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 الدراسات العليا
 

 

 :اعتماد محضر لجنة الدراسات العليا. 

  :تسجيالت مواضيع األبحاث 

 قرار المجلس تاريخ األخالقيات رقم التسجيل لجنة األشراف موضوع البحث التخصص الدرجة االسم

شيماء رفعت 

 زارع احمد

التخدير  ماجستير

والعناية 

 المركزة

كين داخل المفصل أللم ما بعد جراحة ترميم تخدير نفق العضلة المقربة مقابل التس

 الرباط الصليبى األمامى بالمنظار: دراسة عشوائية

Adductor canal block versus intra-articular analgesia for 

postoperative pain after arthroscopic anterior cruciate ligament 

reconstruction: a randomized trial 

 سن بكريأ.د/ محمد ح

 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 د/ سهام محمد معين إبرهيم

 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

 أ.د/ هشام عبد الرحيم حسين

 أستاذ جراحة العظام

NCT047

15152 

6/5/2021 

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

مايكل لطفي 

 مكين
 ماجستير

جراحة 

 العظام

إشعاعي للمسافة الطبيعية بين كل من الكعب الوحشي واالنسي في مفصل الكاحل  تقييم

 الطبيعي للبالغين

Radiological Assessment Of The Normal Distance Between Both 

Malleoli In Normal Ankle Joint Of An Adult 

 أ.د/ وائل يوسف العادلي

 جراحة العظام أستاذ

 د/ أحمد اكرام عبد هللا

 جراحة العظام مدرس

 د/ عمرو أبو الفضل

 مدرس جراحة العظام

NCT048

26289 
17/8/2020 

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

حنان سعد 

 أحمد حمدهللا
 دكتوراه

طب 

 األطفال

 دور التدخالت التغذويه المختلفه في عالج االطفال ذوى الحاالت الحرجه

Role of various nutritional interventions in management of 

critically ill child 

 أ.د/ زينب محمد محي الدين

 طب األطفال أستاذ

 د/ أسامة محمود العشير

 طب األطفال أستاذ مساعد

 د/ أميرة محمد أحمد شلبي

 مدرس طب األطفال

NCT04

862728 

29/3/2021 

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 
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محمد 

مادالدين ع

 انور رياض

 دكتوراه

جراحة 

المسالك 

البولية 

 والتناسلية

 خبرة جامعة اسيوط-نتائج اصالح النوع التقليدى  للمثانة المكشوفة للخارج

Outcome Of Classic Bladder Extsrophy Repair, Assiut University 

Experience 

 أ.د/ عالء عزت عبد المنعم

 والتناسليةجراحة المسالك البولية  أستاذ

 أ.د/ أحمد محمد عبد العزيز الدروي

 جراحة المسالك البولية والتناسلية أستاذ

 د/ أحمد كمال حسب النبي

 جراحة المسالك البولية والتناسلية مدرس

NCT04

580186 
17/5/2021 

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 

  ًتغيير موضوع البحث تغيراً جوهريا 

 

 

 موضوع البحث بعد التغيير موضوع البحث قبل التغيير الدرجة لتخصصا االسم
رقم 

 التسجيل

تاريخ 

 االخالقيات
 قرار المجلس

اسماء عمر 

رضوان 

 هالل

 ماجستير

األمراض 

العصبية 

 والنفسية

استثارة القشرة المخية ودور الحث المغناطيسى المتكرر للدماغ في 

 اضطراب استخدام الحشيش

Cortical Excitability And Role Of Repetitive Transcranial 

Magnetic Stimulation In Cannabis Use Disorder 

األمان العاطفي وجودة الحياة بين مريضات سرطان الثدى الآلتي خضعن 

 لجراحة  استئصال الثدي

Emotional security and quality of life among Breast cancer 

patient who have  undergone  mastectomy 

NCT04

872803 

21/3/
2021 

القرار : وافق 

المجلس على 

ما جاء بقرار 

 اللجنة 
مايكل باسم 

ايليا 

 اندراوس

جراحة  ماجستير

 العظام

استخدام البالزما الغنية بالصفائح الدموية فى جراحة الدمج الخلفى الوحشى 

 للفقرات القطنية

Application Of Platelet-Rich-Plasma In Posterolateral 

Lumbar Fusion 

متابعة طويلة األمد لمرضي األلتهاب  الغضروفي الفقاري للفقرات الصدرية 

القطنية الذين تم عالجهم جراحيا من خالل تدخل جراحي خلفي داخل 

 مستشفيات جامعة أسيوط

Long Term Follow Up Of Patients With Thoracolumbar 

Spondylodiscitis Treated Surgically By Posterior Approach 

In Assiut University Hospitals 

NCT04

749082 

17/5/

2021 

القرار : وافق 

المجلس على 

ما جاء بقرار 

 اللجنة 
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 تعديل لجنة إشراف 

 

 لسقرار المج لجنة األشراف بعد التعديل لجنة األشراف قبل التعديل الدرجة التخصص االسم

 دكتوراه األمراض الباطنة رشا محمد محمود أحمد

 أ.د/ أسامة أحمد إبراهيم

 األمراض الباطنة أستاذ

 د/ وائل أحمد عباس

 األمراض الباطنة أستاذ مساعد

 أ.د/ أسامة أحمد إبراهيم

 األمراض الباطنة أستاذ

 د/ وائل أحمد عباس

 األمراض الباطنة أستاذ مساعد

 د/ محمود جمال أمين

 معهد جنوب مصر لألورام –الباثولوجيا مدرس 

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة 

اسراء نصر عبدالحكيم 

 نصر
 دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية

 أ.د/ لبنى محمد تاج الدين

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ

 د/ آمل محمد عبد العال

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ مساعد

 طاهرة محمد كامل شريف أ.م/

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ مساعد

 أ.د/ لبنى محمد تاج الدين

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ

 د/ آمل محمد عبد العال

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ مساعد

 أ.م/ طاهرة محمد كامل شريف

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ مساعد

 د/ أحمد محمد معين 

 ذ مساعد جراحة المسالك البولية والتناسليةأستا

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة 

نور الدين هشام مصطفى 

 امام كامل
 دكتوراه جراحة المخ واألعصاب

 أ.د/ أحمد إبراهيم الغرياني

 جراحة المخ واألعصابأستاذ 

 د/ أحمد محمد الشنواني 

 جراحة المخ واألعصاب أستاذ مساعد

 .د/ أحمد إبراهيم الغريانيأ

 جراحة المخ واألعصابأستاذ 

 د/ أحمد محمد الشنواني 

 جراحة المخ واألعصاب أستاذ مساعد

 د/ محمد علي رجائي

القرار : وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة 



 4 
 أستاذ مساعد جراحة المخ واألعصاب

-  

 استمرار القيد لدرجة الدكتوراه: -
 قرار المجلس السبب تاريخ قبول الرسالة تاريخ التسجيل تاريخ القيد  المدة تخصصال الدرجة اسم الطالب

 دكتوراه منى عبد العظيم محمد
الفسيولوجيا 

 الطبية

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

عام ثامن 

 وأخير
22/4/2014 21/6/2015 --------- 

من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء 

 الثاني والحصول على الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

مصطفى محمد 

 المحرزي
 دكتوراه

جراحة األوعية 

 الدموية

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

عام سادس 

 وأخير
26/4/2016 18/6/2017 ---------- 

ي والحصول على اجتياز امتحانات الجزء الثان

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 دكتوراه هالة صالح عبد الغفور
الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 ---------- 24/6/2018 21/5/2017 عام خامس

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

محمود محمد جمال 

 الدين صالح
 دكتوراه

الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

عام ثاني 

 عشر وأخير
18/4/2010 21/7/2016 

تم تشكيل لجنة فحص 

 23/2/2021بتاريخ 

لالنتهاء من مناقشة الرسالة والحصول على 

 الدرجة

قرار : وافق المجلس ال

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 دكتوراه فاطمة مصطفى محمد
الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 
 ---------- 24/6/2018 21/5/2017 عام خامس

لالنتهاء من الرسالة واجتياز امتحانات الجزء 

 الثاني والحصول على الدرجة

القرار : وافق المجلس 

ا جاء بقرار على م

 اللجنة 

شيماء عبد الرحيم شاكر 

 علي
 طب األطفال دكتوراه

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

عام سادس 

 وأخير
19/4/2015 21/11/2016 

تم تشكيل لجنة فحص 

 27/4/2021بتاريخ 

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

  اللجنة

محمد أبو الفتوح محمد 

 إبراهيم
 الجراحة دكتوراه

عام اعتباراً من 

 2021أبريل 

عام سادس 

 وأخير
26/4/2016 18/6/2017 ---------- 

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة

القرار : وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة 
 

 :تجميد قيد 
 قرار المجلس السبب دةالم التخصص الدرجة اسم الطالب

 سفره خارج البالد 2020عام اعتباراً من ديسمبر  التخدير والعناية المركزة ماجستير محمد أحمد محمود حموده
القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة 

 رعاية طفل 2021عام اعتباراً من أبريل  طب األطفال ماجستير سماء سيد عبد الحكيم
فق المجلس على ما جاء بقرار القرار : وا

 اللجنة 

 رعاية طفل 2021عام اعتباراً من أبريل  أمراض الدم اإلكلينيكية دكتوراه ريهام بدر خليفة
القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة 
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 2021باراً من أبريل قيد السادة األطباء لدرجتي الماجستير والدكتوراه في التخصصات المختلفة اعت. 

 القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 

 وذلك بناءاً على طلبها.قيد الطبيبة/ سارة أحمد سعد توفيق الماجستير جراحة المخ واألعصاب،  الغاء مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن 

 القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 

 باء الذين استوفوا متطلبات المنح مع التوصية بمنحهم درجة الدكتوراه:قائمة بأسماء األط 
 

 التخصص االسم

 الباثولوجيا اإلكلينيكية إيمان محمد عبد الرحمن

 جراحة نجم الدين أبو النجا أحمد علي
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 جراحة مصطفى محمود محمد إبراهيم

 جراحة مصطفى حسانين حسانين

 جراحة العظام مصطفى فايز جاد الرب

 القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 

 : قبول رسائل دكتوراه فى جميع التخصصات 

 التخصص االسم

 التوليد وأمراض النساء شيماء ثابت حسين

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أسماء محمد عبد العزيز

 القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 

 ميع التخصصات :قبول رسائل الماجستير فى ج 

 التخصص االسم

 طب األطفال ابانوب وديع يوسف توما

 القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قائمة بأسماء األطباء الذين استوفوا متطلبات المنح مع التوصية بمنحهم درجة الماجستير 

 

 

 

 

 التخصص االسم

 لتدرناالمراض الصدرية وا االء محمد تغيان

 والتدرن االمراض الصدرية محمود عبد الحكم بوي

 التوليد وامراض النساء غادة محمد احمد محمد

 التوليد وامراض النساء ماريت عياد حسني



 7 
 طب االطفال سارة راشد فهمي

 طب االطفال هند حشمت فتحي

 طب القلب واالوعية الدموية مريم عيسي فارس حنا

 مراض الدما ايهاب احمد عبد المنعم

 جراحة العظام مؤمن مصطفي محمد صابر

 جراحة العظام مايكل مريد جرجس

 التشريح االدمي وعلم االجنة ماريان وجدي وديع

 طب و جراحة العين سارة عبد المقصود عوض

 

 القرار : وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
 

 0درو زكريا زكا مذكرة بشان تعديل لجنة االشراف الخاصه بالطبيب / أن 

 القرار : وافق المجلس على توصية لجنة الدراسات العليا بالكليه بعودة لجنة االشراف السابقه الخاصه 

 بالطبيب / أندرو زكريا زكا _ مدرس مساعد بقسم الفارماكولوجيا وذلك بناء على التقرير العلمى الذى قدمه

من  % 50الدكتوراه والمتضمنه بأنه تم أنجاز أكثر من  د / صفوت منقوره _ المشرف الرئيسى على رسالة 0أ  

  -الجزء  العملى بالرساله وذلك حفاظا على مصلحة  الطالب  وبذلك تكون لجنة االشراف كاالتى :

 د / صفوت عبد الهادى منقوره  0أ 

  0د / مروى عبد الرحيم أحمد  0أ 

 

 

 
 ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم القادمين إلى الكليه سواء بأحكام  مذكرة بشأن التأكد من الناحيه التدريبية واالكاديميه

 0 قضائيه أو تحويل من جامعات اخرى قبل منحهم الدرجه

 

 إلزام هؤالء االعضاء بعدم أخذ موافقه مجلس القسم ومجلس الكليه ألتمام الدرجة إال بعد أستيفاء  على وافق المجلسالقرار: 
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د المعمول بها لمنح الدرجه وهى عدة نقاط  التى تشمل القواع  -:

 
 Scopus 0أو   Web of  Scienceضرورة عمل بحث دولى منشور فى دوريه علميه محكمه تظهر فى قاعدة بيانات  –1

 

تقديم برنامج تدريبى مفصل عن الفتره التى قضوها خارج الكليه وعلى الساده رؤساء االقسام التأكد من هذا البرنامج  – 2

 0بل منحهم الدرجه التدريبى ق

 

  0إجتياز الدورات التدريبيه المطلوبه للترقيه  – 3
 


