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  الدراسات العلیا
٠ ٢٠١٨مذكرة بشأن التظلمات المقدمة من الطالب الذین ادوا أمتحانات الدراسات العلیا دور ابریل 

وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
 تسجیالت مواضیع األبحاث:

رقم  لجنة األشراف موضوع البحث الدرجة التخصص االسم
 التسجیل

تاریخ 
  المجلس قرار   األخالقیات

عالء 
حشمت 
  فھمي

األمراض 
  ماجستیر  الباطنة

نتائج االعتالل الكلوى الحاد فى مرضى الحاالت الحرجة بمستشفى 
  األقصر الدولى

Outcomes Of Acute Kidney Injury In Critically Ill 
Patients In Luxor International Hospital 

  أ.د/ سلوى صالح الدین الجندي
  أستاذ األمراض الباطنة

  أحمد محمد على عبید اهللا د/
  مدرس األمراض الباطنة

NCT03338
127 

٢٧/٤/
٢٠١٧ 

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة 

الشیماء 
حنفي برعي 

  أبوطالب

األمراض 
  دكتوراه  الباطنة

تقییم معدل التغیر فى تصلب وتلیف الكبد، مستوى الدھون ومقاومة 
وسى سى المزمن الذین االنسولین فى مرضى االلتھاب الكبدى الفیر

  تناولوا العالج المباشر المضاد للفیروس
Assessment Of Changes In Liver Fibrosis And 
Stiffness, Lipid Profile And Insulin Resistance In 
Patients With Chronic Hepatitis C Viral Infection 
Who Received Direct Acting Antiviral Therapy 

  د حسام الدین حسن محمد مغربيأ.د/ محم
  األمراض الباطنة أستاذ

  د/ عصام الدین عبد المحسن محمد
  األمراض الباطنة أستاذ مساعد

NCT03
٦٠٩٢٢٩ 

٢٦/٨/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

محمود عبد 
الرحمن 
  محمود

األمراض 
  دكتوراه  الباطنة

بین مرضى التھاب  Eمعدل اإلصابة بااللتھاب الكبدى الفیروسى 
 A ،Bالكبد الحاد الذین ال یعانون من االلتھاب الكبدى الفیروسى 

  بمستشفى الراجحى الجامعى للكبد بأسیوط Cو
Hepatitis E Virus Infection Among Patients With 
Acute Non-A, Non-B, Non-C Hepatitis In Al-
Rajhy ِAssiut University Hospital For Liver 
Disease 

  أ.د/ إیناس أحمد رضا
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ أحمد محمد مصطفى
  مدرس األمراض الباطنة

NCT03488
وافق المجلس على ما جاء بقرار   ١/٤/٢٠١٨ 589

 اللجنة

نسرین 
مرغني طھ 

  قاسم

األمراض 
الصدریة 
  والتدرن

  دكتوراه

د تقییم التضخم الدینامیكى فى التھویة المیكانیكیة لمرضى االنسدا
  الرئوى المزمن

Evaluation Of Dynamic Hyperinflation In 
Mechanically Ventilated Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease Patient 

  أ.د/ سوزان سالمة سید
  أستاذ األمراض الصدریة والتدرن

  أ.د/ علیاء عبد ربھ محمد
  أستاذ األمراض الصدریة والتدرن

  د/ دعاء محمد مجدى
  مراض الصدریة والتدرنمدرس األ

NCT03230
617 

٢٢/٥/
٢٠١٧  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

حسام أحمد 
عبد الاله أبو 

  ضیف

أمراض 
النساء 
  والتولید

  ماجستیر

نیفدیبین عن طریق الفم مقابل لبیتالول فى عالج ارتفاع ضغط الدم 
 بعد الوالدة

Oral Nifedipine Versus Labetalol In Treatment Of 
Postpartum Hypertension 

  أ.د/ محمد محمود فھمي فتح اهللا
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  د/ أحمد محمد إمبابى
  مدرس أمراض النساء والتولید

NCT03449
وافق المجلس على ما جاء بقرار   ١/٤/٢٠١٨ 277

 اللجنة



 
  
 

 

 13

13

أحمد عبد 
التواب 
  مھني

أمراض 
النساء 
  والتولید

  ماجستیر

الكابرجولین إلى عقار الكلوموفین سترات فى عالج إضافة عقار 
  عدم التبویض المصاحب للعقم

Cabergoline As An Adjuvant To Clomiphene 
Citrate For Management Of Unexplained 
Infertility 

  أ.د/ عالء الدین عبد الحمید
  أستاذ أمراض النساء والتولید

  أ.د/ كمال محمد زھران
  ء والتولیدأستاذ أمراض النسا
  د/ على ھارون على

  مدرس أمراض النساء والتولید

NCT03549
741 

٣٠/٤/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

اسراء جمال 
عبد الناصر 

  مصطفى

أمراض 
النساء 
  والتولید

  ماجستیر

مقارنة الجرعة العالیة بالجرعة القلیلة من األوكسیتوسین لتحفیز 
  البدینات: تجربة عشوائیة اكلینیكیة سیداتالوالدة المتأخرة فى ال

High Dose Versus Low Dose Oxytocin For 
Augmentation Of Delayed Labour In Obese 
Women: A Randomized Clinical Trial 

  أ.د/ صفوت عبد الراضي محمد
  التولید وأمراض النساء أستاذ

  د/ أحمد محمد عباس
 التولید وأمراض النساء مدرس

NCT03604
874 

٢٨/٨/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

دینا عاطف 
محمد 

  مصطفى

أمراض 
النساء 
  والتولید

  ماجستیر

مقیاس طول الحبل السرى كطریقة جدیدة للتنبؤ بعیوب الحبل 
  السرى قبل الوالدة بالموجات فوق الصوتیة

Umbilical Cord Length Index As A New 
Ultrasonographic Method For Prediction Of Cord 
Abnormalities Before Delivery 

  أ.د/ حسن صالح كامل
  التولید وأمراض النساء أستاذ

  د/ أحمد محمد عباس
  التولید وأمراض النساء مدرس

NCT036
٠٤٨٨٧ 

٢٦/٨/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

نیره محمود 
الحسیني 
 احمد

التخدیر 
والعنایة 

  كزةالمر
  ماجستیر

تأثیر تحفیز القشرة الحركیة عبر الجمجمة عن طریق التیار 
المباشر على الغثیان والقىء الناتج عن العالج الكیمیائى فى 

 مرضى سرطان الثدى
Effect Of The Transcranial Direct Current 
Stimulation Of The Motor Cortex On 
Chemotherapy Induced Nausea And Vomiting In 
Breast Cancer Patients 

  أ.د/ حسن إبراھیم محمد
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة

  د/ محمد فاروق محمد
  أستاذ مساعد التخدیر والعنایة المركزة

  د/ شرین ممدوح محمد
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

NCT03405
324 

20/2/201
8  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

عمر ربیع 
  لي صدیقع

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  ماجستیر

الكیتوروالك مقابل الباراسیتامول كمساعد للیدوكاین استخدام 
فى المرضى الذین یخضعون لجراحة  موضعىللتخدیر الوریدى ال

 الید والذراع
Ketorolac Versus Paracetamol Adjunct To 
Lidocaine For Intravenous Regional Anaesthesia 
In Patients Undergoing Hand And Forearm 
Surgery 

  أ.د/ جلنار محمد فتحي
  أستاذ التخدیر والعنایة المركزة
  د/ خالد عبد الباقي عبد الرحمن
  مدرس التخدیر والعنایة المركزة

NCT03485
وافق المجلس على ما جاء بقرار   ٥/٤/٢٠١٨ 625

 اللجنة

ابانوب 
نجاتي وھبھ 

 جندي

جراحة 
  یرماجست  العظام

تقییم تباین طول الطرف السفلى بعد عملیة تركیب مفصل ركبة 
  صناعى كامل بناحیة واحدة فى حالة التقوس الداخلى

Evaluation Of Leg Length Discrepancy After 
Unilateral Total Knee Replacement In Varus 
Deformity 

  أ.د/ أحمد محمد عبد العال
  أستاذ جراحة العظام

  مام محمدأ.د/ یاسر إ
  أستاذ جراحة العظام

  د/ حاتم عبد المنعم بكر
  أستاذ مساعد جراحة العظام

  

NCT03502
382 

15/4/201
8  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة
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ایھاب 
عبدالعال 
زھران 
  زھران

جراحة 
القلب 

  والصدر
  دكتوراه

العوامل المؤثرة فى وظیفة البطین االیمن للقلب مبكرا بعد اصالح 
  ب الخلقى رباعى فالوتالعی

Predictive Factors Of Early Right Ventricular 
Function After Repair Of Fallot Tetralogy 

  أ.د/ أحمد محمد فتحي
  أستاذ جراحة القلب والصدر
  د/ أحمد محمد عبد الحكیم

  مدرس جراحة القلب والصدر
  د/ فیصل الخطیب أحمد

  أستاذ مساعد طب األطفال

NCT03470
064 

١٩/٦/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

محمود 
مجدي محمد 

  خلیل

جراحة 
المسالك 
البولیة 

والتناسلیة 
وطب 
  الذكورة

  دكتوراه

استخدام دعامة الحالب الداخلیة مقابل األنبوبة الكلویة فى عالج 
االنسداد الكلوى المصاحب بالتھاب كلوى حاد فى وجود حصوات 

المسالك البولیة: دراسة مستقبلیة ذات اختیار بالجزء العلوى من 
  عشوائى

Internal Ureteral Stent Versus Percutaneous 
Nephrostomy Tube In Management Of Acutely 
Obstructed Infected Kidney In The Presence Of 
Upper Urinary Tract Stones: A Prospective 
Randomized Study 

  شاكر عبد الحافظ أ.د/ صالح الدین
  أستاذ جراحة المسالك البولیة والتناسلیة وطب الذكورة

  د/ محمد محمود محمد جاد المولى
أستاذ مساعد جراحة المسالك البولیة والتناسلیة وطب 

  الذكورة
  د/ محمود محمد أحمد شلبي

أستاذ مساعد جراحة المسالك البولیة والتناسلیة وطب 
  الذكورة

NCT03498
وافق المجلس على ما جاء بقرار   ٧/٥/٢٠١٨ 794

 اللجنة

محمد كمال 
 عبد الحلیم

طب 
  ماجستیر  األطفال

مستشفى األطفال التسمم الحاد بالطفولة: دراسة لمدة عام فى 
  الجامعى بأسیوط

Acute Childhood Poisoning: One Year Study In 
Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ عزة أحمد الخطیب
  ذ طب األطفالأستا

  د/ فیصل الخطیب أحمد
 أستاذ مساعد طب األطفال

PACTR20
108050032

52954 
وافق المجلس على ما جاء بقرار   2/4/2018

 اللجنة

ایریني 
مرزق 

 یوسف فرج

طب 
  ماجستیر  األطفال

 معدل انتشار سوء التغذیة بمستشفى االطفال الجامعى بأسیوط
Prevalence Of Undernutrition In Assiut University 
Children Hospital 

  أ.د/ ماھر مختار أحمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ أمیر محمد أبو الغیط
  مدرس طب األطفال

NCT03484
وافق المجلس على ما جاء بقرار   2/4/2018 572

 اللجنة

شوھندة 
  محمد نظیر

طب 
  ماجستیر  األطفال

لذین دراسة سریریة إكلینیكیة عن حالة المرارة بین االطفال ا
یعانون من فقر الدم االنحاللى المزمن بمستشفى االطفال الجامعى 

 بأسیوط
Clinical Thesis On Gallbladder Status Among 
Children With Chronic Haemolytic Anemia 
Attending To Assiut University Children Hospital 

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

  شیرین منصور جاللد/ 
  مدرس طب األطفال

NCT03533
322 

23/5/201
8  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
   بعد تعدیل العنوان الى: اللجنة

Gallbladder Status Among 
Children With Chronic 
Haemolytic Anemia 
Attending To Assiut 
University Children 
Hospital 

 

مروه 
محمود 

  عطیة حسن

طب 
  ماجستیر  ألطفالا

تقییم وظائف الغدة الدرقیة فى االطفال اللذین یعانون من عیوب 
  خلقیة بالقلب

Evaluation Of Thyroid Function In Children With 
Congenital Heart Disease 
 

  أ.د/ نجوى على محمد
  أستاذ طب األطفال

  د/ محمد األمیر فتحي
  أستاذ مساعد طب األطفال

NCT03496
وافق المجلس على ما جاء بقرار   1/4/2018 363

 اللجنة
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جھاد عبد 
الناصر علي 

  مرسي

طب 
  ماجستیر  األطفال

دراسة توقعیة عن المیكروبات المسببة للتسمم الدموى فى االطفال 
حدیثى الوالدة بوحدة العنایة المركزة لألطفال حدیثى الوالدة فى 

 مستشفى األطفال الجامعى باسیوط
Prevailing Microorganisms Causing Neonatal  
Sepsis In Neonatal Intensive Care Unit Of Assiut 
University Children Hospital. Prospective Study 

  أ.د/ جیھان محمد كمال الدین
  أستاذ طب األطفال

  د/ محمد أمیر فتحي ریاض
  أستاذ مساعد طب األطفال

NCT03308
526 

29/10/20
17  

اء بقرار وافق المجلس على ما ج
 اللجنة

مایكل 
صادق عبد 
  المسیح

طب القلب 
واألوعیة 
  الدمویة

  ماجستیر

العالقة ما بین القیاسات المختلفة لجھاز رسم القلب وقیاس ضغط 
  الدم اإلسعافى فى قیاس تضخم البطین االیسر للقلب

Relationship Of Different Electrocardiographic 
Parameters And Ambulatory Blood Pressure 
Parameters To Detect Left Ventricular 
Hypertrophy 

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

  د/ طارق عبد الحمید نجیب
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

Nct035425
وافق المجلس على ما جاء بقرار   5/4/2018 26

 اللجنة

محمد عبد 
العظیم 

  محمد احمد

قلب طب ال
واألوعیة 
  الدمویة

  ماجستیر

العالقة بین الدھون النخابیة واعتالل الكلى السكرى لدى مرضى 
  السكر فى المصریین

Relation Of Epicardial Fat And Diabetic 
Nephropathy In Egyptian Patients 

  أ.د/ سلوى رشدي دیمترى
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة

  د/ مجدى إبراھیم الدسوقي
  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

NCT03470
415 

٢٥/٣/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

أسماء عالء 
الدین كمال 

  ثابت

الكیمیاء 
الحیویة 
  الطبیة

  دكتوراه

 التعرف على الجدید فى مسار االشارات الفاعلة التي تستھدف
  سرطان القولون والمستقیم فى المرضى المصریین

Identification Of New Signaling Pathways 
Targeting Colorectal Cancer In Egyptian Patients 

  أ.د/ رجاء حمدى محمد
  أستاذ الكیمیاء الحیویة الطبیة

  د/ مھا على عصام الدین
  الكیمیاء الحیویة الطبیة مدرس

  د/ مروي عبد الحفیظ عبد العال
  مدرس الكیمیاء الحیویة الطبیة

  المطلب د/ أحمد على عبد
  مدرس الجراحة

NCT03467
وافق المجلس على ما جاء بقرار   6/3/2018 308

 اللجنة

عبد اهللا 
أحمد عبد 
  الغني محمد

طب 
  ماجستیر  األطفال

 في Aاالستخدام الفاعل واآلمن لعقار السیكلوسبورین  دراسة عن
 عالج حاالت التھاب الكلي النیفرروزي

A Study On The Effectiveness And Safety Of 
Cyclosporine A Therapy In Steroid Dependent 
And Steroid Resistant Childhood Nephrotic 
Syndrome 

  أ.د/ محمد محروس سید
  أستاذ طب األطفال
  د/ أحالم بدوي على
  مدرس طب األطفال

NCT032
19684 

٢٦/٧/
٢٠١٧  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

بھاء خالد 
محمد محمد 

یمانسل  

طب 
 ماجستیر األطفال

في االطفال الذین یعانون  عوز الحدیدمعدل انتشار فقر دم  دراسة
  بأسیوط الجامعيبمستشفى االطفال  الكبديمن التلیف 

Prevalence of iron deficiency anemia in children 
with liver Cirrhosis in Assiut University Children 
Hospital 

  إبراھیمأ.د/ نجالء حسن 
  أستاذ طب األطفال

  يد/ مصطفى محمد إمباب
  مدرس طب األطفال

NCT034
82076 

٢٨/٣/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

أحمد عبد 
الناصر 
  حسین

جراحة 
األوعیة 
الدمویة 
  والشرایین

ماجستی
  ر

عن طریق القسطرة كعالج  ةالمصلب ةتقییم الرغو
  ةغیر قیاسیالساقین ال ودوالي الحوض لدوالي

Evaluation Of Trans-Catheter Foam 
Sclerotherapy In The Treatment Of Pelvic 

  البدويأ.د/ حسن بكر 
  أستاذ جراحة األوعیة الدمویة والشرایین

  د/ أیمن السید عبد السالم حسیب اهللا
  یینأستاذ مساعد جراحة األوعیة الدمویة والشرا

NCT036
52025 

٩/٥/
٢٠١٧  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة
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And Atypical Lower Limb Varicosities د/ أشرف محمد أبو بكر حسنى  
  مدرس جراحة األوعیة الدمویة والشرایین

سالي سمیر 
  یوسف

الطب 
 الطبیعي

والروماتیزم 
  والتأھیل

  دكتوراه
للفسفولیبید واالستیوبونتین كعوامل مؤثره  المضادةاالجسام  تأثیردراسة 

  دوث السكتة الدماغیة في صغار السنح على
Antiphospholipid Antibodies & Osteopontin As Risk 
Factors For Cerebrovascular Stroke In Young Adults 

  أ.د/ إیمان عباس محمود
  أستاذ الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل

  د/ زھراء إبراھیم أبو العیون
  تیزم والتأھیلأستاذ مساعد الطب الطبیعي والروما

  د/ سمر حسنین جمعة
  أستاذ مساعد الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل

  د/ أحمد نصر الدین محمد ھندي
  مدرس األمراض العصبیة

NCT03
وافق المجلس على ما جاء بقرار   ٤/٤/٢٠١٨ ٥٦١٢٨٥

 اللجنة

فاطمة 
رجب 
محسب 
  على

جراحة 
األنف 

واألذن 
 والحنجرة

ماجستی
  ر

األطفال المولودین ألمھات لدیھم  تقییم السمع لدى
أمراض الروماتوید ویعالجون بمضادات المالریا اثناء 

  الحمل
Assessment Of Hearing In Children Born 
To Rheumatic Diseased Women Treated 
With Antimalarial Drugs During 
Pregnancy 

  د/ محمد سالمة بكرأ.
  أستاذ ورئیس وحدة السمعیات

  ة محد عبد المنعم العسیليد/ أمیر
  السمعیات مدرس وحدة

  د/ منال محمد أحمد حسانین
  مدرس الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل

NCT03
٦٦٦٩١٠ 

٢٩/٤/
٢٠١٨  

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة



 
  
 

 

 17

17

تغییر موضوع البحث تغیرًا غیر جوھریًا 

 لمجلس قرار ا  رقم التسجیل وع البحث بعد التغییرموض موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم

محمد یاسر 
یوسف 
  مخلوف

التخدیر 
والعنایة 
  المركزة

  ماجستیر

تأثیر إضافة عقاري دیكسامیثازون اوسلفات ماغنسیوم الى بیوبیفاكین فى استخدام 
الموجات الصوتیة الموجھ فى تخدیر العضلة الباطنیة المستعرضة فى عملیات الكبد 

  ات المراریة الكبرى: دراسة مقارنة مزدوجة غیر موجھةوالقنو
The Effect Of Adding Dexamethasone Versus Magnesium Sulfate 
To Bupivacaine In Ultrasound-Guided Transversus Abdominal 
Plane Block In Major Hepatobiliary Surgery: A Double Blinded 
Comparative Study 

ات الماغنسیوم عندما تضاف الى بیوبیفاكین فى استخدام الموجات تأثیر سلف
الصوتیة فى تخدیر العضلة الباطنیة المستعرضة فى عملیات استئصال المرارة 

  دراسة عشوائیة بالمنظار:
Effect Of Magnesium Sulphate When Added To Bupivacaine In 
Ultrasound-Guided Transversus Abdominis Plane Block In 
Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy: A 
Randomized Trial 

 
وافق المجلس 

على ما جاء 
 بقرار اللجنة

ماریا ناجد 
موریس 
  شفیق

الطفیلیات 
  ماجستیر  الطبیة

تقییم تأثیر مستخلص السیزیجیوم أروماتیكوم (القرنفل) على الحویصالت الھیدادیتیة فى 
  بفئران التجار

Evaluation Of The Effect Of Syzygium Aromaticum (Clove) 
Extract On Cystic Echinococcosis In Vivo 

على الحویصالت االیجینول واالیجینول المحمل على جزیئات النانو تقییم تأثیر 
  الھیدادیتیة فى فئران التجارب

Evaluation Of The Effect Of Eugenol And Eugenol Loaded Onto 
Nanoparticles On Cystic Echinococcosis In Vivo 

 
وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

 
 :تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا وكذا تعدیل لجنة االشراف

تاریخ   رقم التسجیل بعد التعدیللجنة االشراف  لجنة االشراف قبل التعدیل موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم
 المجلس قرار   االخالقیات

ماریانا 
أنور 
 توفیق

الكیمیاء 
الحیویة 
  الطبیة

  ماجستیر

المسارات الجزیئیة فى المرضى الذین 
یعانون من سرطان القولون والمستقیم 
  فى الجسم الحى وفى دراسة المختبر

Molecular Pathways In 
Patients With Colorectal 
Carcinoma: In Vivo And In 
Vitro Study 

 فى SPG20, STK31دراسة دور جینات 
  تسرطن سرطان القولون والمستقیم

Investigating The Role Of SPG20, 
STK31 Genes In The 
Carcinogenesis Of Colorectal 
Cancer 

 د/ نجالء كمال إدریس
أستاذ مساعد الكیمیاء الحیویة 

  الطبیة
  تاح محمودد/ أمل عبد الف

  مدرس الكیمیاء الحیویة الطبیة
  د/ محمد أبو المجد

  أستاذ مساعد جراحة األورام

 د/ نجالء كمال إدریس
أستاذ مساعد الكیمیاء الحیویة 

  الطبیة
  د/ أمل عبد الفتاح محمود

  مدرس الكیمیاء الحیویة الطبیة
  د/ عبیر السید علي إبراھیم
  أستاذ مساعد طب األورام

NCT032
61752 

٢٧/٨/
٢٠١٨ 

وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

 

 تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا 

تاریخ  رقم التسجیل  موضوع البحث بعد التغییر  موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم
  المجلس قرار   االخالقیات

بسمة 
فوزي 
 محمد جاد
  الرب

األشعة 
  ماجستیر  التشخیصیة

قطعیة متعددة المقاطع بالصبغة على الشرایین التاجیة فى تقییم دور األشعة الم
  ىللشریان التاج ىالمرضى بعد اجراء جراحة فتح مجرى جانب

Use Of Multidetector Slice Computed Tomography Coronary 
Angiography In Evaluation OF Patients After Coronary Artery 
Bypass Graft 

باألشعة المقطعیة متعددة المقاطع للشرایین  ىبدور التصویر الط
 ىفى تشخیص نقص الترویة الحاد فى المساریق

Role Of Multidetector Slice Computed 
Tomography Angiography In Diagnosis OF 
Clinically Suspected Acute Mesenteric Ischemia 

NCT0348
4442 

30/4/201
8 

وافق المجلس 
على ما جاء 

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

محمد عبده محمود محمد 
  ماجستیر  خیر

  
  

األمراض الجلدیة والتناسلیة 
  وأمراض الذكورة

  أ.د/ علي محمد عبد الرحمن مھران
  لتناسلیة وأمراض الذكورةأستاذ األمراض الجلدیة وا

  د/ دعاء أحمد السید أبو طالب
  مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة

  أ.د/ علي محمد عبد الرحمن مھران
  أستاذ األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة

  د/ دعاء أحمد السید أبو طالب
  مدرس األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة

  مروة عبد النعیم جابرد/ 
  مدرس الكیمیاء الحیویة الطبیة

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

  ماجستیر  سھى راغب مخیمر

  

  
  األنف واألذن والحنجرة

  أ.د/ مصطفى عثمان رمضان
  أستاذ جراحة األذن واألنف والحنجرة

  أ.د/ عزت محمد صالح
  أستاذ جراحة األذن واألنف والحنجرة

  ثر عبد النعیمد/ محمد مد
  مدرس جراحة األذن واألنف والحنجرة

  أ.د/ مصطفى عثمان رمضان
  أستاذ جراحة األذن واألنف والحنجرة

  د/ محمد مدثر عبد النعیم
  مدرس جراحة األذن واألنف والحنجرة

  عبیر حسین عليأ.د/ 
  األشعة التشخیصیة مدرس

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

 دكتوراهي دیابأحمد جمال شلقام

 
 

 جراحة األنف واألذن والحنجرة
 د/ على رجائي عبد الحكیم

 أستاذ جراحة األنف واألذن والحنجرة
 د/ أحمد حامد محمد منیب

 مدرس جراحة األنف واألذن والحنجرة

 د/ على رجائي عبد الحكیم
 أستاذ جراحة األنف واألذن والحنجرة

 د/ أحمد حامد محمد منیب
واألذن والحنجرة مدرس جراحة األنف  

 أ.د/ أحمد علي إبراھیم 
األنف واألذن والحنجرة أستاذ  

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستیر مارینا شھدي دوس

 أ.د/ محمد محروس سید
 أستاذ طب األطفال
 د/ سماھر فتحي طھ
 مدرس طب األطفال

 أ.د/ محمد محروس سید
 أستاذ طب األطفال

م بدوي عليد/ أحال  
 مدرس طب األطفال

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستیر منال شارف عید أحمد

 أ.د/ مصطفى شفیق خلف
 أستاذ طب األطفال
 د/ سماھر فتحي طھ
 مدرس طب األطفال

 أ.د/ محمد محروس سید
 أستاذ طب األطفال

 د/ یاسر فاروق عبد الرحیم
 مدرس طب األطفال

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستیر شیماء كامل أحمد محمد

 أ.د/ غادة عمر محمود الصدفي
 أستاذ طب األطفال
 د/ سماھر فتحي طھ
 مدرس طب األطفال

 أ.د/ محمد محروس سید
 أستاذ طب األطفال

 د/ شرین منصور جالل
 مدرس طب األطفال

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

راندا عبد البدیع عبد 
 طب األطفال دكتوراه العلیم

 أ.د/ السید خلیل عبد الكریم
 أستاذ طب األطفال

 أ.د/ جمال علي عبد العال عسكر
 أستاذ طب األطفال
 د/ سماھر فتحي طھ
 مدرس طب األطفال

 أ.د/ السید خلیل عبد الكریم
 أستاذ طب األطفال

 أ.د/ جمال علي عبد العال عسكر
طب األطفالأستاذ   

 د/ أمیرة محمد أحمد شلبي
 مدرس طب األطفال

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة
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 طب األطفال دكتوراه محمد صبري محمد

 أ.د/ أسماء حامد شریت
 أستاذ طب األطفال

 أ.د/ أحمد رشدي أحمد
 أستاذ طب األطفال

 د/ مصطفى عز الدین محمد
 أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

أسماء حامد شریتأ.د/   
 أستاذ طب األطفال

 د/ إسماعیل لطفي محمد
 أستاذ مساعد طب األطفال

 د/ إیمان فتح اهللا جاد
 أستاذ مساعد طب األطفال
 د/ مصطفى عز الدین محمد

 أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

 األشعة التشخیصیة ماجستیر أمیرة إیھاب محمد

.د/ ھشام مصطفى كاملأ  
 أستاذ األشعة التشخیصیة

 د/ نھى محمد علي
 مدرس األشعة التشخیصیة

 أ.د/ نغم نبیل محمود
 أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

 د/ عبیر حسین علي
 مدرس األشعة التشخیصیة

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

 طب وجراحة العین دكتوراه مروة عمر محمد علي

جمال حسین حسینأ.د/   
 أستاذ طب وجراحة العین

 د/ طارق أحمد علي
 أستاذ مساعد طب وجراحة العین

 د/ وائل محمد أحمد سلیمان
 أستاذ مساعد طب وجراحة العین

 أ.د/ جمال حسین حسین
 أستاذ طب وجراحة العین

 د/ طارق أحمد علي
 أستاذ مساعد طب وجراحة العین

 د/ وائل محمد أحمد سلیمان
عد طب وجراحة العینأستاذ مسا  

Prof. Dr\ Berthold Seitz 
Department of Ophthalmology at Saarland 

university hospital, Germany 

وافق المجلس على ما جاء 
 بقرار اللجنة

 
  استمرار القید:
  لمجلس ا قرار  السبب  تاریخ قبول الرسالة  تاریخ التسجیل  تاریخ القید   المدة التخصص الدرجة  اسم الطالب

  باسم فوزي شاكر

  

 ماجستیر
 ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر   األمراض الباطنة

تم تشكیل لجنة   ٧/٢٠١٦   ٢٠١٢ /١٠  عام سابع  ٢٠١٩حتى أكتوبر 
  فحص

دخول امتحانات الجزء الثاني للماجستیر 
  ٢٠١٨دور أكتوبر 

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار 

  اللجنة

  ھبة مصطفى عبد الرؤوف

  

 جستیرما
عام ثامن   ٢٠١٩حتى أكتوبر   األمراض الباطنة

تم تشكیل لجنة   ٧/٢٠١٢  ١٠/٢٠٠٩  وأخیر
  فحص 

دخول امتحانات الجزء الثاني للماجستیر 
  ٢٠١٨دور أكتوبر 

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار 

  اللجنة

- األمراض باطنة   دكتوراه  ھبة محمود عبد العزیز محمد
  أمراض دم

 ٢٠١٨یل عام اعتبارًا من أبر
  ٢٠١٩حتى أبریل 

عام ثامن 
  لالنتھاء من الحصول على الدرجة    ٢٦/٤/٢٠١٦  ١٨/٤/٢٠١٨  وأخیر

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار 

  اللجنة

  مصطفى عبد الحمید محمد 

  

- األمراض الباطنة  ماجستیر
  أمراض كلى

 ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر 
  ٢٠١٩حتى أكتوبر 

عام سادس 
  لالنتھاء من الحصول على الدرجة    ١١/٢٠١٦  ١٠/٢٠١٣  وأخیر

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار 

  اللجنة

 ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر   األشعة التشخیصیة  ماجستیر  شیري داود یسى
  ٢٠١٩حتى أكتوبر 

عام سادس 
  لالنتھاء من الحصول على الدرجة    ٢٢/١٠/٢٠١٧  ٢٢/١٠/٢٠١٣  وأخیر

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار 

  لجنةال
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  نجالء محمد مرزوق

  

طب المناطق الحارة   دكتوراه
دخول امتحانات الجزء الثاني للدكتوراه   ١٧/١١/٢٠١٥  ٢٤/٩/٢٠٠٧  ٢١/٥/٢٠٠٦    ٢٠١٩حتى أبریل   والجھاز الھضمي

  ٢٠١٨دور أكتوبر 

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار 

  اللجنة

اعتبارًا من أكتوبر ستة أشھر   الصحة العامة  ماجستیر  دالیا عبد المعز محمود
٢٠١٨  

عام سابع 
  لالنتھاء من الرسالة  18/9/2018 22/3/2015 16/10/2012  وأخیر

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار 

  اللجنة
  

  تجمید قید:
 المجلس قرار  السبب المدة   التخصص الدرجة اسم الطالب

  األمراض الصدریة  ماجستیر  دیفید عماد صبحي
  العام الثالث

  رعایة والدین  ٢٠١٩حتى أكتوبر  ٢٠١٨بارًا من أكتوبر عام اعت
وافق المجلس على 

ما جاء بقرار 
  اللجنة

  األشعة التشخیصیة  دكتوراه  سارة عبد الحكم أبو الوفا
  العام األول

  رعایة طفل  ٢٠١٩حتى سبتمبر  ٢٠١٨عام اعتبارًا من سبتمبر 
وافق المجلس على 

ما جاء بقرار 
  اللجنة

  األشعة التشخیصیة  ماجستیر  فؤاد ماریانا رأفت
  

  رعایة طفل   ٢٠١٨ثالث أشھر اعتبارًا من سبتمبر 
وافق المجلس على 

ما جاء بقرار 
  اللجنة

  األشعة التشخیصیة  ماجستیر  أمل یوسف عبد الاله
  

  رعایة طفل   ٢٠١٨ستة أشھر اعتبارًا من سبتمبر 
وافق المجلس على 

ما جاء بقرار 
  اللجنة

  الصحة العامة  دكتوراه  بد الغفورزینب مصطفى ع
  العام الثاني

  لحین االنتھاء من إجراءات البعثة  ٢٠١٨ستة أشھر اعتبارًا من سبتمبر 
وافق المجلس على 

ما جاء بقرار 
  اللجنة

  األمراض الباطنة  دكتوراه  ھبة محمد أحمد محمود
  

  رعایة طفل  ٢٠١٩حتى أغسطس  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أغسطس 
على  وافق المجلس

ما جاء بقرار 
  اللجنة

  األمراض باطنة  دكتوراه  مروة فكري محمد
  العام الثاني

  رعایة طفل  ٢٠١٩حتى أكتوبر  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر 
وافق المجلس على 

ما جاء بقرار 
  اللجنة

  األمراض الباطنة  دكتوراه  ریھام عبد الرازق محمد
  العام األول

  رعایة طفل  ٢٠١٩حتى سبتمبر  ٢٠١٨عام اعتبارًا من سبتمبر 
وافق المجلس على 

ما جاء بقرار 
  اللجنة

  التخدیر والعنایة المركزة   دكتوراه  محمد محمود عبد العزیز

  العام األول

  للعمل بالخارج  ٢٠١٩حتى أكتوبر  ٢٠١٨عام اعتبارًا من أكتوبر 

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار 

  اللجنة
  

 
 -  
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 ، حیث أن سقط سھوًا من القسم أثناء تقدیم األوراق للدراسات العلیا.٢٠١٨لدرجة الماجستیر اعتبارًا من أبریل -طبیب مقیم السمعیات بقسم األنف واألذن والحنجرة بطب األزھر الجامعي بأسیوط-راھیمقید الطبیب/ أحمد جالل إب - 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة - 
 ، علمًا بأنھ تمت موافقة اإلدارة العامة للوافدین بالقاھرة على قیده.٢٠١٧بصفة نھائیة اعتبارًا من أكتوبر  ٢٠١٧/٢٠١٨ي الجنسیة) لدرجة الماجستیر في جراحة العظام للعام الجامعي قید الطبیب/ حسام غازي أحمد صالح (الیمن - 
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة - 
عل�م أساس�یات الباطن�ة) وذل�ك      –علم مكافحة العدوى وع�الج اإلدم�ان    –علم الباثولوجي اإلكلینیكي  –ر أمراض الباطنة من مواد ماجستیر الكلى جزء أول (علم الباثولوجي مذكرة بشأن اعفاء الطبیب/ عالء حشمت فھمي علي ماجستی  - 

 حسب اللوائح ودخولھ االمتحانات في باقي المواد. ٢٠١٦الجتیازھم في امتحان دور أكتوبر 
   بقرار اللجنة وافق المجلس على ما جاء - 
 مذكرة بشأن إلغاء قید الطبیبة/ دعاء جمال عبد الناصر دكتوراه عالج األورام وذلك بناًء على طلبھا. - 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة - 
 ة والمناعة بالكلیة.مذكرة بشأن إلغاء قید الطبیبة/ ھیام حمدي محمود ماجستیر طب األطفال حیث تم تعینھا معید بقسم المیكروبیولوجیا الطبی - 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة - 
 قة علیھ بناًء على خطاب من اإلدارة العامة للدراسات العلیا.مذكرة بشأن إعادة قید الطبیب/ الصغیر دیھوم الصغیر الفرجاني لدرجة الماجستیر في طب األطفال بعد أن قام بسداد جزء من الرسوم المستح - 
   ما جاء بقرار اللجنةوافق المجلس على  - 
 مذكرة الكلیة بشأن إعادة قید الطبیب/ الشاذلي ربیع أحمد لدرجة الماجستیر في طب األطفال بعد أن قام بسداد الرسوم المستحقة علیھ. - 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة - 
 جیا اإلكلینیكیة.مذكرة بشأن فك تجمید قید الطبیب/ إیناس محمد صالح لدرجة الدكتوراه في الباثولو - 
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة - 
 مذكرة بشأن قبول رسالة الدكتوراه في األمراض الباطنة للطبیب/ شادي یوسف جید یوسف.  - 
   مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراه  وافق المجلس  - 
 محمد علي عبد العال القاضي. مذكرة بشأن قبول رسالة الدكتوراه في الباثولوجیا اإلكلینیكیة للطبیبة/ عزة مصطفى - 
   مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراه  وافق المجلس  - 
 مذكرة بشأن قبول رسالة الدكتوراه في األنف واألذن والحنجرة للطبیب/ محمد أحمد عبد الحي محمد الحسیني مع التوصیة بمنحھ الدرجة. - 
   مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراه  وافق المجلس  - 
 ل رسالة الدكتوراه في التخدیر والعنایة المركزة للطبیب/ عمرو محمد سلیم مع التوصیة بمنحھ الدرجة.مذكرة بشأن قبو - 
   مع التوصیة بمنحھ درجة الدكتوراه  وافق المجلس  - 

   ٠البولیة مذكرة بشأن تسجیل رسالة الماجستیر الخاصة بالطبیب / عبد الرحمن محمد محمد عبد القادر _طبیب مقیم بمستشفى  جراحة المسالك 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة - 
  
 
 -الدكتوراه: بیان بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات منح درجة  - 

 التخصص االسم          
  جراحة العظام  محمود فؤاد

  األمراض باطنة  حسام محمود عبد الوھاب
                                                                                                     
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  
  
  
  
  



 
  
 

 

 22

22

  
 

   جمیع التخصصات: فيقبول رسائل الماجستیر  - 
 التخصص االسم  م
  الجراحة  حسین إبراھیم أحمد إبراھیم  ١
  الجراحة  أحمد حمدي راتب  ٢
  الجراحة  مارك مفید اطناسیوس  ٣
  الجراحة  أمجد عطا بخیت حبشي  ٤
  الجراحة  محمود شحاتھ مرزوق  ٥
  الجراحة  ھبة عبد الكریم حسن  ٦
  الجراحة  مصطفى أحمد عبد النعیم  ٧
  الجراحة  محمود سعد محمود علي  ٨
  األشعة التشخیصیة  مھا أبو ضیف محمد عطیة  ٩

  األشعة التشخیصیة  عبد الرحمن إمام الدین سید  ١٠
  األشعة التشخیصیة  آالء أحمد سید  ١١
  األشعة التشخیصیة  ود قرنيغادة محم  ١٢
  األشعة التشخیصیة  ھیام یحیى حامد خلیل  ١٣
  األشعة التشخیصیة  مروة علي محمد عبد الفتاح  ١٤
  األشعة التشخیصیة  شذا رجب عبد الرحمن  ١٥
  األمراض الباطنة  عبد الرحمن خلف ھدیة  ١٦
  األمراض الباطنة  شیماء محمد إسماعیل  ١٧
  الباطنة األمراض  عصام محي عاطف  ١٨
  األمراض الباطنة  رشا محمد محمود  ١٩
  األمراض الباطنة  سناء عزت حسین  ٢٠
  األمراض الباطنة  أیمن عبد اهللا محود  ٢١
  األمراض الباطنة  آیات صالح أحمد  ٢٢
  األمراض الباطنة  مارینا عاطف وھیب  ٢٣
  األمراض الباطنة  أحمد علي أحمد علي  ٢٤
  اض الباطنةاألمر  نھى جمال عبد المالك  ٢٥
  األمراض الباطنة  عبد اهللا عبد الفضیل عبد العال  ٢٦
  األمراض الباطنة  أحمد مصطفى عبد الرجال   ٢٧
  األمراض الباطنة  نھلة محمد عطا  ٢٨
  األمراض الباطنة  ابتسام مصطفى عبد الحكیم  ٢٩
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  األمراض الباطنة  سارة مصطفى طاھر  ٣٠
  طنةاألمراض البا  ھبة صفوت جالل إبراھیم  ٣١
  أمراض دم إكلینیكیة  دوالجى نبیل نجیب  ٣٢
  أمراض دم إكلینیكیة  سارة حسام عبد الرحمن  ٣٣
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  آالء محمود علي قاسم  ٣٤
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  آالء قدري معوض  ٣٥
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  مھا خلیفة محمد  ٣٦
  اإلكلینیكیةالباثولوجیا   منة اهللا رفعت علي  ٣٧
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  علیاء عبد الرسول سید  ٣٨
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  أحمد محمد عبد الرحمن  ٣٩
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  إسراء نصر عبد الحكیم نصر  ٤٠
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  صفیة عبد الحكیم حسین عبد الرحمن  ٤١
  یا اإلكلینیكیةالباثولوج  آالء محمود علي قاسم  ٤٢
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  شیماء محمود عبد المعز  ٤٣
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ھند أحمد حسین  ٤٤
  طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي  غادة محمد كمال  ٤٥
  طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي  لمیاء سید صقر  ٤٦
  والجھاز الھضميطب المناطق الحارة   أمیرة محمود عبد الموجود  ٤٧
  طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي  نورھان محمود عباس  ٤٨
  التولید وأمراض النساء  خالد مصطفى عطیة  ٤٩
  التولید وأمراض النساء  تامر عربي محمد أحمد  ٥٠
  التولید وأمراض النساء  فادي ناصف طوس  ٥١
  التولید وأمراض النساء  فاطمة محمود كامل  ٥٢
  التولید وأمراض النساء  محمد راجحعبد الرحمن   ٥٣
  التولید وأمراض النساء  شیماء سید عبد القادر  ٥٤
  التولید وأمراض النساء  مصطفى محمد كامل  ٥٥
  التولید وأمراض النساء  صالح عبد الحفیظ عبد الحمید  ٥٦
  طب األطفال  یوسف صفوت كامل  ٥٧
  طب األطفال  عال أسامة شحاتھ  ٥٨
  طب األطفال  حمدعبد اهللا الطاھر م  ٥٩
  طب األطفال  سارة محمد صالح  ٦٠
  طب األطفال  إیمان عبد التواب عبد الحافظ  ٦١
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  طب األطفال  أحمد علي محمد مھني  ٦٢
  طب األطفال  محمود ربیع عبد البدیع بكر  ٦٣
  طب األطفال  ایناس محمد سید أحمد  ٦٤
 طب األطفال  سمر مصطفى حمدي  ٦٥
 فالطب األط  روماني ألفي فھمي  ٦٦
 طب األطفال  ھبة محمود عبد السالم  ٦٧
  طب األطفال  محمد كمال محروس  ٦٨
  طب األطفال  جھاد أحمد محمد أحمد  ٦٩
  طب األطفال  آیة أحمد خلیفة  ٧٠
  طب األطفال  عالء محمد علي  ٧١
  جراحة العظام  عبد اهللا محمد محمد محمد كمال  ٧٢
  جراحة العظام  أدھم شحاتھ علي  ٧٣
  جراحة العظام  وھبھ  شادي مكرم  ٧٤
  جراحة العظام  محمود إبراھیم عید  ٧٥
  جراحة العظام  خمیس محمد أحمد  ٧٦
  التخدیر والعنایة المركزة  محمد كمال محمد خلف  ٧٧
  التخدیر والعنایة المركزة  عالء محمد عبد اللطیف  ٧٨
  التخدیر والعنایة المركزة   أحمد عابد منصور   ٧٩
  یر والعنایة المركزةالتخد  حسام عصمت كامل  ٨٠
  التخدیر والعنایة المركزة   جاكلین سمیر ھنى مرزوق  ٨١
  التخدیر والعنایة المركزة  إبراھیم حسن علي محفوظ  ٨٢
  جراحة األوعیة الدمویة  خالد محمد عوض حسن  ٨٣
  طب نووي  والء عطیفي ثابت   ٨٤
  الصحة العامة وطب المجتمع  زینب فرج حامد علي  ٨٥
  األمراض الصدریة  ي عبد المجیدمصطفى حسن  ٨٦
  األمراض الصدریة  آالء سید علي  ٨٧
  المیكروبیولوجیا والمناعة الطبیة  آیات حسین محمد محمد  ٨٨
  طب وجراحة العین  سارة عبد المقصود عوض  ٨٩

      
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  
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د / عبی�ر ف�ایق لظ�روف س�فرھا للملك�ة العربی�ة الس�عودیة         ٠رفین للطالب ال�ذین أعت�ذرت ع�نھم أ    خطاب قسم عالج االورام والطب النووى بشأن تحدید مش ·

  وإضافة د / رحاب فاروق محمد _ أستاذ مساعد عالج االورام 
  ٠ط /محب إبراھیم ملك   _ ماجستیر عالج االورام 

 
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  

  
  
د / عبی�ر ف�ایق لظ�روف س�فرھا للملك�ة العربی�ة الس�عودیة         ٠لنووى بشأن تحدید مشرفین للطالب ال�ذین أعت�ذرت ع�نھم أ    خطاب قسم عالج االورام والطب ا ·

  _ أستاذ مساعد عالج االورام  عال نبیھ عبد الفتاح وإضافة د / 
  ٠_ ماجستیر عالج االورام    زینب سعد محمد ط /

 
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  

  
وذلك  ٢٠١٩إلى سبتمبر  ٢٠١٨لدرجة الماجستیر لمدة عام أعتبارا من سبتمبر  بقسم الجراحة العامة  شان تجمید قید الطبیب المقیم / أسامة عامر محمد طھ _ الطبیب المقیم بالوحدة ( ج )مذكرة ب ·

  ٠بسبب التجنید 
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  
  
   ٢٠١٩/  ١٠/  ١إلى  ٢٠١٨/  ١٠/  ١أن مد قیدالطبیبة / مروه صالح محمد صالح _ لدرجة الماجستیر بوحدة التخاطب أعتبارا من خطاب قسم االنف واالذن والحنجرة بش ·
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  

   األبحاث:تسجیالت مواضیع 

رقم  لجنة األشراف موضوع البحث الدرجة التخصص االسم م
 التسجیل

تاریخ 
  مجلسار القر  األخالقیات

١  

مریم 
 صبحي

جرجس 
  عطا

أمراض الدم 
  اإلكلینیكیة

ماجستی
  ر

مرضى صمامات  في المثاليمعدل انتشار منع تجلط الدم تحت 
  القلب الصناعیة

Prevalence Of Suboptimal Anticoagulation In 
Patients With Prosthetic Cardiac Valves 

  أ.د/ یسریة عبد الرحمن أحمد
  الباطنةأستاذ األمراض 

  د/ أحمد محمد على
  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

NCT034
85300  ٥/٤/٢٠١٨  

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار 

 اللجنة

٢  

محمد 
رجب 
عثمان 
  عبد العال

األمراض 
  الباطنة

ماجستی
  ر

  االلتھابيداء األمعاء  فيد  فیتامینمستوى 
Vitamin D Status In Inflammatory Bowel Disease 

  بیلة فائق أمینأ.د/ ن
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ محمد عباس سعید

  مدرس األمراض الباطنة
  
  

NCT034
96246 ٢٢/٤/٢٠١٨  

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار 

 اللجنة
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٣  

على 
محمد عبد 
الرؤوف 
  حسن

ماجستی  الجراحة العامة
  ر

فقط  ةصدری ةمع االنبوبة الصدریة مقارنة بأنبوب ةصغیر ةقسطر
  بالصدر ةواحد ةعبر فتح ىار صدر جراحعقب اجراء منظ

A Small Catheter Drainage With Chest Tube 
Versus Chest Tube Alone After Uniportal Video-
Assisted Thoracoscopic Procedures 

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

  د/ محمد حسن عثمان
  صدرأستاذ مساعد جراحة القلب وال

  د/ حسین خیري عبد العزیز الخیاط
  مدرس جراحة القلب والصدر

NCT034
84663 ٧/٨/٢٠١٨  

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار 

 اللجنة

محمد كامل   ٤
  ماجستیر  جراحة العظام  محمد سید

عالج الخشونة المستعصیة لمفصل  ىف ىاستخدام منظار الركبة الجراح
  ىالفخذ ىالرضف

Arthroscopic Treatment Of Resistant Cases Of 
Patellofemoral Pain By Circumpatellar Denervation 
With Or Without Lateral Patellar Facetectomy 

  أ.د/ ھشام عبد الرحیم القاضي
  أستاذ جراحة العظام
  أ.د/ حاتم جالل زكي
   أستاذ جراحة العظام

  د/ اسالم كرم اهللا رمضان
  مدرس جراحة العظام

NCT03
١٧/٤/٢٠١٨ ٦١٥٩٧٦  

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار 

 اللجنة

٥  

إیمان 
صبري 
بسالى 
 طانیوس

طب القلب 
واألوعیة 
  الدمویة

  ماجستیر

معدل حدوث رفة أذینیة غیر مصحوبة بأعراض فى مرضى 
ضیق الصمام المیترالى ذوى النبض المنتظم وعالقتھا بوجود 

 جلطة باألذین األیسر
Prevalence Of Silent Atrial Fibrillation In 
Patients With Mitral Stenosis And Sinus Rhythm 
And Its Correlation With The Presence Of left 
Atrial Thrombus. 

  أ.د/ دعاء أحمد فؤاد عبد الجواد
  أستاذ طب القلب واألوعیة الدمویة
  د/ محمد علي حسن عبد الحافظ

  مدرس طب القلب واألوعیة الدمویة

NCT0350
5073 ٦/٥/٢٠١٨  

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار 

 اللجنة

محمد حمادة   ٦
  تكرونى

جراحة 
  دكتوراة  األطفال

سحب القولون بمساعدة المنظار الجراحي مقارنة بالتقنیات الجراحیة االخرى 
 لعالج مرض الھیرشسبرنج

Laparoscopic Assisted  Pull-Through Versus Other Surgical 
Procedures For Treatment Of Hirshsprung Disease 

  أ.د/ محمد عبد القادر عثمان
  أستاذ جراحة األطفال

  أ.د/ إبراھیم على إبراھیم
  أستاذ جراحة األطفال
  أ.د/ المعتز أحمد الطیب
  أستاذ جراحة األطفال

NCT03269
812 ١1/9/٢٠١٧  

وافق المجلس على 
ما جاء بقرار 

 اللجنة
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 وهرياً تغيير موضوع البحث تغيراً ج
  مجلسقرار ال تاریخ االخالقیات  رقم التسجیل  موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم  م

١  

نھي 
حسن 
عبد 
 الغني

تخدیر 
وعنایة 
  مركزة

  
  
  

دكتورا
  ه

تقییم لتخفیف اآلالم عند تطبیق التردد الحرارى نابض على 
عصاب العجزیة العصب الفرجي مقارنة مع جذور األ

الثاني والثالث والرابع في التھاب البروستات المزمن. 
 دراسة عشوائیة

Assessment Of Pain Relief When Applying 
Pulsed Radiofrequency On Pudendal Nerve 
Compared With Sacral Nerves Roots S2,3,4 
In Chronic Prostatitis. A Prospective 
Randomized Study 

مقارنة بین التردد الحراري المتقطع داخل المفصل ال
داخل  وحقن الكورتیزونمع حقن الكورتیزون 

  المفصل في التھاب المزمن للمفصل الحرقوفي
Comparison Between Intraarticular  
Pulsed Radiofrequency With  Steroids 
Injection Versus Intraarticular Steroids 
Injection In Chronic Sacroiliac Joint 
Arthritis 

NCT035641
وافق المجلس على ما  ٦/٦/٢٠١٨ 06

 جاء بقرار اللجنة

 تعدیل لجنة إشراف

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

  دكتوراه  حمدي محمد إبراھیم  ١

  
  
  

  األشعة التشخیصیة والتداخلیة

  إیمان أبو الحمد أحمدأ.د/ 
  أستاذ األشعة التشخیصیة

أ.د/ مصطفى ھاشم محمود أستاذ ورئیس قسم األشعة 
  التشخیصیة التداخلیة

  د/ رضوى كامل عبد الناصر
  مدرس األشعة التشخیصیة

  أ.د/ إیمان أبو الحمد أحمد
  أستاذ األشعة التشخیصیة

أ.د/ مصطفى ھاشم محمود أستاذ ورئیس قسم األشعة 
  یة التداخلیةالتشخیص

  د/ رضوى كامل عبد الناصر
  مدرس األشعة التشخیصیة
  د/ فاروق حسن یوسف

  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة والتداخلیة

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
  اللجنة

  أمراض كلى  ماجستیر  شادي فوزي فرج  ٢

  أ.د/ عمر محمد حردان
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ نشوى مصطفى عزوز

  مراض الباطنةمدرس األ

  أ.د/ عمر محمد حردان
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ نشوى مصطفى عزوز
  مدرس األمراض الباطنة
  د/ راندا أحمد زھني

  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
  اللجنة
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  استمرار القید:

  مجلسقرار ال  السبب  تاریخ المناقشة  التسجیلتاریخ   تاریخ القید   المدة التخصص الدرجة  اسم الطالب م

وافق المجلس على   استكمال الرسالة    ٢١/١١/٢٠١٦  ٢٤/٥/٢٠٠٩  عام سادس  ٢٠١٩حتى أكتوبر   الباثولوجیا اإلكلینیكیة  دكتوراه  رشا عبد العظیم محمد  ١
  ما جاء بقرار اللجنة

انجي باسم حكیم   ٢
األمراض الجلدیة   ماجستیر  جرجس

عام ثامن   ٢٠١٩أكتوبر  حتى  والتناسلیة
دخول امتحانات الجزء الثاني للماجستیر دور   18/7/2017  ٢٤/٧/٢٠١٣  ٢٣/١٠/٢٠١١  وأخیر

  ٢٠١٨أكتوبر 
وافق المجلس على 
  ما جاء بقرار اللجنة

  
  تجمید قید:

 لمجلسقرار ا السبب المدة   التخصص الدرجة اسم الطالب  م

وافق المجلس على ما جاء بقرار   لظروف عملھ بالخارج  ١/٧/٢٠١٨عام اعتبارًا من   عام رابع  ض كلىأمرا  دكتوراه  ضیاء الدین مسعود صادق محمد  ١
  اللجنة

وافق المجلس على ما جاء بقرار   رعایة طفل  ١/٥/٢٠١٨اعتبارًا من   عام ثان  طب وجراحة العین  ماجستیر   لمیاء محمد القاضي   ٢
  اللجنة

  
 ء قید الطبیب/ محمد عادلي محمد علي ماجستیر جراحة العظام وذلك لعدم الجدیة في الدراسة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغا - 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة - 
 وتعینھا في قسم الكیمیاء الحیویة الطبیة.السمعیات  مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن إلغاء قید الطبیب/ نسمة جمال عبد النعیم ماجستیر األنف واألذن والحنجرة وذلك الستقالتھا من وحدة - 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة - 
 مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الموافقة على فك تجمید القید لدرجة الماجستیر في طب األطفال للطبیبة/ دینا ثروت محمد علي.   - 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة - 
 الكلیة بشأن الموافقة على فك تجمید القید لدرجة الماجستیر في طب األطفال للطبیبة/ ھبة مصطفى طاھر.  مذكرة للعرض على مجلس  - 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة - 
 مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن قبول رسالة الدكتوراه في طب األطفال للطبیب/ جورج صبحي شاكر. - 
   لجنةوافق المجلس على ما جاء بقرار ال - 
 -الدكتوراه: بیان بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات منح درجة  - 

 التخصص االسم          
  التخدیر والعنایة المركزة  محمد أحمد علي أحمد

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة - 
 -  
 -  
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   قبول رسائل الماجستیر في جمیع التخصصات:
 التخصص االسم     

 طب األطفال  عبد العال أبو الحسنأبو بكر   ١
 طب األطفال   محمد أحمد بھاء الدین  ٢

  طب األطفال  عماد إبراھیم عجایبي  
  التشریح اآلدمي وعلم األجنة  مریم وھبي فیدال  ٣
  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة  رشا محمود حفني  ٤
  وأمراض الذكورة األمراض الجلدیة والتناسلیة  منال صالح تاج الدین  ٥
  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة  أمنیة حمدي عبد الحمید  ٦
  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة  مارینا جمال زاھي شفیق  ٧
  الصحة العامة وطب المجتمع  منة اهللا محمد عبد اللطیف  ٨
  التخدیر والعنایة المركزة  بھاء خلف عبد النور  ٩
  األمراض الصدریة  ل عبد اهللا عبد الرحمنأم  ١٠
  األمراض الصدریة  محمد كمال محمد مصطفى درویش  ١١
  األشعة التشخیصیة  محمد ناجح عبد الحفیظ  ١٢
  التولید وأمراض النساء  علي صابر علي محمد  ١٣
  التولید وأمراض النساء  علي حسین علي  ١٤
  عي والروماتیزم والتأھیلالطب الطبی  حسن صالح الدین حسن محمد العسیلي  ١٥
  االشعة التشخیصیة   ابراھیم ایمن ابراھیم محمد   ١٦
  جراحة المخ واالعصاب   حازم أحمد محمد أحمد عثمان   ١٧
  جراحة العظام   محمد أسالم  عاطف محمد   ١٨
  التخدیر   منة اهللا محمود بكرى   ١٩
  الجراحة العامة   خالد صفوت جالل   ٢٠
  طب القلب واالوعیة الدمویة   عبد اللطیف محمد محمود محمد   ٢١

  
  :وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

  ٠لرعایة الطفل  ٢٠١٨/  ١٠/  ١رجة الماجستیر بوحدة التخاطب لمدة ستھ أشھر أعتبارا من زینب عبد الغنى عبد الحمید  لد /بشان تجمید قید الطبیبھ خطاب قسم االنف واالذن والحنجرة  ·
  جلس على ما جاء بقرار اللجنةوافق الم  
  

  ٠ ٢٠١٩/  ١٠/  ١إلى  ٢٠١٨/  ١٠/  ١بشان مد قید الطبیبة / مروة عبد الرحیم عبد العال بدرجة الماجستیر بوحدة التخاطب أعتبارا من  خطاب قسم االنف واالذن والحنجرة  ·
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  
  

  ٠ م نظرا لعدم الجدیة فى الدراسة د صالح الدین كریم لدرجة الماجستیر فى جراحة العظامذكرة بشان إلغاء قید الطبیب / محم ·
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  
  ٠مذكرة بشان إلغاء قید الطبیب / مصطفى محمود مرسى  لدرجة الدكتوراه  فى طب القلب واالوعیة الدمویة  نظرا لعدم الجدیة فى الدراسة   ·
  لس على ما جاء بقرار اللجنةوافق المج  
·  
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  ٠مذكرة بشان إلغاء قید الطبیب / عبد الرحمن محمد صفوت  لدرجة الدكتوراه  فى االشعة التشخیصیة  نظرا لعدم الجدیة فى الدراسة   ·
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  

  ٠  كتوراه فى الجراحة نظرا لعدم الجدیة فى الدراسة الطبیب / عاطف أحمد عبد الرحیم جاد اهللا لدرجة الدمذكرة بشان إلغاء قید 
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  
  ٠ ٢٠١٩إلى اكتوبر  ٢٠١٨خطاب قسم طب االطفال بشان أستمرار قید الطبیبة / شیرین أحمد محمد طھ لدرجة الدكتوراه لمدة عام أعتبارا من أكتوبر  ·
  نةوافق المجلس على ما جاء بقرار اللج  

  

  ٠وذلك لرعایة الطفل  ٢٠١٨/  ١٠/  ١خطاب قسم التخدیر والعنایة المركزة بشأن تجمید قید الطبیبھ / ھبھ إدوار محمد لدرجة الماجستیر لمدة ستھ أشھر أعتبارا من  ·
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  

 

  ٠إدریس أحمد حسن  لدرجة الماجستیر خطاب قسم التخدیر والعنایة المركزة بشأن إلغاء قید الطبیب / حسام  ·
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  

 

 ٠ ٢٠١٩حتى أكتوبر  ٢٠١٨خطاب قسم االمراض الباطنة بشان أستمرار قید الطبیبة / عبیر محمد عبد العزیز لدرجة الدكتوراه لمدة عام أعتبارا من أكتوبر  ·
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  
  

   ٠م /شرین فرغلى ثابت وذلك لسفرھا ٠د٠قسم طب القلب واالوعیة الدمویة بشأن تعدیل لجنة االشراف الخاصة بالطبیب / یحیى  شبیب فاضل _لدرجة الماجستیر بتنازل ا خطاب
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة 

  
  ٠وذلك التمام رسالھ الماجستیر الخاصھ بھ  ٢٠١٩الى اكتوبر  ٢٠١٨من خارج القسم وذلك لمده عام من اكتوبر   *خطاب قسم التولید وامراض النساء بشأن مد قید الطبیبھ/ نرمین طاھر ودیع

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  
  ٠وذلك التمام رسالھ الماجستیر الخاصھ بھا  ٢٠١٩توبر الى اك ٢٠١٨خطاب قسم التولید وامراض النساء بشأن مد قید الطبیبھ/ امال فتحى محمد من خارج القسم وذلك لمده عام من اكتوبر  *

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  

 
   قبول رسائل الماجستیر في جمیع التخصصات:

 التخصص االسم     
 التولید وامراض النساء ھبھ ادیب بطرس   ١
 جراحھ القلب والصدر  محمد عماد الدین عمر   ٢

  جراحھ القلب والصدر   الحسین محمد عبد المطلب   
  الفارماكولوجى  جھاد محمود عراقى   ٣
  االمراض الصدریة   محمود جمال حسین  ٤

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
  
  مذكرة بشأن منح درجة الماجستیر فى الجراحة للسید الطبیب / أحمد رفعت محمود _  ·

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
 


