
 7 
 

 الدراسات العليا

 
 

 ( تمهيدا لوضع واعتماد الخطة البحثية للكليةResearch Domainsاعتماد األولويات البحثية األساسية للكلية ٌ)

 

التقدم ألداء امتحان الجزء الثانى للماجستير والسماح له ب أحمد على محمد عبد الحليمعرض طلب االستثناء من المدة الالزمة للتقدم ألداء امتحان الجزء الثانى للماجستير المقدم من الطبيب / 

 أشهر من تاريخ القيد وقد رفضت لجنة الدراسات العليا هذا الطلب لألسباب الموضحة فى المذكرة المرفقة. 6بعد 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 ددة بالئحة كلية الطب.عرض موقف طالب الماجستير والدكتوراة الذين لم يتقدموا للتسجيل خالل المدة المح

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 

بشأن عدم السماح بنشر االبحاث المستخلصة من رسائل الماجستير فى مجالت علمية غير متخصصة باستثناء مجلة كلية طب اسيوط   24/6/2018تعديل قرار مجلس الكلية الصادر فى

 من المجلس االعلى للجامعات. 6.5دراسات العليا فى كلية طب أسيوط بالنشر فى مجلة معهد األورام نظرا لحصولها على تقدير المقيدين لل والسماح لطالب معهد االورام فقط

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 

ة من رسائل الدكتوراة الستيفاء شروط منح الدرجة فى ضوء والخاص بمواصفات المجالت الدولية المقبولة لنشر االبحاث المستخلص 2017 /17/1تعديل قرار مجلس الكلية الصادر فى 

عند تقديم البحث   Scopus / Web of Scienceية:قرارات المجلس األعلى للجامعات وقواعد الترقية الجديدة فى الدورة الثالثة عشر لتصبح مجلة دولية مدرجة فى أحد قواعد البيانات التال

أن يكون للمجلة موقع ثابت على االنترنت يمكن منه االطالع على  وبشرطأو أكثر  7خصصة ومعتمدة من المجلس االعلى للجامعات وتحصل على تقدير أو مجلة اقليمية أو مصرية مت للمجلة

 Predatoryور نشر سيئة السمعة )( أو أى مجالت صادرة من دPredatory Journalsاالبحاث المنشورة بها واالستشهاد بها، ويحظر تماما نشر أى أبحاث فى مجالت سيئة السمعة )

Publishers.) 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 * مذكرة بشأن االولويات البحثية االساسية  للكلية

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة
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 تسجيالت مواضيع األبحاث:

 جنة األشرافل موضوع البحث التخصص الدرجة االسم
رقم 

 التسجيل

تاريخ 

 األخالقيات
 لمجلس قرار ا

 خالد إسراء
 نفادي محمد

 دكتوراه
 التشريح

 وعلم اآلدمي
 األجنة

 المحدثة االنتكاسية العصبية التغيرات تحسين في الجذعية للخاليا المحتمل الدور
 والروتينون األلومنيوم بكلوريد

The Possible Role Of Stem Cells In Ameliorating The 

Aluminium Chloride And Rotenone Induced 

Neurodegenerative Changes 

 صالح محمود نبيل محمد/ د.أ
 التشريح أستاذ

 زغلول محمد اهلل عبد درية/ د.أ
 القسم ورئيس التشريح أستاذ
 بشري رفعت رينيه/ د

 التشريح مساعد أستاذ

 24/3/2020 يحتاج ال
وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 قدري االء
 معوض

 عبد الشحات
 القادر

 دكتوراه
 الباثولوجيا
 اإلكلينيكية

 ةالمركز ةبالعناي المرضى االطفال فى السفلي التنفسي الجهاز عدوى تشخيص
 يراالبيوف جهاز باستخدام

Diagnosis Of Lower Respiratory Tract Infections In 

Pediatric Patients In Intensive Care Unit By Using Biofire 

Filmarray 

 اللطيف عبد حارث حنان/ د.أ
 اإلكلينيكية الباثولوجيا أستاذ

 كريشة أبو زكريا محمد/ د
 اإلكلينيكية الباثولوجيا مدرس
 حسني محمد أمل/ د

 اإلكلينيكية الباثولوجيا مدرس

NCT04

283422 
1/4/2020 

وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 شيماء
 عبد مودمح

 سلييم المعز
 دكتوراه

 الباثولوجيا
 اإلكلينيكية

 االسهال ىمرض في الهضمي الجهاز ميكروبات تقييم في يراف البيو جهاز فائدة
 المزمن

The Utility Of Biofire Filmarray In Evaluation Of 

Enteropathogen Triggers In Patients With Chronic Diarrhea 

 راشد الدين جمال اهلل هبة/ د.أ
 اإلكلينيكية الباثولوجيا أستاذ

 الوهاب عبد أحمد عمر أسماء/ د
 اإلكلينيكية الباثولوجيا مساعد أستاذ
 الكريم عبد محمد دعاء/ د

 اإلكلينيكية الباثولوجيا مدرس

NCT04

269174 
1/4/2020 

وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 منار
 نصرعبد

 نصر الحكيم
 دكتوراه

 األمراض
 العصبية
 والنفسية

 أمراض تشخيص في والعضالت لألعصاب صوتية الفوق الموجات دور
 العضالت

The Role Of Neuromuscular Ultrasound In The Diagnosis 

Of Muscle Diseases 

 الجمال فولي ناجح/ د.أ
 والنفسية العصبية األمراض أستاذ

 علي محمد أنور/ د
 والنفسية العصبية األمراض مدرس

NCT04

233255 
31/3/2020 

وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 الشيماء
 عبدالحكم

 احمد
 ماجستير

 األمراض
 الباطنة

 التقرحي االمعاء بمرض المصابين في الكحولي غير الدهني الكبد مرض انتشار
 الجامعي اسيوط ىمستشف ىعل المترددين

Prevelance Of Non-Alcoholic Fatty Liver Diseases In 

Patients With Inflammatory Bowel Diseases Attending 

Assiut University Hospitals 

 

 

 المحسن عبد الدين عصام/ د.أ
 الباطنة األمراض أستاذ

 علي زيد أبو محمد/ د
 الباطنة األمراض مساعد أستاذ

NCT04

328259 
3/3/2020 

وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة

   عبداهلل مني
 الرازق دعب

 أحمد
 دكتوراه

 وجراحة طب
 العين

 القزحي االلتهاب من يعانون ينذال ىالمرض في البيضاء المياة ازالة عملية نتيجة
Outcome Of Cataract Surgery In Patient With Uveitis 

 الحسيني خلف أشرف/ د.أ
 العين وجراحة طب  أستاذ

 سليمان أحمد محمد وائل/ د
 العين وجراحة طب مساعد أستاذ
 صالح أحمد جمال محمد/ د

 العين وجراحة طب مدرس
 
 

NCT04

333069 
28/3/2020 

وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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 سيد آالء
 محمد علي

 دكتوراه
 األمراض
 الصدرية
 والتدرن

 متالزمة مرضى على الماكروليد لعقار المدى طويل االستخدام وسالمة فاعلية
 الصديدي الشعبي والتمدد نةالمزم الرئوية السدة تداخل

Safety And Efficacy Of Long Term Macrolide Therapy In 

Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease-

Bronchiectasis Overlap Syndrome 

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

 شداد خضر عبده محمد أحمد/ د
 الصدر أمراض مدرس

 اهلل عبد هاشم الدين كمال ميادة /د
 الصدر أمراض مدرس

NCT04

215172 
25/3/2020 

وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 محمد حماده
 قاسم رياض

 األطفال طب ماجستير

 تشخيصهم تم والذين المعدة بالتهاب المصابين األطفال عن مرجعية دراسة
 أسيوط بمستشفى الهضمي الجهاز مناظير وحدة في المعدة منظار بواسطة
 (سنة ١٥) ألطفالل الجامعى

Retrospective Study On Endoscopic Findings Of Gastritis In 

Children Attending GIT Endoscopic Unit Of Assiut 
University Children Hospital (15 Years) 

 فدان أبو حسن نجالء/ د.أ
 األطفال طب أستاذ

 لبيش أحمد محمد أميرة/ د
 األطفال طب مدرس

NCT04

289519 
22/1/2020 

وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 اسراء
 حسنى
 ضاحى
 حسن

 األطفال طب ماجستير

 وبعد قبل االلبان بحساسية المصابين الرضع في بالجسم المعدنية االمالح حالة
 االمينية الحماضاب الغنية االلبان تناول

Mineral Status In Infants With Cow's Milk Protein Allergy 

Before And After Receiving Amino Acid-Based Formula 

 محمد إبراهيم جعفر/ د.أ
 األطفال طب أستاذ

 الغيط أبو محمد أمير/ د
 األطفال طب مدرس

NCT0

432729

7 

5/2/2020 

وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة

 نبيل أسماء
 سيد بدر

 ماجستير

 الطب
 يعيالطب

 والروماتيزم
 والتأهيل

 وخشونة المفصلي بالرثيان المصابين المرضى في الكالبروتكتين مصل مستوى
 المفاصل

Serum Calprotectin Level In Patients With Rheumatoid 

Arthritis And Osteoarthritis 

 خضر محمود محمد تيسير/ د.أ
 والتأهيل والروماتيزم الطبيعي الطب أستاذ
 مهران الدين جمال علي صفاء/ د

 والتأهيل والروماتيزم الطبيعي الطب مساعد أستاذ
 السميع عبد حسين منى/ د

 والتأهيل والروماتيزم الطبيعي الطب مدرس

NCT04

201886 
26/3/2020 

وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة

أنس 

عبدالسالم 

 كبور حنزاز
 ماجستير

جراحة 

 العظام

ور أسفل عظمة الكعبرة المفصلية المتفتتة بواسطة الشريحة نتائج تثبيت كس

 الجسرية العابرة

Result Of Spanning Bridge Plate Fixation For Comminuted 

Intra Articular Distal Radial Fractures 

 علي السيد عمرو/ د.أ
 العظام جراحة أستاذ

 راغب فاروق ياسر/ د
 العظام جراحة مدرس

 حمدم مرسي محمد/ د
 العظام جراحة مدرس

NCT04

100317 
29/3/2020 

وافق المجلس على ما جاء 

 بقرار اللجنة
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 موضوع البحث تغيرًا غير جوهريًا  تغيير
    

 مجلسال قرار االخالقيات تاريخ التسجيل رقم التغيير بعد البحث موضوع التغيير قبل البحث موضوع الدرجة التخصص االسم

 رامي
 صطفيم

 عبد
 الجواد
 محمد

 التخدير
 والعناية
 المركزة

 دكتوراة

 على الجراحة قبل الفم طريق عن المناعية التغذية تأثير دراسة
 المترالى الصمام استبدال لعملية يخضعون الذين القلب مرضى

Implication Of Preoperative Oral Immunonutrition 
Upon Cardiac Patients Undergoing Mitral Valve 
Replacement Surgery 

 القلب مرضى على الجراحة قبل المناعية التغذية تأثير دراسة
 المترالي الصمام استبدال لعملية يخضعون الذين

Implication Of Preoperative Immunonutrition 
Upon Cardiac Patients Undergoing Mitral Valve 
Replacement Surgery 

NCT0
3445221 

1/4/2020 
وافق المجلس 
على ما جاء 
 بقرار اللجنة

 لجنة إشراف تعديل -

 

 مجلس قرار ال لجنة األشراف بعد التعديل لجنة األشراف قبل التعديل الدرجة التخصص االسم

 ماجستير األطفال طب ويصا جدي اسحق رانيا

 الدين كمال محمد جيهان/ د.أ
 األطفال طب أستاذ

 فرغلي سعد حكمة/ د
 األطفال طب مساعد أستاذ

 فرغلي سعد حكمة/ د
 األطفال طب مساعد أستاذ

 محمود أمين مرفت/ د
 األطفال طب مدرس

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

 دكتوراه اية محمد ابراهيم توفيق
الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية

 أ.د/ سهير محمد أحمد

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ متفرغ

 حمنأ.د/ محمد زكريا عبد الر

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ 

 د/ إيمان نصر الدين محمد

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ مساعد

 أ.د/ سهير محمد أحمد

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ متفرغ

 أ.د/ محمد زكريا عبد الرحمن

 الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ 

 د/ إيمان نصر الدين محمد

 اإلكلينيكية الباثولوجيا أستاذ مساعد

 أ.د/ إيمان مسعد زكي

 معهد جنوب مصر لألورام – الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ 

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة

-  
-  

 :لدرجة الدكتوراه استمرار القيد -

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

  أورام عالج دكتوراه أشرف محمد مدأح
 من اعتبارًا أشهر ستة

 2020 أبريل
  خامس عام

17/11/2015 24/4/2018 ------- 
 امتحانات واجتياز الرسالة من لالنتهاء
 الدرجة على والحصول الثاني الجزء

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 النساء وامراض التوليد دكتوراه  رمزي رأفت رامي
 أبريل من اعتبارًا عام

2019 
 عاشر عام

  وأخير
22/5/2011 21/6/2015 

 فحص لجنة تشكيل تم
 8/4/2020 بتاريخ

 الحصول الرسالة مناقشة من لالنتهاء
 الدرجة على

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة

 عبد السيد حسام
 الظاهر

  العظام جراحة دكتوراه
 أبريل من اعتبارًا عام

2019 
 بعسا عام

  وأخير
22/10/2013 17/1/2017 

 فحص لجنة تشكيل تم
 8/4/2020 بتاريخ

 الحصول الرسالة مناقشة من لالنتهاء
 الدرجة على

وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
 

 :لدرجة الماجستير استمرار القيد -

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

الشيماء محمد 

 محمود صالح
 الباثولوجيا اإلكلينيكية ماجستير

عام اعتبارًا من 

 2019أبريل 

عام سادس 

 وأخير
19/4/2015 21/11/2016 

تم تشكيل لجنة فحص 

 8/4/2020بتاريخ 

لالنتهاء من مناقشة الرسالة واجتياز امتحانات 

 الجزء الثاني والحصول على الدرجة

جلس على ما وافق الم

 جاء بقرار اللجنة

محمد محمود 

 كامل صديق
 أمراض كلى ماجستير

 أبريل من اعتبارًا عام
2020 

عام سابع 

 وأخير
4/2012 10/2015 19/11/2019 

اجتياز امتحانات الجزء الثاني والحصول على 

 الدرجة
وافق المجلس على ما 

 جاء بقرار اللجنة
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 تجميد قيد:

 مجلسقرار ال السبب المدة تخصصال الدرجة اسم الطالب

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة طفل رعاية 2020 مارس من اعتبارًا أشهر ثالثة األطفال طب ماجستير راجح محمد هاجر

 وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة طفل رعاية 2020 مارس من اعتبارًا عام األطفال طب ماجستير جمال أحمد إيمان

  
 

 2020 أبريل اعتبارًا منالتخصصات المختلفة  في والدكتوراهالماجستير  تيائمة قيد السادة االطباء لدرجق -
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
-  

ديية فيي الدراسية وعيد  التقيد  المتحانيات       لدرجية اليدكتوراه فيي التولييد وأميراض النسياء لعيد  الج        الغاء قيد الطبيبة / نهى أحمد السييد موسيى  مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن  -
 الدكتوراه.

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
-  
 .هند محمد عبد الحكم عبد الباقي مع التوصية بمنحها الدرجة /ةالخاصة بالطبيباألمراض الباطنة قبول رسالة الدكتوراه في  -
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
-  
 .تغريد سيد محمد مشرف /ةالخاصة بالطبيب األمراض الباطنةه في قبول رسالة الدكتورا -
   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
-  
 .أحمد محمد عبد الحكمالخاصة بالطبيب/ األشعة التشخيصية قبول رسالة الدكتوراه في  -

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
-  
 .أسامة علي حسين زرزورخاصة بالطبيب/ الاألشعة التشخيصية قبول رسالة الدكتوراه في  -

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
-  
 .مي نور أحمد أبو نوير مع التوصية بمنحها الدرجة /ةالخاصة بالطبيب طب األطفالقبول رسالة الدكتوراه في  -

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
 
 

 قبول رسائل الماجستير فى جميع اتخصصات : -
 

 التخصص ماالس

 الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل اسراء محد عبد الرازق أحمد

 جراحة المخ واألعصاب مصعب سمير محمد

 جراحة التجميل  محمد شداد راتب 
 

   وافق المجلس على ما جاء بقرار اللجنة -
-  
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 توراه:الدكقائمة بأسماء األطباء الذين استوفوا متطلبات المنح مع التوصية بمنحهم درجة  -
 

 التخصص االسم

 األنف واألذن والحنجرة مها عبد الجابر عبد الاله

 طب األطفال شرين أحمد محمد محمد طه

 التوليد وامراض النساء سيف اإلسالم أحمد علي

 األشعة التشخيصية مصطفى أحمد مصطفى عيد القادر

 أمراض دم إكلينيكية حنان محمد عبد العزيز عبد الحافظ
 

   جلس على ما جاء بقرار اللجنةوافق الم -
 
-  
 الماجستير:قائمة بأسماء األطباء الذين استوفوا متطلبات المنح مع التوصية بمنحهم درجة  -
 

 التخصص االسم

 التخدير والعناية المركزة منة اهلل محمود بكري

 المسالك البولية وأمراض الذكورة محمد علي أبو الهيجان

   ر اللجنةوافق المجلس على ما جاء بقرا -

 


