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  الدراسات العلیا
  

نتیجة الدكتوراه " الجزء الثانى " فى الطب الطبیعى والتأھیل والروماتیزم  عرض بشأن مذكرة
  ٢٠١٦دور ابریل 

  تسجیالت مواضیع األبحاث :
 قرار اللجنة لجنة اإلشراف العنوان الدرجة التخصص االسم

محمد محمد 
 بكر حسین

طب القلب 
واألوعیة 

 الدمویة
 ماجستیر

الكیو تى في المرضى الذین یعانون من احتشاء عضلة القلب الحادة من  تقییم تشتت فترة
 ةبالذین تم عالجھم بالقسطر ةوتم عالجھم بمذیب تخثر الدم مقارن النوع اس تى المرتفعة

  شرایین التاجیة عن طریق الجلدلل ةاألولی ةالتداخلی
Assessment Of QT Dispersion In Patients With Acute ST 
Elevation Myocardial Infarction Receiving Thrombolytic Versus 
Those Performing Primary Percutaneous Coronary Intervention 
Therapy 

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

  أ.د/ حمدي شمس الدین محمد 
  أستاذ مساعد طب القلب واألوعیة الدمویة

  محمد أبو القاسم فرغلد/ 
 مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

أماني شوقى 
 حلمى لوقا

المیكروبیولوجیا 
 ماجستیر الطبیة والمناعة

 تحلیل الخالیا القاتلة الطبیعیة الطرفیة والساقطیة فى حاالت االجھاض التلقائى المتكرر
Analysis Of Peripheral And Decidual Natural Killer Cells In 
Cases Of Recurrent Spontaneous Abortion 

  أ.د/ نھا عبد الحلیم عفیفي
  أستاذ المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة

  د/ منى حسین محمد عبد الرحیم
 مدرس المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

مھا رجب 
اسماعیل 

 ابراھیم

األشعة 
 دور األشعة المقطعیة متعددة المقاطع في تصنیف مراحل األورام الخبیثة بالمعدة ماجستیر التشخیصیة

Role Of Multidetector CT In Staging Of Gastric Carcinoma 

  أ.د/ ھشام مصطفى كامل
  أستاذ ورئیس قسم األشعة التشخیصیة

  د/ إیھاب منصور محمد
 مساعد األشعة التشخیصیةأستاذ 

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

نفیسة 
دسوقي محمد 

 حسین

األشعة 
 ماجستیر التشخیصیة

 بدون صبغة في الكشف عن الجلطات الدمویة الرئویة قدرة االشعة المقطعیة علي الصدر
Validity Of Non-Contrast Chest CT Scans In Detection Of 
Pulmonary Thromboembolism 

  د/ مصطفى ھاشم محمود
  أستاذ مساعد االشعة التشخیصیة

  د/ حازم أبو زید یوسف
 أستاذ مساعد االشعة التشخیصیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

نجوي محمد 
 محمد احمد

التخدیر والعنایة 
 ماجستیر المركزة

البیوبیفاكین الذیلي كمسكن لأللم بإستخدام النالبوفین مقابل الفنتانیل في األطفال تعزیز 
 لذین یخضعون إلصالح الفتق اإلربيا

Enhacement Of Bupivacaine Caudal Analgesia Using Nalbuphine 
Compared With Fentanyl In Children Undergoing Inguinal 
Hernia Repair 

  اهللا عليأ.د/ سناء عبد 
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

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

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
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ھشام محمد 
صالح الدین 

 جابر

طب القلب 
واألوعیة 

 الدمویة
 ماجستیر

العالقة بین التغیرات المیكانیكیة الحادثة فى زائدة االذین االیسر والتغیرات فى التخطیط 
مرضى الخاضعین الجراء توسیع للصمام المیترالى بالبالون عن الالكھربائى للقلب فى 

 طریق القسطرة
Relationship Between The Changes In Left Atrial Appendage 
Mechanics To The Changes In 12 Lead Electrocardiogram 
Following Percutaneous Mitral Valvotomy 

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

  د/ حاتم عبد الرحمن حلمي
  أستاذ مساعد طب القلب واألوعیة الدمویة

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

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

نیفین  
 جرجس سعید

األمراض 
الجلدیة 

 والتناسلیة 
 ماجستیر

 تحلیل العوامل الشائعة تساقط الشعر الكربى المزمن فى االطفال:
Chronic Telogen Effluvium In Children: Analysis Of Common 
Risk Factors 

  د/ عماد عبد الرحیم طھ عبید
  األمراض الجلدیة والتناسلیةأستاذ مساعد 

  د/ حنان أحمد موسى
  أستاذ مساعد األمراض الجلدیة والتناسلیة

  د/ أسماء محمحد زھران عمر
 أستاذ مساعد األمراض الجلدیة والتناسلیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

 
إسراء جعفر 
عبدالرحمن 

 جمال

طب القلب 
واألوعیة 

 الدمویة
 ماجستیر

تأثیرادخال االشعة التلفزیونیة على القلب ثالثیة االبعاد من خالل الصدر فى تقییم الصمام 
المیترالى ودورھا فى توقع النتائج الفوریة لمرضى ضیق الصمام المیترالى الذین 

  یخضعون إلجراء توسیع للصمام المیترالى بالبالون
Impact Of Incorporating Real Time 3D Transthoracic 
Echocardiography For Mitral Valve Assessment In The 
Prediction Of Immediate Outcome For Patients With Mitral 
Stenosis Undergoing Percutaneous Mitral Valvotomy 

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

  د/ حاتم عبد الرحمن حلمي
  قلب واألوعیة الدمویةأستاذ مساعد طب ال

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

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
  :الى العنوان تعدیل بعد

 المیترالي الصمام توسیع نتائج تقییم 
 التلیفزیونیة األشعة بواسطة بالبالون

  القلب على األبعاد ثالثیة
Prediction of Outcome of 
Percutaneous Mitral 
Valvotomy by Real Time 3D 
Transthoracic 
Echocardiography 

 
منى جودة 

مغربى 
 عبدالنبى

األشعة 
 دكتزراه التشخیصیة

 الحمراء طیسى الطیفى للمخ فى حاالت الذئبةالرنین المغنا
Magnetic Resonance Spectroscopy Of The Brain In Systemic 
Lupus Erythematosus 

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

  د/ حسام الدین  أبو زید یوسف
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ محمد زیدان محمد
 أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

 

  
لمیاء فاضل 
محمد عبد 

 الرحیم

  
  المیكروبیولوجیا

الطبیة  
 والمناعة

  
  

 ماجستیر
) والبروكالسیتونین ١٠وانترلوكین  ٦القیمة التنبؤیة للدالالت الحیویة الذائبة (انترلوكین 
  فى الكشف عن تجرثم الدم فى مرضى أورام األطفال

The Predictive Value Of Soluble Biomarkers (IL-6, IL-10) And 
Procalcitonin In The Detection Of Bacteremia In Pediatric 
Oncology Patients 

  أ.د/ إیناس عبد المجید محمد
  أستاذ المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة

  د/ میخائیل نظمي عجبان
أستاذ مساعد المیكروبیولوجیا الطبیة 

 والمناعة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
 :الى العنوان تعدیل بعد

Predictive Value Of Soluble 
Biomarkers (IL-6, IL-10) And 
Procalcitonin In Detecting 
Bacteremia In Pediatric 
Oncology Patients 
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إیمان عوض 
عبدالمجید 

 إبراھیم

طب القلب 
واألوعیة 

 الدمویة
 ماجستیر

االنبساطیة في مرضي دراسة ما قبل التشخیص االكلینیكي للتغیرات في وظیفة العضلة 
  البول السكري من النوع الثاني الذین ال یعانون من أعراض مرضیة

A Study On Subclinical Left Ventricular Diastolic Dysfunction In 
Asymptomatic Patients With Type II Diabetes Mellitus 

  أ.د/ یحیي طھ كشك
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

  بد الصبور عبد اهللاد/ محمود ع
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ أیمن خیري محمد حسن
 مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

 
محمود یحیي 
عبد العزیز 

 علي

األشعة 
 ماجستیر التشخیصیة

اوكسي جلوكوز في دور التصویر المقطعي باإلصدار البوزیتروني باستخدام فلورو دي 
  التحدید المرحلي لمرض سرطان الغدد اللیمفاویة

Role Of FDG PET/CT In Staging Of Lymphoma 

  أ.د/ حسن إبراھیم مجلي
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ حسام أبو زید یوسف

 أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

جوى یوسف  
 شاكر حنا

األشعة 
 ماجستیر التشخیصیة

  متعددة المقاطع فى تقییم اصابات الوجھ والفكین ةدور األشعھ المقطعی
Role Of Multidetector Computed Tomography In Diagnosing 
Traumatic Maxillofacial Injuries 

  د/ حسام الدین أبو زید یوسف
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ جیھان سید أحمد
 أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

 
الزھراء 
حسني 
 عبدالعال

األنف واألذن 
   اھمیة قیاس ضغط األذن الوسطي لتقییم نتائج عملیات رأب طبلة األذن ماجستیر والحنجرة

Value Of Tympanometry For Prognosis Of Myringoplasty 

  الحكیمأ.د/ علي رجائي عبد 
  أستاذ جراحة األنف واألذن والحنجرة

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

  د/ حسام أحمد محمد
 األنف واألذن والحنجرة -مدرس السمعیات 

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

 
 أمیمة

اسماعیل 
 احمد محمد

التولید وأمراض 
 ماجستیر النساء

 كتئابیة اثناء الحمل المنخفض الخطورةعراض اإللأل ةمعدل وعوامل الخطور
Prevalence And Risk Factors Of Depressive Symptoms In Low 
Risk Pregnancy 

  أ.د/ محمد محمود فھمي فتح اهللا
  أستاذ التولید وأمراض النساء
  د/ إسراء یوسف محمد بدران

  مدرس التولید وأمراض النساء
  محمد فوزي محمدد/ 

 مدرس العصبیة والنفسیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

نسرین محمد  
 عبد البارى

الطب الطبیعي 
والروماتیزم 

 والتأھیل
 ماجستیر

  الحمراء. ةنمط الحیاة فى مرضى الرثیان المفصلى والذئب
Quality Of Life In Rheumatoid Arthritis And Systemic Lupus 
Erythematosus Patients 

  أ.د/ فاطمة الزھراء محمد عبد اهللا
  أستاذ الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل

  د/ زھراء إبراھیم أبو العیون
أستاذ مساعد الطب الطبیعي والروماتیزم 

  والتأھیل
  د/ سمر حسنین جمعة

 مدرس الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
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محمد 
عبدالسالم 
ابراھیم 
 حسانین

جراحة 
المسالك 

 البولیة والكلى
 دكتوراه

دراسة مقارنة بین استخراج الحصوات باستخدام منظار الكلي مقابل تفتیت الحصوات 
سنتیمتر فى البالغین: دراسة  ٢لحصوة حوض الكلى اكبر من  ةبالموجات التصادمی

  مقارنة مستقبلیة عشوائیة
Percutaneous Nephrolithotomy Versus Shock Wave Lithotripsy 
For Renal Pelvic Stone More Than 2 Cm In Adult: A 
Comparative Prospective Randomized Study 

  أ.د/ محمد عبد البصیر سید
  أستاذ جراحة المسالك البولیة
  أ.د/ یاسر محمود عبد السالم

  البولیةأستاذ جراحة المسالك 
  أ.د/ أحمد شحاتھ العزب

 أستاذ جراحة المسالك البولیة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 
 بعد تعدیل العنوان الى:

دراسة مقارنة بین استخراج حصوات 
سنتیمتر  ٢حوض الكلى االكبر من 

باستخدام منظار الكلي مقابل تفتیت 
الحصوات بالموجات التصادمیة فى 

 عشوائیة منضبطةالبالغین: دراسة 
Percutaneous Nephrolithotomy 
Versus Shock Wave Lithotripsy 
For Renal Pelvic Stone More 
Than 2 Cm In Adults: A 
Randomized Controlled Study 

سامیة فاروق  
 حمید احمد

الكیمیاء 
 ماجستیر الحیویة

  في سرطان المثانة البولیة دور التحوالت الھیستونیة
The Role Of Histone Modifications In Urinary Bladder 
Carcinoma 

  أ.د/ رجاء حمدي محمد سالمة
  أستاذ الكیمیاء الحیویة

  د/ مروة عبد النعیم جابر
  مدرس الكیمیاء الحیویة

  د/ خالد محمد رزق
 مدرس جراحة األورام

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

 
عبدالعال 
حسین 
 عبدالعال

 ماجستیر جراحة العظام

دور تدعیم المسمار الدینامیكى بواسطة أسمنت العظام فى زیادة ثبات الكسور بین 
  مدورى الفخذ فى مرضى ھشاشة العظام

DHS Cement Augmentation In Osteoporotic Trochanteric 
Fractures 

  أ.د/ أسامة أحمد فاروق
  أستاذ جراحة العظام

  أ.د/ خالد محمد مصطفى
  أستاذ جراحة العظام

  د/ محمود یوسف بدران
 مدرس جراحة العظام

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
  :الى العنوان تعدیل بعد

تدعیم المسمار الدینامیكى بواسطة أسمنت 
العظام فى زیادة ثبات الكسور بین مدورى 

 الفخذ فى مرضى ھشاشة العظام

 
عماد إبراھیم 
عجایبى عبد 

 النور

  
 األطفالطب 

  
 ماجستیر

المراجعة األكلینیكیة لتشخیص وعالج اإلضطرابات فى وظائف الصفائح الدمویة فى طب 
  األطفال

Clinical Audit On Management Of Platelet Function Disorders 
In Pediatrics 

  أ.د/ أحمد جاد الرب عسكر
  أستاذ طب األطفال

  د/ محمد أمین فتحي ریاض
 األطفالأستاذ مساعد طب 

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

بطرس منیر  
 بطرس حنا

األشعة 
 ماجستیر التشخیصیة

القیمة التشخیصیة لفحص الركبة بواسطة التصویر بالرنین المغناطیسي للمرضى في 
 مركز متخصص في جراحة العظام

Diagnostic Value Of MRI Examinations Of The Knee Among 
Patients In A Tertiary Specialized Orthopedic Surgery Center 

  د/ جیھان سید أحمد 
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ محمد كریم محمود
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ عصام غریب غنیم
 أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
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امل عبداهللا 
عبدالرحمن 

 عبدالنعیم

األمراض 
  التاكد من وضع االنبوبة الحنجریة بالموجات الفوق صوتیة ماجستیر الصدریة

Ultrasound Confirmation Of Endotracheal Tube Placement 

  أ.د/ جمال محمد ربیع
  أستاذ أمراض الصدر

  أ.د/ صفاء محمد مختار وافي
  أستاذ أمراض الصدر

  د/ محمد فوزي آدم
 الصدرمدرس أمراض 

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
  :الى العنوان تعدیل بعد

 من للتأكد صوتیة الفوق الموجات استخدام
 الحنجریة االنبوبة وضع

عمرو محمد  
 خلیفة

  
 طب األطفال

  
 ماجستیر

دراسة عن ضغط الشریان الرئوي ونسبة الفریتین الحدیدي بالدم في األطفال المصابین 
  المتوسطبانیمیا البحر 

A Study On Pulmonary Pressure And Serum Ferritin In Β 
Thalassemic Children 

  أ.د/ نجوى علي محمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ مصطفى محمد إمبابي
 مدرس طب األطفال

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

دعاء مختار  
 محمود محمد

األمراض 
العصبیة 
 والنفسیة

 دكتوراه
  التحفیز بالتیار المباشر عبر الجمجمة في عالج االضطرابات اإلدراكیة الوعائیة فعالیة

Efficacy Of Trans-Cranial Direct Current Stimulation In 
Vascular Cognitive Impairment 

  أ.د/ حسن محمد فریوز
  أستاذ األمراض العصبیة
  د/ نھى محمد أبو الفتوح

  أستاذ مساعد األمراض العصبیة
  أحمد نصر الدین محمد د/

 مدرس األمراض العصبیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

نھلة محمد  
 ھمام ھاشم

  
  

 طب األطفال

  
  

 ماجستیر

دراسة تدقیقیة اكلینیكیة حول تشخیص وعالج التھاب االمعاء الناخر في وحدة االطفال 
  حدیثي الوالدة بمستشفي األطفال الجامعي بأسیوط

Clinical Audit On Management Of Neonatal Necrotizing 
Enterocolitis In NICU Of Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ فردوس ھانم عبد العال
  أستاذ طب األطفال

  د/ إیمان فتح اهللا جاد
 مدرس طب األطفال

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

 
مصطفى 

ابراھیم حسن 
 صالح

واألذن األنف 
 ماجستیر والحنجرة

دراسة بكتیریة إللتھاب اللوزتین الصدیدي في المرضى المترددین على عیادة االنف 
  .واالذن والحنجرة بمستشفى أسیوط الجامعي

Bacteriological Study Of Acute Follicular Tonsillitis In Patients 
Attending The E.N.T Outpatient Clinics Of Assiut University 
Hospital 

  أ.د/ عالء كامل عبد الحلیم
  أستاذ جراحة األنف واألذن والحنجرة

  أ.د/ خالد محمد حسانین محمد
أستاذ ورئیس قسم المیكروبیولوجي 

  والمناعة
  د/ محمد محمود محمد رشدي

 مدرس جراحة األنف واألذن والحنجرة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

احمد انور  
 ھاشم فراج

األشعة 
 ماجستیر التشخیصیة

المتعدد باستخدام  دور التصویر بالرنین المغناطیسي في توصیف لویحات التصلب
الحساسیة ودوره في التمیز بین اللویحات والتغیرات في المخ مع  التصویر بخاصیة

 التقدم في العمر
Role Of MRI In Characterization Of Multiple Sclerosis Plaques 
Using Susceptibility-Weighted Imaging And In Distinguishing 
Plaques From Leukoaraiosis 

  أ.د/ عفاف عبد القادر حسن
  أستاذ متفرغ األشعة التشخیصیة

  أ.د/ مصطفى أحمد ممدوح الشرقاوي
 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت أستاذ األشعة التشخیصیة

إسراء نشأت  
 السالم عبد

األمراض 
الجلدیة 

 والتناسلیة
 ماجستیر

  تأثیر التھاب الجلد التأتبى فى األطفال على حیاة األسرة وعالقة ذلك بشدة المرض
The Family Impact Of Childhood Atopic Dermatitis And 
Correlation With Disease Severity 

 

  أ.د/ عزة محفوظ
  أستاذ األمراض الجلدیة والتناسلیة 

  د/ ھشام دیاب جابر
 مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة 

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
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ھبة اهللا 
رمضان 
عطیة 

 عبدالنبي

الطب الطبیعي 
والروماتیزم 

 والتأھیل
 ماجستیر

  قیاس نسبة الفیریتین بالسیرم كداللة لنشاط مرض الذئبة الحمراء
Serum Ferritin As A Marker Of Disease Activity In Systemic 
Lupus Erythematosus 

  أ.د تیسیر محمد محمود خضر
  أستاذ الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل

  د/ نادیة محمد إسماعیل طھ
أستاذ مساعد الطب الطبیعي والروماتیزم 

  والتأھیل
  د/ إیمان محمد حسین الحكیم

 مدرس الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

مھاب محمد  
 فتحي سالم

األشعة 
 ماجستیر التشخیصیة

نمط األوعیة الدمویة والمعلمات الطیفیة للدوبلر بالموجات فوق الصوتیة في التمییز بین 
  العقیدات الدرقیة الخبیثة والحمیدة

Vascular Pattern And Spectral Parameters Of Doppler 
Ultrasound In Differentiation Between Malignant And Benign 
Thyroid Nodules 

  أ.د/ حسن إبراھیم مجلي
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ شریف محمد عبد العال
 مدرس األشعة التشخیصیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

 
صفاء 

مصطفي 
 عبدالعلیم

 ماجستیر طب األطفال
  لاللتھاب السحائى بمستشفي االطفال الجامعي باسیوط ةتدقیقیة للطرق العالجی دراسة

Clinical Audit On Management Of Meningitis In Children᾽s 
Assiut University Hospital 

  أ.د/ السید خلیل عبد الكریم
  طب األطفال أستاذ

  د/ دعاء محمد رأفت
 األطفالمدرس طب 

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
  :الى العنوان تعدیل بعد

Clinical Audit On Meningitis 
Management In Assiut 
University Children Hospital 

أمنیة حمدى  
 خلیل محمد

األمراض 
 -الباطنة 

  االضطرابات العضلیة فى مرضى االستصفاء الدموي ماجستیر أمراض الكلى
Muscular Disorders In Hemodialysis Patients 

  صبح عباس محمد /د.أ
  األمراض الباطنة أستاذ

  شحات عمر محمد عمر /د
 األمراض الباطنة مساعد أستاذ

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

نجاح جابر  
 محمد عبداهللا

األمراض  
 ماجستیر الصدریة

فى المرضى الذین یعانون من أمراض الصدر في  ونتائج السكتة القلبیة التنفسیةحدوث 
  قسم الطوارئ الطبي لمستشفى أسیوط الجامعي

Incidence And Outcome Of Cardiorespiratory Arrest In Patients 
With Chest Diseases In Medical Emergency Department Of 
Assiut University Hospital 

  أ.د/ مھا كامل غانم عمر
  أمراض الصدرأستاذ 

  أ.د/ ھدى أحمد مخلوف
  أستاذ أمراض الصدر

  د/ علي عبد العظیم حسن
 أستاذ مساعد أمراض الصدر

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

 
مصطفى 

عبدالوھاب 
 سید محمد

التخدیر 
والعنایة 
 ماجستیر المركزة

القراب لمزیج جرعات مختلفة من عقار سلفات الماغنسیوم كمساعد داخل  ٣مقارنة بین 
  عقاري البیوبیفكین و الفنتانیل في عملیات جراحة العظام للطرف السفلي

Comparison Between 3 Different Doses Of Magnesium Sulphate 
As A Spinal Adjuvant To Bupivacaine And Fentanyl 
Combination In Lower Limb Orthopedic Surgery 

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

  ممدوح أحمد أیمن /م.أ
 المركزة والعنایة التخدیر مساعد أستاذ

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

 
منتصر جمال 

احمد عبد 
 الحمید

األمراض 
 دكتوراه الصدریة

  المركزیة  فى مستشفى اسیوط الجامعى دعامات الشعب الھوائیةنتائج تركیب 
Outcome Of Central Airway Stenting In Assiut University 
Hospital 

  أ.د/ أماني عمر محمد عمر
  أستاذ أمراض الصدر

  د/ عبد العظیم أحمد أبو الفضل
  أستاذ مساعد أمراض الصدر

  د/ یوسف أحمد یوسف

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
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  أستاذ مساعد أمراض الصدر
  د/ حسین خیري عبد العزیز الخیاط 

 رمدرس جراحة القلب والصد

 

یحیي محمد 
تاج الدین 
حسانین 

 بخیت

األمراض 
العصبیة 
 والنفسیة

  الفترة الزمنیة للتشخیص األكید  لمرض الشلل الرعاش ماجستیر
Time Interval To Definite Diagnosis Of Parkinsonism 

  أ.د/ ناجح فولي كامل
  أستاذ األمراض العصبیة

  محمد عليد/ أمل 
 مدرس األمراض العصبیة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

احمد ھاشم  
 سعد سید

التخدیر 
والعنایة 
 ماجستیر المركزة

تأثیر إضافة عقار الدیكسامیثازون الى عقار البوبیفیكین فى إحصار قناة العضلة المقربة 
  مناظیر الركبةباستخدام الموجات فوق الصوتیة لتسكین ألم ما بعد عملیات 

The Effect Of Adding Dexamethasone To Bupivacaine In 
Ultrasound-Guided Adductor Canal Block For Post-Operative 
Analgesia Following Knee Arthroscopy 

  الرب جاد العزیز عبد نوال /د.أ
  المركزة والعنایة التخدیر أستاذ

  الرحیم عبد جالل محمد /م.أ
 المركزة والعنایة تخدیرال مدرس

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

 
مدحت 
رمضان 
 تادرس

الجراحة 
  اإلتجاھات الحدیثة في عالج انفالج جدار البطن ماجستیر العامة

Recent Trends In The Management Of Burst Abdomen 

  أ.د/ مصطفى عالء الدین عبد العزیز
  أستاذ الجراحة 

  محمود محمد سیدد/ مصطفة 
 مدرس الجراحة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

عمر محمد  
 عبد الحكم

جراحة 
األوعیة 
 الدمویة

 ماجستیر

الدوبلكس لفرز مرض تصلب الشریان السباتى فى  ةفحص الشریان السباتى بواسطة أشع
  بمستشفى أسیوط الجامعى -الدمویة الطرفیة ةالمرضى الذین یعانون من أمراض االوعی

Duplex Screening For Carotid Artery Stenosis In Patients With 
Peripheral Arterial Disease In Assiut University Hospital 

  أ.د/ حسن بكر البدوي
  أستاذ جراحة األوعیة الدمویة

  د/ أیمن السید عبد السالم حسب اهللا
  احة األوعیة الدمویةأستاذ مساعد جر

  د/ محمود إسماعیل أحمد
 مدرس جراحة األوعیة الدمویة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

عبیر جالل  
 یاسین

األمراض 
 دكتوراه الباطنة

  نتائج سنة واحدة في مرحلة بعد زراعة الكلي في مستشفي أسیوط الجامعي
One Year Outcome Of Renal Transplantation In Assiut 
University Hospital 

  أ.د/ أشرف أنور الشاذلي
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ عمر محمد عمر
 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

أیمن عبداهللا  
 محمود محمد

  
األمراض 

 ماجستیر الباطنة

الكلوى الناتج عن األلتھاب الكبدى  القیاسات المناعیة والبیوكیمیائیة فى مرضى األعتالل
  الفیروسى سى قبل وبعد العالج بمضادات الفیروس المباشرة

Immunological And Biochemical Parameters In Patients With 
HCV Nephropathy Before And After Direct HCV Antiviral 
Agents 

  أ.د/ محمد علي تھامي
  أستاذ األمراض الباطنة

  فتحي عبد العالد/ رفعت 
 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

  

محمود 
عصمت 

 محمد

  
األمراض 

 ماجستیر الباطنة

التشریح المرضي الكلوي في المرضى المصابین باعتالل كبیبات الكلى الناتج عن التھاب 
  بمضادات الفیروسات المباشرةالكبد الوبائي بفیروس سي ما قبل وما بعد العالج 

Renal Histopathology In Patients With Hepatitis C Virus 
Glomerulopathy Before And After Direct Hepatitis C Antiviral 
Treatments 

  أ.د/ محمد علي تھامي
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ عفت عبد الھادي التوني
 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
  :الى العنوان تعدیل بعد

 الكلوى النسیج فى الھستولوجیة التغیرات
 كبیبات باعتالل المصابین المرضى في

 الوبائي الكبد التھاب عن الناتج الكلى
 العالج ومابعد ماقبل سي بفیروس
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  المباشرة الفیروسات بمضادات
Histological Changes In The 
Renal Tissue In Patients With 
Hepatitis C Virus 
Glomerulopathy Before And 
After Direct Hepatitis C 
Antiviral Therapy 

سارة محمد  
 ماجستیر طب األطفال صالح احمد

للجھاز دراسة تدقیقیة اكلینیكیة علي تشخیص وعالج النزیف من الجزء العلوي 
مستشفي االطفال  ىحدیثي الوالدة المترددین علي وحدة حدیثي الوالدة ف ىالھضمي ف

  الجامعي باسیوط
Management Of Upper Gastroentistinal Tract Bleeding In 
Neonates Admitted To NICU Of Assiut University Children 
Hospital (Audit Study) 

  أ.د/ سامیة عطوة محمد
  أستاذ طب األطفال

  أ.د/ نفیسة حسن رفعت
 أستاذ طب األطفال

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

أحالم طلعت  
 زارع حسن

األمراض 
  تأثیر مرض ارتجاع المريء على القلب دكتوراه الباطنة

Cardiac Involvement In Patients With Gastroesophageal Reflux 

  أ.د/ حنان محمود أحمد
  أستاذ أمراض الباطنة

  د/ لبنى عبد الواحد أحمد
 أستاذ مساعد أمراض الباطنة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

 
مدحت 

موریس 
 بشرى

 ماجستیر طب األطفال
  انتشار الربو الشعبى فى طالب المدارس االبتدائیة بأسیوط

Epidemiology Of Bronchial Asthma In Primary School Students 
In Assiut 

  أحمد مختار ماھر /د.أ
  طب األطفال أستاذ

  د/ دعاء محمد رأفت محمود
 طب األطفال مدرس

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

احمد عاطف  
  بمستشفى االطفال ةالمراجعة السریریة على عالج االنتان الولیدي بالمضادات الحیوی ماجستیر طب األطفال  احمد احمد

Clinical Audit On Antimicrobial Therapy In Neonatal Sepsis 

  الدین محیي محمد زینب /د.أ
  طب األطفال أستاذ

  رفعت حسن نفیسة /د.أ
 طب األطفال أستاذ

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
  :الى العنوان تعدیل بعد

 الولیدي االنتان عالج على اكلینیكى تدقیق
 االطفال بمستشفى الحیویة بالمضادات

 بأسیوط الجامعى
Clinical Audit On 
Antimicrobial Therapy In 
Neonatal Sepsis In Assiut 
University Children Hospital 

 
محمد فتحى 
على احمد 

 زاید

األمراض 
 دكتوراه الباطنة

 ودالالت ایض الفوسفور بعد 23 -دراسة التغیرات فى نسب عامل نمو الخالیا اللیفیة
  زراعة الكلى

Serum Changes In Fibroblast-Growth Factor 23 (FGF 23) And 
In Parameters Of Phosphorus Metabolism After Renal 
Transplantation 

  أ.د/ محمد عباس صبح
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ عفت عبد الھادي التوني
  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

  د/ مادلین عادل عطیة
 ذ مساعد األمراض الباطنةأستا

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
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ساره 

مصطفي 
 طاھر

األمراض 
 ماجستیر الباطنة

ارتفاع حمض البولیك في  اكتشاف ارتفاع ضغط الدم وقصور الشریان التاجي في مرضي
  الدم

Detection Of Hypertension And Ischaemic Heart Disease In 
Patients With Primary Hyperuricemia 

  أ.د/ نور الدین عبد العظیم
  أستاذ أمراض الباطنة

  د/ منى حسین الزھري
 مدرس أمراض الباطنة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت
  :الى العنوان تعدیل بعد

Possibility Of Association Of 
Hypertension And Ischaemic 
Heart Disease With Primary 
Hyperuricemia 

وقصور الدم ضغط ارتفاع ارتباط إحتمالیة
البولیك حمض بارتفاع التاجي الشریان

الدم في االولى  

 

مصطفي 
محمود 

عبدالعال 
 عبدالعال

األمراض 
 الباطنة

  
  تأثیر مستوي حمض البولیك في الدم علي مرضي  األحتشاء القلبي ماجستیر

Impact Of Uric Acid Level In Patients With Myocardial 
Infarction 

  أ.د/ نبویة محمود توفیق
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ أحمد فراج ثابت
 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

ابراھیم ایمن  
 ابراھیم محمد

األشعة 
 ماجستیر التشخیصیة

الصوتیة في تشخیص المرضى دور االشعة المقطعیة متعددة المقاطع والموجات فوق 
  المصابین بصدمات البطن

Correlation Between Ultrasonographic And Multidetector 
Computed Tomographic Findings In Abdominal Trauma At 
Assiut University Hospital 

  أ.د/ ھشام مصطفى كامل
  أستاذ ورئیس قسم األشعة التشخیصیة

  د/ نسرین عادل عباس
 رس األشعة التشخیصیةمد

 الكلیة مجلس على ویعرض اللجنة وافقت

 
سارة عبد 
المقصود 

 عوض محمد

طب وجراحة 
 ماجستیر العین

االرتشاح بماقولة العین بعد عملیة الفاكو (تفتیت المیاه البیضاء بالموجات فوق 
  الصوتیة) بمرضى السكرى

Macular Edema After Phacoemulsification In Diabetic Patients 

  أ.د/ جمال نوبي محمد
  أستاذ طب وجراحة العین

  أ.د/ محمد سعد عبد الرحمن
  أستاذ طب وجراحة العین

  د/ محمد أنور سید
 مدرس طب وجراحة العین

 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

 
آیة الرحمن 

یحیى طھ 
 كشك

طب القلب 
واألوعیة 

 الدمویة
 ماجستیر

القلب بالرنین المغناطیسى مقابل تخطیط القلب بصدى الصوت فى تقییم دراسة تصویر 
  شدة اإلرتجاع فى الصمام المیترالى

A Study Of Cardiac Magnetic Resonance Versus 
Echocardiography In Assessment Of Mitral Regurgitation 

Severity 

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

  د/ مجدي إبراھیم الدسوقي
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ أیمن خیري محمد حسن
 مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

 وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة

 
مروة 

طنطاوى 
 السعدى

طب القلب 
واألوعیة 

 الدمویة
 ماجستیر

  إعادة المزامنة للقلب دور الرنین المغناطیسى للقلب فى توقع مدى االستجابة لعالج
The Role Of Cardiac Magnetic Resonance In Prediction Of 

Response To CRT 

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

  د/ محمد أبو القاسم فرغل
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ نادي محمد أحمد عبد الرازق
 مویةمدرس طب القلب واألوعیة الد

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس الكلیة 
  مع تعدیل العنوان الى

The Role Of Cardiac Magnetic 
Resonance In Predicting 

Response To Cardiac 
Resynchronization Therapy 
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احمد 
عبدالھادى 

 عبود

االمراض 
 ماجستیر الباطنة

 من السكرى ٢في نوع  Hba1c العالقة بین البروتینیات المرحلة الحادة ونسبة
Relationship Between Acute Phase Proteins And HBA1c In 
Type 2 Diabetic Patients 

  أ.د/ محمد مصطفى عشماوى
  أستاذ األمراض الباطنة
  أ.د/ عادل حسن مكاوى

 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

محمد 
عبدالحكیم 

 عمران

األمراض 
 دكتوراه الباطنة

في تشخیص التضیقات السرطانیة بالقنوات  ٦دور المستضد السرطاني المضغي م 
  المراریة

Role of Bile carcinoembryonic cell adhesion molecule 6 
(CEAM6) in the diagnosis of malignant biliary stenosis 

  .د. حنان محمود احمد
  استاذ االمراض الباطنة

  د. لبنى عبد الواحد احمد
 أستاذ مساعد االمراض الباطنة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

رائد صالح 
 أمین زكا 

األمراض 
 الباطنة

  
 ماجستیر

الحمراء في مرضي التھاب البنكریاس  القیمة التنبؤیة لمعدل توزیع خالیا كرات الدم
  الحاد في مستشفیات جامعة أسیوط.

Prognostic Value Of Red Cell Distribution Width (RDW) In 
Acute Pancreatitis Patients Admitted At Assiut University 
Hospitals 

  أ.د/ محمد الیمني قبیص
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ أحمد محمد مصطفى

 مدرس األمراض الباطنة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

سارة محمد 
 محمود نصیر

األمراض 
 ماجستیر الباطنة

اعتالل االعصاب في مرضي الفشل الكلوى الذین یخضعون لالستسقاء الكلوي 
  الدموي وعالقتھ بكفاءة ومدة الغسیل الكلوي

Uremic Neuropathy In Haemodialysis Patients And Its 
Relation To Dialysis Adequacy And Duration Of Dialysis 

  تھاميأ.د/ محمد علي 
  أستاذ األمراض الباطنة

  د/ لبنى عبد الواحد أحمد
 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

رانیا حسین 
 محمد حسین

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وأمراض 

 الذكورة

 ماجستیر

اإلشعاعى العالج الموضعى باستخدام "اكتوین" اللتھاب الجلد المصاحب للعالج 
  لمرضى سرطان الثدى: دراسة عشوائیة

Topical Ectoin Therapy For Radiodermatitis Associated With 
Breast Cancer Radiotherapy: A Randomized Controlled 
Study 

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

  الذكورة
  ضد/ ساره محمد إبراھیم عو

مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض 
  الذكورة

  د/ مھا صالح محمد علي النجار
 مدرس عالج األورام والطب النووي

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

مینا صفاء 
 شاكر

األمراض 
العصبیة 
 ماجستیر والنفسیة

  المصریینالعالقة بین التدین وادمان المواد المخدرة لدي عینة من المرضي 
Relationship Between Religiosity And Substance Dependence 
Among Sample Of Eg yptian Patients 

  أ.د/ عالء الدین محمد درویش
  أستاذ األمراض النفسیة

  د/ شھاب حسن محمود حسان
 مدرس األمراض النفسیة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

والء مختار 
عید عبد 

 العزیز

األمراض 
 الصدریة

 دكتوراه
  تقییم التھویة المیكانیكیة الالاختراقیة في حاالت الربو الشعبي المتفاقم الحاد

Evaluation Of Non Invasive Ventilation In Acute Severe 
Asthma 

  أ.د/ ألفت مصطفى الشناوي
  أستاذ األمراض الصدریة

  أ.د/ محمد مصطفى متولي
  الصدریةأستاذ األمراض 

  د/ نرمین علي محمود
 مدرس األمراض الصدریة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
  الكلیة
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رانیا عنتر 
 علي

األمراض 
الجلدیة 

والتناسلیة 
وأمراض 

 الذكورة

 دكتوراه

لیزر ثاني اكسید الكربون الجزیئي مع البالزما الغنیة بالصفائح الدمویة مقارنة بلیزر 
  الجزیئي فقط في عالج عالمات التمدد الجلديثاني اكسید الكربون 

Fractional CO2 Laser Combined With Platelet Rich Plasma 
(PRP) Versus Fractional CO2 Laser Alone In The Treatment 
Of Striae Distensea 

  د/ دعاء سمیر سید
أستاذ مساعد األمراض الجلدیة والتناسلیة 

  وأمراض الذكورة
  د السید أبو طالبد/ دعاء أحم

مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض 
 الذكورة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
  الكلیة بعد تعدیل العنوان الى:

Fractional CO2 Laser 
Combined With Platelet 
Rich Plasma (PRP) Versus 
Fractional CO2 Laser Alone 
In The Treatment Of Striae 
Distensea. A randomized 
Controlled Trial. 
لیزر ثاني اكسید الكربون الجزیئي مع 

البالزما الغنیة بالصفائح الدمویة مقارنة 
بلیزر ثاني اكسید الكربون الجزیئي فقط 

في عالج عالمات التمدد الجلدي: 
 دراسةعشوائیة منضبطة 

دعاء نور 
الدین عبد 

 العظیم محمد

األمراض 
العصبیة 
 ماجستیر والنفسیة

  الشخصیة في المرضى الذین یعانون من سوء استعمال المواد المدمنة اضطرابات
Personality Disorders In Patients With Substance Use 
Disorders 

  أ.د/ وجیھ عبد الناصر حسن
  أستاذ األمراض النفسیة

  د/ مصطفى محمود النعماني
 مدرس األمراض النفسیة

مجلس وافقت اللجنة ویعرض على 
 الكلیة

شادي 
عبدالرحیم 

 حسان محرم

األمراض 
العصبیة 
 والنفسیة

 دكتوراه

خصائص الخالیا في األورام الدبقیة من الدرجة ا لعالیة وكیفیة التغلب علیھا 
  بالجراحة الموجھة بحمض األمینولیفیولینك

Characterization Of Invasive Cell Populations From 
Glioblastoma Patients Treated With 5-Aminolevulinic Acid 
Guided Surgery 

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

  د/ أحمد السید أبو كریشة
  أستاذ مساعد جراحة المخ واألعصاب

  د/ محمد السید محمود
  أستاذ مساعد جراحة المخ واألعصاب

  د/ ستیوارت سمیت
 عصابأستاذ مساعد جراحة المخ واأل

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

اسماء 
دسوقي حسن 

 السید

الباثولوجیا 
 االكلینیكیة

 دكتوراه

األنواع الفرعیة لالجسام المضادة ج لمستضد التوافق النسیجي البشري بكریات الدم 
  البیضاء الخاص بالمتبرع كأداة للتنبؤ بنتیجة زرع الكلي

Donor HLA Specific IGG Subclass As A Predictor Of Renal 
Transplantation Outcome 

  أ.د/ وفاء محمد تھامي الشریف
  أستاذ الباثولوجیا االكلینیكیة

  د/ ھبة أحمد عبد الحفیظ
  أستاذ مساعد الباثولوجیا االكلینیكیة

  د/ سھیر كامل سید
 أستاذ مساعد الباثولوجیا االكلینیكیة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 لكلیةا

ریھام 
عبدالبصیر 
 محمد محمد

التخدیر 
والعنایة 
 المركزة

 ماجستیر

تأثیر مدة التخزین لخالیا الدم الحمراء على التغیرات الكمیائیة الحیویة بین مصابي 
 األطفال الذین یحتاجون نقل دم أثناء العملیات الجراحیة

The Effect Of Red Blood Cells Storage Duration On 
Biochemical Changes Among Pediatric Trauma Patients Who 
Need Intraoperative Transfusion 

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

  أ.م/ عبد الراضي شحاتھ إبراھیم
 أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة
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على  نھى
 جالل على

التخدیر 
والعنایة 
 المركزة

 ماجستیر

استخدام عقار دیكثمیدایتومیدین بالتنقیط الوریدى فى مرضى تسمم الحمل تحت تاثیر 
  التخدیر الكلى فى العملیات القیصریة

Dexmedetomidine Infusion In Mild Pre-Eclamptic Patients 
Undergoing Elective Cesarian Section Under General 
Anesthesia 

  أ.د/ زین العابدین زارع حسن
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  أ.د/ سحر علد الباقي محمد
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  د/ أحمد محمد عبد الرحمن
 مدرس التخدیر والعنایة المركزة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس  
 الكلیة

دالیا محمد 
صالح الدین 

 العارفینتاج 

التخدیر 
والعنایة 
 دكتوراه المركزة

مقارنة بین تاثیر التنقیط الوریدي لعقار الدیكسمیدتومیدین مقابل الضخ خارج االم 
  الجافیة في الفصل السریع لتخدیر عملیات القلب

Thoracic Epidural Infusion Versus Intravenous Infusion Of 
Dexmedetomidine In Fast Track Cardiac Surgery 

  أ.د/ صفیة عبد الحمید مصطفى
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  د/ عبد الراضي شحاتھ إبراھیم

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

 أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

علي حسین 
 سیدعلي 

التولید 
وأمراض 

 ماجستیر النساء
  استخدام مؤشر المشیمة الملتصقة في تشخیص اإللتصاقات المرضیة للمشیمة

The Value Of Placenta Accreta Index In Antenatal Diagnosis 
Of Morbidly Adherent Placenta 

  أ.د/ ماھر صالح محمد 
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  العلیمأ.د/ أحمد علي عبد 
 أستاذ التولید وأمراض النساء

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

سامیة سید 
 أحمد موسى

التولید 
وأمراض 

 النساء
  دراسة تأثیرمقیاس مستوى الحالة االجتماعیة واالقتصادیة على تسمم الحمل ماجستیر

Effect Of Socioeconomic Status On Preeclampsia 

  الحمید یوسف أ.د/ عالء الدین عبد
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  أ.د/ مصطفى حسین محمد
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  د/ دینا محمد السید حبیب
 أستاذ مساعد التولید وأمراض النساء

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

محمود عبد 
العال احمد 

 عبد العال

التولید 
وأمراض 

 النساء
 دكتوراه

  االوعیة الدمویة الجدیدة ومضاداتھا فى حاالت بطانة الرحم المھاجرة الضعیفة.تولد 
Angiogenesis And Antiangiogenesis In Minimal/Mild 
Endometriosis. 

  أ.د/ عصام الدین محمد عبد اهللا خلیفة
  أستاذ التولید وأمراض النساء

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

  د/ مصطفى بھلول محمد
 مدرس التولید وأمراض النساء

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

مصطفى 
 أحمد سلیم

التولید 
وأمراض 

 ماجستیر النساء
  التلقائى والحمل فى مرضى متالزمة المبیض متعدد التكیسات حدوث التبویض

Spontaneous Ovulation And Pregnancy In Patients With 
Polycystic Ovary Syndrome 

  أ.د/ مؤمن أحمد محمد كامل
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  أ.د/ محمود سید علي ذخیرة
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  د/ إبراھیم إبراھیم ممد
 مدرس التولید وأمراض النساء

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

حمدي 
أبوالوفا أحمد 

 محمد

التولید 
وأمراض 

 النساء
 ماجستیر

  تطور المشیمة المنزرعة أدني في الثلث الثاني من الحمل الي المشیمة المنزاحة
Progression Of Low Implanted 2nd Trimester Placenta To 
Placenta Previa 

  أ.د/ أحمد محمد مخاوف
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  أ.د/ أحمد محمد علي نصر

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة
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  وأمراض النساءأستاذ التولید 
  أ.د/ عمر محمود شعبان

 أستاذ التولید وأمراض النساء

فاطمة محمود 
 كامل حسن

التولید 
وأمراض 

 ماجستیر النساء
  الحملى السطور مجموع تقدیر طریق عن الوالدة اثناء بالعجان تمزق بحدوث التنبؤ

Prediction Of Perineal Tears During Labor By Estimation Of 
Striae Gravidarum Score 

  أ.د/ صفوت عبد الراضي
  أستاذ النساء والتولید
  د/أحمد محمد عباس

 مدرس النساء والتولید

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

محمد عبد 
 النعیم شحاتة

التولید 
وأمراض 

 ماجستیر النساء

المرأه بأسیوط: مدى االنتشار والتأثیر على االنفجار الرحمى فى مستشفى صحة 
  صحة االم والجنین

Uterine Rupture: Incidence And Feto-Maternal Outcomes In 
Assiut Women Health Hospital 

  أ.د/ محمد محمود فتح اهللا
  أستاذ التولید وأمراض النساء

  د/ أحمد محمد عباس
 مدرس التولید وأمراض النساء

ویعرض على مجلس وافقت اللجنة 
 الكلیة

ضیاء الدین 
صابر أحمد 

 عبد الغنى
 دكتوراه جراحة

تقییم عملیة الشق الثنائى السھمى فى ذراعى الفك السفلى الصالح اختالف عضة 
  األسنان من النوع الثالث: دراسة اكلینیكیة مستقبلیة.

Assessment Of Bilateral Sagittal Split Osteotomy In 
Correction Of Class III Malocclusion Dentofacial Deformity: 
A Prospective Clinical Study 

  أ.د/ صالح الدین جابر شلتوت
  أستاذ الجراحة العامة
  د/ محمد حسن عثمان

  مدرس الجراحة العامة
  د/ محمد صفوت شاھین
 مدرس الجراحة العامة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

احمد محمد 
 حسینعبداهللا 

الجراحة 
 ماجستیر العامة

  التقییم االستقبالي الستراتیجیات معالجة اصابات الكبد في مستشفیات جامعة اسیوط .
Prospective Evaluation Of Management Strategy Of Hepatic 
Trauma In Assiut University Hospital. A Clinical Audit 

  أ.د/ صالح إبراھیم محمد
  أستاذ الجراحة 

  أ.د/ مصطفى أحمد حمد
 أستاذ الجراحة

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

إیھاب محمد 
نجیب خالد 

 نورالدین

جراحة 
القلب 

 والصدر
 دكتوراه

النتائج المبكرة للجراحات محدودة التدخل مقارنة بالجراحات التقلیدیة لتصلیح الصمام 
  المیترالى فى امراض الصمام المیترالى

Early Outcomes Of Minimally Invasive Versus Conventional 
Mitral Valve Repair In Mitral Valve Diseases 

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

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

  د/ محمد عالء نادي عبدالحفیظ
 الصدرمدرس جراحة القلب و

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة بعد تعدیل العنوان الى:

النتائج المبكرة للجراحات محدودة 
التدخل مقارنة بالجراحات التقلیدیة 

إلصالح الصمام المیترالى فى أمراض 
 الصمام المیترالى

كاترین 
 صدیق عطیة

طب 
 ماجستیر األطفال

الدم الال تنسجى فى وحدة امراض الدم  تدقیق اكلینیكى  لتشخیص وعالج حاالت فقر
  بمستشفى االطفال الجامعى باسیوط

Clinical Audit On Management Of Aplastic Anemia In 
Pediatric Hematological Unit. 

  أ.د/ جیھان محمد كمال الدین
  أستاذ طب األطفال

  د/ خالد إبراھیم عبد الرحمن السایح
 أستاذ طب األطفال

ویعرض على مجلس وافقت اللجنة 
 الكلیة

حنان سعد 
 أحمد

طب 
 األطفال

للتمییز  Mentzerاألداء التشخیصي  لنطاق توزیع الخالیا الحمراء بالدم ومؤشر  ماجستیر
  بین انیمیا نقص الحدید وبیتا سمة الثالسیمیا

The Diagnostic Performance Of Red Cell Distribution Width 
And Mentzer Index For Discrimination Between Iron 
Deficiency Anemia And Beta Thalassemia Trait 

  أ.د/ اكرام علي ھاشم
  أستاذ طب األطفال

  د/ أسامة محمود العشیر
 أستاذ مساعد طب األطفال

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة
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رحمة صالح 
 محمد محمود

طب 
 األطفال

وفاعلیة المبادئ التوجھیة للساعة الذھبیة لالطفال حدیثى دراسة تدقیقیة عن تطبیق  ماجستیر
  الوالدة فى مستشفى االطفال الجامعى باسیوط

Clinical Audit On Golden Hour Practice In Neonate In Assiut 
University Children Hospital 

  أ.د/ عبد اللطیف محمد عبدالمعز
  أستاذ طب األطفال

  د/ مصطفى محمد امبابي
 طب األطفال مدرس

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

ھبة محمد 
أحمد 

 عبدالحمید

طب 
 األطفال

 ماجستیر

دراسة تدقیقیة إكلینیكیة عن تركیب القسطرة الوریدیة المركزیة بالعنایة المركزة 
 لألطفال بمستشفى األطفال الجامعي بأسیوط

Guidelines For Application Of Central Venous Catheters In 
Pediatric ICU Of Assiut University Children Hospital 
(Clinical Audit) 

  أ.د/ ماھر مختار أحمد
  أستاذ طب األطفال

  أ.د/ إسماعیل لطفي محمد
 أستاذ طب األطفال

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

دالیا جمال 
عبدالناصر 

 على

طب 
 ماجستیر األطفال

المضاعفات االكلینیكیة والدمویة المصاحبة لمرض انیمیا الخالیا دراسة حول 
  المنجلیة بمستشفى االطفال الجامعي  بأسیوط

Clinical And Haematological Complications In Children With 
Sickle Cell Disease At Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ محمد حمدي غزالي
  أستاذ طب األطفال

  د/ فیصل الخطیب محمد
 مدرس طب األطفال

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

محمد سید 
 علیان أحمد

طب 
 دقائق مشى فى مرضى القلب لألطفال ٦دراسة نتائج اختبار ماجستیر األطفال

Six-Minute Walk Test In Pediatric Cardiac Patients 

  أ.د/ صالح الدین عمري أحمد
  األطفالأستاذ طب 

  د/ حكمھ سعد فرغلي
 أستاذ مساعد طب األطفال

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

عمرو ممدوح 
 سید یوسف

طب 
 ماجستیر األطفال

طرق تشخیص األطفال المصابین بالتشنجات الناتجة عن ارتفاع الحرارة والمسجلین 
 بمستشفى االطفال الجامعى بأسیوط

Diagnostic Approaches For Children With Febrile Seizures 
Admitted To Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ إكرام علي ھاشم
  أستاذ طب األطفال

  د/ إیمان فتح اهللا جاد
 مدرس طب األطفال

وافقت اللجنة ویعرض على مجلس 
 الكلیة

اسماء جمال 
 عبد الناصر

 فتحي

طب 
 ماجستیر األطفال

اكلینیكیة عن تشخیص وعالج العدوي التسممیة الناتجة عن الحروق دراسة تدقیقیة 
  في العنایة المركزة لالطفال

Clinical Audit On Management Of Post Burn Sepsis In 
Pediatric ICU 

  أ.د/ زینب محمد محي الدین
  أستاذ طب األطفال

  أ.د/ عزة أحمد الطیب
 أستاذ طب األطفال

لس وافقت اللجنة ویعرض على مج
 الكلیة
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  :جوھریًاغیر تغییر موضوع البحث تغیرًا 
 

 اللجنة قرار التعديل بعد العنوان التعديل قبل العنوان الدرجة التخصص االسم م
  
  
 

احمد 
امام عبد 
الغني 
 احمد

األشعة 
 دكتوراه التشخیصیة

راسة مقارنة في الحقن الكیماوي ألورام الرئة عن طریق الشریان الرئوي بین د
  الطریقة التقلیدیة باستخدام "اللیبدول" وطریقة استخدام الحبیبات المحملة بالدواء.
Transpulmonary Chemoembolization Comparative Study 
Between The Classic Chemolipidolization Technique And 
The Drug- Eluting Beads Technique 

جیة عن طریق الشریان الرئوي تقییم دور الحقن الكیماوي بالقسطرة العال
  مع الصم واإلرواء الشریاني في عالج أورام الرئة.

Evaluation Of Transpulmonary Chemoembolization 
And Intraarterial Chemoperfusion Techniques In 
Lung Malignancies 

 اللجنة وافقت
 مجلس على ویعرض

 الكلیة

  وكذا تعدیل لجنة اإلشراف: جوھریًاتغییر موضوع البحث تغیرًا 
  

 اللجنة قرار  التعديل بعد االشراف لجنة  التغيير بعد البحث موضوع  التعديل قبل االشراف لجنة    التغيير قبل البحث موضوع  الدرجة التخصص  االسم م
 

عمرو 
محمد 
سلیم 
 حسن

التخدیر 
والعنایة 
 المركزة

  
  
  
  

 دكتوراه

العضدي مقابل الطرق استخدام المؤشر الكاحلي 
التقلیدیة في التنبؤ بتأثیر القلب في المرضى 
الذین یعانون من مخاطر عالیة أثناء التخدیر 

  العام
Ankel brachial index (ABI) versus 
conventional cardiac risk indices to 

predict cardiac affection in high 
risk patients under general 

avesthesia. 

.د/ أسامة  علي محمد أ
  إبراھیم

أستاذ التخدیر والعنایة 
  المركزة

  أ.د/ كوثر حفني محمد
أستاذ التخدیر والعنایة 

  المركزة
  د/ جیھان أحمد سید

أستاذ مساعد التخدیر 
 والعنایة المركزة

العضلي لدواء  –االحصار العصببي 
 السكري-روكورونیم في مرضي العصبي

Effect of Type 2 Diabetes 
Mellitus with Neuropathy on 

the Clinical Use of 
Rocuronium: a 

Pharmacokinetic and 
Pharmacodynamic Modeling 

Study. 

أ.د/ أسامة  علي محمد 
  إبراھیم

أستاذ التخدیر والعنایة 
  المركزة

  د/ جیھان أحمد سید
أستاذ مساعد التخدیر 

  والعنایة المركزة
 

 على ویعرض اللجنة وافقت
 الكلیة مجلس

    :تعدیل لجنة إشراف
 اللجنة قرار التعديل بعد األشراف لجنة التعديل قبل األشراف لجنة الدرجة التخصص االسم م

 
رفعت  محمود

 الظاهر بدع
 األشعة

 دكتوراه التشخيصية

  حسن عبد اهللا يم.د/ عبد الكرأ
  األشعة التشخيصية أستاذ

  .د/ مصطفى هاشم محمودأ
  األشعة التشخيصية أستاذ

  حسام أبو زيد يوسف /د
 مساعد األشعة التشخيصية مدرس

  .د/ عبد الكريم حسن عبد اهللاأ
  األشعة التشخيصية أستاذ

  .د/ مصطفى هاشم محمودأ
  األشعة التشخيصية أستاذ

  حسام أبو زيد يوسف /د
  تشخيصيةمساعد األشعة ال مدرس

 ١جامعة ليون -ة التشخيصي ةاألشع أستاذ    .د/ فرنسيس ترجمانأ
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سيد  الشيماء

 حسن

 األمراض
 -الباطنة

 الكلى اضأمر
 دكتوراه

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

  مكاوي دعادل حسن محم /د
 األمراض الباطنة مدرس

   صرعبد الجابر عبد النا ر.د/ ماهأ
  األمراض الباطنة أستاذ

  عادل حسن محمد مكاوي /د
  األمراض الباطنة مدرس

  نجمداليا أحمد عبد الفتاح  /د
 الباثولوجيا اإلكلينيكية مدرس

 

 
بكر  أبو

 الصديق
واألذن  األنف

 ماجستير والحنجرة

  .د/ أحمد عبد الحي الحسينيأ
  األنف واألذن والحنجرة أستاذ

  محمد خليفة أحمد /د
 مساعد األنف واألذن والحنجرة أستاذ

  الحسيني.د/ أحمد عبد الحي أ
  األنف واألذن والحنجرة أستاذ

  محمد محمود محمد رشدي /د
 األنف واألذن والحنجرة أستاذ

 

 
جمال  محمد

 عبد الرحمن
 األمراض
 دكتوراه الصدرية 

  .د/ عاطف فاروق محمد أ
  أمراض الصدر أستاذ

  .د/ وفاء علي حسن أ
 أمراض الصدر أستاذ

  .د/ عاطف فاروق محمد أ
  أمراض الصدر أستاذ

  .د/ وفاء علي حسن أ
  أمراض الصدر أستاذ

  محمد فوزي عبد الغني  /د
 أمراض الصدر مدرس

 

 
عبد  أحمد

 السميع 
وجراحة  طب

 العين
 ماجستير

  .د/ علي أحمد محمد مسعودأ
  طب وجراحة العين أستاذ

  عمر الصدفي ني.د/ هاأ
  مساعد طب وجراحة العين أستاذ

  داليا محمد محمد السبيتي /د
 طب وجراحة العين مدرس

  .د/ حسن لطفي فهميأ
  طب وجراحة العين أستاذ

  .د/ هاني عمر الصدفيأ
  طب وجراحة العين مساعد أستاذ

  داليا محمد محمد السبيتي /د
 طب وجراحة العين مدرس

 

 
فايق  هشام
 دكتوراه العامة الجراحة فؤاد

   العزيز عبد الدين عالء مصطفى /د.أ
  العامة الجراحة أستاذ

  علي عبده البسيوني فهيم /د.أ
  العامة الجراحة أستاذ

   زيز.د/ مصطفى عالء الدين عبد العأ
  العامةالجراحة  أستاذ

  .د/ مارسليو لوكاسأ
  ايطاليا -واأليض بمستشفى فلورانسا لسمنةورئيس قسم جراحات ا أستاذ
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  علي الكريم عبد هاني /د.أ
  العامة الجراحة أستاذ

  مصطفى أحمد طارق /د
 العامة الجراحة مساعد أستاذ

  .د/ هاني عبد الكريم عليأ
  العامة احةالجر أستاذ

  طارق أحمد مصطفى /د
 مةمساعد الجراحة العا أستاذ

  :استمرار القید

 اللجنة قرار المدة التخصص الدرجة الطالب اسم م
  ١/١٠/٢٠١٧ حتى ٢٠١٦ /١/١٠ من اعتباراً عام لمدة العظام جراحة ماجستير   ذكي سامح روماني 

  ٢٠١٧ أكتوبر حتى ٢٠١٦ /١/٩ من اعتباراً عام لمدة الباطنة أمراض دكتوراه القادر عبد أحمد 

  ٢٠١٧ أكتوبر حتى ٢٠١٦أكتوبر من اعتباراً عام لمدة الباطنة أمراض دكتوراه محمد الوهاب عبد محمود حسام 

  ٢٠١٧ أكتوبر حتى ٢٠١٦ /١/٩ من اعتباراً عام لمدة الباطنة أمراض دكتوراه محمد علي دينا 

  ٢٠١٧ أكتوبر حتى ٢٠١٦أكتوبر من اعتباراً عام لمدة الباطنة أمراض دكتوراه موسى فضل لمياء 

  ٢٠١٧ أكتوبر حتى ٢٠١٦أكتوبر من اعتباراً عام لمدة الباطنة أمراض دكتوراه محمد الوارث عبد عالء 

  ٢٠١٧ أكتوبر حتى ٢٠١٦أكتوبر من اعتباراً عام لمدة الباطنة أمراض ماجستير أحمد مختار سوزان 

  ٢٠١٧ أكتوبر حتى ٢٠١٥ أبريل من اعتباراً الباطنة أمراض دكتوراه جيد يوسف شادي 

  ٢٠١٧ أكتوبر حتى ٢٠١٤ أكتوبر من اعتباراً المركزة والعناية التخدير ماجستير السمان علي محمد عال 

  ٢٠١٦أكتوبر من اعتباراً عام لمدة الباطنة أمراض ماجستير علي فوزي سمير فيصل 

  ٢٠١٦ أكتوبر حتى ٢٠١٤ أكتوبر من اعتباراً النساء وأمراض التوليد ماجستير علي زكريا منال 

  ٢٠١٧ أكتوبر حتى الهضمي والجهاز الحارة المناطق طب دكتوراه عمر مهران الدين عصام 

  ٥/٢٠١٧ حتى ٥/٢٠١٥ من اعتباراً األجنة وعلم اآلدمي التشريح ماجستير غيط راضي غادة 

  ٢٠١٧ أكتوبر حتى ٢٠١٤ أكتوبر من اعتباراً والحنجرة واألذن األنف دكتوراه عثمان اهللا عبد اكرام محمد 

  ٢٠١٧ أبريل حتى ٢٠١٦ أبريل من اعتباراً عام لمدة اإلكلينيكية الدم أمراض دكتوراه العزيز عبد محمود هبة 
  

  تجمید قید :

 قراراللجنة السبب المدة التخصص الدرجة الطالب اسم م
  البالد خارج السفر ٢٠١٦ /١/٩ من اعتباراً عام لمدة اإلكلينيكية الدم أمراض دكتوراه زيد أبو محمد عالء 
  زوج مرافقة ٢٠١٦ /١/٩ من اعتباراً عام لمدة األورام عالج دكتوراه  همت محمد مي 
 لظروف نظراً وذلك ٢٠١٦ أكتوبر من اعتباراً عام لمدة النساء وأمراض التوليد ماجستير هارون مصطفى محمد 

 .خاصة
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 لظروف نظراً وذلك ٢٠١٦ /١/١٠ من اعتباراً عام لمدة الدموية واألوعية الفلب طب دكتوراه حسين ادريس نورا 
 .خاصة

 

 لظروف نظراً وذلك ١/٨/٢٠١٧ حتى ٢٠١٦ /١/٨ من اعتباراً عام لمدة الدموية واألوعية الفلب طب دكتوراه العال عبد عباس إيمان 
 .خاصة

 

  طفل رعاية إجازة ٢٠١٦ /١/٩ من اعتباراً عام لمدة وجراحة العين طب ماجستير أحمد يسن إيمان 
  طفل رعاية إجازة ١/٩/٢٠١٧ حتى ٢٠١٦ /١/٩ من اعتباراً عام لمدة الهضمي والجهاز الحارة المناطق طب دكتوراه الطاهر أحمد محمود هند 
 لظروف نظراً وذلك ٢٠١٦ /١/٩ من اعتباراً عام لمدة الباطنة أمراض دكتوراه محمد العظيم عبد ياسمين 

 .خاصة

 

  :تحویل القید

 اللجنة قرار منها المحول الكلية إليها المحول الكلية التخصص الدرجة الطالب اسم م
  اسيوط جامعة شمس عين جامعة الباطنة األمراض ماجستير محمد أحمد خلف عاطف 

  اسيوط جامعة الوادي جنوب جامعة األطفال طب ماجستير محمود قاسم ريهام 

 
 .٢٠١٦عبد المجيد عبد القوي "اليمني الجنسية" لدرجة الدكتوراه في جراحة العظام اعتباراً من أبريل  دالطبيب/ عما قيد -

  اللجنة : قرار
  الرسوم المستحقة عليه . ادفي طب وجراحة العين بعد أن قام بسد محمد كامل راميقيد الماجستير للطبيب/  إعادةمجلس الكلية بشأن  على للعرض مذكرة -

  اللجنة : قرار
  الرسوم المستحقة عليه . بسدادفي الجراحة العامة بعد أن قام  أحمد عبد الرحيم عاطفقيد الدكتوراه للطبيب/  إعادةمجلس الكلية بشأن  على للعرض مذكرة -

  اللجنة : قرار
  والنوليد بوزارة الصحة. لنساءأخصائية أمراض ا صدقي سالمة إيمانتجميد قيد الكتوراه للطبيبة/  إلغاءللعرض بشأن  مذكرة -

  اللجنة : قرار
  وذلك نظراً لظروف خاصة. الفلب واألوعية الدموية طبفي  حفيظمحمد عباس عبد ال أحمدقيد الماجستير للطبيب/  إلغاءللعرض بشأن  مذكرة -

  اللجنة : قرار
  نظراً لعدم سداد الرسوم. وذلكوأمراض النساء  التوليدفي  أحمد عبد الغني وليدقيد الماجستير للطبيب/  إلغاءللعرض بشأن  مذكرة -

  اللجنة : قرار
  الدكتوراه. درجةعبد العزيز مع التوصية بمنحه  يدعبد الحم خالدالعين الخاصة بالطبيب/  راحةرسالة الدكتوراه في طب وج قبول -

  اللجنة : قرار
  مع التوصية بمنحه درجة الدكتوراه. منيب محمدحامد محمد  أحمدالخاصة بالطبيب/  ةواألذن والحنجر األنفرسالة الدكتوراه في  قبول -
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  اللجنة : قرار
  مع التوصية بمنحه درجة الدكتوراه. علي حمدأأحمد  دالخاصة بالطبيب/ محم )اثولوجياالطبية األساسية (الب العلومفي  دكتوراهرسالة ال قبول -

  اللجنة : قرار
    رسائل الماجستير في جميع التخصصات: قبول -

  التخصص                   االسم     
  التشخيصية األشعة            فوزي إبراهيم سميرة
   جراحةال                         نادي كميل ماجي
  جياالباثولو              الحسيني محمد محمود علياء
  واألوعية الدموية لفلبا طب        مرزق وهيب مينا

  األمراض الباطنة             حسين عبد الرازق سارة
  األمراض الباطنة             عبد الحميد محمد محمد
  العصبية والنفسية األمراض        أنطون رزق اهللا شيري
  األمراض العصبية والنفسية                 الغفور دبع محمد
  األمراض العصبية والنفسية                 محمد عبد الموجود إيهاب
  العصبية والنفسية ضاألمرا               محمد علي محمد فرغلي أحمد
  سيةالعصبية والنف األمراض        عبد الهادي حامد أحمد

  ق الحارة والجهاز الهضميطب المناط            عبد العال آدم حماده
  التخدير والعناية المركزة         عصمت صديق محمد أحمد
  التخدير والعناية المركزة         عبد الجواد مصطفى رامي
  التخدير والعناية المركزة         حامد أمين مادهح أحمد

  لمركزةالتخدير والعناية ا         علي أحمد مصعب
  التخدير والعناية المركزة                    محمد أحمد هيثم
  التخدير والعناية المركزة         محمد عبد الحميد خالد
  مجراحة العظا                         فايق عبده هاني
  جراحة العظام             بن عروس الشيباني علي

  جراحة العظام             حاتم أحمد عمرو
  امجراحة العظ             أحمد محمد سنوسي صالح
  جراحة العظام             يحيي عبد العظيم محمد
  جراحة العظام             علي إبراهيم الزهيري محمد
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  الباثولوجيا اإلكلينيكية         محمود محمد يمنى
  طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي         عبد الرحيم سيد محمد
  التوليد وأمراض النساء                      مصطفى مغربي محمد عمرو

  الصحة العامة            محمد محمد جمعة ديحم
                                                            التوليد وأمراض النساء                                                                                                                         نصار محمد حسين سوسن

  األطفالطب            عبد السالم محمد حسن أحمد
  طب األطفال           عبد التواب صبره حسن محمد
  واألذن والحنجرة األنف        مخلوف عبد الحميد اسراء
  ويةطب القلب واألوعية الدم              سيد محمود سيد مروان

  واألوعية الدموية قلبطب ال           الكريم فيصل عبد اهللا التميمي عبد
  الدموية يةطب القلب واألوع             جابر السيد أيوب دعاء
  األمراض الباطنة          موسى عبد العزيز محمد
  األمراض الباطنة          عماد مشهور رباب

  األمراض الباطنة         الناصر محمود عبد محمود
  األمراض الباطنة         عبد الرحمن محمود محمود
  األمراض الباطنة         فتحي شفيق جوزيف

  التخدير والعناية المركزة             أحمد محمد عبد الجواد مهند
  جراحة العظام          يمحمود بدر أحمد
        ءوأمراض النسا التوليد             الرحمن محمد محمد سليمان عبد
  وأمراض النساء       التوليد               بكر أحمد حمدي أبو

  التوليد وأمراض النساء                 محمد محمد سيد صفاء
  الجراحة العامة          عبد العال زهران     إيهاب
  هستولوجي              أحمدسالم  أميرة
  الباطنة األمراض        محمد عبد العزيز مها

  التجميلجراحة          محمد رجب إيهاب
  طب األطفال          علي عبد العليم أحمد
  المناطق الحارة والجهاز الهضمي طب      محمد حلمي أحمد
  والجهاز الهضمي رةالمناطق الحا طب      مصطفى محمد سارة
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