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1241 1 علیاء صالح علي العفیفي Anatomy M D

دراسة تأثیر أفوكادو/ فول الصویا على إلتھاب 
المفاصل المستحث تجریبیا في الجرذان البیضاء 

البالغة

A Study on the Effect of 
Avocado/Soybean on the 
Experimentally Induced 
Osteoarthritis in Adult Albino Rat

نیفین محمد الشریف  / مصطفي محمود 
الحبیبي / جیھان فاروق العقباوي 2015

2380 2 شیرین احمد محمد عبد الرحمن Anatomy M D
تأثیر فیتامین ب17 على سرطان القولون 

المستحث تجریبیا في ذكر الجرذ االبیض البالغ

Effect of Vitamin B17 on 
Experimentally Induced Colon 
Cancer in Adult Male Albino Rat

فاطمھ النبویة عبد الھادي الصفتي / وائل بدر 
الخولي / نھي محیي عیسى 2017

2653 3 ساره جمال عبد القوي طایل Anatomy M D

تأثیر اإلیقاف الحركي للطرف الخلفي على 
العضالت الھیكلیة في ذكر الجرذ األبیض البالغ و 
الدورالتحسیني المحتمل لمستخلص قشر التفاح 

و تمارین التمدد

Effect of Hindlimb Immobilization on 
Skeletal Muscles in Adult Male 
Albino Rat and the Possible 
Ameliorating Role of Apple Peel 
Extract and Stretching Exercise

فاطمھ النبویة عبد الھادي الصفتي / نیفین 
محمد الشریف  / منارعلي فرید 2018

2884 4 رشا رجب عبده سلیمھ Anatomy M D

التأثیرالوقائي لمستخلص الیانسون , االنسولین 
وكلیھما معاً على الكلیة فى مرض السكري 
المستحث باألستریبتوزوسین في ذكر الجرذ 

األبیض البالغ

Nephroprotective Effect of 
Pimpinella anisum extract, Insulin 
and their coadministration in 
streptozotocin Induced diabetes 
mellitus in the adult male albino rat

مصطفي محمود الحبیبي / عبیر السید المیھى  
/ منار علي فرید 2018

2907 5 مروه عبد الرسول عمر Anatomy M D

تأثیر قصور  نشاط الغدة الدرقیة األمومي 
المستحث تجریبیاً على تطور ما بعد الوالدة في 

قشرة مخیخ موالید الجرذان البیضاء ودور 
استبدال الثیروكسین

The Effect of Experimentally Induced 
Maternal Hypothyroidism on the 
Postnatal Development of the 
Cerebellar Cortex in Albino Rat 
Offsprings and the Role of Thyroxin 
Replacement Therapy

مصطفي محمود الحبیبي / وائل بدر الخولي / 
مروه عبد الصمد الغالم 2018

3510 6 نسمھ محمود عبدالكریم عفیفي Anatomy M D

تأثیر زیت بذور الیقطین على التلیف الكبدي 
المستحث

تجربییا في ذكر الجرذ األبیض البالغ

Effect of Pumpkin Seed Oil on 
Experimentally Induced Liver 
Fibrosis in the Adult Male Albino Rat

مصطفي محمود الحبیبي / عبیر السید المیھي 
/ منارعلي فرید 2019

Anatomy
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59 1 شیماء عبد الحكم علي محمد Anesthesia M D

تخدیرعقدة اإلسفینوباالتین كعامل مساعد 
للتخدیر الكلى أثناء جراحة الجیوب األنفیة 

بالمنظار

sphenopalatine ganglion block as a 
supplement to general anesthesia in 
functional endoscopic sinus surgery 
(fess)

احمد عبد الرءوف متولي / نجوي محمد ضحا 
/ یاسر عبد الوھاب خلیل 2014

224 2 امیر رءوف زكي یوسف Anesthesia M D

مقارنة بین اعطاء جرعة منخفضة من التخدیر 
النخاعى  و خارج األم الجافیة و بین الطریقة 

التقلیدیة في التخدیر خارج األم الجافیة لتخدیر 
حاالت القیصریة االختیاریة في حالة تسمم 

الحمل الشدیدة

low dose combined spinal-epidural 
anesthesia versus conventional 
epidural anesthesia for elective 
cesarean section in severe 
preeclampsia

ممدوح السید لطفي / ایمن أحمد راضي / نیفین 
مصطفي سلیمان 2014

356 3 محمد مبارك محمد Anesthesia M D

مقارنة بین عقار اللیفوبیوبیفاكین و عقار 
البیوبیفاكین بواسطة تخدیر فوق األم الجافیة في 

عملیات الوالدة القیصریة

comparison between levobupivacaine 
and bupivacaine in epidural 
anaesthesia for caesarian section

حاتم امین عطا هللا / عبد الرحمن أحمد أحمد / 
عالء الدین عبد السمیع عیاد 2014

465 4
مصطفي حمدي عبد الفتاح 

مصطفي درویش Anesthesia M D

استخدام األیزوفلورین لتقلیل تلف عضالت القلب 
عند عودة سریان الدم بعد انقطاعھ خالل فترة 
انسداد جذرالشریان االورطي اثناء فترة عمل 

ماكینة القلب الصناعي في عملیات زراعة 
الشرایین التاجیة االختیاریة

preconditioning using isoflurane in 
elective coronary artery bypass graft 
surgery

غاده علي حسن / صفاء محمد ھالل / رباب 
محمد حبیب 2014

505 5 تامر عبده عبد هللا خلیفھ Anesthesia M D

مقارنة بین عقار اللیفوبیوبیفاكین وعقار 
البیوبیفاكین فى تخدیر الضفیرة العضدیة فوق 

الترقوة مسترشدا بالموجات الفوق صوتیة

comparison between levobupivacaine 
and bupivacaine in ultrasound guided 
supra-clavicular brachial plexus block

اشرف محمد مصطفي / نجوى محمد ضحى / 
نیفین مصطفى سلیمان 2014

521 6 فطیمھ فاروق الصحن Anesthesia M D

تأثیر الحصار العصبى العضلى العمیق الذى یتم 
اعكاسھ  بواسطة عقار السوجامادكس على  
الفراغ الجراحى الداخلى للبطن ونتائج ما بعد 

عملیات عالج السمنة

effect of deep neuromuscular 
blockade reversed by sugammadex 
on intra-abdominal surgical work 
space and postbariatric surgery 
outcomes

اشرف محمد مصطفي / سحر احمد القرضاوى 
/ صفاء محمد ھالل 2014

564 7 احمد جمال عبد الغني حسیب Anesthesia M D

دراسة مقارنة للمراقبة المستمرة الالغازیة 
للھیموجلوبین مع المراقبة الغازیة 

للھیموجلوبین في المرضى الذین یخضعون 
لعملیات البطن الكبرى

continuous noninvasive hemoglobin 
monitoring versus invasive 
hemoglobin monitoring during major 
abdominal surgery: a randomized 
study

احمد جمال عبد الغني حسیب / خالد موسى 
محمود أبو العنین / عصام عبد الحمید اسماعیل 2014

619 8 امیره سمیر احمد الھجین Anesthesia M D

مقارنة بین سلفات المغنسیوم و الكلونیدین 
والدیكسمیدیتومیدین في خفض ضغط الدم 

للمرضي الخاضعین لجراحة مناظیر الجیوب 
االنفیة

comparison among magnesium 
sulfate, clonidine, and 
dexmedetomidine for controlled 
hypotension in patients undergoing 
endoscopic sinus surgery

خالد موسي ابو العینین / أیمن أحمد راضي / 
صادق عبد المسیح صادق 2014

Anesthesia



890 9 بسمھ فتحي عبد الحمید شحاتھ Anesthesia M D

مقارنة بین الدیكسامیثازون و 
الدیكسمیدیتومیدین  مع اللیفوبابیفیكین أثناء 
تخدیر الضفیرة العضدیة باستخدام الموجات 

فوق الصوتیة فى جراحات منظارالكتف

Comparison Between dexamethasone 
versus Dexmedetomidine with 
levobupivacaine in ultrasound guided 
interscalene block during shoulder 
arthroscopy

ممدوح السید لطفي / اسامھ عبد هللا الشرقاوي 
/ أشرف مجدي اسكندر 2015

972 10 منال عبد الفتاح الجزار Anesthesia M D

السوجمادیكس مقابل النیوستیجمین فى انھاء 
مفعول ادویة ارتخاء العضالت عنداالطفال 

الخاضعین لجراحةاستئصال اللوزتین

Sugammadex versus neostigmine in 
the reversal of  neuromuscular block 
in pediatric patients undergoing 
tonsillectomy

خالد موسي ابو العنین / عصام عبد الحمید 
غنیم /رباب محمد حبیب / زینب عبد العزیز 

قاسمي 2015

974 11 ندا مصطفي حسن شكري موسي Anesthesia M D

ِدراسة الھذیان بعد العملیات الجراحیة في 
المرضى كبار السن الخاضعین لعملیات جراحیة 

طارئة

A STUDY of POST-OPERATIVE 
DELIRIUM in 
OLDER ADULTS UNDERGOING 
EMERGENCY SURGERY

غاده علي حسن /  فانج جاو سمیث  /  
عبدالرحمن احمد أحمد / صبري إبراھیم عبدهللا 2015

982 12 امل جوده السید سعفان Anesthesia M D

استخدام التھویة غیر الغازیة في مقابل قناع 
الوجھ البسیط بعد نزع االنبوبة بعد عملیات 

القلب؛ دراسة مقارنة

Use of Non-invasive Ventilation VS 
Simple face mask After Extubation 
After Cardiac Surgery

محمد حلمي عفیفي /عبد الرحمن احمد أحمد 
/عمرو محمد عالم/ خالد محمد جاب هللا 2015

1074 13 انس احمد عبد الحي Anesthesia M D

دراسة مقارنھ لجرعات مختلفة من عقار 
الدیكسمیدیتومیدین مضافا إلى البیوبیفاكاین  

لتخدیر الضفیرة العضدیة فوق الترقوة باستخدام 
الموجات فوق صوتیة

Comparative study of different doses 
of Dexmedetomidine as an adjuvant to 
bupivacaine for ultrasound guided 
supraclavicular brachial plexus block

عبدالرحمن احمد أحمد / عصام عبدالحمید 
إسماعیل /نیفین مصطفي سلیمان 2015

1080 14 شرین داود یوسف Anesthesia M D
دراسةالھیبارینازقبل وأثناء وبعدعملیات زراعة 

الكبد بإستخدام جھاز تخثر الدم

Perioperative Heparinase Rotational 
Thromboelastometry Monitoring in 
Adult Living Related Liver 
Transplantation

احمد عبد الروؤف متولي / خالد أحمد یس / 
صفاء  محمد ھالل //عماد كامل رفعت 2015

1131 15 احمد محمد ابو الفضل Anesthesia M D

الدیكسمیدیتومیدین مقابل الفنتانیل مضافین إلي 
البیوبیفاكین للسد العصبي في مستوي العضلة 

البطنیة المستعرضة في المرضي الذین 
یخضعون لعملیات إصالح الفتق الجار سري

Dexmedetomedine versus Fentanyl 
added to Bupivacaine for Transversus 
Abdominis Plane (TAP) Block in 
Patients undergoing Paraumbilical 
Hernia Repair

احمد عبدالرءوف متولي /أماني سعید عمار / 
عمرو سید سالمھ 2015

1159 16 منار سراج الدین محمد العسلي Anesthesia M D

دراسة تأثیر الجرعة ماتحت التخدیریة من عقار 
الكیتامین ھیدروكلورید في تقلیل اصابة اعادة 
ضخ الدم ما بعد نقص االكسجین في مرضى 

زراعة الكبد من متبرع حي

The Effect of Subanaesthetic Dose of 
Ketamine Hydrochloriode on 
Attenuating Ischemia Reperfusion 
Injury in Recepients of Adult Living 
Donor Liver Transplant. A 
Randomized Controlled Study

احمد عبد الرءوف متولي / خالد أحمد یس / 
أماني سعید عمار / نجالء مصطفى حسین/ ھبھ 

سامى غانم 2015

1160 17 ایمان محمد محمود بدوي Anesthesia M D

 ,BIS المقارنة بین استخدام كال من جھازي
PSI   لقیاس عمق التخدیر لمرضى تلیف الكبد 

اثناء عملیة استئصال جزء من الكبد

Patient State Index versus Bispectral 
Index in Cirrhotic Patients undergoing 
Hepatic Resection: A Controlled 
Randomized Study

احمد عبد الرءوف متولي / خالد أحمد یس / 
صفاء محمد ھالل   /   مھا لطفي الشیخ 2015



1168 18 نھي عبد هللا السید عفیفي Anesthesia M D

السد العصبى الصدرى المسترشد بالموجات 
ضافة ٳلى التخدیر الكلى فى  فوق الصوتیة ك

جراحة الثدى: دراسھ مقارنھ بین مجموعتین 
من األدویھ

Ultrasound Guided Pectoral Nerve 
Block as a Supplement to General 
Anesthesia in Breast Surgery: A 
Comparison Between Two Drug 
Combinations

احمد عبد الرءوف متولي /أسامھ عبد هللا 
الشرقاوي / نیفین مصطفى سلیمان 2015

1173 19 نجوي ابراھیم موافي Anesthesia M D

مقارنة جھاز ضخ الدم من القلب عن طریق 
المقاومة الكھربائیة والجھاز الدوبلر عن طریق 

المريء لمتابعة دینامیكیة الدم في مرضي 
زراعة الكبد من متبرع حي

Comparison of electrical velocimetry 
and transoesophageal Doppler for 
haemodynamic monitoring during 
living donor liver transplantation

خالد احمد یاسین / أشرف محمد مصطفي  / 
نجوي محمد ضحا / إیمان سید ابراھیم 2015

1265 20
شریف محسن محمد السید عبد 

العزیز Anesthesia M D

مقارنة بین تأثیر ضخ عقار الدیكسمیدتومیدین 
وعقار سلفات المغنیسیوم بعد عملیات القلب 

الجراحیة

Comparative study between 
dexmedetomidine and magnesium 
sulfate infusions in post cardiac 
surgery

اشرف محمد مصطفي / أمانى سعید عمار / 
رباب محمد حبیب 2015

1321 21 ایمان كمال الدین عواض Anesthesia M D

متابعھ تخثر الدم ووظائف الصفائح الدمویة 
أثناء وبعد زراعة الكبد للكبار

 باستخدام جھاز تخثر صفائح الدم و اختبارات 
التجلط التقلیدیة

Monitoring of Coagulation and Platelet 
Function during and after Adult Liver 
Transplantation with Platelet 
Rotational thromboelastometry and 
standard coagulation tests

غاده علي حسن / خالد احمد یس / عماد كامل 
رفعت / وفیة رمضان مھد ي 2016

1398 22 رانیا عبد المجید الحصري Anesthesia M D

دراسھ مقارنھ لثالث احجام مختلفھ من الكحول 
المستخدمھ في غلق العقده العصبیھ البطنیھ 

خالل الشریان االورطي

Comparative study of three different 
volumes of alcohol in trans-aortic 
celiac plexus block.

حاتم امین عطا / ایمن احمد راضي / یاسر 
محمد عمرو / عالء عبد السمیع عیاد 2016

1648 23 السید محمد سعید بركات Anesthesia M D

أمان عقار الدیكسمیدیتومیدین في مقابل عقار 
الكیتامین عند إستخدامھما كمھدئ لألطفال الذ 
ین یعانون من رباعي فالوت الخاضعین لعملیة 

إصالح كلي

Safety of Dexmedetomidine versus   
Ketamine for Sedation of Pediatric 
Patients Undergoing Total Repair of 
Fallot Tetralogy

غاده علي حسن / عبد الرحمن احمد أحمد / 
عبد العظیم عبد الحمید البكري 2016

1772 24 باسم محمد یحیي احمد حسین Anesthesia M D

المقارنھ بین فاعلیة حقن عقار 
الدیكسمیدیتومیدین باالضافة إلي الماركین في 

الغشاء البریتوني مع حقن الماركین منفردا خالل 
عملیات منظار البطن

Comparison between intraperitoneal 
dexmedetomidine and bupivacaine 
versus bupivacaine alone for 
postoperative analgesia in patients 
undergoing laparoscopic surgeries .

ممدوح السید لطفي / اسامھ عبدهللا الشرقاوي 
/ وسام الدین سلطان 2016

1780 25 غاده محمود محمد Anesthesia M D

التحكم فى انعاش السوائل فى المریض المصاب 
بتسمم الدم باستخدام جھاز قیاس قوة القلب 

الكھربائیھ عن طریق الجلد ضد قیاس الضغط 
الوریدى المركزى

Fluid resuscitation in septic patient 
monitored by cardiometry versus 
central venous pressure

حاتم امین عطا هللا / یاسر ابراھیم فتحي / 
عماد كامل رفعت / یاسمین كامل عبدالسالم 2016

1800 26 منھ هللا علي الشافعي Anesthesia M D

دراسة المضاعفات التنفسیة والتغیرات الحیویة 
لتمدد   الحویصالت الھوائیة اثناء وبعد عملیة 

زراعة الكبد

The Respiratory and Hemodynamic 
Effects of Alveolar Recruitment during 
and after Liver Transplantation: A 
randomized Controlled Study

احمد عبد الرءوف متولي /خالد أحمد یس / 
نجالء مصطفي حسین 2016



2078 27 مصطفي سعید فھیم منصور Anesthesia M D

تقییم التخدیر المسترشد بالموجات فوق 
الصوتیة على سطح العضلة المستعرضة البطنیة 

مقارنة بالعضلة المربعة القطنیة في جراحات 
اصالح الفتاق االربي

Evaluation of Ultrasound-Guided 
Transversus Abdominis Plane Block 
versus Quadratus Lumborum Block 
as preemptive analgesia for Inguinal 
Hernia Repair Surgeries

عمر عبد العلیم عمر / اماني سعید عمار / 
أسماء محمد حمزه صدقي  /  أماني علي 

سلطان 2017

2162 28 محمد السید سلیمان Anesthesia M D

مقارنھ أضافھ عقارى دیكسامیثازون و 
الماغنسیوم سلفات للبوبیفاكیین فى تخدیر 

اللفافھ الحرقفیھ بمساعده السونار فى عملیات 
المفصل الوركى االختیارى

Ultrasound guided fascia iliaca block 
using bupivacaine dexamethasone 
versus bupivacaine magnesium 
sulphate for patient undergoing 
elective hip arthroplasty

ممدوح السید لطفي /   عز الدین صالح 
إبراھیم  / رباب محمد حبیب 2017

2366 29 اسالم احمد حسن السید Anesthesia M D

استخدام عقار االیزمولول الوریدي مقابل عقار 
الدیكسمیدیتومیدین الوریدي في خفض ضغط 

الدم المتعمد أثناء عملیات منظار الجیوب األنفیة

Esmolol versus Dexmedetomidine for 
Deliberate Hypotension during 
Functional Endoscopic Sinus Surgery

خالد موسي ابوالعینین  / صفاء محمد ھالل / 
خالد محمد جاب هللا / زینب عبد العزیز قاسمي 2017

2934 30 امیره فتحي فھیم الخولي Anesthesia M D

مؤشر احتیاطي األوكسجین كمرشد إلجراء 
تمدید للحویصالت الھوائیھ  أثناء عملیة ویبل 

الجراحیة: 
 تجربة عشوائیة محكومة

Oxygen Reserve Index as a 
Perioperative Guide for Alveolar 
Recruitment Maneuver in Whipple 
Surgical Procedure : A Randomized 
Controlled Trial

احمد عبد الرؤوف متولي  / خالد أحمد یس  / 
أشرف مجدي اسكندر / یاسمین  عبد السالم 

كامل 2018

2940 31 نسمھ محمود ابو العنین Anesthesia M D

مقارنة بین األدینوسین وكبریتات المغنیسیوم 
كمواد مساعدة في االنحصار العصبي لغالف 

العضلة المستقیمة الباطنیة مع االسترشاد 
بالموجات الفوق صوتیة

Comparison between Adenosine and 
Magnesium Sulphate as an Adjuvant 
for Ultrasound Guided Rectus Sheath 
Block

نسمھ محمود ابو العنین / عصام عبد الحمید 
اسماعیل / ھالة محمد قبطان / زینب عبد 

العزیزقاسمي 2018

2978 32
ایمان عبد الرازق السید ابو 

حجازي Anesthesia M D

مراقبة تأثیر استئصال الطحال على تجلط الدم 
ووظائف الصفائح الدمویة في حاالت زرع الكبد 

للكبار باستخدام جھاز تخثر صفائح الدم و 
اختبارات التجلط التقلیدیة

Monitoring the Impact of Splenectomy 
on Coagulation and Platelet Function 
in Adult Liver Transplantation 
Recipients with Platelet Rotational 
Thromboelastometry and Standard 
Coagulation Tests

خالد موسي ابو العینین / خالد أحمد یس / 
عماد كامل رفعت / عالء الدین عبد السمیع 

عیاد / ھبھ محمد ابراھیم عبد هللا 2018

2992 33 فطیمھ فاروق محمد ادھم الصحن Anesthesia M D

مقارنة بین الدوبلر المریئى و جھازمؤشر تباین 
الحجم لتوجیھ معالجة السوائل لمرضى التلیف 
الكبدى الذین یخضعون الستئصال الكبد الجزئى

Oesophageal Doppler compared with 
Plethysmographic Variability Index to 
Guide Perioperative Fluid 
Management for Cirrhotic Patients 
undergoing Liver Resection

اشرف محمد مصطفي / خالد أحمد یس / ھناء 
سعید عبد الحافظ 2018

3007 34 بشیر عبد الوھاب بشیر احمد Anesthesia M D

مقارنة بین كبریتات المغنیسیوم ودیكسامیثازون 
مضافا كال منھما إلى  بیوبیفاكین في 

التخدیرالموضعي لكتلة الضفیرة العضدیة ما 
فوق الترقوة لجراحات الساعد

Comparative Study between 
Magnesium Sulphate and 
Dexamethasone as Adjuvant to 
Bupivacaine in Supraclavicular 
Brachial Plexus Block for Forearm 
Surgery

احمد عبد الرؤوف متولي / عز الدین صالح  
ابراھیم / رباب محمد حبیب 2018



3042 35 مروه محمد طھ Anesthesia M D

تأثیر االومیجا 3 كمكمل غذائى فى تحسین 
المناعة فى مرضى تسسم الدم فى العنایة 

المركزة

The Effect of Omega-3  Fatty Acids as 
Diet Enhanced Immunity on Sepsis 
Outcome in Critically Ill Patients

حاتم امین عطا هللا  /  عبد الرحمن أحمد / 
وسام الدین سلطان 2018

3043 36 احمد ھاشم محمد اسماعیل Anesthesia M D

 تسكین األلم أثناء وبعد تغییر مفصل الحوض: 
سد الضفیره القطنیھ بإستخدام طریقھ شامروك 

مقارنھ بسد تحت اللفافھ الحرقفیھ

Perioperative Analgesia for Total Hip 
Arthroplasty: Lumbar Plexus Block 
using Shamrock Technique versus 
Fascia Iliaca Block

احمد عبد الرؤوف متولي / عز الدین صالح 
ابراھیم / صادق عبد المسیح / نادیھ محي 

الدین بھجت 2018

3277 37 محمد احمد علي مصطفي طعیمھ Anesthesia M D

المقارنة بین الدیكسمیدیتومدین و 
النیتروجلسرین و سلفات الماغنسیوم بالحقن 

الوریدي المستمر للخفض المستحث لضغط الدم 
عند المرضى الخاضعین لجراحات تثبیت الفقرات 

القطنیة

COMPARISON BETWEEN 
INTRAVENOUS DEXMEDETOMIDINE, 
NITROGLYCERINE AND MAGNESIUM 
SULFATE INFUSIONS FOR INDUCED 
HYPOTENSION IN PATIENTS 
UNDERGOING LUMBER FIXATION 
SURGERIES

حاتم امین عطا هللا / یاسر إبراھیم فتحي / أحمد 
علي عبد العزیز 2019

3323 38 كریم محمد محمد علي مخیمر Anesthesia M D

مقارنة تأثیر استخدام التخدیر الموضعي 
للجارفقاریة الصدریة باستخدام الموجات فوق 

الصوتیة  و التخدیر الموضعي لالعصاب ما بین 
العضالت الصدریة والتخدیر الموضعي  لتحت 

العضلة الناصبة الشوكیة في عالج االلم 
المصاحب لعملیات سرطان الثدي.  دراسة مقارنة

A Comparative Study between 
Ultrasound-guided Thoracic 
Paravertebral block, Pectoral nerves 
block, and Erector spinae block for 
pain management in cancer breast 
surgeries. A randomized controlled 
study

خالد موسي محمود ابو العینین  / أشرف 
مجدي إسكندر / طارق عبدالسالم الحناوي /  

زینب عبد العزیز قاسمي 2019

3368 39 اسامھ زین العابدین طلبھ Anesthesia M D

قیاس مدى التأثیر على األم والجنین أُثناء وبعد 
العملیة الجراحیة عند استخدام عقار النالبوفین 

مقارنة بعقار االدینوزین كمساعد لعقار 
البیوبیفاكین للحقن النخاعى فى التخدیر النصفى 

لحاالت الوالدة القیصریة

Perioperative Maternal and Fetal 
Outcome In Spinal Anesthesia for 
Elective Cesarean Section Intrathecal: 
Nalluphen Versus Adenosine as an 
Adjuvants to Bupivacaine

احمد عبد الرازق حسن / محمد یاسر ابراھیم 
البحار / رباب محمد حبیب 2019

3393 40 احمد عبدهللا محمد عبدهللا غریب Anesthesia M D

دراسة عشوائیة محكمة مزدوجة التعمیة لبیان 
تأثیر عقار البریجبالین استباقیا علي جرعات 

المخدر و وقت األفاقة في عملیات مناظیر الركبة

A randomized double blinded 
controlled trial to study the effect of 
pregabalin premedication on 
anaesthetic requirements and 
recovery time after knee arthroscopy

حاتم امین عطاهللا / عزالدین صالح ابراھیم  / 
حاتم بھجت أبوالوفا / محمد حسن عثمان 2019

3410 41 سمیره فؤاد عیاد Anesthesia M D

دراسھ مقارنھ بین التخدیر المجاور للفقرات 
والتخدیر العصعصي بإستخدام الموجات 

الصوتیھ لتسكین األلم في األطفال في العملیات 
الجراحیھ اإلربیھ أحادیھ الجانب

Comparative Study of Ultrasound 
Guided Paravertebral Block versus 
Caudal Epidural Block for 
Postoperative Analgesia in Pediatric 
Unilateral Inguinal Surgeries

غاده علي حسن /  ایمن احمد راضي / رباب 
محمد حبیب 2019

3435 42 مني السعید مسعود عبدهللا عیسي Anesthesia M D

تقییم تأثیر الجلوتامین الوریدى على الحد من 
العدوى في مرضى الحروق في وحدة العنایة 

المركزة

Evaluations the effect of parenteral 
glutamine on reducing infection 
morbidity in burn patients in ICU

حاتم امین عطاهللا / الھام محمد الفقي / عالء 
الدین عبد السمیع عیاد 2019



3479 43 ھبھ رفعت محمد الشراكي Anesthesia M D

دراسة مقارنة بین كل من الحقن الموضعي حول 
العضلة الناصبة للعمود الفقرى والحقن في 

التجویف المجاور للفقرات الصدریھ باستخدام 
الموجات فوق الصوتیة للتقلیل من استھالك 
األدویھ المخدره أثناء أصالح ناسور القصبھ 

الھوائیھ والمرئ لحدیثى الوالده

A comparative randomized controlled 
study between ultrasound guided 
erector spinea plane block versus 
paravertebral nerve block for narcotic 
and anesthetic consumption in 
neonates undergoing tracheo-
esophageal fistula repair

خالد موسي ابو العنیین / اشرف مجدي اسكندر 
/ حاتم بھجت أبوالوفا / نادیھ محى الدین بھجت 2019

3482 44 مریم ضیف هللا مرغني عثمان Anesthesia M D

الفرق بین التسریب الوریدي و التحضیر األنف 
بعقار الدیكسمیدیتومیدین في جراحات التنظیریة 

لقاع الجمجمة عن طریق األنف 
 دراسة عشوائیة محكمة

Comparison between intravenous 
infusion and transnasal 
Dexmedetomidine in patients 
undergoing endoscopic skull base 
surgeries- A randomized controlled 
trial

اشرف محمد مصطفي / عزالدین صالح ابراھیم 
2019 / نیفین مصطفي سلیمان

3485 45 مھا محمود سلیمان یاقوت Anesthesia M D
مقارنة طریقین لتسكین األلم لمرضى عملیة 

تكمیم المعدة بالمنظار

Comparison of two different 
multimodal analgesic techniques for 
patients undergoing laparoscopic 
sleeve gastrectomy

حاتم امین عطاهللا / عزالدین صالح ابراھیم  / 
اماني سعید عمار / حاتم بھجت أبوالوفا 2019

3506 46 احمد فتحي احمد علي Anesthesia M D

دراسھ عشوائیة مزدوجة التعمیة لدراسة تأثیر 
التخدیر االستنشاقي باستخدام الدیسفلوران او 

التخدیرعن طریق الحقن الوریدي باستخدام 
بروبوفول و ریمیفنتانیل في المرضى الذین 

یخضعون الستئصال المراره بالمنظار

A randomized double blind trial to 
study the effect of inhalational 
anaesthesia using desfluraneor total 
intravenous anaethsesia 
usingpropofol/remifentanil in patients 
undergoing 
laparoscopiccholecystecomy

حاتم امین عطاهللا / عزالدین صالح ابراھیم  / 
أماني سعید عمار / حاتم بھجت أبو الوفا 2019

3546 47 أمل محمد عبد العزیز Anesthesia M D

التخدیر المستمر المسترشد باألشعھ التلیفزیونیھ 
للقناة المقربة أو للفافة الحرقفیھ مقارنة 

بالتخدیر فوق األم الجافیة لتسكین األلم بعد 
جراحة تغییر مفصل الركبة: دراسة عشوائیة 

مزدوجة التعمیة محكومة

Ultrasound-Guided Continuous 
Adductor Canal Block or Fascia Iliaca 
Block in comparison to Epidural 
Block for Postoperative Analgesia 
after Total Knee Arthroplasty: A 
Randomized, Double-Blind, Controlled 
Trial

أحمد عبدالرؤف متولى / أیمن محمد عبید / 
صفاء محمد ھالل / أشرف مجدى إسكندر - 

صادق عبدالمسیح صادق 2019

3606 48 أسماء ابراھیم محمد الزویدي Anesthesia M D
سرعھ الشفاء بعد الجراحة للمرضى الذین 

یخضعون الستئصال المثانة الجذري
Enhanced recovery for patients 
undergoing radical cystecto my

عز الدین محمد صالح / محمد مرزوق عبدهللا / 
أماني سعید عمار / ایناس عبد المحسن شاھین 

/ أسماء محمد حمزة صدقي 2019

3607 49 مروة عبد المنعم عبد هللا محمود Anesthesia M D

التخدیر المسترشد بالموجات فوق الصوتیة في 
غمد العضلة المستقیمة مقارنة بسطح العضلة 

المستعرضة البطنیة تحت الضلع مقارنة 
بالعضلة المربعة القطنیة في جراحات المرارة 

بالمنظار

Ultrasound-guided Rectus sheath 
versus Subcostal Transvesus 
Abdominis Plane versus quadratus 
lumborum blocks in laparoscopic 
cholecystectomy Patients

ممدوح لطفي السید / محمد یاسرالبحار / 
صبري إبراھیم عبدهللا 2019



3624 50 اسماء محمد محمد إبراھیم Anesthesia M D

اضافة عقار الدیكسا میتومیدین الى  
البیویبفاكان فى السائل النخاعى فى عالج االلم 
المصاحب لعملیات السمنة المفرطة باستخدام 

المناظیر الجراحیة دراسة مقارنة

adding intrathecal dexametomidine to 
heavy bupivacaine as apart of a 
multimodal analgesic regimen for 
postoperative pain management after 
laparoscopic bariatric surgery. 
Randomized controlled study

حاتم أمین عطا هللا /  صفاء محمد ھالل / وسام 
الدین صالح 2019

3651 51 نھا محمد السید المستكاوي Anesthesia M D

مقارنة بین تسكین األلم بعد اإلحصار المستمر 
للعصب الفخذي والقناة الضامة بعد عملیة 

التغییر الكلي لمفصل الركبة

COMPARISON BETWEEN 
ULTRASOUDN GUIDED CONTINUOUS 
FEMORAL NERVE BLOCK AND 
CONTINUOUS ADDUCTOR CANAL 
BLOCK FOR POSTOPERATIVE 
ANALGESIA IN TOTAL KNEE 
ARTHROPLASTY. RANDOMIZED 
CONTROLLED DOUBLE BLIND STUDY

أشرف محمد مصطفى / أشرف مجدي إسكندر / 
طارق الحناوي 2019

3661 52 فاطمة عادل حسن فودة Anesthesia M D

دراسة عشوائیة مخفاة لمقارنة تخدیر الضفیرة 
العضدیة داخل األخمعیة بجرعة منخفضة و 

تخدیر أعصاب الكتف باستخدام الموجات 
الصوتیة في عملیات تنظیر الكتف

A Randomized Blinded Study To 
Compare Ultra-Sound Guided Low 
Volume Inter-Scalene And Shoulder 
Block In Patients Undergoing 
Shoulder Arthroscopy

 أشرف محمد مصطفي /  محمد یاسر البحار / 
ھالة محمد قبطان 2019

3847 53 محمود جمال فتحى موسى Anesthesia M D

دراسة للتخدیر المقتصد فى المواد االفیونیة 
اثناء عملیة استئصال جزء من الكبد لمرضى 

التلیف الكبدى

OPIOID SPARING ANESTHESIA in 
PATIENTS with LIVER CIRRHOSIS 
UNDERGOING LIVER RESECTION: A 
CONTROLLED RANDOMIZED 
DOUBLE-BLIND STUDY

 محمد عبد اللطیف محمد /  أحمد عبد الرؤوف 
متولى / /عصام الدین عبد الفتاح السید /ایمان 

سید ابراھیم / أمانى على سلطان 2019



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

168 1 منال عبد المنعم عبد الغني اللیثي Biochemistry M D

مستوى البروتین السطحي- د  في المصل 
وتعدد األشكال الوراثیة لھ في مرضى االنسداد 

الرئوي المزمن

serum level of surfactant protein-d 
and its genetic polymorphisms in 
patients with chronic obstructive 
pulmonary disease

نجالء محمد غنایم / ایمان عبد الفتاح بدر / اشرف عبد 
الرءوف داود 2014

172 2 شـرین صبـحي السیـد النیدانـي Biochemistry M D

تعبیر الحامض النووى الریبوزي الرسول 
النترلیوكین17فى المرضى المصابین 

بااللتھاب الكبدى الفیروسي ب ومرضي 
سرطان الكبد

mrna expression of interleukin 17 in 
patients with viral hepatitis b and 
hepatocel¬lular carcinoma patients

حـــاتم محمــــــود السباعي / ایمن كیالني عبد الحمید / 
السید صابر السید أبو النور 2014

832 3 ایمان صالح الدین السید عرفات Biochemistry M D

الحامض النووى الدیؤكسي ریبوزي
(د.ن.أ) الالخلوي كداللة بیولوجیة في  جلطھ 

القلب الحاده
Cell-free DNA (cfDNA) as a biomarker 
for acute myocardial infarction

نجالء محمد غنایم / عبد هللا مصطفي كمال / عصام 
الدین ابراھیم رضوان 2015

978 4 اماني محمد صالح الدین Biochemistry M D

سالمة الحامض النووى الالخلوى الدائر فى 
مصل الدم كمؤشرحیوي في مرضى سرطان 

القولون والمستقیم

The integrity of circulating cell-free 
DNA as a biomarker in the serum of 
colorectal cancer patients

مآثر كامل الشافعي / منال عبدالعزیز سعفان / السید 
صابر ابو النور /منى صالح الدین حبیب/ طارق محیي 

راجح 2015

1831 5 مروه محمد ابراھیم محمد خلیل Biochemistry M D

دراسة التعبیر الجینى للجین  عالي الحركة 
مجموعة اي سي و محورجینات بى  53 و 

كاسباس  9 فى أنسجة سرطان الثدي

Study of the expression of high 
mobility group IC (HMGI-C) gene and 
P53-caspase 9 axis genes in breast 
cancer tissue

نجالء محمد غنایم / إیمان عبد الفتاح بدر / اسماء جابر 
عبده / محمد صبري عمار 2016

1835 6 شیماء السید رمضان جنینھ Biochemistry M D

دراسة نمط التعبیر الجیني لمالت1 و أ20 و 
العامل النووي كابا بي في المرضى المصابین 

باألورام اللیمفاویة الالھودجكینیة

Study of MALT1- A20 and NF-kB 
expression pattern in patients with 
Non Hodgkin Lymphomas

مآثر كامل الشافعي / السید صابر السید ابو النور / 
الشیماء محمود الحنفي 2016

2493 7 مني احمد عباس السید Biochemistry M D

دراسة لدور 11 بیتا ھیدروكسي ستیروید 
نازع الھیدروجین نوع1 والجلوكوكورتیكوید 

في متالزمة االیض

A study of the role of 11beta-
hydroxysteroid dehydrogenase type 1 
(11β-HSD1) and glucocorticoids in 
metabolic syndrome

نجالء محمد غنایم /مصطفي جاب هللا النجار / ایمن 
كیالنى عبد الحمید 2017

2498 8 مي احمد حافظ ابو العنین Biochemistry M D

اإلرتباط بین سرطان الثدي و التعدد الشكلي 
احادي النیوكلیوتیدة لجیني المجموعة عالیة 

الحركة المرتبطة باختیار الخالیا التیموسیة 3 
ومستقبل عامل نمو الخالیا اللیفیة 2

The association between breast 
cancer and single nucleotide 
polymorphism of both thymocyte 
selection-associated high mobility 
group box 3 and fibroblast growth 
factor receptor 2 genes

مھا احمد فتحي حموده / أشرف عبد الرؤوف داود / 
الشیماء محمود الحنفي 2017

3191 9 ساره كمال عبد المقصود رزق Biochemistry M D

دراسة العالقة بین تعدد االشكال الجینیة في 
الجینین ثالثي النوكلوتید المتكرر9(تي ان ار 

سي9) و لوك 643714 وخطراالصابة 
بسرطان الثدي في االناث المصریات

Study of the association between tri-
nucleotide-repeat containing 9 
(TNRC9) / LOC643714 genes 
polymorphisms and risk of breast 
cancer in Egyptian females

مآثر كامل الشافعي/ عزه محمد كامل عبد هللا / مني 
صالح الدین حبیب / الشیماء محمود الحنفي 2018

3202 10 ساره علي عبدالرحمن الدربالي Biochemistry M D

التعدد اچلیني للسلسلة الثقیلة للمیوسین (9) 
(آر اس3752462 و4821480) في اعتالل 

الكلي السكري

Myosin heavy chain (9) gene 
polymorphisms (rs3752462 & 
rs4821480) in diabetic nephropathy

حاتم محمود السباعي / رانیا محمد عزمي الشاذلي / 
محمود محمد عماره / سالي محمد الحفناوي 2018

Biochemistry



3837 11 بسمة عبد النبي مصطفي محمد Biochemistry M D
العالقھ بین تعدد االشكال الجینیة  في الجین 

ماالت 1و خطر االصابة بسرطان الكبد

Association of MALAT1gene 
polymorphisms with hepatocellular 
carcinoma risk

منال عبد العزیز سعفان /  نسرین جمال الدین الھلباوى 
/ نھي ربیع محمد بیومي / مصطفي جمال الدین الھلباوى 2019



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

6 1 احمد علي الغلبان Cardiology M D
تحلیل التتبع الرقطى لوظیفة البطین الیسر بعد زرع الصمام 

األورطى خالل القسطرة القلبیة

speckle-tracking analysis of left 
ventricular function after 
transcatheter aortic valve 
implantation

احمد أشرف رضا / سعید شلبي منتصر / أحمد 
مختار القرش 2013

95 2 فاطمھ الزھراء عبد المنعم ابراھیم زین Cardiology M D
دراسة المقارنة بین  تقییم الموجات الصوتیة على القلب 

واألخرى عبر المرئ إلجھاد البطین األیسر

comparative evaluation of 
transthoracic and 
transesophageal 
echocardiographic assessment of 
left ventricular deformation

ھالھ محفوظ بدران / محمود كامل احمد / مراد 
مینا بشاي 2014

246 3 سامیھ محمد طھ تقي الدین Cardiology M D

میكانیكا البطین األیمن غیر الطبیعیة  أثناء ارتفاع  ضغط 
الدم األساسي باستخدام الموجات فوق الصوتیة الثنائیة 

األبعاد على القلب

abnormal right ventricular 
mechanics in systemic 
hypertension: a two-dimensional 
strain imaging study

ھالھ محفوظ بدران / غاده محمود سلطان / نجالء 
احمد فھیم 2014

266 4 محمد عبد المجید محمود Cardiology M D

العالقة بین التمدد المؤقت للبطین األیسر أثناء فحص القلب 
باستخدام الموجات الصوتیة عن طریق االجھاد الدوائي 

باستخدام عقار الدوبیوتامین ومدى شدة قصور الشرایین 
التاجیة المكتشف باستخدام القسطرة االستكشافیة للشرایین 

التاجیة

correlation between transient 
ischemic left ventricular dilation 
detected by dobutamine stress 
echocardiographic imaging and 
severity of coronary artery disease 
assessed by coronary angiography

والء عبد العزیز فرید / احمد عبد العزیز عماره / 
مي محمد عبد الرؤوف 2014

270 5 محمد السید سالم Cardiology M D

القیمة التكھنیة للببتید الدماغي الُمدر للصودیوم في الدم 
لدى مرضى احتشاء عضل القلب غیر المصحوب بارتفاع 

مقطع إس تي وعالقتھ بمدى خطورة مرض الشریان التاجي

prognostic value of serum bnp in 
patients with non st elevation 
myocardial infarction and its 
correlation with extent of coronary 
artery disease

والء فرید عبد العزیز / احمد عبد العزیز عماره / 
نیفین إبراھیم سامي 2014

277 6 مصطفي عبد العاطي ملیجى Cardiology M D

تصویر الشرایین التاجیة الكمي لتقییم قصور الشرایین 
التاجیة غیر اإلنسدادى : مقارنة مع السریان الكسرى 

االحتیاطي

quantitative coronary angiography 
for assessment of nonobstructive 
coronary artery disease: 
comparison to fractional flow 
reserve

احمد عبد العزیز عماره / مراد بشاي مینا / 
محمود كامل أحمد 2014

399 7 بسام محمد عبد الحي السرجاني Cardiology M D

التغییر االنضغاطى الكلى والجزئى للبطین االیسر واالیمن 
لمرضى إحتشاء عضلة القلب السفلیة المبكر والالحق 

للقسطرة القلبیة التداخلیة للشرایین التاجیة بواسطة جھاز 
سونار القلب .

alteration in the global and 
regional left ventricular and right 
ventricular myocardial strain 
patterns in patients with inferior st-
elevation myocardial infarction 
early and late after percutaneous 
coronary intervention سعید شلبي / مراد بشاي مینا 2014

Cardiology



456 8 سعید عبد الكریم عبد المجید یوسف Cardiology M D

دراسھ تأثیر عالج مرضي  احتشاء القلب الحاد بالقسطره 
األولیھ العالجیھ مقارنھ بالقسطره ما بعد عقار( 

اإلستربتوكیناز)

immediate and in hospital course 
of primary pci patients compared 
to elective post –sk pci patients

احمد أشرف رضا / ھشام بشري محمود / محمد 
محرم 2014

515 9 احمد علي عبد هللا علي Cardiology M D

تأثیر حقن  جرعة  عالیة من عقار التیروفیبان في الشریان 
التاجي مقابل الحقن الوریدي علي النتائج السریریة في 

مرضي الداء السكري أثناء عمل قسطرة تداخلیھ أولیة علي 
الشرایین التاجیة

impact of intracoronary versus 
intravenous high-dose bolus 
administration of tirofiban on 
clinical outcome of diabetic 
patients undergoing primary 
percutaneous coronary 
intervention عبد هللا مصطفي كمال / احمد محمـــد عـــمـــاره 2014

517 10 ولید فتحي إمام Cardiology M D
تقلص الشریان الكعبري خالل القسطره القلبیة معدل 

الحدوث والعوامل المؤدیھ لذلك و كیفیھ تجنبھ

radial artery spasm during 
transradial cardiac catheterization 
incidence, predisposing factors, 
and prevention

عبد هللا مصطفي كمال / احمد عبد العزیز عماره / 
مراد بشاي مینا 2014

597 11 احمد عبد اللطیف جــابر عبد اللطیف Cardiology M D

التأثیرات المختلفة للعالج المذیب للجلطة على الحركة 
اإللتوائیة للبطین األیسر فى مرضى احتشاء عضلة القلب 

الحاد

different impacts of thrombolytic 
therapy on left ventricular twist in 
patients with acute st elevation 
myocardial infarction عبد هللا مصطفي كمال / غــاده محمود سلطان 2014

718 12 ولید محمد عبد المنعم بشندي Cardiology M D
توقع شدة وتعقید أمراض الشرایین التاجیة باستخدام معامل 

التكلس في األشعة متعددة المقاطع

predicting severity or complexity 
of coronary artery disease using 
calcium score in multislice 
computed tomography احمد أشرف رضا / أحمد مختار القرش 2015

720 13 محمد اسماعیل علي حسن Cardiology M D

المتنبئات بوجود ظاھرة عدم إعادة الترویة فى مرضى 
الجلطة الحادة بالشریان التاجى بعد اجراء القسطرة 

التداخلیة األولیة

predictors of no-reflow in patients 
with st segment elevation acute 
myocardial infarction after primary 
percutaneous coronary 
intervention

والء فرید عبد العزیز / عادل إمام عبد المجید / 
نیفین إبراھیم سامي 2015

794 14 ایھاب محمد شریف صدقي Cardiology M D

مقارنة النتائج قصیرة المدى بین استعمال الشریان الكعبري 
و الفخذي الجراء قسطرة تداخلیة أولیة للشرایین التاجیة 

في حاالت احتشاء عضلة القلب الحادة

short term outcome of radial 
versus femoral arterial access in 
primary percutaneous coronary 
intervention

عبد هللا مصطفي كمال / ولید عبده إبراھیم / 
محمد عبد العزیز محرم 2015

799 15 محمد احمد الرفاعي عطوه Cardiology M D
المداخلة التاجیة الوقائیة عن طریق الجلد مقارنة بالمداخلة 
التاجیة للشریان المذنب في حالة إحتشاء عضلة القلب الحاد

Preventive percutaneous coronary 
intervention versus Culprit artery 
percutaneous coronary 
intervention in setting of acute ST- 
Segment elevation myocardial 
infarction عبد هللا مصطفي / غاده محمود سلطان 2015



805 16 مسعد محمد عبد المقصود ابو شبانھ Cardiology M D

دراسة إستخدام تصویرتتبع تناغم الرقطات أثناء مرحلة 
النقاھھ من فحص الموجات الصوتیة علي القلب باإلجھاد 

الدوائي دوبیوتامین

The Value of Speckle Tracking 
Strain Imaging at Recovery period  
of  Dobutamine Stress 
Echocardiography محمود علي سلیمان / نیفین إبراھیم سامي 2015

806 17 زكي مختار عوض Cardiology M D

 
 تأثیر تأخر وصول مرضى جلطھ الشریان التاجي 

للمستشفى على مقدرة الفترة بین وصول المریض 

والقسطرة القلبیة األولیة الناجحة على التنبؤ باستعادة 
وظیفة البطین األیسر

Impact of pre hospital delay on 
value of door to device time to 
predict recovery of left ventricular 
function after successful primary 
angioplasty

ا حمد أشرف رضا / محمد عبد العزیز محرم / 
حسن حامد خلف 2015

864 18 ھاني عبد المنعم المغالوي Cardiology M D

عالقة تروبونین القلب عالي الحساسیة بتشوه البطین 
األیسر في المرضى الذین یعانون من إعتالل عضلة القلب 

التمددي مجھول السبب

Relation of high sensitive cardiac 
troponin to left ventricular 
deformation in patients with 
idiopathic dilated cardiomyopathy ھالھ محفوظ بدران / غادة محمود سلطان 2015

884 19 شریف محمد رشید Cardiology M D

دراسة انماط عوامل الخطورة فى عیبنة من المرضى 
المصریین الذین یعانون من امراض 

متالزمة قصور الشرایین التاجیة

PATTERN  OF  
CARDIOVASCULAR  RISK 
FACTOR IN A SAMPLE OF 
EGYPTION PEOPLE WITH ACUTE 
CORONARY SYNDROME احمد اشرف رضا / مراد بشاي مینا 2015

908 20 اسامھ محمد ابو بكر Cardiology M D

نسبة حدوث أمراض األوعیة الدمویة الطرفیة لدى المرضى 
المصابین بأمراض الشریان التاجي الذي تم تشخصیھ 

باألشعة المقطعیة متعددة المقاطع

Incidence Of Peripheral Vascular 
Disease In Patients With 
Documented Coronary Artery 
Disease Diagnosed by multi slice 
computed tomography

عبد هللا مصطفي كمال / إسالم شوقي عبد العزیز 
/ غاده محمود سلطان 2015

918 21 عمرو محمد امام محمد عمرو Cardiology M D

تأجیل الدعامات مقابل الدعامات الفوریة التقلیدیة في منع 
حدوث توقف أو بطء سریان الدم في الشریان التاجي في 

عالج المریض المصاب بإحتشاء في عضلة القلب

Deferred stenting versus 
conventional immediate stenting 
to prevent No- or Slow-Reflow in 
acute ST-Segment elevation 
Myocardial infarction

احمد أشرف رضا / محمد أسامھ طھ / أحمد 
مختار القرش 2015

934 22 محمد احمد عزت محمد Cardiology M D

تقییم آداء البطین األیمن لمرضى اعتالل عضلة القلب 
الضخامى قبل وبعد استئصال جزء من العضلة باستخدام 

تتبع تخطیط صدى القلب ثنائى االبعاد.

Assessment of right ventricular 
mechanics before and after 
surgical myectomy in patients 
with hypertrophic obstructive 
cardiomyopathy, using two 
dimension speckle tracking 
echocardiography ھالھ محفوظ / غادة سلطان 2015



943 23 عاصم عبد هللا عبد العلیم حمیده Cardiology M D
دراسھ تأثیر شدة وانتشار تصلب الشرایین بالشریان التاجى 
فى حاالت متالزمة الشریان التاجى على ترویة عضلة القلب

Extent and severity of coronary 
artery disease as predictors of 
myocardial reperfusion in acute 
coronary syndrome
Thesis submitted for partial 
fulfillment of  MD degree in 
cardiology عبد هللا مصطفي كمال / نجالء فھیم احمد 2015

966 24 رائد احمد فؤاد محمد عبد الفتاح Cardiology M D
دراسة تأثیر توسیع الشریان التاجى األیمن باستخدام 

القسطرة القلبیة على تشوة البطین األیمن

The effect of elective 
percutaneous coronary 
intervention of right coronary 
artery on right ventricular 
deformation.

ھالھ محفوظ بدران / محمود علي سلیمان / نجالء 
فھیم احمد 2015

968 25 محمد سعد الصعیدي Cardiology M D
توصیف تضخم عضلة القلب الوراثى العائلى

  (دراسة تصویر التشوه)

CHARACTERIZATION OF 
FAMILIAL HYPERTROPHIC 
CARDIOMYOPATHY
 (DEFORMATIONAL IMAGING 
STUDY) ھالھ محفوظ بدران / ولید عبده ابراھیم 2015

1040 26 مني فكري فتحي احمد Cardiology M D

نسبة الصفائح الدمویة إلى الخالیا اللیمفاویة باعتبارھا 
مؤشرا لسالكیة الشریان المذنب في المرضى الخاضعین  

لعمل قسطرة تداخلیة أولیة للشریان التاجى

Platelet to Lymphocyte Ratio as a 
Predictor of Infarct-Related Artery 
Patency in Patients Undergoing 
Primary Percutaneous Coronary 
Intervention عبدهللا مصطفي كمال / غاده محمود سلطان 2015

1049 27 سامح فوزي شحاتھ المصري Cardiology M D

العالقة بین درجة القصور فى الشرایین التاجیة ومستوى 
ھورمون التستوستیرون فى الدم  فى الرجال صغیرى السن 

الخاضعین إلجراء قسطرة على الشرایین التاجیة

The Relationship of Coronary 
Artery Disease extent to the 
Testosterone level in Young Adult 
Men undergoing coronary 
angiography

ھالھ محفوظ بدران / محمود علي سلیمان / ولید 
عبده ابراھیم 2015

1050 28 محمد لبیب حسن مصطفي Cardiology M D

تقییم  أداء األذین األیسر فى مرضى فشل الجانب االیسر من 
عضلھ القلب بنوعیھ ( ھبوط القدره االنقباضیھ 

واالنبساطیھ) وعالقھ ذلك بمستویات الببتید المخى المدر 
للبول

Assessment of left atrial function 
in patients with heart failure with 
and without preserved Ejection 
Fraction: correlation with BNP 
levels

محمد فھمي النعمانى / اشرف عبد الرؤوف داود 
/ نجالء فھیم سبیع 2015

1062 29 ناھد محمد ممتاز حامد عوض هللا Cardiology M D
مستویات ثرومبواسبوندین1 

في مرضي قصور الشریان التاجي

Thrombospondin 1 Levels in 
patients with Coronary heart 
disease

محمد فھمي النعمانى / اشرف عبد الرؤوف داود 
/ولید عبده إبراھیم 2015

1087 30 محمد محمود ابراھیم غالب Cardiology M D

دراسة تأثیر القسطرة القلبیة التداخلیة على الوظائف 
اإلنبساطیة للقلب في مرضي قصور الشریان التاجى 

باستخدام موجات القلب ثنائیة االبعادفوق الصوتیة بتقنیة 
التتبع الرقطى

Impact of Percutaneous Coronary 
Intervention on Diastolic 
Dysfunction in Patient with 
Coronary Artery Disease 
Assessed by Two Dimensional 
Speckle Tracking 
Echocardiography سعید شلبي منتصر / محمود كامل احمد 2015



1088 31 مصطفي عطیھ فارس الدجوي Cardiology M D
مدى أھمیة نسبة مادة االندوثیلین -1 فى مرضى السكر 

المصابین بأمراض الشرایین التاجیة للقلب

PROGNOSTIC VALUE OF 
ENDOTHELIN-1 LEVEL IN 
DIABETIC PATIENTS WITH 
CORONARY ARTERY DISEASE

عبدهللا مصطفي كمال / ابراھیم شحاتھ المدبوح / 
ولید عبده ابراھیم 2015

1098 32 محمد فوزي حسن الطویل Cardiology M D
دراسة مقارنة الشق العلوي الجزئي لعظمة القص والشق 

الكامل لعظمة القص في جراحة الصمام االورطي

Comparison Study between Upper 
Ministernotomy and Full 
Sternotomy in Aortic Valve Surgery

احمد لبیب دخان /اسالم ابراھیم محب / منتصر 
الصاوي عبد العزیز 2015

1113 33 دعاء ابو الفتوح محمد Cardiology M D

االلتواء و فك االلتواء للبطین االیسر فى مرضى ضیق 
الصمام المیترالى قبل و بعد استبدال الصمام المیترالى : 

تصویر بالتتبع الرقطى.

Left ventricular Twist and untwist 
in patients with mitral stenosis 
before and after mitral valve 
replacement : 
Speckle tracking imaging سعید شلبي منتصر / محمود كامل احمد 2015

1129 34 عمرو ابراھیم السید Cardiology M D

تأثیر عوامل الخطورة على نتائج المستشفى فى  السیدات 
اللتى لدیھن قصور حاد فى الشرایین التاجیة فى مركز 

للرعایة الثالثة

Influence Of Risk Factors On In-
hospital Outcomes In Women 
Presenting With Acute Coronary 
Syndrome In A Tertiary Care 
Center احمد اشرف رضا /احمد القرش / غاده علي قزامل 2015

1138 35 احمد جبر بریك عامر Cardiology M D

تقییم تأثیر التوسیع الناجح للصمام المیترالي بالبالون على 
میكانیكیة االلتواء وفك االلتواء في البطین األیسر باستخدام 
التصویر بالتنقیط الرقطي (دراسة مقارنة بین تأثیر التوسیع 

باستخدام بالون إینوي والبالون المتعدد المسارات).

Evaluation of the impact of 
successful percutaneous balloon 
mitral  valvuloplasty on the left 
ventricular twist and untwist 
mechanics by the two 
dimensional speckle tracking 
imaging

سعید شلبي منتصر / محمود كامل احمد / مراد 
بشاي مینا 2015

1148 36 احمد محمد ھاللي مصطفي Cardiology M D
تحدید مقیاس خطورة مصرى للوفاة داخل المستشفى 

لمرضى متالزمة الشرایین التاجیة

IDENTIFYING EGYPTIAN RISK 
SCORE FOR IN HOSPITAL 
MORTALITY IN PATIENTS 
PRESENTED TO EMERGENCY 
DEPARTMENT WITH ACUTE 
CORONARY SYNDROME IN THE 
EGYPTIAN ACUTE CORONARY 
SYNDROME REGISTRY

احمد أشرف رضا / أحمد ابراھیم عبد العاطي / 
عادل حسن عالم /أحمد  مختار القرش 2015

1153 37 محمد احمد صبري Cardiology M D
التنبوء بالمضاعفات الناتجھ عن توسیع الصمام المیترالي 

باستخدام البالون متعدد المسارات

Predictors of complications 
During Percutaneous Multitrack 
Balloon Mitral  Valvuloplasty

سعید شلبي منتصر / محمود كامل احمد / مراد 
بشاي مینا 2015



1186 38 طارق محمد احمد علي Cardiology M D

مقارنة فعالیة الحقن المباشر لعقار اإلبتیفیباتاید داخل 
الشریان التاجى بالحقن الوریدي أثناء القسطرة األولیة 

التداخلیة في مرضى اإلحتشاء القلبى الحاد

Comparison between Bolus 
Intracoronary EptifibatideInfusion 
and Intravenous Infusion in 
Patients Undergoing Primary 
Percutaneous Coronary 
Intervention for Acute ST-Segment 
Elevation Myocardial Infarction احمد أشرف رضا /أحمد مختار القرش 2015

1187 39 رانیا سعید عبد الغني السعداوي Cardiology M D

تقییم وظیفة البطین األیمن في مرضى ارتفاع ضغط دم 
الشریان الرئوي عن طریق الموجات فوق الصوتیة علي 

القلب و عالقتھ بنسبة االندوثیلین-1 بالدم

Echocardiographic Assessment 
Of Right Ventricular Function In 
Patients With Pulmonary 
Hypertension: Correlation With 
Serum Endothelin-1 levels

محمد فھمي النعمانى  / اشرف عبد الرؤوف 
داوود / ولید عبده ابراھیم 2015

1203 40 احمد محمود حمزه Cardiology M D
الدقة التشخیصیة لتصویر البطین االیسر بالتتبع الرقطى فى 

تحدید درجة انسداد الشرایین التاجیة

Diagnostic accuracy of strain 
imaging of the left ventricle in 
detection of obstructive coronary 
artery disease. محمد فھمي النعمانى / ولید عبده إبراھیم 2015

1305 41 محمد السید احمد عبد المحسن شومان Cardiology M D

دراسة قصیرة المدي لمرضي السكري المصابون بإحتشاء 
حاد بعضلة القلب  مقارنة بین  القسطرة التداخلیة االولیة  
للشرایین التاجیة المسببھ لإلحتشاء  وتوسیع كل الشرایین 

المصابة

Short term follow up for diabetic 
patients presented with acute 
STEMI  undergoing preventive 
versus culprit lesion  in primary  
percutaneous coronary 
intervention عبد هللا مصطفي كمال   / غاده محمود سلطان 2016

1308 42 اسالم محمود علي عبید Cardiology M D
أنماط وعوامل الخطورة و التصویر الشریاني  لمرضى 

الشرایین التاجیة لدى عینة من الشباب في مصر

Pattern Of Risk Factors And 
Angiographic Features Of 
Coronary Artery Disease In A 
Sample Of Young Egyptian 
Patients

والء فرید عبد العزیز / اشرف أحمد عبد المجید  
/ نیفیـن إبراھیــم ســامي 2016

1325 43 احمد موسي احمد عقل Cardiology M D

أستخدام مضادات مستقبالت الجلیكوبروتین 2ب/3أ عن 
طریق الدفعة األولیة بالشرایین التاجیة فقط  مقارنة بالدفعة 

األولیة والتنقیط الوریدي في مرضى األحتشاء الحاد 
بالشرایین التاجیة الخاضعین للتدخل التاجي األولى: دراسة 

بأستخدام التتبع النقطي

Bolus versus Bolus plus Infusion 
Intracoronary Glycoprotein IIb/IIIa 
in Patients with Acute Myocardial 
Infarction undergoing Primary 
Percutaneous Coronary 
Intervention: Speckle Tracking 
Imaging Study سعید شلبي منتصر / احمد مجدي كمال الدین 2016

1366 44 تامر عبدالنبي عزب زكي االشقر Cardiology M D

العالقة المیكانیكیة التشریحیة للشریان االمامى  
النازل(الملتف وغیر الملتف) باستخدام تصویر االجھاد 

ثنائى االبعاد

Mechano_antomical relationship 
of  left anterior descending 
coronary artey(wrapped or non-
wrapped )Two-Dimentional strain 
imaging study

ھالھ محفوظ بدران / غادة محمود سلطان / ولید 
عبده  إبراھیم 2016



1368 45 احمد عبد الخالق عطیھ Cardiology M D

دراسة خصائص تشوه البطین األیسر في حاالت اعتالل 
عضلة القلب التمددي مجھولة السبب مقارنة باعتالل عضلة 
القلب القصوري باستخدام التصویربالموجات الصوتیة ناقلة 

السرعة وعالقتھا بالدالالت القلبیة بالدم

Characterization of left ventricular 
deformation in ischemic and 
idiopathic dilated cardiomyopathy 
using vector velocity 
Echocardiographic imaging with 
cardiac Biomarkers view

ھالھ محفوظ بدران / نجالء فھیم احمد / إبراھیم 
شحاتھ المدبوح 2016

1420 46 جھاد جمال عبد السالم عبد العلیم Cardiology M D
دراسة مستوى الدھون بالدم في الحوامل و تقییم اثره على 

الحمل في عینة من السیدات في مصر

Pattern of lipid profile in 
pregnancy and its impact on the 
gestational course in an Egyptian 
population sample

اشرف رضا / عوني جمال شلبي / محمد عبد هللا 
رزق 2016

1482 47 احمد محمد سعید اسماعیل سلیم Cardiology M D
النتائج المبكرة إلستخدام الدعامات الدوائیة الذائبة فى عالج 

متالزمة الشرایین التاجیة الحادة

Early Outcome after Implantation 
of Bioresorbable Drug- Eluting 
Scaffold in Patients with 
Acute Coronary Syndromes

احمد أشرف رضا  / حازم عبد المحسن خمیس / 
أحمد مختار القرش 2016

1541 48 احمد فاروق محمد عبد الحمید Cardiology M D
دراسة إمكانیة غلق زائدة األذین األیسر عن طریق القسطرة 

باستخدام جھاز "واتشمان" فى المرضى المصریین

Left Atrial Appendage Closure 
With The Watchman Device; A 
Feasibility Study Among Egyptian 
Population

احمد أشرف رضا / حازم عبد المحسن خمیس / 
غاده محمود سلطان 2016

1554 49 احمد حسن جمال الدین زاید Cardiology M D

تأثیر نسبھ البیللیروبین في الدم (معامل جدید ) لمرضي 
الجلطھ القلبیھ الحاده علي تدفق الدم في الشرایین التاجیھ 

قبل عمل القسطره التداخلیھ العالجیھ االولیھ .

A novel predictor of infarct-related 
artery patency before  
percutaneous intervention and in-
hospital outcomes   for ST-
segment elevation myocardial 
infarction:  serum bilirubin level احمد أشرف رضا  / اشرف أحمد عبد المجید 2016

1558 50 ھشام محمد سعد طایل Cardiology M D

قیمة التتبع الرقطي للبطین األیسر لعضلھ القلب فى التنبؤ 
بمعامل تدفق سریان الدم فى الشرایین التاجیة للمرضى 

المصابیین بإحتشاء حاد فى عضلة للقلب

Value of left ventricular two 
dimension-speckle tracking 
Echocardiography in predicting 
the TIMI flow grade of the 
coronary arteries in patients with 
acute myocardial infarction

والء فرید عبد العزیز / غاده محمود سلطان / 
نیفین إبراھیم سامي 2016

1570 51 محمد حمدي محمد قطقاط Cardiology M D

العالقة بین االحتیاطي الوظیفي لعضلة القلب المقدرة بأشعة 
الموجات الصوتیة ثنائیة األبعاد لقیاس االجھاد القلبي (ناقل 

السرعة)و بین الكفاءة الحركیة عند السیدات المصابات 
بمرض الشریان التاجي غیر االنسدادي

Functional reserve profile using  
Velocity vector imaging in relation 
to exercise capacity in women 
with non-obstructive coronary 
artery disease

ھالھ محفوظ بدران   / نجالء فھیم احمد / 
ولیدعبده إبراھیم 2016

1583 52 ھیثم محمد سعدان علي الھبیري Cardiology M D

عوامل التنبؤ بأمراض ووفیات القلب من خالل دراسة 
التغیرات الكھربیة فى تخطیط  القلب الكھربى وتسجیلة 

خالل 24 ساعة فى مرض عضلة القلب الضخامى

Electrocardiographic predictors of 
cardiovascular morbidity and 
mortality in Hypertrophic 
Cardiomyopathy on surface ECG 
and 24hs holter monitoring study

ھالھ محفوظ بدران / غادة سلطان / نجالء فھیم 
احمد 2016



1699 53 محمد محمد احمد ھجرس Cardiology M D

دراسة نمط انتشارعوامل الخطورة لقصور الشرایین التاجیة 
بین المرضي الخاضعین لجراحة ترقیع الشرایین التاجیة 

وتاثیرھا علي النتائج في مصر

Prevalence pattern of risk factors 
for coronary artery disease among 
patients undergoing coronary 
artery bypass grafting and its 
impact on outcome in Egypt احمد أشرف رضا / احمد القرش / مراد بشاي مینا 2016

1768 54 ھشام علي السید محمد Cardiology M D

دور الموجات الصوتیة علي القلب باستخدام تصویر 
التشوھات في التفریق بین حاالت تضخم عضلة القلب 
المتسع او تضخم عضلة القلب بسبب قصور الشرایین 

التاجیة مع وجود انقطاع بالضفیرة الكھربیة الیسري للقلب

Role of deformation imaging in 
differentiation between patients 
with ischemic versus non-
ischemic dilated cardiomyopathy 
presented with LBBB

ھالھ محفوظ بدران / محمود علي سلیمان / نجالء 
فھیم 2016

1882 55 محمد سرحان السید Cardiology M D العالقة مابین تصلب صمام االبھر وأمراض الشرایین التاجیھ

Association Between Aortic 
Sclerosis and Coronary Artery 
Disease

سعید شلبي منتصر / محمود كامل احمد / عوني 
جمال شلبي 2017

1885 56 محمد محمد فخري النجار Cardiology M D

العالقة بین الدھون المحیطة بالقلب المقاسة باالشعة 
المقطعیة متعددة الطبقات وبین االصابة بامراض شرایین 

القلب

Relationship Between Epicardial 
Fat Measured by Multidetector 
Computed Tomography and 
Coronary Artery Disease 
Assessed by CT and Coronary 
angiography والء فریدعبدالعزیز  / نیفین ابراھیم سامي 2017

1887 57 شریف محمد الدسوقي زغلول Cardiology M D

 مقارنة بین االشعة المقطعیة على شرایین القلب والقسطرة 
التشخیصیة على شرایین القلب لتحدید دقة وحساسیة 

االشعة المقطعیة

CT coronary angiography versus 
coronary angiography to detect 
specificity and sensitivity of CT 
coronary اشرف محمد رضا / غاده محمود سلطان 2017

1957 58 احمد حمدي عبد العظیم االنبابي Cardiology M D

تقییم وظیفة البطین األیسر اإلنبساطیة فى مرضى الشرایین 
التاجیة بإستخدام الموجات فوق الصوتیة بخاصیة التتبع 

النقطى

Assessment of left ventricular 
diastolic function in  patients with  
coronary artery disease :Speckle 
tracking Echocardiography

احمد أشرف رضا  / ولید عبده حامد / أحمد 
مختار القرش 2017

2142 59 محمود رجب درویش Cardiology M D

العالقة بین مستوى عالمات اإلجھاد التأكسدي وانعدام 
الترویھ في الشرایین التاجیة بعد عمل توسیع اولي  في 

الشریان التاجي عن طریق القسطره للمرضى الذین یعانون 
من جلطھ حدیثھ بالشریان التاجي

The Relation between the level of 
oxidative stress markers and 
coronary no-reflow after primary 
percutaneous coronary 
intervention for patients with 
acute myocardial infarction والء فرید عبد العزیز / احمد مختارالقرش 2017

2651 60 احمد السید احمد سلیمان Cardiology M D

تأثیر األنماط المختلفة للمنظمات على آلیة عضلة القلب 
بإستخدام خاصیة اإلجھاد للموجات فوق الصوتیة ثنائیة 

األبعاد

Pacing Modes Effect on 
Myocardial Mechanics using Two-
Dimensional Echocardiographic 
Strain Imaging

والء فرید  عبد العزیز / عزه علي قتھ / ریحاب 
إبراھیم یاسین 2018



2657 61 اسماء عبد الكریم محمد قناوي Cardiology M D

القیمھ التشخیصیھ والتنبوئیھ لتصویر الجھد باستخدام 
الرنین المغناطیسى علي  القلب الكتشاف تغیرات جزئیھ 

وكلیھ على عضلة القلب  قبل المرحلھ االكلینیكیھ في مرضى 
التھاب عضلة القلب و احتشاء عضلة القلب

Cardiovascular magnetic 
resonance myocardial strain 
imaging: Diagnostic and 
prognostic value of detecting 
global, regional and subclinical 
abnormalities in myocarditis and 
myocardial infarction

ھالھ محفوظ بدران /  محمد فھمي النعمانى / 
ستیفین بیترسین / غاده محمود سلطان 2018

2684 62 سوزي صالح الشین Cardiology M D

میكانیكیة دوران البطین األیسرفي المرضى الذین یعانون 
من  عیوب القلب الخلقیة المتعلقة بوجود وصلة تحویلیة 

من الجانب االیسر الى الجانب االیمن للقلب:(دراسھ بالتتبع 
الرقطى)

Left ventricular twist and untwist 
in patients with congenital left to 
right shunt: (speckle tracking 
imaging study)

سعید شلبي منتصر / رغده غنیمى الشیخ / 
محمود كامل احمد / أحمد مختار القرش 2018

2696 63 رائد احمد فؤاد محمد عبد الفتاح Cardiology M D

دراسة تأثیر االستئصال الجراحى لجدار القلب على 
الخصائص المیكانیكیة لألذین األیسر فى مرضى التضخم 

الوراثى لعضلة القلب

The effect surgical myectomy on 
left atrial mechanics in patients 
with hypertrophic cardiomyopathy.

ھالھ محفوظ بدران / محمود علي سلیمان / غادة 
محمود سلطان / نجالء فھیم احمد  / ولید عبده 

حامد 2018

2807 64 ایمان احمد محمد سلیم Cardiology M D

تقییم وظیفة البطین األیسر فى مرضى متالزمة
 األیض عن طریق قیاس معدل اإلجھاد باستخدام 

الموجات فوق الصوتیة على القلب

Assessment Of Left Ventricular 
Function in
  Patients With Metabolic 
Syndrome :StrainImaging Study محمد فھمي النعمانى / غاده محمود سلطان 2018

2832 65 حلمي احمد احمد عبد الرحمن Cardiology M D

دراسة فاعلیة الدعامات الدوائیة مقارنة بدعامات الكوبلت 
كرومیوم فى مرضى متالزمة الشریان التاجى الحادة صغیر 

القطر الغیر مصابین بالبول السكرى

Efficacy of Drug Eluting Stent 
Versus
   Cobalt-Chromium Bare-Metal 
Stent in Small Artery Stenosis in 
Non Diabetic Patients with acute 
coronary syndrome احمد اشرف رضا / احمد مختار القرش 2018

2842 66 حلمي احمد احمد عبد الرحمن Cardiology M D

دراسة فاعلیة الدعامات الدوائیة مقارنة بدعامات الكوبلت 
كرومیوم فى مرضى متالزمة الشریان التاجى الحادة صغیر 

القطر الغیر مصابین بالبول السكرى

Efficacy of Drug Eluting Stent 
Versus
   Cobalt-Chromium Bare-Metal 
Stent in Small Artery Stenosis in 
Non Diabetic Patients with acute 
coronary syndrome

احمد اشرف رضا / طارق صالح خلیل  / احمد 
مختار القرش 2018

2997 67 احمد نبیل محمود حسن Cardiology M D

 
قیاس الحلقة األبھریة بواسطة الموجات الفوق صوتیة 

ثالثیة األبعاد
واألشعة المقطعیة متعددة الطبقات للقلب  للمرضي خالل 
عملیة استبدال الصمام األورطي عن طریق القسطرة أو 

استبدال الصمام األورطي جراحیا .

Aortic Annular Sizing Using 3-
Dimensional Echocardiographic 
Method and Cardiac CT in Patients 
with TAVR and Surgical Aortic 
Valve Replacement

محمود سلیمان  / محمود كامل   / نیفین ابراھیم 
سامي 2018

3011 68 وائل انور عبد الحمید بدر Cardiology M D
العالقة بین المعدل الكلى لصفراء الدم وشدة تصلب 
الشرایین التاجیة في مرض الشریان التاجي المستقر

Association of serum total 
bilirubin level with severity of 
coronary atherosclerosis in stable 
coronary artery disease. والء فرید عبد العزیز / احمد مختار القرش 2018



3050 69 كیرلس وجدي وسیلي Cardiology M D
دور تقییم البطین األیمن بالموجات الصوتیة ثالثیة األبعاد 

فى توقع تأثیرات اعتالل عضلة القلب التمددى

The role of right ventricular 
function indices in predicting the 
prognosis in patients with non 
ischemic cardiomyopathy; three 
dimensional echo study محمود علي سلیمان / نیفین ابراھیم سامي 2018

3127 70 صبري رسمي یوسف Cardiology M D

معدالت انتشار عوامل الخطوره القلبیھ وارتفاع 
نسبـــــــــــة الكولیسترول العائلي المتخالف في مرضي 

التصلب الشریاني المبكر الذین یعانون من متالزمھ قلبیھ 
حاده

Prevalence of cardiovascular risk 
factors and heterozygous familial 
hypercholesterolemia in 
premature atherosclerotic patients 
presenting with acute coronary 
syndrome

احمد اشرف رضا / محمود علي سلیمان / احمد 
مختار القرش 2018

3130 71 عبد ربھ عبد الحكیم حامد Cardiology M D

تأثیر الشریان التاجى السائد فى  تغیر نتیجة القسطرة 
التداخلیة األولیة فى عالج إحتشاء عضلة القلب أثناء فتره 

اإلقامھ بالمستشفى وكذلك بعد فترة متابعة مدتھا ثالثة أشھر

Effect of coronary arterial 
domi¬nance post primary 
percutaneous coronary artery 
intervention (PCI) during hospital 
stay and at 3-month follow-up

والء فرید عبد العزیز / احمد یحي حجاب / احمد 
مختار القرش 2018

3317 72 دیفید ثروت حكیم Cardiology M D

التغییرات في إجھاد الجدار الحر للبطین األیمن في المرضى 
الذین یعانون من احتشاء حاد بالجدار السفلى  للقلب 

ومرضى قصور الشرایین التاجیة المزمن الذي یتضمن 
الشریان التاجي األیمن

Changes in right ventricular free 
wall strain in patients with acute 
inferior myocardial infarction and 
patients with chronic coronary 
artery disease involving the right 
coronary artery

محمود علي سلیمان / مراد بشاى مینا / محمد 
یحى عبد الخالق 2019

3357 73 ریمون صالح عدلي عبدهللا Cardiology M D
الخصائص االكلینیكیة والتصویریة بالقسطرة القلبیة لتمدد
الشریان التاجى وعالقتھا بإنزیم البروتین المعدنى فى الدم

Clinical and angiographic criteria 
of coronary artery ectasia and 
relation to serum matrix 
metalloproteinase والء فرید عبد العزیز / وسام الدین حداد الشافعي 2019

3457 74 عاطف عبد الحلیم ابوطالب عبدهللا Cardiology M D

دراسھ لتقییم دقة  االشعھ المقطعیھ متعددة المقاطع  في 
تشخیص ضیق وانسداد الوصالت الجراحیھ علي الشرایین 

التاجیھ  في مرضي السكر بعد عملیات القلب

DIAGNOSTIC VALUE OF CT 
CORONARY ANGIOGRAPGY IN 
EVALUATION OF SYMPTOMATIC 
DIABETIC PATIENTS 
UNDERWENT CORONARY 
ARTERY BYPASS SURGERY عبد هللا مصطفي كمال / وسام الدین حداد الشافعي 2019

3670 75 أحمد محمد طارق غیث Cardiology M D
البروتین الدھنى (أ) فى مرضى إحتشاء عضلة القلب تحت 

سن 45 سنة
LP(a) in young patients ≤ 45 years 
presented with STEMI

أحمد أشرف رضا / أحمد مختار القرش / محمد 
سلیم 2019

3715 76 محمد توفیق یوسف قندیل Cardiology M D
تنبؤات تخطیط القلب الكھربائي لمضاعفات اجراء قسطرة 

الشرایین التاجیة التداخلیة الغیر طارئة

Electrocardiographic Predictors of 
Periprocedural Complications 
Following Elective Percutaneous 
Coronary Intervention ھالة محفوظ بدران / محمد یحیى عبد الخالق 2019



3779 77 محمد لطفى محمد عیسى Cardiology M D

الفائده االكلینیكیھ لقیاس الزوایھ بین الشریان االیسر 
االمامى النازل وجذع الشریان التاجى عن طریق القسطره 

التشخیصیھ وعالقتھا بضیق الشرایین التاجیھ

Clinical usefulness of the angle 
between left main coronary artery 
and left anterior descending 
coronary artery measured by 
invasive coronary angiography for 
the evaluation of obstructive 
coronary artery disease

والء فرید عبد العزیز / محمد یحیي عبد الخالق / 
ھند محمد عبده / محمد اسامھ طھ 2019

3783 78 أحمد عاطف البقیعي Cardiology M D

دراسھ میكانیكیھ البطین االیسر (االلتواء وفك االلتواء) فى 
مرضى االرتجاع الشدید بالصمام المیترالي قبل وبعد اجراء 

استبدال الصمام المیترالي : دراسھ بتصویر التتبع الرقطى

Assessment of left ventricular 
mechanics (Twist&  untwist) 
before and after mitral valve 
replacement in patients with 
severe mitral regurgitation: 
Speckle tracking study

سعید شلبي منتصر / محمود كامل احمد / ھند 
محمد عبده 2019

3805 79 محمود حنفي قبارى عبد المجید Cardiology M D

مقارنة العالج الكلي للشرایین التاجیة المصابة بعالج 
الشریان المسبب للجلطة أثناء القسطرة العالجیة األولیة 

لمرضى األحتشاء الحاد لعضلة القلب

Total Versus Culprit Artery 
Revascularization in Patients with 
ST Segment Elevation Myocardial 
Infarction undergoing primary PCI عبدهللا مصطفى كمال / وسام الدین حداد الشافعى 2019

3811 80 جون أنیس حلمى Cardiology M D

تأثیر مرض السكري علي میكانیكیة البطین األیسر في 
مرضي التضخم الوراثي لعضلة القلب باستخدام التصویر 

بمعامل السرعة

IMPACT OF DIABETES MELLITUS 
ON LEFT VENTRICULAR 
MECHANICS IN PATIENTS WITH 
HYPERTROPHIC 
CARDIOMYOPATHY USING 
VECTOR VELOCITY IMAGING ھالة محفوظ بدران /  نجالء فھیم أحمد 2019

3844 81 أحمد سامى جمیل طھ Cardiology M D
التقنیة األمثل التداخلیة لعالج اآلفات بتفرعات الشرایین 

التاجیة

Coronary Arteries Intervension 
Optimizing Technique In 
Bifurcation Lesion

والء فرید عبدالعزیز /أحمد مختار القرش /ھند 
محمد عبده / أحمد مجدي 2019

3861 82 محمد یسري محمد حجاب Cardiology M D

مقارنة بین النھج الكعبري والفخذي :
نسبة النجاح والنتائج بالمستشفى للمرضى المسنین 

الخاضعین للقسطرة التداخلیة

Comparative study between radial 
and femoral approaches :
The success rate and inhospital 
outcomes in elderly patients 
undergoing PCI أحمد أشرف رضا / محمد یحیى عبد الخالق 2020

3887 83 السید عبد العظیم السباعى Cardiology M D

المقارنھ بین تآثیرمضخة الدم من البطین )االمبیال( وبالون 
معاكسة النبضان داخل االبھر والعالج

الطبى في عالج مرضي الصدمھ القلبیھ الناتجھ عن تخثر 
الشریان التاجي او

مابعد توقف القل ب

Assessment of clinical outcomes 
of Mechanical circulatory support 
with Impella versus intra-aortic 
balloon pump or medical 
treatment in cardiogenic shock. عبدهللا مصطفي كمال / وسام الدین حداد الشافعى 2020

3937 84 احمد نظمى امین ابراھیم الشعراوى Cardiology M D
تشوه البطین االیسر كمؤشر للوفاة في اعتالل عضلة القلب 

التمددى مجھول السبب

left ventricular deformation as a 
predictor of mortality in idiopathic 
dilated cardiomyopathy ھالة محفوظ بدران / محمد یحیى عبد الخالق 2020



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

457 1 محمد بالل محمد عبد الباقي
Cardiothoracic-

surgery M D

النتائج المبكره لجراحات محدودة التداخل باستخدام 
منظار  تجویف الصدر مقارنة بجراحات الصمام 
المیترالي التقلیدیة فى أمراض الصمام المیترالي

early outcome of thoracoscopic 
minimally invasive versus 
conventional mitral valve surgery 
in mitral valve

احمد لبیب دخان / علي حسن طاھر / 
مدحت رضا ناشي 2014

459 2 علي فتوح علي على
Cardiothoracic-

surgery M D

قیمة اصالح األرتجاع األكسیمى المتوسط للصمام 
المیترالى فى المرضى الذین یقومون بتوصیل 

شرایین تاجیة بالقلب

value of correction of moderate 
ischemic mitral regurgitation in 
association with cabg

احمد لبیب دخان / محمود أحمد البطاوي / 
عمرو محمد عالمھ 2014

460 3 بیتر الفي راشد اسطاسي
Cardiothoracic-

surgery M D
تقییم عضلھ البطین االیسر على المدى القصیر بعد 

اجراء عملیھ ترقیع الشرایین التاجیھ

short term assessment of left 
ventricular function after coronary 
artery bypass grfting

احمد لبیب دخان / عبد المجید محمد 
رمضان / باسم علي حافظ 2014

1245 4 محمد عبد القادر زكي النحاس
Cardiothoracic-

surgery M D
جراحة الشریان التاجي في كبار السن: عوامل 
الخطورة, المضاعفات والوفیات في وقت مبكر.

Coronary Artery Bypass Surgery 
in elderly: Risk factors Early, 
Morbidity and Mortality

احمد لبیب دخان  /عمرو محمد عالمھ / 
مدحت رضا ناشي 2015

1268 5 احمد طلعت احمد رمضان
Cardiothoracic-

surgery M D
تأثیر الدعامات القلبیة على النتائج المبكرة لجراحات 

توصیل الشرایین التاجیة

EFFECT OF PREVIOUS STENTING 
ON THE EARLY OUTCOME OF 
CORONARY ARTERY BYPASS 
GRAFTING

احمد لبیب دخان / محمود حسین مازن /  
عمرو محمد عالمھ / مدحت رضا ناشي 2015

1393 6 محمد عمر محمود مصطفي
Cardiothoracic-

surgery M D

دراسة تحلیلیة للعوامل المؤثرة في النتائج المبكرة 
للتدخل الجراحى فى عالج حاالت التھاب الغشاء 

المبطن لعضلة القلب

Surgical Management of Infective 
Endocarditis; 
Risk Factors Affecting Early 
Outcome

احمد لبیب دخان / عمرو محمد عالمھ / 
محمد  صبري عبد المطلب 2016

1485 7 محمد إبراھیم بحیـري
Cardiothoracic-

surgery M D

النتائج القصیرة و المتوسطة المدى الستبدال الصمام 
األورطى فى حاالت االرتجاع المتوسط بالصمام 

األورطى فى مرضى ضیق الصمام المیترالى 
الخاضعین الستبدال الصمام المیترالى

Short and midterm results of 
aortic valve replacement for 
moderate aortic incompetence in 
patients undergoing mitral valve 
replacement for severe mitral 
stenosis

احمـــد لبیب دخــان  / عمرو محمد عالمھ 
2016   / محمد جمال حجاج

1683 8 مایكل عادل سلیمان یوسف
Cardiothoracic-

surgery M D

نتائج جراحات الشرایین التاجیة في مرضى الشرایین 
التاجیة السابق لھم تركیب دعامات بالشرایین التاجیة 

؛ متابعة لمدة عامین.

Results of coronary artery bypass 
grafting for vessels with previous 
coronary stenting;

two years follow up.
احمد لبیب دخان / باسم علي حافظ / 

محمد أحمد الحاج علي 2016

2044 9 رشا السباعي محمد سلیمان
Cardiothoracic-

surgery M D

تأثیر تناول عقار السیلدنافیل قبل الجراحھ علي نتائج 
 استبدال الصمام المترالي للمرضي الذین یعانون من 

ارتفاع ضغط دم الشریان الرئوي

The effect of preoperative 
sildenafil on operative and early 
postoperative outcome after mitral 
valve replacement in patients with 
pulmonary hypertension

احمد لبیب دخان / إسالم محب إبراھیم / 
محمد جوده عبد اللطیف 2017

Cardiothoracic-surgery



2174 10 عـادل عبد المقصود محمــد خلیفھ
Cardiothoracic-

surgery M D

فتح الحاجز األذیني بالطریقة الرأسیة مقابل فتح 
األذین األیسر بالطریقة المعتادة بجراحات الصمام 

المیترالي

Vertical Transseptal Approach 
Versus Standard Left Atriotomy in 
Mitral Valve Surgery

احمـــد لبیــب دخــان /عمرو محمــد 
عالمــــھ / أحمد حمدي عیانھ 2017

2286 11 ابراھیم محمد ابراھیم خلیل
Cardiothoracic-

surgery M D
تأثیر التقنیات المختلفة الستخدام  شریاني الثدي 

الداخلیین على التئام عظمة القص في مرضى السكري

Effect of Different Techniques of 
Bilateral Internal Mammary Artery 
Harvesting On Sternal Healing In 
Diabetic Patients

احمد لبیب دخان / یحي بلبع انور بلبع / 
اسالم محب ابراھیم /محمد أحمد الحاج 

علي 2017

2668 12 احمد ماھر شمس موسي
Cardiothoracic-

surgery M D

التنبوء  لنسبة التضیق والقطر االدني للتجویف 
بالشرایین التاجیة بالقلب وتاثیرھما علي تدفق الدم 

في الوصالت بعد جراحة زراعة شرایین تاجیة بالقلب
   (دراسة فلومیتري لوقت العبور)

PREDICTIVITY OF CORONARY 
PERCENTAGE STENOSIS AND 
MINIMAL LUMINAL DIAMETER ON 
GRAFT FLOW AFTER CABG

احمد لبیب دخان / اسالم ابراھیم محب  /  
محمد احمد الحاج علي 2018

3055 13
محمد مصیلحي عبد الصبور 

مصیلحي
Cardiothoracic-

surgery M D
تأثیر تأثیر جراحة الشرایین التاجیة على التطور فى 

تصلب الشرایین التاجیة األصلیة

Effect of Coronary Artery Bypass 
Grafting On Progression of Native 
Coronary Atherosclerosis

احمد لبیب دخان / رفیق فكري سلیمان / 
محمد أحمد الحاج على 2018

3164 14 ولید عبد العزیز إبراھیم السید
Cardiothoracic-

surgery M D
دراسة النتائج المبكرة لعملیات ترقیع الشرایین 
التاجیة في حاالت الضعف الكلوي قبل الجراحة

Early Outcome in CABG Patients 
with Pre- operative Renal 
Dysfunction

 احمد لبیب دخان / رفیق فكري سلیمان / 
محمد الحاج على 2018

3196 15 ساره محمد عبد الصادق
Cardiothoracic-

surgery M D
المقارنة بین المنظار الصدري والشق الجراحي 

لتقشیر الرئة في االنسكاب البلوري الصدیدي المزم

Video-Assisted Thoracoscopic 
Surgery versus Open 
Decortication in Chronic Pleural 
Empyema

احمد لبیب دخان / اسالم محب ابراھیم / 
محمد جمال حجاج 2018

3203 16 محمد احمد عزت الشیخ
Cardiothoracic-

surgery M D

النتائج قصیرة المدي للطرق الجراحیة المختلفة فى 
تجنب تغییر الصمام األورطي في حاالت تغییر جزع 

الشریان األورطي

SHORT TERM OUTCOMES OF                    
           SURGICAL MODALITIES IN                              
                           VALVE SPARING 
AORTIC ROOT REPLACEMENT

احمد لبیب دخان / سعید عبد العزیز / 
محمد جمال حجاج 2018

3294 17 خالد عبدهللا محمد شعبان
Cardiothoracic-

surgery M D

النتائج المبكرة ومتوسطة المدى العادة بناء الشریان 
التاجي النازل االمامي في حاالت تصلب الشریان 

التاجي المعقد

Early And Midterm Outcomes Of 
Left Anterior Descending 
Coronary Artery Reconstruction In 
Extensive Coronary Artery 
Atherosclerosis

 احمد لبیـــــــب دخـــــان  /  رفیـق فكري 
سلیمان / محمد جوده عبد اللطیف  / 

ھشام حسن احمد 2019



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

657 1 مــروه محــمد شــرف Chest M D
دور الموجات فوق الصوتیة فى تشخیص الجلطة 

بالشریان  الرئوي
role of transthoracic ultrasound in the 
diagnosis of pulmonary embolism

احمد عبد الرحمن علي / أمل أمین عبد العزیز / 
أحمد عامر خمیس 2015

719 2 اسماء متولي عبد التواب Chest M D
العالج بالتبرید والعالج بالكي الكھربائي فى أورام 

الشعب الھوائیة الخبیثة

cryotherapy and electrocautery in 
management of malignant 
endobronchial neoplasms

ھشام السید عبد العاطي / رمضان محمد بكر / 
یاسر عبد الوھاب خلیل 2015

745 3 امل علي الكوع Chest M D

مقارنة بین إبرة أبرام تحت توجیھ الموجات الفوق 
صوتیة و منظار التجویف الصدري الطبي في  أخذ 
عینات من الغشاء البللوري في االنسكاب البللورى 

النضحى

comparison between ultrasound 
guided abrams’ needle and medical 
thoracoscopic pleural biopsies in 
exudative pleural effusion

اسامھ فھیم منصور / أمل أمین عبد العزیز / 
محمود موسي الحبشي 2015

792 4 اسرار ھالل محروس عطوه Chest M D
خزعة الكى الكھربى مقابل خزعة التبرید في تشخیص 

األورام داخل الشعب الھوائیة

electrocautary biopsy versus cryo 
biopsy in diagnosis of endobronchial 
lesions

محمد عطیھ زمزم / نوران یحیي عزب / رباب عبد 
الرازق الوحش 2015

1236 5 مي محمود عبد الفتاح Chest M D
دراسة أھمیة إستخدام الموجات فوق الصوتیة للصدر 

في تشخیص مختلف األمراض الصدریة

VALUE OF THORACIC 
ULTRASONOGRAPHY USE IN 
DIAGNOSING DIFFERENT CHEST 
DISEASES

عمرو عبدالمنعم درویش / رمضان محمد بكر  / 
محمد عبدالستار اغا  / جیھان علي عبدالعال 2015

1897 6 ھناء عبد المحسن محمد عید Chest M D

دور الموجات فوق الصوتیة الموجھة عبرالصدر في 
اخذ العینات لتشخیص اآلفات الطرفیة داخل الصدر في 

مقابل اخذھا تحت توجیھ االشعة المقطعیة

Role Of Ultrasound-Guided 
Transthoracic Biopsy Versus 
Computed Tomography-Guided 
Biopsy In Diagnosis Of Peripheral 
Intrathoracic Lesions

محمد عطیھ زمزم / امل امین عبد العزیز / إبراھیم 
إبراھیم المحالوي / جیھان علي عبد العال /محمد 

كامل عبد المجید 2017

1940 7 بیشوي برزي تاوضروس لوس Chest M D
دور عینة الرئة بواسطة منظار تجویف الصدر الطبي 

في تشخیص أمراض نسیج الرئة الخاللیة

Role of medical thoracoscopic lung 
biopsy in the diagnosis of diffuse 
parynchemal lung diseases

ھشام السید عبد العاطي / احمد عامر خمیس / 
عمرو محمد عالمھ / مھا یوسف الحفناوي / سامي 

سید احمد الدحدوح 2017

2819 8 محمد محروس عبد القادر علي Chest M D
دور الموجات الفوق صوتیة للصدر قبل عمل منظار 

تجویف الصدر في االنسكاب البللوري

Role of chest ultrasound before 
medical thoracoscopy in exudative 
pleural effusions

احمد عبد الرحمن علي / نوران یحیي عزب  / رنا 
حلمي امام الھلباوي  /أحمد عبد الرحمن االسدودي 2018

3333 9 رحاب عبد الفتاح سعد سعد Chest M D
دور الموجات فوق الصوتیة للصدر فى التعامل مع 

االنسكاب البلورى النضحى

Role of Thoracic Ultrasound in the 
Management of Exudative Pleural 
Effusion

رمضان محمد بكر / رباب عبد الرازق الوحش / 
محمود موسي الحبشى 2019

3709 10 رحاب حلمي امام الھلباوي Chest M D

فاعلیة وامان تخثر االرجون بالزما في عالج مرضي 
النفث الرئوى

  الناتج عن أمراض داخل الشعب

Efficacy and safety of Argon Plasma 
Coagulation in the Treatment of 
Patients with Haemoptysis due to 
Bronchial Pathologies

نوران یحیي عزب  / محمود موسي  الحبشي / 
سامي سید  احمد الدحدوح 2019

Chest



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

80 1 ریھام صالح عباس الزیات
Clinical 

Pathology M D

دراسة أھمیة النذیر من FLT-3 طفرة في 
عالقة مع مسار اإلشارات بین الخالیا في 

مكافحة غسل األموال

study of prognostic relevance of flt-3 
mutation in correlation with 
intracellular signalling pathway in aml

ایمان عطیھ التونسي / محمد عبد الرحمن / 
نھلة فكري عثمان 2014

94 2 مروه محمد مصطفي عمر
Clinical 

Pathology M D
تقییم  الحمض النووي الحر كداللھ بیولوجیة 
لسرطان الثدي في مستشفیات جامعة المنوفیھ

evaluation of cell-free dna as a 
biomarker of breast cancer in menofia 
university hospitals

روحیھ حسن العدل / جیھان كمال السعید / 
ھالھ ھاني السعید 2014

392 3 سوزان مصطفي المرشدي
Clinical 

Pathology M D

تقدیرالحمض النووى الریبوزومى 
المیتوكوندیرى والورمى المنتشر فى المرضى 

المصابین بالسرطان
value of mtdna and ctdna in cancer 
patients

لیلي محمود منتصر / ناصر محمد عبد 
الباري / ولید محمد فتحي عبد العظیم 2014

1376 4 شیرین محمـد موسي عفیفي
Clinical 

Pathology M D
دور مادة الـ(الیبوكالین) في الحساسیة و العالج 

المناعي
LIPOCALINS ROLE IN ALLERGY AND 
IMMUNOTHERAPY

مھا عبد الرافع البسیوني / إیناس سعید 
عیسي / جیھان عبد الفتاح توفیق 2016

1464 5 نوران طلعت ابو الخیر
Clinical 

Pathology M D

دراسة عالقة تعدد أشكال منظم جین عامل نخر 
الورم و اعتالل الكلیة في مرض السكري من 

النوع الثاني

Study The Association of Tumor 
Necrosis Factor Promoter 
Polymorphism and Type 2 Diabetic 
Nephropathy

روحیھ حسن العدل / ولید محمد فتحي / دالیا 
محمود حسني ابو العال / محمود محمد عمارة 2016

1469 6 ھانم محمد بدوي
Clinical 

Pathology M D

تقییم الطرق المختلفة لكشف عدوى  
اسینیتوباكتربیومانى(البكتریا الراكدة) بوحدات  
العنایة المركزة فى مستشفیات جامعة المنوفیة

Evaluation of Different Methods of 
Acinitobacter Detection in Critical Care 
Units In Menoufia University Hospitals

سھیر عبدالرحمن عبدالسمیع  / روحیھ 
حسن العدل 2016

1519 7 رانیا توفیق ھالل جبھ
Clinical 

Pathology M D

دراسة جینات اإللتھام الذاتي بكلین 1 
وفسفوإینوسیتید كینیز 3 سي 3 و التعبیر 

السطحي لـ سالم ف 1 في سرطان الدم 
اللیمفاوي المزمن

Study of autophay genes BECN1 & 
PIK3C3 and surface 
SLAMF1expression in chronic 
lymphocytic leukemia

خالد عبد المؤمن خلیفھ  / یاسر حسن 
النحاس  / سالمھ محمد الشناوي   / نھلھ 

فكري عثمان 2016

1809 8 ساره محمود صالح الدیب
Clinical 

Pathology M D
دراسة جین اللیبتن فى السمنة اثناء مرحلة 

الطفولة
Study of  Leptin Gene in Childhood 
Obesity

جیھان كمال السعید / فاطمھ احمد  الموجي / 
منى حسن حافظ / سھام احمد خضیر 2016

1974 9 مریـم عادل فـؤاد عــبد الملك
Clinical 

Pathology M D
دراسة طول التیلومیر و8-ھیدروكسي-2دي 

اوكسي جوانوزین في مرضي الزھایمر

Study of Telomere length and 8-
hydroxy-2-deoxyguanosine (8-OHdG) in 
Alzheimer patients

روحیھ حسن العدل  / دالیا حسني ابو العال / 
احمد عبد الرحمن سنبل / عمرو سعید علي 

شلبي 2017

1978 10 منال منیر محمد منصور
Clinical 

Pathology M D

 BCL11A   تعدد األشكال الوراثیة للجین
(rs11886868)في المرضي المصابین 

بأنیمیا البحر المتوسط

Genetic Polymorphism of BCL11A 
(rs11886868) 
in β-Thalassemia Patients

محمد عبد الرحیم سلیمان / روحیھ حسن 
العدل / امل حلمي عبد الحمید / سھام محمد 

رجب  / محمد أحمد حلوة 2017

2030 11 ایزیس سامي المرسي بدیره
Clinical 

Pathology M D

العالقة بین تعدد االشكال الوراثیة 
للPTENومدى االصابة بسرطان الكبد فى 

مرضى االلتھاب الكبدىالفیروسى سى

The association between genetic 
polymorphismof PTENAnd risk 
forhepatocellularcarcinoma(HCC)in 
HCV-infected patients

ایمان عطیھ التونسي / الفت محمد ھندي / 
نھلھ فكري عثمان / امیره محمد فؤاد شحاتھ 2017

2242 12 سالي سعد مندور عیسوي
Clinical 

Pathology M D

دراسة الحمض النووي الریبوزى المصغر 451 
في مرضي سرطان الدم النخاعي المزمن الذین 

یعالجون بعقار اإلماتینیب

MiR-451 Expression in Chronic Myeloid 
Leukemia patients receiving first-line 
imatinib treatment

خالد عبد المؤمن خلیفھ / امیمة محمود 
عباس / رأفت محمد عبد الفتاح/ سوزان 
أحمد الحسانین  /أمیرة محمد فؤاد شحاتة 2017

Clinical Pathology



2579 13 اسماء عثمان ابراھیم علي
Clinical 

Pathology M D

دراسة جینات المستقبالت القاتلة شبیھة االجسام 
المضادة و مستضدات الكریات البیضاء اآلدمیة 

فى مرضى سرطان خالیا الكبد المصاحب لعدوى 
اإللتھاب الكبدى الوبائى(سى)

Study of KIR and HLA Genes in 
Hepatocellular Carcinoma patients with 
Hepatitis C Virus Infection

مھا عبد الرافع البسیوني /احمد عبد الرحمن 
سنبل / ایمان عبد الفتاح السید بدر / سوزى 

فوزى جوھر 2018

2777 14 یاسمین احمد حسن صادق یونس
Clinical 

Pathology M D

دینامیكیة خالیا القتل الطبیعیة وعالقتھا 
باإلستجابةلإلماتینیب في مرضى سرطان الدم 

المیلودي المزمن

NK cell dynamics and association with 
response in chronic myeloid leukemia 
patients treated with imatinib

خالد عبدالمؤمن خلیفھ / سمر محمد كمال 
الدین فتح هللا / إیناس ابوبكر الخولي / محمد 

أحمد حلوه 2018

2797 15 امیره سامي محمد المغربي
Clinical 

Pathology M D
دراسة تحسس كرات الدم الحمراء في مرضي 

أنیمیا البحرالمتوسط متعددي نقل الدم

Study of red blood cell 
alloimmunization in multi-transfused 
thalassemic patients

 ایناس سعید عیسي / احمد عبد الرحمن 
سنبل / محمود أحمد الحاوي 2018

2825 16 اماني محمد عبد المقصود
Clinical 

Pathology M D

تقییم اداء التفاعل التسلسلي المبلمر للكشف عن 
البكتریا العنقودیة مجموعة ب في النساء 

الحوامل

Evaluation of PCR technique as rapid 
screening test for detection of  Group 
B streptococci colonization in pregnant 
women

روحیھ حسن العدل / عماد فھیم عبدالحلیم / 
ریم محسن حسن الخولي / دالیا ابراھیم 

محمد مرسي 2018

3010 17 سمر شوقي خلیفھ سالمان
Clinical 

Pathology M D

التعرف باستخدام الطرق النمطیة والجزیئیة علي 
بكتیریا االیشیریشیا كوالي والكلیبسییال المنتجة 

النزیمات الكاربابینیمیز

Phenotypic and molecular 
identification of carbapenemase- 
producing  Escherichia coli and

روحیھ حسن العدل / عماد فھیم عبد الحلیم / 
مبروك محمود غنیم 2018

3018 18 عال حمدي احمد الشافعي
Clinical 

Pathology M D

 ,rs9376090)  تعدد األشكال الوراثیھ لـجین
rs4895441) HBS1L-MYB للمرضى 

المصریین المصابین باعتالل الھیموجلوبین

Genetic polymorphisms of HBS1L-MYB 
(rs4895441 and rs9376090) in Egyptian 
patients with hemoglobinopathy

روحیھ حسن العدل / عماد فھیم عبدالحلیم  / 
محمد عبد الرحیم سلیمان  / دالیا حسني ابو 

العال 2018

3394 19 اسماء محمد إبراھیم الشیمي
Clinical 

Pathology M D

ارتباط عامل نمو بطانة األوعیة الدمویة مع 
تغیراتھ الجینیة و مضاعفات األوعیة الدمویة 

الدقیقة في مرضى السكري النوع الثاني

Association of Vascular Endothelial 
Growth Factor with its genetic 
mutations and micro-vascular 
complications in type-2 diabetic 
patients

جیھان كمال السعید / سھام احمد خضیر / 
عالء الدین عبد السالم داود / بالل عبد 

المحسن منتصر  / ثریا أحمد عمر 2019

3552 20 عبیر مدحت بسیونى مرسي
Clinical 

Pathology M D
دراسة نقاط الفحص المناعیة كعالج مستھدف 

مناعي لسرطان الكبد في المرضي المصریین

Study of Immune Checkpoints 
Biomarkers as Targeted Immune 
Therapy in Hepatocellular Carcinoma 
Egyptian

مھا عبد الرافع أحمد البسیوني / أحمد عبد 
الرحمن سنبل / نوران طلعت أبو الخیر 2019

3562 21 مني فرج محمد سالمة
Clinical 

Pathology M D
دور نظام اإلفراز من النوع الثالث في العدوي 

الناتجة عن الزائفة الزنجاریة

Role of type III secretory system in 
infections induced by Pseudomonas 
Aeruginosa

روحیة حسن العدل / أمیرة عبدالقادر الھندي 
/ ریم محسن الخولي 2019

3665 22 حنان حسن علي الشیتي
Clinical 

Pathology M D

دراسة الحمض النووي الریبوزى الطویل غیر 
الناسخ الخاص بإیقاف النمو المتخصص-5 في 
االطفال المصابین بسرطان الدم اللیمفاوي الحاد

Long Non-coding RNA Growth Arrest-
Specific 5 Expression in Pediatric B-
cell Acute Lymphoblastic Leukemia

عماد فھیم عبدالحلیم / خالد عبد المؤمن 
خلیفة / أمیرة محمد فؤاد شحاتة 2019

3672 23 علیاء عادل محمد الفیشاوى
Clinical 

Pathology M D
دور الجین جى ال اى - 1

فى مسار القنفذ فى سرطان الدم النخاعى الحاد
Role of GLI-1gene of Hedgehog 
pathway in acute myeloid leukemia

خالد عبد المؤمن خلیفة / رأفت محمد عبد 
الفتاح / ریھام صالح الزیات 2019



3781 24 أمیرة زكي یس بدوي
Clinical 

Pathology M D

التقییم المختبري لجودة التخزین البارد على 
وحدات الصفائح الدمویة  باستخدام او بدون 

استخدام محلول  الصفائح المضاف واستخدامھا 
العالجي في مرضى األورام

In vitro quality assessment of cold 
storage on apheresis  platelet units 
with and without platelet additive 
solution and its therapeutic usage in 
oncology patients

روحیة حسن العدل / إیمان عطیة التونسي / 
ریھام صالح الزیات 2019



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

448 1 فاتن عز العرب محمد یونس Community Medicine M D
اإلضطرابات الصحیة بین عمال مصنع لدباغة الجلود

 مدینة قویسنا - محافظة المنوفیة

health disorders among 
workers in a tanning leather 
factory (queisna city – 
menoufia governorate)

محمود السید ابو سالم / جعفر محمد عبد 
الرسول / زینب عبد العزیز قاسمي 2014

1249 2 غدیـر مـاھر محـمد الشیـخ Community Medicine M D
وبائیات متالزمة التمثیل الغذائي بین طالب جامعة 

المنوفیة

Epidemiology of Metabolic 
Syndrome among Menoufia 
University Students

امیــمھ أبـــو الفتـــح محـــروس   / ھویدا 
محمد أنور الشاذلي / صفــاء عبدالفتـــــاح 

بــــدر  /رضـــا عبداللطیـــف ابراھیم 
/زینــــب عبدالعزیز قاسمـــي 2015

1430 3 نھاد بدر عبد العاطي السید Community Medicine M D
وبائیات نقص األنتباه و فرط الحركة بین أطفال ماقبل 

المدرسة (3-6عامآ) فى محافظة المنوفیة

Epidemiology of Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder 
among Preschool Children (3-
6 Years), Menoufia 
Governorate

ربیع الدسوقي البھنسي /امیمھ ابو الفتح 
محروس / محمود السید ابو سالم / ھالھ 
مروان محمد جبر / محمد محمود صالح 

الباھي 2016

1975 4
اسماء عبد الرحیم عبد اللطیف 

احمد Community Medicine M D
 بعض االضطرابات الصحیة بین المراھقات المعرضات 

للمبیدات الحشریة بمحافظة المنوفیة، مصر

Some Health Disorders 
Among Adolescent Females 
Exposed to Pesticides, 
Menoufia Governorate, Egypt

جعفر محمد عبد الرسول / الفت محمد ھندي 
/ دیان رولمان / إیمان عبد العظیم سالم / 

عزیزه سعد البدرى 2017

2155 5 سالي عبد الونیس محیسن حسن Community Medicine M D
وبائیات عدوي المیكروب الحلزوني  بین األطفال(من 

سن 6-12عاما)- محافظة المنوفیة

Epidemiology of Helicobacter 
Pylori Infection among 
Children (6-12 y.) -
Menoufia Governorate

ربیع الدسوقي البھنسي / صفاء عبدالفتاح 
بدر / ھویدا محمد انور الشاذلي / یاسرعطا 

غنیم  / شیماء شریف زكي سلیمان 2017

2305 6 شیماء یحیي عبد الرؤوف Community Medicine M D تقییم معالجة النفایات الطبیة فى محافظة المنوفیة

Evaluation of Medical Waste 
Management
In Menoufia Governorate.

امیمھ أبوالفتح محروس  / یاسر حسن 
ابراھیم / ھالة مروان جابر  / عزیزة سعد 

البدري / فاتن عزالعرب یونس 2017

2321 7 یسرا علي رحیم الغلبان Community Medicine M D
وبائیات وخز اإلبر واآلآلت الحادة بین مقدمي الخدمة 

الصحیة بمستشفیات محافظة المنوفیة

Epidemiology of Needle 
Sticks and Sharps Injuries 
among Heath Care Workers in 
Menoufia Governorate 
Hospitals

ربیع الدسوقي البھنسي / صفاء عبد الفتاح 
بدر / سھام احمد خضیر / إیمان عبد العظیم  

سالم  / زینب عبدالعزیز قاسمي 2017

2352 8 سمر حمود احمد العشاري Community Medicine M D
التأثیر الوظیفي لألمھات على صحة األطفال تحت عمر 

السنتین في مركز شبین الكوم

The Impact of Maternal 
Employment on Health of 
Children Under Two Years 
Old in Shebin Al-kom District

محمود السید ابو سالم / ھویدا محمد أنور 
الشاذلي  / رضا عبد اللطیف إبراھیم / ھبھ 

خضري عالم 2017

2852 9 رشا محمود خضر Community Medicine M D
تقییم امن وسالمھ المرضى فى مستشفیات محافظھ 

المنوفیھ

Evaluation of Patient Safety 
Measures in Menoufia 
Governorate Hospitals

امیمھ ابو الفتح  / ھویدا انورالشاذلي / ھالة 
مروان جبر / رضا عبداللطیف ابراھیم / 

عزیزة سعد البدرى 2018

Community Medicine



3167 10
امیره محمد علي السید 

عبدالمنعم Community Medicine M D

االضطرابات العصبیة-السلوكیة والتنفسیة بین عمال 
ورش اللحام

(محافظة المنوفیة)

Neurobehavioral and 
Respiratory Health Disorders 
among Workers of Welding 
Enterprises in Menoufia 
Governorate

محمود السید ابوسالم / جعفر محمد 
عبدالرسول / إیمان عبدالعظیم سالم / ھبھ 
خضري عالم / فاتن عزالعرب محمد یونس 2018

3315 11 احمد حلمي زغلول Community Medicine M D

وبائیات النزالت المعویة الناتجة عن فیروس الروتا 
وتحلیل فعالیة تكلفة إدخال تطعیمھ بین األطفال أقل من 

خمس سنوات بإحدى محافظات مصر

Rotavirus Gastroenteritis 
Epidemiology and Cost 
Effectiveness Analysis of 
relevant Vaccine Introduction 
among under Five Years 
Children in an Egyptian 
Governorate

 امیمھ أبو الفتح محمد / ربیع الدسوقي 
البھنسى / یاسر عطا شحاتة غنیم  / زینب 

عبدالعزیز قاسمى / غدیر ماھر الشیخ 2019

3634 12 أسماء فتحي السید زغلول Community Medicine M D
االضطرابات الصحیة بین العاملین بمحطات خلط االسفلت

 (محافظة المنوفیة)

Health Disorders among 
Asphalt Mixing Plants’ 
Workers, (Menoufia 
Governorate

جعفر محمد عبد الرسول / محمود السید أبو 
سالم / ھالة مروان محمد جبر / ھبھ خضرى 

عالم / نھاد بدر عبد العاطى 2019



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

498 1 زغلول الصافي ابراھیم جوده Dermatology M D

دراسة الطرق البدیلھ لتركیب قساطر 
اإلستصفاء الدموى المستدیمھ فى مرضى 
الفشل الكلوى المزمن واللذین یعانون من 

إنسداد باألورده الوداجیھ بالناحیتین

study of the alternative 
approaches for placement of 
cuffed hemodialysis catheters in 
hemodialysis patients with 
bilateral internal jugular veins 
occlusion

احمد ربیع العربجي / محمود عبد العزیز 
قوره / ھاني سعید البربري 2014

1023 2 ھبھ هللا سعد الدین خلیل بازید Dermatology M D

دراسة مناعیة ھستوكیمیائة الظھار ال 
بالكوجلوبین والسي مایك والنوتش-1 في 

مرض ذو الفقاع الشائع

Immunohistochemical Expression 
of Plakoglobin, cMyc and Notch-1 
in Pemphigus Vulgaris

محمد احمد باشا / ایمان عبد الفتاح سلیط / 
عال أحمد بكري /رحاب منیر سمكھ 2015

1579 3 شیماء السعید رضوان الشین Dermatology M D

دراسةھستوكیمیائیة مناعیة لدالالت الخالیا 
الجذعیة سى دى200وال ار اى جى1 فى 

سرطان الخالیا القاعدیة

Immunohistochemical study of 
stem cell markers CD200 and 
Lrig1 in Basal Cell Carcinoma عالء حسن مرعي / نانیس شوقى ھولھ 2016

2527 4 امیره الشحات مصطفي Dermatology M D

دور الجسیم االلتھابى (ان ال ار بى١) 
 واالنترلوكین ١ بیتا فى حدوث البھاق :

دراسة مناعیة ھستوكیمیائیة

Role of
 NLRP1 Inflammasome and IL β
 In
 The pathogenesis of vitiligo:
Immunohistochemical study محمد عبد الواحد جابر / نانیس شوقي ھولھ 2017

2563 5 احمد محمد جوده محمد سالم Dermatology M D

 التغیرات التي تحدث بالعین عقب ازالة المیاه 
البیضاء باستخدام الفمتولیزر مقارنة باستخدام 

الموجات فوق الصوتیة القیاسیة

Ocular changes in Femtosecond 
laser-assisted cataract surgery 
versus standard 
phacoemulsification

عبدالخالق إبراھیم السعدني  /حاتم محمد 
جاد مرعي   /فرید محمد وجدي 2017

3282 6 رامي مجدي عبد الستار قطب Dermatology M D
اإلظھار الجینى إلنترلیوكن 32 ونظائره (الفا 

وبیتا) في دم مرضي البھاق

Gene Expression of Interleukin-32 
and its Isoforms (α and β) in the 
Peripheral Blood of vitiligo 
Patients

محمد عبدالمنعم شعیب /  شیماء الشافعي 
سلیمان 2019

3316 7 دینا رجب عفیفي جمعھ Dermatology M D

إظھار جین االلتھام الذاتى 5 (االیھ تى جى 5) 
ومحرض تحفیز الخلیة تى (االیكوس) 

في الصدفیة

Expression of Autophagy related 
Gene 5 (ATG5) and
the Inducible T-cell Co-Stimulator 
(ICOS)
 In Psoriasis عالء حسن مرعي 2019

3737 8 تغرید شوقى محمود الفرارجى Dermatology M D

تعدد األشكال الجینیة لعامل تنكرز الورم ألفا 
308

 ج /أ فى مرضى حب الشباب

tumor necrosis factor ∝-308 G/A 
gene polymorphisms in acne 
patients مصطفى أحمد ھمام / نــجالء محمد غنایم 2019

3751 9 مي مدحت محمد غانم Dermatology M D
تقییم تأثیر سترات السیلدنافیل على القدرة 

االنجابیة للرجال
Evaluation of sildenafil citrate 
effect on male reproduction

عبدهللا محمد عطیة  / ھبة هللا سعد الدین 
خلیل   / أحمد عبدالرحمن سنبل 2019

3891 10 نھلھ عبدالعاطى سلیمان  جمل Dermatology M D
أنماط المیكروبیوم البرازى و الجلدى فى 

مرضى التھاب الجلد التأتبى

Skin and Fecal Microbiome 
Patterns in Patients with Atopic 
Dermatitis

محمد عبد المنعم شعیب / عزة جابر عنتر 
فرج  /  أجوستن مارتن كالفیجو 2020

Dermatology



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

1602 1 محمد السباعي قطب الغریب
Emergency Medicine 

& Critical Care M D

دور قیاس ُسمك الحجاب الحاجز بالموجات 
فوق الصوتیة فى فطام مرضى الضیق 

الرئوى اإلنسدادى المزمن من جھاز التنفس 
الصناعى

Role of Ultrasound Assessment of 
Diaphragmatic Thickness in Weaning 
of COPD Patients

بھاء الدین عویس حسن /غاده علي  حسن / 
رباب محمد حبیب 2016

1682 2 ھاني احمد الشافعي
Emergency Medicine 

& Critical Care M D

دراسة مقارنة بین اإلسترشاد بالموجات فوق 
صوتیة في الشق الحنجري بالتوسیع عن 
طریق الجلد والمنظار الشعبي في مرضي 
الحاالت الحرجة علي جھاز التھویة اآللیة

Comparative Study between 
Ultrasound-guided Percutaneous 
Dilational Tracheostomy versus 
Bronchoscopy-guided Percutaneous 
Dilational Tracheostomy in 
Mechanically Ventilated Critically Ill 
Patients

عمرو محمد السعید  / یاسر إبراھیم فتحي / 
اسماء إسماعیل سالمھ 2016

1731 3 محمد رافت عطیھ السالموني
Emergency Medicine 

& Critical Care M D

دراسة مقارنة بین جھاز الكاردیومیتري 
الكھربائي و جھاز أشعة الموجات فوق 

الصوتیة على القلب كأداة إلدارة السوائل و 
الدورة الدمویة لمرضى اإلنتان و الصدمة 

اإلنتانیة

Comparative study between 
electrical cardiometry and 
echocardiography as a tool to assess 
fluid and hemodynamic management 
in sepsis and septic shock patients

جمال الدین محمد احمد علیوه / نجوي محمد 
ضحا / محمود علي سلیمان / عبد العظیم عبد 

الحمید البكري 2016

1920 4 احمد محمد كمال زھره
Emergency Medicine 

& Critical Care M D

تقییم دورعقارالترلیبرسین فى مرضى تلیف 
الكبدى مع االكتشاف المبكر لتأثر الكلى الحاد 
عن طریق قیاس البالزما نیتروفیل جیالتینیز 

اسوشییاتد لیبوكالین (نیجال)

Evaluating The Role Of Terlipressin 
In Cirrhotic Liver Patients By Early 
Detection Of Acute Kidney Injury 
Guided By Plasma Neutrophil 
Gelatinase-Associated Lipocalin 
(NGAL) Marker.

فوزیھ محمد ابو الفتوح / خالد أحمد یاسین / 
نجوي محمد ضحي  /نجالء مصطفى حسین 2017

2411 5
محـمـد فـتـحـي عبـد العزیز 

عطیھ
Emergency Medicine 

& Critical Care M D

دراسة اإلرتباط بین نِسبة الالكتات الشریاني 
والحالة السریریة وصورة الشرایین القلبیة 

لمریض ضیق الشرایین التاجیة الحادة

Clinical and angiographic correlates 
of arterial lactate level in patients 
with acute coronary syndrome

خــالد مـوسـي ابـوالعـینیـن / یاسـرإبــراھـیم 
فتـحي / أحمــد محمــد عمــاره /أسمــاء 
إسمــاعیل سـالمة / زیـنب عبـدالعـزیـز 

القـاسـمي 2017

2436 6 ھنادي محمد الفقي
Emergency Medicine 

& Critical Care M D

دور بروتین الخالیا المعجره رقم 16 في 
تشخیص وتوقع حدوث المضاعفات الرئویة 

فى مرضى اإلصابات الصدریة الشدیدة

The Role of Club Cell Protein 16 in 
Diagnosis and Prognosis of 
Pulmonary Complications in Patients 
with Severe Chest Trauma

احمد عبدالرؤوف متولي  /  نجوي محمد 
ضحي / ولید محمد فتحي عبد العظیم / وسام 

الدین عبدالرحمن سلطان 2017

2768 7 محمـد محمود مصطفي طریح
Emergency Medicine 

& Critical Care M D

تقییم معاییر الدورة الدمویة وكفاءة البطین 
األیسر خالل أطوار التنفس الصناعي 

التداخلي والغیر تداخلي للمرضى الذین 
یعانون من تفاقم حاد في داء االنسداد 
الرئوي المزمن عن طریق جھاز رسم 

المقاومة القلبیة وجھاز تخطیط صدى القلب

Assessment of Hemodynamic 
Parameters and Left Ventricular 
Function during Invasive and Non- 
Invasive Ventilation in Patients with 
COPD Exacerbation Via 
ImpedenceCardiographyand 
Transthoracic Echocardiography

احمد عبدالرؤوف متولي  / نجوي محمـد 
ضحى / أسماء إسماعیل سالمھ 2018

Emergency Medicine & Critical Care



3159 8 نجالء سامي عبدالھادي حماد
Emergency Medicine 

& Critical Care M D

دراسة السكتة الدماغیة الصمیة فى مرضى 
الرجفان األذینى.مدى الخطورةو 

تكرارالحدوث وما تؤول إلیھ

Study of embolic cerebral stroke in 
atrial fibrillation patients. severity, 
recurrence and outcome

اشرف محمد محمد مصطفي / یاسر إبراھیم 
فتحي / محمود كامل أحمد / ھالھ محمد قبطان 

/ خالد حاتم عفیفي 2018

3252 9 احمد عبد الحكم ایوب
Emergency Medicine 

& Critical Care M D

دراسة مقارنة بین Curb_65 و التقییم 
السریع لفشل األعضاء المرتبط بتلوث الدم  

qSOFA للتنبؤ بالنتائج واالحتیاج إلى 
التنفس االصطناعي في المرضى الذین 

یعانون من االلتھاب الرئوي

Comparative study of the Curb_65 
versus qSOFA scores for predicting 
the outcome and the need for 
mechanical ventilation in patients 
with pneumonia مجدي احمد لولح / محمود موسى الحبشى 2018

3310 10 عال سعید محمد إبراھیم
Emergency Medicine 

& Critical Care M D
دور اینقتت التصویر غیر ارتخإلاقیة في تنبؤ 

النتائج في إاباصت اامدلغ اةیضرل

Role of Non-invasive imaging 
techniques as outcome predictors in 
traumatic brain injury

 ممدوح لطفي / محمد یاسر إبراھیم البحار / 
حاتم بھجت ابوالوفا/  شیماء عبدالحمید 

حسانین 2019

3413 11 یاسمین صبحي الخولي
Emergency Medicine 

& Critical Care M D

نسبة وحصیلة حدوث الفشل الكلوي الحاد 
مع مرضي االنتان

داخل البطن في غرفة الطوارئ

Incidence and outcome of Acute 
Kidney Injury in intra-abdominal 
sepsis patients at Emergency Room 
unite

 محمود عبد العزیز قوره / طارق محي السید 
راجح 2019

3414 12 والء سامي مختار
Emergency Medicine 

& Critical Care M D

تقییم  دور الموجات فوق الصوتیة للقلب 
والرئة والحجاب الحاجز كمؤشر لنتائج 
الفطام من علي جھاز التنفس الصناعي

Ultrasound assessment of heart, 
lung and diaphragm as a predictor of 
weaning outcome from mechanical 
ventilation

حاتم امین عطا هللا  / نجوي محمد ضحا  / 
محمد شوقي عبدهللا   /صادق عبد المسیح 

صادق /  احمد مختار القرش 2019

3449 13 محمد فوزي طنطاوي
Emergency Medicine 

& Critical Care M D
الموجات فوق الصوتیة على الرئة في فشل 

القلب الحاد
Lung Ultrasound in Acute Heart 
Failure

حاتم محمود سلطان  / محمود علي سلیمان / 
محمد یحیي عبد الخالق  / محمد جمال الدین 

الھلباوي 2019

3463 14
ایمان عبدهللا عبدالستار 

ابوحجازي
Emergency Medicine 

& Critical Care M D

دراسھ مؤشر الفطام التكاملي باعتبارة 
مؤشرا على نجاح عملیھ الفطام من جھاز 

التنفس الصناعى
The Integrative Weaning Index as a 
predictor of weaning success

حاتم امین عطا هللا  / نجوي محمد ضحا / 
عالء الدین عبدالسید السقا 2019

3469 15 اثار فكري عبدالمجید الشین
Emergency Medicine 

& Critical Care M D

تقییم اإلستجابة اإلكلینیكیة لمرضى اإلصابات 
والحروق الجماعیة بقسم الطوارئ 

بمستشفیات جامعة المنوفیة

Assessment of Clinical Response to 
a Trauma and Burn Multiple Casualty 
Patients in Emergency Department of 
Menuofia University Hospitals

شوقي شاكر جاد / محمد احمد مجاھد  / 
محمود السید أبوسالم /تامر فخرى عبدالعزیز 2019

3504 16 مي طلعت بیومي مشحال
Emergency Medicine 

& Critical Care M D
فاعلیة استخدام بروتین إس 100 بى فى  

إصابات الرأس الخفیفھ  لألطفال
The validity of Protein S 100B in Mild  
Pediatric Head Trauma

طارق محي السید راجح / عادل حامد البیھ / 
نھلھ فكرى عثمان / محمد عادل حسین 2019

3566 17 نھي أحمد الجندي
Emergency Medicine 

& Critical Care M D

دقة معامل الصدمة في النتیجة المبدأیة 
لمرضى العدوى بكتریة بالدم المستخدمون 

للعقاقیر المؤثرة على الدورة الدمویة

Reliability of Shock Index in The 
Short Term Outcome for septic 
Patients who are taking 
cardiovascular medications

أشرف عبد الھادي زین الدین / رباب محمد 
حبیب / اسالم سالم / عادل سعد زیدان 2019

3792 18 ابراھیم محمد حجازي
Emergency Medicine 

& Critical Care M D

تقییم وظیفة البطین االیمن بواسطة الموجات 
فوق الصوتیة علي القلب في الصدمة 

األنتانیة في قسم الطوارئ

Assessment Of RV Function By 
Transthoracic Echocardiography In 
Septic Shock at The Emergency 
Department

مجدي أحمد لولح / یاسر ابراھیم  فتحي  / 
فاطمة الزھراء عبد المنعم ابراھیم زین 2019



3850 19 عبدالرحمن على على أبوشادى
Emergency Medicine 

& Critical Care M D

دراسة مقارنة بین ثالثة أنظمة من التنفس 
الصناعى في مرضى "الفطام الصعب" من 

جھاز التنفس الصناعى

A COMPARATIVE STUDY among 
THREE “WEANING MODES” of 
MECHANICAL VENTILATION in 
PATIENTS with “DIFFICULT 
WEANING”

حاتم أمین عطا هللا / یاسر فتحى ابراھیم / 
نادیة محیي الدین بھجت 2019

3923 20 إیمان محمود علي حجازي
Emergency Medicine 

& Critical Care M D الرعایة والنتائج لمرضى طوارئ األورام
Care and outcome for oncological 
emergency patients

طارق محى السید راجح / محمد أبو الفتوح 
شحاتھ  / سوزي فوزي عبد الفتاح جوھر 2020



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

96 1 والء صبري فؤاد محمد Family Medicine M D
اإللتزام بعالج نقص وظائف الغدة الدرقیة الخلقي 

بمحافظة الشرقیة

compliance to therapy of 
congenital hypothyroidism in 
sharkia governorate

تغرید محمد فرحات / إیمان عبد هللا 
الشوربجي / نحوي نشات 2014

180 2 رباب محمد ابو قوره Family Medicine M D
السمنة وأعراض االكتئاب بین أطفال المدارس 

بقریة منشاة سلطان  محافظة المنوفیة

obesity and depressive symptoms 
among school children in 
monshaat sultan village, menoufia 
governorate

تغرید محمد فرحات / ھالھ محمد 
المصیلحي شاھین / لمیاء الحمراوى 2014

577 3 ھبھ علي رحیم الغلبان Family Medicine M D
محددات جودة الحیاة للمرضي بعد إجراء 

استئصال المرارة بالمنظار
determinant of quality of life after 
laparoscopic cholecystectomy

تغرید محمد فرحات / حاتم محمود سلطان 
/ ھالھ محمد المصیلحي شاھین 2014

638 4 یاسمین حسیني حسن حسین Family Medicine M D
مرضى سرطان الثدى: معدل حدوث المرض بین  

أسرھم في محافظة المنوفیة

breast cancer patients: incidence 
of the disease among their families 
in menoufia governorate

تغرید محمد فرحات / ناصر محمد عبد 
الباري / ھالھ محمد المصیلحي شاھین 2015

1068 5 مروه محمد محمود محسب Family Medicine M D

 نقص ھرمون الغدة الدرقیة بین السیدات الالتي 
یعانین من غزارة الدورة الشھریةالمترددات علي 
مركز صحة االسرة بمنشأة سلطان - مستشفیات 

جامعة المنوفیة
دراسة تداخلي

Hypothyroidism  among women 
suffering from menorrhagia 
attending Munshaat Sultan family 
health center, Menoufia University 
Hospital

تغرید محمد فرحات / ھالھ محمد 
المصیلحي شاھین / محمد عبد الغني 

عمارة  / فاطمة احمد االسریجي 2015

1752 6 والء محمود محمد عبد العزیز Family Medicine M D

نقص فیتامین د وعالقتھ بمرض حب الشباب في 
المرضى المترددین علي عیاده االمراض الجلدیھ 

بمستشفى جامعھ المنوفیھ: دراسة تداخلیة

Vitamin D deficiency and acne 
vulgaris in patients attending 
dermatology clinic in Menoufia 
University hospital: an intervention 
study

تغرید محمد فرحات / ھالھ محمد 
المصیلحي شاھین / محمد عبد الواحد 

جابر / نورا عبد الھادي خلیل 2016

1796 7 ایھ مصطفي علي بركات Family Medicine M D

سلوك السعي الصحي ألمراض الطفولة بین 
مقدمي الرعایة لألطفال دون الخامسة بقریة 
منشأة سلطان,مركز منوف, محافظة المنوفیھ

Health Seeking Behaviour for 
childhood illness among under-five 
children caregivers in Munshaat 
Sultan Village, Menouf District, 
Menoufia governorate.

تغرید محمد فرحات / ھالھ محمد 
المصیلحي شاھین /صفا حمدي القلش 2016

2304 8 سمر علي محمد بلطي Family Medicine M D

األمراض المنقولة جنسیا لدي المرضي المترددین 
علي عیادات االمراض الجلدیھ والتناسلیھ 

بمستشفى جامعھ المنوفیھ ومستشفي شبین الكوم 
التعلیمي

Sexually Transmitted Diseases 
among patients attending 
Dermatology and Andrology clinics 
in Menoufia University Hospital and 
Shebin El-Kom Teaching Hospital

ھالھ محمد المصیلحي شاھین / محمد عبد 
الواحد جابر / امل احمد سالمة 2017

2912 9 ھبھ عرفھ اإلمام سالمان Family Medicine M D

التأثیر االكلینیكي للبروموكریبتین على شدة مرض 
الصدفیة البقعیة على المرضى المترددین على 
عیادات مستشفیات جامعة المنوفیة فى مصر 

(دراسة تداخلیة)

Clinical effect of bromocriptine on 
severity of chronic plaque 
psoriasis in patients attending 
Menoufia University hospitals 
clinics in Egypt (An interventional 
study)

ھالھ محمد  المصیلحي شاھین /محمد عبد 
الواحد جابر / نجوى نشات حجازى / صفا 

حمدى القلش 2018

Family Medicine



3004 10 انشاد السید محمد عبداللطیف Family Medicine M D
تأثیر عملیة المیاه البیضاء على جودة الحیاة بین 

مرضى المیاه البیضاء المرتبطة بالسن.

IMPACT OF CATARACT SURGERY 
ON QUALITY OF LIFE AMONG AGE-
RELATED CATARACT PATIENTS

تغرید محمد فرحات / سامح سعد مندور / 
نورا عبدالھادي خلیل / مروه محمد محسب 2018

3622 11 بسمة شكري حامد ابراھیم Family Medicine M D

مكمالت الكالسیوم ومتالزمة ما قبل الحیض في 
اإلناث الالئي یرتدین وحدة صحة األسرة في قریة 

منشأة سلطان ، محافظة المنوفیة

Calcium supplementation and 
premenstrual tension syndrome in 
females attending family health 
unit in Manshaat Sultan village, 
Menoufia governorate

تغرید محمد فرحات / أسامة علي إبراھیم 
الكیالني / ھالة محمد المصیلحى / أمل 

أحمد سالمة  / مروة محمد محمود محسب 2019

3623 12 أسماء أبو بكر عبد الباري محمد Family Medicine M D

تأثیر البرنامج الغذائى والریاضي على العالمات 
السریریة لمتالزمة تكیسات المبایض من بین 

طالبات كلیة  الطب – جامعة المنوفیة

Effect of diet and exercise program 
on the clinical features of 
Polycystic Ovarian Syndrome 
among female medical students – 
Menoufia University

تغرید محمد فرحات / ھالة محمد 
المصیلحى شاھین / نورا عبد الھادى خلیل 

/ أمیرة أحمد فتحى / صفا حمدى القلش 2019



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

1460 1 نجوي محمود حبیب Forensic Medicine M D

دراسة مستقبلیة ألنماط اإلصابات 
المدعاة الناتجة عن العنف مع التركیز 
علي عالقتھا مع استخدام مواد االعتماد

Prospective Study of Patterns of 
Alleged Violent Injuries with Special 
Emphasis on Relation with Use of 
Dependence Substances

سامي مصطفي بدوي  / صفاء عبد الظاھر امین / 
أمیره محمد الصعیدى /ریھام حسن الفرعوني 2016

1478 2 غاده زغلول محمد شبل Forensic Medicine M D

دراسة مستقبلیة إلصابات الصدر مع 
أھمیة قیاس اإلنترلوكین – 6 فى حاالت 

األحیاء والوفیات

Prospective study of chest trauma 
with value of interleukin-6 
estimation in living and dead cases

سامي عبد الھادي حماد / نیره فھمي جرجس / عزة 
وجیھ زناتى / 2016

1840 3
ھایدي مصطفي عبد القوي ابو 

حطب Forensic Medicine M D
أنماط العنف ضد االطفال(بعض الجوانب 

الطبیة الشرعیة)
Pattern of Violence Against Children 
(Some Medicolegal Aspects)

سامي مصطفي بدوي / نیره فھمى جرجس / امیرة 
محمد الصعیدى / ستھم السید العجمى 2016

3508 4 نھي محمد عبد العزیز حسن Forensic Medicine M D

الدورالوقائي والعالجي المحتمل 
لمستخلص مائي لبذور األفوكادو على 
سرطان البروستاتا المستحث تجریبیا 

في ذكور الجرذان البیضاء البالغة

The Possible Protective and 
Therapeutic Role of Aqueous 
Extract of Avocado Seeds on 
Experimentally Induced Prostate 
Cancer in Adult Male Albino Rats

احمد سعید ذو الفقار / نیفین محمد شریف / مروه عبد 
الصمد الغالم 2019

3627 5
سھا حامد عبد المجید عبد 

الخالق forensic medicine M D

األسیتیل سیستاین كعالج مساعد في 
حاالت التسمم الحاد

بفوسفید األلومنیوم: تجربة سریریة 
عشوائیة

N-acetylcysteine as an adjuvant 
therapy in acute aluminum 
phosphide poisoning: A randomized 
clinical trial

صفاء عبد الظاھر أمین /أحمد عبد الستار اإلبیاري / 
أحمد كمال الدیھ الفقي  / فاطمة شعبان قندیل 2019

Forensic Medicine



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

19 1 محمد بكر غریب الجیزاوي General Surgery M D

اثر العالج الكیماوى واالشعاعى على االستجابة 
الباثولوجیة والبقاء على قید الحیاة لمرضى 

اورام المستقیم

impact of neoadjuvant 
chemoradiation on pathologic 
response and survival of patients 
with rectal cancer

احمد فرج القاصد / نانسي یوسف اسعد / 
ناصر محمد عبد الباري 2013

169 2 محمد مصطفي احمد العلیمي General Surgery M D
معدل انتشار سرطان الرأس و الرقبة للغدد 

الوجھیة

incidence of metastases to facial 
lymph nodes in patients with 
carcinoma of head and neck احمد فرج القاصد / حسام عبد القادر أحمد 2014

204 3 محمد محمد دھین General Surgery M D

استئصال سرطان الجزء األسفل للمستقیم 
باستخدام المنظار الجراحى مع المحافظة على 

العضلة العاصرة الشرجیة
laparoscopic sphincter- saving 
resection for low rectal carcinoma

سلیمان عبد الرحمن الشخص / عالء عبد 
العظیم السیسي / تامر على سلطان 2014

313 4 مدحت امین دویدار General Surgery M D
دراسة مقارنة بین التدخل الجراحى و العالج 

التحفظى فى حاالت اصابات الطحال فى األطفال

operative versus conservative 
management of splenic trauma in 
pediatrics شوقي شاكر محمد جاد / تامر علي سلطان 2014

524 5 رامي ربیع ملیجي مصطفي General Surgery M D

استخدام المنظار الجراحي ومنظار القنوات 
المراریة

 ) تقنیة الراندیفو( في عالج الصفراء 
اإلنسدادیة في وقت واحد

laparoendoscopic rendezvous in 
single session management of 
cholecystocholedolithiasis

حاتم محمود سلطان / محمد صبري عمار / 
عاصم فاید 2014

604 6 بكر ابراھیم عبد الجلیل عبد المولي General Surgery M D
أھمیة نسبة انتشار الخالیا السرطانیة إلي الغدد 

اللیمفاویة في أورام القولون

prognostic significance of the 
lymph node ratio (lnr) in colo-rectal 
cancer

محمد لیثي احمد بدر / احمد صبري الجمال / 
دالیا رفعت الشراكي 2014

660 7 احمد ابو الفتح النمر General Surgery M D

إستراتیجیة الحفاظ علي األعصاب الحنجریة 
والغدد جارات الدرق في عملیات استئصال الغدة 

الدرقیة

strategy of preservation of 
laryngeal nerves and parathyroid 
glands during thyroidectomy

سمیر محمد كحلھ / اشرف عبد الھادي زین 
الدین / تامر علي سلطان 2015

733 8 احمد محمد الغزالي General Surgery M D
دراسة مقارنة بین اصالح الفتق البضعى عن 

طریق منظار البطن او الفتح الجراحى

comparative study of laparoscopic 
versus open repair of incisional 
hernias

محمد لیثي احمد / اشرف عبد الھادي زین 
الدین / عاصم فاید مصطفى 2015

749 9 عبد هللا صالح الدین عبد هللا General Surgery M D
اعادة توصیل البنكریاس باالمعاء بطریقة رو 

بعد استئصال البنكریاس و اإلثناعشري

isolated roux loop versus 
conventional reconstruction 
following pancreaticoduodenectomy

احمد فرج القاصد / حسام عبد القادر الفل / 
احمد صبري الجمال 2015

754 10 احمد سامي محمد مشعل General Surgery M D

الوظیفھ الجنسیھ والبولیھ بعد اإلستئصال الكلى 
لمسراق المستقیم مع المحافظھ على األعصاب 

الالإرادیة لسرطان المستقیم

sexual and urinary function after 
autonomic nerve sparing total 
mesorectal excision for cancer 
rectum سمیر محمد حنفي كحلھ / احمد صبري الجمال 2015

796 11 احمد محمد نبیل فوزي اسماعیل General Surgery M D

دراسة مقارنة بین تقنیة سوینسون و تقنیة 
سوافي في عالج مرض ھیرشسبرونغ عن 

طریق فتحة الشرج

comparative study between 
swenson and soave transanal 
pullthrough techniques in the 
treatment of hirschsprung’s disease مجدي احمد لولح / تامر علي سلطان 2015

General Surgery



959 12 شیماء محمد وحید الدین قلمھ General Surgery M D إعادة اإلصالح الجراحي لالحلیل السفلى Redo Surgery in hypospadias
مجدي احمد عبد الفتاح لولج / طارق فؤاد 

عبد الحمید كشك / تامر علي سلطان 2015

996 13 احمد سعید الكیالني General Surgery M D
تقییم استئصال مساریقا القولون بالكامل في 

عالج سرطان القولون

Validity of Complete Mesocolic 
Excision in Treatment of Cancer 
Colon

اشرف عبد الھادي زین الدین /طارق محیي 
راجح /  محمود جمال الدین حجاج  / حسام 

عبد القادر الفل 2015

1178 14 احمد سعد سید احمد عرفھ General Surgery M D
عالج وتشخیص امراض القولون والمستقیم 

الحمیده باستخدام المنظار الجراحى
LAPAROSCOPIC MANAGEMENT OF 
BENIGN COLORECTAL DISEASES

اشرف عبدالھادي زین الدین / عبدالحمید 
احمد غزال / حسام عبدالقادر الفل / محمود 

احمد شاھین 2015

1290 15 عادل سعد زیدان General Surgery M D
دراسھ تأثیر تخفیض الوزن قبل الجراحة على 

نتائج  جراحھ تكمیم المعدة

Effect of preoperative weight 
reduction on the outcome of sleeve 
gastrectomy

حاتم محمود سلطان / حسام عبد القادر الفل / 
محمد صبري عمار/ محمود جمال الدین حجاج 2016

1416 16 امیره محمد الفقي General Surgery M D

تشریح الغدة اللیمفاویھ القمیھ حول الشریان 
المساریقي السفلي مع المحافظھ على الشریان 
القولوني االیسر في حاالت سرطان القولون و 

المستقیم

Apical lymph node dissection of the  
 inferior mesenteric artery with 
preservation of left  colic artery in  
colorectal  cancer

احمد فرج القاصد / محمد صبري عمار / 
احمد صبري الجمال 2016

1586 17 عمرو طارق حافظ General Surgery M D

تكمیم المعدة بالمنظار الجراحى مقابل تحویل 
المسار احادى التوصیل بالمنظار الجراحى:نتائج 

قصیرة المدى

Laparoscopic Sleeve Gastrectomy 
versus Laparoscopic Single 
Anastomosis Gastric Bypass; Short 
term outcome

اشرف عبدالھادي زین الدین / أحمد 
عبدالرؤوف الجعیدى / عاصم فاید مصطفى 2016

1603 18 نجالء فتحي عامر General Surgery M D

استئصال اورام الجزء األسفل للمعدة القابلة 
لالستئصال بالمنظار مقابل استئصالھا عن 

طریق الجراحة التقلیدیة المفتوحة

Laparoscopic versus open distal 
gastrectomy in operable gastric 
cancer

سلیمان عبد الرحمن الشخص  / محرم عبد 
السمیع محمد / محمود احمد شاھین 2016

1634 19 محمود عبد المنعم السكنیدي General Surgery M D

مقارنة بین استخدام منظار البطن الجراحى 
ومنظار القناة المراریھ فى عالج حصوات القناة 

المراریھ الرئیسیھ

Laparoscopic common bile duct 
exploration versus E.R.C.P. in 
management of   common bile duct 
stones

اشرف عبد الھادي زین الدین / محرم عبد 
السمیع محمد 2016

1741 20 محمود علي محروس General Surgery M D

مقارنة بین ریفاروكسیبان والھیبارین منخفض 
الوزن الجزیئي في عالج جلطات اوردة القدم 

الحادة
Assessment of Cardiovascular Risk 
in Females with Idiopathic Hirsutism

سعید ابراھیم المالح / ھشام شفیق ابو 
جریده / ولید محمد عمران / نھلھ فكري 

عثمان 2016

1801 21 سعد سلیمان ابراھیم General Surgery M D
 تطبیق طریقة اإلنسي  مقابل الوحشى  في 

استئصال نصف القولون االیمن بالمنظار
Medial  versus lateral approach in 
laparscopic right hemicolectomy

عالء عبد العظیم السیسي / طارق محیى 
راجح / محمد حامد عبد الستار 2016

1842 22 محمود مجدي العباسي General Surgery M D

استخدام المنظار مقابل الفتح في االستئصال 
الكامل للمسراق مع ربط األوعیة الدمویة 

المركزیة فى سرطان القولون األیمن

Laparoscopic versus open 
complete mesocolic excision with 
central vascular ligation in right 
colon cancer

حسام عبدالقادر الفل / محمد عبدالجلیل 
البلشي 2016

1997 23 احمد محمد السید البرعي General Surgery M D

الحیاكة الیدویة مقابل التدبیس للتوصیل بعد 
استئصال المعدة بالمنظار الجراحى فى حاالت 

سرطان المعدة

Hand-sewn versus stapled 
anastomosis after laparoscopic 
gastrectomy for gastric cancer

سلیمان عبدالرحمن الشخص / اشرف 
عبدالھادي زین الدین  / أحمد شكرى حافظ 

/محرم عبدالسمیع محمد 2017

1998 24 محمد صالح عباس صالح General Surgery M D

تقییم النتائج قصیرة األجل إلستئصال سرطان 
المستقیم السفلي عن طریق مابین عضلتي 

التحكم في الشرج

Short Term Outcomes of 
Intersphincteric Resection with 
Total Mesorectal Excion in Low 
Rectal Cancer

شوقي شاكر محمد جاد / عالء عبد العظیم 
السیسي / احمد صبري الجمال 2017



2033 25 محمد كمال الحنفي General Surgery M D

إستخدام المنظارالجراحى مقابل الفتح الجراحى 
في االستئصال الكامل للمسراق فى سرطان 

المستقیم

Laparoscopic versus open total 
mesorectal excision in rectal 
cancers

احمد فرج القاصد  / محرم عبد السمیع محمد 
2017 / محمد نزیھ شاكر نصار

2137 26 احمد محمد الزلباني General Surgery M D

عملیة كویاناجي المعدلة مقابل استخدام رقعة 
من الغشاء المخاطي  المبطن الفم على مرحلتین 

 في اصالح االحلیل السفلي المتقدم

The Modified Koyanagi techniqe 
Versus Two-stage urethroplasty 
Using Buccal mucosal graft in the 
Management of Proximal 
Hypospadias

مجدي احمد لولح / تامر علي سلطان / تامر 
فخرى عبدالعزیز 2017

2196 27 محمود ماھر عبد النبي الرھاوي General Surgery M D

دراسة مقارنة بین توصیل اللفائفي بالقولون 
داخل الجسم مقابل توصیلھ خارج الجسم عند 
استئصال سرطان القولون االیمن عن طریق 

المنظار الجراحي

Comparative Study between 
Intracorporeal vs Extracorporeal 
Ileocolic Anastomosis in 
Laparoscopic Right Hemicolectomy 
for Cancer Colon

اشرف عبد الھادي زین / محمد صبري عمار 
/ أحمد شكري حافظ  / أحمد جابر التطاوي 2017

2224 28 ھشام یونس حامد زاید General Surgery M D

دراسة لتقییم تخلیق مسار مزدوج للطعام 
الستعادة مسار القناة الھضمیة بعد استئصال 

الجزء العلوى من المعدة بسبب اصابتة بسرطان 
المعدة

EVALUATION OF 
ESOPHAGOJEJUNOSTOMY WITH 
DOUBLE TRACT 
RECONSTRUCTION AFTER 
PROXIMAL GASTRECTOMY IN 
GASTRIC CANCER

احمد فرج القاصد / حسام عبدالقادر الفل / 
محمد حامد الملیجي 2017

2226 29 فاطمھ ابراھیم یوسف محمد General Surgery M D
تقییم دور العالج الكیمائي  قبل الجراحة 

لسرطان تقاطع المريء والمعدة

Evaluation of Role of Preoperative 
Chemotherapy for carcinoma of the 
Gastro-esophageal junction

احمد فرج القاصد / أیمن أحمد البتانوني /   
ناصر محمد عبد الباري / محمد حامد الملیجي 2017

2464 30 مصطفي ابراھیم سعد General Surgery M D

تقییم صالحیة اعادة التوصیل الغیر مباشر 
للدورة الدمویة بعد فشل التوصیل المباشر 

باستخدام القسطرة التداخلیة فى حاالت القصور 
الحرج للدورة الدمویة تحت الركبة فى االطراف 

السفلیة

EVALUATION OF VALIDITY OF 
ENDOVASCULAR INDIRECT 
REVASCULARIZATION AFTER 
FALIURE OF DIRECT 
REVASCULARIZATION TRIAL IN 
PATIENTS WITH INFRAGENICULAR 
CRITICAL LIMB ISCHEMIA

سعید ابراھیم المالح / ھشام شفیق ابو 
جریده / یحیي محمد الخطیب 2017

2470 31 عمرو سعد بسیوني العسكري General Surgery M D

دراسھ لتقنین الجراحھ بعد استخدام العالج 
الكیماوي واالشعاع لمرضي اورام المستقیم 

السفلیھ

Selective surgery after response to 
neoadjuvant chemoradiation for 
Lower rectal carcinoma

حسام عبد القادر الفل / محمد ابو الفتوح 
شحاتھ / محمد نزیھ شاكر 2017

2484 32 احمد محمد نجیب General Surgery M D
انماط ارتجاع سرطان الغده الدرقیھ المتمایز بعد 

اجراء الجراحھ المثالیھ

Pattern of recurrence of 
differntiated thyroid carcinoma after 
optimized surgery

حسام عبدالقادر احمد  / محمد صبري عمار 
/ محمود جمال الدین حجاج 2017

2645 33 محمود محمد عبد هللا علي General Surgery M D
طرق العالج المختلفة لعالج التھاب الثدي 

الحبیبي
TREATMENT MODALITIES OF 
GRANULOMATOUS MASTITIS

حسام عبد القادر الفل / ایمن أحمد البتانوني 
/ طارق محیي راجح / محمود جمال الدین 

حجاج 2018

2674 34 ھاني جبر محمود جبر General Surgery M D

استصال االورام السرطانیة المنخفضة 
بالمستقیم من بین  العضالت : دراسة بأثر 

رجعى
Inter-sphincteric Resection of  low 
rectal cancer : a retrospective study

الفت السباعي / على احمد شقیق /أحمد 
صبرى الجمال / محمد حامد عبد الستار 2018



2903 35 احمد ابراھیم محمد زوید General Surgery M D

استكشاف القناة المراریة المشتركة بالمنظار في 
نفس الخطوة مقابل االستكشاف المجدول عقب 

فشل منظار القنوات المراریة في استخراج 
حصوات القناة المراریة المشتركة

Same session Vs Scheduled 
Laparoscopic Exploration of 
Common Bile Duct after failure of 
extraction of Common Bile Duct 
stones by Endoscopic Retrograde 
Cholangio-Pancreatography

حاتم محمود سلطان / محمد صبري عمار / 
احمد نبیل فوزي 2018

2917 36 محمد مرزوق عزب الجلداوي General Surgery M D
مقارنة النتائج األولیة لتكمیم المعدة بالمنظار 

وبالون المعدة فى مرضى السمنة المفرطة

Laparoscopic sleeve gastrectomy 
versus endoscopic intra-gastric 
balloon placement: Early outcomes 
in morbidly obese patients

اشرف عبدالھادي زین الدین / محرم 
عبدالسمیع محمد /  أحمد صبرى الجمال / 

یحي الخطیب 2018

2963 37 جالل محمد عبد القوي General Surgery M D
تقییم جدوى العالج االكیماوى قبل الجراحةفى 

حاالت اورام المستقیم

Evaluation of the Role of 
Neoadjuvant Chemotherapy in 
Management 
of Rectal Cancer

احمد فرج القاصد / ناصر محمد عبدالباري / 
شریف یوسف حسن  / محمد صبرى عمار / 

محمد حامدعبدلستار 2018

3150 38 محمد عبده بدر عتمان General Surgery M D

تقییم اإلستئصال الكامل لمسراق المستقیم مع 
أو بدون إستئصال الغدد اللیمفاویھ في الجدار 
الجانبي للحوض في سرطان المستقیم األوسط 

والسفلي

Evaluation of Total Mesorectal 
Excision With or Without Lateral 
Pelvic Lymph Nodes Dissection for 
middle and Lower Rectal Cancer

ایمن أحمد البتانوني   / محمد صبري عمار / 
محمد عبد الجلیل البلشي 2018

3295 39 حماده احمد صابر فاید General Surgery M D

دراسة مقارنة بین عملیة تكمیم المعدة وتوصیل 
الجزء األخیر من األمعاء الدقیقة بالمعدة بعد 

تكمیمھا

Comparative Study Between Sleeve 
and Single Anastomosis Sleeve 
Ileal Bypass

اشرف عبدالھادي زین الدین  / سلیمان محمد 
سلیمان  / محرم عبدالسمیع محمد  / محمد 

عبدالجلیل البلشي 2019

3468 40 محمود محمد عبدالباقي احمد عقل General Surgery M D

النتائج المبكرة للجراحة واألورام في استئصال 
بطني عجاني في موضع إستخراج الحصاة 

مقابل اإلستلقاء

Early Perioperative and Oncological 
outcomes in Abdominoperineal 
Resection in the Lithotomy versus 
prone position

احمد صبري الجمال  / محمود جمال الدین 
حجاج   / عبد هللا صالح الدین عبد هللا 2019

3492 41 احمــد السید حسن ابو الحسن General Surgery M D
عالج التشوھات الشریانیة الوریدیة باستخدام 

القسطرة التداخلیة
Endovascular Treatment of 
Arteriovenous Malformations

نھــــاد عبـــــده زیـــــــد / یحــــي محمــــد 
الخطیــــب / محمـــــود سعیــد الدسوقي 2019

3766 42 ایھاب سعید عبدالعظیم محمود General Surgery M D

مقارنھ بین استخدام البالونات الدوائیھ 
والبالونات العادیھ في عالج أمراض الشرایین 

تحت المأبضیھ فى مرضى السكر

Drug Eluting Balloons versus 
Standard Balloons in Infrapopliteal 
Angioplasty in diabetic patients

نھاد عبده زید / ھشام شفیق أبوجریده / عبد 
المنعم فرید محمد / محمود سعید الدسوقى 2019



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

1093 1 ایمان شحاتھ احمد الرغي Histology M D

دراسة ھستولوجیة عن التأثیر الوقائي 
المحتمل ألومیجا - 3 علي تلف نسیج 

الخصیة المحدث بواسطة عقار 
(الفلوكستین) المضاد لالكتئاب في ذكور 

الفئران البیضاءالبالغة

Histological Study on the Possible 
Protective Effect of OMEGA - 3 on 
Testicular Tissue Damage Induced by 
Antidepressant Drug (Fluoxetine) in 
Adult Male Albino Rats

مھا السید سلیمان /بثینھ لبیب محمود  / مایسھ 
عطیھ كفافي /  رانیا ابراھیم یاسین 2015

1127 2 والء عبد الاله اسماعیل ابراھیم عیسي Histology M D

دراسة ھستولوجیة لتأثیرالفورمالدھید على 
مبیض إناث الجرذان البیضاء البالغة 

والتأثیر الوقائي المحتمل لعقار أومیجا -3

Histological Study on the Effect of 
Formaldehyde on 
The Ovary of Adult Female Albino Rats 
and the
Possible Protective Effect of Omega-3

مھا السید سلیمان/ احمد أبوزید علي / ماجده أحمد 
منصور  /رمضان عبدالونیس الدمھوجي  /أمیره 

فھمي علي 2015

1417 3 سھام احمد محمد عبد العزیز Histology M D

دراسھ میكرسكوبیھ للتاثیر الوقائى 
المحتمل للھسبیردین ضد تأثیرالحدیدالضار 

على بنكریاس الجرذان البیضاء البالغھ .

Microscopic study of possible 
protective role of hesperidin against 
iron-induced pancreatic toxicity in 
adult rats

مھا السید سلیمان / نجوي سعد غنیم / ھالھ محمد 
الحارون 2016

1745 4 دعاء مصطفي محمد Histology M D

دراسة ھستولوجیة لتاثیر التیرون على جلد 
ذكور الجرذان البیضاء البالغةالمعرضة 

لالیزوتریتینوید

Histological study of Tiron effect on 
adult male albino rat skin exposed to 
Isotretinoids

مھا السید سلیمان / مایسھ عطیة كفافي / ھالة 
محمد الحارون 2016

1758 5 ھیثم محمد سویلم محمد Histology M D

دراسھ ھستولوجیھ عن تأثیر تعاطى 
جرعات مختلفھ من الترامادول على مخیخ 

الفأر األبیض البالغ

Histological study on the effect of 
different doses of tramadol 
administration on adult male albino rat 
cerebellum

جمال محمد ھجرس / ماجده احمد منصور / نجوي 
سعد غنیم 2016

2450 6 شیماء عبد الجواد السید Histology M D

دراسة مقارنة للتأثیر الوقائي المحتمل 
لحب الرشاد مقابل التیرایباراتید علي 

ھشاشة العظام المستحثة في ذكور خنازیر 
غینیا البالغة

Comparative Study of Possible 
Protective Effect of Lepidium Sativum 
versus Teriparatide in Induced 
Osteoporosis in Adult Male Guinea 
Pigs

مھا السید سلیمان / ھالھ محمد الحرون / مني عبد 
المولي سلیمان 2017

2613 7 ریھام عبد هللا محمود البربري Histology M D

دراسة ھستولوجیة وھستوكیمیائیة مناعیة 
للتأثیر الوقائى المحتمل للریحان على 
قولون ذكور الجرذان البیضاء البالغة 

المصابة بمرض السكرى

Histological and 
Immunohistochemical Study on The 
Possible Protective Effect of Ocimum 
Basilicum on Diabetic Colon of Adult 
Male Albino Rats

مھا السید سلیمان  / مایسھ عطیة كفافي /امیرة 
فھمى على / نادیة سعید بدوى 2018

3102 8 سعاد شبل شبل ابوحبسھ Histology M D

دراسة وراثیة عن تاثیر العقار المعالج 
للسكر(السیتاجلیبتین) علي ضرر الحمض 

النووي وتشوھات الكروموسومات في 
المزرعة النسیجیة اللیمفاویة البشریة

Genetic Study on the Effect of The 
Anti diabetic drug (Sitagliptin) on DNA 
damage and Chromosomal 
Abnormalities in Human Lymphocyte 
Culture

جمال محمد البدوي ھجرس /  صبحي السید حسب 
النبي / رانیا ابراھیم ابراھیم یاسین / ایمان شحاتھ 

احمد الرغي 2018

Histology



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

75 1 مي اشرف كامل Internal Medicine M D

دراسة نشاط الباراأوكسینیز-1 في مرضى 
قصور الغدة الدرقیة الغیر سریري وعالقتھ 

بمرض الشریان التاجي

study of paraoxinase 1 activity in 
subclinical hypothyroid patients and 
its relation to coronary artery 
disease

نبیل عبد الفتاح الكفراوي / مصطفي محمد 
النجار / احمد عبد المنعم شعیب 2014

582 2 احمد عبد هللا ابراھیم السحرتي Internal Medicine M D
القیمة التشخیصیة و التنبؤیة لمؤشرات 

الصفائح الدمویة فى التعفن الدموى
platelet indices in sepsis:diagnostic 
and prognostic value

صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ / عالء عفت عبد الحمید 2014

696 3 محمد فؤاد عجالن Internal Medicine M D

دراسة مستوى الكیمیرین في الدم وعالقتھ 
بأمراض الشریان التاجى في مرضى السكرى 

وغیر السكرى

serum chemerin and its relation to 
coronary heart disease in diabetic 
and non diabetic patients.

مصطفي محمد النجار / عالء الدین عبد السالم 
داود / محمود على سلیمان 2015

703 4 صفوه عثمان محمود عبد اللطیف Internal Medicine M D
دراسةاالستخدام المحتمل  لعقاراللیثیوم في 

عالج القصور الكلوي الحادفي نموذج الجرذان

study of the potential use of lithium 
in treatment of acute kidney injury 
in rat model

محمود عبد العزیز قوره / یاسین صالح یاسین 
/ احمد محمد زھران 2015

826 5 محمد حسین كامل جوھر Internal Medicine M D

دور قیاس معدل  الحامض النووي 
الریبوزومي الدقیق21 في الدم كمؤشر 

لتشخیص اورام القولون والمستقیم

Role of circulating micro RNA-21 as 
a non-invasive biomarker for 
detection of colorectal cancer

إیھاب احمد عبد العاطي / السید إبراھیم 
الشایب / محمد ابو الفتوح السید شحاتھ 2015

838 6 عماد صبحي حلمي الحریري Internal Medicine M D
خلل وظائف انابیب الكلي في مرضي بیتا 

ثاالسیمیا الكبري من البالغین
Renal Tubular Dysfunction in Adults 
with B-Thalassemia Major

صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ / عالء عفت عبد الحمید 2015

859 7 ایناس صبحي عطیھ زھران Internal Medicine M D النمط الجیني للباروكسینیز1  فى مرض بھجت
Paroxonase 1 (PON 1) Genotyping 
in Behçet’s disease

صبري عبد هللا شعیب / اشرف عبد الرءوف 
داوود / محمد احمد عبد الحافظ 2015

1119 8 محمد صبري عامر Internal Medicine M D

العالقة بین الماغنسیوم بمصل الدم ومستوى 
الباراثورمون وتكلس القلب واألوعیة الدمویة 

فى مرضى االستصفاء الدموي المزمن

Association between serum 
magnesium and Parathormon level 
and cardiovascular calcification in 
chronic hemodiaysis Patients

حسن عبد الھادي احمد عطیھ / سعید سید 
أحمد خمیس / أحمدمحمدمحمد زھران /خالد 

محمد أمین الزرقانى / ولید عبده ابراھیم 2015

1190 9 عبیر رضا صدقي بدر Internal Medicine M D
مؤشرات الصفائح الدمویة كعامل تنبؤ في 

مرضي اصابة الكلي الحاد نتیجة إلنتان الدم

PLATELET INDICES AS A 
PROGNOSTIC PREDICTOR OF 
SEPTIC ACUTE KIDNEY INJURY 
(sAKI)

صبري عبد هللا شعیب / محمود محمد عبد 
العزیز عماره / محمد احمد عبد الحافظ / محمد 

احمد حلوة 2015

1306 10 امل محمد صالح الدین احمد عنان Internal Medicine M D
عالقة ھیبسیدین المصل بتصلب الشرایین في 
مرضى الكلى المزمن مع إعتالل الكلى السكري

The relation between Serum 
Hepcidin and Atherosclerosis in 
Chronic kidney diseases Patients 
with Diabetic Nephropathy
Protocol Thesis submitted for 
Partial Fulfillment of

احمد ربیع العربجي / سعید سید هللا خمیس / 
أحمد راغب توفیق سالم /محمود محمد عماره 

/أحمد عبد الرحمن عباس سنبل 2016

1314 11 محمد محمود كامل محمد شعبان Internal Medicine M D الغسیل البریتوني : التجربة المصریة
Peritoneal Dialysis; Egyptian 
experience

حسن عبد الھادي احمد / أحمد ربیع العربجي / 
أحمد محمد زھران /أحمد راغب توفیق /خالد 

محمد أمین الزرقاني 2016

Internal Medicine



1326 12 والء خلیل سلطان Internal Medicine M D

مؤشرات الصفائح الدمویة كعامل تنبؤ إلصابة 
الكلى الحاد الناتج عن استخدام الصبغة في 

مرضى البول السكري من النوع الثاني

Platelet indices as a predictor of 
contrast induced acute kidney injury 
in type 2 diabetics

صبري عبد هللا شعیب  / محمد فھمي النعماني 
/ محمد احمد عبد الحافظ /عالء عفت عبد 

الحمید 2016

1373 13 محمود صبري محمد حسن Internal Medicine M D
دراسة عامل س١٠٠أ١٢ االخراجي كداللھ 

لداء االمعاءااللتھابي

Study of faecal S100A12 as a 
marker of inflammatory bowel 
disease

إیھاب احمد عبد العاطي / السیدإبراھیم  
الشایب / محمد إبراھیم شعبان / محمد حمدى 

بدر 2016

1510 14 محمد الشحات النجدي قطب Internal Medicine M D

العالقة بین مستوى النیسفاتین-1 في البالزما 
وعالقتھا   بالمراحل المختلفة من اعتالل الكلى 

عند مرضى السكرى 
من النوع الثانى

THE RELATIONSHIP BETWEEN 
SERUM NESFATIN-1
AND DIFFERENT GRADES OF 
DIABETIC NEPHROPATHY                    
  IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS

محمد احمد شعبان / عالء عبد السالم داوود / 
احمد راغب توفیق   / محمد زكریا نوح 2016

1714 15 احمد محمد عبد القوي Internal Medicine M D
العوامل التنبؤیة لنتائج زراعة الكلى من 

المتبرعیین االحیاء
Outcome Predictors Of Post Living-
donor Kidney

احمد ربیع العربجي / یاسین صالح یاسین / 
احمد محمد زھران / خالد محمد امین الزرقاني 

2016 / اشرف عبد الماجد دنیا

1733 16 عزه عبد المنصف جمعھ احمد Internal Medicine M D

التعدد الشكلي لجین االبوالیبوبروتین-1 في 
مرضي تصلب الكلى  المصریین الناتج عن 

ارتفاع ضغط الدم

Apolipoprotein-1 (Apol-1) gene 
Polymorphism in hypertensive 
Nephroscelerosis  Egyptian Patients

حسن عبد الھادي احمد / یاسین صالح یاسین  
/ احمد محمد زھران / محمود محمد عماره /  

رانیا محمد عزمي 2016

1743 17 عماد الدین محمد عبدالنبي Internal Medicine M D

تقییم وظیفة البطین األیسر للقلب فى مرضى 
السكرى باستخدام الموجات فوق الصوتیة على 

القلب بخاصیة التتبع الرقطى وارتباطھ 
بمقاومة  األنسولین ومستوى فیتامین د بالدم

Evaluation of left ventricular 
function in diabetic patients with 
speckle tracking echocardiography, 
correlation with insulin resistance 
and vitamin D level

نبیل عبد الفتاح الكفراوي / ولید عبد المحسن 
شھاب الدین / ولید عبده ابراھیم / محمد زكریا 

نوح 2016

1848 18 سھا احمد محمد فواز Internal Medicine M D

عامل نموالخالیااللیفیة 23 وسمك بطانت 
الشریان السباتیي

في مرضي الفشل الكلوي المزمن الغیر 
مصابین بالسكري و تحت العالج التحفظي

FIBROBLAST GROWTH FACTOR 23 
AND
CAROTID INTIMA MEDIA 
THICKNESS IN NON-DIABETIC 
CHRONIC KIDNEY DISEASE 
PATIENTS ON CONSERVATIVE 
TREATMENT

سناء سید جزارین / محمد عبدالرؤوف قرني / 
محمد زكریا نوح / محمد رمضان الخولي  / 

بالل عبد المحسن منتصر 2016

1876 19 وائل محمد محمد علي Internal Medicine M D

تقییم نقص التغذیھ بالطاقھ والبروتین فى 
مرضى اإلستصفاء الدموى المزمن بمحافظة 

كفر الشیخ

Assessment of protein energy 
wasting in chronic hemodialysis 
patients in Kafr El-Sheikh governate

 احمد ربیع العربجي / أحمد راغب توفیق /  
محمود محمد عماره / خالد محمد أمین 

الزرقانى 2017

1888 20 مني محمد الیماني النجار Internal Medicine M D
تاثیر اإلستاتین و السلیمارین على القصور 

الكلوي الحاد المحدث تجریبیا

The Effect of Statins and/or 
Silymarin on Experimentally- 
Induced Acute Kidney Injury

محمود عبدالعزیز قوره / احمد محمد  زھران 
/ أحمد راغب توفیق / محمود محمد عمارة / 

یحیي محمد نجیب 2017

1900 21 كریم صالح محمود احمد Internal Medicine M D

محتوى ھیموجلوبین الخالیا الشبكیة وتركیز 
مستقبالت الترانسفیرین المذاب كدالئل على 

مخزون الحدید في المرضى المصریین الذین 
یعانون من مرض الكلى المزمن

Reticulocyte Haemoglobin content 
and soluble transferrin receptor 
concentration as markers of iron 
stores in Chronic Kidney Disease 
Egyptian patients

حسن عبد الھادي احمد / یاسین صالح یاسین 
/ أحمد راغب توفیق / أمیره محمد فؤاد شحاتھ 2017



1971 22 احمد بھنسي حسنین بھنسي Internal Medicine M D

دراسة اثاروتطبیقات تكسیر خالیا كرات الدم 
الحمراء االولیة في عالج األنیما في مرضي 

الغسیل الكلوي الدموي

Implications of Neocytolysis in 
Management of Anemia in 
Hemodialysis patients

احمد ربیع العربجي / یاسین صالح یاسین 
/محمود محمد عماره /احمد عبد الرحمن سنبل 

/ خالد محمد امین الزرقاني 2017

1991 23 محمد عبد العاطي جمل Internal Medicine M D

الحالة الغذائیھ وااللتھابیھ وعالقتھا بكفائة 
الدیلزه في مرضى االستصفاء الدموى 

المصریین

Nutritional And Inflammatory Status 
In Relation To Adequacy Of Dialysis 
In Egyptian Hemodialysis Patients

حسن عبدالھادي احمد عطیھ /احمد محمد 
زھران / احمد راغب توفیق / محمود محمد 

عماره 2017

1996 24 علي محمد علي الخولى Internal Medicine M D
تأثیر مضادات الفیروسات المباشرة على نقص 

الصفائح الدمویة المصاحب لفیروس سى

Effect of direct-acting antiviral 
agents on 
HCV-associated thrombocytopenia

صبري عبد هللا محمد  شعیب  / حسن السید 
زغلھ / محمد احمد عبد الحافظ /عالء عفت 

عبد الحمید 2017

2001 25 امیره عبد الحمید شرف الدین Internal Medicine M D

دراسة مستویات اسكلوریستین فى مصل الدم 
ودورھا فى تكلس االوعیة الدمویة فى مرضى 

الكلى المزمن

Study of Serum Sclerostin levels 
and its role in vascular calcification 
in Chronic Kidney Disease Patients

احمد ربیع العربجي / یاسین صالح یاسین / 
محمود محمد عماره /أحمد عبد الرحمن سنبل 

/ خالد محمد امین الزرقاني 2017

2011 26 ھیثم رضا بدر Internal Medicine M D

دراسة العالقة بین مرض ھشاشة العظام 
ومضاعفات مرض السكر من النوع الثاني 

علي األوعیة الدمویة الدقیقة

The Association Between 
Osteoporosis and Microvascular 
Complications of Type 2 Diabetes

نبیل عبد الفتاح الكفراوي / مصطفي محمد 
النجار / ولید عبد المحسن شھاب الدین / 

محمد جمال الدین الھلباوي 2017

2015 27 امنیھ محمود احمد زیدان Internal Medicine M D

باراأوكسینیز1 بمصل الدم و تعدد الشكل 
الجینى (بون- كیو 192 أر) كعالمة لتصلب 
الشرایین فى مرضى الفشل الكلوي المزمن 

بمستشفیات جامعة المنوفیة - مصر

Serum Paraoxonase 1 and Gene 
Polymorphism (PON- Q192R) as an 
Atherosclerotic Marker in Chronic 
Kidney Disease Patients in 
Menoufia University Hospitals- Egypt

حسن عبدالھادي احمد   / أحمد ربیع العربجى  
/ یاسین صالح یاسین / محمود محمد عماره  

/ نسرین جمال الدین الھلباوي 2017

2048 28 مصطفي بكري حامد عطا Internal Medicine M D
البروكالسیتونین كداللة لعدوى قرحة القدم 

السكرى
Procalcitonin as a Marker of 
Diabetic Foot Ulcer Infection

نبیل عبد الفتاح الكفراوي / محمد احمد شعبان 
/ محمد عبد الرؤوف قرنى /احمد عبد الرحمن 

سنبل 2017

2063 29 محمد السید سعید النجار Internal Medicine M D

تقییم دقة  معامل (أبري) ومعامل (فیب -4) 
كمقاییس غیر تتداخلیة للتنبؤ بالتلیف الكبدي 

لمرضى اإللتھاب الكبدي

Assessment of Accuracy of APRI 
Score and FIB-4 Index as 
Noninvasive Parameters for 
Prediction of Liver Fibrosis in 
Chronic Hepatitis Patients

عبد هللا عبد العزیز بھنسي / الفت محمد ھندي 
/ محمد حمدي بدر / ضحي ماھر طایع 2017

2139 30 ھاني ابو زید اسماعیل Internal Medicine M D

دور الحامض النووى الدقیق 192فى 
التشخیص المبكر ألورام الكبد الخبیثة 
المصاحبھ لاللتھاب الكبدى الوبائى سى

The role of Serum MicroRNA 192 for 
Early Diagnosis of Hepatitis C Virus-
Related Hepatocellular Carcinoma

إیھاب عبد العاطي  / السید الشایب / دالیا 
حسنى ابوالعال / محمد حمدى 2017

2166 31 علي شعبان علي Internal Medicine M D

تقییم كالبروتكتین في السائل البریتوني كوسیلة 
تشخیصیة لحاالت االلتھاب البكتیري البریتوني 

التلقائي

Assessment of Ascitic Calprotectin 
as a Marker for Diagnosis of 
Spontaneous Bacterial Peritonitis

ایھاب احمد عبد العاطي / السید ابراھیم 
الشایب / احمد عزالعرب عبدالعلیم / محمد 

جمال الدین الھلباوى 2017

2167 32 احمد ریاض العشماوي Internal Medicine M D
عالقة تذبذب مستوي السكر بالدم بإمراض 

القلب المستترة

The association of Diurnal Blood 
Glucose Variability with Subclinical 
Cardiac Disease

مصطفي جاب هللا النجار / عالء الدین 
عبدالسالم داوود / ولید عبد المحسن شھاب 

الدین / محمود كامل احمد /نسرین جمال الدین 
الھلباوى 2017



2254 33 محمد علي نصر ابراھیم Internal Medicine M D

تقییم (YKL-40) كعالمة تشخیصیھ مبكره 
لمرض اإلعتالل الكلوي السكري في مصل 

مرضى البول السكري من النوع الثاني

Assessment of serum (YKL-40) as 
an early diagnostic marker of 
diabetic nephropathy in   patients 
with type 2 diabetes mellitus

محمد احمد شعبان  / محمد عبد الرؤوف / 
رانیا محمد عزمي الشاذلى 2017

2278 34 محمد عادل رمضان معطي Internal Medicine M D

دراسة تأثیر مقاومة االنسولین علي مرضي 
االلتھاب الكبدي الفیروسي سي المزمن قبل و 

بعد العالج بمضادات الفیروسات الجدیده

Study of Insulin Resistance among 
patients with Chronic hepatitis C 
before and after treatment with 
Directly Acting Antiviral Drugs

عبدهللا عبدالعزیز بھنسي / اشرف غریب ضلع 
/ احمد عز العرب عبد العلیم 2017

2285 35 نھا محمد جمال دویدار Internal Medicine M D
دراسة معدل انتشار التھاب كبیبات الكلى 

المثبتھ بالعینھ فى مستشفیات جامعة المنوفیھ

Prevalence of Glomerulonephritis 
(Biopsy Proven) in Menoufia 
University Hospitals

احمد ربیع العربجي / محمود عبد العزیز قوره 
/ أحمد راغب توفیق / خالد محمدأمین الزرقاني 2017

2306 36 محمد صبحي عوض هللا الھواري Internal Medicine M D

دراسة الحالة الجینیة للبكتیریا الحلزونیة بین 
المرضى المصابین بأمراض  الجھاز الھضمى 

العلوى

Study of H pylori cytogenic 
associated gene status among 
patient with upper GIT disorders

عبد هللا عبد العزیز بھنسي / السید ابراھیم 
الشایب / ایمان عبد الفتاح السید بدر / محمد 

حمدى حامد بدر 2017

2315 37 ولید عبد السالم حمیده Internal Medicine M D
وبائیة إصابات الكلى الحادة في مرضى 

المستشفیات ونتائجھا الكلویة

The Epidemiology of Acute Kidney 
Injury in Hospitalized Patients and 
Renal Outcome

محمود عبد العزیز قوره / یاسین صالح الشین 
/ احمد راغب توفیق / ھبة السید قاسم 2017

2367 38 والء متولي عبد المجید الغریاني Internal Medicine M D
دالالت اصابة بطانة االوعیة الدمویة في مرض 

تكسیر الصفائح الدمویة االولي عند البالغین

ENDOTHELIAL INJURY 
BIOMARKERS IN ADULT ADULT 
PRIMARY IMMUNE 
THROMBOCYTOPENIA (ITP)

صبري عبدهللا شعیب / عایده علي نظیر / 
عالء عفت عبدالحمید / عصام عبدالمحسن / 

اشرف داود 2017

2369 39 رضا حلمي السعید محمد Internal Medicine M D
سي دي25المذاب وانترلوكین10 للتنبؤ بعاقبة 

تعفن الدم

Soluble CD25 and Interleukin10 (IL-
10)
 To Predict Sepsis Outcome

صبري عبدهللا شعیب / ایمن فتحي عبدالحلیم / 
اشرف عبد الرؤوف داوود / عالء عفت عبد 

الحمید / عماد محمد الشبیني 2017

2373 40 صالح المغاوري صالح مصطفي Internal Medicine M D
نسبھ معامل  فون فیلبراند المستضد  الي ادام 

تي اس  13بالدم    للتنبؤ بعاقبة تعفن الدم

Von Willbrand Factor Antigen to 
ADAMTS-13 Ratio to Predict Sepsis 
Outcome

صبري عبدهللا شعیب /  ایمن فتحى عبد الحلیم 
/  أشرف عبد الرؤوف داود / محمد أحمد عبد 

الحافظ / عالء عفت عبد الحمید 2017

2374 41 سامح ابو النصر عبد السالم الباز Internal Medicine M D جلیكوبروتین 6 المذاب  للتنبؤ بعاقبة تعفن الدم
Soluble Glycoprotein (GP) VI
 to Predict Sepsis Outcome

صبري عبدهللا شعیب / محمد احمد عبد الحافظ 
/ أشرف عبد الرؤوف داود / أیمن فتحى عبد 

الحلیم /عصام على عبد المحسن 2017

2422 42 محمد فوزي عبد الفتاح الشیخ Internal Medicine M D
نسبة الخالیا المتعادلة للمفاویات للتنبؤ بعاقبة 

تعفن الدم
Neutrophil to Lymphocyte Ratio 
Predicts Sepsis Outcome

صبري عبدهللا شعیب / ایمن فتحي عبدالحلیم / 
عماد محمد الشبیني  / ایناس صبحى زھران 2017

2519 43 ھاني فاروق محمد العادلي Internal Medicine M D
العالمات الحیویھ لاللتھاب والتجلط  للتنبؤ 

بعاقبة تعفن الدم
Thromboinflammatory Biomarkers
To Predict Sepsis Outcome

صبري عبدهللا شعیب / ایمن فتحى عبد الحلیم 
/ أشرف عبد الرؤوف داود / محمد أحمد عبد 

الحافظ /عصام على عبد المحسن 2017

2600 44 محمد رفعت محمود مازن Internal Medicine M D

األیریزین و سمك بطانة الشریان السباتي لدي 
اإلناث البالغات المصابات بمرض االلتھاب 

الكلوي الذئبي

Serum irisin and carotid intimal 
medial thickness in lupus nephritis 
adult females

صبري عبد هللا شعیب / دینا عبد الحلیم شاھین 
/ اشرف داوود  / عماد محمد الشبیني / إیناس 

صبحي زھران 2018

2609 45 میاده محمد عبد الرازق Internal Medicine M D
البریسبسیین والجالكتین3 المذاب بالدم للتنبؤ 

بمضاعفات تعفن الدم
    Serum Presepsin & Galectin 3 To 
Predict Sepsis outcome

صبري عبدهللا شعیب / ایمن فتحى عبد الحلیم  
/  أشرف عبد الرؤوف داوود /محمد احمد عبد 

الحافظ /ایناس صبحى زھران 2018



2711 46
عبد اللطیف صالح عبد اللطیف ابو 

قوره Internal Medicine M D

دراسة سونار الرئة كوسیلة لقیاس كمیة 
السوائل الغیر ملحوظة  فى مرضى  المزمن 
الكلوىلغسیال الذین یرتفع عندھم ضغط الدم 

أثناء الغسیل

Study the role of Lung Ultrasound in 
assessment of subclinical fluid 
overload in maintenance 
hemodialysis patients with intra-
dialytic hypertension

سعید سید احمد خمیس / یاسین صالح یاسین 
/ احمد راغب توفیق / خالد محمد أمین 

الزرقاني 2018

2767 47 محمد سامي محمد الصفطي Internal Medicine M D
التعبیر المناعى الھیستوكیمیائي لكلودین 1وإي 

كادھرین في مرض ارتجاع المريء

Immunohistochemical Expression 
Of Claudin-1 and E-Cadherin In 
Gastroesophageal Reflux Disease

عبدهللا عبدالعزیز بھنسي / رحاب منیر سمكھ / 
السید ابراھیم الشایب /  احمد عزالعرب 

عبدالعلیم 2018

2780 48 محمد محمد عثمان القیمھ Internal Medicine M D

األیریزین وسمك بطانة الشریان السباتى لدى 
اإلناث البالغات المصابات بمرض الروماتوید 

المفصلى

Irisin and Carotid Intimal Medial 
Thickness in Rheumatoid Arthritis 
Adult Females

صبري عبدهللا شعیب / فاطمھ على الشباسى / 
عماد محمد الشبیني / ایناس صبحى زھران 2018

2880 49 سماح حامد محمد ابراھیم Internal Medicine M D

االرتباط  بین مستوي فیتامین د  في مصل الدم 
 و تكلسات القلب و  االوعیة الدمویة  في 

مرضي االستصفاء الدموى المستدیم

The Association between 
SerumVitamin D Level and 
Cardiovascular Calcification in 
Maintenance  Hemodialysis   
Patients

حسن عبد الھادي احمد عطیھ / یاسین صالح 
یاسین / محمود محمد عماره / ھبة السید 

قاسم / ھند محمد عبده الدیب 2018

2894 50 ھبھ جمال شریف Internal Medicine M D

تعدد االشكال الجیني للمستقبل  (تي إل أر 9) 
في مرضى تكسیر الصفائح الدمویة االولي عند 

البالغین

TOLL LIKE RECEPTOR9(TLR9 
)GENE POLYMORPHISMS IN ADULT 
PRIMARY IMMUNE 
THROMBOCYTOPENIA

عایده علي نظیر / صبري عبدهللا شعیب / 
عالء عفت عبدالحمید / اشرف عبدالرءوف 

داود / عصام علي عبدالمحسن 2018

3144 51 احمد محمد عبدالعزیز الصباغ Internal Medicine M D

معامل تمایز النمو 15 وسمك بطانة الشریان 
السباتى لدى المصابین بمرض الروماتوید 

المفصلى

Growth Differentiation Factor 15 and 
Carotid Intima Media Thickness in 
Rheumatoid Arthritis

صبري عبدهللا شعیب / ایمان  عبدالفتاح بدر / 
فاطمھ على الشباسى  / عماد محمد الشبیني  / 

ایناس صبحى زھران 2018

3216 52 وائل سعید سالم الشاذلي Internal Medicine M D
دراسة مستوى البى - كریزول بمصل الدم  

وعالقتھ بمضاعفات اإلستصفاء الدموى المزمن

Study of Serum P-Cresol level In 
Relation To Chronic Hemodialysis 
Complications

احمد ربیع العربجي  / أحمد محمد زھران / 
أحمد راغب توفیق   / خالد محمد الزرقانى  / 

ھند محمد عبده الدیب 2018

3343 53 ھبھ كمال عبد الخالق عبد هللا Internal Medicine M D

دراسة وجود عالقة محتملة بین ماتریكس جال 
بروتین وفیتامین (د) علي تكلس االوعیة 

الدمویة في مرضي االستصفاء الدموي المنتظم 
   ذوي المستویات المختلفة من ھرمون 

الباراثورمون

Study of possible correlations 
between serum matrix GLA protein 
and 25 (oH) vitamin D effect on 
vascular calcification in regular 
hemodialysis patients with different 
parathormone levels

سعید سید احمد خمیس / احمد محمد زھران / 
احمد راغب توفیق / محمد جمال الدین 

الھلباوي / محمد السید عبد السمیع 2019

3363 54 عزت محمد عبدالوھاب عبدهللا Internal Medicine M D

الكشف  المناعى الكیمیائي النسیجي عن عامل 
نخر الورم ألفا في عینات القولون و االمعاء 

فى مرضى مرض التھاب االمعاء

Immunohistochemical detection of 
tumor necrosis factor alpha in 
ileocolonic biopsies of patients with 
inflammatory bowel disease

ایھاب احمد عبدالعاطي / اسماء جابر عبده / 
السید ابراھیم الشایب / احمد عز العرب 

عبدالعلیم 2019

3526 55 محمد محمود محمد سلیمان Internal Medicine M D
تقییم موصفات االمان فى وحدات الغسیل 

الكلوى بمحافظھ الشرقیھ

ASSESSMENT OF SAFETY 
MEASURES IN HEMODIALYSIS 
UNITS IN SHARKIA GOVERNORATE

سعید سید احمد خمیس / محمود محمد عماره 
/ ھبھ السید قاسم 2019



3581 56 السید غنیمي محروس إسماعیل Internal Medicine M D

دورالحامض النووي الریبوزي الصغیر كعالمة 
في الكشف عن إعتالل الكلى السكري لدى 
مرضى السكري المصریین من النوع الثاني

Role of MicroRNA as Amarker in 
detection of Diabetic Nephropathy 
in Type 2 Diabetic Egyptian Patients

سعید سید احمد خمیس / یاسین صالح یاسین 
/ احمد راغب توفیق / ھبھ السید قاسم - سالي 

محمد ابراھیم الحفناوي 2019

3610 57 رنا كمال الدین وھب Internal Medicine M D

عامل نمو التمایز- 15 وسماكة البطانة 
الداخلیة والوسطى للشریان السباتي 

عند مرضى بیتا ثالسیمیا البالغین المعتمدین 
على نقل الدم

GROWTH DIFFERENTIATION 
FACTOR-15 AND CAROTID INTIMA- 
MEDIA THICKNESS 
IN TRANSFUSION DEPENDENT β-
THALASSEMIC ADULTS

صبري عبد هللا شعیب / اشرف عبد الرؤوف 
داوود / عصام علي عبد المحسن / عالء عفت 

عبدالحمید / علي محمد الخولي 2019

3611 58 دعــاء محــمد الشــــامـي Internal Medicine M D

األیریزین و سماكة البطانة الداخلیة والوسطى 
للشریان السباتي 

عند مرضى بیتا ثالسیمیا البالغین المعتمدین 
على نقل الدم

IRISIN AND CAROTID INTIMA-MEDIA 
THICKNESS IN TRANSFUSION-
DEPENDENT β- THALASSEMIC 
ADULTS

صبري عبدهللا شعیب / اشرف عبدالرؤوف 
داود /  عصام علي عبد المحسن/محمد احمد 

عبدالحافظ / علي محمد الخولي 2019

3645 59 أحمد محمد أنور سالم Internal Medicine M D
بیتا تریس بروتین كعالمة لحدوث خلل بوظائف 

الكلى في مرضى إرتفاع ضغط الدم األولي

Beta-trace protein (BTP):a marker of 
renal dysfunction in essential 
hypertensive patients

حسن عبد الھادي احمد / یاسین صالح یاسین 
/ سھام أحمد خضیر 2019

3687 60 محمد كمال حامد دویدار Internal Medicine M D

دراسة العالقة بین األجسام المضادة للصفائح 
الدمویة والھیبارین مع خطر امراض القلب 

واألوعیة الدمویة في مرضى اإلستصفاء 
الدموى المزمن

Association of anti-platelet factor 
4/heparin antibody
with cardiovascular risk in chronic 
hemodialysis patients

محمود عبد العزیز قورة / أحمد راغب توفیق / 
محمود محمد عمارة / ھبة السید قاسم 2019

3701 61 ھناء السید احمد بركات Internal Medicine M D

تقییم العالقھ بین متالزمھ االیض كمسبب 
لسرطان 

القولون والمستقیم

Evaluation of Metabolic Syndrome 
as A Risk Factor for Colorectal 
Cancer

عبد هللا عبد العزیز بھنسي / روحیھ حسن 
العدل / عبد الناصر عبد العاطي جاد هللا 2019

3777 62 أحمد صابر عبده الغریب Internal Medicine M D

دراسة اآلثار العالجیة المحتملة للخالیا 
الجذعیة الوسیطة البشریة على القصور 

الكلوي السكري المحدث تجریبیا

Study of the potential therapeutic 
effects of human mesenchymal 
stem cells (hMSCs) in 
experimentally induced diabetic 
nephropathy

محمود عبدالعزیز قورة / یاسین صالح یاسین 
/ یحیى محمد نجیب / ھبھ السید قاسم 2019



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

499 1 سومھ السید درویش عجالن Microbiology M D

الخصائص الظاھریة والجزیئیة لبكتریا 
االسینیتوبكترالبیئیة واالكلینیكیة المعزولة 

من مستشفیات جامعة المنوفیة

phenotypic and molecular 
characterization of clinical and 
environmental acinetobacter isolates 
from menoufia university hospitals

ناھد عبد الغني الراجحي / احمد بكر محمود / نیره 
أحمد عیسي 2014

708 2 خالد عبد الفتاح محمد Microbiology M D

قیمة الكشف عن الحمض النووي 
البكتیري في تشخیص اإللتھاب البریتونى 

البكتیرى التلقائى

value of detection of bacterial dna in 
diagnosis of spontaneous bacterial 
peritonitis

إینـاس محمد محمود غنیم / عـــزه محمد عبد العزیز / 
ھالھ ھـاني السعید 2015

824 3 الھام عبد السالم محمد نجم Microbiology M D

دراسھ دور الرابط المحفز لعامل نخر 
الورم المتعلق بموت الخالیا 

المبرمج(تریل) في مرضي الذئبھ الحمراء

Study on the Role of Tumor Necrosis 
Factor Related Apoptosis Induced 
Ligand (TRAIL) In Systemic Lupus 
Erythromatosus Patients

وفاء احمد زھران / امل فتح هللا مقلد / اسماء محمد 
البرلسي 2015

1436 4 اسماء شعبان محمد سلیم Microbiology M D

مقارنة الطرق المختلفة المستخدمة 
لتشخیص البكتریا الحلزونیة فى العینات 
المعدیة مع تحدید بعض عوامل الخطورة

Comparison between Different Methods 
of H pylori Detection in Gastric Biopsy 
with Determination of Some Virulence 
Genes

احمد بكر محمود / أمل فتح هللا مقلد /أسماء جابرعبده  
/السید إبراھیم الشایب /شیماء عبد الستار العسكري 2016

1522 5 ھالھ احمد الرفاعي خلیل Microbiology M D

دور بعض عالمات الخالیا الجذعیة 
السرطانیة في أمراض 

الكبد المرتبطة باإلصابة بالتھاب الكبد 
الوبائي سي

Role of Some Cancer Stem Cell 
Markers in Hepatitis C Virus-Associated 
Liver Disease

ایناس محمد غنیم / امل فتح هللا مقلد / نشوه ابو 
الفتوح شبل / ھبة سمیر عالم / أیمن علي عزام 2016

2415 6 رضوي حسین عبد الستار سالم Microbiology M D

-CD4+CD25+ FOXP دور  خالیا
3+  في الدم واالختالف الجیني في عامل 

فوكس بي rs37615483 للمریض 
كوسیلة للتنبؤ بحدوث رفض خلوي للكبد 

بعد الخضوع لعملیة زراعة الكبد

The role of circulating CD4+CD25+ 
FOXP-3+ regulatory T cells and FOXP-3 
rs3761548 gene polymorphism in 
occurrence of allograft rejection in liver 
transplant patients.

مبروك محمود غنیم / إیناس محمد غنیم / امل فتح هللا 
مقلد / سماح محمد عوض / محمد أحمد الطباخ 2017

2417 7
اسراء السید عبد المقصود 

المھدي Microbiology M D

تحدید االنماط الجینیھ للضراوة 
والخصائص الظاھریھ لمقاومة المضادات 

الحیویھ لمعزوالت الكلبسیال الھوائیھ 
بمستشفیات جامعة المنوفیة

Characterization of Virulence Genetic 
Profiles and Resistance Phenotypes of 
Clinical Klebsiella Pneumoniae Isolates 
from Menoufia University Hospitals

نیره عبد العزیز عیسي / ناھد عبدالغني الراجحى / 
اسماء محمد محمد البرلسي 2017

3197 8 مني صالح السید سبل Microbiology M D

مقارنة كل من صبغ الفطر الفلورسنتى 
والتسلسل القائم على               

         ITS rDNA PCR بالوسائل 
التقلیدیة فى تشخیص اإلصابة الفطریة 

لألظافر

Comparison of Fungal Fluorescent 
Staining and ITS rDNA
PCR-based Sequencing with 
Conventional Methods for Diagnosis of 
Onychomycosis

مبروك محمود غنیم / امل فتح هللا مقلد / سالي محمد 
الحفناوى 2018

Microbiology



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

570 1 احمد نبیل رمضان Neuropsychiatry M D

تقییم أشقاء األطفال المصابین بالتوحد عن طریق 
المقاییس السیكولوجیة ،رسم المخ الكھربائي و 

أشعة الرنین المغناطیسي الوظیفي

evaluation of siblings of autistic 
children by psychometry, 
electroencephalogram and 
functional magnetic resonance 
image

نبیل راشد محمد / لمیاء جمال الدین 
الحمراوي / عفاف زین العابدین رجب 2014

1431 2 ایمان سامي مطر Neuropsychiatry M D

سمك الشحوم المغلفة للقلب ومستوي عامل فون 
ویلیبراند في البالزما ونسبة الخالیا العدلة 

للیمفاویات في مرضي السكتة الدماغیة الحادة

Epicardial Fat Thickness, 
plasma Von Willbrand factor 
and Neutrophils to 
Lymphocytes Ratio in Acute 
Ischemic Stroke Patients

وفیق محمود الشیخ / إبراھیم السید االحمر  
/ جیالن محمود محمد علي 2016

1739 3 احمد نبیل منیر Neuropsychiatry M D
المضاعفات العصبیة للسكتةالدماغیةاإلقفاریة الثانیة 
( دراسة مقارنة بالسكتة الدماغیة اإلقفاریة األولى)

Neurological Sequelae of 
Second Ischemic Stroke
(A comparative study with first 
stroke)

محمد عزت علوان / اكثم اسماعیل االمام / 
مصطفي صالح ملیك 2016

1790 4 مني صبري الخولي Neuropsychiatry M D
مستوي اسكیمیا مودیفاید  البیومین و فیبیولین 5 

في البالزما  لتقییم شدة ومال السكتة الدماغیة الحادة

Ischemia Modified Albumin and 
Fibulin-5 for evaluating severity 
and predicting prognosis in 
patients with acute 
cerebrovascular disease

محمد احمد عقده / رشا علي القباني / حسنة 
سعد سلیمان 2016

2414 5 محمد السعید الشین Neuropsychiatry M D

دور الدالئل االكلینیكیة و االشعاعیة فى التنبؤ بمآل 
السكتة الدماغیة االحتشائیة الحادة بعد العالج  

بازالة  الجلطة میكانیكیا

CLINICAL AND RADIOLOGICAL 
PREDICTORS OF MECHANICAL 
THROMBECTOMY OUTCOME IN 
ACUTE ISCHEMIC STROKE

محمد عزت علوان /اسامھ یاسین منصور / 
مصطفي صالح ملیك 2017

2429 6 ھند رضا السید عماره Neuropsychiatry M D

زرع كبسولة نالتریكسون (مضاد لالفیونات) في 
عالج مدمني الترامادول والھیروین ھل تختلف عن 
خطط العالج االخرى؟ دراسة في عینة من المجتمع 

المصري

Naltrexone Implantation  In 
Heroin And Tramadol Addiction, 
Is It Different From Other 
Strategies Of Managment? A 
Study In Community Based 
Sample In Egypt

لمیاء جمال الدین الحمراوي / عماد فھیم عبد 
الحلیم / محمد محمد الحسیني / ولید احمد 

عبد الرحمن 2017

2966 7 مني ابراھیم محمود عمار Neuropsychiatry M D

دراسة اإلنسولین كعامل نمو وتحلیل بروتین سي 
التفاعلي كدالالت بیولوجیة محتملة لمرضى الفصام 

واالكتئاب

Study of insulin like growth 
factor –I and C- reactive protein 
as potential biomarkers in 
schizophrenia and depression

لمیاء جمال الدین الحمراوي / عفاف حامد 
خلیل  / عفاف زین العابدین رجب / مھا احمد 

فتحي حموده 2018

Neuropsychiatry



3335 8 شیري سلیم فوزي Neuropsychiatry M D
إزالة المیالین لألعصاب الطرفیة في مرضى التصلب 

المتعدد
Peripheral nerve demyelination 
in multiple sclerosis

رشا علي القبانى / اكثم إسماعیل األمام  / 
جیالن محمود سالم 2019



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

91 1 ھاني محمد عبد العاطي الخولي Neurosurgery M D

نتائج ومضاعفات التدخل الجراحي إلستئصال 
الصفائح الفقریة و تثبیت الكتلة الوحشیة في 

حاالت إعتالل النخاع الشوكي التالي لداء 
الفقار العنقي

surgical outcome and complications 
of laminectomy & lateral mass 
screw fixation in cases of cervical 
spondylotic myelopathy

عادل محمود حنفي / عصام الدین جابر 
صالح / احمد محمد جمال الدین عزب 2014

594 2 احمد سعید فھیم منصور Neurosurgery M D

تأثیر دراسة الھندسة التشریحیة للشریان االم 
و التمدد الشریاني علي الطرائق العالجیة 

للتمددات الشریانیة المخیة

influence of study parent vessel and 
aneurysm geometry on therapeutic 
modalities of cerebral aneurysms.

عصام الدین جابر صالح / تیجي تومیناجا / 
تامر حسن محمد 2014

704 3 محمد نبیل حنفي محمود Neurosurgery M D
عالج السكتة الدماغیة الحادة باستخدام 

قسطرة المخ التداخلیة
endovascular management of acute 
cerebral stroke

عادل محمود حنفي / عصام الدین جابر 
صالح / حسام عبد الحكیم النعماني 2015

1362 4 كریم محمد منتصر Neurosurgery M D

دراسھ مقارنة بین الدعامة العنقیة المتحركة 
وألتحام الفقرات  العنقیة بواسطة القفص 

العنقي في عالج األنزالق الغضروفي العنقي

Comparative Study of Dynamic 
Cervical Implant Versus Cervical 
interbody Cage Fusion in 
Management of Degenerative 
Cervical Disc Disease

عادل محمود حنفي / احمد محمد جمال 
الدین عزب / ھشام یسري أبو رحمھ / 

محمد مرسي المشد / یاسر بھجات السیسي 2016

1472 5
محمد سعید محمد محمد 

السنافیري Neurosurgery M D

دور القسطرة التداخلیة في عالج التشوھات 
الشریانیة الوریدیة المخیة المنفجرة عند 

األطفال

Role of Endovascular Management 
of Ruptured Brain Arteriovenous 
Malformations in Pediatric patients

مجدي عبد العزیز المحالوي /عصام الدین 
جابر صالح / حسام الدین عبد العظیم حبیب 

/بھاء الدین جابر حافظ عبد ربھ/ محمد احمد 
الطبل 2016

1527 6 محمد احمد محمد احمد النجار Neurosurgery M D

تقییم التثبیت الخلفى للفقرتین العنقیتین األولى 
والثانیة بإستخدام المسامیر فى حاالت عدم 

ثبات الفقرتین العنقیتین األولى والثانیة

Evaluation of Posterior Atlantoaxial 
Fusion Using C1 Lateral Mass and 
C2 Pedicle by Polyaxial Screws in 
Management of  Atlantoaxial 
Instability.

عادل محمود حنفي  / باسم محمد ایوب / 
ھیثم البلتاجى عبد القادر / احمد فتحى شیحھ 

2016 / احمد جابرى النجار

2320 7 محمد علي انور علي Neurosurgery M D
مدى االستئصال الجراحي مقارنة مع عوامل 

أخرى كمؤشر لتكرار الورم السحائي بالمخ

Extent of surgical excision 
compared to other factors as 
predictor of recurrence of cranial 
meningioma

عادل محمود حنفي / عصام الدین جابر / 
احمد جمال عزب  / سعید اسماعیل االمام / 

محمد عادل حسین 2017

2324 8 روماني سمیر فھمي فرج Neurosurgery M D
دراسة األستراتیجیات الجراحیة المستخدمة 

ألستئصال أوارم الغرفة الخلفیة للمخ

Study of surgical strategies in the 
management of 
 posterior fossa tumors

عادل محمود حنفي / عصام الدین جابر 
صالح / حسام عبدالحكیم النعمانى / محمد 

مرسى المشد  /  یاسر بھجات السیسى 2017

2534 9 احـمـد فوزي المھدي Neurosurgery M D

مقارنة استئصال الصفیحة العنقیة مقابل 
تثبیت الوجیھات العنقیة  دون استئصال 

الصفیحة العنقیة لعالج اعتالل النخاع الشوكى 
التالى لداء الفقرات العنقیة

Comparative study of posterior 
cervical laminectomy versus facet 
fixation without laminectomy for 
treatment of cervical spondylotic 
myelopathy

عادل محمود حنفي / عصام الدین جابر 
صالح / احمد محمد جمال الدین عزب / 
أحمد جبرى النجار /ھانى محمد الخولى 2017

Neurosurgery



2588 10
محمد احمد عبد اللطیف محمد 

سالم Neurosurgery M D
النتائج الجراحیة لحاالت اعجواج العمود 

الفقرى غیر معلوم السبب فى سن المراھقة
 Surgical outcome of adolescent 
idiopathic scoliosis .

ھشام یسري ابو رحمھ  / یاسر محمود البنا 
/ حسام عبد العظیم حبیب / احمد فتحي 

شیحة  / حازم محمد  نجم 2018

3912 11 إبراھیم محمود حجازى Neurosurgery M D
العوامل المؤثرة على نتائج جراحات أورام 

الحبل الشوكى داخل األم الجافیة

Outcome Predictors in the Surgical 
Management of Intradural Spinal 
Tumours

عصام الدین جابر صالح / أحمد محمد جمال 
الدین عزب / حسام الدین عبد العظیم حبیب 

/ أحمد جبرى النجار / محمد أحمد الطبل 2020



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

135 1 ھبھ فرج محمد منصور سالمھ
Obstetrics & 
Gynecology M D

دور الموجات فوق الصوتیة ثالثیة األبعاد مع 
إستخدام موجات الدوبلر والدالالت الكیمیائیة للتنبؤ 

بنتیجة الحمل فى األثلوث األول

3d ultrasound and doppler with 
the biochemical markers as a 
predictors of 1st trimester 
pregnancy outcome

احمد نبیل عیسي / طارق محمد السید / 
أسامھ محمد عبید 2014

664 2 اماني السید احمد عوض
Obstetrics & 
Gynecology M D

قیاس معدل الحمض النووى الجنینى فى بالزما األم 
أثناء الحمل كوسیلة للتنبؤ بحدوث ما قبل اإلرتجاع

quantification of cell free fetal dna 
in maternal plasma during 
pregnancy as a predictor of 
preeclampsia

مـحـمـد سـالمھ جاد / ھـالھ ھــــاني السعید 
/ شریف محمد صالح الدین عبد السالم 2015

706 3 محمد عبد المنعم حسن ابو احمد
Obstetrics & 
Gynecology M D

قیمة استخدام الدوبلر على الشریان الرحمى والسرى 
مع قیاس النسبة بین مستوى شبیھ االف ام اس 

المذاب تیروسین كینیز وعامل النمو المشیمى فى 
السیدات المصابات باضطرابات ارتفاع ضغط الدم 

المصاحب للحمل

prognostic value of uterine and 
umbilical arteries doppler with 
soluble fms-like tyrosine kinase-1/ 
placental growth factor ratio in 
women with hypertensive 
disorders of pregnancy

محمد عادل السید / طارق محمد سید / 
ھیثم ابو علي حمزه 2015

741 4
امیره احمد فتحي احمد عبد 

الوھاب
Obstetrics & 
Gynecology M D

دور الدوبلر الملون في تقییم التأثیرات العالجیھ 
ألدویھ الالبیتالول واأللفا میثیل دوبا و النیفیدبین 

بالمقارنھ مع عقار السلدینافیل في الدرجھ الطفیفھ 
من متالزمھ ما قبل ارجاج الحمل

doppler study of the therapeutic 
effects of labetalol , alpha methyl 
dopa and nifedipine versus 
sildenafil in treatment of mild 
preeclampsia

ایمن عبد القادر شبانھ / زكریا فؤاد سند / 
سعید عبد العاطي صالح 2015

1134 5 ماھي نبیل محمود عجیز
Obstetrics & 
Gynecology M D

استئصال الغدد اللیمفاویة ،عامل النمو الغشائي 
لالوعیة الدمویھ و دوبللر الموجات فوق الصوتیھ في 

سرطان المبیض الطالئي

Lymphadenectomy, Vascular 
Endothelial Growth Factor (VEGF) 
and Doppler Ultrasonography in 
Epithelial Ovarian Cancer

محمد عادل السید /نوبیو یاجاشي / حامد 
السید اللقوه / عالء مسعود عبد الجید 2015

1572 6 محمد زكریا سایر دایر
Obstetrics & 
Gynecology M D

العوامل المنذرة لنتائج الجراحة والبقاء على قید 
الحیاة في النساء الالئي عولجن من أورام المبیض 

الحدودیھ

Prognostic factors for surgical 
outcome and survival in women 
treated for borderline ovarian 
tumors

مدحت عصام الدین حلمي / نبیھ السباعي 
الخولي / ھیثم ابوعلي حمزه 2016

1689 7 نھي فتحي محمود سید احمد
Obstetrics & 
Gynecology M D

دور الموجات فوق الصوتیة ثالثیة االبعاد والدوبلر 
في التفریق بین الحاالت المشتبھ بھا إكلینیكیا من 

وجود الورم اللیفى  تغدد الرحم

Role of 3D Ultrasound and Doppler 
in Differentiating Clinically 
Suspected Cases of Leiomyoma 
and Adenomyosis of Uterus

 ناصر كمال عبد العال /  حامد السید 
اللقوه  / ھشام علي عمار / شیماء عبد 

الحمید حسنین 2016

1704 8 ایمان السید حسین بدر
Obstetrics & 
Gynecology M D

التنبؤ  باالنضغام المعیب للمشیمة في جدار الرحم في 
الثالوث االول من الحمل باستخدام الموجات الفوق 
الصوتیة عن طریق المھبل وقیاس نسبة بروتین 

البالزما( أ ) المصاحب للحمل:دراسة تمھیدیة

First trimester screening of high 
risk cases for placenta accreta by 
using transvaginal scan and 
serum PAPP-A: A preliminary study

محمد محمود فھمي / مني محمد ابو الغار 
/ طارق محمد سید / ھشام علي عمار / 

منى سالم خلیل 2016

Obstetrics & Gynecology



2035 9 رحاب علي موسي زھران
Obstetrics & 
Gynecology M D

دقھ الموجات فوق الصوتیھ ثنائیة األبعاد مقارنة 
بثالثیة األبعاد مع

 الدوبلر في تشخیص اإلنضغام المعیب للمشیمھ

Accuracy of 2D Ultrasound versus 
3D Power Doppler for Diagnosis of 
Placenta Accreta

احمد نبیل عبدالحمید  /أحمد زكریا الشیخھ 
/ عالءالدین فتح هللا الحلبي / محمد عبدهللا 

رزق 2017

2970 10 یاسمین لطفي الشیخ
Obstetrics & 
Gynecology M D

منطقة الغدة لعنق الرحم كداللة بالموجات الفوق 
الصوتیة للتنبؤ بحدوث الوالدة المبكرة

Cervical Gland Area as an 
Ultrasound Marker for Prediction 
of Preterm Delivery

محمد احمد سامي قندیل / طارق محمد 
سید / عبد الحسیب صالح سعد 2018

3068 11 ایمان سعید عثمان بدر
Obstetrics & 
Gynecology M D

تقییم الموجات فوق الصوتیة لندبة الرحم القیصریة 
بعد غلقھا بطبقة واحدة مقارنة مع إغالقھا بطبقتین 

مزدوجتین

Ultrasound evaluation of cesarean 
uterine scar following single 
compared to double layer closure

محمد احمد سامي قندیل / طارق محمد 
سید / محمد عبدهللا رزق 2018

3097 12 ساره مختار نصار
Obstetrics & 
Gynecology M D

استئصال الألورام اللیفیة داخل جدار الرحم خالل 
الوالدة القیصریة   

  دراسة عشوائیة مضبوطھ

Myomectomy for intramural 
fibroids during cesarean section: 
A randomized controlled trial

ایمن عبدالقادر شبانھ  / طارق محمد سید  
/ محمد عبدهللا رزق / ھیثم أبوعلي حمزه 2018

3259 13 محمد حسین شلیبي
Obstetrics & 
Gynecology M D

دراسة العالقة بین الخالیا السرطانیة الموجودة 
بالدورة الدمویة والتشریح المرضى النسیجى الورام 

المبیض

Correlation between circulating 
tumor cells and ovarian tumors 
histopathology

 محمد سالمھ جاد / محمد لبیب سالم  / 
عالء الدین  فتح هللا الحلبي 2019

3466 14 احمد محمد فتحي الفیشاوي
Obstetrics & 
Gynecology M D

إرجاع األجنة المجمدة مقابل إرجاع األجنة الطازجة 
في حاالت الفشل المتكرر غیر معلوم السبب للحقن 

المجھري

Frozen Thawed Embryo Transfer 
versus Fresh Embryo Transfer in 
Cases with Repeated Unexplained 
ICSI Failure

محمد احمد سامي قندیل / عالء الدین فتح 
هللا الحلبي / إبراھیم علي سیف النصر  / 

احمد محمد زكي نوفل 2019

3615 15 محمد توفیق عبد الرحمن خلف هللا
Obstetrics & 
Gynecology M D

تأثیر عالج التھاب بطانة الرحم المزمن على نتائج 
الحقن المجھري في المرضى الذین یعانون من فشل 

الزرع المتكرر

Effect of Chronic endometritis 
treatment on the outcome of ICSI 
in patients with repeated 
implantation failure

سعید عبد العاطى صالح / محمد إسماعیل 
صبرى /  شكرى عبد العظیم / ھیثم 

أبوعلى حمزة 2019

3644 16 احمد فتحي ابراھیم
Obstetrics & 
Gynecology M D

مقارنة بین استئصال العقدة اللیمفاویة الحارسة 
واستئصال العقد اللمفاویة كاملة في عالج سرطان 

بطانة الرحم

SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY 
VERSUS COMPLETE 
LYMPHADENECTOMY IN THE 
MANAGEMENT OF ENDOMETRIAL 
CARCINOMA

محمد اسماعیل صبري /  عالء الدین فتح 
هللا الحلبي / محمد عبد الغني عمارة / 

عادل فتحي 2019

3723 17 اسماء محمد خضر
Obstetrics & 
Gynecology M D

استئصال الرحم البطني الالخیطي مقابل التقلیدي: 
دراسة عشوائیة مضبوطة

Sutureless versus Coventional 
Abdominal Hysterectomy: 
A Randomized Controlled Study

زكریا فؤاد سند / حامد السید اللقوة / وائل 
جابر الدماطي 2019

3727 18 باھي فایق السید البسیوني
Obstetrics & 
Gynecology M D

دراسةمقارنة بین الدینوجیست واللیتروزول في 
الوقایة من األلم المتكرر بعد المنظار الجراحي لبطانة 

الرحم المھاجرة

A comparative study between 
Dienogest and letrozole in 
prophylaxis against recurrent pain 
following laparoscopic surgery for 
Endometriosis

ناصر كمال عبدالعال / عالء الدین فتح هللا 
الحلبي / محمد السباعي عنتر 2019



3791 19 محمد صبري أحمد رواش
Obstetrics & 
Gynecology M D

درو اللولب الھرموني في عالج فشل زراعة الجنین 
داخل الرحم في عملیات الحقن المجھري نتیجة وجود 

تغدد رحمي

Role of Levonorgestrel- 
Intrauterine releasing system 
before ICSI in patients with 
repeated implantation failure 
especially due to adenomyosis: a 
prospective interventional study

محمد محمود فھمي  / عبد الحسیب صالح 
سعد 2019

3820 20 أمل السید علي الفوال
Obstetrics & 
Gynecology M D

الناتج األمومى والولیدى للنساء الحوامل الالتى 
لدیھن مشیمة متقدمة

The Effect of Progesterone 
administration on Maternal and 
Neonatal Outcome of Pregnant 
Women with Placenta Previa

مدحت عصام الدین عبد الخالق / طارق 
محمد سید / ھشام على عمار 2019

3879 21 عبیرعاصم أحمد عمارة
Obstetrics & 
Gynecology M D

ھل استئصال الرحم عن طریق المھبل بمساعدة 
المنظار بدیل فعال الستئصال الرحم التقلیدي عن 

طریق البطن؟
 تجربة في مستشفى الرعایة الثالثیة

Is Laparoscopic Assisted Vaginal 
Hysterectomy An Effective 
Alternative for Conventional 
Abdominal Hysterectomy? An 
Experience in a Tertiary Care 
Hospital

مدحت عصام حلمي / طارق محمد سید / 
محمود أحمد شاھین / إبراھیم سیف 

النصر / ھبة فرج سالمة 2020

3929 22 محمود رمزى عبد العزیز راشد
Obstetrics & 
Gynecology M D

دراسھ مقارنھ بین استخدام شرط المیرسلین وشبكھ 
البرولین في حاالت رفع السقوط الرحمى بالفتح 

الجراحى

Abdominal Sacrohystropexy using 
proline mesh versus mersilene 
tape in apical prolapse: a 
randomized controlled study

حامدالسیداللقوة / زكریا فؤاد سند / محمد 
عبد الحمید نصرالدین 2020

3936 23 محمد وحید عبد العزیز السراج
Obstetrics & 
Gynecology M D

التغیرات في دینامیكیة البول واالشعة التلیفزیونیة بعد 
عملیات تصلیح جدار المھبل االمامي لحاالت سلس 

البول االجھادي

Urodynamic and ultrasonic 
findings after anterior vaginal wall 
prolapse repair in stress urinary 
incontinence

محمد عادل السید / محمد عبدالمنعم 
الشاذلي / عالء مسعود عبدالجید / ماھي 

نبیل عجیز 2020



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

985 1 امیره حسني حجازي Radiotherapy M D

المرحلة الثانیة من التجارب العشوائیة لعقار 
الباكلیتاكسیل (اسبوعیا) كعالج تحفظى 

مستمرلمرضى اورام الرئة
المتقدمة بعد الخط الكیمیائى األول

Phase II randomized trial of 
weekly paclitaxel as Continuation 
maintenance therapy in advanced   
 NSCLC patients after first line 
chemotherapy

خالد كمال الدین عبد العزیز / ناصر محمد 
عبدالباري   / محمد ابوالفتوح شحاتھ 

/سوزان أحمد الحسنین  /   سوزى فوزى 
جوھر 2015

1021 2 ریھام احمد عبد العزیز حسن Radiotherapy M D

تقییم وجود و األھمیھ األكلینیكیھ لبروتین السیرین 
ارجنین بروتین كینیز1و بروتین مینى كروموزوم 

منتیننس بروتین2 فى سرطان المبیض الطالئى

Evaluation of  expression and 
clinical significance of serine 
arginine protein kinase 1 and 
minichromosome maintenance 
protein 2 in epithelial ovarian 
cancer

طارق عبد المنعم ھاشم / محمد ابوالفتوح 
شحاتھ / أسماء جابر عبده /ایناس أبوبكر 

الخولي/ الشیماء محمود الحنفى 2015

1141 3 محمد سعد الدین عبد اللطیف راضي Radiotherapy M D

دور اعاده العالج االشعاعي بواسطھ العالج 
االشعاعي القوسي والعالج االشعاعي متغیر الشدة 

في عالج سرطانات الرأس والرقبة المتكرره

Re-irradiation in recurrent head 
and neck cancer with Volumetric 
modulated arc therapy and 
Intensity-modulated radiation 
therapy خالد كمال الدین / ناصر عبدالباري 2015

1497 4 رشا عادل محمد عبد المنعم Radiotherapy M D

دراسة تأثیر أضافھ عقار  المتفورمین للعالج المثبط 
لمستقبالت االندروجین لحاالت اورام البروستاتا 

المتقدمھ

Effect of adding Metformin to the 
combined Androgen Deprivation 
Therapy in metastatic cancer 
prostate patients

حسن محمد محمد متولي /محمد 
ابوالفتوح شحاتھ / سوزان أحمد الحسنین 

/   ھاجر عبد المجید العجیزى 2016

2211 5 احمد صھیب ابراھیم فتحي Radiotherapy M D

النتائج االكلینیكیة لتكثیف العالج الكیمیائي – الموجھ 
لمرضى االورام اللیمفاویة الالھودجكینیة ذات الخالیا 

(ب) المنشطة

Clinical outcome of intensified 
chemo-targeted therapy in 
activated B cell non Hodgkin 
lymphoma

طارق عبد المنعم ھاشم / محمد ابو 
الفتوح شحاتھ / إیناس ابو بكر الخولي / 

الشیماء محمود الحنفي 2017

2808 6 بالل محمد ابو سعیده Radiotherapy M D
دور العالج االشعاعي الخارجي في عالج  جلطة 
الورید البابي الخبیثھ في سرطان الخالیا الكبدیھ

ROLE OF EXTERNAL BEAM 
IRRADIATION  TO   MALIGNANT 
PORTAL VIEN THROMBUS  IN 
PATIENTS WITH 
HEPATOCELLULAR CARCINOMA

محمد ابوالفتوح شحاتھ / ایمان 
عبدالرازق توفیق / أشرف السید عبدالغني 

/ الشیماء محمود الحنفي 2018

2988 7 محمد سعید السنباوي Radiotherapy M D
دور التخطیط االشعاعي القائم على المسح البزتروني 

في العالج االشعاعي لسرطان الرأس و الرقبة

Role of 18 F-FDG PET-CT Based 
Treatment Planning in 
Radiotherapy Treatment of Head 
and Neck Cancers

ناصر محمد عبدالباري   / محمد ابو 
الفتوح شحاتھ  / یاسر أسعد راشد  / 
أشرف السید عبدالغني / محمد محمد 

حسیني 2018

Radiotherapy 



3716 8 إیمان حلمى دسوقى حبیش Radiotherapy M D

معاییر دوفیل مقارنة بمقیاس الحد األقصى لمعیار 
قیمة اإلمتصاص فى سرطان الغدد اللیمفاویة: دراسة 

مؤسسیة واحدة

(Deauville criteria) versus (ΔSUV 
max) in Lymphoma: A Single 
Institutional Study

إیمان عبد الرازق توفیق  / ھاجر عبد 
المجید العجیزى / أشرف السید عبد الغنى 

/محمد الشربینى أحمد حسن / محمد 
الشربینى أحمد حسن / سوزى فوزى 

جوھر 2019



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

426 1 احمد ابراھیم بسیوني Ophthalmology M D
زراعة حلقات القرنیة في عالج القرنیة 

المخروطیة

intrastromal corneal ring 
implantation in managment of 
keratoconus

مصطفي كمال نصار / محمود محمد 
اسماعیل / حاتم محمد مرعى 2014

479 2 محمد ابراھیم عبد الستار عید Ophthalmology M D

تقییم تأثیر الكسل الوظیفى األحادى للعصب 
البصرى على سمك طبقة األلیاف العصبیة 

بالشبكیھ حول الحلیمة البصریة والبقعة الصفراء 
 باستخدام األشعة المقطعیھ الضوئیة للشبكیة

evaluation of the effect of unilateral 
amblyopia on the thickness of 
peripapillary retinal nerve fibre layer 
and the macula by optical 
coherence tomography

حســـــن جمال الدین فرحات / خالد 
الغنیمي القطب / اسامھ عبد هللا المرسى 2014

538 3 محمد خیري محمد النفري Ophthalmology M D

مقارنة حقن عقار البیفاسیزوماب تحت ملتحمة 
العین مع عقار المایتومایسن سي الموضعي 

أثناء جرحة إستئصال ظفرة العین األولیة 
باستخدام رقعة الغشاء األمنیوسي

intraoperative subconjunctival 
bevacizumab injection versus 
topical mitomycin-c; in primary 
pterygium surgery with adjunctive 
amniotic membrane grafting

ھدي محمد كامل السبكي / خالد الغنیمى 
سید احمد / أسماء محمد أحمد إبراھیم 2014

589 4 محمد احمد حافظ ابراھیم Ophthalmology M D

جراحة توصیل الكیس الدمعي بالتجویف االنفي 
وتركیب انبوبة باستخدام وبدون استخدام عقار 

المایتومیسین سي

dacryocystorhinostomy and 
intubation with and without 
mitomycin c

عبد الرحمن السباعي سرحان / حاتم 
محمد مرعي / سامح سعد مندور 2014

785 5 خالد لطفي متولي Ophthalmology M D
تقییم سمك مركز اإلبصار بعد عملیة تفتیت

عدسة العتن بالموجات فوق الصوتیة
evaluation of macular thickness 
after phacoemulsification surgery

مصطفي كمال نصار / فرید محمد وجدي 
/ اسماء محمد إبراھیم 2015

880 6 احمد محمد شبل فاید Ophthalmology M D
تقییم زراعة العدسة ذات المخلب القزحي داخل 

العین
Evaluation of Iris Claw Intraocular 
Lens Implantation

عبد الخالق إبراھیم السعدني / ھاني 
احمد خیري / غاده زین العابدین رجب 2015

886 7
اسماء احمد عبد الحلیم 

عسكریھ Ophthalmology M D

قیاس سمك الشبكیة حول المركزي بالتصویر 
المقطعي بالضوء المترابط في مرضي الداء 

السكري بدون اعتالل الشبكیة السكري مقارنة 
بأشخاص أصحاء

OCT-measurement of  Pericentral 
Retinal Thickness in Diabetic 
Patients without Diabetic 
Retinopathy versus healthy 
individuals

صابر حامد السید / امین فیصل اللقوه / 
عادل جالل زكي 2015

1675 8 احمد رفعت عبد اللطیف تمراز Ophthalmology M D
اللیزك الموجھ بطوبوغرافیا القرنیة مقابل اللیزك 

التقلیدي في عالج قصر النظر و االستجماتیزم

Topography guided LASIK versus 
conventional LASIK in treatment of 
myopia and myopic astigmatism

ھدي محمد كامل السبكي / ھشام محمد 
المزار / محمد سامي عبد العزیز 2016

1873 9 حسن محمد سعید حسن سرور Ophthalmology M D

االستجماتزم الناتج عقب عملیات إزالة المیاه 
البیضاء بمساعدة تقنیة الفیمتولیزر مقارنة 

باستخدام الموجات فوق الصوتیة التقلیدیة

Surgically induced astigmatism 
following femtosecond 
laser–assisted Cataract Surgery 
compared to conventional 
phacoemulsification

 عبدالرحمن السباعي سرحان /  خـالد 
الغنیمى سیداحمد / سامح محمد الجوھرى 2017

1929 10 نھي خیرت جابر طعیمھ Ophthalmology M D
القیمة التشخیصیة لرسام الشبكیة الكھربى فى 

حاالت رأرأة العین فى األطفال

The Diagnostic Value of 
Electroretinogram in Children with 
Infantile Nystagmus

ھدي محمد كامل السبكى / ھشام فؤاد 
المزار / اسماء محمد ابراھیم 2017

Ophthalmology



2229 11 احمد اسماعیل محمد رمضان Ophthalmology M D تشخیص وعالج متالزمة دوان
Management of Duane Retraction 
Syndrome

عبد الخالق ابراھیم السعدني / حاتم 
محمد مرعى  / غاده زین العابدین 

عبدالرحمن رجب 2017

2322 12 ایمن ابو زید النجار Ophthalmology M D

تقویم الجفن السفلي وإزالة الدھون  من خالل 
المقارنة بین طریقتین عبر الملتحمة أو من خالل 

فتحة في الجلد

Transconjunctival Versus 
Transcutaneous Lower Lid 
Blepharoplasty with fat Excision

ھدي محمد كامل السبكى / امین فیصل 
اللقوه   / سامح سعد مندور 2017

2751 13 احمد عادل زناتي سالمھ Ophthalmology M D

تقییم النتائج الجراحیة الستخدام القاطع معیار 
23  و القاطع معیار 25   الستئصال الجسم 

الزجاجى فى االنفصال الشبكى فى االطفال

Evaluation of Surgical Outcomes of 
23-Gauge versus 25-
GaugeVitrectomyfor Pediatric 
Retinal Detachment

ھدي محمد كامل السبكى / ایھاب سعد 
عثمان / عادل جالل زكى 2018

2779 14 اسراء سامي الغباشي Ophthalmology M D

التدریب على الرؤیھ من بؤره خارج مقولھ 
العین إلعاده تأھیل المرضى الذین یعانون من 

عتامھ في مركز المجال البصري

Eccentric viewing Training for low 
vision rehabilitation in patients with 
central scotoma

عبد الرحمن السباعي سرحان / بشري 
محمدالبیومي  / عادل جالل ذكي 2018

2881 15 منار فوزي داود Ophthalmology M D

إزالة المیاه البیضاء الخلقیة في األطفال عن 
طریق القرنیة

 و الجسم الھدبي   (دراسة مقارنة)

Comparison Between Corneal 
Approach  and Pars Plana Approach 
for Treatment of Congenital Cataract

صابر حامد السید  / نھال محمد 
الشقنقیري / حاتم محمد مرعي 2018

3229 16 علي عبد الحكم علي الحــایس Ophthalmology M D
جراحات تحویل مسار الجھاز الدمعي بالمنظار 

مع استخدام ماده االولوجین
Endoscopic dacryocystorhinostomy 
with ologen implant

ھشام محمد المزار / سامح سعد مندور / 
اشرف علي الدمرداش 2018

3406 17 محمد شوقي محرم Ophthalmology M D

دراسة مقارنة مابین قطرة البالزما الغنیة 
بالصفائح الدمویة وقطرة بدیل الموع الخالیة من 
المواد الحافظة فى عالج الحاالت المتوسطة الى 

الشدیدة من مرض جفاف العین

Comparative randomized study to 
evaluate the effect of platelet rich 
plasma versus preservative free 
tear substitute in the treatment of 
moderate to severe forms of Dry Eye

صابر حامد السید / ھشام محمد المزار / 
سامح سعد مندور 2019

3496 18 شیماء محمد محمد عزام Ophthalmology M D

دراسة مقارنة النتائج االنكساریھ بعد عملیة 
اللیزر السطحي والفمتوسمیل في قصر 

النظرالمتوسط مع أو بدون الالنقطیھ 
(استیجماتیزم)

Comparative Study of Refractive 
Outcome after Photorefractive 
Keratectomy  (PRK) and Small 
Incision Lenticule Extraction 
(SMILE) in Moderate Myopia with or 
without Astigmatism

عبد الرحمن السباعي سرحان / خالد 
الغنیمي سید احمد / أحمدابراھیم بسیوني 2019

3517 19 محمود محمود التاجوري Ophthalmology M D

تقییم تاثیر القطرات المضادة للجلوكوما على 
سمك الملتحمة عند المرضى الذین یعانون من 

جلوكوما الزاویة المفتوحة

Evaluation of Antiglaucomatous 
Drops on Conjunctival Thickness in 
Patients with Primary Open-Angle 
Glaucoma

مصطفي كمال نصار / اسماء محمد 
ابراھیم 2019



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

218 1 احمد علي محمود عبید Orthopaedics M D

إعادة بناء حق عظمةالحوض باستخدام 
الدعامات المصنوعة من التانتلم في إستبدال 

مفصل الفخذ
acetabular reconstruction using 
tantalum augments in hip arthroplasty

ھشام محمد الموافي / ایمن محمد عبید / 
عادل إبراھیم الصعیدي 2014

495 2 اسماعیل توفیق عبد العزیز Orthopaedics M D

تقییم االداء الوظیفى واختالف طول الطرف فى 
مرضى اورام العظام الغیر بالغین بعد 

االستعواض بمفصل صناعى

functional outcome and limb length 
discrepancy after endoprosthetic 
reconstruction in skeletally immature 
patients with bone tumor

احمد البدوي شاھین / دوندار صباح / 
طاھر عبد الستار عید 2014

752 3 احمد عبد المنعم علي دویدار Orthopaedics M D
طریقة عالج القصور العظمى فى عملیات 

التغییر الكامل لمفصل الركبة
management of bone defects in total 
knee replacement

السید مرسي زكى / محمد الصاوي حبیب 
/ اشرف صالح الدین أبو حسین 2015

842 4 محمود فتحي عبد الحافظ طاحون Orthopaedics M D

عالج حاالت اصطدام عظم الفخذ مع عظم الحق 
و انفصال الغضروف المبطن لمفصل الفخذ 

بواسطة استخدام منظار مفصل الفخذ

Treatment of Femoroacetabular 
Impingement and Chondral 
Delamination by using Hip 
Arthroscopy

ھشام محمد الموافي / حاتم جالل زكي / 
طاھر عبد الستار عید 2015

868 5 احمد محمد البحیري Orthopaedics M D

نتائج أبعاد السطح المفصلى لمفصل الفخذ 
بواسطة جھاز اإللیزاروف فى المراحل المتأخرة 

للتآكل الالدموى لرأس عظمة الفخذ
Results of Arthrodiastasis by Ilizarov 
fixator in late onset Perthe's disease

بھاء الدین محمد السروي / احمد فؤاد 
شمس الدین / یاسر سعد الدین حنوت 2015

900 6 ھاني احمد جوده عبد المجید Orthopaedics M D
معالجة إصابات الغضروف اللیفى المثلث للرسغ 

عن طریق المنظار

Arthroscopic Management of 
Triangular Fibrocartilage Complex 
Injuries

احمد محمود شاھین / طاھر عبد الستار 
عید / عادل إبراھیم الصعیدي 2015

1011 7 كرم السید الشریفي Orthopaedics M D

مقارنة بحثیة بین إصالح الخلع المتكرر األمامي 
لمفصل الكتف عن طریق المنظار و الفتح 

الجراحى

Comparative study between open 
and arthroscopic repairs for the 
management of recurrent anterior 
shoulder dislocation

ھشام محمد الموافي/ طاھر عبد الستارعید 
 / احمد فؤاد شمس الدین  /یاسر سعد 

الدین موسى حنوت 2015

1506 8 ولید جمعھ عبد المولي عبد الرازق Orthopaedics M D

دراسة مقارنھ بین التقویم الكلي لمفصل الفخذ  
في كسور عنق عظم الفخذ والكسور بین 

المدورین

COMPARATIVE STUDY BETWEEN 
TOTAL HIP ARTHROPLASTY IN 
FRACTURE NECK FEMUR AND 
TROCHANTERIC FRACTURE FEMUR

ھشام فتحي غنیم / طاھر عبد الستار عید 
/اسامھ جمال أحمد 2016

1955 9 سلیمان حسن سلیمان زللو Orthopaedics M D

عالج التلف المحدود لغضروف مفصل الركبة 
بواسطة نظام نقل الغضروف المقترن بالعظام 

من نفس المریض

Management of focal chondral 
lesions in the knee joint by 
Osteochondral Autograft Transfer 
System

احمد البدوي شاھین / محمد الصاوي 
حبیب  / اسامھ جمال احمد 2017

2018 10 ناصر ممدوح عبد الواحد Orthopaedics M D
الحقن االسمنتى فى عالج الكسور المضغوطھ  

بالفقرات الظھریھ والقطنیھ

Vertebroplasty in the Management of 
Thoracolumbar Vertebral 
Compression Fractures

بھاء السروي / محمود  ھدھود / احمد 
فؤاد  شمس الدین 2017

2561 11 مصطفي محمد كامل مسرجھ Orthopaedics M D

اصالح قطع الكفھ المدوره لمفصل الكتف 
بالمنظار الجراحي: مقارنھ بین الخیاطھ عبر 

العظم واستخدام الخطاطیف

Arthroscopic Rotator Cuff Repair: 
Transosseous versus Anchor 
Technique

بھاء الدین محمد السروي / ایمن محمد 
عبید / عادل ابراھیم الصعیدي /عمرو 

صابر السید 2017

Orthopaedics



2570 12 احمد عبد العظیم سعد ابو سالم Orthopaedics M D
استخدام طریقة دان المعدلة لعالج االنزالق 

المزمن لرأس عظمة الفخذ

Modified Dunn Procedure in 
Treatment of Chronic Slipped Capital 
Femoral Epiphysis

ھشام محمد الموافي / احمد فؤاد شمس 
الدین / أسامھ جمال أحمد / سامى عبد 

الھادى صقر 2017

2709 13 محمد كمال مصطفي مسرجھ Orthopaedics M D
الباب المفتوح للصفائح الفقاریة العنقیة لعالج 

اعتالل النخاع الشوكي العنقي
Open-Door Cervical Laminoplasty for 
Management of Cervical Myelopathy

محمود محمد ھدھود / جیفري وانج / 
بھاء زكریا محمد حسن 2018

2742 14 محمد شوقي عبد الحمید عرفھ Orthopaedics M D

دراسة للمقارنة بین حاالت االعاده لمفاصل 
الفخذ الصناعیھ بعد استخدام جذع قصیر 

واستخدام الجذع التقلیدى فى الحاالت االولیة

Comparative study of Revision Hip 
Arthroplasty after Short stem versus 
after Conventional stem

السید مرسي ذكى / محمد الصاوى حبیب / 
یاسر سعدالدین حنوت / سامح محمد 

مرعى 2018

2758 15 عبد الحمید سالم عبد الحمید راجح Orthopaedics M D

دراسة للمقارنة بین المخاریط و الدعامات 
ھرمیة الشكل الال إسمنتیة في حاالت االعادة 

لمفصل الركبة مع وجود فقد بالعظام

Comparative Study between  Cones 
and Sleeves in Revision Total Knee 
Arthroplasty with Metaphyseal Bone 
Defects

 ایمن محمد عبید / عادل ابراھیم الصعیدي 
/ ھاني السید عبدالجواد 2018

3094 16 امین رمزي عبد الملك Orthopaedics M D
اعادة االستبدال الكلى لمفصل الفخذ بعد العدوى 

على مرحلتین
Two stage revision total hip post 
infection

حسان احمد نعینع / محمد الصاوي حبیب 
/ یاسرسعد الدین حنوت / سامح محمد 

مرعى 2018

3778 17 عبدهللا فتحى محمد مصطفى Orthopaedics M D

دراسة مقارنھ لعالج الخلع األولى األمامى 
لمفصل الكتف بالعالج التحفظى مقارنھ مع 

استخدام المنظار الجراحى

Arthrosopic versus Conservative 
Management of First Episode 
Anterior Shoulder Dislocation

محمود محمد ھدھود / عمرو صابر السید 
/ عماد عید العجرودى 2018

3895 18 محمد محرم جوده Orthopaedics M D

رتق قطع اسورة الكتف الوتریة بإستخدام 
المنظار

دراسة مقارنة للرتق المصحوب بتقویم الجزء 
االمامى من عظمھ االخرم

Arthroscopic Rotator Cuff repair  A 
Prospective Cohort Study of 
Concurrent Anterior Acromioplasty

طاھـر عبـد الستـار عیـد / یاسر سعدالدین 
حنوت / عـمــرو عبـد المرضى قــنــدیـل / 

عماد بدوى بدوى 2020



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

158 1 ریھام عبد اللطیف الرشیدي Otolaryngology M D

دراسة زراعة القوقعتین : مقابلة بین زراعة 
تسلسلیة وزراعة فى نفس الوقت ومقابلة بین 

متشابھة النوع ومختلفة النوع

bilateral colchlear implantation : 
sequential versus 
simulataneous and the same 
versus different

عادل ثروت عطا هللا / محمد شبانھ / احمد 
حسن خشبة 2014

183 2 اسماء صالح مختار معطي Otolaryngology M D دراسھ تأثیرات طنین األذن على الذاكره واإلنتباه
study of the effects of tinnitus 
on memory and attention

عادل ثروت عطا هللا / تراندیل حسن 
المحالوي / عفاف احمد عماره 2014

202 3 انور عبد العاطي ابراھیم Otolaryngology M D

مقارنة طریقة أعلى جدار األذن الخارجیة 
بطریقة جیب العصب الوجھي التقلیدیة  في 

عملیة زرع القوقعة 
                         مقارنة طریقة أعلى جدار 

األذن الخارجیة 
بطریقة جیب العصب الوجھي التقلیدیة  في 

عملیة زرع القوقعة

suprameatal approach versus 
classic facial recess approach 
for cochlear implant

محمد عبد الرحمن احمد الشاذلي / عصام 
عبد الونیس بجیري / أیمن علي عبد الفتاح 2014

692 4 اسماء الدسوقي رشاد قندیل Otolaryngology M D
تقییمالتأثیرعلىالحنجرةفىمرضىالتھابالمفاصاللرو

ماتویدىبالتصویرالحنجرى

laryngeal assessment of 
patients with rheumatoid 
arthritis using laryngeal photo-
documentation

محمد علي سعد بركھ / حسام الدسوقي / 
إیمان عزت عبد الواحد 2015

705 5 انور عبد العاطي ابراھیم Otolaryngology M D

دراسة نتائج استئصال الحنجرة فیما أعلي 
غضروف 

( الكریكوید ) في حاالت سرطان الحنجرة 
المتقدم جزئیًا

Outcome of  supracricoid 
laryngectomy in moderately 
advanced cancer larynx

عبد اللطیف إبراھیم الرشیدي / یاسر عبد 
الوھاب خلیل / إبراھیم عبد الشافي الحطیم 

/حســـــــام عادل حسیــــــــــن 2015

881 6 محمود محمد عبد العزیز نصار Otolaryngology M D

دور األشعة المقطعیة المخروطیة فى  بعض 
األمراض الشائعة 

فى مجال األذن واألنف والحنجرة

Role Of Cone Beam Computed 
Tomography In Some Common 
Otorhinolaryngology

عمر عبد المنعم البنھاوي / ابراھیم حسن 
القال / حسام عادل حسین 2015

1064 7 احمد محمود موسي حمدان Otolaryngology M D

مقارنة تقنیة سدیلة الغشاء المخاطي لألنف و 
الحاجز األنفي ثنائیة العنق مقابل تقنیة سدیلة 

حداد العكسیة إلصالح ثقب الحاجز األنفي

Evaluation of Bipedicled 
Nasoseptal Mucosal Flap 
Technique versus Reverse 
Hadad Flap Technique for Nasal 
Septal Perforation Repair

عادل ثروت عطا هللا / یاسر عبد الوھاب 
خلیل / إبراھیم عبد الشافي الحطیم /اشرف 

علي الدمرداش 2015

1396 8 رشا فیصل عبد العلیم ابو الدھب Otolaryngology M D

تقییم دور المیتومیسین سى ودعامة السیلیكون 
فى تكوین فتحة جدیدة لعملیات انسداد القناة 

الدمعیة باستعمال مناظیر األنف

Evaluating the role of Mitomycin 
C versus silicone stenting on 
the patency of neo-ostium by 
created by endoscopic DCR

عمر عبدالمنعم البنھاوي / عصام 
عبدالونیس بحیرى /احمد عبدالمنعم الھجع 

/ حسام عادل حسین 2016

1631 9 بدر الصباح بنداري احمد بنداري Otolaryngology M D تقییم الطعوم الفارشة فى عملیات تجمیل االنف
Evaluation of the Spreader 
Grafts in Rhinoplasty

عمر عبد المنعم البنھاوي / یاسر عبد 
الوھاب خلیل /  ابراھیم احمد عبد الشافى 

/  اشرف على  الدمرداش 2016

Otolaryngology



1958 10
غـاده محمـد وجیـھ عبد الحـي 

فلفلھ Otolaryngology M D

تقییــم وظـائف جھــاز اإلتــزان مـا بعـد إجــراء 
عملیــة زراعـــة القوقعــة اإللكترونیــة  

باستخــدام اختبـــار الكرسى الـدوار

Vestibular Function Assessment 
following Cochlear Implantation 
Using Rotatory Chair Testing

حسـام سني البھاء طلعت / احمد إیھاب 
فھیم شدید / أحمد محمود زین العابدین 2017

1964 11 تامر ابو الیزید الكمشیشي Otolaryngology M D
دراسة فعالیة استخدام  اللیفین الذاتي الغني 

بالصفائح الدمویة في عملیات ترقیع طبلة االذن

EVALUATION OF THE USE  OF 
AUTOLOGOUS PLATELET RICH 
FIBRIN (PRF)IN 
MYRINGOPLASTY

محمد قمر الشرنوبي / ایمن علي 
عبدالفتاح علي / ھبھ عبدالرحیم ابوالنجا  

/ طارق عبد الرحمن عبد الحافظ 2017

2153 12 ایمن زكریا المرسي الخطیب Otolaryngology M D

دراسة مقارنة بین تأثیر إستخدام الرقعھ 
الدرعیھ وتقنیات الغرز الجراحیھ فى إعادة 

تجمیل طرف األنف

Shield graft versus interdomal 
suture technique in nasal tip 
refinement in cases of nose tip 
deformity I

عبد اللطیف إبراھیم الرشیدي / محمد 
احمد مجاھد / أشرف على محمد الدمرداش 2017

2798 13 احمد سعد محمد حماد Otolaryngology M D

دراسة مقارنة بین إستخدام المیكرسكوب 
والمنظار الضوئي في جراحة تیبس عظمة 

الركاب

Comparative study between 
microscopic and endoscopic 
stapes surgery

عبد الحي رشاد العاصي / عادل ثروت 
عطا هللا / عصام عبد الو نیس بحیري  / 

احمد حمدي الشافعي 2018

2924 14 مصطفي محمد محمد داود Otolaryngology M D

تقییم فعالیة أجھزة السمع القابلة للزرع 
الموصلة للصوت عن طریق العظام في إعادة 

تأھیل فقدان السمع

Evaluating the effectiveness of 
Implantable Bone Conduction 
Hearing Devices in rehabilitation 
of Hearing Loss

عصام عبد الونیس بحیري / جاي دب راي 
/ھبھ عبد الرحیم ابوالنجا / طارق عبد 

الرحمن عبد الحافظ 2018

3399 15 سھیر رضا محمدعلي ابو شادي Otolaryngology M D

تقییم جیب العصب السابع باستخدام التصویر 
االشعاعى مقارنة بالقیاسات اثناء التدخل 

الجراحى في زراعة القوقعة

Radiological assessment of 
facial recess and correlation 
with surgical measurement in 
cochlear implantation

عصام عبدالونیس بحیري  / محمد ھشام 
على حمد / محمد شوقى عبدهللا / اشرف 

على الدمرداش 2019



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

294 1 فاطمھ حامد عبد هللا شعالن Parasitology M D
الفحص الجیني لطفیل الجیاردیا في محافظة 

المنوفیة
genotyping of giardia isolates in 
menoufiya governorate

مني محمد كامل السبكي / ایمن عبد 
المؤمن البدري / منال أحمد الملیجى 2014

400 2 ایمن علي احمد محمد Parasitology M D

تقییم بعض دالالت التلیف الكبدى المصلیة 
ومقارنتھا بالتغیرات الھستوباثولوجیة فى كبد 

فئران التجارب المصابة معملیا بالبلھارسیا 
المانسونى

with liver histopathological changes 
in laboratory mice in experimentaly 
infected with schistosoma mansoni

عبد الجواد السید سعد / ثریا عبد العزیز 
شرف / محمد توفیق بدر 2014

560 3 اسماء فھمي ابراھیم ابراھیم Parasitology M D

التأثیر العالجى لبعض العقارات المضاده 
للبلھارسیا وآثارھا على االستجابة المناعیة في 

فئران التجارب المعدیھ معملیا بالبلھارسیا المعویة

therapeutic effects of some 
antischistosome drugs and their role 
in immune response modulation in 
schistosoma mansoni infected mice

عبد الجواد السید سعد / محمد محمد عبد 
الغفار / محمد توفیق بدر 2014

788 4 فاطمھ حامد عبد هللا شعالن Parasitology M D

بعوض الكیولكس: االنتشار الموسمي 
والرصدالجزیئي بالبعوض لداء الخیطیات 
(الفالریات) اللمفاویة فى محافظة المنوفیة

culex mosquitoes: seasonal 
prevalence and molecular 
xenomonitoring of lymphatic filariasis 
in menuofia governorate

مني محمد كامل السبكي / ایمن عبد 
المؤمن البدري / جیھان صالح صادق 2015

1459 5 امیره مصطفي محروس مطر Parasitology M D
دراسة التأثیر المسرطن لطفیل الكریبتوسبوریدیم 

بارفم على فئران التجارب المعدیة معملیا

A Study of Carcinogenic Effect of 
Cryptosporidium parvum in 
Experimentally Infected Mice.

وفاء محمد القرش / بھاء الدین ودیع 
االسود / شیماء أحمد شرف  الدین / أماني 

ابراھیم عمار 2016

1514 6 نھي محمد كمال ابو حسین Parasitology M D
تقییم بعض العقاقیر النانویة الدوائیة فى عالج 

الفئران المعدیة معملیا بالدودة الشعریة الحلزونیة

Evaluation of Some Nano 
Pharmaceutical Drugs in the 
Treatment of Mice Experimentally 
Infected with Trichinella spiralis

نشات السید عبد المنعم ناصف / إسماعیل 
محمود علي محرم / أمانى فوزى عطیھ 

/رھام مصطفى بركات 2016

1726 7 سوسن سعید ابراھیم شندي Parasitology M D

تقییم التأثیر العالجي لجزیئات الفضة متناھیة 
الصغر مقارنة بعقار األلبندازول والمستخلص 

المائي لقشر الرمان علي فئران التجارب المعدیة 
بالحویصلة المائیة

Evaluation of the Therapeutic Effect 
of Silver Nano particles in 
comparison with Albendazole and 
Punica grantum Peel Aqueous Extract 
on Experimental Echinococcosis

نشات السیدعبد المنعم ناصف / عبدالجواد 
السید سعد  / إنجي نصیف بشاي   / مروه 

أحمد جودة 2016

2489 8
دعاء ابراھیم مصطفي ابو 

جاللھ Parasitology M D

دراسة خارجیة باراسیتولوجیة وبیوكیمیائیة 
وجزیئیة والتركیب الدقیق لتأثیر الثیوریدوكسین 

ریداكتیز المثبط (األورانوفین) على سالالت 
الفاشیوال البالغة

In Vitro Parasitological, Biochemical, 
Molecular and Ultrastructure Studies 
of the Effect of the Thioredoxin 
Reductase Inhibitor (Auranofin) on 
Adult Fasciola spp.

 نشات السید ناصف / أمیمھ كامل الشافعي 
/ أمانى أحمد راضى / إنجى فیكتور نصیف 

بشاى / سمر أحمد الرفاعى 2017

2503 9 تھاني عبد هللا محمد العطار Parasitology M D

دراسة تأثیر الفعالیات الوقائیة والعالجیة 
للبروتینات اإلفرازیة لطفیل الترایكنیال سبیرالس 

علي مرض الترایكینیلوزیس في الفئران.

A Study of the Protective and 
Therapeutic Effects of Trichinella 
spiralis Excretory-Secretory (ES) 
Proteins in Murine Trichinellosis.

وفاء محمد القرش / جیھان صالح صادق / 
نانسي محمود حربھ / سلوي فؤاد عشیبة / 

رھام مصطفي بركات 2017

Parasitology



2518 10 احمد سعید توفیق مھدي Parasitology M D
دراسة جزیئیة للمقاومة الخاصة بأدویة مرض 

المالریا المستخدمھ حالیا فى مصر

A molecular study of resistance to the 
currently used anti-malarial drugs in 
Egypt

امیمھ كامل الشافعي / محمد محمد عبد 
الغفار / منال أحمد الملیجى / شیماء أحمد 

شرف الدین   /   أمانى ابراھیم عمار 2017

2528 11 مني فھیم عبد السمیع فھیم Parasitology M D
تقییم تاثیر مستضدات البلھارسیا المعویة 

المختلفھ كأمصال في العدوى التجریبیھ

Evaluation of the effect of different 
Schistosoma mansoni antigens as 
vaccines in experimental 
schistosomasis

محمد محمد عبد الغفار / نادیھ صالح 
النحاس / امیرة  فتحي عبد العاطي  / 

سلوي فؤاد عشیبة / أماني فوزي عطیھ 2017

3854 12 أمیرة محمود عبدالحمید عطاهللا Parasitology M D

دراسة التأثیر العالجي لعقار المیتفورمین 
بالمقارنة بااللبندازول علي العضالت المصابھ 
بالترایكینیلوزیس في الفئران المعدیھ معملیا 

بالطفیل

Study the Therapeutic Effects of 
Metformin in comparison with 
Albendazole on Muscular 
Trichinellosis  in Expirementally 
Infected Mice

منى محمد السبكى / جیھان صالح صادق 
/بھاء الدین ودیع األسود /یماء أحمد شرف 

الدین / أمانى ابراھیم عمار 2019



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

58 1 مروه صالح احمد جاد هللا Pathology M D
اظھار كلودین-4 و انترلوكین-8 و ماتریكس میتالوبروتیناز-

2 فى اورام خالیا السطح الطالئیة للمبیض

expression of claudin-4, 
interleukin-8 and matrix 
metalloproteinase-2 in surface 
epithelial tumors of the ovary

مني عبد الحلیم قندیل / نانسي یوسف 
اسعد / ھیام عبد السمیع عیاد 2014

143 2 اسالم محمد سامي ملیجي Pathology M D
اظھار سى اكس سى أر4 وعامل نمو بطانة األوعیة- سى و 

دى 2-40 فى سرطان الثدى
expression of cxcr4, vegf-c and d2-
40 in breast carcinoma

مني عبد الحلیم قندیل / مشیره محمد 
عبد الواحد / ھیام عبد السمیع عیاد 2014

209 3 مني محمود احمد الشرقاوي Pathology M D
الدور النذیر للخالیا البالعھ المصاحبھ للورم فى سرطان الغدد 

اللیمفاویة الالھودجكین ذات الخالیا المنتشرة الكبیرة ب

prognostic role of tumor 
associated macrophages(tams) in 
diffuse large b cell lymphoma

نانسي یوسف اسعد / مشیره محمد عبد 
الواحد / أسماء جابر عبده 2014

637 4 امیره عبد هللا محمود فوده Pathology M D
تصنیف أورام المثانھ البولیھ الطالئیھ الخبیثھ بناءا علي 

األظھار المناعي الھستوكیمیائي للسیتوكیراتین 5 , 14 و 20

stratification of urinary bladder 
carcinoma based on 
immunohistochemical expression 
of cytokeratins 5, 14 and 20

مشیره محمد عبد الواحد / نانسي 
یوسف اسعد / أسماء جابر عبده 2015

827 5 ایناس مجاھد ملیجي الحصري Pathology M D
اظھارمنظم الكیولینس( روك-1) و كربونك انھیدریز9 و 

بي21 في سرطان المثانھ البولیة

Expression of Regulator of Cullins-
1(ROC-1), Carbonic Anhydrase IX 
(CAIX) and P21 in Bladder 
Carcinoma

مني عبد الحلیم قندیل / ھیام عبد 
السمیع عیاد / ھالھ سعید الربعي 2015

847 6 امیره محروس عبد المجید Pathology M D
دور عامل ساتب1 و داتش 1 فى نشوء و تطور اورام المثانة 

من خالل تحول الخالیا الطالئیة الى خالیا میزنكیمیة

The role of SATB1 and DACH1 in 
the development and progression 
of cancer bladder through  
Epithelial-Mesenchymal Transition

مني عبد الحلیم قندیل / ھیام عبد 
السمیع عیاد / محمد ابراھیم شعبان 2015

848 7 نھلھ مصطفي فھمي محمد بدر Pathology M D

االظھار المناعى لكل من بى 63، مستقبل ھرمون 
االستروجین، ارب بى 2 و بى 53 فى سرطان المثانة البولیة 

ذو الخالیا االنتقالیة

Immunohistochemical expression 
of P63, estrogen receptor, ERBB2 
and P53 in urinary bladder 
transitional cell carcinoma

نانسي یوسف اسعد / مشیره محمد عبد 
الواحد / اسماء جابر عبده 2015

1296 8 شیماء سعد حسن الخولي Pathology M D دور االلتھام الذاتى والمناعة فى سرطان القولون والمستقیم
Role of Autophagy and Immunity 
in Colorectal Carcinoma

رحاب منیر سمكھ / محمد ابراھیم 
شعبان / نانیس شوقي ھولھ / نانیس 

شوقى ھولھ /شیرین محمد نجیب المشد 2016

1722 9 دینا محمد مصطفي سوید Pathology M D
دراسة دور التغیرات في مسار تكون الدھون علي سرطان 

الكبد

Study the Role of Alterations in 
the Lipogenic Pathway in 
Hepatocellular Carcinoma

رحاب منیر سمكھ / محمد حلمي عبد 
الرحمن / محمد ابراھیم شعبان / 

میرفت محمود سلطان / شیرین فتحي 
الجدي 2016

Pathology



1785 10 والء جابر الجندي Pathology M D

تصنیف سرطان الكبد الى أنواع فرعیة بناءا على درجة 
عدوانیتھا باستخدام الصبغات المناعیة الھستوكیمیائیة لكل 

من بى 53, بیتا كاتینین, سى دى 133 و كاأى67

Classification of hepatocellular 
carcinoma into aggressive 
subtypes based on p53, beta 
catenin, CD133 and Ki67 
immunostaining

اسماء جابر عبده / محمد توفیق بدر / 
دالیا رفعت الشراكي / دینا شحاتھ 

العزب / نانیس شوقى ھولھ 2016

1937 11 فاطمھ سمیر علي القلشي Pathology M D
اظھار Six1  , Eya2 واي كادھرین في االورام الظھاریة 

لسطح المبیض

Expression of SIX1, EYA2 and E-
cadherin in Surface Epithelial 
Ovarian Tumors

ھیام عبد السمیع عیاد / ھالھ سعید 
الربعي  / ایمان عبد الرازق توفیق / 

مروة محمد داود 2017

2203 12 مني عبد الحمید محمد قوره Pathology M D
التصنیف الجزیئي لسرطان القولون باستخدام الصبغة 

المناعیة بى راف فى600، ام ال اتش 1 و  ام اس اتش 2

Molecular subtyping of colorectal 
cancer using BRAFV600E, MLH1 
and MSH2 immunostaining

نانسي یوسف اسعد / ھالھ سعید الربعي 
/ رانیا عبد هللا عبد هللا حسنین / 

الشیماء محمود الحنفي 2017

2207 13 دینا محمد عبد الخالق عالم Pathology M D
دراسھ االظھار المناعى الھستوكیمیائى لبروتینات یاب1و 

التس 1و سي دى اكس 2 فى سرطان المعده

A Study of The 
Immunohistochemical Expression 
of YAP1, LATS1 and CDX2 
proteins in Gastric Carcinoma

مني عبد الحلیم قندیل / محمد ابراھیم 
شعبان  /  ایات شعبان حمیده 2017

2287 14 ھند احمد عبده قاسم Pathology M D
اظھار تروب 2 , سیكلن د1 و فوكس ب 3 فى سرطان 

المثانھ : دراسھ مناعیھ

TROP2, Cyclin D1 and FOXP3 
expression in urothelial bladder 
cancer: An immunohistochemical

مشیره محمد عبدالواحد / دالیا رفعت 
الشراكي  / عبدالنبى سعید عبدالنبى 2017

2646 15 ایات جمال الشین Pathology M D
إظھار دالالت الخالیا الجزعیة سي دى 133 وسي دى 44 

فى سرطان الخالیا الطالئیة للثدى

Immunohistochemical Expression 
of Cancer Stem Cell Markers 
CD133 and CD44 in Breast 
Carcinoma

نانسي یوسف اسعد / ناصر محمد عبد 
الباري / مروه محمد سراج الدین / 

اسماء شمس الدین محمد 2018

3047 16 مني سعید محمد طنطاوي Pathology M D

دور التعبیر المناعى الھستوكیمیائي لجزيء االلتصاق الخلوي 
الظھاري

وكى آي٦٧ واندوكان في التنبؤ بتكرار سرطان الخالیا الكبدیة 
بعد زراعة الكبد

Role of Immunohistochemical 
Expression of Epithelial Cell 
Adhesion Molecule, Ki67 and 
Endocan in the Prediction of 
Hepatocellular Carcinoma 
Recurrence after Liver 
Transplantation

مشیره محمد عبدالواحد / نیرمین احمد 
احسان / محمد ابراھیم شعبان / ضحي 

ماھر طایع / ایات شعبان حمیدة 2018

3467 17 ساره فھمي ابو السعود Pathology M D
إظھار البي دي 1و البي دي إل1 والسیتي إل إیھ 4 في 

سرطان المثانة :دراسة مناعیة ھستوكیمیائیة

Expression of PD1, PDL1 and 
CTLA4 in Bladder Cancer: 
Animmunohistochemical study

ھیام عبدالسمیع عیاد / نانیس شوقي 
ھولھ / شرین فتحي الجدي 2019

3502 18 علیاء ابو المجد مصیلحي Pathology M D
دراسھ االظھار المناعي الھستوكیمیائي لل pSTAT 3 وال 

VEGF وال HIF1-alpha في سرطان الخالیا الكلویھ

A Study Of The 
Immunohistochemical Expression 
of pSTAT3, VEGF and HIF-1 alpha 
In Renal Cell Carcinoma

مني عبد الحلیم قندیل / دالیا رفعت 
الشراكي / مروه محمد داوود 2019

3865 19 شیماء صبري أحمد الجمال Pathology M D

دراسھ تراكم الدھون في عینات الكبد لألطفال: عن مشاركھ 
دور التآكل الذاتي في طریقھ تطور المرض

بحث مقدم من

A study of steatosis in pediatric 
liver biopsy: implication of 
autophagy in the pathogenesis

مني عبد الحلیم قندیل / نیرمین أحمد 
احسان / نانیس شوقي ھولھ / مروة 

صالح جاد هللا 2020



3911 20 تیسیر عبدالحمید ابراھیم تعلب Pathology M D
دراسة اإلظھار المناعى الھستوكیمیائى للرور ألفا والالبت إم 

4 بیتا واإلى كادھرین فى سرطان المعدة

Immunohistochemical Study of 
RORα, LAPTM4B and 
E-Cadherin In Gastric Carcinoma.

منى عبدالحلیم قندیل   / عبدالنبى سعید 
عبدالنبى / میرفت محمود سلطان   / 
آیات شعبان حمیده  / شیرین محمد 

نجیب المشد 2020



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

382 1 غاده عادل حجازي Pharmacology M D

تاثیر الكافیین والكركمین بالمقارنة مع السلیمارین 
على الوقایة من التھاب الكبد الدھنى الالكحولى 

المحدث فى الفئران باستخدام غذاء عالى الدھون 
والسكروز

protective effect of caffeine and 
curcumin versus silymarin on non-
alcholic steatohepatitis induced by 
high fat high sucrose diet in rats

عبد الرحمن عبد الفتاح یاسین / 
محمد ھشام یسري دبا / عصام 

شحاتھ رضوان 2014

383 2 ایمان محمد مصطفي سوید Pharmacology M D

تأثیرالجمع بین الجلوكاجون الببتیدى األول 
واالنترفرون بیتا على نشاط خالیا تاء اللیمفاویة 

المساعدة 2 في النموذج المعملى لمرض التصلب 
المتعدد

effect of glucagon-like peptide-1 
agonist and interferon β 
combination on t-helper 2 cells 
activity in experimental model of 
multiple

محمد عھدي عطیھ / رحاب منیر 
سمكھ / إیمان عبد الفتاح بدر 2014

2478 3 ایمان ابو الیزید علي Pharmacology M D

التأثیر الوقائى المحتمل للمیتفورمین واالكسیناتید 
على اعتالل القلب والكلى المحدث عن طریق حقن 

الدوكسوروبیسین فى الجرذان

The Potential Protective Effect Of 
Metformin And Exenatide On 
Doxorubicin Induced Cardiotoxicity 
And Nephrotoxicity In Rats

مھا محمد البطش / منال عبد العزیز 
سعفان / مروه محمد سراج الدین / 

صفا ریاض الفقي 2017

3669 4 دعاء زغلول محمد شبل Pharmacology M D

دراسة التأثیر الوقائي المحتمل على األنسجة 
العصبیة لعقاري السیتاجلبتین والبیوجلیتازون على 

الوظائف اإلدراكیة في مرض الشلل الرعاش 
المحدث عن طریق حقن الروتینون فى الجرذان

Study of the Potential 
Neuroprotective Effect of 
Sitagliptin and Pioglitazone on 
Cognitive functions in Rotenone-
Induced Parkinson's Disease in 
Rats

مھا محمد البطش / عماد الدین متولى 
الحناوى / أماني توفیق الفخراني / 

رحاب منیر سمكة 2019

Pharmacology



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

462 1 احمد محمد محمد الفیشاوي Pediatrics M D
تقییم الھیبسیدین كمؤشر حیوى على االصابة بالتسمم 

البكتیري بالدم لدى حدیثى الوالدة
evaluation of hepcidin as a 
biomarker for neonatal sepsis

فادي محمد الجندي / احمد انور خطاب / حسن 
سعید بدر 2014

575 2 دعاء احمد السید غازي Pediatrics M D
تقییم االستعداد الوراثي لدى األطفال المصابین بالربو 

الشعبي: احتمالیة اإلصابة و شدة المرض

evaluation of genetic susceptibility 
on childhood bronchial asthma risk 
and severity

فھیمھ محمد حسان / احمد أنور خطاب / 
نجالء فتحي برسیم 2014

639 3 نیفین محمد فوزي علي عبد هللا Pediatrics M D

قیاس مستوى انیوالز الخالیا العصبیة في الدم 
والبروتین S100 كمؤشر حیوي دال على إصابات 

المخ لتصنیف نتائج ما  بعد االفاقة من السكتة القلبیة 
عند األطفال

the use of serum neuron-specific 
enolase and s100 protein as serum 
biomarkers of brain injury to classify 
outcome after resuscitation of 
pediatric cardiac arrest

فادي محمد الجندي / فھیمھ محمد حسان / 
حسن سعید بدر 2015

850 4 ھبھ السید شاكر احمد Pediatrics M D
الدراسة الجینیة لالطفال المصابین بداء السكري من 

النوع الثاني
Genetic studies of type 2 diabetes in 
children سھیر سید ابو العال / مھا عاطف توفیق 2015

852 5 شیماء صبحي منشاوي خلیفھ Pediatrics M D
تحدید القیم الطبیعیة لالنحراف الحلقي للصمام الثالثي 

أثناء االنقباض لألطفال وحدیثي الوالدة المصرین

Determination of Normalized Values 
of the Tricuspid Annular Plane 
Systolic Excursion (TAPSE) in 
Egyptian Neonates and Children

فھیمھ محمد حسان / احمد أنور خطاب / رانیا 
صالح الزیات 2015

993 6 ھبھ هللا محمد ناصر بحبح Pediatrics M D
تقییم كفاءة الغسیل الكلوي لألطفال في وحدة الغسیل 

الكلوي  في جامعة المنوفیة

EVALUATION OF HEMODIALYSIS 
ADEQUACY OF PEDIATRIC 
PATIENTS IN HEMODIALYSIS UNIT 
IN MENOUFIA UNIVESITY

علي محمد الشافعي / محسن ملیجي دیب  
/غاده محمد المشد/محمد احمد سمیر 2015

1041 7 نھي محمد عاشور جبریل Pediatrics M D

دراسة النسب المتتالیة للكتات بالدم و معدل 
استخالص اللكتات بالدم كعوامل تنبؤیة لمعدل الوفیات 

الناتج عن التسمم الدموي في األطفال حدیثي الوالدة

Serial Blood Lactate Levels And 
Lactate Clearance As Prognostic 
Factors For Neonatal Sepsis Mortality

فادي محمد الجندي /احمد أنورخطاب / دالیا 
منیر الالھوني/ دینا عبد الرازق میدان / 

نشوي عبد المطلب عبد المجید 2015

1079 8 رضا رزق ابو الغیط غنیم Pediatrics M D

تأثیر العالج الضوئي على مستوى  انترلیوكین 6 
وانترلیوكین 8  و عدد كرات الدم البیضاء في حدیثي 

الوالدة الذین یعانون من الیرقان الولیدى

Effect of Phototherapy on levels of 
interleukin 6 ,         interleukin 8  and 
White Blood Cell count  in Neonate 
with  indirect Hyperbilirubinemia

محسن ملیجي دیب  / الیف عبدالحكیم عالم  / 
محمد أحمد سمیر محمد / دالیا منیر الالھونى 

/مھا  معوض عالم 2015

1091 9 ازھار عبد الجابر عبد الرازق Pediatrics M D الھیدروكسي یوریا في عالج أنیمیا البحر المتوسط
Hydroxyurea in treatment of 
thalassemia

فریده حسین الرشیدي /اشرف عبد الرؤوف 
داود / محمود أحمد الحاوي 2015

1092 10 جمیلھ سعید خمیس عبد المعطي Pediatrics M D

دراسة العالقة بین الكتاال4 جین واالجسام المضادة 
لألنسولین في االطفال المصابین بمرض السكرى من 

النوع االول

Association of CTLA4 gene with anti 
insulin Antibodies in children with 
type 1 diabetes mellitus

مھا عاطف توفیق   / سھیر ابو العال / نجالء  
فتحي برسیم /  نعمھ حسین زعربان 2015

1151 11 ولید عبد المجید عبد الحمید صبیح Pediatrics M D
مؤشرات التغذیة فى األطفال مرضى  الغسیل الكلوي 

المزمن
Nutritional Markers of Pediatric 
Patients on Regular Hemodialysis

علي  محمد  الشافعى / غاده محمد المشد / 
زین عبداللطیف عمر 2015

1220 12 زینب سعید مصطفي عابدین Pediatrics M D
دراسة النمو الجسدى و مرحلة البلوغ في مرضى 

الداء السكرى من النوع األول

Study of Physical Growth and 
Pubertal Development in Type I 
diabetic patients سھیر سید ابو العال / مھا عاطف توفیق 2015

Pediatrics



1237 13 محمد شكري ابراھیم الحارون Pediatrics M D

عامل نمو الخالیا اللیفیھ -23 ودالالت الكالسیوم 
والفوسفور في دم االطفال المصابین بأمراض الكلي 

المزمنة

Serum Fibroblast Growth Factor- 23 
And Calcium-Phosphorus 
Metabolism Parameters In Children 
With Chronic Kidney Disease

علي محمد الشافعي / غاده محمد المشد  / 
زین عبد اللطیف عمر  / دالیا حسني ابو العال 2015

1285 14 مي الصیاد عبد الحمید الصعیدي Pediatrics M D

دور المانوز المرتبط باللكتین والفیكولین في حاالت 
ارتفاع درجة الحرارة المصاحب لنقص كرات الدم 

البیضاء في مرضي أطفال األورام

The Role of Mannose Binding Lectin 
and Ficolin-2 in Cases of  Febrile 
Neutropenia in Pediatric Patients 
with Malignancy

فریده حسین الرشیدي /سھام محمد رجب / 
إیمان عبد الفتاح بدر   / محمود احمد الحاوي 2016

1300 15 ھبھ بدیر غازي ابو العطا Pediatrics M D

تقییم معدالت مستقبل الیوروكیناز بالزمینوجین 
اكتیفاتور الذائب في التسمم الدموي البكتیري في 

األطفال حدیثي الوالدة

Evaluation of soluble urokinase 
plasminogen activator receptor 
levels in neonatal sepsis

فادي محمد الجندي / احمد أنور خطاب / خالد 
عبد المؤمن علي /دالیا منیر الالھوني 2016

1353 16 اسامھ عبد الغفار ابراھیم الشھاوي Pediatrics M D
تقییم تحلیل كریاتین كیناز والكتك دیھیدروجیناز 

كمدلول علي اإلختناق الولیدي لألطفال كاملي النمو

The Validity of Serum Creatine 
kinase and Lactate Dehydrogenase 
as Markers of Perinatal Asphyxia           
   in Term Neonates and its    
Correlation to Outcome

علي محمد الشافعي  / فادي محمد الجندي  / 
دالیا منیر الالھوني 2016

1367 17 رامي عشماوي احمد العشماوي Pediatrics M D نسبة البنتراكسین 3فى مرضى بیتا ثالسیمیا
Assessment of Pentraxin-3 Levels in 
patients with Beta Thalassemia

فریده حسین الرشیدي / سھام محمد رجب 
/اشرف عبد الرؤوف داوود / محمود أحمد 

الحاوي 2016

1794 18 محمود محمد احمد البحیري Pediatrics M D

دراسة المضاعفات العصبیة وتبادل الغاز الرئوي 
والوفاة قبل وبعد اجراء جراحة القلب المغلق خارج 

المضخة وجراحة القلب المفتوح داخل المضخة 
لالطفال المصابین بامراض خلقیة بالقلب.

Neurological complications, 
Pulmonary Gas Exchange and 
Mortality of Children with Congenital 
Heart Disease before and after Non-
Bypass versus Bypass Surgery

احمد ثابت محمود /مھا عاطف توفیق / محمد 
مفید مرسي 2016

2273 19 رحاب باسم محمد حسن بركات Pediatrics M D
دور قدرة الطرد من الجلیكوبروتین السطحي (بي) في 

استجابة المرضى للعقارات المضادة للصرع

Role of P-Glycoprotein Efflux 
Capacity in Antiepileptic Drug 
Efficacy

فادي محمد الجندي / حسن سعید عثمان بدر / 
سامح عبد هللا عبد النبي / بالل منتصر 2017

2284 20 ھبھ محمد صبحي الزفزاف Pediatrics M D

تقییم الدعم الغذائي وارتباطھ بنتائج مرضى الحاالت 
الحرجة الذین تم قبولھم في وحدة العنایة المركزة 

لألطفال

Assessment of nutritional support 
and its correlation with outcome of 
critically ill patients admitted to 
pediatric intensive care unit

علي محمد الشافعى / دالیا منیر الالھونى / 
نجوان یسري صالح / زین عبد اللطیف عمر 2017

2594 21 سناء منصور محمد Pediatrics M D

دور الموجات الصوتیة و مؤشرات دوبلر الموجات 
الصوتیة فى التشخیص الباثولوجى و متابعة األطفال 

المصابین بالفشل الكلوى المزمن

Role of Ultrasound And Ultrasound 
Doppler Indices In Pathological 
Diagnosis And Follow Up In Children 
With Chronic Kidney Disease

غاده محمد المشد / زین عبد اللطیف عمر / 
محمد كامل عبد المجید 2018

2756 22 اماني احمد البسیوني البنا Pediatrics M D
تشخیص النھجان اللحظى لألطفال حدیثى الوالدة 

بواسطة األشعة التلیفزیونیة على الرئة
Lung Ultrasonography to Diagnose
Transient Tachypnea of the Newborn

فادي محمـد الجندى / دالیا منیر الالھونى / 
ولید عبد الفتاح موسى 2018



2757 23 احمد شوقي سید احمد ابو ھولھ Pediatrics M D
العالقة بین طفرات الجین WT1و تشوھات األعضاء 
التناسلیة الخارجیة في الذكور من األطفال المصریین

Association of Wilm's tumor 1 gene 
mutations with genital malformations 
among Egyptian male children

سھیر سید ابو العال  / مھا عاطف توفیق / 
طارق مصطفي كمال 2018

2806 24 زینب صبري محمد ابو زنھ Pediatrics M D

 IL2RAو PTPN22  دراسھ التنوع الجینى لجینى
لدى بعض االطفال المصریین مرضى السكر من النوع 

االول

Study of PTPN22 gene and IL2RA 
gene polymorphisms among 
Egyptian children with Type 1 
diabetes

مھا عاطف توفیق / سھیر سید ابو العال / 
عصام شوقي خطاب 2018

3014 25 رانیا صالح الدین حسین علي Pediatrics M D
القیمة التنبؤیة لعامل النمو اللیفي 23 في فشل القلب 

في االطفال
Prognostic role of  fibroblast growth 
factor 23 in pediatric heart failure

فھیمھ محمد حسان / احمد أنورخطاب / رانیا 
صالح الزیات / سالي محمد الحفناوي 2018

3017 26 عصام عوض عبد القوي Pediatrics M D
دراسة مبرمج موت الخالیا 1 في االطفال المصابین 

بالنقص المناعى للصفائح الدمویة

Study of programmed death-1 with 
primary immune thrombocytopenia 
in pediatrics

فادي محمد الجندي / محمود احمد الحاوي / 
أمیره محمد شحاتھ 2018

3036 27 علیاء احمد سالمھ Pediatrics M D
دراسة السي دي28في األطفال المصابین بمرض 

نقص الصفائح الدمویة المناعي
Study Of CD28 In children With 
Primary Immune Thrombocytopenia

فادي محمد الجندى / محمود احمد الحاوي / 
أمیره محمد شحاتة 2018

3324 28 محـمد عـــادل حســن ابــوقــوره Pediatrics M D

تجربھ عشوائیھ محكومھ مقارنھ دواء الدوبامین 
بدواء األدرینالین في عالج حاالت الصدمھ الناتجھ عن 

التسمم البكتیري في االطفال

Comparison between Dopamine and 
Epinephrine for Management of 
Pediatric Septic Shock: A 
Randomized Controlled Trial

فــــــادي محمد الجنــــــــدي  / محمد سعید 
المكاوي  / نجوان یسري صالح 2019

3409 29 احمد مصطفي بكر الھواري Pediatrics M D

األشكال المتعددة للجین المكون لإلنزیم المصنع ألكسید 
النیتریك البطاني (786T/C) في األطفال المتعافین 

من السرطان

Endothelial Nitric Oxide Synthase 
Gene Polymorphism (786T/C) in 
Childhood Cancer Survivors

فریده حسین الرشیدي / محمود احمد الحاوي / 
محمد شوقي عبد هللا / باسم عبد الفتاح الجزار 

/ سالي محمد الحفناوي 2019

3431 30 رحاب جوده محمد عبدالقادر Pediatrics M D
قیمھ قیاس عامل بى 7 – اتش 3 فى الدم لألطفال 

المصابین بإعتالل الموسع فى عضلةالقلب

Value of serum level of B7-H3 
measurement in children with dilated 
cardiomyopathy

فھیمھ محمد حسان / رانیا صالح الزیات / 
محمد سلیمان رزق 2019

3599 31 رضوى محمد عبد الحكیم زینة Pediatrics M D

تقییم اداء مؤشر علة وظائف االعضاء الحاد والمؤشر 
المعدل لحدیثي الوالدة المعتلین ومؤشر فشل االعضاء 

المتسلسل بین االطفال حدیثي الوالدة ذوي الحاالت 
الحرجة

Prognostic Value of Score for 
Neonatal Acute Physiology (SNAP-II), 
Modified Sick Neonatal Score 
(MSNS) and Pediatric Sequential 
Organ Failure Assessment (P.SOFA) 
Scores in Critically Ill Neonates فادى محمـد الجندى / دینا عبد الرازق میدان 2019

3686 32 أحمد نبیل سعید البزار Pediatrics M D

تأسیس الرسوم البیانیة المئویة لضغط الدم في 
األطفال والمراھقین في محافظة المنوفیة– مدینة 

شبین الكوم

Establishment of Children and 
Adolescents Blood Pressure 
Percentile Charts in Shebin El-Kom 
City, Menoufia Governorate على محمد الشافعي / وائل عباس بحبح 2019

3822 33 Pediatrics آیة عبدالرازق السید أبو حجازي M D
الحمیة الكیتونیة في األطفال المصابین بالصرع 

المستعصي
Ketogenic Diet in children with 
intractable  Epilepsy

على محمد الشافعي / سامح عبد هللا عبد النبي 
/ زین عبد اللطیف عمر  / وائل عباس بحبح 2019



3845 34 نھلة محروس عبد النبي الصباغ Pediatrics M D

تقییم القدرة التشخیصیة لمقیاس كومیس كاداة الختیار 
االطفال الذین عندھم احتمالیة التشخیص كمرضي 

حساسیة اللبن البقرى فى محافظة المنوفیة

Evaluation of  the diagnostic 
accuracy of CoMiSS score to select 
infants at risk of having cow’s milk 
protein allergy in Menoufia 
governorate

علي محمد الشافعي / زین عبد اللطیف عمر / 
وائل عباس بحبح 2019

3870 35 والء محمد نبیل ابراھیم Pediatrics M D
الدراسة اإلكلینیكیة للكوبیبتین في تشخیص والتنبؤ 

بالتسمم الدموى فى وحدة العنایة المركزة لألطفال

Clinical study of Copeptin as a 
Diagnostic and Prognostic 
Biomarker for Sepsis in Pediatric 
Intensive Care Unit فادى محمد الجندى / ایمان عبدالفتاح بدر 2020

3890 36 أحمد فوزي محمود المقیمى Pediatrics M D
قیمة سكور فشل األعضاء المتسلسل لحدیثي الوالدة 

في التنبؤ بوفیاتھم

VALIDITY OF NEONATAL 
SEQUENTIAL ORGAN FAILURE 
ASSESSMENT (nSOFA) SCORE IN 
PREDICTION OF NEONATAL 
MORTALITY

فادى محمد الجندى / دینا عبد الرازق میدان / 
رضا عبد اللطیف ابراھیم 2020

3908 37 دینا عبد العزیز حماد Pediatrics M D
االعراض العصبیة والنفسیة في االطفال الذین یعانون 

من امراض التمثیل الغذائي الموروثة

Neuropsychiatric findings among 
children with inherited metabolic 
diseases

أحمد ثابت محمود / مھا عاطف محمد توفیق  
/ سامح عبدهللا عبد النبي 2020



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

1503 1 مھا محمد عبد الرءوف سالمان
Physical 
Medicine M D

دراسة عوارض الجھاز الحركى في مرضى داء األمعاء 
االلتھابى

Study of Muscloskeletal manifestation in 
patients with Inflammatory Bowel 
Diseases

سمر جابر سلیمان / عالء عبد العزیز 
لبیب / محمد حمدي بدر / ولید عبد 

الفتاح موسى 2016

1509 2 جیھان دسوقي فاید فاید
Physical 
Medicine M D

االرتباط بین مستوى معامل نخر الورم المصلي الفا و 
خطورة المرض و استجابتھ لبروتوكول اعادة التاھیل 

في االطفال ذوي الشلل الدماغى التشنجي

Relation of plasma Tumor Necrosis 
Factor-alpha level with disease severity 
and response to rehabilitation protocols 
in children with spastic cerebral palsy

سمر جابر سلیمان / ھبھ احمد عسیلي / 
سامح عبد هللا عبد النبي 2016

1966 3 ایمان عبد العزیز علي جلبط
Physical 
Medicine M D

تقییم حقن صفائح الدم الغنیة بالبالزما مقابل 
الكورتیزون استرشادا بالموجات فوق الصوتیة لمفصل 

العجزي الحرقفي المراض تصلب العمود الفقري 
المناعیھ

Evaluation of Platelet-Rich Plasma 
Versus steroid in treatment of sacroillitis 
by Ultrasound-Guided Injection In 
Seronegative Axial 
Spondyloarthropathies patients

سمر جابر سلیمان / عالء عبد العزیز 
لبیب / ایمان علي عبد هللا / محمد كامل 

عبد المجید 2017

2574 4 امیره طارق الشنواني
Physical 
Medicine M D

أھمیة الدراسات التصویریة وكیمومین سي- اكس- سي 
10 في االكتشاف المبكر اللتھاب المفاصل الصدفي في 

مرضى صدفیة الجلد

IMPORTANCE  OF  IMAGING  STUDIES  
AND  SERUM  C-X-C  MOTIF 
CHEMOKINE 10  IN  EARLY  DETECTION  
 OF  PSORIATIC 
SPONDYLOARTHROPATHY  IN  
PATIENTS  WITH  SKIN  PSORIASIS

سمر جابر سلیمان / محمد عبد الواحد 
جابر / عالء عبد العزیز لبیب / دینا 

سالم فتوح سلیمان / ولید عبد الفتاح 
موسي 2018

2893 5 شیماء محمد رافت شاھین
Physical 
Medicine M D

نیوروبیلین-1 كمؤشر بیولوجي تشخیصي في ذئبة 
الكلي  وعالقتھ بتصلب الشرایین تحت اإلكلینیكي في 

مرضى الذئبة الحمراء

Neuropilin-1 as a prognostic biomarker 
in lupus NEPHRITIS AND its relation to 
subclinical ATHEROSCLEROSIS in 
systemic lupus patients

 سمر جابر سلیمان / دالیا صالح سیف 
/ دینا ممدوح سراج / خالد محمد امین 

الزرقاني 2018

3029 6 نھي صبحي عبد هللا الدسوقي
Physical 
Medicine M D

تاثیر األجسام المضادة للغدة الدرقیة على حدة مرض 
الروماتوید المفصلي

Impact Of Thyroid Autoantibodies On 
Rheumatoid Arthritis Severity

سمر جابر سلیمان / عالء عبد العزیز 
لبیب / سجي فرحات الجزار / ولید عبد 

الفتاح موسى 2018

3038 7 عماد محمد محمود بركات
Physical 
Medicine M D

دراسة مقارنة بین البالزما الغنیة بالصفائح الدمویة 
وحمض الھیالورونیك في عالج خشونة الركبة األولیة

Platelet Rich Plasma versus Hyaluronic 
Acid in Treatment of Primary Knee 
Osteoarthritis: Comparative Study

سمر جابر سلیمان / عالء عبد العزیز 
لبیب / دالیا حسني  ابو العال / سجي 

فرحات الجزار 2018

3493 8 دالیا احمد سعد نوفل
Physical 
Medicine M D

تقییم كثافة العظام وعالمات تجُدد العظام في المرضي 
الذین یعانون من التھاب المفاصل الیفعي مجھول السبب

Assessment of Bone mineral density and 
bone turnover markers in patients with 
juvenile idiopathic arthritis.

سمر جابر سلیمان / عالء عبد العزیز 
لبیب / دینا سالم فتوح 2019

Physical Medicine



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

35 1 ھبھ فتحي السید الدمیاطي Physiology M D

تأثیرالعالج بالكیورستین على وظائف الكلى وبطانة 
األوعیة الدمویة وبعض القیاسات الدینامیكیة بالدم فى 

الجرذان المصابة بفرط حمض الیوریك بالدم

effect of quercetin treatment on 
renal functions, vascular 
endothelium and some 
hemodynamic parameters in 
hyperuricemic rats

سھیر عبد الحمید صالح / جرجس صبري 
یوسف حنا / ھیام عبد السمیع عیاد 2013

36 2 نرمین رزق ابراھیم رجب Physiology M D

دراسة تأثیر مساعد اإلنزیم س10 على التسمم 
العضلي المحدث بعقار مثبط للدھون في الجرذان ذات 

الكولیستیرول المرتفع بالدم

a study on the effect of co-enzyme 
q10 on hypolipidimic drug-induced 
myotoxicity in hypercholesterolemic 
rats

سھیر عبد الحمید صالح / ھشام احمد ضیاء 
عبد الرازق / .ایمان علي عبد الفتاح بدر 2013

279 3 ھبھ راضي علي سالم Physiology M D

تأثیر ممارسة السباحة والمیالتونین على تفاعلیة 
األوعیة الدمویة ووظائف الكبد وبعض أوجھ األیض 
في الفئران التي تتغذى على جرعة عالیة من سكر 

الفركتوز

effect of swimming exercise and 
melatonin on vascular reactivity, 
liver function and some metabolic 
aspects in high fructose-fed rats

ھشام احمد ضیاء عبد الرازق / جرجس صبري 
یوسف حنا / السید صابر أبو النور 2014

1242 4
سوزان عبد الحمید عبد الحفیظ 

خضیر Physiology M D

دراسة عن تأثیر الكیورستین على مستوي الجلوكوز 
بالدم و مقاومة األنسولین و األداء العضلي الھیكلي 

في ذكور الجرذان المصابة بمرض البول السكري

A Study on the Effect of Quercetin 
on Glycemic State, Insulin 
Resistance and Skeletal Muscle 
performance in Diabetic Male Rats

سھیر عبد الحمید صالح / محمد حنفي احمد 
حسن / سوزي فایز كامل عویضھ /محمد علي 

محمد زاید 2015

1560 5 ابتھال متولي محمد متولي Physiology M D

دور مثبط إنزیم داي ببتیدیل ببتیداز-4على الحالة 
السكریة بالدم و ضغط الدم الشریانى وتفاعلیة األوعیة 
الدمویة فى نوعى مرض البول السكرى األول والثانى 

فى الفئران- دراسة مقارنة

Role of dipeptidyl peptidase-4 
inhibitor in the control of glycemic 
state, arterial blood pressure and 
vascular reactivity in type I and type 
II diabetes mellitus in rats: a 
comparative study

سھیر عبد الحمید صالح / جرجس صبري 
یوسف حنا / احمد محمد محمد جعفر / أمنیھ 

أمین عبد المعبود 2016

1622 6 رضا ابو الفتح احمد ابو السعود Physiology M D

تأثیر وخر اإلبر الكھربى على توازن الجلوكوز 
وتفاعلیة األوعیھ الدمویة فى الفئران المصابھ بمرض 

البول السكرى

Effect of Electroacupuncture on 
Glucose Homeostasis and Vascular 
Reactivity in Diabetic Rats

ھشام احمد ضیاء عبد الرازق / جرجس صبري 
یوسف حنا / سوزان مصطفي ھزاع / غاده 

سمیر عبد هللا / شیماء محمد عبد الغني 2016

1715 7
ایمان محمد كمال سعید عبد 

الرحمن Physiology M D

دور األیریسین " الھرمون العضلي الجدید" في 
تحسین إلتھاب األعصاب الطرفیة في مرض البول 

السكري المحدث تجریبیاً في الجرذان

Impact of irisin "a novel myokine" in 
ameliorating polyneuropathy of 
experimentally-induced diabetic rats

محمد حنفي احمد حسن / محمد عبد الفتاح 
بنداري / صفاء محمد القطب صالح / سالي 

سعید دنیا  / إیمان ابراھیم الجیزاوي 2016

2060 8 مروه محمد عادل علي محمد Physiology M D

تأثیر غلق قنوات الكالسیوم والعالج بمضاد األكسدة 
على التغیرات في وظائف القلب واألوعیة الدمویة 
والكبد والكلى الُمحدثة بواسطة جلوتامیت أحادي 

الصودیوم في الجرذان

Impact of Calcium Channel 
Blockade and Antioxidant Therapy 
on Monosodium Glutamate-Induced 
Changes of Cardiovascular, Liver 
and Kidney Functions in Rats

ھشام احمد ضیاء عبد الرازق / جرجس صبري 
یوسف حنا / ھالھ سعید الربعي / سالي سعید 

علي دنیا / شیماء محمد عبد الغني مطاوع 2017

Physiology



2951 9 اسراء عاطف ابراھیم سالم Physiology M D

تأثیر ل- كارنتین وأتورفاستاتین علي نموذج إصابة 
النخاع الشوكي الناتجة عن نقص وإعادة الترویة في 

الفئران

Effect of L-Carnitine and 
Atorvastatin on a Rat Model of 
Ischemia-Reperfusion Injury of 
Spinal Cord

 محمد حنفي احمد حسن / ھشام أحمد ضیاء 
عبد الرازق / أسماء جابر عبده / سوزان 

مصطفي ھزاع / عصام عمر إبراھیم ھندیھ 2018

2962 10 الزھراء احمد محمود فرج شریف Physiology M D

دراسة عن التأثیر الواقي على األعصاب لعقاري 
بیراسیتام وفینكامین

في نموذج لمرض الفئران بالرعاش الُمستحث باألدویة

Astudy on Neuroprotective Effect of  
Piracetam and Vincamine on a Rat 
Model of Drug- induced Parkinson's 
Disease

محمد حنفي احمد حسن / ھشام أحمد ضیاء 
عبدالرازق / یحیي محمد نجیب عبدالسالم / 
السید صابر أبو النور /ھبھ راضي علي سالم 2018

3008 11 ٲنوار مبروك حسن شعبان Physiology M D

ثیر محسسات اإلنسولین ومثبطات  دراسة مقارنة ت
ناقل الصودیوم والجلوكوز2 علي معدالت السكر بالدم 

وٲداء الجھاز الدوري في الجرذان المصابة بمرض 
البول السكري النوع الثاني

Effect of insulin sensitizer and 
sodium glucose cotransporter 2 
inhibitor on glycemic state and 
cardiovascular performance in type 
II diabetic rats: comparative study

سھیر عبد الحمید صالح / جرجس صبري 
یوسف حنا / صبحي السید حسب النبى / 

سوزي فایز كامل عویضھ / ھبھ فتحي الدمیاطي 2018

3592 12 بسمة صبحي محمد غنیم Physiology M D

تأثیر مضاد األكسدة األستازانثین على معدالت السكر 
بالدم والوظیفة المعرفیة للمخ والحمض النووي في 

الحصین في الجرذان المصابة بالبول السكري من 
النوع الثاني

Effect of Potent Anti-Oxidant 
Astaxanthine on Glycemic state, 
Cognitive Brain Function and 
Hippocampus DNA in Type 2 
Diabetic Male Rats

سھیر عبد الحمید صالح / جرجس صبري 
یوسف حنا / صبحى السید حسب النبي  / 

سوزي فایز كامل عویضة / شیماء عبد الغنى 
مطاوع 2019

3593 13 منى السعید عبدالوھاب فرج Physiology M D

التأثیر الوقائي والعالجي لألستازانثین على الوظیفة 
المعرفیة للمخ والحمض النووي فى الحصین وبعض 
القیاسات بالدم في الجرذان المعرضة لإلجھاد الخفیف 

المزمن الذي ال یمكن التنبؤ بھ

Prophylactic & Therapeutic Effect of 
Astaxanthin on Brain Cognitive 
Function, Hippocampus DNA and 
Some Blood Parameters in Rats 
Exposed to Chronic Unpredictable 
Mild Stress

سھیر عبد الحمید صالح / محمد حنفى أحمد 
حسن / صبحى السید حسب النبى / سوزان 

مصطفى ھزاع / دالیا فتحى العجمى 2019

3612 14 سارة السید محمود عبده Physiology M D

تأثیر نظام الكیتون الغذائى وتقیید السعرات الحراریة 
والصوم المتقطع على وظائف المخ والقلب والكبد فى 

الفئران المتقدمھ في العمر

Impact of Ketogenic Diet, Caloric 
Restriction and Intermittent Fasting 
on The Brain, Heart and Liver 
Functions in Aged Rats

محمد حنفي أحمد حسن / ھشام أحمد ضیاء 
عبدالرازق / إیمان عبد الفتاح بدر / یحیى 

محمد نجیب عبدالسالم / أحمد محمد محمد جعفر 2019



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

40 1 ھشام كامل حسن عبد القادر Plastic surgery M D
النتائج الوظیفیة والشكلیة ما بعد الطرق 

العالجیة المختلفة لتغطیة أسطح الید

functional and cosmetic outcomes 
after different modalities for hand 
resurfacing

فؤاد محمد غریب / محمد احمد مجاھد / شریف 
محمد القشطي 2013

68 2 حسام الدین ابراھیم عمار Plastic surgery M D

دراسة تأثیرعملیات حقن الدھون فى 
تشوھات الوجھ على حجم و مكونات أنسجة 

الوجھ

histopathological and volumetric 
assessment of fat injection in facial 
deformities

فؤاد محمد غریب / محمد احمد مجاھد / مشیره 
محمد عبد الواحد 2014

340 3 احمد ابراھیم فھیم Plastic surgery M D
امكانیھ الخالیا الجذعیة فى تجدید الجلد بعد 

الحرق
potential of stem cells for skin 
regeneration following burn

طارق عبد الحمید كشك / دالیا محمــد السقـا / 
احمد ثروت نصـار 2014

542 4 محمد رمضان منصور احمد Plastic surgery M D

دراسة مقارنھ ما بین وضع طعم ترصیعي 
من عدمھ في شق الصفیحة الظھریة لعالج 

اإلحلیل التحتي

comparative study between 
tubularized incised plate 
urethroplasty with and without dorsal 
inlay graft

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / یاسر محمد عمر 
الشیخ / شریف محمد إسماعیل القشطي 2014

771 5 محمد عبد السالم احمد محمد Plastic surgery M D

تقییم النواحى الجمالیة  بعد حقن الدھون 
الذاتیة فى الثدى مصحوبا بالبالزما الغنیة 

بالصفائح الدمویة

aesthetic outcomes of autologous fat 
grafting enriched with platelet rich 
plasma in breast lipofilling

محمد احمد مجاھد / اشرف عبد الرءوف داود / 
دالیا محمد مفرح السقا 2015

790 6 یاسر إمام محمد السھیتي Plastic surgery M D

دراسة الطرق الجراحیة االمنة لرفع السدیلة 
الربلیة المنعكسة الممتدة

مع عضلة الساق

surgical overview of harvesting 
gastrocnemious muscle with 
reversed extended sural flap, safety 
and surgical refinements

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / یاسر محمد عمر 
الشیخ / اشرف محمود الرھاوي 2015

801 7 احمد فؤاد سلیمان البرجي Plastic surgery M D
تقییم طریقة الشریحة المعتمدة على الحاجز 

الثد یي كإحدي طرق تصغیر الثدي
Evaluation of Septum Based 
Reduction Mammaplasty

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / دالیا محمد مفرح 
السقا / جیھان فاروق علي العقباوى 2015

1008 8 عزت عبد الحمید محمد عالم Plastic surgery M D

ابطال االجسام المستضادة فى الرقع الجلدیة 
المتجانسة فى عالج حاالت الحروق ذو 

النسب الكبیرة
Deantigenicity of Skin Homografts in 
Management of Major Burn Cases

محمد احمد مجاھد / شریف محمد القشطي  / احمد 
ثروت نصار 2015

1015 9 احمد عبد السالم عطیھ ابو عیطھ Plastic surgery M D

دراسة التغیرات الناتجھ عن نقل الدھون 
الذاتیھ للثدي بأستخدام التصویر الشعاعي 

والموجات الفوق الصوتیھ للثدي

MAMMOGRAPHIC AND 
ULTRASONOGRAPHIC CHANGES 
FOLLOWING AUTOLOGOUS FAT 
GRAFT TO THE BREAST

فؤاد محمد غریب / محمد جمال الدین اللبان / دالیا 
محمد مفرح السقا  / سوزان فؤاد عمر 2015

1112 10 احمد ابراھیم یاسین ابراھیم Plastic surgery M D
نقل األوتار في عالج  قطع الوتر

القدیم بالید
Management of Old Cut Tendon In 
The Hand By Tendon Transfer

فؤاد محمد غریب / دالیا مفرح السقا / احمد ثروت 
نصار / محمود عبدالرحمن علي   / محمد محمود 

الفقى 2015

1284 11 عمر محمد عبد القادر علي Plastic surgery M D

تحسین النتائج الجمالیة لعملیات تصغیر 
الثدي المعتمده علي السدیلھ السفلیة للثدي 

عن طریق تعلیق وتثبیت انسجة الثدي 
بالغشاء الصفقي للصدر بشرائح من االدمھ

Refine the aesthetic out come of 
inferior pedicle breast reduction by 
dermal suspension sling technique

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / اشرف محمود 
الرھاوي /دالیا محمد مفرح السقا 2016

1333 12 احمد محمد محمد النجار Plastic surgery M D
دراسة االنماط المختلفھ الستخدام سدیلة من 

العضلھ النعلیة فى تكمیل الساق

Assessment of different modalities of 
soleus muscle flap in leg 
reconstruction

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / دالیا محمد مفرح 
السقا / اشرف محمود الرھاوي 2016

Plastic surgery



1385 13 محمود محمد الرفاعي Plastic surgery M D

تجمیل الثدي في مرحلة ما بعد البدانة
دراسھ لتقییم النتائج الجمالیھ ومعدل 

المضاعفات

Evaluation Of Deformities,procedures 
And Cosmetic Outcomes Of        
Post bariatric Mammoplasty

فؤاد محمد غریب / دالیا مفرح السقا  / احمد 
ثروت نصار 2016

1401 14 محمد سعید علي دنیا Plastic surgery M D

دراسة عن الشریحة الجلدیة المعتمدة على 
شریان ثاقب من الشریان الزندي لتعویض 

األنسجة المفقودة من الید والساعد

Dorsal Ulnar Artery Perforator Flap 
for Hand and Distal Forearm 
Reconstruction
(Radiological & Clinical Study)

طارق فؤاد كشك / شریف محمد القشطي / رحاب 
محمد حبیب 2016

1421 15 محمد ابراھیم سید احمد غزال Plastic surgery M D

التغیرات المناعیة و الكیمیائیة الحیویة 
كعوامل نذیر بعد استخدام الرقع الجلدیة 
المتجانسة فى عالج حاالت الحروق ذو 

النسب الكبیرة

Biochemical and immunological 
changes as prognostic factors after 
homografts application for 
management of major burn patients

محمد احمد مجاھد / شریف محمد القشطي  / احمد 
ثروت نصار 2016

1422 16 محمد عبد الغني اسماعیل Plastic surgery M D

تقییم النتائج التجمیلیة والوظیفیة للطرق 
المختلفة لالصالح الثانوي لتشوھات االنف 

المصاحبة لحاالت الشفة األرنبیة

Evaluation of Aesthetic and 
Functional Outcome of Different 
Techniques of Secondary Cleft Lip 
Rhinoplasty

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / یاسر محمد عمر 
الشیخ / شریف محمد إسماعیل القشطي 2016

1429 17 ابراھیم عوض محمد رزق Plastic surgery M D
إستراتیجیة اختیار العنیق األدمي الجلدي 

الغدي في التصغیر العالجي التجمیلي للثدي

Strategy For Selection Of 
Dermoglandular Pedicle In 
Therapeutic Reduction Mammoplasty

 فؤاد محمد غریب / عمر زكریا یوسف / دالیا 
مفرح السقا /احمد ثروت نصار 2016

1854 18 محمد عبد هللا محمد النحاس Plastic surgery M D

تقییم مدى عملیة استخدام سدلة الفخذ 
األمامیھ الجانبیھ الحره في إصالح و ترمیم  

االصابات الشدیده لألطراف السفلیھ من 
الجسم

Reconstruction of Complex Soft-
tissue Defects in The Lower 
Extremities with Free Anterolateral 
Thigh Perforator Flap.

 طارق فؤاد عبد الحمید كشك / شریف محمد 
إسماعیل القشطي / احمد عبد العزیز تعلب 2016

1947 19 حسام حسن عبد الرحیم فوزي Plastic surgery M D

إدخال تكنولوجیا الطباعة ثالثیة األبعاد في 
العالج الجراحي لتشوھات عظام الوجھ 

والجمجمة

Integration of Three Dimensional 
Printing  Technology in Surgical 
Treatment of Craniofacial Skeletal 
Deformities.

 فؤاد محمد غریب / دالیا مفرح السقا / احمد 
ثروت نصار 2017

1952 20 ھیثم شاكر احمد رزق Plastic surgery M D

استخدام العضلة السلخیة الصفنیة كتعدیل 
لطریقة كویاناجى الصالح اإلحلیل البولى 

السفلى الخلفى "القریب"

A New Modification of Koyanagi 
Technique Using Dartos Muscle Flap 
in Management of Proximal 
Hypospadias

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / یاسر محمد عمر 
الشیخ / اشرف محمود الرھاوي 2017

1959 21 محمد ممدوح محمد الجندي Plastic surgery M D

دراسة مقارنة بین فصل الحلزون عن وترة 
األذن وتقنیات ماستردي في إصالح األذن 

البارزة

Comparison Study Between 
Separation of Helix from Antihelix 
and Mustarde Techniques in 
Management of Prominent Ear

طارق فؤاد كشك / احمد عبد العزیز تعلب / أشرف 
محمود الرھاوي 2017

1990 22 محمد سعد فتوح ابو شعبان Plastic surgery M D  الطرق المختلفھ إلصالح عدم تناسق الثدیین
Different Modalites For Correction Of 
Breast Asymmetry.

محمد احمد مجاھد / یاسر محمد الشیخ / احمد عبد 
العزیز تعلب 2017

2209 23 رافت شعبان احمد دیاب Plastic surgery M D

مقارنة بین استخدام جھاز الضغط السالب 
واستخدام الغیارات ذات قوة االمتصاص 
العالیة فى عالج الجروح شدیدة االرتشاح

Negative Pressure Wound Therapy 
Versus
Highly-Absorptive Wound Dressings 
for Management of Highly-Oozing 
Wounds

محمد احمد مجاھد / مدحت سامي علي حسن  / 
أحمد ثروت نصار 2017



2294 24 احمد محمد حرفوش Plastic surgery M D

دراسة عن استخدام الشریحة المنعزلة 
لضرة الید 

كخیار أمن وممتاز لعالج عیوب االصبع 
الصغیر

Hypothenar island flap: A safe and 
excellent choice for little finger 
defects

طارق فؤاد كشك /  شریف محمد القشطي / اشرف 
محمود الرھاوي 2017

2438 25 محمد نعیم عبد الحمید النحاس Plastic surgery M D
تحسین النتائج لجراحات شد البطن بعد 

فقدان الوزن الشدید

Optimization of the results in 
Abdominoplasty after massive 
Weight Loss

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / احمد عبد العزیز 
تعلب / احمد فرجاني صابر 2017

2501 26 احمد سعید بسیوني سالمھ Plastic surgery M D

زراعة الشعر في ندبات الوجھ وفروة 
الرأس بعد تھیئة نسیج الندبة بمساعدة 

اللیزر أو بالبالزما الغنیة بالصفائح الدمویة

Staged Hair Transplantation in Face 
and Scalp Scars after Carbon Dioxide 
Laser or Platelets Rich Plasma-
Assisted Scar Tissue Remodeling

دالیا مفرح السقا /  محمد إبراھیم شعبان / مدحت 
سامي علي حسن 2017

2505 27 حنان علي علي داود Plastic surgery M D الطرق المختلفھ لتجمیل أرنبة االنف
Different Modalitis In Nasal  Tip 
Definition

طارق فؤاد كشك / احمد عبد العزیز تعلب  / أحمد 
فرجاني صابر 2017

2522 28
حسام السید البدوي عبد الحافظ 

ابراھیم Plastic surgery M D

تقییم نتائج حقن الدھون بالجسم باستخدام 
و بدون استخدام البالزما الغنیة بالصفائح 

الدمویة

Evaluation of Aesthetic Outcome and 
Fat Resorption After Lipofilling with 
And without Platelet Rich Plasma

محمد احمد مجاھد  / یاسر محمد الشیخ  / أشرف 
محمود الرھاوي 2017

2523 29 ھبھ رفعت عبد الرازق الخولي Plastic surgery M D
تقییم استخدام الرقعة الجلدیة المتماثلة 

لعالج مرضى الحروق الكبرى

Evaluation of The Use of Skin 
Homograft for Management of Major 
Burn Patients

محمد احمد مجاھد / شریف محمد القشطي / احمد 
ثروت نصار 2017

2535 30 محمد سعید محمد الحداد Plastic surgery M D
 مراجعة تجمیل االنف

 المشكلة و الحل
Revision Rhinoplasty
 The Problem and the Management

دالیا مفرح السقا / مدحت سامي علي حسن / احمد 
فرجاني صابر 2017

2548 31 اسماء محمد عبد الخالق المحرات Plastic surgery M D
اآلثار المترتبة على شفط الدھون بكمیة 

كبیرة على وزن الجسم
The Effects of Large volume 
Liposuction on Body Weight

طارق فؤاد كشك / احمد عبد العزیز تعلب / أحمد 
فرجاني صابر 2017

2592 32 احمد سید زكریا السید Plastic surgery M D
تشكیل ھیكل صوان األذن عن طریق طباعة 
مجسم ثالثي األبعاد في عملیات اصالح األذن

Customizing Auricular Framework by 
Application of Three-Dimensional 
printing model for ear reconstruction

 فؤاد محمد غریب /  مدحت سامي حسن /  احمد 
عبدالعزیز تعلب 2018

2622 33 اماني الجوھري ابراھیم زین الدین Plastic surgery M D
استخدام السدیلة الغشائیة خلف األذن فى 

اصالح األذن الوطواطیة
Post Auricular Fascial Flap In 
Otoplasty

طارق فؤاد كشك / احمد عبد العزیز تعلب / أشرف 
محمود الرھاوي 2018

2636 34 مینا جمال حلمي جرجس Plastic surgery M D ادماج المنظار في جراحات محجر العین
Integration of the Endoscope in 
Orbital Surgery

فؤاد محمد غریب / یاسر محمد الشیخ/ احمد ثروت 
نصار 2018

2641 35 ھیثم شعیب النجار Plastic surgery M D
تحسین النتائج  لجراحات التثدي عند 

الرجال بعد فقدان الوزن الشدید

Optimization of the results in surgical 
management of
gynecomastia after massive Weight 
Loss

طارق عبدالحمید كشك / مدحت سامي / احمد 
فرجاني 2018

2708 36 مینا صفوت زكي Plastic surgery M D
دراسة الطرق المختلفة ألعادة إصالح جلد 

كیس الصفن
Study of different techniques for 
scrotal skin reconstruction

محمد احمد مجاھد / أحمد ثروت نصار / أحمد 
فرجاني صابر 2018

2788 37 محمود احمد محمد عبد العاطي Plastic surgery M D

دراسة كفاءة السدیلة المروحیة المعتمدة 
على الترویة الدمویة من األوعیة الدمویة 
الثاقبة من الشریان الشظوي لتغطیة فقدان 

األنسجة بالساق

Versatility of the peroneal artery 
perforator propeller flaps for soft 
tissue coverage of leg defects

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / احمد عبد العزیز 
تعلب / أشرف محمود الرھاوي 2018



2968 38 ھیثم محمود شوقي شبانھ Plastic surgery M D

دراسھ اكلینیكیھ بواسطھ االشعھ 
التشخیصیھ لتقییم

اصالح جدار البطن بعد عملیھ شد البطن

Clinical & radiological study of the 
abdominal wall repair after 
abdominoplasty

 فؤاد محمد غریب / دالیا مفرح السقا / احمد 
ثروت نصار / یاسمین حسني حمیده بسیونى 2018

3026 39 شریف محمد القشطي Plastic surgery M D

تقییم دور استخدام السدلة الظھریھ 
العریضھ الحره في إصالح و ترمیم  

االصابات الشدیده لألطراف السفلیھ من 
الجسم

Role of Free Latissimus Dorsi Flap in 
Reconstruction of Complex Soft-
tissue Defects of The Lower 
Extremities

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / احمد عبد العزیز 
تعلب 2018

3071 40 احمد عبدالھادي احمد إسماعیل Plastic surgery M D
إعادة بناء األنسجة اللینة  حول العین مابعد 

اإلصابات إعتمادا على الشكل التشریحي
Anatomically based post-traumatic  
periorbital soft tissue reconstruction

فؤاد محمد غریب / احمد ثروت نصار / أحمد 
فرجاني 2018

3245 41 خالد محمد رمضان محمد Plastic surgery M D إیجاد خورازمیة عالجیة لصغر شق الوجھ
Hemifacial Microsomia: Finding 
Treatment Algorithm

فؤاد محمد غریب / مدحت سامي علي حسن / 
احمد ثروت نصار 2018

3330 42 عمرو عاطف محمد عبد الوھاب Plastic surgery M D

التغیرات البیوكیمیائیھ والمناعیھ 
واستجابات الخالیا اللمفاویھ بالجسم بعد 

زراعة حشوات السیلیكون الملساء او 
المحببھ االسطح بالثدي

Biochemical, autoimmune and blood 
lymphocyte responses after rough 
and smooth surface mammary 
implant insertion محمد احمد مجاھد  / یاسرمحمد الشیخ 2019

3340 43 محمد السید محمد طایل Plastic surgery M D
القیاس الكمي العوجاج االنف قبل وبعد 

عملیھ تجمیل االنف

Quantitative measures of nasal 
aesthetics before and after 
rhinoplasty of deviated nose دالیا مفرح السقا  / احمد عبد العزیز ثعلب 2019

3355 44 اسامھ رفعت محمد احمد عویضھ Plastic surgery M D
التغیرات المناعیة بالجسم بعد زراعة 

حشوات السیلیكون بالثدي
Immunological Changes After 
Mammary Silicone Implant محمد احمد مجاھد / أحمد ثروت نصار 2019

3372 45 محمد سمیر إسماعیل Plastic surgery M D
تصغیر الثدي باستخدام السدسلة العلویة و 

المركزیة

Superior Pedicle Reduction 
Mammoplasty Supported By Central 
Glandular Pedicle محمد احمد مجاھد / یاسر محمد الشیخ 2019

3424 46 ھشام طھ احمد Plastic surgery M D

دراسة نتائج استخدام طریقة االقتطاف 
لزراعة الشعر مع أو بدون البالزما غنیة 

الصفائح

Clinical outcome of of hair 
restoration by the follicular unit 
extraction (FUE) Technique with 
versus without adding (PRP). دلیا مفرح السقا / مدحت سامي على 2019

3425 47 مصطفي محمد العسال Plastic surgery M D
تقییم وضع ممددات األنسجة بواسطة 

المنظار لعالج حاالت صلع الحروق

Evaluation of endoscopically 
assisted insertion of tissue expander 
in post burn alopecia دالیا مفرح السقا / مدحت سامي على حسن 2019

3432 48 عبدهللا احمد امین Plastic surgery M D
استخدام الجراحات المیكروسكوبیة في 

اعادة بناء فقد االنسجة والتشوھات بالید
Microsurgical reconstruction of hand 
defects and deformities

محمد احمد مجاھد / مدحت سامي علي / احمد 
عبدالعزیز تعلب 2019

3470 49 خالد برنس محمد موسي Plastic surgery M D
تشوھات حافة األنف والطرق المختلفة فى 

عالجھا
Nasal Alar lobule Deformities:
Varieties, managment and outcomes 2019 فؤاد محمد غریب /  احمد ثروت نصار

3675 50 محمود صادق السید سالم Plastic surgery M D
المضاعفات الحادثھ في حشوات الوجھ: 
الوقایھ , انماط و طرق العالج المختلفھ

COMPLICATED FACIAL FILLERS 
:PREVENTION PATTERNS AND 
DIFFERENT MODALITIES OF 
TREATMENT فؤاد غریب / مدحت سامي / محمد النحاس 2019

3690 51 أحمد محمود إبراھیم والش Plastic surgery M D

إستخدام تقنیة الدوبلكس كطریقة تنبؤیة 
للنتائج اإلكلینیكیة لسدیلة الشریان الركبى 

العلوي الوحشي

Duplex study as predictive method of 
clinical outcome of Superior Lateral 
Genicular Artery Flap

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / أحمد ثروت نصار / 
أحمد محمد تعلب 2019



3718 52 ھادي صالح أبوعاشور Plastic surgery M D

استخدام محاكاة  الكمبیوتر  بتقنیة ثالثیة 
األبعاد  لدقة نتائج حقن الدھون الذاتیة في 

حاالت  عدم  تطابق شطري الوجھ

Computer aided 3D simulation- 
guided correction of facial 
asymmetry using fat grafting

محمد أحمد مجاھد  / دالیا مفرح  السقا  / یاسر 
محمد الشیخ  / حسام حسن فوزي 2019

3774 53 أسامة محمد محمد السحیمي Plastic surgery M D
تقییم تأثیر مؤشر كتلھ الجسم على النتائج 

الوظیفیة والجمالیة بعد تصغیر الثدي

Evaluation of The Effect of The Body 
Mass Index On Functional And 
Aesthetic Outcomes After Reduction 
Mammoplasty

محمد أحمد مجاھد  / أحمد ثروت نصار / حسام 
حسن فوزي 2019

3812 54 أحمد  علي الحنفي علي Plastic surgery M D

دراسة مقارنة النتائج السریریة و نسبة 
رضاء المرضي بین تقنیة الجرح الخلفي-

الداخلي و الجرح الداخلي لعملیة شد الذراع 
ما بعد فقدان الوزن الشدید

Comparative study between Medial 
scar technique and posteromedial 
scar technique in post bariatric 
Brachioplasty in terms of clinical 
outcome and patient satisfaction

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / مدحت سامى على 
حسن 2019

3814 55 أحمد صالح الدسوقي عبد الھادي Plastic surgery M D
تقییم جراحات النضارة حول العین في الفئة 

العمریة المتوسطة
Peri-orbital assessment and surgical 
rejuvenation in middle age group

دالیا محمد السقا / یاسر محمد الشیخ / محمد عبد 
هللا النحاس 2019

3862 56 محمد میھوب عبد الوھاب Plastic surgery M D

النتائج التجمیلیة والمضاعفات لجراحة 
التجمیل العضدى ما بعد انقاص الوزن 

الشدید

Post Massive Weight Loss 
Brachioplasty
 Aesthetic  Outcome And 
Complications

دالیا محمد مفرح السقا / أحمد ثروت نصار / 
مدحت سامى 2020

3867 57
فاطمة الزھراء أحمد السید 

عبدالحمید Plastic surgery M D
الناتج الوظیفي لنقل األوتار المتزامن مع 

إصالح العصب الكعبري علي مستوى مرتفع

Functional outcome of synchronous 
tendon transfer with nerve repair in 
high radial nerve injury دالیا مفرح السقا / مدحت سامي علي حسن 2020

3946 58 احمد محسن السید احمد جاللھ Plastic surgery M D

الطرق المختلفة الستخدام المحاكاة 
بمساعدة الكمبیوتر فى جراحات الثدى 

التجمیلیة و التكمیلیة

DIFFERENT TOOLS OF COMPUTER 
ASSISSTED SIMULATION IN 
AESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE 
BREAST SURGERY

محمد احمد مجاھد / احمد ثروت نصار / حسام 
حسن فوزي 2020



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

343 1 ھدیل عبد السالم محمد ابراھیم Radiodiagnosis M D
نتائج التصویر بالرنین المغناطیسي

 في تشنجات الكبار
magnetic resonance imaging (mri) 
findings in adult epilepsy

عادل محمد الوكیل / اسامھ محمد عبید / ولید عبد 
الفتاح موسي 2014

640 2 محمود احمد اصالن جندي Radiodiagnosis M D

جدوي و فعالیھ استخدام نظام المالحھ 
الكھرومغناطیسي االفتراضي في التعامل 

مع اورام الكبد السرطانیھ عن طریق 
االشعھ التداخلیھ

efficacy and feasibility of real time 
virtual electromagnetic navigation 
system for percutaneous 
interventional procedures of 
hepatocellular carcinoma

محمد رمضان الخولي / ایناس كریم / سامح مصطفي 
عزب 2015

727 3 رمضان محمد احمد الجمل Radiodiagnosis M D

 قیاس المرونھ بموجات القص الصوتیھ  
فى الوقت الفعلى فى تقدیر  تلیف الكبد فى 

مرضى اإللتھاب الكبدى المزمن سى .

real-time shear wave elastography 
for assessing liver fibrosis in 
chronic hepatitis c patients

زینب عبد العزیز علي / اشرف أنس زیتون / محمود 
السخاوى 2015

1283 4 شریف رمضان عبد الخالق Radiodiagnosis M D
دورالتصویر بالرنین المغناطیسي في 

تشخیص أورام عظام األطفال

ROLE OF MAGNETIC RESONANCE 
IMAGING IN DIAGNOSIS OF 
PEDIATRIC BONE TUMOR زینب عبد العزیز علي / رحاب محمد حبیب 2016

1600 5 محمد ابراھیم ابراھیم یاسین Radiodiagnosis M D
التصویر بالرنین المغناطیسى فى تشخیص 

الكتل داخل وحول مفصل الركبة
MRI imaging in diagnosis of knee 
intra and peri-articular masses محمد عبد العزیز معالي  /رحاب محمد حبیب 2016

1623 6 ھبھ سعید عبد الغني اللبان Radiodiagnosis M D
دور التصویر بالرنین المغناطیسى بطریقة 
اإلنتشار فى تقییم أورام األوعیة المراریة

Role of diffusion weighted imaging 
in evaluation of cholangiocarcinoma

محمد رمضان الخولي / طارق فوزي عبد الال  / محمد 
سعید عبد الجواد 2016

1684 7 بسمھ عادل عبد العزیز مصطفي Radiodiagnosis M D

التصویر المقطعي باإل نبعاث البوزیتروني 
واألشعھ المقطعیھ بالصبغة في تقییم 

اللیمفوما
PET CT and Contrast Enhanced CT 
in Assessment of Lymphoma

عادل محمد الوكیل /اشرف أنس زیتون / محمد محمد 
حسیني 2016

1686 8 عباس عبد المقصود العناني Radiodiagnosis M D

دور األشعة المقطعیة متعددة الكواشف 
بالصبغة على الشرایین التاجیة في تقییم 

األمراض الخلقیة للشرایین التاجیة

Role of Multi-Detector Computed 
Tomography Coronary Angiography 
in the assessment of congenital 
coronary artery diseases محمد  صالح الدین الزواوي / صفاء ابو القاسم 2016

1687 9 دینا حمدي ھاشم ابو العینین Radiodiagnosis M D

دور االشعة المقطعیة المدمجة باالنبعاث 
البوزیتروني المقطعي في تقیم امراض 

الثدي

ROLE OF PET\CT IN BREAST 
LESIONS 

Thesis
عادل محمد عبد المجید الوكیل  / محمد شوقي عبدهللا / 

محمد  محمد الحسیني 2016

1713 10 ماجد عبد الفتاح علي الجزار Radiodiagnosis M D

العالقة المتبادلة بین خصائص  التصویر 
الطبي ألورام الثدي  و  الخصائص 

الباثولوجیة

Correlation Between Imaging And 
Pathological Findings In Breast 
Cancer

السید المكاوي السید  / ولید عبد الفتاح موسي  /  
الشیماء محمود الحنفي 2016

Radiodiagnosis



1777 11 ھبھ احمد عبد الحلیم حسن Radiodiagnosis M D

دور التصویر البوزیتروني واألشعة 
المقطعیة في التصنیف المبدأي لمراحل 

سرطان الكبد األولي

Role of 18F-FDG Positron Emission 
Tomography-Computed 
Tomography in Initial Staging of
Hepatocellular Carcinoma محمد صالح الدین الزواوي  / محمد محمد حسیني 2016

1862 12 محمود محمد احمد معوض Radiodiagnosis M D

دقة التصویر باالشعة المقطعیة على 
الشرایین التاجیة مقارنة بتصویر الشرایین 
بالقسطرة فى تشخیص  امراض الشرایین 

التاجیة

Diagnostic Accuracy Of CT 
Angiography Compared To Catheter 
Angiography In Coronary Artery 
disease

السید المكاوي السید / طارق فوزي عبدالال  / احمد 
مختار القرش 2017

2023 13 والء عبد العزیز البھنسي صقر Radiodiagnosis M D

دور الرنین المغناطیسى فى تشخیص 
سرطان القنوات المراریة فى الكبد  

والتفرقھ بینھا وبین سرطان خالیا الكبد 
االولى

Role of MRI in distinguishing 
intrahepatic cholangiocarcinoma 
from poorly differentiated 
hepatocellular carcinoma زینب عبد العزیز علي / رحاب محمد حبیب 2017

2053 14 احمد محمود احمد البرقي Radiodiagnosis M D
دور األشعة المقطعیة متعددة المقاطع في 

مرضى الرئة االنسدادیھ المزمنة

Role of multi-detector computed 
tomography in chronic obstructive 
pulmonary disease patients بسمھ عبدالمنعم دسوقي  / شیماء عبدالحمید حسنین 2017

2121 15 دینا متولي محمود برسیم Radiodiagnosis M D

دور الموجات الفوق صوتیھ و التصویر 
بالرنین المغناطیسي فى تقییم أوتار الرسغ 

و الید

Role of Ultrasonography and 
Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
in Evaluation of the Tendons of the 
Wrist and Hand 2017 محمد صالح الدین الزواوي / ولید عبد الفتاح موسى

2130 16 عائشھ شریف محمد سعد Radiodiagnosis M D

تحدیثات الرنین المغناطیسى فى تشخیص 
حاالت  االعتالل الدماغي نتیجھ نقص 

االكسجین

Updates of Magnetic Resonance 
Imaging in Cases of Hypoxic 
Ischemic Encephalopathy عادل محمد الوكیل / رحاب محمد حبیب 2017

2189 17 محمد بسیوني الغنام Radiodiagnosis M D

تقییم سریان السائل النخاعي باستخدام 
طرق مختلفة من  التصویر بالرنین 

المغناطیسي

Evaluation of cerebrospinal fluid 
(CSF ) flow by different Magnetic 
Resonance Imaging techniques ھالھ حافظ محمد / محمد شوقي عبد هللا 2017

2391 18 اسماء حمدي عبد الھادي Radiodiagnosis M D

التصویر بالرنین المغناطیسي وامراض 
نقص االمداد الدموي لعضلة القلب: ما یلي 
التصویر السیني للقلب بطریقة الدم األبیض

Cardiac Magnetic resonance 
imaging and ischemic heart 
diseases: beyond white blood CINE 
SSFP imaging

السید المكاوي السید / احمد سمیرابراھیم  / محمد 
شوقي عبد هللا / محمود علي سلیمان 2017

2444 19 دعاء محمد حسني احمد Radiodiagnosis M D
دور الحقن بواسطة استخدام االشعة في 

عالج إصابات الكفة المدورة للكتف

Role of 
image-guided shoulder injection 
in treatment of rotator cuff injuries

محمد رمضان الخولي / محمد كامل عبد المجید / إیمان 
علي عبد هللا 2017

2449 20 تامر علي عبد العظیم القاضي Radiodiagnosis M D

دور الرنین المغناطیسى والموجات فوق 
الصوتیة

فى تشخیص آفات األنسجة الرخوة للید

The role of MRI and Ultrasound 
imaging in diagnosis of soft tissue 
lesions of the hand محمد عبد العزیز معالي / ھیام عبدالمنصف عبداللطیف 2017

2672 21
احمد المتولي عبد العزیز محمد 

السقیلي Radiodiagnosis M D

دور التصویر الشریانى باألشعة المقطعیة 
متعددة الكواشف فى تقییم أمراض األوعیة 

الدمویة الكلویة

Role of  Multi Detector  Computed 
Tomography Angiography in 
assessment of renal vascular 
abnormalities

زینب عبدالعزیز علي / طارق عبدالمنعم الدیسطي / 
رحاب محمد حبیب 2018

2673 22 غاده جالل عبد العزیز منتصر Radiodiagnosis M D

التصویر بالرنین المغناطیسي
فىاضطرابات الغشاء الزاللى

لمفصل الركبھ
MR Imaging Of Synovial Disorders 
Of The Knee Joint السید المكاوي السید / ولید عبد الفتاح موسى 2018



2776 23 محمد محمد ابو مسلم ابراھیم Radiodiagnosis M D
دور األشعة المقطعیة متعددة الكواشف في 

ألم مفصل الفخذ الحاد
Role of Multi-Detector Computed 
Tomography in Acute Hip Pain بسمھ عبدالمنعم دسوقي   / شیماء عبدالحمید حسنین 2018

2856 24 عبیر نبیل علي مصطفي Radiodiagnosis M D

دور التصویر بالرنین المغناطیسي فى 
تقییم إعادة بناء الرباط الصلیبي األمامي 

بعد الجراحة

ROLE OF MAGNETIC RESONANCE 
IMAGING  IN EVALUATION OF POST-
OPERATIVE ANTERIOR CRUCIATE 
LIGAMENT RECONSTRUCTION ھالھ حافظ محمد / طارق فوزي 2018

2887 25 احمد حسین شحاتھ السبكي Radiodiagnosis M D
أھمیة التصویر بالرنین المغناطیسي للقلب 

في تشخیص إعتالل عضلة القلب

Value of Cardiac Magnetic 
Resonance Imaging in Diagnosis of 
Cardiomyopathy

عادل محمد الوكیل / اشرف أنس زیتون  / یاسمین 
حسني حمیده 2018

2889 26 بالل سعید حفني ابراھیم سلطان Radiodiagnosis M D
قیمة التصویر بالرنین المغناطیسي فى 

تمییز آفات أوتار وأربطة األصابع

Value of MRI in characterization of 
Tendon and ligament lesions of the 
Fingers

محمد عبد العزیز معالي / محمد شوقى عبد هللا / ھیام 
عبد المنصف عبد اللطیف 2018

2933 27 كریم احمد امین محمد Radiodiagnosis M D

القیمة المضافة الستخدام تسلسل االستعادة 
العكسیة المزدوجة بالرنین المغناطیسي في 

تشخیص اآلفات المخیة لمرض التصلب 
المتعدد

THE ADDITIVE VALUE OF DOUBLE 
INVERSION RECOVERY MAGNETIC 
RESONANCE SEQUENCE IN 
DIAGNOSING BRAIN LESIONS OF 
MULTIPLE SCLEROSIS ھالھ حافظ محمد / شیماء عبد الحمید حسنین 2018

3179 28 مروه سید عبد المقصود ابراھیم Radiodiagnosis M D
دور الرنین المغناطیسى فى تقییم  اصابة 

اربطة و غضاریف مفصل  الركبة

Role of Magnetic Resonance 
Imaging in Evaluation of Meniscial 
and Ligamental Injury of The Knee 
Joint

عادل محمد الوكیل / اشرف أنس زیتون / طارق فوزي 
عبد الال 2018



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

1158 1 الشیماء ابراھیم مصطفي حماد
Speech & 
Audiology M D

قیاس السمع بالحافز بالحالة المستقرة 
باستخدام المحفز (زقزقة) في االطفال ذوي 

نقص السمع الحسي العصبي
A Chirp Auditory Steady State 
Response in children with SNHL حسام سني البھاء طلعت / احمد محمود زین العابدین 2015

1638 2 ناصر لبیب محمد النقیب
Speech & 
Audiology M D

التغیرات الصوتیھ المصاحبھ الستخدام 
الكورتیزون المستنشق لمرضى السدة الرئویھ

Voice Changes Associated With 
Inhaled Steroids In Obstructive Lung 
Disease Patients

محمد علي سعد بركھ / حسام ابراھیم الدسوقى / احمد 
عامر خمیس / أیمن على عبد الفتاح / إیمان عزت عبد 

الواحد 2016

2220 3 نشوي محمد رفعت عباس
Speech & 
Audiology M D

اإلختبار الحرارى مقابل إختبار فیدیو نبضات 
الرأس فى مرض المنییر

Caloric test versus video Head 
Impulse test in Ménière’s Disease حسام سني البھاء طلعت / احمد محمود زین العابدین 2017

2610 4 شیماء مصطفي محمد
Speech & 
Audiology M D

حقن األعطاب الحمیدة بالثنایا الصوتیة 
بالكورتیزون 

كإجراء مكتبىحقن األعطاب الحمیدة بالثنایا 
الصوتیة بالكورتیزون 

كإجراء مكتبى
Office Based Steroid Injection in 
Benign Vocal Fold Lesions

محمد علي سعد بركھ / عصام عبدالونیس البحیري / 
حسام إبراھیم الدسوقى / إیمان عزت عبد الواحد 2018

3625 5 أمل علي عبد العزیز علي
Speech & 
Audiology M D

تقیییم الوظائف المعرفیة فى مرضى طنین 
االذن المزمن

Assessment of cognitive function in 
patients with chronic tinnitus

حسام سنى البھاء طلعت / عبد الحمید حسن  قابل /  
احمد  محمود زین العابدین  / اسماء صالح مختار 2019

Speech & Audiology



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

165 1 احمد ابو زید احمد طعیمھ Tropical Medicine M D
دراسة مستوى المیالتونین فى مصل مرضى 

                الغیبوبة الكبدیة

study of melatonin level in 
serum of patients with hepatic 
encephalopathy

ھاني سعید صبري / ایمن محمد اللحلح / ایمان 
عبد الفتاح بدر 2014

1475 2 احمد طلعت اسماعیل Tropical Medicine M D
دراسة الدور التشخیصى لمستوى إنزیم بیروفیت كینیز 

إم 2 فى براز مرضى سرطان  القولون والمستقیم

Study of the diagnostic role of 
faecal M2-Pyruvate Kinase level 
in patients with colorectal cancer

عاطف ابو السعود علي / ایمن محمد اللحلح    
/محسن محمد الخیاط /بالل عبدالمحسن منتصر 2016

2147 3 محمد السید محمد عینر Tropical Medicine M D

التعبیر التفاضلى   للحمض النووي الریبوزي الطویل 
الغیر مشفرفي سرطان الكبد الناتج عن اإللتھاب 

الكبدي الفیروسي المزمن بي وسي

Differential expression of long 
non coding RNA in 
hepatocellular carcinoma on top 
of chronic HCV and HBV 
infections.

ھاني سعید صبرى  / نجالء  سعید العبد  / صفاء 
طایل 2017

2362 4 اماني عباس عامر Tropical Medicine M D

دور دینامیكیة الورید البابى باستخدام الدوبلر الملون 
بالموجات الفوق صوتیة كآداه غیرنافذة للتنبؤ  بدوالي 

المرئ في مرضي التلیف الكبدي

Role of Portal hemodynamics 
with colour doppler 
ultrasonography as noninvasive 
tool for prediction of esophageal 
varices in cirrhotic patients.

محمد عالء الدین نوح / مؤمنھ سعید الحامولي / 
محمد كامل عبد المجید 2017

2407 5
شیرین عبد العزیز بیومي 

القشاش Tropical Medicine M D
دراسة المقارنة بین الفیبروسكان و مستوي  

الریسیستین في مرضى الكبد الدھنى الغیر كحولي.

Study of the correlation between 
fibroscan and resistin level in 
Non Alcoholic fatty liver disease 
patients عاطف ابو السعود / محسن الخیاط / أشرف داوود 2017

2580 6 محمد السید عبد العزیز عیاد Tropical Medicine M D

دراسة دور جھاز تخطیط مرونة األنسجة النقطي 
باستخدام موجات القص في تشخیص أمراض الكبد 

البؤریھ

STUDY OF THE ROLE OF POINT 
SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY 
IN DIAGNOSIS OF FOCAL 
HEPATIC LESIONS

حسام إبراھیم محمد /احمد رجب الجزاره / محمد 
عباس ضیف 2018

3395 7 راندا محمد صدیق Tropical Medicine M D

دراسة استخدام المنظار المرارى في توسیع الحلیمة 
بالبالون الكبیر والمسبوق بالشق المحدود لھا مقارنة 

بالشق المفرد للعضلة العاصرةإلزالة الحصوات الكبیرة 
أو المتعددة من القناة المراریة الرئیسیة

Study of combined 
endoscopiclarge balloon dilation 
with prior limited precut of the 
papilla 
versussolesphincterotomyforrem
oval of large or multiple common 
bile duct stones

حسام ابراھیم محمد / احمد رجب الجزاره  / علي 
سعد ندا 2019

Tropical Medicine



3633 8 علیاء على ابوفدان Tropical Medicine M D

استخدام المیكروویف (الكى الحرارى) للطحال عن 
طریق الجلد مقارنة باستئصال الطحال الجراحى لعالج 

نشاط الطحال فى مرضى التلیف الكبدى

Study of the safety and efficacy 
of percutaneous microwave 
ablation in the spleen versus 
splenectomy for the treatment of 
hypersplenism in cirrhotic 
patients

ھانى سعید صبرى / حسام الدین محمد سلیمان  / 
محمد الغریب ابو المعاطى / أیمن أحمد صقر 2019

3884 9 إیناس فرج عبد الموجود Tropical Medicine M D
دراسة األدیبونیكتین و الكیمیرین في المصل في 

مرضى تدھن الكبد غیر الكحولي

Study of serum adiponectin and 
chemerin in patients with non 
alcoholic fatty liver disease

أیمن محمد اللحلح / أسامة لطفي العبد  / إیمان 
عبد الفتاح بدر / أحمد أبو زید احمد 2020

3938 10 أحمد فوزى ابراھیم معجوز Tropical Medicine M D
دراسة مرض الكبد الدھني الغیر كحولي كعامل خطر 

في مرض الشریان التاجي

Study Of Nonalcoholic Fatty 
Liver Disease As A Risk Factor 
In Coronary Artery Disease

عـــاطف ابـو السعــــود / حســـــام الدیـن  
مصطفى سلـیـــــم / شیماء عبد الحمید حسنین 2020



G N S N Researcher Name Specialty Degree Arabic Title English Title supervisors Year

182 1 محمد متولي الشربیني Urology M D

ھل الستخدام عقار الفیناستیراید قبل استئصال 
البروستاتا بواسطة المنظارالجراحي تأثیر علي 

النزیف الجراحي ؟

does preoperative finasteride 
affect the surgical blood loss 
during transurethral resection of 
prostate

محمد عمر بدر الدین / طارق محمد عبد الباقي / 
محمد عبد الجابر سلیم 2014

781 2 محمد ابراھیم محمد ابو زید Urology M D

النتائج الوظیفیة و جودة الحیاة بعد استئصال 
المثانة و تحویل مجرى البول باستخدام الروبوت 

لدى مرضى سرطان المثانة

functional and quality of life 
outcomes following robotic 
cystectomy and intracorporeal 
diversion in patients with bladder 
cancer

فاطمھ احمد الصیرفي / عالء الدین محمد 
المھدي / محمد عبد الجابر سلیم 2015

1254 3 فایز احمد العسكري Urology M D

تقییم استخدام جھاز ثنائي القطب بالمقارنة 
بجھاز أحادي القطب 

في استئصال أورام المثانة

Evaluation of Bipolar Versus 
Monopolar Energy for 
Transurethral Resection of 
Bladder Tumours

عـــــــــــــالء الدین محــمد المھــــــــــــــــدي / 
اســــامھ عبد الوھاب عبد الجواد / 2015

1255 4 حافظ محمود مناع Urology M D
تقییم استخراج حصوات الكلى باستخدام منظار 

الكلى صغیر الحجم
Evaluation of Mini- Percutaneous 
Nephrolithotomy

اســــامھ عبد الوھاب عبد الجـــــواد / عــــــالء 
الدین محـــمد المھـــدي / محمد مـــــرزوق 

عبـــد هللا /شـــــــــــادي محمد ســــــــــالم 2015

2149 5 عالء علي موسي ابو دقیق Urology M D

تقییم وضعیة اإلستلقاء في مقابل و ضعیة اإلنكفاء
في إستخراج حصوات الكلى  بإستخدام منظار 

الكلى
Supine versus prone position in 
percutaneous nephrolithotomy

سلطان محمد سلطان / محمد عبدالمنعم الشاذلي 
/ فؤاد محمد زناتى 2017

2796 6 احمد فؤاد ابراھیم محمد عبد هللا Urology M D

دراسة مقارنة بین لیزر الثولیوم والدیاثیرمي 
ثنائي القطب البالزمي في تقشیرالبروستاتا كعالج 

لتضخم البروستاتا الحمید

Thulium laser versus 
Bipolarplasmakineticenucleation 
of the prostate for treating benign 
prostatic hypertrophy

احمد أحمد جمال الدین / محمد مرزوق عبدهللا  / 
محمد كمال عمر 2018

2954 7 مصطفي فتحي عبد العزیز عبد الباري Urology M D
دور تقنیة لیزر الھولمیوم من أعلى ألسفل في 

عالج تضخم البروستاتا

The Role of Holmium Laser Top 
Down Technique in Management 
of Enlarged Prostate

احمد أحمد جمال الدین /  محمد مرزوق عبدهللا / 
محمد سید الغرباوي 2018

2955 8 احمد سمیر غنیمي Urology M D
مسح لألعراض الالرادیة للمرضي ذوي 

اضطرابات الجھاز البولي السفلي
Autonomic screening for patients 
with lower urinary tract symptoms

سلطان محمد سلطان / محمد عبدالمنعم الشاذلي 
/ فؤاد محمد زناتي 2018

2976 9 ابراھیم موافي جمعھ عطویھ Urology M D

التعبیر عن عالمات الخالیا الجذعیة السرطانیة 
أثناءعالج الحرمان من األندروجین فى المرحلة 

المتقدمة من سرطان البروستاتا

The expression of cancer stem 
cell markers during Androgen 
Deprivation Therapy in advanced-
stage prostate cancer

اسامھ عبد الوھاب عبد الجواد / محمد عبد 
المنعم الشاذلي  /عاطف عبد اللطیف بدوي 2018

Urology



3235 10 خالد محمد مجدي زین العابدین یوسف Urology M D

دراسھ مقارنھ بین عملیھ استخدام الصفحھ 
االحلیلیھ المشقوقھ و استخدام الصفحھ االحلیلیھ 
المشقوقھ مع الرقعھ القلفیھ و استخدام الصفحھ 

االحلیلیھ المشقوقھ مع الرقعھ الفحویھ  فى 
اصالح االحلیل السفلى

Comparative study between 
tubularized incised urethral plate, 
tubularized incised urethral plate 
with preputial graft and 
tubularized incised urethral plate 
with Buccal graft in hypospadias 
repair

سلطان محمد سلطان  / طارق محمد عبد الباقي  
/ محمد عبد المنعم الشاذلي  / عاطف عبد 

اللطیف بدوي 2018
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