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  الدراسات العلیا
 تسجیالت مواضیع األبحاث:

  

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

ممدوح 
فرج 

  تاودروس

طب 
 ماجستیر األطفال

التشوھات الجلدیة في مرضى أنیمیا البحر المتوسط العظمى الذین یتلقون العالج في 
 ال الجامعي بأسیوطمستشفى األطف

Assessment Of Dermatological Abnormalities In Beta-Thalassemia 
Major In Assiut University Children Hospital 

  أ.د/ السید خلیل عبد الكریم
  أستاذ طب األطفال

  د/ مصطفى محمد إمبابي
  مدرس طب األطفال

Nct03وافق المجلس على ما  ٢٠/٣/٢٠١٩  ٨٩٤٦٠٥
 ر اللجنةجاء بقرا

محمد احمد 
علم الدین 
  علي

األشعة 
 ماجستیر التشخیصیة

الدور المشترك للدوبلر الملون والرنین المغناطیسي بخاصیة االنتشار في التمییز بین الكتل 
 الحمیدة والخبیثة في الغدد اللعابیة الكبرى

Combined Role Of Color Doppler And Diffusion Weighted MRI In 
Differentiation Between Benign And Malignant Masses Of Major 
Salivary Glands 

  أ.د / إیمان أبو الحمد أحمد
  أستاذ األشعة التشخیصیة

  د/ رضوى كامل عبد الناصر
  مدرس األشعة التشخیصیة

Nct23وافق المجلس على ما   ١/٤/٢٠١٩ ٨٩٣٨١٢
 جاء بقرار اللجنة

نھال كمال 
  محمد أحمد

األشعة 
یةالتشخیص  دكتوراه 

االبعاد فى تشخیص  ةالفرق بین الرنین المغناطیسى والموجات فوق الصوتیة رباعی
  في الجھاز العصبى المركزى للجنین ةالتشوھات الخلقی

Magnetic Resonance Imaging Versus Four-Dimensional Ultrasound 
In Detection Of Central Nervous System Fetal Congenital 
Anomalies 

  أ.د / أحمد مصطفى محمد حامد
  أستاذ األشعة التشخیصیة
  د/ نغم نبیل محمود عمر

  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة
  د/ مروة مقبول أحمد

  مدرس األشعة التشخیصیة

NCT23وافق المجلس على ما   ٢/٤/٢٠١٩ ٨٨٨٧٩٤
 جاء بقرار اللجنة

عمرو 
محمد سعد 

  بداري

جراحة 
المخ 

 واألعصاب
 ماجستیر

االعاقة  ىتحدید مد ىستئصال الجراحي الورام المخ الدبقیة الفوق خیمیة علاإل ىة مدقدر
  بعد الجراحة

Prognostic Impact Of Surgical Resection Extent Of Supratentorial 
High Grade Glioma On Postoperative Disability 

  د/ محمود حسن رجب
  أستاذ مساعد جراحة المخ واألعصاب

  الحكیم عبد الستار عبد الحكیم د/ عبد
  مدرس جراحة المخ واألعصاب
  د/ رضوى كامل عبد الناصر
  مدرس األشعة التشخیصیة

NCT03وافق المجلس على ما   ٩/٧/٢٠١٩ ٩٩٧١٣٦
 جاء بقرار اللجنة

شیماء 
إبراھیم 
  محمد

األنف 
واألذن 
 والحنجرة

 دكتوراه

ة سرادستخدام المنظار الجراحي: الطرق المختلفة للوصول إلى الجیب األنفي الوجني با
  مقارنة

Endoscopic Approaches To The Maxillary Sinus: A Comparative 
Study 

  أ.د/ أحمد عبد العلیم عبد الوھاب
  أستاذ األنف واألذن والحنجرة
  د/ محمود عمر أحمد جاد

  مدرس األنف واألذن والحنجرة

NCT03وافق المجلس على ما   ٩/٦/٢٠١٩ ٩٦٢٤١٣
 بقرار اللجنةجاء 

عصام نان 
  صلیب

القلب 
واألوعیة 
  الدمویة

  ماجستیر

نسبة انتشار ونمط نقص الحدید في مرضى اعتالل عضلة القلب االنقباضي في مستشفى 
  اسیوط الجامعي

Percentage And Spectrum Of Iron Deficiency In Patients With 
Systolic Heart Failure In Assiut University Hospital 

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

  د/ أیمن خیري محمد حسن
  القلب واألوعیة الدمویة أستاذ مساعد

Nct03وافق المجلس على ما   ٢٢/٣/٢٠١٩ ٨٨٣٨٥٤
 جاء بقرار اللجنة

أسماء عبد 
الستار 
  أحمد على

التولید 
وأمراض 
  النساء

  ماجستیر

أسبوعا: العالج  ٣٧إلى  ٣٤حیطة بالجنین عند الحمل من االنفجار المبكر لألغشیة الم
  تجربة سریریة عشوائیة .النشط مقابل المحافظة

Preterm Premature Rupture Of Membranes At 34 To 37 Weeks' 
Gestation: Active Versus Conservative Treatment. Randomized 
Clinical Trial 

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

  د/ طارق عبد الراضي عبد السالم
  التولید وأمراض النساءمدرس 

Nct03وافق المجلس على ما   ١٦/١/٢٠١٩ ٦٨٩٠٦٢
 جاء بقرار اللجنة
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رضوى 
حمدي 
نجیب 
  أحمد

الباثولوجیا 
  دكتوراه  اإلكلینیكیة

متالزمات خلل التنسج النخاعى /  ىفي مرض PCM1-JAK2الكشف عن جین 
  طان الدم المیلودى الحاد المرتبطین بالعالجسر

PCM1-JAK2 Fusion Gene Detection In Patients With Therapy 
Related Myelodysplastic Syndrome / Acute Myeloid Leukemia 

  أ.د/ شعبان رضوان ھالل
  أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  د/ عال عبد الحلیم عفیفي

  اإلكلینیكیة أستاذ مساعد الباثولوجیا
  د/ تغرید محمد كمال الدین أحمد
  أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة

  أ.د/ إیمان مسعد زكي
معھد جنوب -أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
  مصر لألورام

NCT03٩٤٣٣٩٤ 8/8/2019   وافق المجلس على ما
 جاء بقرار اللجنة

فادى فایق 
  فؤاد

التولید 
وأمراض 
  النساء

  ماجستیر
  ثیر أنیمیا نقص الحدید لدى األم الحامل على الدورة الدمویة للجنینتأ

Fetal Vascular Hemodynamic Changes Before And After Treatment 
Of Maternal Iron Deficiency Anemia 

  أ.د/ محمد عالء الدین محمود یوسف
  أستاذ التولید وأمراض النساء
  د/ مصطفى بھلول محمد

  مراض النساءمدرس التولید وأ

NCT03٨٨٣٨٤١ 11/6/2019  وافق المجلس على ما
 جاء بقرار اللجنة

شیماء 
محمد 
  مصطفي

التولید 
وأمراض 
  النساء

  ماجستیر

استخدام الموجات فوق الصوتیة الدینامیكیة للتنبؤ بااللتصاقات لدى النساء الالئي یخضعن 
  لعملیة قیصریة متكررة. دراسة استطالعیة رصدیة

The Use Of Dynamic Ultrasound For Prediction Of Adhesions In 
Women Undergoing Repeated Cesarean Section. An Observational 
Prospective Study 

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

  د/ علي ھارون یوسف
  مدرس التولید وأمراض النساء

NCT03٨62820 28/5/2019  وافق المجلس على ما
 جاء بقرار اللجنة

عبد 
الرحمن 

حسن محمد 
محیي 
  الدین

أمراض 
  ماجستیر  كلى

تأثیر بقایا الوظیفة الكلویة على مضاعفات الفشل الكلوي في مرضى االستصفاء الدموي 
 المزمن

Impact Of Residual Renal Function On Complications In Chronic 
Hemodialysis Patients 

  .د/ محمد عباس صبحأ
  أستاذ األمراض الباطنة
  د/ وائل أحمد عباس

  أستاذ مساعد األمراض الباطنة

NCT03وافق المجلس على ما   ٢٩/١/٢٠١٩ ٨٥٤٥١٣
 جاء بقرار اللجنة

زینب عبد 
الغني عبد 

الحمید 
  محمد

  ماجستیر  تخاطب

البلعومي تقییم القدرات الفكریة لألشخاص الذین یعانون من قصور الصمام اللھائي 
  وتأثیرھا على وضوح الكالم

Assessment Of Intellectual Abilities For Subjects With 
Velopharyngeal Incompetence And Their Impact On Speech 
Intelligibility 

  أ.د/ عماد كامل عبد الحلیم
  أستاذ ورئیس وحدة التخاطب

  د/ حنان عبد الرشید
  مدرس بوحدة التخاطب

NCT03 ٨٧١٣٨٩ وافق المجلس على ما   ١/٤/٢٠١٩ 
 جاء بقرار اللجنة

 احمد علي
  احمد حسن

جراحة 
  ماجستیر  التجمیل

 الحشفة وتقویم السفلي االحلیل وتقویم االحلیلي التقدم لتحقیق معدلة وطریقة انتقائیة معاییر
 السفلي لتشوه االحلیل قربا أكثر لدرجات

Selective Criteria And A Modified Technique Of Applying The 
Urethral Advancement, Glanuloplasty And Preputioplasty "Uragpi" 
For More Proximal Degrees Of Hypospadias 

  أ.د/ محمد محمود ثابت الشاذلي
  جراحة التجمیل أستاذ

  د/ محمد مصطفى عبد المنعم الیونسي
  جراحة التجمیل مدرس

NCT23جلس على ما وافق الم  ٢/٤/٢٠١٩ ٩١١٦٣٥
 جاء بقرار اللجنة

محمد احمد 
محمد 
  الطاھر

جراحة 
المسالك 
البولیة 
  والتناسلیة

  ماجستیر

التأثیر المختلف لترددات الموجات الصدمیة على تفتیت الحصوات الكلویة. دراسة في 
  مستشفى المسالك البولیة وامراض الكلى بأسیوط

Impact Of Different Shock Wave Release Frequencies On 
Disintegration Of Renal Stones In Assiut Urology And Nephrology 
University Hospital 

  أ.د/ عاطف محمد عبد اللطیف
  أستاذ جراحة المسالك البولیة والتناسلیة

  أ.د/ محمد عبد اهللا الجمال
  أستاذ جراحة المسالك البولیة والتناسلیة

  د/ أحمد رضا محمد بدوي
  المسالك البولیة والتناسلیةمدرس جراحة 

NCT03939325 وافق المجلس على ما   ٢٠/٥/٢٠١٩
 جاء بقرار اللجنة

اندرو نبیل 
فؤاد 
  جرجس

جراحة 
  ماجستیر  العظام

تجربة منضبطة عشوائیة للمقارنة بین األسالك النخاعیة المدفونة تحت الجلد والمكشوفة 
  في حاالت كسور ساعد األطفال

Exposed Versus Buried Intramedullary K-Wires For Pediatric 
Forearm Fractures: A Randomized Controlled Trial 

  أ.د/ عبد الخالق حافظ إبراھیم
  أستاذ جراحة العظام
  د/ محمد خالد حسن
  مدرس جراحة العظام

NCT03لمجلس على ما وافق ا ١/٤/٢٠١٩ ٩٠٦٩٢٩
  جاء بقرار اللجنة
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  د/ ناریمان السید محمد إبراھیم أبو العیون
  مدرس جراحة العظام

نفین طلعت 
  مرعي

الطب 
الطبیعي 

والروماتیزم 
  والتأھیل

  ماجستیر

داخل مفصل الركبة مقابل التردد الحراري  Aفاعلیة حقن عقار البوتوكس من النوع 
 لالعصاب المغذیة للركبة في عالج آالم خشونة الركبة

Efficacy Of Intra-Articular Botulinum Toxin Type A Versus 
Fluoroscopic-Guided Bipolar Radiofrequency Ablation Of 
Genicular Nerves In Painful Knee Osteoarthritis 

  أ.د/ تیسیر محمد خضر
  استاذ الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل
  د/ رانیا محمد جمال الدین عبدالمتعال
استاذ مساعد بقسم الطب الطبیعي 

  لتأھیلوالروماتیزم وا
  د/ منال محمد أحمد حسانین

  مدرس الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل

NCT03891680 وافق المجلس على ما   ٢١/٤/٢٠١٩
 جاء بقرار اللجنة

أحمد محمد 
حسن طھ 
  عبدربھ

األشعة 
  ماجستیر  التشخیصیة

وي في فاعلیة الحقن الكیماوي التقلیدي والحقن باستخدام الحبیبات المفرزة للعالج الكیما
  عالج أورام الكبد األولیة عن طریق القساطر الشریانیة

Effectiveness Of Drug Eluting And Conventional Trans-Arterial 
Chemoembolization In Treatment Of Primary Hepatic Cell 

Carcinoma  

  د / ھیثم أحمد سامي
  أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة

  د/ محمد زیدان محمد
  مساعد األشعة التشخیصیة أستاذ

  د/ شیرین عزت أمین
  مدرس األشعة التشخیصیة

NTC04048317 وافق المجلس على ما   ١/٤/٢٠١٩
  جاء بقرار اللجنة

یوسف 
سلیمان 
مرعى 
  نسیم

األمراض 
 انتشار وعبء التمدد الشعبي الصدیدي في مرضى التدرن  ماجستیر  الصدریة

Prevalence And Burden Of Bronchiectasis In Tuberculous Patients.  

 أ.د/ علیاء عبد ربھ محمد حسین
 أستاذ أمراض الصدر
 د/ أحمد محمد عبده خضر شداد
 مدرس أمراض الصدر
 د/ میادة كمال الدین ھاشم

  مدرس أمراض الصدر

NTC040وافق المجلس على ما   ١٦/٦/٢٠١٩ ٨٥١٣٣
  جاء بقرار اللجنة

ایات احمد 
  محمد

الباثولوجیا 
  ماجستیر  اإلكلینیكیة

Bتقییم تأثیر النمط المناعي لسرطان الدم اللیمفاوي الحاد  على نتائج المرض: دراسة  
 بأثر رجعي في معھد جنوب مصر لألورام

Assessment Of The Impact Of Immunophenotyping Pattern Of 
Acute B-cell Lymphoblastic Leukemia On Disease Outcome: 

Retrospective Study In South Egypt Cancer Institute                          
            

 أ.د/ أسماء محمد زھران
 أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
 د/ طاھرة محمد كامل شریف

 أستاذ مساعد الباثولوجیا اإلكلینیكیة
 د/ إیمان حسن أحمد

  مدرس الباثولوجیا اإلكلینیكیة

NTC04084327 22/10/2018  لمجلس على ما وافق ا
  جاء بقرار اللجنة

ملوك احمد 
محمود عبد 
   الناصر

الباثولوجیا 
  دكتوراه  اإلكلینیكیة

 قیمة عامل تریفویل ثالثة في مصل الدم في تشخیص سرطان المعدة
The Value Of Serum Trefoil Factor Family 3 In Diagnosis Of 

Gastric Cancer  

 أ.د/ ھبة أحمد عبدالحافظ
اثولوجیا االكلینیكیةاستاذ الب  

 د/ ابتسام فاروق محمد
 استاذ مساعد الباثولوجیا االكلینیكیة
 د/ عبیر أحمد مختار

  مدرس الباثولوجیا االكلینیكیة

NCT03وافق المجلس على ما   ٢٧/٣/٢٠١٩ ٨٩٤٣٨٤
  جاء بقرار اللجنة
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  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا وكذا تعدیل لجنة االشراف

  

موضوع البحث بعد  موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص ماالس
تاریخ   رقم التسجیل لجنة االشراف بعد التعدیل لجنة االشراف قبل التعدیل التغییر

 مجلسقرار ال  االخالقیات

الزھراء 
سید 
حسن 
  مبارك

األشعة 
  دكتوراه  التشخیصیة

فوق صوتیة عبر الالموجات  دور
ناطیسي العجان في ضوء الرنین المغ

الدینامیكي على الحوض في تشخیص 
  ضعف الحوض لدى االناث

Role Of Transperineal 
Ultrasonography On Basis 
Of Dynamic Pelvic MRI In 
Diagnosis Of Female Pelvic 
Floor Dysfunction 

قیمة التصویر بالرنین 
المغناطیسي المختصر 
للثدي في الكشف عن 

  السرطان
Value Of 
Abbreviated Breast 
MRI In Cancer 
Detection 

 أ.د/ إیمان أبو الحمد أحمد
 أستاذ األشعة التشخیصیة
 د/ حازم أبو زید یوسف

 أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة
 د/ عبیر حسین علي

 مدرس األشعة التشخیصیة
 أ.د/ عالء الدین محمود إسماعیل
 أستاذ التولید وأمراض النساء

مدأ.د/ إیمان أبو الحمد أح  
 أستاذ األشعة التشخیصیة
 د/ حازم أبو زید یوسف

 أستاذ مساعد األشعة التشخیصیة
 د/ نھى محمد علي عطیة
 مدرس األشعة التشخیصیة

NCT038٧٠٦٥٩ 

٢٥/٣/٢٠١٩  

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

  تغییر موضوع البحث تغیرًا جوھریًا
  

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

محمود عبد 
الحمید احمد 
  عبد الرحمن

األمراض 
  ماجستیر  الباطنة

التغیرات المعملیة والتغیرات بالموجات الفوق صوتیة 
  بعد عالج دوالي المريء بالمنظار

Laboratory And Ultrasonographic 
Changes After Endoscopic Esophageal 
Varices Treatment 

العالج األولي مع الدیكسامیثازون اللتھاب البنكریاس الحاد والتحقیق في 
  عالیة الحساسیة Cالفعالیة العالجیة والتكھن من قبل البروتینات 

Initial Treatment With Dexamethasone For Acute 
Pancreatitis And Investigate The Therapeutic Efficacy 
And Prognosis By High Sensitive C Reactive Protein 

NCT03٧٤٠٦٨٥ 25/11/2018   وافق المجلس على ما
 جاء بقرار اللجنة

  
  تغییر موضوع البحث تغیرًا غیر جوھریًا 

  
  تعديل لجنة إشراف

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

  العینطب وجراحة   ماجستیر على عمر محمد على

  أ.د/ سمیر یحیى صالح
  العینأستاذ طب وجراحة 

  د/ عبد السالم عبد اهللا
  العینأستاذ مساعد طب وجراحة 
  د/ ولید سعد الدین محمد

  العینمدرس طب وجراحة 

  أ.د/ سمیر یحیى صالح
  العینأستاذ طب وجراحة 

  د/ عبد السالم عبد اهللا
  العینأستاذ مساعد طب وجراحة 

  جمال أحمد صالح د/ محمد
  العینمدرس طب وجراحة 

وافق المجلس على ما جاء 
  بقرار اللجنة

   

 مجلسار القر  تاریخ االخالقیات  رقم التسجیل موضوع البحث بعد التغییر موضوع البحث قبل التغییر الدرجة التخصص االسم

منى 
ابراھیم 

مصطفى 
  جعیدى

 دكتوراه أمراض دم

أ في االنواع المتعددة للخالیا اللیمفاویة ١١التعبیر عن سي دي 
  في مرض النقص المناعي للصفائح الدمویة

Expression Of CD11a In Lymphocyte 
Subpopulation In Immune Thrombocytopenia 

في حدوث مرض نقص الصفائح أ ١١ایجاد الدور المحتمل ل سي دي 
  ولى وتأثیر مثبطات المناعة في مستواهالمناعي األ ةمویدال

Detection Of Possible Role Of CD11a In Pathogenesis 
Of Primary Immune Thrombocytopenia And Effect Of 
Immunosuppressive Therapy On Its Level 

NCT23٨٦٤٧٩٦ 

10/7/2019 

ما  وافق المجلس على
 جاء بقرار اللجنة



 ١٥
  استمرار القيد:

  

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

العام التاسع واألخیر الستكمال مناقشة   أمراض الدم اإلكلینیكیة  دكتوراه   ھبة محمود عبد العزیز
تم تشكیل لجنة فحص في   ٢٦/٤/٢٠١٦  ١٨/٤/٢٠١٠  الرسالة وأداء الجزء الثاني

٢٢/٥/٢٠١٩  
لة لالنتھاء من الرسا

  والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

  اللجنة

العام السادس الجتیاز امتحانات الجزء   طب وجراحة العین  ماجستیر  سامیة محمود عبد الكریم
الجتیاز امتحانات الجزء   ١٨/٣/٢٠١٩  ٢/٢٠١٦  ٤/٢٠١٢  الثاني للماجستیر

  الثاني للماجستیر
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

  نةاللج

طب القلب واألوعیة   ماجستیر  مروة أحمد فتحي
  الدمویة

الجتیاز امتحانات الجزء   ٣/٢٠١٩  ٢٩/٥/٢٠١٦  ١٩/٥/٢٠١٤  ------------ 
  الثاني للماجستیر

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
  اللجنة

عبد المالك محمود عبد 
تم تشكیل لجنة فحص في   ١٩/٥/٢٠١٤  ٢٢/١٠/٢٠١٣  العام السابع واألخیر  األمراض الصدریة  دكتوراه  المالك

١٢/٩/٢٠١٩  
لالنتھاء من الرسالة 
  والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
  اللجنة

العام السادس الجتیاز امتحانات الجزء   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  شیماء جمال عبد المنعم
از امتحانات الجزء الجتی  ٣٠/٥/٢٠١٩  ٢١/٥/٢٠١٧  ٢٥/١١/٢٠١٤  الثاني للماجستیر

  الثاني للماجستیر
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

  اللجنة

  ميد قيد:تج
  

 مجلسرار الق السبب   المدة التخصص الدرجة اسم الطالب
  المجلس على ما جاء بقرار اللجنةوافق   رعایة والده  ----   ٢٠١٩عام اعتبارًا من أغسطس   جراحة المسالك البولیة والتناسلیة  دكتوراه  محمد عصمت عبد الحمید علي كحیلة

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  ----   ٢٠١٩أربعة أشھر اعتبارًا من یونیو   الطب الطبیعي والروماتیزم والتأھیل  ماجستیر  الزھراء عوني فتحي أحمد
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  ----   ٢٠١٩ثالثة أشھر اعتبارًا من أكتوبر   طب األطفال  ماجستیر  آالء لؤي محمد شحاتھ
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة والده  ----   ٢٠١٩ستة أشھر اعتبارًا من أكتوبر   التولید وأمراض النساء  ماجستیر  اندرو ابرام سامي
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  ----   ٢٠١٩اعتبارًا من یونیو  عام  األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض الذكورة  ماجستیر  تسنیم سعد زغلول

  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  ----   ٢٠١٩عام اعتبارًا من سبتمبر   األشعة التشخیصیة  دكتوراه  سارة عبد الحكم أبو الوفا محمد
  وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة  رعایة طفل  ----   ٢٠١٩اعتبارًا من سبتمبر  عام  األشعة التشخیصیة  دكتوراه  أمیمة مصطفى محمد

 

األم�راض   -عل�م جراح�ة العظ�ام    -الطبیع�ة التطبیقی�ة  علم  -الفیسولوجیا التطبیقیة -ي مواد (التشریح التطبیقيمذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن اعفاء الطبیبة/ إسراء عمر علي من أداء امتحانات الجزء األول للماجستیر في الروماتیزم والتأھیل ف - 
 جامعة سوھاج بتقدیر ممتاز، وأداء باقي االمتحانات المقررة (علم األمراض الباطنة العامة) –العصبیة) نظرًا لحصولھا علیھا من كلیة الطب 

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
-  
المیكروبیولوجی�ا   -الب�اثولوجي  -الكیمی�اء الحیوی�ة   -ب/ محمد أحمد محمد الط�اھر م�ن أداء امتحان�ات الج�زء األول للماجس�تیر ف�ي جراح�ة المس�الك البولی�ة ف�ي م�واد (التش�ریح اآلدم�ي وعل�م األجن�ة                مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن اعفاء الطبی - 

 متحانات المقررة.الطبیة والمناعة) نظرًا لحصولھا علیھا من معھد جنوب مصر لألورام بنجاح، وأداء باقي اال
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
 -  
دور أكت�وبر  الجوان�ب األخالقی�ة القانونی�ة ف�ي الممارس�ة الطبی�ة للبح�ث العلم�ي) نظ�رًا لحص�ولھ علیھ�ا ف�ي              -مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن اعفاء الطبیب/ أسامة روماني بطرس دكتوراه جراح�ة م�ن أداء امتحان�ات م�ادتي (االحص�اء الطب�ي       - 

٢٠١٧. 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
 -  
 مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن نقل قید الطبیبة/ ھبة اهللا بدري حنفي ماجستیر أمراض التخاطب من جامعة أسوان إلى جامعة أسیوط. - 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
 -  
 د قید الطبیب/ ضیاء الدین مسعود صادق دكتوراه أمراض كلى.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن فك تجمی - 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -

  



 ١٦
 

 مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن فك تجمید قید الطبیب/ البیر مالكھ صدقي ماجستیر جراحة العظام. - 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
 -  
 ن فك تجمید قید الطبیبة/ مریم رشدي شاكر ماجستیر الباثولوجیا اإلكلینیكیة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأ - 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
 -  
 مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن فك تجمید قید الطبیبة/ مریم صفوت ماجستیر الباثولوجیا اإلكلینیكیة. - 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
 -  
 .شریف محمد یوسفالخاصة بالطبیب/  جراحة التجمیلالدكتوراه في  قبول رسالة - 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -

:  
 .أحمد عبد الحمید إسماعیلالخاصة بالطبیب/  جراحة المخ واألعصابقبول رسالة الدكتوراه في  - 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
 -  

 .أشرف محمد الصغیر السید.الخاصة بالطبیب/  األطفال طب قبول رسالة الدكتوراه في
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -

: 
 محمد أحمد شحاتالخاصة بالطبیب/ التولید وأمراض النساء قبول رسالة الدكتوراه في  -
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
 -  
 .عبد العظیم محمدرزق الخاصة بالطبیب/  األمراض الباطنةقبول رسالة الدكتوراه في  - 
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
 -  
 الدكتوراه:قائمة بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات المنح مع التوصیة بمنحھم درجة  - 
 

 التخصص االسم
شیماء محمد خلف محمد عبد 

  العال
 طب األطفال

  طب األطفال  عمرو محمد قطب ذكي
  شعة التشخیصیةاأل  محمود رفعت عبد الظاھر مبارك

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ١٧
 -  
 الماجستیر:قائمة بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات المنح مع التوصیة بمنحھم درجة  - 

 

 التخصص االسم
 جراحة العظام  محمد عبد الظاھر عبد الھادي

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
  

   جمیع التخصصات: فيتیر قبول رسائل الماجس - 
 التخصص االسم

  طب وجراحة العین  میادة حسن حسانین 
  طب وجراحة العین  نورھان حسن قاید

  طب وجراحة العین  ریھام محمود عبد الرحمن
  الباثولوجیا اإلكلینیكیة  مھا أحمد ھاشم

  الباثولوجیا  إسماعیل محمد إسماعیل
  والنفسیةاألمراض العصبیة   سارة خیري دانیال مقار
  األمراض العصبیة والنفسیة  جاكلین جمیل موسى
  األمراض العصبیة والنفسیة  أحمد حمد ھاشم عمر

  األمراض العصبیة والنفسیة  مینا صفاء شاكر
  األمراض العصبیة والنفسیة  خالد أحمد عثمان

  األمراض العصبیة والنفسیة  سلمى محمد فھمي یوسف
  لعصبیة والنفسیةاألمراض ا  محمود محمد نجیب محمد

  األشعة التشخیصیة  أمیرة ایھاب محمد
  األشعة التشخیصیة  بسمة فوزي محمد جاد

  طب األطفال  مصطفى عبد اللطیف محمد
  طب األطفال  ریم أحمد حسین

  طب األطفال  ھبة محمود خلیفة
  طب األطفال  انجي ثابت داوود عوض
  طب األطفال  منال شارف عید أحمد

  طب األطفال  لعالأسماء نجاح عبد ا
  طب األطفال  آیة جمعھ محمد إبراھیم

  طب األطفال  اندرو سعید ھرمینا
  طب األطفال  مصطفى أحمد كامل

  األمراض الجلدیة والتناسلیة   محمد عبد الباسط محمد حسن
  األمراض الجلدیة والتناسلیة   سماح أبو رحاب إسماعیل

   األمراض الجلدیة والتناسلیة  نیفین جرجس سعید



 ١٨
  األمراض الجلدیة والتناسلیة   رانیا حسین محمد

  األمراض الجلدیة والتناسلیة   أنغام حسن محجوب توفیق
  التولید وأمراض النساء  سامح السید أحمد مسعود

  التولید وأمراض النساء  الشیماء حسن حسني
  التولید وأمراض النساء  فاطمة مجدي عبد المعز
  د وأمراض النساءالتولی  محمود یحیى عبد العلیم
  التولید وأمراض النساء  علي أحمد محمد علي

  التولید وأمراض النساء  محمد أشرف محمد أحمد
  جراحة  عمر عرفات صادق سید

  جراحة   یاسر علي كمال
  جراحة   أحمد محمد نجیب

  جراحة التجمیل  مصطفى محمود عبد الناصر
  جراحة العظام  أحمد محمد إبراھیم محمد

  األشعة التشخیصیة  د أحمد تمامدعاء محمو
  األنف واألذن والحنجرة  أحمد حسین خلیفة
  األنف واألذن والحنجرة  ماریان رأفت حلمي

  األنف واألذن والحنجرة  أكرم شحات عبده إبراھیم
  التخدیر والعنایة المركزة الجراحیة  عبد التواب یونس تمام

  ة الجراحیةالتخدیر والعنایة المركز  أحمد عبد الرحمن مصطفى
  التخدیر والعنایة المركزة الجراحیة  مھا ناصر عبد اللطیف

  األمراض الباطنة  كیرلس لطیف لبیب
  األمراض الباطنة  كیرلس متواض نجیب
  األمراض الباطنة  عبد الرحمن أحمد سید

  األمراض الباطنة  ریھام بدر خلیفة
  األمراض الباطنة  ھبة محمد عبد الحافظ

  األمراض الصدریة  د عمرعلیاء سالمة أحم
  الدراسات السكانیة والصحة االنجابیة  رانیا عبد الغفار عبد الرحمن

  الطب المھني والبیئي  حسام عبد الرحمن علي زناتي
  الصحة العامة وطب المجتمع  رمضان علي حمزة عبد الجواد

  المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة  أماني شوقي حلمي
  وبیولوجیا الطبیة والمناعةالمیكر  اسراء حسن محمد

  طب القلب واألوعیة الدمویة  شیماء محمد بكري صادق
 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
  



 ١٩
  
  
  
  

 بشأن تفعیل جبر الكسر ٢٠١٨نتیجة تظلمات طالب الماجستیر ( الجزء الثانى ) دور أبریل  ·
  وا فق المجلس

  
 بشأن تفعیل جبر الكسر ٢٠١٩دور أبریل  نتیجة تظلمات طالب الماجستیر ( الجزء الثانى ) ·

  وا فق المجلس
 
  ٢٠١٩/  ٩/  ١٦محضر أجتماع لجنة الدراسات العلیا بتاریخ  ·

  
  وا فق المجلس

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠
 تسجیالت مواضیع األبحاث:

 
  تعدیل لجنة إشراف

  
 قرار المجلس لجنة األشراف بعد التعدیل لجنة األشراف قبل التعدیل التخصص الدرجة االسم

 -جراحة األنف واألذن والحنجرة  دكتوراة عبدالعزیز محمد فھیم
 التخاطب

  أ.د/ عماد كامل عبد الحلیم

  خاطبالت –أستاذ جراحة األنف واألذن والحنجرة 

  د/ ریھام عبد الوكیل إبراھیم

 التخاطب -مدرس جراحة األنف واألذن والحنجرة 

  أ.د/ عصام الدین محمد محمد عارف

  التخاطب –أستاذ جراحة األنف واألذن والحنجرة 

  د/ ریھام عبد الوكیل إبراھیم

 التخاطب -مدرس جراحة األنف واألذن والحنجرة 

 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 نةاللج

  
  :تجمید قید

  

 قرار المجلس السبب  المدة التخصص الدرجة اسم الطالب

 ٢٠١٩عام اعتبارًا من أغسطس  الكیمیاء الحیویة دكتوراه إیمان رجب محمد إبراھیم
 ---- 

 مرافقة زوج
 

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

  
  
  
  
  
  
  
  

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

الزھراء 
اهللا عبد عبد

السمیع  
 حسن

 ماجستیر ھستولوجي

تأثیر الدیوزمین على تسمم الحویصالت المنویة والبروستاتا المحدث بالسیسبالتین 
  في ذكور الجرذان البیض البالغة: دراسة نسیجیة وكیمیائیة نسیجیة مناعیة

Effect Of Diosmin On Cisplatin Induced Toxicity In Seminal 
Vesicle And Prostate Of Adult Male Albino Rats: Histological 
And Immunohistochemical Study 

  أ.د/ امل طھ ابو الغیط طھ

  استاذ الھستولوجي

  د/ دالیا عبده الجمل

  استاذ مساعد بقسم الھستولوجي

  د/ نسرین محمود عبد الراضي

 مدرس الفسیولوجیا الطبیة        

 11/4/2019 ال یحتاج
 

لى ما وافق المجلس ع
 جاء بقرار اللجنة



 ٢١
  

  استمرار القید:
-   

 قرار المجلس السبب تاریخ قبول الرسالة تاریخ التسجیل قیدتاریخ ال  التخصص الدرجة اسم الطالب

 أمراض صدریة ماجستیر دیفید عماد صبحي
 العام السابع واألخیر 

 الجتیاز امتحانات الجزء الثاني للماجستیر ١٨/٣/٢٠١٩ ١٩/٣/٢٠١٥ ٢٤/١٠/٢٠١٠
 

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

 لقلب والصدرجراحة ا دكتوراه أحمد راضي عطااهللا
 العام العاشر واألخیر 

تم تشكیل لجنة فحص  ٢٠/١٢/٢٠١٥ ٢٣/١١/٢٠١٠
 للحصول على الدرجة ١٥/٩/٢٠١٩

 
وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة
  
 دیة في الدراسة.مذكرة للعرض على مجلس الكلیة بشأن الغاء قید الطبیب/ محمد نصار إبراھیم ماجستیر التخدیر والعنایة المركزة وذلك لعدم الج - 

 قرار اللجنة:
  
 قائمة بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات المنح مع التوصیة بمنحھم درجة الدكتوراه: - 
 

 التخصص االسم
 أمراض كلى ریھام محمد شاكرعمر
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 بمنحھم درجة الماجستیر: قائمة بأسماء األطباء الذین استوفوا متطلبات المنح مع التوصیة - 

 
 التخصص االسم

 طب المناطق الحارة والجاز الھضمي امیرة محمد عبد الموجود رجب
 طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي اماني محمد علي محمد
 جراحة المخ واالعصاب سلمي رشاد عبد الحمید
 الباثولوجیا االكلینیكیة ھند احمد  حسن  مبارك

 الروماتیزم والتأھیل والطب الطبیعي البارىنسرین محمد عبد 
 األمراض العصبیة و النفسیة أمیرة عبد المنعم عشري

العلوم الطبیة  ایات حسین محمد
 واالساسیة(میكروبیولوجي)

 طب االطفال یوسف صفوت كامل دانیال
 طب االطفال عماد ابراھیم عجایبي
 طب الطبیعىالروماتیزم والتأھیل وال فاطمة محمد عبد الحفیظ
 التولید وامراض النساء فاطمة عبد الرحیم احمد
 طب االطفال محمد سید محمد عمار

 االمراض الجلدیة والتناسلیة اسماء محمد حسن
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 التولید وامراض النساء نوال احمد فراج

 الباثولوجیا االكلینیكیة احمد محمد عبد الرحمن
 ینیكیةالطب الشرعي والسموم االكل مروة محمد عواجھ

 االنف واالذن والحنجرة سمیھ حامد عبد الجلیل
 جراحة المخ واالعصاب عالء الدین محمد علي
 الجراحة العامة مینا رجائي انیس روس

 التولید و أمراض النساء مصطفى كامل احمد
 التخدیر و العنایة المركزة مارینا أمیل ھالل

 التخدیر والعنایة المركزة محمد ممدوح محمد
 جراحة العظام وسف طارق عبد اهللا الجمالی
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    قبول رسائل الماجستیر في جمیع التخصصات:
 التخصص االسم

 الدراسات السكانیة والصحة اإلنجابیة صفاء حامد احمد عطیة
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