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 الدراسات العليا
 

 

  .اعتماد محضر لجنة الدراسات العليا* 
 

 .القرار: وافق المجلس 
 

 مذكرة بشأن التعديالت الخاصة بإستحداث درجة دكتوراه ) طب األسرة ( . * 
 .القرار: وافق المجلس 

 
 

 * مذكرة بشأن الموافقة علي إنشاء قسم طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل والعقم . 
 .رار: وافق المجلس الق
 

ي " الماجستير ، الدكتوراه " دور 
ر أكتوب * مذكرة بشأن إعتماد نتائج امتحانات الدراسات العليا لدرجت 

ي :    2202
 -كاالت 

 نتيجة الماجستير " الجزء االول ".  -
ي " ) نظام حديث ، قديم (.  -

 نتيجة الماجستير " الجزء الثات 
 نتيجة الدكتوراه " الجزء االول ".  -
 ة الدكتوراه " الجزء االول " ) تكميلي ( . نتيج -
ي " )نظام حديث( .  -

 نتيجة الدكتوراه " الجزء الثات 
 .القرار: وافق المجلس 
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تسجيالت مواضيع األبحاث : 
 

 مجلسقرار ال تاريخ األخالقيات رقم التسجيل لجنة األشراف  موضوع البحث التخصص الدرجة االسم

محمد 

مصطفى 

عبد الغفور 

 حسنين

 جراحة العظام وراهدكت

التنكس  للفقرات القطنية  لعالج اضطرابات ودمج الجسم الخلفي الدمج القطني األمامي

   القطني
Anterior Lumbar Interbody Fusion Versus Posterior Transforaminal 
Lumbar Interbody Fusion For Treatment Of Lumbar Degenerative 
Diseases 

 الشرقاويمحمد مصطفى  / د. أ
 أستاذ جراحة العظام

 أحمد محمد شوقي / د
 أستاذ مساعد جراحة العظام

 عصام محمد عيد المنعم المرشدي / د
 مدرس جراحة العظام

PACTR2022
117210743

84 
29/11/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة

محمود عبد 

المحسن 

مصطفى 

 عثمان

 ماجستير
جراحة األوعية 

 الدموية

ي األوعية الدموية قصور المزمن الذي يهدد األطراف ف تورية ائج إعادةدور ونت

 المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة
Role And Outcomes Of Endovascular Revascularization Of Chronic 
Limb Threatening Ischemia In Patients With Chronic Kidney 
Disease 

 مصطفى سعد خليل / د. أ
 أستاذ جراحة األوعية الدموية

 خالد عبد العزيز أحمد عطا هللا / د
 أستاذ مساعد جراحة األوعية الدموية

 أحمد خيري سيد / د
 مدرس جراحة األوعية الدموية

NCT056433
78 

24/11/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة

إبراهيم أحمد 

يوسف عبد 

 الحكيم
 ماجستير

جراحة المخ 

 واألعصاب

ط المخ اع ضغالقيمة التنبوئية للدالالت الحيوية للسائل الدماغي النخاعي في مرضى ارتف
 األولي كمؤشر للتأثير البصري ونوع العالج

Value Of Cerebrospinal Fluid  ( CSF )Biomarkers In Patients Of 
Idiopathic Intracranial Hypertension  ( IIH )As An Indicative Of Visual 
Affection And Treatment Modalities 

 محمود حسن رجب / د. أ
 أستاذ جراحة المخ واالعصاب

 عبد الحكيم عبد الستار / د
 أستاذ مساعد جراحة المخ واالعصاب

NCT056478
37 

7/11/2022 

وافق المجلس 
على ما جاء بقرار 

 اللجنة

محمد جمال 

جابر 

 ابراهيم
 جراحة  ماجستير

 نتيجة عالج مرضي االنسكاب البلوري الهوائي او الدموياستخدام قسطرة الضفيرة في 

 الممارسات الطبية
Pigtail Drainage Of Pleural Cavity Of Iatrogenic Pneumothrax 
 /Heamothorax Is A Suffcient Procedure  

 علي عبد الوهاب / د. أ
 أستاذ جراحة القلب والصدر

 محمود حسب النبي / د
 مدرس جراحة 

 هيم عبد العالعمرو إبرا / د
 مدرس جراحة القلب والصدر

NCT056433
78 

24/11/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة

أحمد عبد 

النعيم عبد 

السالم 

 محمد

 ماجستير
التخدير 

والعناية 

 المركزة

 لسيتوكيناتا عن واإلفراج األمعاء حركية تحفيز على العملية أثناء الليدوكائين ضخ تأثير
 عشوائية ، مقارنة ، مستقبلية سريرية دراسة ..البطن في الجراحة بعد لتهاباتلال المؤيدة

 التعمية مزدوجة
Effect Of intraoperative Lidocaine Infusion On Inducing Intestinal 
Motility And Surgery-Induced Release Of Pro-Inflammatory 
Cytokines After Abdominal surgery .A Prospective, Comparative, 
Randomized Double Blind Controlled Clinical Study 

 اكرام عبد هللا عثمان / د. أ
 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 رشا أحمد حامد علي / د
 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

NCT055416
40 

23/11/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة

هايدى 

طلعت 

لياس ا

 يوسف

 ماجستير
التخدير 

والعناية 

 المركزة

 العمليات في النصفي التخدير بعد المعوي الشلل من الوقاية في الديكساميثازون عقار حقن
 عشوائية سريرية دراسة فرق؟ يحدث هل القيصريه،

Dexamethasone In Prevention Of Post Spinal Paralytic Ileus After 
Ceaserean Section,Does It Make A Difference ?Randomized 
Controlled Study 

 جلنار محمد فتحي / د. أ
 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 غادة محمد أبو الفضل / د
 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

 مروة محمود عبد الراضي / د
 زميل التخدير والعناية المركزة

NCT056546
49 

23/11/2022 

وافق المجلس 

ما جاء بقرار  على

 اللجنة



 9 

دعاء أحمد 

 محمد الليثي
 طب الطوارئ ماجستير

ة لطارئفاعلية نظم الطوارئ الجراحية في التنبؤ بمضاعفات عمليات استكشاف البطن ا

 بين المرضى المصريين
Validation Of Emergency Surgery Score  ( ESS )As Outcome 
Prediction Score In Egyptian Patients Undergoing Emergency 
Laparotomy 

 جيهان أحمد سيد / د. أ
 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 مينا منتصر جرجس / د
 جامعة اسكندرية -مدرس طب الطوارئ

NCT056399
20 

2/10/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة

ناردين أيمن 

بشرى 

 جرجس
 ماجستير

طب الحاالت 

 الحرجة

 يالرئو اإلحتقان التفرقة بين على الصدر في فوق الصوتية األشعة بالموجات دور
 مرضى الحاالت الحرجة البالغين وقيمتها التنبؤية الرئوي في واإللتهاب

The Role Of Chest Ultrasound In Differentiating Lung Congestion 

And Pneumonia In Adult Critically-Ill Patients And Its Prognostic 
Impact 

 محمود علي محمود عشري / د. أ
 الباطنةأستاذ األمراض 

 عالء عمر أحمد عبد البديع / د
 الباطنةمدرس األمراض 

NCT056366
31 

7/12/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 
 اللجنة

امانى   
محمد 

عبدالحميد 

 على

 دكتوراه
طب المناطق 

الحارة والجهاز 

 الهضمي

معملية ات التقييم بناء على المختبر: معاء االلتهابى العالج البيولوجى فى مرضى داء اال

 والمنظار ونوعية الحياة
Biological Therapy In Patients With Inflammatory Bowel Disease 
:Laboratory ,Endoscopic And Quality Of Life Assessment 

 أحالم محمد أحمد /د. أ
 طب المناطق الحارة والجهاز الهضميأستاذ 

 دنان أحمد محمدع / د
 طب المناطق الحارة والجهاز الهضميمدرس 

NCT055998
67 

18/12/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة

هبة علي 

 نحال محمد
 طب األطفال ماجستير

ة بوحدة رعاية حديثي الوالد وظائف الغدة الدرقية لدى الخدج المرضي واألصحاء

 بمستشفي  االطفال الجامعي باسيوط
Thyroid Function In Sick And Healthy Preterm Infants Admitted In 
NICU Of Assiut University Children Hospital 

 هناء عبد اللطيف محمد /د. أ
 أستاذ طب األطفال

 محمد جميل محمد / د
 طب األطفال مدرس

NCT056329
65 

10/3/2021 

وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 مياده السيد  

 محمد حسين
 طب األطفال ماجستير

لتغذيه بط باعوامل الخطر المرتبطه بالركود الصفراوي في  االطفال حديثي الوالده المرت

 الوريديه الكامله بمستشفي االطفال الجامعي باسيوط
Risk  Factors  For Cholestasis In Neonates Receiving Total 
Parenteral Nutrition At  Assiut University Children Hospital 

 نفيسة حسن رفعت /د. أ
 أستاذ طب األطفال

 محمد أبو بكر محمد / د
 طب األطفال مدرس

NCT051631
45 

11/12/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة

روماني 

هني 

جرجس 

 بطرس

 ماجستير
التوليد 

وأمراض 

 النساء

لحقن اعلي نتائج دورات  ريبيةالج السوائل في األفالتوكسين مستقلبات تأثير تركيز

 المجهري
The Effect Of Aflatoxinmetabolites Concentration In Follicular Fluid 
On Laboratory And Clinical Outcomes In Intracytoplasmic Sperm 
Injection Cycles 

 عمر ممدوح حسين شعبان /د. أ
 التوليد وأمراض النساءأستاذ 
 علي هارون علي / د

 التوليد وأمراض النساء ستاذ مساعدأ
 كريم سيد عبد الحميد / د

 التوليد وأمراض النساء مدرس
 نجوى ثابت أبو المعالي / د. أ

 الكيمياء -أستاذ بكلية العلوم

NCT055833
70 

7/12/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة

مصطفى 

طارق خلف 

 الحسيني
 دكتوراه

األشعة 

 التشخيصية

 ام الوعائي للشريان الرحمي في عالج العضال الغدي الرحميدور االنصم
Role Of Uterine Artery Angioembolization In Management Of Uterine 
Adenomyosis. 

 عبد الكريم حسن عبد هللا /د.أ
 أستاذ األشعة التشخيصية

 ايهاب منصور محمد /د
 أستاذ مساعد األشعة التشخيصية

 هرمحمود رفعت عبد الظا /د
 مدرس األشعة التشخيصية

NCT055976
44 

26/7/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 
 اللجنة
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عالية أسامة 

 علي محمد
 ماجستير

األمراض 

العصبية 

 والنفسية

و  سيمياتقييم الوظائف المعرفية و االعراض النفسية و جودة الحياة لدي مرضى الثال

 عالقاتها االكلينيكية
Assessment Of Cognitive Functions ,Psychological Symptoms ,And 
Quality Of Life Among B Thalassemia Patients And Their Clinical 
Correlates. 
 

 

 خالد أحمد محمد البيه /د.أ
 أستاذ الطب النفسي

 روماني حسني جبرة /د
 أستاذ مساعد الطب النفسي

NCT051056
59 

20/12/2022 

وافق المجلس 

قرار على ما جاء ب

 اللجنة

مصطفي 

احمد صدقي 

 عبدهللا
 ماجستير

األمراض 

 العصبية

ل الج تحلعلقون التغييرات الديناميكية الدموية في مرضي السكتة الدماغية الحادة الذين يت

 الخثرة في الوريد
Hemodynamic Changes In Acute Ischaemic Stroke Patients 
Receiving Intravenous Thrombolysis 

 أنور محمد علي / د. أ
 أستاذ األمراض العصبية

 أسماء محمد محمد / د
 مدرس األمراض العصبية

 
 

NCT051959
83 

24/11/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة

مى عاصم 

عبد الكريم 

 على
 ماجستير

األمراض 

 الصدرية
 دور تصوير المرونة بالموجات فوق الصوتية فى االنسكاب البلورى

Role Of Ultrasound Elastography In Pleural Effusion 

 سوزان سالمة سيد أحمد / د. أ
 أستاذ األمراض الصدرية

 دعاء محمد مجدي عيد / د
 أستاذ مساعد األمراض الصدرية

 سحر رفعت محمود اسماعيل / د
 مدرس األمراض الصدرية

 
 

NCT056420
91 

2/11/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء بقرار 

 اللجنة

نورهان 

وت عبد صف

الرحيم 

 حسين

 ماجستير
األمراض 

 الصدرية

شعة باال اداء اختبارات الخطورة النسداد الشريان الرئوي في المرضى المؤكد اصابتهم

 المقطعية بالصبغة علي الشريان الرئوي
Performance Of Pulmonary Embolism Risk Scores For Assessment 
Of Outcome In Computed Tomographic Pulmonary Angiography 
Confirmed Patients  

 سوزان سالمة سيد أحمد / د. أ
 أستاذ األمراض الصدرية

 دعاء محمد مجدي عيد / د
 أستاذ مساعد األمراض الصدرية

 سحر رفعت محمود اسماعيل / د
 مدرس األمراض الصدرية

 
 

NCT056138
55 

20/12/2022 

وافق المجلس 
على ما جاء بقرار 

 اللجنة
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تعديل لجنة إشراف 
 

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

حسن صالح الدين حسن 

 محمد العسيلي
 دكتوراه

الطب الطبيعي 

 والروماتيزم والتأهيل

 زهراء إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم / د. أ

 أهيلأستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم والت

 رانيا محمد جمال الدين / د

 أستاذ مساعد الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل

 دعاء كمال محمد عبد الحافظ / د

 مدرس الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل

 زهراء إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم / د. أ

 أستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل

 رانيا محمد جمال الدين / د

 ستاذ مساعد الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلأ

 دعاء كمال محمد عبد الحافظ / د

 مدرس الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل
 محمد عبد التواب محمد حنفي / د

 مدرس األشعة التشخيصية

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

محمد احمد بهاء الدين 

 حسين  
 طب األطفال دكتوراه

 د أمير فتحي رياضمحم /د. أ
 طب األطفال أستاذ

 دعاء محمد رأفت / د
 طب األطفال أستاذ مساعد

 عمرو محمد قطب / د
 مدرس طب األطفال

 محمد أمير فتحي رياض /د. أ
 طب األطفال أستاذ

 دعاء محمد رأفت / د
 طب األطفال أستاذ مساعد

 عمرو محمد قطب / د
 مدرس طب األطفال

 فاطمة رمضان محمد الكفراوي / د
 جامعة االسكندرية -س االشعة التخيصيةمدر

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

احمد عبد الناصر 

 حسين كامل
 جراحة األوعية الدموية دكتوراه

 بهجت عبد الحميد ثابت / د. أ
 جراحة األوعية الدموية أستاذ
 محمد إبراهيم أحمد / د

 جراحة األوعية الدموية أستاذ مساعد
 لكريممحمد صالح عبد ا / د

 جراحة األوعية الدموية مدرس

 أيمن السيد عبد السالم حسب هللا /د. أ
 جراحة األوعية الدموية أستاذ
 محمد إبراهيم أحمد / د

 جراحة األوعية الدموية أستاذ مساعد
 محمد صالح عبد الكريم / د

 جراحة األوعية الدموية مدرس

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

رحيم محمد هشام عبد ال

حسين عبد الرحمن 

 القاضى
 جراحة األوعية الدموية ماجستير

 بهجت عبد الحميد ثابت / د. أ
 جراحة األوعية الدموية أستاذ
 خالد عبد العزيز أحمد / د

 جراحة األوعية الدموية أستاذ مساعد
 عثمان محمود أحمد / د

 جراحة األوعية الدموية مدرس

 مصطفى سعد خليل /د. أ
 الدموية جراحة األوعية أستاذ
 خالد عبد العزيز أحمد / د

 جراحة األوعية الدموية أستاذ مساعد
 عثمان محمود أحمد / د

 جراحة األوعية الدموية مدرس

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

احمد حسن احمد محمد 

 الشيمي
 جراحة األوعية الدموية ماجستير

 بهجت عبد الحميد ثلبت / د. أ
 مويةأستاذ جراحة األوعية الد

 محمد ابراهيم أحمد / د
 أستاذ مساعد جراحة األوعية الدموية

 محمد الصغير الهوي / د
 طب األزهر -أستاذ مساعد جراحة األوعية الدموية

 
 

 أحمد حسن بكر البدوي /د. أ
 أستاذ جراحة األوعية الدموية

 محمد ابراهيم أحمد / د
 أستاذ مساعد جراحة األوعية الدموية

 محمد الصغير الهوي / د
 طب األزهر -أستاذ مساعد جراحة األوعية الدموية

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة
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مايكل بشاى شحاته 

 كيرلس
 التخدير والعناية المركزة ماجستير

 عالء محمد أحمد عطية / د. أ
 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 ايمان أحمد اسماعيل / د
 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

 عالء محمد أحمد عطية / د. أ
 أستاذ التخدير والعناية المركزة

 ايمان أحمد اسماعيل / د
 أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة

 يارا حمدي عباس / د
 مدرس التخدير والعناية المركزة

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 ماجستير رويدا رأفت أحمد علي
التشريح اآلدمي وعلم 

 األجنة

 فاتن يوسف محمود / د. أ
 التشريح اآلدمي وعلم األجنة أستاذ
 أيمن صالح الدين عامر / د

 مساعد التشريح اآلدمي وعلم األجنةأستاذ
 أشرف ادوارد بسطورس / د

 التشريح اآلدمي وعلم األجنةمدرس 

 فاتن يوسف محمود / د. أ
 التشريح اآلدمي وعلم األجنة أستاذ
 أشرف ادوارد بسطورس / د

  اآلدمي وعلم األجنةالتشريح مدرس 
 غبريال عبد هللا ميخائيل / د

 التشريح اآلدمي وعلم األجنةمدرس 

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة

 ماجستير ميراى ماجد اميل حنا
الدراسات السكانية 

 والصحة االنجابية

 أميمة الجبالي محمد / د. أ
 أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع 

 هبة محمود محمد / د
 س الصحة العامة وطب المجتمعمدر

 أميمة الجبالي محمد / د. أ
 أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع 

 محمد محمود فهمي فتح هللا / د. أ

 أستاذ التوليد وأمراض النساء 
 هبة محمود محمد / د

 مدرس الصحة العامة وطب المجتمع

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 

 راستمرار القيد لدرجة الماجستي : 
 

 مجلسقرار ال السبب تاريخ قبول الرسالة تاريخ التسجيل تاريخ القيد المدة التخصص الدرجة اسم الطالب

عبد الرحمن حسن 

 محمد
 التخدير والعناية المركزة ماجستير

عام اعتباراً من 

 2022أبريل 
24/4/2018 24/4/2018 ------------ 

الرسالة واجتياز امتحانات  لالنتهاء من

 لثاني والحصول على الدرجةالجزء ا
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 التخدير والعناية المركزة ماجستير ليالي صالح دردير
 عام اعتباراً من

 2022أكتوبر 
19/11/2019 20/6/2021 ------------ 

الرسالة واجتياز امتحانات  لالنتهاء من
 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

لى ما وافق المجلس ع

 جاء بقرار اللجنة

 التخدير والعناية المركزة ماجستير داليا محمد عباس
 عام اعتباراً من

 2022أكتوبر 
19/11/2019 21/9/2020 ------------ 

الرسالة واجتياز امتحانات  لالنتهاء من

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
عبد  محمد جمال الدين

 السالم
 طب وجراحة العين ماجستير

عام اعتباراً من 

 2022أبريل 
24/5/2015 22/10/2017 ------------ 

الرسالة واجتياز امتحانات  لالنتهاء من

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
مريم حمدي رسمي 

 زارع
 طب وجراحة العين ماجستير

راً من عام اعتبا

 2022أبريل 
20/5/2019 24/2/2020 ------------ 

الرسالة واجتياز امتحانات  لالنتهاء من

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب وجراحة العين ماجستير سارة محمد سيد محمد
عام اعتباراً من 

 2022أبريل 
21/4/2019 23/12/2022 ------------ 

الرسالة واجتياز امتحانات  لالنتهاء من

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب وجراحة العين ماجستير الهام يوسف أحمد
 عام اعتباراً من

 2022أكتوبر 
19/11/2018 18/6/2019 ------------ 

الرسالة واجتياز امتحانات  لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجةالجزء 
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير ميرلي رائف رسمي
 عام اعتباراً من

 2022أكتوبر 
23/10/2018 16/7/2019 ------------ 

الرسالة واجتياز امتحانات  لالنتهاء من

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 ر اللجنةجاء بقرا

 ماجستير نورا سمير حسين سيد
الميكروبيولوجيا الطبية 

 والمناعة
عام اعتباراً من 

 2022أكتوبر 
16/10/2019 19/5/2020 ------------ 

الرسالة واجتياز امتحانات  لالنتهاء من

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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 ة الدكتوراهاستمرار القيد لدرج : 
 

 مجلسقرار ال السبب تاريخ قبول الرسالة تاريخ التسجيل تاريخ القيد المدة التخصص الدرجة اسم الطالب

 جراحة العظام دكتوراه محمد إبراهيم توفيق
عام اعتباراً من 

 2022أبريل 
26/4/2016 24/9/2017 

تم تشكيل لجنة فحص بتاريخ 

25/10/2022 
ياز امتحانات الرسالة واجت لالنتهاء من

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 جراحة العظام دكتوراه عمرو حاتم أحمد
 عام اعتباراً من

 2022أكتوبر 
22/10/2017 20/6/2021 ------------ 

الرسالة واجتياز امتحانات  لالنتهاء من

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة
مجلس على ما وافق ال

 جاء بقرار اللجنة

 جراحة العظام دكتوراه محمد يحيى عبد العظيم
 عام اعتباراً من

 2022أكتوبر 
19/11/2017 16/12/2018 ------------ 

الرسالة واجتياز امتحانات  لالنتهاء من

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب وجراحة العين دكتوراه أشرف محمد رشوان
عام اعتباراً من 

 2022أبريل 
18/10/2016 19/11/2017 ------------ 

الرسالة واجتياز امتحانات  لالنتهاء من
 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
 

تجميد قيد : 
 

 مجلسقرار ال السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة التجنيد 2022 ديسمبر ستة أشهر اعتباراً من جراحة العظام ماجستير عبد الرحمن مهدي حسين
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة التجنيد 2022ستة أشهر اعتباراً من نوفمبر  طب األطفال ماجستير محمد جابر حسان محمد

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعاية والدته 2022ستة أشهر اعتباراً من نوفمبر  طب األطفال اهدكتور أحمد علي مهنى
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة مرافقة زوج 2022عام اعتباراً من أكتوبر  الباثولوجيا االكلينيكية دكتوراه ناهد عباس عارف

 

2022دور أكتوبر ( الماجستير والدكتوراه)تماد نتائج امتحانات الدراسات العليا لدرجتي مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن اع . 
 .القرار: وافق المجلس 

مع العلم بأن الطبيب  6/2021 لقسمأسامة إبراهيم أبو الفتح إبراهيم ماجستير األمراض النفسية والعصبية تاريخ مجلس ا / مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن اعتماد تاريخ التغيير الجوهري للطبيب

 . قد أوشك على االنتهاء من الرسالة
 .القرار: وافق المجلس 

 

 يوستينا شهير شوقي المقيدة لدرجة الماجستير في األمراض الباطنة وذلك بناًء على قيدها في تخصص آخر / الطبيبةمذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد . 
 .القرار: وافق المجلس 

بشأن  28/3/2022بتاريخ  1102وفقاً للقرار الوزاري رقم ( ماجستير األمراض الجلدية)رة للعرض على مجلس الكلية بشأن الموافقة على الحاق الطبيبة شيماء محروس محمد خليفة للدرجة الجديدةمذك

 . هالسابقة من ضمن فترة الحصول على الدرجة التي تم القيد والتسجيل علياصدار الالئحة الداخلية بكلية الطب جامعة أسيوط، مع احتساب المدة الدراسية على الدرجة ا

 .القرار: وافق المجلس 
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قبول رسائل الماجستير فى جميع التخصصات : 

 التخصص االسم

 جراحة العظام ديفيد نادي كميل شاكر

 األمراض العصبية والنفسية محمد كمال صبره محمد

 عالج األورام مروة سيد محمد

 طب القلب واألوعية الدموية محمد عبد العظيم محمد

 طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي أمني مهران محمد

 طب األطفال أميرة عبد العظيم محمود

 الباثولوجيا دعاء محمد عبد المحسن

 .القرار: وافق المجلس 
 

 


	الدراسات العليا

