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 لدراسات العلياا
 

 

  .اعتماد محضر لجنة الدراسات العليا* 
 .القرار: وافق المجلس 

 
ة لطالب الوجوبي جازاتحيث أن األ مذكرة بشأن التنبية على طالب الدراسات العليا ما يخص باألجازات الوجوبية* 

 .  ف شرالجان األ الدراسات العليا ال تمنع إستمرار أعمال الرسالة من حيث القيد والتسجيل وتحديد
 

 .القرار: وافق المجلس 
 

 .  2023نتيجة المواد األختيارية يناير مذكرة بشأن * 
 

  -: المادة األختيارية لدرجة الماجستير 

 

 الجوانب األخالقية والقانونية فى الممارسة الطبية والبحث العلمى .  -

 إدارة المستشفيات -

 

  -: المادة األختيارية لدرجة الدكتوراه 

 إدارة المستشفيات  -
 

 .القرار: وافق المجلس 
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ديل وهم عد التعبكواد القسمين يات وأرسال المسمراض الذكورة  بشأن الموافقة على إخطاب قسم االمراض الجلدية والتناسلية وام *

  -كاالتى :

 

 االمراض الجلدية . قسم  -    
 

 قسم طب وجراحة امراض الذكورة والتناسلية والعقم .  -
 

 DVAO21مع العلم بان الكود القديم للقسم هو  

 
 .القرار: وافق المجلس 

 

 *خطاب قسم طب االطفال بشأن القواعد المنظمة لتشكيل لجنة البحث العلمى بالقسم . 

 
ل وإرساساعة ص نب قبل  إنعقاد مجلس القسم لدكتوراه على إلتزام األقسام بعرض السمينار العلمى لرسائل الماجستير وا القرار: وافق المجلس

نعقىاد مشرفين علىى ألمناقشة البروتوكوالت ويطلع الالتقرير معتمد من المشرفين إلى مكتب أ .د / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 . السيمنار 

 

 (.  2022اكتوبر اة دورالدكتوردوا امتحانات الدراسات العليا لدرجتى )الماجستير وتظلمات المقدمة من الطالب الذين أال مذكرة بشأن* 

 
 . القرار: وافق المجلس
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تسجيالت مواضيع األبحاث : 
 

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

شادى نادى 

 زكى خليل
 دكتوراه

جراحة 

 العظام

 احات العمود الفقري المعقدهتقييم منبهات المراقبه العصبيه اثناء  اجراء جر
Evaluation Of Intra-Operative Neuro-Monitoring Alarm During Complex 
Spine Surgery 

 خالد محمد حسن / د. أ
 جراحة العظام أستاذ

 أحمد محمد شوقي / د
 جراحة العظام أستاذ مساعد

 ناريمان السيد محمد ابراهيم أبو العيون / د
 جراحة العظام أستاذ مساعد

NCT05710
016 

26/7/2022 
وافق المجلس 
على ما جاء 

 بقرار اللجنة

محمد 

طارق 

محمد 

 مصطفى

 ماجستير
جراحة 

األوعية 

 الدموية

 مسببات دوالي الساقين المتكررة بعد تجريد أو استئصال أوردة الساق السطحية
Etiology Of Recurrent Varicose Veins After Stripping Or Ablation Of 
Superficial Venous System 

 مصطفى سعد خليل / د. أ
 أستاذ جراحة األوعية الدموية

 محمود اسماعيل أحمد  / د
 أستاذ مساعد جراحة األوعية الدموية

 محمد جمال جالل / د
 مدرس جراحة األوعية الدموية

NCT05693
350 

7/2/2023 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

يحيي محمد 

مصطفي 

 عبد الهادي
 جستيرما

جراحة 

األوعية 

 الدموية

فليين ن السنتائج استخدام القسطرة التداخلية في عالج مرضى القصور الدموي المزمن الحرج للطرفي

 مع وجود قرحه بالكاحل
Outcomes Of Endovascular Revascularization In Patients With Chronic Limb 
Threatening Ischemia  ( CLTI )Associated With Heel Ulcers 

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

 هيثم علي حسن  / د
 أستاذ مساعد جراحة األوعية الدموية

 مصطفى محمد المحرزي / د
 مدرس جراحة األوعية الدموية

NCT05570
968 

7/2/2023 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

دعاء حماده 

 عبد الباسط
 الجراحة اجستيرم

 استخدام سديلة رباط صليبي الشكل لعالج القرحة المعوية المثقبة
Falciformopexy For Treatment Perforated Peptic Ulcer   . A Prospective Study 

 مصطفى أحمد مصطفى حمد / د. أ
 أستاذ الجراحة

 مصطفى محمود محمد ابراهيم  / د
 مدرس الجراحة

 محمد مصطفى حسين / د
 لجراحةمدرس ا

NCT05715
450 

4/1/2023 

وافق المجلس 

على ما جاء 
 بقرار اللجنة

محمود 

صابر 

مخيمر 
 حامدي

 الجراحة ماجستير

ثني ياس واإلفي حاالت الناسور البانكرياسي بعد عملية إستئصال البانكر" صن"تقييم إستخدام نظام 

 عشر؛ دراسة جمعية قائمة على المالحظة
Evaluation Of Sun's Scoring System Use In Post-Pancraticodoudenectomy 
Pancreatic Fistula ;An Observational Cohort Study 

 صالح ابراهيم محمد / د. أ
 أستاذ الجراحة

 مصطفى سيد مشرف  / د
 مدرس الجراحة

 ابراهيم مصطفى أحمد / د
 مدرس الجراحة

NCT05654
636 

31/1/2023 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

عمر عبد 

الناصر 

 محمود علي
 الجراحة ماجستير

عالج عد الاستئصال الغدد الليمفاوية اإلبطية المستهدفة في مرضي سرطان الثدي المنتشر للغدد ب
 المساعد

Evaluation Of Targeted Axillary Lymph Node Dissection In Node Positive 
Breast Cancer Patients Post Neo Adjuvant Therapy 

 جمال عبد الحميد أحمد / د. أ
 أستاذ الجراحة

 ضياء الدين صابر  / د
 مدرس الجراحة

 محمد أحمد محمد ابراهيم رزق / د
 مدرس الجراحة

 

NCT05676
866 

31/1/2023 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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فدوى أحمد 

أحمد 

 عبدالرحيم
 ماجستير

جراحة المخ 

 واألعصاب

 وتية اثناء عملية االستئصال الكلى لالورام الدبقيةتقييم دور الموجات الفوق ص
Evaluation Of Role Of Intraoperative Ultrasound  In Gross Total Resection Of 
Gliomas 

 أحمد السيد أبو كريشة / د. أ
 أستاذ جراحة المخ واألعصاب

 شادي عبد الرحيم حسان  / د
 مدرس جراحة المخ واألعصاب

NCT05707
728 

26/5/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

نهلة سامح 

عبدالعليم 

 محمود
 ماجستير

طب 

 األطفال

 الند األطفعرئوي األدوار التنبؤية والتشخيصية لبعض المؤشرات الحيوية غير التقليدية في االلتهاب ال
Prognostic And Diagnostic Roles Of Some Non-Classic Biomarkers In Pediatric 
Pneumonia 

 السيد خليل عبد الكريم بديع / د. أ
 أستاذ طب األطفال

 ياسر فاروق عبد الرحيم  / د
 أستاذ مساعد طب األطفال

NCT05701
605 

2/11/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

محمد فتحى 

 عبد الحى
 ماجستير

طب 

 األطفال

هور األول لسكري من النوع األول في الظبداء ا مرضى األطفال المصابين بين الغدة الدرقية وظيفة

 للمرض ، من خصائص المرضى إلى شدة المرض
Thyroid Function Among Pediatric Patients With Type1 Diabetes Mellitus At 
The First Presentation, From Patients’ Characteristics To Disease Severity 

 صالح الدين الدين عمري أحمد /د. أ
 أستاذ طب األطفال

 محمود عبد الفتاح أحمد  / د
 مدرس طب األطفال

NCT05717
933 

20/7/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

هبه هللا 

نشأت محمد 

 أحمد
 ماجستير

طب 

وجراحة 

 العين

ام خده بأستلقرنياتأثير الربط المتقاطع عبر الكوالجين بعد إزالة طالء القرنيه علي عدد خاليا بطانه 

 الفحص المجهري المرأوي في مرضي القرنيه المخروطية
Effect Of Epi-Off Technique Corneal Collagen Cross Linking On Endothelial 
Count By Using Specular Microscopy In Patients With Keratoconus 

 وائل محمد أحمد سليمان / د. أ
 أستاذ طب وجراحة العين

 مد السبيتي داليا محمد مح / د
 أستاذ مساعد طب وجراحة العين

 مؤمن أحمد محمد علي / د
 مدرس طب وجراحة العين

NCT05717
673 

3/1/2023 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

دعاء محمد 

 علي سيد
 ماجستير

طب 

وجراحة 

 العين

زء  ي للجالمقطعالتغيرات التي تحدث بالقرنية بعد ربط الكوالجن اكلينيكيا وعبر جهاز التصوير 
 االمامي  للعين

Corneal Changes After Collagen Cross Linking; Clinical And OCT Study 

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

 أحمد محمود فهمي فتح هللا / د
 أستاذ مساعد طب وجراحة العين

 محمد كامل عبد الناصر / د
 مدرس طب وجراحة العين

NCT05717
517 

2/3/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

مصطفي 

عبدالرافع 

 سيد نفادي
 دكتوراه

األمراض 

 الباطنة

 كحوليير الغدور األديبونكتين بالدم في الكشف المبكر عن القصور الكلوي لدي مرضي الكبد الدهني 
The Role Of Serum Adiponectin In The  Ealy Detection Of Renal Impairment 
In Patients With Non Alcoholic Fatty Liver Disease 

 محمد اليمني قبيص / د. أ
 األمراض الباطنة أستاذ

 محمد حسن مصطفى / د
 األمراض الباطنةأستاذ مساعد 

 

NCT05556
135 

29/1/2023 

وافق المجلس 
على ما جاء 

 بقرار اللجنة

منال محمد 

 عبد الغني  
 ماجستير

األمراض 

 الباطنة

د في الحا ل تغير ضغط ثاني أكسيد الكربون كداللة على تشبع األنسجة بالدم في حاالت الهبوطمعد

 الدورة الدموية مقارنةً بالعوامل األخرى التي  تحدد تشبع األنسجة بالدم
PCO2 Gap As A Marker Of Tissue Adequacy Of Cardiac Output In Sever Shock 
State, Compared To Other Tissue Perfusion Indicators 

 عالء الدين عبد المنعم / د. أ
 األمراض الباطنة أستاذ

 خالد محمد علي شحاته / د
 األمراض الباطنة مدرس

 
 

NCT05679
778 

24/1/2023 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 كريستين
 نشأت

صديق 

 عزيز

 ماجستير
األمراض 

 الباطنة

 دمويال الكلوي االستصفاء مرضى في) للقلب المبطنة االغشية(المعدي الشغاف التهاب حدوث معدل
 الجامعي أسيوط مستشفى في المرئ طريق عن للقلب الصوتية فوق الموجات باستخدام

Incidence Of Infective Endocarditis In End Stage Renal Disease Patients On 
Hemodialysis By Transesophageal Echocardiography In Assuit University 

Hospital 

 محمد عباس صبح / د. أ
 األمراض الباطنة أستاذ

 خالد محمد علي شحاته / د
 األمراض الباطنة مدرس

NCT05692
089 

24/1/2023 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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مايكل هاني 

شوقي 

 جرجس
 ماجستير

األمراض 

 الباطنة

وية عية الدمب واألوناميكا الدم القلبية وتقييم مخاطر القلالدهون الثالثية مع دي_ ربط مؤشر الجلوكوز 

 في مرضي السمنة
Association Of Triglyceride-Glucose Index With Cardiac Hemodynamics And 
Cardiovascular Risk Assesment In Obese Patient 

 رفعت فتحي عبد العال / د. أ
 األمراض الباطنة أستاذ

 سلمى مختار عثمان / د
 األمراض الباطنة مدرس

NCT05702
112 

24/1/2023 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

مني عادل 

مصطفي 

 أحمد
 ماجستير

األمراض 

 الصدرية

هيدروجينيز، الالكتات دي[ 2،12،18]، إنترلوكينات  Y نسبة السرطان ، أدينوزين ديميناز ، إنترفيرون

 بيثييز بين االنسكاب البلوري الخبيث وغير الخوعامل نخر الورم في السائل البلوري للتم
Cancer Ratio,Pleural Fluid Adenosine Deaminase ,Interferony ,Interleukins 

[2,12,18 ] Lactate Dehydrogenase, And Tumor Necrosis Factor For 
Differentiation Between Malignant And Non Malignant Pleural Effusions 

 جمال محمد ربيع / د. أ
 أمراض الصدر أستاذ

 محمد فوزي حسن فرغلي آدم / د
 أستاذ مساعد أمراض الصدر

 منال أحمد محمود الخواجة / د
 أمراض الصدرأستاذ مساعد 

NCT05693
727 

29/12/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

آية 

عبدالرحمن 

 قطب سيد
 ماجستير

األمراض 

 الصدرية

 لرئوياة بين مقاومة المضادات الحيوية وحدوث تعفن الدم في مرضي االلتهاب دراسة عن العالق

 المكتسب داخل وحدة العناية المركزة للصدر بمستشفي اسيوط الجامعي
A Study On Correlation Between Antibiotics Resistance And Incidence Of 
Sepsis In Community Acquired Pneumonia In RICU Patients ,Assiut University 
Hospital 

 عاطف فاروق محمد / د. أ
 أمراض الصدر أستاذ

 محمد فوزي عبد الغني / د
 أستاذ مساعد أمراض الصدر

 سحر فرغلي يوسف بيومي / د
 أمراض الصدرأستاذ مساعد 

NCT05606
627 

2/2/2023 

وافق المجلس 
على ما جاء 

 بقرار اللجنة

آن جمال 

يوسف 

 إسكاروس
 ماجستير

ض أمرا

 التخاطب

 تأثير التعرض للتلفاز واالجهزه االلكترونيه  علي االنتباه والتطور اللغوي لالطفال
Impact Of Exposure To Television  & Electronic Devices On Attention   &
Language Development In Children 

 ايمان سيد حسن / د. أ
 أستاذ أمراض التخاطب 

 هرعبد هللا متولي عبد الظا / د
 مدرس أمراض التخاطب

NCT05659
238 

8/2/2023 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

جهاد ضياء 
 دكتوراه الدين محمد

التوليد 

وأمراض 
 النساء

فى فى الخل تقنية معدلة فى تثبيت المهبل بالرباط الشوكى العجزى باستخدام رفرف من جدار المهبل

 حاالت السقوط الرحمى القمى
A Modified Technique In Sacrospinous Fixation Using Posterior Vaginal Wall 
Flap For Treatment Of Apical Genital Prolapse 

 أحمد فائق أمين / د. أ
 التوليد وأمراض النساء أستاذ

 مصطفى بهلول محمد / د
 التوليد وأمراض النساء أستاذ مساعد

 أحمد نبيل حسن / د
 النساء التوليد وأمراض أستاذ مساعد

NCT05691
543 

22/1/2023 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

رنا احمد 

 حامد محمد
 ماجستير

التخدير 

والعناية 

 المركزة

بعة المر مقارنة بين إحصار مستوى ناصبة الفقار استرشادا بالموجات فوق الصوتية وإحصار مستوى

 في جراحات سرطان البطنالقطنية من خالل العضلة لتسكين ألم ما بعد العمليات 
Comparison Of Ultrasound-Guided Erector Spinae Plane Block And 
Transmuscular Quadratus Lumborum Block For Postoperative Analgesia In 
Abdominal Cancer Surgeries 

 أشرف أمين محمد / د. أ
معهد  -التخدير والعناية المركزة أستاذ

 جنوب مصر لألورام
 عصام الدين محمد عبد هللا / د

 التخدير والعناية المركزة أستاذ
 راينا محمد عبد االمام / د

 التخدير والعناية المركزة مدرس
 
 
 

NCT05709
899 

23/1/2023 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

كيرلس 
حشمت 

 غالي سيف  
 ماجستير

التخدير 
والعناية 

 المركزة

مليات مقابل إحصار العضالت الناصبه للفقار لتسكين األلم إثر عإحصار فوق الجافية الصدري 

 استخراج حصاوي الكليه عبر الجلد
Lower Thoracic Epidural Versus Erector Spinae Block For Postoperative 
Analgesia In Percutaneous Nephrolithotomy 

 محمد محمد عبد اللطيف / د. أ
 لمزة وعالج األالتخدير والعناية المرك أستاذ

 عمرو محمد أحمد ثابت / د
 التخدير والعناية المركزة مدرس

NCT05725
083 

31/1/2023 
وافق المجلس 
على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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ايهاب وليم 

 سمير فهمي
 ماجستير

التخدير 

والعناية 

 المركزة

ليه ين في عميتامو ك فاعليه مسكن بوبيفاكين لجرعه واحده في انسداد القناه المقربه مقابل بوبيفاكيين

 تقويم مفاصل الركبه الكليه
Analgesic Efficacy Of Single-Shot Adductor Canal Block With Bupivacaine 
Versus Bupivacaine And Ketamine  In Total Knee Arthroplasty :A Randomized 
Double Blinded Clinical 

 محمد جالل عبد الرحيم / د. أ
 والعناية المركزةالتخدير  أستاذ

 أحمد سعيد امبابي / د
 التخدير والعناية المركزة مدرس

NCT05715
437 

5/1/2023 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

شيماء 

 طارق شافع  
 ماجستير

األشعة 

 العالجية

ى الذين مرضي  اللدم فارسالة مرجعية لتأثير النذيري لنسبة الخاليا المتعادلة إلى الخاليا الليمفاوية في 

 سرطان المستقيم المتقدم محليًا يعانون من
The Prognostic Impact Of The Neutrophil To Lymphocyte Ratio In Patients 
With Locally Advanced Rectal Cancer 

 سامي محمود علي الجيزاوي / د. أ
 أستاذ متفرغ عالج األورام والطب النووي

 عاليا محمد علي عطية / د
معهد جنوب  -ساعد األشعة العالجيةأستاذ م

 مصر لألورام
 أسماء عبد التواب عبد الاله / د

 مدرس عالج األورام والطب النووي

NCT05673
343 

7/2/2023 

وافق المجلس 

على ما جاء 
 بقرار اللجنة

دينا عصام 

مغازي عبد 

 الرحمن
 ماجستير

األشعة 

 التشخيصية

بعد  وي مابغة في تقييم حصوات الجهاز البولي العلدور االشعة المقطعية متعددة المقاطع بدون ص

 التفتيت بالموجات الصدمية للتنبؤ بمعدل نجاح التفتيت
Role Of Non-Contrast MDCT In The Assessment Of Upper Urinary Tract 
Calculi Post ESWL To Predict Its Success Rate 

 جيهان سيد أحمد / د. أ
 أستاذ األشعة التشخيصية

 درية محمد جاد / د
 مدرس األشعة التشخيصية

NCT05592
457 

7/2/2023 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

مريم مسعد 

شنودة 

 إبراهيم
 ماجستير

األشعة 

 التشخيصية

تشخيص  قة فيدور التصوير اإللستوجرافي بالموجات فوق الصوتية بالمقارنة مع الشفط باإلبرة الدقي

 مفردةعقيدة الغدة الدرقية ال
Role Of Us Elastography Compared With Fnac In Diagnosis Of Solitary 
Thyroid  Nodule   

 مصطفى محمد حامد أحمد / د. أ
 أستاذ األشعة التشخيصية

 محمد جابر طه محمد الصغير / د
 مدرس األشعة التشخيصية

NCT05734
326 

12/1/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

إيهاب أميره 

صالح 
 الدين عامر

 ماجستير
الباثولوجيا 
 االكلينيكية

عانون يفى المرضي الذين  Helper Cd 4+/ Cd28  Null T  التعبير عن الخاليا اللمفاوية المساعدة

  من فقر الدم االنحاللي بالمناعة الذاتية
Presence Of  Circulating Cd4+/Cd28 Null T-Helper Lymphocytes In Patients 
With Autoimmune Hemolytic Anemia 

 تغريد محمد كمال / د
 أستاذ مساعد متفرغ الباثولوجيا االكلينكية

 ندى عثمان عبد الحميد  / د
 مدرس الباثولوجيا االكلينكية

 يمنى رفعت محبوب / د
 مدرس األمراض الباطنة

NCT05711
264 

2/1/2023 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

رانا رفعت 

 د الحفيظعب
 ماجستير

الباثولوجيا 

 االكلينيكية

 امعىط الجانتشار الفيروس الغدى عند األطفال المصابين باالتهاب الكبدى الحاد في مستشفى أسيو
Prevelance Of Adenovirus In Children With Acute Hepatitis In Assiut 
University Hospital 

 عزة محمود عز الدين / د. أ
 اثولوجيا االكلينكيةأستاذ متفرغ الب

 ايمان محمد عبد الرحمن / د
 مدرس الباثولوجيا االكلينكية

NCT05693
714 

3/1/2023 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 سيد اسماء
 على سيد

 ماجستير
الباثولوجيا 

 االكلينيكية
 المزمنة الكلى امراض فى للدم الكلوية الفلتره معدل قياس طرق مقارنة

Comparison Of Different GFR Measurements In Chronic Kidney Diseases 

 أحمد كامل مصطفى / د. أ
 أستاذ متفرغ الباثولوجيا االكلينكية

 راندا أحمد الذهني / د
 مدرس الباثولوجيا االكلينكية

NCT05696
028 

19/6/2022 

وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

كرستين 
سعد وليم 

 رمزي
ولوجيا الباث ماجستير

 االكلينيكية

رضي الذين ونوع الدماغ من البيبتيد الناتريوتريك كمؤشر حيوي في الم ۲ مقارنه بين يوروكورتين

 يعانون من قصور القلب الحاد
Comparison Between Urocortin  2 And  Brain Type Natriuretic Peptide As A 
Biomarker In Patients With  Acute Heart Failure 

 مادلين عادل عطية /د. أ
 أستاذ الباثولوجيا االكلينكية

 أمل محمد عبد العال / د
 مدرس الباثولوجيا االكلينكية

NCT05115
552 

2/2/2023 

وافق المجلس 

على ما جاء 
 بقرار اللجنة
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شيماء عبد 

العليم احمد 

 محمد
 دكتوراه

الباثولوجيا 

 االكلينيكية

 وليدىدم الالوالدة للكشف المبكر عن مرض انحالل ال االجسام المضادة في دم الحبل السرى لحديثى
Neonatal Alloantibodies In Cord Blood For Early Detection Of Hemolytic 

Disease Of Newborn 

 ايمان نصر الدين محمد / د. أ
 أستاذ الباثولوجيا االكلينكية

 ندى عثمان عبد الحميد / د
 مدرس الباثولوجيا االكلينكية

 ت عبد هللامريم عز / د
 مدرس الباثولوجيا االكلينكية

NCT05617
612 

26/1/2023 
وافق المجلس 

على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 

 ًموضوع البحث تغيراً جوهريا 
 

 مجلسقرار ال تاريخ االخالقيات رقم التسجيل موضوع البحث بعد التغيير موضوع البحث قبل التغيير الدرجة التخصص االسم

حسام 

مصطفى 

عبد 
حيم الر

 جاد الرب

 ماجستير
األمراض 

 الباطنة

المستجد وعالقته  ١٩نقص الصوديوم فى مرضى فيروس كورونا 

 بنقص هرمون  الكورتيزول وتأثيره على معدل البقاء والوفاة
Hyponatremia In COVID-19 Patients With Adrenal 
Insufficiency And Its Relation To Mortality And 
Survival Scores 

بة متالزمة تسارع القلب الوضعي واإلغماء الوعائي المبهمي وعالقته بنس

شفى مست على المترددين بين البالغين األمالح بالدم وقصور الغدة الكظرية

 جامعة أسيوط الرئيسي
Postural tachycardia syndrome and vasovagal syncope in 
relation to serum electrolytes and adrenal insufficiency 
among adults attending the Main Assiut University 
Hospital 

NCT05695
755 

11/1/2023 
وافق المجلس 

على ما جاء 
 بقرار اللجنة

 

 

تعديل لجنة إشراف 

 
 

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

 األشعة التشخيصية ستيرماج تيسير محمد هاشم حمزه

 ايمان أبو الحمد أحمد / د. أ
 األشعة التشخيصية أستاذ

 سارة محمود أحمد / د
 األشعة التشخيصية مدرس

 ايمان أبو الحمد أحمد / د. أ
 األشعة التشخيصية أستاذ

 سارة محمود أحمد / د
 األشعة التشخيصية مدرس

 محمد مصطفى شهاب / د
 أستاذ مساعد األمراض العصبية

مجلس على ما جاء بقرار وافق ال

 اللجنة

 ماجستير ياسر محمد ابو اليمين
طب وجراحة الذكورة 

 والتناسلية والعقم

 عماد عبد الرحيم طه / د. أ
 أستاذ أمراض الذكورة

 أحمد محمود عبد الاله / د
 مدرس األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة

 عماد عبد الرحيم طه / د. أ
 أستاذ أمراض الذكورة

 أحمد محمود عبد الاله / د
 مدرس األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة

 داليا طارق كمال  / د
 مدرس الباثولوجيا

وافق المجلس على ما جاء بقرار 
 اللجنة
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 األمراض الباطنة ماجستير دينا ايهاب مكرم

 ايناس أحمد رضا الكريمي / د. أ
 أستاذ األمراض الباطنة

 والء أنور محمد / د
 مساعد األمراض الباطنة أستاذ

 ايناس أحمد رضا الكريمي / د. أ
 أستاذ األمراض الباطنة

 والء أنور محمد / د
 أستاذ مساعد األمراض الباطنة

 رامي محمد أحمد / د
 مدرس األشعة التشخيصية

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

اسماء عبدالشافى محمد 

 عبدالجابر
 ماجستير

  / حاالت حرجة 
 الباطنة األمراض

 محمد حسام الدين حسن مغربي / د. أ
 أستاذ األمراض الباطنة

 مروة كمال عبده / د
 مدرس األمراض الباطنة

 محمد حسام الدين حسن مغربي / د. أ
 أستاذ األمراض الباطنة

 مروة كمال عبده / د
 مدرس األمراض الباطنة

 مروة عبد الحفيظ عبد العال / د
 أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية

المجلس على ما جاء بقرار وافق 
 اللجنة

مصطفي كمال مصطفي 

 محمد
 السمعيات ماجستير

 ايمان عبد الفتاح سيد / د. أ
 السمعيات أستاذ

 مها عبد الجابر عبد الاله / د
 السمعيات مدرس

 ايمان عبد الفتاح سيد / د. أ
 السمعيات أستاذ

 علياء عبد ربه محمد حسين / د. أ
 أستاذ أمراض الصدر والتدرن

 عبد الجابر عبد الاله مها / د
 السمعيات مدرس

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

محمد عبد المنعم عبد هللا 

 محمد الحجاجي
 دكتوراه

طب المناطق الحارة 

 والجهاز الهضمى

 حنان محمد عدوى نافع / د. أ
 أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى

 هايدى كرم هللا رمضان / د
 لمناطق الحارة والجهاز الهضمىأستاذ مساعد طب ا

 حنان محمد عدوى نافع / د. أ
 أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى

 أحمد محمد أبو الفتح / د
 مدرس طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى

وافق المجلس على ما جاء بقرار 

 اللجنة

 
 
 
 

 استمرار القيد لدرجة الماجستير : 
 

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

 ماجستير يوسف أحمد يوسف
الطب الشرعي والسموم 

 االكلينيكية
عام اعتباراً من 

 2022أكتوبر 
10/2018 23/12/2020 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
لمجلس على ما وافق ا

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير باسم سامح زكي
عام اعتباراً من 

 2022أكتوبر 
23/10/2018 18/6/2019 22/1/2023 

والحصول على  متطلبات المنح لالنتهاء من

 الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير نهى مصطفى سيد
عام اعتباراً من 

 2022ريل أب
14/4/2020 24/3/2021 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير نورا حسان رمزي
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
24/4/2018 19/2/2019 25/7/2022 

والحصول على  ات المنحمتطلب لالنتهاء من

 الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير منار خليفة زهيري
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
24/4/2018 16/12/2018 25/7/2022 

والحصول على  متطلبات المنح لالنتهاء من

 الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير سارة صبحي حبيب
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
24/4/2018 20/5/2019 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة



 16 ئ

 طب األطفال ماجستير آالء لؤي محمد
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
21/4/2019 21/6/2020 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

اسراء عبد الرحيم 

 ابراهيم
 طب األطفال ماجستير

 عام اعتباراً من
 2022أبريل 

24/4/2018 19/11/2019 25/9/2022 
والحصول على  متطلبات المنح لالنتهاء من

 الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير مريت ميشيل فهمي
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
14/4/2020 24/10/2021 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير مرام محمد أمير فتحي
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
14/4/2020 26/9/2021 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير كرستين زغلول نوس
من عام اعتباراً 

 2022أكتوبر 
14/4/2020 23/1/2022 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير ميرنا عزت نظير
عام اعتباراً من 

 2022أكتوبر 
14/4/2020 26/9/2021 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء ء منلالنتها

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير مارتينا عماد أمين
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
14/4/2020 26/9/2021 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 ى الدرجةالثاني والحصول عل
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير رحاب محمد راشد
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
14/4/2020 26/9/2021 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير محمد سارة أسامة
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
14/4/2020 26/9/2021 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير صفاء حامد حسين
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
14/4/2020 26/9/2021 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير سارة بكري صابر
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
14/4/2020 26/9/2021 ------------ 

 امتحانات الجزء الرسالة واجتياز لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير صفاء عبد الحميد محمد
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
14/4/2020 26/9/2021 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
جلس على ما وافق الم

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير شروق شعبان بكر
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
14/4/2020 26/9/2021 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 األطفالطب  ماجستير شروق أحمد مصطفى
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
14/4/2020 24/3/2021 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير أسماء عمر محمود
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
14/4/2020 24/10/2021 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير هبة علي نحال
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
14/4/2020 25/12/2022 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير رضوى راضي علي
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
19/5/2019 23/11/2020 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 للجنةجاء بقرار ا

 طب األطفال ماجستير ساندي نشأت رزق
 عام اعتباراً من

 2022أكتوبر 
16/10/2019 20/10/2020 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير جهاد جمال أحمد
من  عام اعتباراً 

 2022أكتوبر 
19/11/2019 23/12/2020 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير شادي حسام نادر
عام اعتباراً من 

 2022أكتوبر 
19/11/2019 23/11/2020 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء نتهاء منلال

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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 طب األطفال ماجستير ماريان ريمون رياض
عام اعتباراً من 

 2022أكتوبر 
19/11/2019 23/9/2020 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 حصول على الدرجةالثاني وال
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 طب األطفال ماجستير هاجر عادل علي
عام اعتباراً من 

 2022أكتوبر 
19/11/2019 21/6/2020 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 الباثولوجيا االكلينيكية ماجستير ماء حسن محمدأس
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
14/4/2020 23/2/2021 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 الباثولوجيا االكلينيكية ماجستير صفاء علي محمد
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
14/4/2020 24/3/2021 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

رفيدة حسن أحمد 

 محسن
 الباثولوجيا االكلينيكية ماجستير

 عام اعتباراً من
 2022أبريل 

21/4/2019 21/6/2020 
تم تشكيل لجنة فحص بتاريخ 

4/12/2022 
ت الرسالة واجتياز امتحانا مناقشة لالنتهاء من

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 الباثولوجيا االكلينيكية ماجستير فاطمة حسين محمود
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
21/4/2019 24/3/2021 

تشكيل لجنة فحص بتاريخ  تم

19/2/2023 
ت الرسالة واجتياز امتحانا مناقشة لالنتهاء من

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 الباثولوجيا االكلينيكية ماجستير كرستين نبيل فايز
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
21/4/2019 14/1/2020 

فحص بتاريخ تم تشكيل لجنة 

19/2/2023 
ت الرسالة واجتياز امتحانا مناقشة لالنتهاء من

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 الباثولوجيا االكلينيكية ماجستير مادونا رفعت أيوب
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
21/4/2019 14/1/2020 

تم تشكيل لجنة فحص بتاريخ 

24/8/2022 
ت الرسالة واجتياز امتحانا مناقشة لالنتهاء من

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 الباثولوجيا االكلينيكية ماجستير داليا محمد هشام أحمد
 عام اعتباراً من

 2022أبريل 
21/4/2019 14/1/2020 

تم تشكيل لجنة فحص بتاريخ 

23/1/2023 
ت الرسالة واجتياز امتحانا مناقشة لالنتهاء من

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

أماني عبد القادر أحمد 

 حفني
 الباثولوجيا االكلينيكية ماجستير

 عام اعتباراً من
 2022أبريل 

21/4/2019 21/6/2020 ------------ 
 تياز امتحانات الجزءالرسالة واج لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

محمود عبده محمود 

 عبد المولى
 الباثولوجيا االكلينيكية ماجستير

عام اعتباراً من 

 2022أكتوبر 
19/11/2019 23/12/2020 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 والحصول على الدرجةالثاني 
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 الباثولوجيا االكلينيكية ماجستير ماري جمال صدقي
عام اعتباراً من 

 2022أكتوبر 
19/11/2019 24/3/2021 ------------ 

 الرسالة واجتياز امتحانات الجزء لالنتهاء من

 الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 بقرار اللجنة جاء
 

 استمرار القيد لدرجة الدكتوراه : 
 

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

 دكتوراه سارة مصطفى محمد
طب المناطق الحارة 

 والجهاز الهضمي
عام اعتباراً من 

 2022أكتوبر 
22/10/2017 15/1/2019 ------------ 

الرسالة واجتياز امتحانات  لالنتهاء من

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
ابراهيم عبد النبي 

 محمود
 دكتوراه

طب المناطق الحارة 

 والجهاز الهضمي
عام اعتباراً من 

 2022أكتوبر 
22/10/2017 15/1/2019 31/1/2023 

والحصول على  المنحمتطلبات  لالنتهاء من

 الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 دكتوراه كريمة عزوز مصطفى
طب المناطق الحارة 

 والجهاز الهضمي
عام اعتباراً من 

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

الرسالة واجتياز امتحانات  لالنتهاء من

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة
المجلس على ما وافق 

 جاء بقرار اللجنة
 

تجميد قيد : 
 

 مجلسقرار ال السبب المدة التخصص الدرجة اسم الطالب
 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة رعاية طفل 2023عام اعتباراً من فببراير  طب األطفال ماجستير والء جمال عبد الرازق

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة السفر خارج البالد 2023اراً من يناير عام اعتب أمراض الباطنة دكتوراه عبد الرحمن خلف
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 الجوانب االخالقية والقانونية في الممارسة الطبية والبحث العلمي)مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن نتيجة المادة االختيارية *

 (. لدرجة الماجستير وادارة المستشفيات لدرجة الدكتوراه 

 .: وافق المجلس القرار
 

 . 2022أحمد عبد الستار محمد لدرجة الدكتوراه في األمراض الباطنة اعتباراً من أكتوبر  / الموافقة على قيد الطبيب*

 .القرار: وافق المجلس 
 

 . 2022بيتر باسم حليم لدرجة الدكتوراه في التخدير والعناية المركزة اعتباراً من أكتوبر  / الموافقة على قيد الطبيب*

 .القرار: وافق المجلس 
 . 2022عمرو محمود يسن لدرجة الماجستير في جراحة األوعية الدموية اعتباراً من أكتوبر  / الموافقة على قيد الطبيب*      

 .القرار: وافق المجلس 
 . التخصصات لعدم سداد الرسوم الدراسية المقررةمذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد بعض السادة األطباء لدرجتي الماجستير والدكتوراه في بعض *

 .القرار: وافق المجلس 
 

 . أحمد عاطف حسوبة لدرجة الماجستير في طب األطفال وذلك لعدم الجدية في الدراسة / مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد الطبيب*

 .القرار: وافق المجلس 
 

 . رامي مرشد استمايروا لدرجة الماجستير في طب األطفال وذلك لعدم الجدية في الدراسة / قيد الطبيب مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء*

 .القرار: وافق المجلس 
 
 . أحمد عاطف أحمد عاطف لدرجة الماجستير في طب القلب واألوعية الدموية وذلك بناًء على طلبه / مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد الطبيب*

 .رار: وافق المجلس الق
 
 . مهاب محمد فتحي لدرجة الدكتوراه في األشعة التشخيصية وذلك بناًء على طلبه / مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد الطبيب*

 .القرار: وافق المجلس 
 

 . شعة التشخيصية وذلك بناًء على طلبهمصطفى طارق خلف لدرجة الدكتوراه في األ / مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الغاء قيد الطبيب*

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

 التخصص االسم

 جراحة العظام محمد سيد كامل محمد

 جراحة العظام مينا صفوت فكري

 طب األطفال باسم سامح ذكي

 ميطب المناطق الحارة والجهاز الهض ايمان عادل زارع حسن

 األمراض الباطنة نادية حسين همام 

 األمراض الصدرية اسراء ياسين إبراهيم حسن

 األمراض الصدرية علي أبو زيد علي تمام

 الكيمياء الحيوية هيام حلمي محمد حامد

 
 

 .القرار: وافق المجلس 
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