتوكول الخاص برسالة الماجستیر

  

   ٠مع التوصیة بمنحھا درجة الدكتوراه  سبأ محمد عبد العزیز شجاع الدین/ للطبیبة مذكرة بشأن قبول رسالة الدكتوراه فى التولید وأمراض النساء 

  درجة الدكتوراه  اوافق المجلس مع التوصیة بمنحھ: القرار 
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٣٣

  مع التوصیھ بمنحھا درجھ الدكتوراه  تسنیم اسماعیل محمد/ للطبیبة قبول رسالة الدكتوراه فى الطفیلیات الطبیة  

  درجة الدكتوراه  اوافق المجلس مع التوصیة بمنحھ: القرار 

المانی ا   –جامع ھ ت ونبجین    –اس تاذ الفس یولوجیھ الجزئی ھ الم راض الس مع       -م ارلیز كنیب ر  / د٠ااضافھ مش رف ثال ث    بشأن قسم االنف واالذن والحنجره خطاب
  ٠مدرس مساعد السمعیات بقسم االنف والحنجره  – على مھا عبد الجابر عبدالاله/ بالطبیبھلالشراف على رسالھ الدكتوراه الخاصھ 

   

مدرس بقسم االشعھ التشخیصیھ لالشراف على رسالھ الدكتوراه  – ریم مصطفى محمد على/ دخطاب قسم  طب المناطق الحاره والجھاز الھضمى بشأن اضافھ 
  ٠المدرس المساعد بالقسم – ایھ محمد محروص/ بالطبیبھالخاصھ 

  

  

  

مدرس مساعد االمراض العصبیة والخ اص بف تح قن اة    _  محمد عصام سعد محمد درویش/ ط خطاب قسم االمراض  العصبیة والنفسیة بشأن الطلب المقدم من 
بجامعة ریمس بفرنسا وذلك لتنفیذ بعثة _  أستاذ ورئیس قسم االشعة التداخلیة للجھاز العصبى_  لورانت بیروت/ االستاذ الدكتور علمیة وضم المشرف االجنبى 

ع ن  ( أس تاذ االم راض العص بیة    _  حم دى نجی ب ال تالوى   / د  ٠أ وذلك بعد العرض على  ٢٠١٥،  ٢٠١٤االشراف المشترك الخاصة بالبعثات المصریة عام 
  ) المشرفین 

  

  ) تغییرغیرجوھرى( محمد عمر احمد جاد/ بالطبیبه بشأن تغییرعنوان رسالھ الدكتوراه الخاصھ خطاب قسم االنف واالذن والحنجر

  

ین أس امة عل ى حس    / بالطبی ب  ال ى رس الة ال دكتوراه الخاص ة       fernando ruiz Santiagoخط اب قس م االش عة التشخیص یة بش أن أض افة المش رف االجنب ى         
   ٠المدرس المساعد لقسم  االشعة بمعھد الالورام _ زرزور
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٣٤

  

  -:تقاریر رسائل الماجستیر ألطباء الموضحة أسماؤھم بعد كال حسب  التخصص الموضح قرین أسمھ 

  لنساء كریم محمود محمد عثمان القاضى                    التولید وأمراض ا/ ط 

  أحمد محمد جمال                                          جراحة التجمیل والحروق / ط 

  نیفین ممدوح عزمى                                        طب االطفال / ط 

  مصطفى محمد المحرزى                                جراحة عامة / ط 

  

  

  

  

معی ده   – ش یماء محم ود عب د المع ز    / بالطبیب ھ  خطاب قسم الباثولوجیا االكلینیكیھ بشأن تسجیل  موضوع رسالھ الماجستیر فى الباثولوجی ا االكلینیكی ھ الخاص ھ    
  ٠بالقسم 

  

  

أستاذ بجامعة جوتة فرانكفورت بدولة المانی ا ال ى لجن ة االش راف عل ى رس الة       _ تومااس فوجل/ المشرف االجنبى خطاب قسم االشعة التشخیصیة بشأن أضافة 
   أحمد امام عبد الغنى/ بالطبیب الدكتوراه الخاصة 
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