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69 1 رشا رجب عبده سلیمھ Anatomy MSc

الدور المحتمل للعالج باألوزون فى تخفیف 
التغیرات المصاحبة لتقدم العمر فى قرن 

آمون فى ذكر الفأر األبیض

the potential role of ozone therapy in 
ameliorating the hippocampal age related 
changes in male albino rat

فاطمھ النبویة عبد الھادي الصفتي / عبیر السید 
المیھى / وائل بدر الخولى 2014

140 2 ساره جمال عبد القوي طایل Anatomy MSc

 دراسة تأثیرالفیوران على البنكریاس فى 
ذكورالفئران البیضاء البالغھ والتأثیر الوقائى 

المحتمل للثوم

a study on the effect of furan on the 
pancreas of adult male albino rat and the 
potenial protective effect of garlic

مصطفي محمود الحبیبي / نیفین محمد الشریف 
/ جیھان فاروق العقباوى 2014

471 3 مروه عبد الرسول مصطفي عمر Anatomy MSc

التأثیر المحتمل  للعسل الطبیعى على االحتشاء 
الحاد لعضلة القلب المستحث باالیزوبروترینول 

فى ذكور الجرذان البیضاء البالغة

possible effect of natural honey on 
isoproterenol induced acute myocardial 
infarction in adult male albino rats

فاطمھ النبویة عبد الھادي الصفتي / عبیر السید 
المیھى / وائل بدر الخولى 2014

762 4 نھي محمد عبد العزیز حسن Anatomy MSc

تأثیر الزنجبیل على العضالت الملساء والجھاز 
العصبي المعوي بالقناة الھضمیة في مرض 
السكرى المستحث بالستربتوزوتوسین فى 

الجرذان: دراسة تركیبیة ووظیفیة

effect of ginger on smooth muscles and 
enteric nervous system of the digestive 
tube in streptozotocin- induced diabetes in 
rats: a structural and functional study

مصطفي محمود الحبیبي / ھناء زكریا نوح / 
نیفین محمد الشریف 2015

766 5 نسمھ محمود عبد الكریم عفیفي Anatomy MSc

تأثیر مستخرج بذور الكزبرة على تغییرات 
الشرایین فى مرض السكرى المستحث 

بالستربتوزیتوسین فى الجرذان: دراسات 
ھستولوجیة وكیمیائیة وھستوكیمیائیة مناعیة.

effect of coriandrium sativum seeds extract 
on arterial changes in streptozotocin-
induced diabetes in rats: histological, 
biochemical and immunohistochemical 
studies.

فاطمھ النبویة عبد الھادي الصفطي / ھناء 
زكریا نوح / نھى محي عیسى 2015

1338 6 شیماء محمد عامر الفقي Anatomy MSc

تأثیرالتعرض للنیكوتین فترة ما حول الوالدة 
على نمو الرئھ فى الجرذ بعد الوالدة والدور 

الوقائى المحتمل لمستخلص البقدونس

Effect of perinatal nicotine exposure on 
postnatal rat lung development and 
possible protective role of petroselinum 
crispum (Parsley) extract

فاطمھ النبویة عبدالھادي الصفطى / ھناء زكریا 
نوح / جیھان فاروق على العقباوى/نھى محى 

عیسى 2016

1340 7 انجي عبد العظیم كمال نوفل Anatomy MSc

تأثیر مستخلص البروكلى على متالزمة تكیس 
المبیض المستحدثة تجریبیا في انثى الجرذ 

االبیض

Effect of Broccoli Extract on Experimentally-
Induced Polycystic Ovary Syndrome in 
Female Albino Rat

مصطفي محمود الحبیبى /وائل بدر الخولى 
/جیھان فاروق العقباوى  / منارعلى السید فرید 2016

2050 8 لبني طاھر محمود عید Anatomy MSc

دراسة مقارنة بین إضافة مستخلص قشر 
الحمضیات وھرمون التستوستیرون  على قرن 

آمون فى ذكر الجرذ األبیض البالغ مستأصل 
الخصیة

Comparative Study between Citrus Peel 
Extract and Testosterone Supplementation 
on the Hippocampus of Orchiectomized 
Adult Male Albino Rat

مصطفي محمود الحبیبى  / نیفین محمد الشریف 
/ منار على السید فرید 2017

2172 9 خلود نجدي عبد الحكیم داود Anatomy MSc

تأثیر مثبط مضخة البروتون على مكونات قرن 
آمون المجھریة فى ذكر الجرذ االبیض الیافع 

والدور المحتمل لمستخلص الجرجیر؛ دراسات 
ھستولوجیة وھستوكیمیائیة مناعیة

Effect of Proton Pump Inhibitor and The 
Possible Role of Eruca sativa Extract on 
Hippocampal Microscopic Structure of 
Adult Male Albino Rat, Histological and 
Immunohistochemical Studies

مصطفي محمود الحبیبي / وائـل بــدر الخـولي   
2017 /  نھي محیي عیسي

2193 10 اسماء عـدل علي العناني Anatomy MSc
مقارنة بین صمام أحمد والدایود لیزر لعالج 

الجلوكوما المستعصیة

COMPARISON BETWEEN AHMED 
GLAUCOMA VALVE AND DIODE LASER 
CYCLOPHOTOCOAGULATION IN THE 
MANAGEMENT OF REFACTORY 
GLAUCOMA ھاني احمــد خـــیري / معتز فایز الصــاوي 2017

Anatomy



2244 11 ایناس فتحي علي علي سلیمان Anatomy MSc

تأثیر اإلشعاع الكھرومغناطیسي على جلد 
الفئران والدورالمحتمل للدھان الموضعي لزیت 

الزیتون :  دراسة ھستولوجیة وكیمیائیة 
وھستوكیمیائیة مناعیة

The effect of electromagnetic radiation on 
mice skin and the role of topical olive oil 
application: histological, biochemical and 
immunohistochemical studies

ھناء زكریا نوح / وائـل بــدر الخـولي  / مروه 
عبد الصمد محیي الدین الغالم 2017

2283 12 فاطمھ فوزي السید ندا Anatomy MSc

تأثیر البالزما الغنیة بالصفائح الدمویة علي 
القرحة المعدیة المستحثة تجریبیا فىذكور 

الفئران البیضاء البالغة

Effect of platelet rich plasma on aspirin 
induced peptic ulcer in adult male albino 
rats.

فاطمھ النبویة عبد الھادي الصفتي / عبیر السید 
المیھي / نھي محیي عیسي 2017

3021 13 غاده حامد حسن رمیح Anatomy MSc

تأثیر مستخلص أوراق الزیتون على التھاب 
البنكریاس المزمن المستحث باألرجینین في ذكر 

الجرذ األبیض البالغ

The Effect of Olive Leaf Extract on L-
Arginine Induced Chronic Pancreatitis in 
the Adult Male Albino Rat

فاطمھ النبویة عبد الھادي الصفتى / عبیر السید 
المیھى / منار علي السید فرید 2018

3024 14 سماح سید حسن السید سلیمان Anatomy MSc

تأثیر اإلقفار الدماغي واعاده الترویة على 
اللفافھ المسننھ للفأر والتأثیر الوقائي المحتمل 

لمستخلص الشمندر األحمر

Influence of Cerebral Ischemia/Reperfusion 
Injury on Rat Dentate Gyrus and The 
Possible Protective Effect of Red Beetroot 
(Beta vulgaris L.) Extract

مصطفي محمود الحبیبى   / نیفین محمد 
الشریف / مروه عبد الصمد محى الدین الغالم 2018

3035 15 ھدیر عبد المحسن  امین النجار Anatomy MSc
تأثیر اإلجھاد المزمن علي خصیة ذكر الجرذ 

االبیض البالغ ودور الزنجبیل
Effect of chronic stress on the testis of the 
Adult Male Albino Rat and the role of ginger

فاطمھ النبویة عبد الھادي الصفتي / عبیر السید 
المیھي / ایمن عبد هللا رفاعي 2018

3512 16 نورھان محمود عبد الظاھر بیبرس Anatomy MSc

تأثیر مستخلص جذمورالخولنجان علي الخصیة 
والسلوك الجنسى لذكور الفئران البیضاء البالغة 

المعالجة بعقار السوتالول ھیدروكلوراید

The effect of Alpinia officinarum Hance 
rhizome extract on testis & sexual behavior 
of adult male albino rat treated with Sotalol 
Hydrochloride

مصطفي محمود الحبیبى / نھى محیى عیسى / 
نرمین محمد نور الدین 2019

3654 17 فاطمة محمد ابراھیم شبانة Anatomy MSc

التأثیر الوقائي  المحتمل لزیت بذور الیقطین 
على االجھاد التأكسدي للخصیة المستحث 
تجریبیا  بالثیروكسین في الفئران البیضاء

The protective effect of pumpkin seed oil 
on L-thyroxine induced rat testicular 
oxidative stress

مصطفى محمود الحبیبي / نیفین محمد الشریف 
/ نادر جالل زكي 2019



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

15 1 امیره فتحي فھیم الخولي Anesthesia MSc

قیاس نسبة الالكتات في البالزما ونسبة التشبع 
الوریدي المركزیة باالكسجین اثناء زراعة الكبد 

كوسیلة تنبؤیة مبكرة لقیام الجزء المزروع 
بوظیفتھ أثناء إجراء عملیة زراعة الكبد

intraoperative serum lactate 
concenteration and central venous 
oxygen saturation as early predictor 
for early graft function during liver 
transplantation

ممدوح السید لطفي / مجدي كمال خلیل / ایمان سید 
ابراھیم 2013

16 2 محمود جمال موسي Anesthesia MSc

دراسة لعقار السوجمادكس مقارنة بعقار 
النیوستجمین لعكس تأثیر عقار الروكرونیم على 
ارتخاء العضالت لمرضى تلیف الكبد أثناء عملیة 

استئصال جزء من الكبد

sugammadex versus neostigmine for 
antagonism of rocuronium-induced 
neuromuscular blockade in cirrhotic 
patients undergoing liver resection: a 
controlled randomised study

محمد حلمي عفیفي / محمد عبد اللطیف محمد / خالد 
احمد یس 2013

219 3 والء محمد عبد الواحد Anesthesia MSc

فاعلیة وسالمة التخدیر الشوكي المستمر 
بالمقارنة مع التخدیر فوق االم الجافیة في حاالت 

المرضي كبار السن الخاضعین لعملیات جراحة 
الفخذ الكبري

the efficacy and safety of continuous 
spinal anesthesia compared with 
epidural anesthesia in geriatric 
patients undergoing major hip surgery

حاتم امین عطا هللا / عصام عبد الحمید اسماعیل / 
رباب محمد الحسن 2014

332 4 عمار عبد الشافي حسن قنصوه Anesthesia MSc تطبیقات الموجات فوق الصوتیھ فى علم التخدیر
ultrasound applications in anesthetic 
practice an essay

خالد موسي ابو العینین / نجوى محمد ضحا / إلھام 
محمد الفقى 2014

351 5
ایمان عبد الرازق السید ابو 

حجازي Anesthesia MSc

دراسة لمقارنة التحكم في األلم بین حقن الفنتاینل 
بواسطة المریض وحقن مخدر موضعي بین 

المستعرضة البطنیة  والمائلة الداخلیة وتحت 
الغمد المستقیمة في مرضى تلیف الكبد بعد 

استئصال جزء من الكبد

intravenous fentanyl patient controlled 
analgesia versus combined 
transversus abdominis plane and 
rectus sheath block in cirrhotic 
patients after liver resection محمد حلمي عفیفي / خالد احمد یس / أشرف ملیحي 2014

439 6 احمد محمد ابو علي Anesthesia MSc

مقارنة بین عقارى السجمادكس و النیوستجمین 
فى عكس الحصار العصبى العضلى الناتج عن 

استخدام عقار الروكرنیوم  اثناء عملیة استئصال 
اللحمیة واللوزتین فى االطفال

sugammadex versus neostigmine in 
reversing neuromascular block 
induced by rocronium during 
adenotonsillectomy in pediatric 
patients

اشرف محمد مصطفي / أسامھ عبد هللا الشرقاوي / 
أشرف ملیجى القصاص 2014

454 7 اسالم محمد الدسوقي یوسف Anesthesia MSc

عقار الدیكسمیتومیدین كجزء من التخدیر الكلى 
للوالدة القیصریة فى مرض تسم الحمل فاعلیتة 

وتأثیرة على الجنین

dexmedetomidine as a part of general 
anesthesia for cesarean delivery in 
patients with pre-eclampsia: efficacy 
and fetal outcome

احمد عبد الرؤوف متولي / عبد الرحمن احمد احمد / 
اشرف مجدي اسكندر 2014

617 8 ھبھ رفعت محمد الشراكي Anesthesia MSc

إدارة التخدیر فى مرضى ارتفاع ضغط الدم 
الشریانى الرئوي مع الحمل اثناء القیام بعملیھ 

جراحیة

anaesthetic management of 
pulmonary artery hypertension in 
pregnant patient undergoing surgery اسامھ عبد هللا الشرقاوي / وفیھ رمضان مھدي 2014

620 9 الحسین علي محمد فاخر Anesthesia MSc
كیفیة التعامل مع حاالت االصابة الدماغیة الناتجة 

عن الحوادث management of traumatic brain injury
اسامھ عبد هللا الشرقاوي / أیمن احمد راضي / 

ایناس عبد المحسن شاھین 2014

643 10 احمد ھاشم محمد اسماعیل Anesthesia MSc

التخدیر العصعصي مقابل التخدیر النصفي في 
االطفال الذین سوف یخضعون لعملیات اسفل 

البطن

caudal versus spinal anesthesia in 
children undergoing lower abdominal 
operations عبد الرحمن احمد أحمد / أماني سعید عمار 2015

Anesthesia



672 11 محمد شكري عبد الصادق الكردي Anesthesia MSc التسكین اإلجرائي لألطفال pediatric procedural sedation غاده علي حسن / خالد محمد جاب هللا 2015

713 12 محمود محمد عبد العلیم البدوي Anesthesia MSc
القیمة التوقعیة لنسبة الزالل : الكریاتینین في 

البول في مرضى التسمم الدموي

prognostic value of urinary 
albumin/creatinine ratio in patients 
with sepsis نجوي محمد ضحا / إلھام محمد الفقى 2015

732 13 علیاء محمد علي القفاص Anesthesia MSc

دراسة اسباب وطرق عالج انخفاض ضغط الدم 
الناتج عن التخدیر النصفى فى العملیات 

القیصریة الغیر طارئة

study of causes and management of 
post spinal hypotension during 
elective cesarean section صفاء محمد ھالل / عالء الدین عبد السمیع عیاد 2015

740 14 ایمان سعید یونس Anesthesia MSc

دراسھ تأثیرالتسریب الوریدي لعقار االن اسیتیل 
سیستایین اثناء وبعد الجراحھ في مرضي تلیف 

الكبد اثناء استئصال جزء من الكبد

the effect of intra and post-operative 
intravenous infusion of n- 
acetylcysteine in cirrhotic patients 
undergoing liver resection: a 
prospective randomised controlled 
study

حاتم امین عطا هللا / ایمان سید ابراھیم / خالد محمد 
جاب هللا 2015

742 15 عمرو فاروق طھ عبد الرحمن Anesthesia MSc خلل الجھاز المعرفى ما بعد العملیات الجراحیة
postoperative mental/ cognitive 
dysfunction. اشرف محمد محمد مصطفي / صبري ابراھیم عبد هللا 2015

772 16 سمیره فؤاد عیاد Anesthesia MSc

مقارنھ دیكسمیدیتومیدین مقابل الفنتانیل كمواد 
مساعدة ل بیوبیفاكاین في أثناء العملیة وبعد 

العملیة الجراحیة لتسكین  األلم  باستخدام قسطرة 
فوق الجافیة من أجل المرضى الذین یخضعون 

لجراحات العظام الطرف السفلي

dexmedetomidine versus fentanyl as 
adjuvants to bupivacine in 
intraoperative and postoperative 
epidural analgesia for patients 
undergoing lower limb orthopedic 
surgeries ممدوح لطفي السید / صادق عبد المسیح صادق / 2015

896 17 امل محمد عبد العزیز Anesthesia MSc التخدیر في عملیات زرع الكلى Anaesthesia for Renal Transplantation صفاء محمد ھالل / اشرف مجدي إسكندر 2015

907 18 اسماء ابراھیم محمد الزویدي Anesthesia MSc
ضخ الكیتامین بالورید مقابل الفنتانیل لتسكین 

األلم بعد العملیة في جراحات العمود الفقري

Intravenous infusion of  ketamine 
versus fentanyl for post operative 
analgesia in spine surgeries حاتم امین عطا هللا / رباب حبیب 2015

917 19 معتز توحید عبد القادر مصطفي Anesthesia MSc

الدیكسمیدیتومیدین مقابل الفنتانیل كإضافة الى 
جرعة صغیرة من البیوبیفاكین فى التخدیر 

الشوكى للقیصریة االختیاریة

Dexmedetomidine versus fentanyl as 
an adjuvant to small dose bupivacaine 
in spinal anaesthesia for elective 
cesarean section

اسامھ عبد هللا الشرقاوي / نجوي محمد ضحا / خالد 
محمد جاب هللا 2015

981 20 مروه عبد المنعم محمود Anesthesia MSc

مقارنة بین التخدیر النصفى باستخدام الماركین 
والتخدیر

النصفى باستخدام الماركین والدیكسمیدیتومیدین
والتخدیرالعصعصى فى األطفال

Comparison Between Intrathecal 
Bupivacaine, Intrathecal Bupivacaine 
Plus Dexmedetomidine And Caudal 
Anesthesia With BupivacaineIn 
Pediatrics

خالد مودي ابو العنین / نیفین مصطفى دلیمان /زینب 
عبد العزیز قادمى 2015

989 21 محمد احمد فیاض Anesthesia MSc
كیفیة تخدیر حاالت إعتالل عضلة القلب 

المصاحب للفترة المحیطة بالوالدة

Perioperative Anesthetic Management 
of
Peripartum Cardiomyopathy احمد عبد الرءوف متولي / وفیھ رمضان مھدي 2015

1116 22 محمد عبد العلیم عبد الفتاح یونس Anesthesia MSc
التھویھ بالضغط االیجابي الغیر نافذ في الرعایھ 

المركزه
Noninvasive Positive Pressure 
Ventilation in the Intensive Care Unit غاده علي حسن / رباب محمد حبیب 2015

1166 23 احمد مصطفي متولي Anesthesia MSc

االستراتیجیات الحدیثة في التھویة المیكانیكیة 
المستخدمة في عالج 

متالزمة الضائقة التنفسیة الحادة
New Mechanical Ventilation Strategies 
in ARDS ایمن أحمد راضي / عالء الدین عبد السمیع عیاد 2015



1169 24 رشا فؤاد مطاوع الشوني Anesthesia MSc

مقارنة جھاز قیاس قوة القلب الكھربى بجھاز 
تخطیط صدى القلب من خالل المرئ  فى مراقبة 

التغیرات الھیمودینامیكیة و اعطاء السوائل 
العالجیة فى جراحة توصیل القنوات المراریة فى 

األطفال

Electrical Cardiometry Compared to 
Transoesophageal Doppler for Peri-
operative Haemodynamic Monitoring 
and Fluid Management in Infants 
Undergoing Kasai Operation

خالد احمد یاسین / أشرف محمد مصطفي / أسامھ 
عبد هللا الشرقاوى / عماد كامل رفعت 2015

1177 25 محمود سعد محمد عبد الصمد Anesthesia MSc

مقارنة التخثر الرئوي بعد التعرض لنسبة 
اكسجین 40%-90% اثناء التخدیر الكلي 

الستئصال المرارة بالمنظار

Comparable postoperative pulmonary 
atelectasis in obese patients given 
40%or90%oxygen during laparoscopic 
cholecystectomy حاتم امین عطاهللا / اشرف مجدي اسكندر 2015

1188 26 عادل جمال السید Anesthesia MSc

اإلعتبارات التخدیریة لمراقبة الوظائف 
الفیسیولوجیة العصبیة أثناء

جراحات العمود الفقارى

ANESTHETIC CONSIDERATIONS 
WITH INTRAOPERATIVE 
NEUROPHYSIOLOGICAL 
MONITORING IN SPINE SURGERY صفاء محمد ھالل / احمد علي عبد العزیز 2015

1248 27 مایفل رزق جرجس فھمي Anesthesia MSc الموجات فوق الصوتیة فى إدارة مجرى الھواء

Ultrasonography in                                                                                            
                                                          
airway management ایمن أحمد راضي / صبرى إبراھیم عبدهللا 2015

1278 28 محمد مھدي عبد العلیم شاھین Anesthesia MSc
تنظیم العالج بمضادات الصفائح الدمویة في 

مرحلة ما حول الجراحة
Antiplatelet Therapy in the 
Perioperative Period

اشرف محمد محمد مصطفي /  عصام عبدالحمید 
إسماعیل غنیم / ھالھ محمد قبطان 2016

1289 29 سعید رضا عبد المنعم الفخراني Anesthesia MSc التخدیر والتدخالت باألوعیھ الدمویھ من الداخل
Anesthesia and Endovascular 
Interventions 2016 اشرف محمد مصطفي / عبدالرحمن احمد احمد

1323 30 محمـد ابراھیم عبد السالم احمد Anesthesia MSc

تأثیر الضخ الوریدى لعقار اللیدوكاین أثناء 
العملیة على اإلستھالك األفیونى فى فترة ما حول 

عملیة المرارة بالمنظار

THE EFFECT OF INTRA-OPERATIVE 
LIDOCAINE INFUSION ON PERI-
OPERATIVE OPIOID CONSUMPTION 
FOR LAPAROSCOPIC 
CHOLECYSTECTOMY عزالدین صالح محمـد / حاتم بھجت ابوالوفا 2016

1390 31 محمد وھدان محمد شلبي Anesthesia MSc
المستجدات الحدیثھ للتعامل مع الممر الھوائي 

الصعب

Recent updates for Management of the 
Difficult Airway 
Essay صفاء محمد ھالل   /اشرف ملیجي محمد 2016

1409 32 ایھ علي الموجي Anesthesia MSc

تقییم الحالة الغذائیة لمرضى تلیف الكبد اللذین 
یخضعون لعملیات جراحیة كبرى في البطن 

باستخدام الوسائل التقلیدیة في مقابل استخدام 
تقنیات االشعة المقطعیة

Nutritional Assessment among 
Cirrhotic Patients Undergoing Major 
Abdominal Surgery Using 
Conventional Methods versus CT 
Techniques.

ممدوح السید لطفي / مجدي كمال محمد خلیل / 
صفاء محمد منصور ھالل / نجالء مصطفي حسین 2016

1463 33 سھیلھ صبري محمد خلف هللا Anesthesia MSc

دراسة مقارنة بین دیكسمیدیتومیدین والفنتانیل 
عند اإلضافة الى البوبیفكین لتخدیر الضفیرة 

العصبیة العضدیة فوق الترقوة باستخدام السونار

Comparative study between 
dexmedetomidine and fentanyl added 
to bupivacaine for ultrasonic guided 
brachial plexus block

ممدوح السید لطفي  / نجوى محمد ضحا / عبد 
العظیم عبد الحمید البكرى 2016

1518 34 عال احمد نصر Anesthesia MSc

         بخاخات الفنتانیل مقابل بخاخات الكیتامین 
في تخدیر األطفال    

یخضعون استئصال اللوزتین و الغدانیات

Fentanyl Nebulizer versus  ketamine 
nebulizer as a premedication for 
children undergoing 
adenotonsillectomy

عزالدین صالح محمد ابراھیم / صبري ابراھیم عبد 
هللا 2016

1525 35 سناء احمد فؤاد عطا  Anesthesia MSc
األكسجة الغشائیة خارج الجسم

(تحدیث)

Extracorporeal Membrane 
Oxygenation 
(Update)

حاتم امین عطا / عبدالرحمن احمد احمد  / نفین 
مصطفي سلیمان 2016



1618 36 عمرو مدحت البحیري Anesthesia MSc
الوسائل الحدیثة فى أدراة الممرات الھوائیة فى 

االطفال المرضى المصابین بالسمنة

Recent Modalities in Airway 
Management of Obese Pediatric 
patients

غاده علي حسن / عبد الرحمن احمد احمد   / صادق 
عبد المسیح صادق 2016

1721 37 محمد عبد السمیع علي شلبي Anesthesia MSc

اإلعتبارات التخدیریة لألطفال المصابین 
باألمراض 

العصبیة العضلیة

ANESTHETIC CONSIDERATIONS IN 
PAEDIATRIC
POPULATION WITH 
NEUROMUSCULAR DISEASE

اشرف محمد محمد مصطفي / یاسر إبراھیم فتحي  / 
وفیھ رمضان مھدي 2016

1747 38 ایمان جمال رمضان Anesthesia MSc

دراسة مقارنة بین احصار فوق الجافیة واحصار 
المجاور للفقرة الصدریة باالسترشاد بالموجات 

الصوتیة لتقلیل األلم أثناء وبعد جراحة استئصال 
الثدي

Comparative study between thoracic 
epidural and ultrasound guided 
paravertebral block in perioperative 
pain management for Mastectomy

صفاء محمد ھالل / احمد علي عبد العزیز / خالد 
محمد احمد جاب هللا 2016

1810 39 محمود ابراھیم مرسي فیاض Anesthesia MSc اداره االزمات فى علم التخدیر
Crises management during 
Anaesthesia

ممدوح السید لطفي  / صفاء محمد ھالل /صادق عبد 
المسیح صادق 2016

1838 40 احمد محمد عبده Anesthesia MSc الوسائل الحدیثة في التنبیب الحنجري الصعب
Recent Modalities In Management 
Of Difficult Intubation

اسامھ عبد هللا الشرقاوي /صفاء محمد ھالل /أحمد 
علي عبد العزیز 2016

1878 41 ابراھیم احمد ابراھیم والش Anesthesia MSc

االسترشاد بالموجات فوق الصوتیھ لغلق العصب 
الفخذي والعصب الوركي باستخدام محدد موقع 
العصب و بدون استخدامھ لعملیات أسفل الركبة

Ultrasound guided Femoro-Sciatic 
nerve block with and without using 
nerve locator for below knee surgeries

اشرف محمد مصطفي  / أیمن علي عبد المقصود 
ریان / وسام الدین سلطان 2017

1909 42 احمد صبحي عواد ابراھیم Anesthesia MSc
دور الموجات فوق الصوتیھ فى تخفیف األلم 

الحاد و المزمن
ROLE OF ULTRASONOGRAPHY IN 
ACUTE AND CHRONIC PAIN CONTROL

خالد موسي ابو العینین / أیمن على عبد المقصود 
ریان / وسام الدین سلطان 2017

1951 43 محمد طارق علي یوسف Anesthesia MSc

معالجة السوائل المرشده بواسطة مقیاس القلب 
الكھربائى مقابل الضغط الوریدي المركزي اثناء  
عملیات استئصال راس البنكریاس واالثنى عشر

Goal Directed Fluid Therapy during 
pancreaticoduodenectomy operation. 
Stroke volume variation Compared to 
Central Venous Pressure
(A Randomized Controlled Trial)

عمر عبدالعلیم عمر  /  خالد احمد یس   / ایمان سید 
ابراھیم  / اشرف ملیجي محمد 2017

1969 44 محمد ابو الفتوح احمد عثمان Anesthesia MSc

دراسة تأثیر استرواح الغشاء البریتونى على 
العالمات الحیویة والتدفق الدموى للكبد فى 
مرضى الكبد المتلیف وغیر المتلیف أثناء 

العملیات الجراحیة بالمنظار

The Effect Of Pnumoperitonium On 
Hemodynamics And Hepatic Blood 
Flow InCirrhotics Versus Non 
Cirrhotics PatientsUndergoing 
Laparoscopic Surgery:A prospective 
Controlled Study

مجدي محمد خلیل / صفاء محمد ھالل /نجالء 
مصطفى حسین 2017

1984 45 حسام محمد علي عبد الحمید Anesthesia MSc التخدیر المكتبى خارج غرفة العملیات Office Based Anesthesia
ممدوح السید لطفي / عزالدین صالح ابراھیم / ایمن 

على عبدالمقصود ریان 2017

1986 46 حسناء محمد نجیب عرفھ Anesthesia MSc تسكین االلم االجرائي Procedural Sedation
عصام عبدالحمید /ایمن احمد راضي /رباب محمد 

حبیب 2017

2034 47 احمد محمد سلیمان Anesthesia MSc

تخدیر العضلة المنشاریة األمامیة باستخدام 
الموجات فوق الصوتیة مقارنة بالتخدیر الجار 
عمود فقرى الصدري باستخدام الموجات فوق 

الصوتیة فى عملیات الشق الصدري

ULTRASOUND-GUIDED SERRATUS 
ANTERIOR PLANE BLOCK VERSUS 
ULTRASOUND-GUIDED 
PARAVERTEBRAL BLOCK IN 
THORACOTOMY

خالد موسي ابو العنیین / اماني سعید عمار / خالد 
محمد جاب هللا /  أسماء محمد حمزه صدقي 2017

2038 48 اماني ممدوح السید Anesthesia MSc

تأثیر إعادة توظیف الحویصالت الھوائیة على 
الجھاز التنفسى والدینامیكیة الدمویة فى المریض 

الخاضع لعملیة إستئصال الكبد

The respiratory and haemodynamic 
effects of alveolar 
recruitment in cirrhotic patient 
undergoing liver 
resection surgery:

یحیي حلمى خاطر / خالد احمد یس / عز الدین صالح 
إبراھیم /نجالء مصطفى حسین 2017



2055 49 اسماء فوزي حداد الطواجني Anesthesia MSc

التخدیراالستباقى  لمستوى العضلة المستعرضة 
البطنیة الموجھ باألشعة فوق الصوتیة لمرضى 

استئصال الذائدة الدودیة

Pre-emptive Ultrasound-Guided 
Transversus Abdominis Plane Block 
In Open  Appendicectomy

 عمر عبد العلیم عمر / ایمن علي عبد المقصود ریان 
/ عالء الدین عبد السمیع  عیاد 2017

2091 50 یاسر فتحي محمود صالح Anesthesia MSc
تحدیات التخدیر في جراحات السمنة المفرطة 

للبالغین بالمنظار

Anaesthetic Challenges in Adult 
Laparoscopic Bariatric Surgery
Essay

غـــاده علــــي حســـــن / عـز الدین صالح محمــد / 
وسام الدین عبد الرحمن سلطان 2017

2104 51 منصور جمال شعبان الحنوني Anesthesia MSc
التنبؤات بالنتائج فى جراحة السمنة المفرطة 

والتخدیر

PREDICTORS OF OUTCOMES IN 
BARIATRIC SURGERY AND 
ANESTHESIA

اشرف محمد محمد مصطفي / أیمن أحمد عبدالرحمن 
راضى / ھالھ محمد قبطان 2017

2143 52 محمود عبد القوي عبد الحكیم فرج Anesthesia MSc

فقر الدم ونقل الدم في المرضى الخاضعین 
لجراحات تركیب أو تبدیل

المفاصل الكبرى

Perioperative anemia and blood 
transfusion in patients undergoing 
elective major joint arthroplasty عز الدین صالح ابراھیم / وسام الدین سلطان 2017

2239 53 محمد احمد عبد الكریم الجنایني Anesthesia MSc
التنظیم الحراري : االعتبارات الفسیولوجیة و 

االكلینیكیة اثناء التخدیر الكلي و التخدیر النصفي

Thermoregulation : Physiological And 
Clinical Consideration During General 
And Neuroaxial Anaesthesia

اشرف محمد مصطفي  / أیمن أحمد راضي  / رباب 
حبیب 2017

2358 54 احمد مصطفي محمود الدسوقي Anesthesia MSc تعزیز التعافي بعد الجراحة Enhanced Recovery After Surgery
احمد عبد الرؤوف متولي / وسام الدین عبد الرحمن 

سلطان 2017

2402 55 احمد اشرف السید سالم نصر Anesthesia MSc

جرعة منخفضة من عقار البوبیفاكایین عالي 
الكثافة وعقار الدیكسمیدیتومیدین كمكمل عالجي 

في عملیة الوالدة القیصریة ، في دراسة 
عشوائیة محكمة

Low dose hyperbaric Bupivacaine and 
Dexmedetomidine as an adjuvant, 
Caesarean section: Randomized 
controlled trial

ممدوح لطفي / صفاء محمد ھالل / وسام الدین 
سلطان 2017

2491 56 جوزیف نشات بطرس Anesthesia MSc التخدیر الموضعي في االطفال Regional Anesthesia in Pediatrics
حاتم امین عطاهللا / اسامھ عبد هللا الشرقاوي / حاتم 

بھجت ابو الوفا 2017

2524 57 نھال احمد رشدي Anesthesia MSc

تأثیرإضافة عقار میدازوالم لعقار بیوبیفاكاین 
أثناء االسترشاد بالموجات فوق   الصوتیة لغلق 

العصب الصدرى I و II فى عملیات الثدى

Effect of adding Midazolam to 
Bupivacaine in Ultrasound guided 
Pectoral nerve I and II blocks in Breast 
Surgeries

خالد موسي ابوالعینین / عبدالرحمن أحمد أحمد / 
زینب عبدالعزیز قاسمى 2017

2556 58 محمود محمد محمود المنیر Anesthesia MSc

دراسھ تأثیر تركیب دعامة توصل الورید األجوف 
السفلي بالورید الكبدى البابي على التغیرات 

الھیمودینامیكیة للمریض

Effect of transjugular intrahepatic 
portosystemic shunt insertion in 
hepatic patients on the 
haemodynamics

ممدوح لطفي / خالد احمد یاسین / یاسر فتحي /  
یاسمین عبد السالم كامل 2017

2640 59 علي محمد احمد احمد Anesthesia MSc

دراسة مقارنة بین استخدام االیفیدرین 
والنورابینفرین و الفینیل افیرین لمنع انخفاض 

ضغط الدم اثناءالتخدیر النصفي في العملیات 
القیصریة

Comparative study between  
ephedrine , norepinephrine and 
phenylephrine infusions to control 
post spinal hypotension during 
cesarean section

حاتم امین عطاهللا / أشرف مجدي إسكندر / نادیھ 
محي الدین بھجت عباس 2018

2643 60 ایمان احمد فتحي Anesthesia MSc

مقارنھ استخدام عقار البروبوفول والكیتوفول فى 
مناظیر القنوات 

المراریھ باستخدام (جھاز قیاس درجة وعي 
المریض

Propofol versus ketofol in ERCP 
(BIS guided sedation)

اسامھ عبدهللا الشرقاوي  / عماد كامل رفعت / ایمان 
سید ابراھیم  /عالء عبدالسمیع عیاد 2018

2754 61 عصمت جبرائیل منسي بدیر Anesthesia MSc
 غلق األعصاب المحوریة في األطفال عن طریق"
"االسترشاد بالموجات فوق الصوتیة  

Ultrasound guided neuraxial block in 
pediatric

عمر عبدالعلیم عمر / خالد موسي ابو العینین / 
أشرف مجدي اسكندر / أسماء اسماعیل سالمھ 2018

2814 62 امنیھ جمال ابراھیم بیومي عمر Anesthesia MSc

التغیرات في معامل النبض المتغیر ومعامل تغیر 
كمیة ضخ الدم من القلب وعالقتھم بالتغیرات في 

ضغط القلب المركزي أثناء عملیة التبرع الحي 
بفص الكبد األیمن

Plethysmography Variability Index and 
Stroke Volume Variation Changes in 
Relation to Central Venous Pressure 
Changes during Live Donor Right 
Hepatotomy

ممدوح السید لطفي / خالد احمد یس / امانى سعید 
عمار / یاسمین عبدالسالم كامل 2018



2929 63 رحاب نبیل عبد الصمد Anesthesia MSc

مقارنھ بین التحكم التلقائي مقابل التحكم الیدوي 
لغاز التخدیر اثناء استئصال جزء من الكبد بین 

مرضي التلیف الكبدي

Automatic vs Low Flow Manual 
Control of End Tidal Inhalational 
Anesthetics Concentration  During 
liver Resection among Cirrhotic 
Patients

احمد عبد الروؤف متولي  / عماد كامل رفعت / عالء 
الدین عبد السمیع عیاد / نجوي ابراھیم موافي 2018

2930 64 محمد راتب عبد اللطیف صومع Anesthesia MSc

تأثیر حقن عقار الدیكسامیثازون حول األعصاب 
مقابل الحقن الوریدي علي نتائج اإلحصار فوق 

الترقوي باستخدام الموجات فوق الصوتیة

Intravenous versus perineural 
Dexamesathone in ultrasound guided 
supraclavicular block

اشرف محمد محمد مصطفي /   أسامھ عبد هللا 
الشرقاوي / عالء الدین عبد السید السقا 2018

2994 65 طارق عزت عبدالفتاح عبدالجلیل Anesthesia MSc

إستخدام الموجات فوق الصوتیة مقابل التنظیر 
الفلوري الموجھ لحقن المفصل العجزي الحرقفى 
بمادة البیتامیثازون فى حاالت اإللتھاب المزمن 

للمفصل العجزى الحرقفى

Ultrasound Versus Fluoroscopy  
Guided  Sacroiliac Joint Injection of 
Betamethazone for chronic sacroiliitis

حاتم امین عطا هللا / أماني سعید إسماعیل عمار / 
صادق عبد المسیح صادق / عالء الدین عبد السید 

السقا 2018

3051 66 براء علي زھره Anesthesia MSc عالج ألم مابعد الجراحة فى جراحات الیوم الواحد
Postoperative pain management in 
day case surgery

ممدوح السید لطفي  / اشرف مجدى إسكندر  / أمانى 
على سلطان 2018

3056 67 سید فتحي علي عبدهللا Anesthesia MSc التخدیر النصفى فى األطفال Spinal Anesthesia in Pediatric Patients
احمد عبد الرءوف متولي / عبدالعظیم عبدالحمید 

البكري / أحمد محمد حلوه 2018

3105 68 احمد السید ابوسیار Anesthesia MSc
تأثیراستخدام عقارالنالوفین لالطفال الخاضعین 

الجراء العملیات الجراحیة
Peri-operative  effect of Nalbuphine in 
Pediatrics

اشرف محمد مصطفي / أسامھ عبدهللا الشرقاوي / 
وفیة رمضان مھدي 2018

3161 69 سمر عادل عیسي الخولي Anesthesia MSc

الدیكسمیدیتومیدین مع او بدون البریجابالین 
للتھدئة الیقظة اثناء عملیات المیاه البیضاء تحت 
تاثیر المخدر الموضعي:دراسة عشوائیة مزدوجة 

العمي ومحكمة بعقار وھمي

Dexmedetomidine with or without 
pregabalin premedication for 
conscious sedation during cataract 
surgery under topical anesthesia. A 
randomized double-blind placebo-
controlled trial.

حاتم امین عطا هللا / ایمن احمد راضي /عبدالعظیم 
عبد الحمید البكري 2018

3225 70 حامد السید السید العیسوي Anesthesia MSc اإلصابة الحادة للكلى بعد العملیات الجراحیة Postoperative Acute Kidney Injury
غاده علي حسن / عبدالعظیم عبدالحمید البكرى / 

رباب محمد حبیب 2018

3273 71 احمد صالح عبد العزیز جندي Anesthesia MSc
تأثیر التخدیر الكلى على الوظیفة المعرفیة 

للمرضى كبار السن
The Effect of General Anesthesia on 
Geriatric Patient’s Cognitive Function

عز الدین صالح محمد ابراھیم / إلھام السید الفقي / 
امل إسماعیل عبد الرحمن 2019

3312 72 نورا عادل غریب ساسھ Anesthesia MSc

دراسة  مقارنة  تأثیر التحكم االتوماتیكي ف 
الغاز المستنشق أثناء التخدیر بالتنقیط الوریدي 

المستھدف للبروبوفول أثناء عملیھ استئصال 
جزء من الكبد في مرضي تلیف الكبد

Automatic Control of End-tidal of 
Inhalational Anaesthetics 
Concentration versus Target 
Controlled Infusion of Propofol During 
Liver Resection AmongCirrhotic 
Patients

حاتم امین عطا / خالد احمد یاسین / صفاء محمد 
ھالل  / یاسمین عبد السالم كامل 2019

3421 73 اماني احمد محمد إسماعیل زاید Anesthesia MSc

الموجات فوق الصوتیة للعضلة الفخذیة 
المستقیمة و عضلة القصبة األمامیة لتقییم الحالة 

الغذائیة  لمرضى تلیف الكبد اللذین یخضعون 
لعملیات جراحیة كبرى بالبطن

Ultrasonography of Rectus Femoris 
andAnterior Tibialismuscles for 
nutritional assessmentin cirrhotic 
patients undergoing major abdominal 
surgery

حاتم امین عطا هللا / مجدي كمال خلیل / إیمان سید 
إبراھیم / نادیھ محیى بھجت 2019

3434 74 محمود محمد عبد القوي Anesthesia MSc

دور الموجات فوق الصوتیة (السونار) علي 
الحجاب الحاجز كأداه لتوقع نجاح فصل جھاز 

التنفس الصناعي

Role of Diaphragm ultrasound in 
prediction of successful weaning from 
mechanical ventilation یاسر ابراھیم فتحي  / اسماء إسماعیل سالمھ 2019



3462 75 محمد عبد الرائف رفعت طوالن Anesthesia MSc

دراسة مقارنة إلضافة كال من  دیكسمیدیتومیدین 
او النالبوفین إلى بوبیفاكایین اثناء إجراء 

جراحات الطرف السفلى

The Effect of Adding Either 
Dexmedetomidine or Nalbuphine to 
Intrathecal Bupivacaine During Lower 
Limb Surgery: A Randomized 
controlled trial

خالد موسي  ابو العنین / صفاء محمد ھالل / امل 
اسماعیل عبد الرحمن / زینب عبد ا لعزیز قاسمي 2019

3513 76 كیرلس الیكس حلمي Anesthesia MSc

التغیر في مؤشر القلب عند استخدام 
دیكسمیدیتومیدین مقابل الفنتانیل كمساعد 

للبیوبیفاكایین في تخدیر األعصاب تحت االم 
العنكبوتیة عند اجراء عملیة القیصریة 

اإلختیاریة.  دراسة عشوائیة محكمة مزدوجة 
التعمیة

Cardiac index changes with 
dexmedetomidine versus fentanyl as 
adjuvant to bupivacaine in 
subarachnoid block for elective 
cesarean section. A double-blind 
randomised controlled study.

 ممدوح السید لطفي  / اماني سعید عمار / احمد 
محمد حلوه 2019

3677 77 سارة عبدالمعطى على فراج Anesthesia MSc

تقییم التخدیر المسترشد بالموجات فوق الصوتیة 
 للعصب الحرقفي اإلربي و العصب الحرقفي 
الخثلي مقارنة بالتخدیر المسترشد بالموجات 

فوق الصوتیة للعضلة المستعرضة البطنیة 
كمسكن لأللم فى جراحات إصالح الفتاق اإلربي

EVALUATION of ULTRASOUND-
GUIDED 
ILIOINGUINAL/ILIOHYPOGASTRIC 
NERVE BLOCKS versus 
TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE 
BLOCK as ANALGESIA for INGUINAL 
HERNIA REPAIR

غادة على حسن / صفاء محمد ھالل / أمانى علي 
سلطان 2019

3717 78 مى محمد عادل محمد Anesthesia MSc

دور التنقیط الوریدى لعقار النورادرینالین فى 
منع انخفاض ضغط الدم اثناء التخدیر النصفى فى 

الوالدة القیصریة

Role of Norepinephrine Infusion in 
Preventing Hypotension during Spinal 
Anesthesia for Cesarean Delivery.

خالد موسي محمود ابو العینین / عبدالعظیم 
عبدالحمید البكرى / زینب عبد العزیز قاسمى / رباب 

محمد حبیب 2019

3748 79 محمد رضوان عبد الحمید النحلھ Anesthesia MSc

التخدیر الخالي من المواد األفیونیة مقابل التخدیر 
بالمواد األفیونیة في مرضى السمنة المفرطھ 
الستئصال المرارة بالمنظار: دراسة عشوائیة

OPIOID FREE versus OPIOID 
ANESTHESIA IN MORBID OBESE 
PATIENTS for LAPAROSCOPIC 
CHOLECYSTECTOMY : A 
RANDOMIZED TRIAL

محمد یاسر البحار / عبدالعظیم عبدالحمید البكرى / 
امل اسماعیل عبد الرحمن 2019

3790 80 ریم جابرعبد المجید المحروق Anesthesia MSc

مقارنة بین التخدیر المسترشد بالموجات فوق 
الصوتیة للعصب الصدري الطریقة الثانیة مع 

العصب فوق
الترقوة مقارنھ بالعصب الوربي مع العصب فوق 
الترقوة لتخدیر الجزء العلوي من الذراع إلنشاء 

وصلة
شریانیة وریدیة لمرض ى الفشل الكلوي بمراح 

لھ االخیرة

COMPARISON  BETWEEN  
ULTRASOUND-GUIDED PECTORAL 
NERVES BLOCK  TYPE II and 
INTERCOSTOBRACHIAL NERVE 
BLOCK as A SUPPLEMENT to 
SUPRACLAVICULAR BLOCK for 
ANESTHESIA of PROXIMAL ARM to 
CREATE ARTERIOVENOUS
 ACCESS in END STAGE RENAL 
DISEASE  PATIENTS

ممدوح السید لطفى /  أشرف مجدي اسكندري /  
أماني علي سلطان 2019

3831 81 میرفت عبد المعطى المغربى Anesthesia MSc
مقارنة بین المیتوبرولول والبریجابالین كعقار 
یعطى قبل التخدیر فى جراحات العمود الفقرى

COMPARISON BETWEEN 
METOPROLOL AND PREGABALIN AS 
A PREMEDICATION FOR 
CONTROLLED HYPOTENSION IN 
SPINE SURGERY, A PROSPECTIVE 
RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

حاتم أمین عطا هللا / أسامة عبدهللا الشرقاوى / نادیة 
محى الدین بھجت 2019



3832 82 زینب فتحي السید عبد العاطي Anesthesia MSc

التخدیر االحصاري للعضلة القطنیة المربعة في 
مرضى

التلیف الكبدي الذین یخضعون لعملیات جراحیة 
كبرى

بالبطن  (دراسة عشوائیة مسیطرة )

ULTRASOUND GUIDED QUADRATUS-
LUMBORUM BLOCK in CIRRHOTIC 
PATIENTS UNDERGOING MAJOR 
ABDOMINAL SURGERY 
(RANDOMIZED CONTROL TRIAL)

ممدوح السید لطفي /إیمان سید إبراھیم / وسام الدین 
عبد الرحمن سلطان /ھناء سعید عبد الحافظ 2019

3914 83 ھند عادل محمد عكاشھ Anesthesia MSc

تقییم تقطیر الغشاء البریتوني بمادة 
اللیفوبابیفیكین  مقابل التخدیر  المسترشد 

بالموجات فوق الصوتیة  لغمد العضلھ المستقیمھ 
بجدار البطن  لتسكین اّالم ما بعد استئصال 

المرارة بالمنظار

EVALUATION of INTRAPERITONEAL 
INSTILLATION of 
LEVOBUPIVACAINE versus 
ULTRASOUND GUIDED RECTUS 
SHEATH BLOCK for POST-
OPERATIVE PAIN RELIEF 
FOLLOWING LAPAROSCOPIC 
CHOLECYSTECTOMY

أحمد عبد الرؤوف متولي / نجوي محمد ضحي / 
أماني علي سلطان 2020



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

110 1 ھالھ یوسف محمد ابو طالب Biochemistry MSc

قیاس متزامن للعناصر النادرة في الدم في 
مرضى الكبد المزمنین باستخدام جھاز قیاس 

بالزما الكتلھ الطیفى المقرون بالحث

Simultaneous Determination of Blood 
Trace Elements in Chronic Liver 
Disease Patients using ICP-MS

ھالھ ھاني السعید / منار عبد العال عباده / السید صابر 
ابو النور / صفاء ابراھیم طایل 2015

181 2 مني احمد عباس السید Biochemistry MSc

مستقبالت بشره االنسان2 كأداة تشخیصیة في 
مرضى سرطان الثدي

مقدمة تؤطئة  للحصول على درجة الماجستیر 
فى العلوم الطبیة االساسیة

human epidermal receptor 2 as a 
diagnostic tool in breast cancer 
patients

حاتم محمود السباعي / منال عبد العزیز سعفان / عالء 
عبد العظیم السیسي 2014

184 3 اسماء احمد علي محمد عیسي Biochemistry MSc

احتمالیة تورط التعدد الجیني آر إس 662لجین 
الباراأوكسینز1 في مرضى سرطان الغدد 

اللیمفاویة

The potential implication of rs662 
polymorphism of 
paraoxonase1(PON1) gene in  
patients with lymphoma

حاتم محمود السباعي / منال عبدالعزیز سعفان / منى 
صالح الدین حبیب / سوزى فوزى جوھر 2016

512 4 عال عبد الحلیم محمد Biochemistry MSc

میكروالحمض النووى الریبى 155 و 
میكروالحمض النووى الریبى 92أ فى مصل دم 

مرضى سرطان الغدد اللیمفاویة كبیر الخالیا 
البائیة

Serum mi-RNA -155 and mi-RNA- 92a 
in patients with diffuse large  B cell 
lymphoma

السید صابر ابو النور / شیرین صبحي السید النیدانى / 
الشیماء محمود الحنفى 2018

579 5 حسناء  محمد  شبل  عطا Biochemistry MSc
قیمة  بروتین جولجى  73  فى الدم كداللة 

حیویة لسرطان خلیة الكبد

The value of serum Golgi protein 73 
as a biomarker for hepatocellular 
carcinoma

نجالء محمد غنایم  / أشرف عبد الرؤوف داود / منى  
صالح الدین حبیب  / منى  صالح الدین حبیب 2019

596 6 شیماء محمد یسن حماد Biochemistry MSc

تقییم مستوى ان ترمینال ناتریوریتیك ببتید من 
النوع ب في مرضى االلتھاب الكبدي الفیروسي 

سي المزمن

assessment of n-terminal pro-brain 
natriuretic peptide level in patients 
with chronic hepatitis c virus 
infection

احمد عباس رءوف / مآثر كامل الشافعي / أیمن كیالني 
عبد الحمید 2014

829 7 بسمھ عبد النبي مصطفي محمد Biochemistry MSc

العالقة بین التعدد الجینى لالنترلوكین (6) 
ونسبة الدھون في مرضى القلب المصابین 

بتصلب الشریان التاجي

Association of Interleukin-6 
Polymorphism with Lipid Profile in 
Atherosclerotic Coronary Artery 
Disease

بسمھ عبد النبي مصطفي محمد /عبد هللا مصطفي كمال  
/ ابراھیم شحاتھ المدبوح / نسرین جمال الدین الھلباوي 2016

835 8 اسماء محمود شكري البنا Biochemistry MSc
التعبیرعن (دى جى سى ار5 ) و(اتش یو ال 

سى ) فى  سرطان الكبد

DIGEORGE SYNDROME CRITICAL 
REGION GENE 5 (DGCR5) AND 
HIGHLY UPREGULATED IN LIVER 
CANCER GENE  (HULC) 
EXPRESSION IN HEPATOCELLULAR 
CARCINOMA

غاده عزت حمودة / سالي محمد الحفناوى / الشیماء 
محمود الحنفى 2017

1273 9 ھدي طلعت عبد الحلیم Biochemistry MSc

العالقة بین التعدد الجیني للعامل النووي 
المحمر مع ارتفاع ضغط الدم واإلجھاد 

التأكسدي في مرضي الكلي المزمن

relation of nuclear factor erythroid 2 
gene polymorphisms with 
hypertension and oxidative stress in 
patients with chronic kidney disease

إیمان عبد الفتاح بدر / السید صابر ابو النور / محمود 
عبد العزیز قوره 2014

1517 10 ساره علي عبد الرحمن الدربالي Biochemistry MSc

االرتباط بین التعدد الشكلي احادي 
النیوكلیوتیدة(C677T) لجین مختزل 

المیثیلین تتراھیدروفوالت واالصابة بسرطان 
القولون والمستقیم

The Association between C677T 
single nucleotide polymorphism of 
Methylenetetrahydrofolate Reductase 
gene and Colorectal Cancer

مآثر كامل الشافعي / عصام الدین ابراھیم شحاتھ 
رضوان / طارق محیي راجح 2015

Biochemistry



1574 11 مي احمد حافظ ابو العنین Biochemistry MSc

دور البروتین السطحي (د) في مصاحبة مرض 
االنسداد الرئوي المزمن بداء السكري من 

النوع الثاني

role of surfactant protein d in the 
association of chronic obstructive 
pulmonary disease with type 2 
diabetes mellitus

نجالء محمد غنایم / السید صابر ابو النور / رباب عبد 
الرازق الوحش 2014

2085 12 رحاب محمود سالمھ Biochemistry MSc

ارتباط  التعدد الشكلى لجینى مولد 
األنجیوتنسین وانزیم تحویل األنجیوتنسین مع 

مرض االعتالل الكلوي السكري

the association of angiotensinogen 
and angiotensin converting enzyme 
gene polymorphisms with diabetic 
nephropathy

منال عبد العزیز سعفان / اشرف عبد الرؤوف داود / 
یاسر عبد الستار الغباشي 2014

2092 13 بثینھ محمود جوده عفیفي Biochemistry MSc

دراسة الحامض النووي الریبوزي الرسول 
لمستقبالت الدوبامین ( 2) و (3) في مرضي 

الفصام

The study of mRNA expression of 
dopamine receptors D2 and D3 in 
schizophrenic patients

عزه محمد كامل عبدهللا / عمرو سعید شلبي  / إیمان 
مسعود عبدالجید مسعود 2017

3016 14 عبد الرحمن سعید السید ابراھیم Biochemistry MSc

التعدد الجینى لالبولیبوبروتین(ھ) وخطوره 
تطور اعتالل الكلیة السكري في مرضى 

السكري من النوع الثانى

apolipoprotein e gene polymorphism 
and the risk of development of 
nephropathy in type 2 diabetic 
patients

نجالء محمد غنایم / اشرف عبد الرءوف داود / محمود 
عبد العزیز قوره 2014

3019 15 فاطمھ احمد محمد النجار Biochemistry MSc

الحمض النووي الریبوزي الطویل غیر المشفر 
التعبیر عن) نالدال2 (و)اكس اي اس تي  (في 

اللیمفوما(بي)

Long Non Coding RNA(NAALADL2) 
and (XIST) Expression in Diffuse 
Large B-Cell Lymphoma

رانیامحمد عزمي الشاذلي / شیماء الشافعي سلیمان / 
سوزي فوزي جوھر 2018

3020 16 ساره كمال عبد المقصود رزق Biochemistry MSc

 ھیدروكسي 2 دیوكسي جوانوسین البولي 8
 كداللة بیولوجیة للتلف التأكسدي للحمض

النووي فى مرضى قصور القلب المزمن

Urinary 8-hydroxy 2`deoxyguanosine 
(8-OhdG) as an oxidative DNA 
damage biomarker in chronic heart 
failure patients

نجالء محمد غنایم / إیمان عبد الفتاح بدر / محمود 
علي سلیمان 2015

3728 17 االء اسامھ زید ناجي Biochemistry MSc

دور الجینات المسببة لاللتھابات فى تقییم 
عالج مرضى الفصام الذھانى ومرضى 

االضطراب الوجدانى ثنائي القطب

The Role of Inflammatory Genes in 
Evaluation of Treatment of 
Schizophrenia and Bipolar Patients

ایمن عبد الفتاح الحداد /  أیمن كیالني عبد الحمید /  
نھى ربیع محمد بیومى 2018



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

10 1 احمد سعید عبد المنعم محمود سعد Cardiology MSc

تقییم وظیفة البطین األیسر بعد زرع صمام األورطي عبر 
القسطرة في التضیق الشدید في صمام األورطي: دراسة 

لتتبع مناطق القلب والتوتر ومعدل التوتر.

assessment of left ventricular function 
after transcatheter aortic valve 
implantation in sever aortic stenosis: a 
speckle tracking, strain, and strain rate 
imaging study سعید شلبي منتصر / احمد محمد عماره 2013

14 2 لوثر صموئیل امین Cardiology MSc الحركة الدورانیة في مرضى  احتشاء عضلة القلب الحاد
apical rotation in patients with st 
elevation myocardial infarction محمود علي سلیمان / مراد بشاي مینا 2013

21 3 محمد ھالل احمد Cardiology MSc
قیمة مادة الكوبیبتین كأحد العالمات البیولوجیة الجدیدة في 

تشخیص اإلرتشاح الحاد في عضلة القلب

value of copeptin as a novel biomarker in 
the diagnosis of acute mocardial 
infarction والء فرید عبد العزیز / إیمان االحمدي 2013

45 4 شریف محمد الدسوقي زغلول Cardiology MSc
الھیبارین المسبب لنفص الصفائح الدمویھ بعد عملیات القلب 

المفتوح ( تغییر الشرایین وتغییر الصمامات

heparin induced thrompocytopenia after 
cardiac surgery (cabg versus valvular 
surgery) والء عبد العزیز فرید / غاده محمود سلطان 2013

46 5 احمد محمد صبري عزازي Cardiology MSc
تقییمتأثیرشدة ضیق الصمام المیترالي على

وظیفةالبطین االیسراالنقباضیةباستخدامتسارععضلةالقلب

evaluation of the effect of mitral stenosis 
severity on the left ventricular systolic 
functionusing isovolumic myocardial 
acceleration

محمود علي سلیمان / احمد مجدي / مراد بشاي 
مینا 2013

50 6 جرجس كرومل ادیب Cardiology MSc
عالقة الفحص باإلیكو على القلب بالسكتھ الدماغیھ  في 

المرضي كبار السن

correlation of echocardiographic findings 
with cerebrovascular stroke in old aged 
patiens

سعید شلبي منتصر / احمد محمد عماره / مراد 
بشاي مینا 2013

51 7 عبد العزیز عاطف شاھین Cardiology MSc

أثر قسطره القلب التداخلیھ على وظیفة عضلھ القلب 
اإلقلیمیھ في مرضى الذبحةالصدریة المستقرة المزمنة 

تخطیط صدى القلب بدوبلر األنسجھ

the impact of percutaneous coronary 
intervention on regional myocardial 
function in patients with chronic stable 
angina and apparent normal ventricular 
function: a tissue doppler study والء فرید موسي / احمد مختار القرش 2013

52 8 محمد ابراھیم عبد الحمید محمد Cardiology MSc

عدم التجانس داخل البطین و دوره في ظھور ارتجاع 
الصمام المیترالي في مرض تمدد عضلة القلب مجھول 

السبب

relation of dyssynchrony to mitral 
regurgitation in patients with idiopathic 
dilated cardiomyopathy ھالھ محفوظ بدران / نجالء فھیم احمد 2013

83 9 احمد عادل صالح Cardiology MSc

العالقة بین مستوى ھرمون اللبتین وتضخم البطین األیسر 
فى األشخاص البدناء ذو ضغط الدم المرتفع 

أطروحة بروتوكول رسالة علمیة توطئة للحصول علي درجة 
ماجستیر القلب

relation of leptin hormone to left 
ventricular hypertrophy in hypertensive 
obese patients احمد عماره / محمد محرم 2014

84 10 عمرو عبد الفتاح خنیزي زیدان Cardiology MSc
تأثیر دواء ال - ثیروكسین علي مرضي تمدد عضلة القلب 

مجھول السبب على المدى القصیر

short-term effectiveness of l-thyroxine 
treatment in idiopathic dilated 
cardiomyopathy ھالھ محفوظ بدران / غادة محمود سلطان 2014

88 11 دیفید ثروت حكیم Cardiology MSc تقییم  تضخم البطین األیمن في مرضى ارتفاع ضغط الدم
assesment of right ventricular 
hypertrophy in patients with hypertension

محمود علي سلیمان / ریحاب ابراھیم یاسین / 
عوني جمال شلبى 2014

98 12 محمود سعید محمود سعید Cardiology MSc

تقییم وظیفة البطین األیسر فى المرضى المصابین 
بالمتالزمة السینیة بالقلب بواسطة التتبع الرقطى بالموجات 

فوق الصوتیة

assessment of left ventricular function by 
speckle tracking imaging in patients with 
cardiac syndrome x سعید شلبي منتصر / محمود كامل احمد 2014

Cardiology



99 13 رضا صبري الملیجي Cardiology MSc
ضغط البطین األیسر فى نھایة االنبساط كمتنبئ للوفیات فى 

مرضى تضخم عضلة القلب الوراثى

left ventricular end diastolic pressure as 
predictor of mortality in patient with 
hypertrophic cardiomyopathy ھالھ محفوظ بدران / غادة محمود سلطان 2014

100 14 احمد محمود عبد هللا الشافعي Cardiology MSc

مقارنة أمان و فاعلیة التداخل للشریان التاجى عن طریق 
الشریان القعبرى و شریان الفخذ فى مرضى  جلطة الشریان 

التاجى الحادة

safety and efficacy of transradial versus 
transfemoral approach in coronary 
angioplasty for myocardial infarction

سعید شلبي منتصر / مراد بشاي مینا / اشرف 
احمد عبد المجید 2014

120 15 كریم صبحي سید Cardiology MSc

شفط الجلطة أثناء التدخل تحت الجلدي األولي للشرایین 
التاجیة مقارنة  بالتقنیة المعتادة

في مرضي األحتشاء القلبي الحاد

thrombus aspiration during primary 
percutaneous coronary intervention 
versus standard technique in stemi 
patients عبد هللا مصطفي كمال / غاده محمود سلطان 2014

142 16 احمد محمد محمود الشیخ Cardiology MSc
المؤشرات اإلكلینیكیة و التداخلیة لنجاح عملیة توسیع 

االنسدادات المزمنة المكتملة بالشرایین التاجیة

clinical and angiographic predictors of 
success in chronic total occlusion 
coronary angioplasty

احمد محمد محمود الشیخ / أحمد عبد العزیز 
عماره / عالء حطبھ 2014

149 17 رضا محمد محمود البرل Cardiology MSc

تحلیل مقارن لمستوى البروتین التفاعلي- سي عالي 
الحساسیة فى مرضي ارتفاع ضغط الدم الشریانى 

واألشخاص األصحاء

a comparative analysis of the level of high 
sensitivec-reactive protein in individuals 
with and withouthypertension

والء فرید عبد العزیز / السید صابر ابو النور / 
مراد بشاي مینا 2014

173 18 عمرو علي زوین Cardiology MSc

فائدة استخدام مستوى ھرمون الذكورة (تستوسترون) بالدم 
كعامل داللة فى مرضى احتشاء عضلة القلب الحاد الغیر 

مصاحب بارتفاع جزء S-T فى رسم القلب الكھربائى

value of serum testosterone level as a 
biomarker in non s-t segment elevation 
myocardial infarction

والء فرید عبد العزیز / ابراھیم شحاتھ المدبوح 
/ مراد بشاي مینا 2014

186 19 اسماء رشاد التراس Cardiology MSc
االرتباط بین نسبة خالیاالدم البیضاء المتعادلة الي الخالیا 
اللیمفاویة ومدي االصابة بمرض تصلب الشرایین التاجیة.

correlation of neutrophil to lymphocyte 
ratio and the extent of atherosclerotic 
coronary artery disease والء فرید عبد العزیز / محمد عبد العزیز محرم 2014

197 20 مؤمن عبد العزیز عبد القادر Cardiology MSc
تحدید الشریان التاجى المتسبب فى حاالت احتشاء القلب من 

خالل شریط تسجیل الموجات الكھربائیھ للقلب

electrocardiographic prediction of culprit 
artery in acute st elevation myocardial 
infarction عبد هللا مصطفي كمال / غاده محمود سلطان 2014

248 21 محمد اسامھ سعید العالم Cardiology MSc

دراسة احصائیة لمرضي االزمات القلبیة الحادة في
 معھد القلب القومي 

 (دراسة مقطعیة)

acute coronary syndrome registry in 
national heart institute cross sectional 
study

ھالھ محفوظ بدران / احمد مجدي كمال الدین / 
غاده محمود سلطان 2014

272 22 محمد فتحي صابر Cardiology MSc
التشوه المیكانیكي في مرض اعتالل عضلة القلب في وجود 

وعدم وجود انسداد بالضفیرة الكھربیة الیسرى

mechanical deformation in idiopathic 
dilated cardiomyopathy with and without 
left bundle branch block

ھالھ محفوظ بدران / احمد محمد عمارة / ولید 
عبده إبراھیم 2014

336 23 عمرو سامي Cardiology MSc

دراسة تأثیر توسیع ضیق الصمام المیترالي الروماتیزمي 
بالبالون علي متوسط حجم الصفائح الدمویة في مرضي 

ضیق الصمام المیترالي الروماتیزمي

effect of percutaneous mitral balloon 
valvuloplasty on mean platelet volume 
among patients with rheumatic mitral 
stenosis والء فرید موسي / احمد مجدي / احمد عماره 2014

375 24 محمد یس محمد Cardiology MSc
تقییم وظائف األذینین بواسطة الموجات الصوتیة القلبیة في 

مرضي متالزمة الشریان التاجي الحاد

evaluation of biatrial functions by 
echocardiography in patients with acute 
coronary syndromes محمود علي سلیمان / غاده سلطان 2014

381 25 احمد عاطف سید احمد البقیعي Cardiology MSc

دراسة مدى انتشار مرض ارتفاع نسبھ الدھون فى الدم 
وعوامل الخطورة ألمراض  القلب واألوعیة الدمویة بین 

االطفال فى مدارس محافظھ المنوفیة.

study of prevalence of hyperlipidemia and 
cardiovascular risk factors among school 
age children of menoufia schools والء فرید عبد العزیز / غاده محمود سلطان / 2014

387 26 حاتم السمان محمد السمان Cardiology MSc
تشوه  االذین االیمن في مرضى تضخم عضلة القلبـ : 
باستخدام ثنائي االبعاد تخطیط صدى القلب بتتبع رقطي

right atrial deformation in hypertrophic 
cardiomyopathy:

ھالھ محفوظ بدران / غادة سلطان / نجالء فھیم 
احمد 2014

398 27 حلمي احمد احمد عبد الرحمن Cardiology MSc
عوامل الخطورة غیرالتقلیدیة ألمراض تصلب شرایین القلب 

التاجیة
the non-traditional risk factors for 
atherosclerotic coronary heart disease احمد أشرف رضا 2014



404 28 احمد یحیي سالم Cardiology MSc
تشوه البطین األیسر للتنبؤ بالنتائج المرضیة طویلة المدى 

عند مرضى تضخم جدار عضلة القلب االنسدادي

left ventricular deformation as a predictor 
of long term outcome in hypertrophic 
cardiomyopathy ھالھ محفوظ بدران / غادة سلطان 2014

458 29 بیتر فیلیب شاكر Cardiology MSc

قیمة طریقة تتبع النقاط بالموجات الصوتیة على القلب في 
الكشف عن حیویة عضلة القلب بالمقارنة مع المسح الذري 

على عضلة القلب

the value of speckle tracking 
echocardiography in the detection of 
viable myocardium as compared with 
myocardial perfusion imaging (mpi)

مني مصطفى ریان / محمود على سلیمان / مراد 
بشاي مینا 2014

464 30 اشرف فؤاد عبد هللا Cardiology MSc

معدل انتشار والتنبؤ بوجود ضیق بالشریان الكلوي في 
مرضى ارتفاع ضغط الدم

أثناء خضوعھم للقسطرة التشخیصیة على الشرایین التاجیھ

prevalence and predictors of renal artery 
stenosis in hypertensive patients 
undergoing coronary angiography

محمود علي سلیمان / محمد سلیم / عوني جمال 
شلبي 2014

469 31 احمد محمد طارق غیث Cardiology MSc

العالقة بین نسبة خالیا العدالت  للخالیا اللیمفاویة و عالقتھا 
بتدفق الدم بالشرایین التاجیة فى مرضى االحتشاء الحاد 
لعضلة القلب اللذین یخضعون  للتدخل األولى بالقسطرة 

العالجیة

the relationship between 
neutrophil/lymphocyte ratio and the 
coronary flow in patients with stemi 
undergoing primary pci اشرف رضا / محمد محرم 2014

477 32 ایمن احمد احمد شاھین Cardiology MSc

الھیموجلوبین السكرى فى المرضى غیر المصابین بداء 
السكرى :مؤشر مستقل لوجود مرض قصور الشرایین 

التاجیة وخطورتھ.

hemoglobin a1c in nondiabetic patients: 
an independent predictor of coronary 
artery disease and its severity احمد عبد العزیز عماره / مراد بشاي مینا 2014

501 33 كیرلس وجدي وسیلي Cardiology MSc

عالقة وظیفة األذین األیسر بطریقة تتبع النقاط بالنشاط 
الكھربى لألذین األیسر فى مرضى إعتالل عضلة القلب 

التمددى مجھول السبب

left atrial function by speckle tracking in 
correlation with atrial electrical activity in 
patients with idiopathic dilated 
cardiomyopathy ھالھ محفوظ بدران / نجالء فھیم احمد 2014

514 34 محمد احمد ابراھیم عثمان Cardiology MSc

العالقة ما بین توزیع عرض خالیا الدم الحمراء ومدى 
امراض الشرایین التاجیة فى مرضى احتشاء عضلة القلب 

الحاد

relationship between red blood cell 
distribution width and extent of coronary 
artery diseases in patient with acute st 
elevation myocardial infarction احمد عبد العزیز عماره / نیفین ابراھیم سامي 2014

557 35 عبد هللا ابو زید حمد رضوان Cardiology MSc
العالقة بین الھیموغلوبین السكري وتعقید آفة الشرایین 

التاجیة لدى مرضى داء السكري

relationship between glycated 
hemoglobin and complexity of coronary 
artery lesion in diabetic patients احمد عبد العزیز عماره / نیفین ابراھیم سامي 2014

583 36 محمد احمد اشرف رضا Cardiology MSc
نمط عوامل الخطورة في عینھ من المصریین المصابین 

بوسع الشرایین التاجیة.

the pattern of cardiovascular risk factors 
in a sample of egyptian population with 
coronary artery ectasia ھاني إبراھیم راجي / محمود علي سلیمان 2014

592 37 محمد سعید شلبي منتصر Cardiology MSc
دراسة فك التواء البطین االیسر فى مرضى خلل القلب 

االنبساطى بتصویر تتبع الرقطة

left ventricular untwist in patients with lv 
diastolic dysfunction : speckle tracking 
imaging study

محمود علي سلیمان / محمود كامل احمد / مراد 
بشاي مینا 2014

612 38 احمد عثمان عثمان السیسي Cardiology MSc

تأثیر مستوى البروتین النشط سى فائق الدقة ومستوى 
األدیبونكتین على حدة  قصور الشرایین التاجیة لدى مرضى 

الذبحة الصدریة المستقرة

the impact of highly sensetive c-reactive 
protein and adiponectin level on the 
severity of coronary artery disease in 
patients with chronic stable angina احمد أشرف رضا / ولید عبده إبراھیم 2014

616 39 ھاني كریم زكریا الغمراوي Cardiology MSc
تقییم   آلیات أذین القلب األیمن فى حاالت ارتفاع ضغط دم 

الشریان الرئوى  باستخدام التصویر باالجھاد

assessment of right atrial mechanics in 
pulmonary arterial hypertension using 
strain imaging ھالھ محفوظ بدران / ریحاب إبراھیم یاسین 2014

631 40 وائل انور عبد الحمید بدر Cardiology MSc
العالقة بین دھون غشاء التامور المحیطة بالقلب ومدى 

خطورة مرض قصور الشرایین التاجیة

association of echocardiographic 
epicardial fat with the extent of coronary 
artery disease والء فرید عبد العزیز / محمود كامل احمد 2015



663 41 احمد احمد محمد الشحات Cardiology MSc

دراسة التصویر االجھادى ومعدل االجھاد( التوتر) باستخدام 
الموجات فوق الصوتیھ على القلب للمرضى ذوى الشرایین 
التاجیھ السلیمھ بعد اجراء تصویر صبغى للشرایین التاجیھ

study of strain and strain rate imaging in 
patients with normal coronary 
angiography

سعید شلبي منتصر / احمد محمد عماره / طارق 
محمد الرشیدي 2015

677 42 بیومي محمد بیومي محمد سید Cardiology MSc
دراسة ارتباط مستوى الھیموجلوبین السكرى ومدى تصلب 

الشرایین التاجیة فى مرضى غیر المصابین بداء السكرى

correlation between hba1c level and the 
extent of atherosclerotic coronary artery 
disease in non-diabetic patients والء فرید عبد العزیز / محمد محرم 2015

682 43 ایھاب السید مھدي علي موسي Cardiology MSc
دراسة میكانیكیة البطین االیمن فى مرض تمدد عضلة القلب 

مجھول السبب باستخدام تصویر التوتر

right ventricular mechanics in patients 
with idiopathic dilated cardiomyopathy 
using strain imaging

ھالھ محفوظ بدران / غادة محمود سلطان / 
نجالء فھیم احمد 2015

731 44 احمـــد نــادر طــھ حســـین Cardiology MSc

دراسة أنماط عوامل الخطورة وخطط العالج في مرضي 
االزمة القلبیة الحادة فى المراحل العمریة المختلفة ونوع 

الجنس

pattern of risk factors and management 
strategies in patients with acute coronary 
syndrome, in different age groups and 
sex category احمد أشرف رضا / مراد بشاي مینا 2015

755 45 ایمن منیر محمد السید Cardiology MSc

نسبة الخالیا المتعادلة إلى الخالیا اللیمفاویة ونسبة الصفائح 
الدمویة إلى الخالیا اللیمفاویة  كمتنبئات للتوسع الوعائى 

للشرایین التاجیة

the neutrophil to lymphocyte ratio and 
platelet to lymphocyte ratio as predictors 
of coronary artery ectasia

احمد أشرف رضا / حمدي سلیمان / ولید عبده 
إبراھیم 2015

777 46 بیومي محمد بیومي محمد سید Cardiology MSc
دراسة مدى وشدة تصلب الشرایین التاجیة وعالقتھا 

بمستوى الھیموجلوبین السكرى فىمرضى السكرى

severity and extent of atherosclerotic 
coronary artery disease in relation to 
hba1c level in diabetic patients عبد هللا مصطفي / محمد محرم 2015

786 47 علي الغریب محمد رشید Cardiology MSc
دراسة العالقة بین " نسبة الصفائح الدمویة إلى الخالیا 

اللیمفاویة " ومدى تصلب الشرایین التاجیة
platelet to lymphocyte ratio as a predictor 
of severity of coronary artery disease احمد أشرف رضا / محمد عبد العزیز محرم 2015

802 48 احمد صالح عیسوي Cardiology MSc
تقیین حیویة عضلة القلب بإضافة النتزات إلي المسح الذرى 

علي عضلة القلب باستخذام التكنیشیوم المشع 99

Assessment of viable myocardium by 
nitrate augmented Technetium 99 
sestamibi myocardial perfusion imaging. محمود سلیمان / عوني جمال 2015

803 49 فاطمھ محمد علي فتح الباب Cardiology MSc
تأثیر الدعامات المباشرة على معدل تدفق الدم في مرضى 

التدخل األولي عن طریق القسطرة .

Impact of direct stenting on post 
procedural TIMI flow in patients 
undergoing primary percutaneous 
coronary intervention .

احمد أشرف رضا / أحمد القرش / أشرف أحمد 
عبد المجید 2015

819 50 مني السید منصور Cardiology MSc

مقارنھ الترویة المائیة بالترویة الوریدیة وتأثیره في الحمایة 
من مرض االعتالل الكلوي الناتج من الصبغة المستخدمة في 

التصویر الصبغي

Oral Hydration Versus Intravenous 
Hydration in Protection of Contrast 
Induced Nephropathy in Patients 
Undergoing Coronary Angiography محمود علي محمود سلیمان / عوني جمال شلبى 2015

870 51 اسامھ رمضان قندیل Cardiology MSc

فعالیة الجرعة العالیة من األتورفاستاتین فى الوقایة من 
االعتالل الكلوى الناتج عن عوامل التباین عند اجراء  

التصویر االختیاري للشرایین التاجیة

Efficacy of High dose Atorvastatin in 
Preventing Contrast Induced 
Nephropathy in Patients Undergoing  
Coronary Angiography سعید شلبي / عوني جمال 2015

885 52 شریف ربیع مرسي Cardiology MSc
دراسة الخواص المیكانیكیة فى االذین االیمن فى مرضى 

اعتالل القلب واعتالل القلب األقفارى
Characleristics of right atrial mechanics 
in idiopiopathic dilated cardiomyopathy ھالھ محفوظ بدران / نجالء فھیم احمد 2015

945 53 عاصم محمد وفیق عبد هللا محمد Cardiology MSc
دور مضادات التجلط الحدیثة المعطاة عن طریق الفم فى 

عالج قصور الشرایین التاجیة الحادة
The Role of Novel Oral Anticoagulants in 
Patients with Acute Coronary Syndrome عبد هللا مصطفي كمال / نجالء فھیم احمد 2015

950 54 احمد حسن عدلي عبد هللا Cardiology MSc
أنماط عوامل الخطورة لإلصابة باحتشاء عضلة القلب الحاد 

في مرضى منطقة الدلتا

Pattern of risk factors profiles of acute 
myocardial infarction in Delta region 
residents احمد أشرف رضا / أحمد مختار القرش 2015



952 55 اماني محمود سعد عوف Cardiology MSc
تقییم التواء البطین األیسر باستخدام تتبع النقاط بالموجات

الصوتیة في مرضي ارتفاع ضغط الدم
Assessment of left ventricular torsion by 
speckle tracking in hypertensive patients. والء فرید عبد العزیز / ریحاب یاسین 2015

971 56 نادر نبیل خلیفھ بربري Cardiology MSc
ازدیاد صالبھ الشریان االورطى فى مرضى قصور الشریان 

التاجى المبكر:دراسھ عن طریق الدوبلر النسیجى

Aortic stiffness is increased in patients 
with premature coronary artery disease: A 
tissue Doppler imaging study. احمد محمد عماره / مراد بشاي مینا 2015

979 57 جرجس رفعت ثابت Cardiology MSc

الخلل الوظیفي تحت الغشاء المبطن للقلب في مرضي ارتفاع 
ضغط الدم لدیھم تغیرات س ت- ت توتریة في رسم القلب 

الكھربائي بواسطة ایكو التتبع الرقطي ثنائي االبعاد

Subendocardial dysfunction in 
Hypertensive patients with strain ST-T 
changes on the Electrocardiogram by 2D 
Speckle-tracking محمود علي سلیمان / مراد بشاي مینا 2015

1000 58 جورج سمیر كامل Cardiology MSc
الرجفان األذینى:آلیات الفسیولجیة المرضیة و طرق 

التشخیص و العالج
ATRIAL FIBRILATION
PATHOPHYSOLOGY AND MANGEMENT عبد هللا مصطفي كمال / نجالء فھیم احمد 2015

1001 59 مروه احمد محمد الغرابلي Cardiology MSc
انتشار فشل عضلة القلب في وحدة العنایة المركزة للقلب في 

جامعة المنوفیة
Prevalence of  heart failure in Menoufia 
University cardiac intensive care unit ھالھ محفوظ بدران  / نجالء فھیم احمد 2015

1006 60
عبد المعطي جالل الدین سلیمان 

كشك Cardiology MSc
نماذج أمراض الشرایین التاجیة في المرضى األكثر عرضة 

لإلصابة بدون وجود جلطة سابقة بالشرایین التاجیة

Pattern Of Coronary Artery Disease In 
High Risk Patients Without Prior 
Myocardial Infraction ھالھ محفوظ بدران  / نجالء فھیم احمد 2015

1014 61 دعاء حسن ذكي صقر Cardiology MSc

تعدد أشكال المستقبل البروتینى الدھنى منخفض الكثافة 
الضار رقم 6 فى المرضى الذین یعانون من احتشاء عضلة 

القلب الحاد

Low density lipoprotein receptor-related 
protein 6 (LRP6) polymorphism in 
patients with acute myocardial infarction

محمود علي سلیمان / احمد مختار القرش / 
ایمان عبدالفتاح بدر 2015

1035 62 محمد مندي محمد عریبي Cardiology MSc الجیل الجدید من الدعامات الدوائیة New Generation of Drug Eluting Stents عبدهللا مصطفي كمال / نجالء فھیم احمد 2015

1044 63 احمــد ابراھیــم احمــد المســدي Cardiology MSc
تقییم اإلجھاد رباعي األبعاد للبطین األیسر في مرضى فرط 

الدم
4D Strain Assessment of Left Ventricle 
in Hypertensive Patients سعیــد شلبــي منتصــر/ محمـود كامـل احمـد 2015

1057 64 احمد جابر السید السید عماره Cardiology MSc

النتائج قصیرة األجل و عالقتھا بالتواكب المرضي للمرضي 
المحجوزین بوحدة الرعایة المركزة للقلب بمستشفي جامعة 

المنوفیة

Short Term Clinical Outcomes And 
Comorbidities For Patients Admitted To 
Menoufia University Hospital Cardiac 
Intensive Care Unit ھالھ محفوظ بدران  / ولید عبده 2015

1070 65 كریم محمد العربي حسین Cardiology MSc
حدوث الرجفان األذیني في نقص الترویة وغیر نقص 

الترویة التمددى لعضلة القلب
Incidence of atrial fibrillation in ischemic 
and non ischemic dilated cardiomyopathy

عبد هللا مصطفي كمال / احمد عبد العزیز عماره 
/ نیفین إبراھیم سامي 2015

1081 66 الشیماء علي احمد Cardiology MSc
دراسة العالقة بین مستویات األدیبونكتین 

بالدم وشدة ضیق الشرایین التاجیة

The association between serum 
adiponectin levels and the severity of 
coronary artery disease والء فرید عبدالعزیز / ریحاب  إبراھیم یاسین / 2015

1086 67 ولید عبد المنعم عبد الحمید Cardiology MSc
دراسة التواء البطین األیسر في مرضى السكري من النوع 

الثاني باستخدام اإلیكو ثنائي األبعاد بتقنیة التتبع الرقطي

Assessment of left Ventricular Twist and 
Torsion in Diabetes Mellitus Type Two 
Using Two-Dimensional (2D) Speckle 
Tracking Echocardiography محمود علي سلیمان / محمود كامل احمد 2015

1094 68 محمود عبد ربھ محمد علي Cardiology MSc
صفات و عوامل الخطورة للمرضى المقبولین بوحدة عنایة  

القلب المركزة بمستشفى جامعة المنوفیة

Characteristics & Risk profile of patients 
admitted to Menoufia University Hospital 
Cardiac intensive Care Unit ھالھ محفوظ بدران / ولید عبده إبراھیم 2015

1097 69 مینا اسعد عبد هللا بقطر ابراھیم Cardiology MSc

مستوى الزالل البولي / الكریاتینین بالبول فى المرضى غیر 
المصابین بداء السكرى :مؤشر مستقل لوجود مرض قصور 

الشرایین التاجیة وخطورتھ.
Impact Of Albumin Creatinine ratio On 
The Severity of Coronary Artery Disease عبد هللا مصطفي كمال / مراد بشاي مینا 2015

1125 70 محمد وصفي محمد فرج Cardiology MSc تقییم سیستاتین سي فى مرضى الشرایین التاجیة
Cystatin C in patients with coronary 
artery disease سعید شلبي منتصر / ولید عبده إبراھیم 2015



1165 71 محمـد حمدي مصطفي علي Cardiology MSc

تقییم وظیفة األذین األیسر فى مرضى إعتالل عضلة القلب 
التوسعى اإلقفارى وغیراإلقفارى بواسطة التتبع الرقطى 

للموجات فوق الصوتیھ على القلب

Assessment Of Left Atrial Function In 
Patients With Ischaemic And Non-
Ischaemic Dilated Cardiomyopathy Using 
Speckle Tracking Echocardiography عبدهللا مصطفي كمال  /نجالء فھیم احمد 2015

1180 72 احسان صالح سلیمان سرحان Cardiology MSc الوسائل غیر الدوائیة لعالج ضعف عضلة القلب التمددي
Non Pharmacological Treatment Of 
Dilated Cardiomyopathy عبد هللا مصطفي كمال / ولید عبده إبراھیم 2015

1183 73 اسالم ابراھیم حجازي Cardiology MSc

العالقة بین مستوي انزیم  الفوسفات القلوي بالدم  و درجة 
شدة ضیق الشرایین التاجیة في مرضي القصور المزمن 

بالشرایین التاجیة

Correlation between the serum alkaline 
phosphatase level and the severity of 
coronary artery disease. غاده محمود سلطان / احمد مختار القرش 2015

1206 74 دیفید جاد هللا انور Cardiology MSc
تقییم وظیفة البطین األیسر

في مرضى الغسیل الكلوي المزمن

Assessment of Left Ventricular Function 
in Patients with Chronic Renal Failure 
Undergoing Hemodialysis

عبدهللا مصطفي كمال / نجالء فھیم احمد / احمد 
محمد زھران 2015

1215 75 حسام عواد لطفي عواد العاقل Cardiology MSc
مستقبالت البروتین الدھني المؤكسد منخفض

الكثافة شبیھة الالتین – في متالزمة الشریان التاجي الحادة

Study of the role of Soluble Lectin-Like 
Oxidized LDL Receptor-1 in Acute 
Coronary Syndrome

محمود علي سلیمان / ولید عبده إبراھیم  / 
نفیفن إبراھیم سامي 2015

1216 76 احمد مسعد رمضان البسیوني Cardiology MSc

معدل ومؤشرات التنبؤ بضیق الشرایین الكلویة فى مرضي 
قصور الشرایین التاجیة الذین یعانون من ضیق بشرایین 

تاجیة متعددة

Incidence and predictors of renal artery 
stenosis in patients with multivessel 
coronary artery disease عبد هللا مصطفي كمال / نجالء فھیم احمد 2015

1262 77 ھیثم فتحي محمد محمود Cardiology MSc
ارتفاع ضغط الدم المقاوم

(بین الواقع وتحدیات المستقبل)
Resistant Hypertension
Current Status and Future Challenges عبدهللا مصطفي كمال / ولید عبده ابراھیم 2015

1316 78 فارس عبد العظیم محمد الوكیل Cardiology MSc
دراسة أنماط عوامل الخطورة في مرضى  المتالزمة التاجیة 

الحادة
Risk Factor Profile  in Patients with Acute 
Coronary Syndrome احمد أشرف رضا / عوني جمال شلبي 2016

1318 79 نورس عماد حامد عامر Cardiology MSc

تقییم وظائف البطین األیسر في مرضي إرتفاع ضغط الدم و 
السكري عن طریق التصویر بالموجات الصوتیة بواسطة 

التتبع الرقطي وعالقتھا بنسبة الببتید المخي المدر للملح في 
الدم

Assessment of Left Ventricular Functions 
in Hypertensive Diabetic Patients by 
Speckle Tracking Imaging: Correlation 
with Brain Natriuretic Peptide Levels

محمد فھمي النعماني / اشرف عبد الرؤوف 
داوود / ولید عبده ابراھیم حامد / 2016

1324 80 احمد جالل عبد الرحمن شخبھ Cardiology MSc

قیاس وظائف األذین األیسر للقلب بواسطة الموجات الفوق 
صوتیة الرقطیة التتبعیة في مرضى فشل عضلة القلب مع 
أختزال و إنخفاض الكسرالقذفى للقلب وعالقتھا بمستوى 

البروتین المخي المدر للصودیوم

ASSESSMENT OF LEFT ATRIAL 
FUNCTION BY SPECKLE TRACKING 
ECHOCARDIOGRAPHY IN HEART 
FAILURE PATIENTS WITH PRESERVED 
AND REDUCED EJECTION FRACTION: 
CORRELATION WITH BRAIN 
NATRIURETIC PEPTIDE LEVEL اشرف عبد الرؤوف داوود / نجالء فھمي أحمد 2016

1328 81 احمد سمیر النبوي القاضي Cardiology MSc
 معدل حدوث أمراض الشریان التاجى في مرضى فیروس 

الكبدى الوبائى سى
INCIDENCE OF CORONARY ARTERY 
DISEASE IN HEPATITIS C PATIENTS عبدهللا مصطفي / نجالء فھیم 2016

1330 82 محمد عبد الرحیم علي الطنوبـي Cardiology MSc
تقییم وظیفة البطین األیسر باستخدام دوبلر األنسجة في 

مرضى السكر المصابین بفیروس الكبدي (سي)

Tissue Doppler Imaging Assessment of 
left Ventricular function in Diabetic 
patients with Hepatitis C Virus (HCV عبد هللا مصطفي كمـــال / ولـــید عــبده إبراھـــیم 2016

1331 83 بھاء سعید نصار Cardiology MSc

العالقة بین نسبة الخالیا المتعادلة إلى الخالیا اللمفاویة 
كمنبئ بوخامة وشدة القصور خالل دراسة تصویریة 

للشرایین التاجیھ

The Relation between Neutrophil to 
Lymphocyte ratio and Severity of 
Coronary artery disease, coronary 
angiographic study احمد محمد عماره / أحمد مختار القرش 2016

1336 84 حسن جمال محمد علي Cardiology MSc دور أجھزة القلب الداخلیة فى عالج أمراض القلب

THE ROLE OF INTRA CARDIAC DEVICES 
IN THE MANAGEMENT OF HEART 
DISEASES عبد هللا مصطفي كمال / نجالء فھیم احمد 2016



1363 85 مرقص زكریا سالمھ غالي Cardiology MSc

نمط نسبھ ( العدالت/اللمفاویات) في المرضي الذین یعانون 
من متالزمة الشریان التاجي الحادة والذین یتم عالجھم من 

خالل تدخل اولي بالشرایین التاجیھ

Pattern of Neutrophil-Lymphocyte ratio in 
Patients with acute Coronary syndrome 
undergoing Primary Percutaneous 
coronary intervention احمد اشرف رضا / ولید عبده ابراھیم 2016

1380 86 لبني طلعت عبد الفتاح الزھار Cardiology MSc
العالقة بین مستویات الكیمرین بالدم و شدة مرض الشریان 

التاجي

Association of serum chemerin levels
with the severity of
coronary artery disease طـــارق صالح خلـــیل / ولیـــد عبده إبـــراھیم 2016

1399 87 احمد جمال السید الراعي Cardiology MSc
العالقة بین حمض الیوریك والشرایین التاجیة الجانبیة فى 

مرضى الشریان التاجي المستقر

ASSOCIATION BETWEEN URIC ACID AND 
CORONARY COLLATERAL CIRCULATION 
IN  STABLE CORONARY ARTERY 
DISEASE PATIENTS غاده محمود سلطان / نجالء فھیم احمد 2016

1402 88 مصطفي احمد محمد احمد Cardiology MSc
استخدام التروبونین عالي الحساسیة في الكشف المبكر عن 

االحتشاء الحاد لعضلة القلب  في خالل أول ساعة

Use of high sensitivity cardiac troponin I 
in early detection of acute coronary 
syndrome within the first hour طارق صالح خلیل / ولید عبده إبراھیم 2016

1424 89 احمد محمد غریب حسین Cardiology MSc

تقییم الوظیفة االنقباضیھ للبطین االیمن في المرضي 
المصابین الول مره باحتشاء الجدار السفلي بعضلھ القلب 

عن طریق استخدام الحركھ االنقباضیھ لمخرج البطین االیمن

Assesement of  Right ventricular function 
in patient with inferior myocardial 
infarction using Right Ventricular Outflow 
Tract Systolic Excursion

والء فرید عبد العزیز / محمود علي سلیمان / 
عوني جمال شلبي 2016

1427 90 شریف صالح الدین حسین علي Cardiology MSc
القیمھ التنبؤیھ لنقص نسبھ الصودیوم في الدم ونسبھ 

التروبونین عالي الحساسیھ في مرضي االحتشاء القلبي الحاد

Prognostic value of hyponatraemia and 
high sensitive troponin in the acute phase 
of myocardial infarction طارق صالح خلیل / ولید عبده ابراھیم 2016

1440 91 محمد فاروق عبد الغفار حادو Cardiology MSc

الملف الدیموغرافى واالعراض االكلینیكیة ودراسة انتشار 
ونمط مرض الشریان التاجى فى النساء الالتى یخضعن 

للقسطرة التشخیصیة لشرایین القلب التاجیة

The Demographic Profile, Clinical 
Presentation & Angiographic prevalence 
and pattern of Coronary artery disease in 
women undergoing Coronary angiography احمد محمد عماره  / مــــــراد بشاي 2016

1486 92 البحراوي رضا النفادي عثمان Cardiology MSc

القیمة التنبؤیة لنسبة الصفائح الدمویة إلى الخالیا اللیمفاویة 
في مصائر المرضى الذین یعانون من متالزمة الشریان 

التاجي الحادة

Predictive Value of Platelet to 
Lymphocyte Ratio in Outcomes of 
Patients with Acute Coronary Syndrome والء فرید عبد العزیز / وسام الدین حداد الشافعي 2016

1491 93 احمد عبد الرزاق محمد عبد المنعم Cardiology MSc

العالقة بین ضغط نھایة اإلنبساط للبطین األیسرعن طریق 
القسطرة القلبیة  ودینامیكات اإللتواء للبطین األیسر لمرضى 

إختالل وظیفة اإلنبساط
( دراسة بالتتبع الرقطي )

Correlation Between Left Ventricular End 
Diastolic Pressure And Torsional 
Dynamics In Patient With Diastolic 
Dysfunction (Speckle Tracing Imaging 
Study)

سعیــد شلبـي منتصـــر / احمد محمد عماره / 
محمــود كامـل أحمد /وسام الدین حداد الشافعي 2016

1493 94 خالد حسین عبد السالم الشرنوبي Cardiology MSc

القیمة التنبؤیة لنسبة خالیا الدم البیضاء المتعادلة إلى 
الخالیا اللیمفاویة في مصائر المرضى الذین یعانون من 

متالزمة الشریان التاجي الحادة

Predictive Value of Neutrophil to 
Lymphocyte Ratio in Outcomes of 
Patients with Acute Coronary Syndrome والء فرید عبد العزیز / وسام الدین حداد الشافعي 2016

1501 95 احمد مصطفي اللواتي Cardiology MSc
االصابة الحادة للكلى الناجم عن تصویر الشرایین التاجیھ

و االستراتیجیات الجدیدة للوقایة

Acute Kidney Injury induced by Coronary 
Angiography and New Strategies for 
Prevention احمد اشرف رضا / ریحاب ابراھیم یاسین 2016

1505 96 محمد محمود احمد عبد الرحمن Cardiology MSc

االرتباط  بین  قیاس  نھایة  الضغط   االنبساطي  للبطین  
 'E  األیسرعن طریق القسطرة التداخلیة و تسارع الموجة

بالتصویر الدوبلري النسیجى لحلقة الصمام المیترالي

Correlation Of Invasively Estimated Left 
Ventricular End Diastolic Pressure With 
Acceleration  Of  E' Wave By Tissue 
Doppler Imaging Of Mitral Annulus

سعید شلبي منتصر / احمد محمدعبد العزیز 
عماره / محمود كامل أحمد 2016



1508 97 خالد امام الشافعي Cardiology MSc

الدراسھ الوصفیھ متعددة المراكز لملف عوامل الخطوره في 
عینھ من المرضي  المصریین المصابین  بمتالزمة الشریان 

التاجي الحاده (جزء من المشروع المصري لعوامل الخطوره 
المراض القلب واالوعیھ الدمویھ)

Multicenter observational study of risk 
factors profile in a sample of Egyptian 
Patients with Acute Coronary Syndrome 
(part of Egyptian Cardiovascular Risk 
Factor Project) احمد أشرف رضا / نیفین ابراھیم سامي 2016

1516 98
سامح عبد المعبود عبد الحمید 

الصاوي Cardiology MSc

تقییم تأثیر عقار الكولشیسین على االلتھاب و االحتشاء 
القلبي

 المصاحبین الجراء دعامات الشرایین التاجیة

Evaluation of the Effect of Colchicine
On  Peri-procedural Inflammation and 
Myonecrosis in Patients undergoing PCI

احمد عبد العزیز عماره / عوني جمال شلبي / 
وسام الدین حداد الشافعي 2016

1531 99 اسالم جمال كامل یوسف كشك Cardiology MSc الموت القلبى المفاجىء واإلنعاش القلبى الرئوى
Sudden Cardiac Death and Cardio-
Pulmonary Ressuscitation غاده محمود سلطان / ریحاب إبراھیم یاسین 2016

1532 100 رامي عبد هللا عباس السري Cardiology MSc

تقییم اداء األذین األیسر في مرضي ارتفاع ضغط الدم 
الشریاني باستخدام الموجات فوق الصوتیة علي القلب 

بواسطة تقنیة التتبع الرقطي

Evaluation of left atrial deformation in 
hypertensive patients by speckle tracking 
echocardiography طارق صالح خلیل / ولید عبده إبراھیم 2016

1536 101
محمد تامر محمد رافت ابو 

المعاطي الشبراوي Cardiology MSc

تأثیر كل من نسبة الدھون الثالثیة بالدم
 ومحیط  الخصر فى حدوث جلطة القلب 

مقارنةً بالعوامل األخرى المسببة لھا

Serum Triglycerides And Waist 
Circumference In Relation To Other Risk 
Factors In a Sample Of Egyptian Patients 
with Acute Myocardial Infarction احمد أشرف رضا / ولید عبده إبراھیم 2016

1544 102 ریمون صالح عدلي عبد هللا Cardiology MSc
مستوى اللیبوبروتین أ فى الدم فى مرضى تصلب الصمام 

االورطى  كداللة لشدة اصابة الشرایین التاجیة

Serum lipoprotein-a in patients with aortic 
valve sclerosis as a predictor for severity 
of coronary artery disease والء فرید موسي  / وسام الدین حداد الشافعى 2016

1611 103 محمد صالح الدین محمد الجندي Cardiology MSc

تقییم كتلھ البطین األیسر في مرضي ضخامیة القلب الغیر 
متماثل  باستخدام األشعھ الصوتیة  ثالثیة األبعاد وعالقتھا 

بمیكانیكا القلب

Left Ventricular Mass Assessment In 
Hypertrophic Cardiomyopathy Using Real-
Time Three-Dimensional Echo : Relation 
To Cardiac Mechanics

ھالھ محفوظ بدران   / نجالء فھیم احمد  / ولید 
عبده إبراھیم 2016

1620 104 مني جابر مصطفي الوكیل Cardiology MSc
تقییم وظائف البطین األیمن بالموجات فوق الصوتیة فى 
مرضى عضال القلب التمددى: دراسة تصویریة لالجھاد

Echocardiographic assessment of right 
ventricular functions in patients with 
dilated cardiomyopathy: Strain imaging 
study محمد فھمي النعماني / ولید عبده إبراھیم 2016

1626 105 احمد سرور سراج الدین Cardiology MSc
العالقة بین مستویات البنتراكسین ٣و شدة االصابة بقصور 

الشریان التاجي
Pentraxin 3 serum levels and severity of 
coronary artery disease محمد فھمي النعماني / اشرف عبدالرؤوف داوود 2016

1636 106 محمد عبد الحكیم سالم Cardiology MSc
دراسة وظیفة االذین االیسر بالموجات فوق الصوتیة 

بخاصیھ التتبع الرقطى فى مرضى الغسیل الكلوى

Left Atrium Function in Patient on 
Regular Dialysis: Speckle Tracking 
Echocardiography

سعید شلبي منتصر / محمود عبد العزیز قوره / 
ولید عبده ابراھیم 2016

1659 107 محمد جمال الحداد Cardiology MSc

دراسة القیمة التنبؤیة لحرز سینتاكس  ونمط من عوامل 
الخطورة في المرضى المحولین لتصویر الشرایین التاجیة 

في قسم أمراض القلب - جامعة المنوفیة

The Predictive Value of SYNATX Score 
and Pattern of Risk Factors in Patients 
Referred for Coronary Angiography in 
Cardiology Department Menoufia 
University احمد أشرف رضا / أحمد مختار القرش 2016

1674 108 خالد محمد الششتاوي نجم Cardiology MSc
العالقھ بین معامل االجھاد للبطین االیسر ودالالت تضخم 
البطین االیسر برسم القلب فى مرضى تضخم عضلھ القلب

Correlation between Left Ventricular 
Longitudinal Strain and 
Electrocardiographic voltage criteria in 
patients with Left Ventricular Hypertrophy

محمودعلي سلیمان / ولید عبده ابراھیم / 
ریحاب ابراھیم یاسین 2016

1677 109 صھیب محمود عبد الملك تراب Cardiology MSc

تقییم وظیفة البطین األیسر فى المرضى الذین یعانون من     
                        االرتجاع المزمن  بالصمام المیترالى 

عن طریق المعلمات االلتوائیة دراسة بالتصویر الرقطى

Assessment of  Left Ventricular Function 
in Patients with Chronic Mitral 
Regurgitation Using Torsional 
Parameters. Speckle tracking Imaging. طارق صالح خلیل / ولید عبده ابراھیم 2016



1700 110 محمد ممدوح الشافعي عمران Cardiology MSc
تقییم وظیفة البطین األیمن في مرضى القلب الرئوي:

 دراسة للتصویر اإلجھادي

Assessment of Right Ventricular 
Functions in Patients with Cor pulmonale:
 Strain Imaging Study

طارق صالح خلیل / محمد فھمي النعمانى  / 
نجالء فھیم احمد 2016

1709 111 حمدي نجاح عبد الودود محمد Cardiology MSc

قیمة الجھد المحیطي الواقع علي قمة البطین االیسر في 
بدایة إحتشاء عضلة القلب 

وذلك للتنبؤ بإعادة تشكیل البطین األیسر

Value of Apical circumferential strain in 
the early post-myocardial infarction 
period for prediction of left ventricular 
remodeling

والء فرید عبدالعزیز / عزه علي حسن / وسام 
الدین حداد الشافعي 2016

1710 112 محمود عبد العال محمود Cardiology MSc

التدخل المبكر مقارنة بالتدخل المتأخر فى المرضى عالى 
الخطوره والذین یعانون من من إحتشاء بعضلة القلب الغیر 

مصحوب بإرتفاع فى المقطع إس تى

Early Versus Late Intervention in High 
Risk Patients with Non ST Elevation 
Myocardial Infarction

احمد محمد عماره /  احمد مجدي محمد / نیفین 
إبراھیم سامى 2016

1805 113 بیتر كمال ناشد Cardiology MSc

میكانیكیھ  البطین االیسر واالقتران البطیني الشریاني في 
مرضي ارتفاع ضغط الدم

دراسھ بالتتبع الرقطي

Left ventricular mechanic and ventricular-
arterial coupling in hypertensive patient.
Speckle tracking  imaging study محمود كامل احمد / نیفین ابراھیم سامي 2016

1816 114 محمود جمال عبد الخالق الخولي Cardiology MSc
تقییم وظیفة زائدة األذین األیسر في مرضى توقف التنفس 

االنسدادي أثناء النوم :  باستخدام تقنیة التتبع الرقطي

Assessment of left atrial appendage 
function in patients with obstructive sleep 
apnea:
Speckle tracking imaging study

سعید شلبي منتصر / محمود كامل احمد / مھا 
یوسف الحفناوي 2016

1849 115 محمد سمیر جمعھ Cardiology MSc

تقییم دقة التصویر بالموجات فوق الصوتیة علي القلب 
بواسطة التتبع الرقطي في تشخیص قصور الشرایین التاجیة 

لحاالت االم الصدر الحادة

Diagnostic accuracy of strain imaging by 
Speckle tracking echocardiography in 
detecting ischemic etiology of acute 
chest pain

طارق صالح خلیل / محمد فھمي النعماني /محمد 
فھمي النعماني / نجالء فھیم احمد 2016

1855 116 محمد عبد الوھاب ھاشم تمام Cardiology MSc

النتائج االكلینیكیة الستخدام جرعھ مكثفھ فقط مقارنھ بجرعھ 
أولیة مكثفة مصحوبة  بالترویة الوریدیة لعقار مثبطات 

جلیكوبروتین 2(ب)و3(أ) خالل القسطرة التداخلیة األولیة

Clinical outcomes of intracoronary 
glycoprotein IIb/IIIa inhibitors   bolus only 
versus intracoronary bolus followed by 
intravenous infusion of glycoprotein IIb/ 
IIIa inhibitors in primary percutaneous 
coronary intervention

 طارق صالح خلیل / ولید عبده ابراھیم / اشرف 
احمد عبد المجید 2016

1879 117 محمد محمد سید احمد الفرنواني Cardiology MSc
فك االلتواء فى البطین األیسر اثناء مرحلة االرخاء متساوى 

الحجم فى مرضى قصور القلب االنبساطى

Left ventricular untwist during isovolumic 
relaxation time in patients with diastolic 
dysfunction سعید شلبي منتصر / محمود كامل احمد 2017

1917 118 محمد احمد الجندي Cardiology MSc

قیمة نسبة الصفائح الدمویة إلى الخالیا اللیمفاویة في التنبؤ 
بإنحسار التصویر الوعائي بعد القسطرة التداخلیة األولیة  
في   مریض الجلطھ القلبیھ من نوع ارتفاع جزء "اس – 

تي"

Value of platelet to lymphocytes ratio in  
predicting angiographic reflow after 
primary percutaneous coronary 
intervention  in STEMI 2017 والء فرید / احمد عماره  / نفین سامي

1949 119 احمد سامي عبد الجلیل عبد الكریم Cardiology MSc

العالقة بین نسبة الھیموجلوبین السكرى وشدة مرض 
الشریان التاجى المثبت بالقسطرة القلبیة التشخیصیة فى 

المرضى غیر المصابین بمرض السكرى

Relation between Glycosylated 
Hemoglobin   Level and the 
Angiographically Proven Coronary Artery 
Disease Severity In Non – Diabetic 
patients محمود علي سلیمان / احمد مختار القرش 2017

2008 120 محمود خلیل محمود Cardiology MSc

استعمال قیاس ضغط الدم االنبساطي المتالء البطین األیسر 
بواسطة نسبة (E/E')  كدلیل مفید للتنبؤ باصابة عضلة 

القلب ما بعد اجراء القسطرة التداخلیة للشرایین التاجیة في 
مرضي البول السكري

Left Ventricular Filling Pressure Using 
E/E' As a Useful Marker For Predicting 
Periprocedural Myocardial Injury 
Following Percutaneous Coronary 
Intervention In Diabetic

ھالھ محفوظ بدران  / نجالء فھیم احمد / ولید 
عبده ابراھیم 2017

2094 121 ساره سعد ملیجي المیھي Cardiology MSc
خصائص التصویر الوعائي للشرایین التاجیة لمرضي 

الشرایین التاجیة
Characteristics of angiographic finding in 
patient with coronary artry disease ھالھ محفوظ بدران  / غادة سلطان / عوني جمال 2017



2124 122 محمد فوزي بدیر عرفھ Cardiology MSc
العالقة بین میكانیكا القلب ونسبة الببتید المخي المدر 

للصودیوم في مرضى اعتالل القلب الضخامي

Relationship of cardiac mechanics to 
Brain natriuretic peptid serum level in 
patients with hypertrophic 
cardiomyopathy

ھالھ محفوظ بدران /  اشرف عبدالرءوف داود  
/ نجالء فھیم أحمد 2017

2217 123 محمد سعید عبد المرضي عبد هللا Cardiology MSc
العالقة بین مستوى الھیموجلوبین السكرى وشدة تصلب 

الشرایین التاجیة في المرضى الغیر مصابین بمرض السكرى

Correlation between HbA1c level and 
severity
Of coronary atherosclerosis in non-
diabetic patients محمود كامل احمد / أحمد مختارالقرش 2017

2223 124 مصطفي ممتاز علیمي محمود Cardiology MSc
سمك الدھون الفوق قلبیة في مرضي إرتفاع ضغط الدم 

سواء وجود تضخم بالبطین األیسر أو عدمة

Epicardial adipose tissue thickness in 
hypertensive patients with or without left 
ventricular hypertrophy محمود علي سلیمان / نیفین إبراھیم سامي 2017

2259 125 ھیثم محمد عمر االحول Cardiology MSc

تقییم وظیفة االذین االیمن في مرضي االحتشاء االولي 
للجزء السفلي مع و بدون احتشاء البطین االیمن لعضلة 
القلب باستخدام تقنیة تتبع الرقاط ثنائي االبعاد للموجات 

الصوتیھ للقلب

Assessment of right atrial function in 
patients withfirst inferior myocardial 
infarction with & without right ventricular 
involvement by 2D speckle tracking 
echocardiography محمد فھمي النعماني / نجالء فھیم احمد 2017

2338 126 احمد شوقي علي حسن Cardiology MSc
 انصباب غشاء التامور بعد عملیة تغییر الصمام المیترالى 

مقارنة بما بعد عملیة تغییر الصمام األورطى
  Post Operative Pericardial Effusion after 
Mitral versus Aortic Valve Replacement عبدهللا مصطفي كمال / غاده محمود سلطان 2017

2453 127 كریم فتحي ادم Cardiology MSc
تقییم دینامیكیة جذر األبھر األورطي في مرضى فرط ضغط 

الدم المرتفع باستخدام تقنیة التتبع الرقطي

ASSESSMENT OF AORTIC ROOT 
MECHANICS IN HYPERTENSIVE 
PATIENTS BY SPECKLE TRACKING 
ECHOCARDIOGRAPHY محمود كامل احمد / وسام الدین حداد الشافعي 2017

2457 128 احمد عبد الفتاح السید Cardiology MSc

نسبة الصفائح الدمویھ  للخالیا اللیمفاویة وعالقتھا بتدفق 
الدم بالشرایین التاجیة لمرضي اإلحتشاء الحاد لعضلة القلب 

عند عالجھم بالقسطرة التداخلیة للشرایین التاجیة

The Relationship Between 
Platelet\Lymphocyte Ratio And Coronary 
Flow In patient With Acute STEMI That 
Managed With Primary PCI ھالھ محفوظ بدران  /غادة محمود سلطان 2017

2469 129 محمود عبد الفتاح محمود Cardiology MSc مستویات الكیمرین في مرضي قصور الشرایین التاجیة
Chemerin Levels In Patients With 
Coronary Artery Disease محمد النعماني / اشرف داود 2017

2473 130 محمود جمال عرفھ ھاللي Cardiology MSc دور اعادة تزامن القلب في عالج فشل القلب المزمن
Role of Cardiac Resynchronization 
Therapy in Chronic Heart Failure غاده سلطان / نیفین سامي ابراھیم 2017

2475 131 احمد عادل عبد الشافي سالم Cardiology MSc
تقییم التواء البطین األیسر بواسطة التتبع الرقطي باستخدام 

الموجات الصوتیة على القلب في مرضى السكر

Assessment of left ventricular torsion by 
2D speckle tracking echocardiography in 
diabetic patients سعید شلبي منتصر / ریحاب ابراھیم یاسین 2017

2529 132 وسام جمال محمد علي Cardiology MSc  معامل لوكس في مرضى  قصور الشریان التاجي
LOX index in patients with coronary 
artery disease محمد فھمي النعماني / اشرف عبدالرؤوف داوود 2017

2532 133 امیره احمد غریب عزام Cardiology MSc

قیاس وظائف البطین األیسر للقلب بواسطة الموجات الفوق 
صوتیة الرقطیة التتبعیة فى مرضى فشل عضلة القلب 

وعالقتھا بمستوى الجالكتین 3

Assessment of left Ventricular Function 
by Speckle Tracking Echocardiography in 
Heart Faliure Patients: Correlation with 
Galactin 3 Levels

محمد فھمي النعمانى / اشرف عبد الرؤف داود / 
ولید عبده إبراھیم 2017

2533 134 میرفت فتحي محمد عفیفي Cardiology MSc
تاثیر عدد من االدویة بطرق مختلفة على المرحلة الثالثة من 

الوالدة

Different Administration Methods Using 
Different Pharmacological Agents On The 
Third Stage Of Labour: A Comparative 
Study

محمد  احمد سامي قندیـــــل / طارق محمد سید 
/ ھبھ فرج سالمة 2017

2537 135 اسالم صالح الطحان Cardiology MSc

عالقة التاخر الكھرومیكانیكى االذینى  باختالف طول 
الموجة( ب) فى رسم القلب الكھربائى فى مرضى تضخم 

عضلة القلب الوراثى باستخدام مخطاط القلب االتجاھى 
التحیزى

Relation of atrial electromechanical delay 
to P-wave dispersion on surface ECG  
using  vector  velocity imaging in  patients
     with hypertrophic cardiomyopathy ھالھ محفوظ بدران / غادة محمود سلطان 2017



2550 136
ساره عبد المقصود عمر عبد 

المجید Cardiology MSc

دور تقنیھ اإلجھاد و معدل اإلجھاد ثنائى األبعاد بالموجات 
فوق الصوتیھ على القلب فى تقییم ضیق الصمام المیترالى 

الروماتزمي

Role of 2D strain and strain rate in 
assessment
of rheumatic mitral valve stenosis. والء فرید موسي  / وسام الدین حداد الشافعي 2017

2555 137 محمود زھني محمد عطیھ Cardiology MSc
القیمة التنبوئیة لألشعة المتعددة المقاطع للشرایین التاجیة 

في مرضي السكري العدیم األعراض

Prognostic value of coronary CT 
angiography  in asymptomatic diabetic 
patients عبد هللا مصطفي كمال /  ولید عبده إبراھیم 2017

2564 138 عمر فوزي السید ندا Cardiology MSc
تقییم وظیفة البطین األیسربواسطة التتبع الرقطى في 

المرضي الذین یعانون من قصور الغدة الدرقیة قبل السریري

Assessment Of Left Ventricular Function 
By 2D Speckle Tracking Imaging In 
Patients With Subclinical Hypothyroidism طارق خلیل    / غاده سلطان 2017

2593 139 غدیر یحیي محمد المكاوي Cardiology MSc حركة جذر االورطي كمؤشر لوظیفة القلب الكلیة
Aortic Root Motion as a predictor of Left 
Ventricular Systolic Function

محمود علي سلیمان  / غاده محمود سلطان  / 
احمد مختار القرش / نیفین ابراھیم سامى 2018

2607 140 عبد الفتاح محمد خلیفھ بالل Cardiology MSc
العالقة بین مستوى ھرمونات الغدة الدرقیة في الدم ودرجة 
إصابة عضلة القلب في مرضى قصور الشریان التاجي الحاد

Relation of the level of thyroid hormones 
to the extent of myocardial injury in 
patients with acute coronary syndrome ھالھ محفوظ بدران   / غادة محمود سلطان 2018

2658 141 احالم ربیع حسین محمد Cardiology MSc
دور مستوى المیالوبروكسیدیز فى الدم فى التنبؤ فى حدوث  
مضاعفات  داخل المستشفى لمرضي  االحتشاء القلبى الحاد

Predictive Value of Serum 
Myeloperoxidase level in occurrence of In- 
 Hospital Complications in Patients with 
acute ST Elevation Myocardial Infarction ریحاب ابراھیم یاسین / نیفین سامي عجور 2018

2680 142 محمد محمود خطاب Cardiology MSc

النتائج االكلینیكیة الستخدام جرعات  قلیلة من الصبغة  في 
مرضى  االعتالل الكلوي المتوسط والشدید  اثناء القسطرة 

القلبیة التداخلیة

Clinical Outcome of Low dose contrast 
during PCI in Patients with moderate to 
severe kidney Impairment

والء فرید عبد العزیز / احمد مجدي   / وسام 
الشاذلى حداد 2018

2683 143 محمد جابر محمود ابو النور Cardiology MSc

دور الھیموجلوبین السكري في التنبؤ بلویحات تصلب 
الشرایین  عالیة المخاطر وامتدادھا بالشرایین التاجیة عن 

طریق استخدام األشعة المقطعیة متعددة الطبقات

Role of hemoglobin A1c in prediction of  
high risk plaque and plaque extent 
assessed by MSCT غاده محمود سلطان / نیفین ابراھیم سامي 2018

2691 144 محمود حسان الكومي Cardiology MSc
نسبة حدوث أمراض األوعیة الدمویة الطرفیة

لدى المرضى المصابین بأمراض الشریان التاجى

Prevalence of Peripheral Arterial Disease 
in patients with
Documented Coronary Artery Disease عبد هللا مصطفي كمال / نیفین ابراھیم سامى 2018

2695 145 اسامھ محمد عبد هللا عمر Cardiology MSc

العالقة بین شدة مرض الشریان التاجي بالتصویر المقطعي 
علي الشرایین التاجیة ووظائف البطین االیسر والضغط 

االنبساطي للقلب

Extent and severity of coronary artery 
disease by coronary CT angiography in 
relation to left ventricular diastolic 
function and diastolic pressure

والء فرید عبد العزیز / وسام الدین الحداد 
الشافعي / محمد سلیم محمد 2018

2699 146 علي نصر علي مشعل Cardiology MSc
مستوى الجالكتین 3 في مرضى متالزمة الشریان التاجي 

الحادة وعالقتھ بشدة مرض الشریان التاجي

Galectin 3 level in patients with   acute 
coronary syndrome and its relation to 
severity of coronary artery disease غاده محمود سلطان / نیفین ابراھیم سامي 2018

2700 147 صفوت عصام احمد عبد العال Cardiology MSc

العالقة بین  نسبھ كرات الدم البیضاء أحادیة النواة الي 
البروتین الشحمي مرتفع الكثافھ و الخثرة في المرضي الذین 

یعانون من متالزمھ الشریان التاجي الحاد

Association of the Monocyte to HDL 
Cholesterol ratio with thrombus burden in 
patients With Acute Coronary Syndrome

غاده محمود سلطان  / نیفین ابراھیم سامي   / 
وسام الدین حداد الشافعي 2018

2703 148 جون رفعت ناجح Cardiology MSc
تقییم امتداد وشدة قصور الشریان التاجي لدي مرضي

االلتھاب الكبدي الوبائي سي

Assessment of Coronary Artery Disease 
Extension and Severity in Hepatitis C 
Patients

محمود علي سلیمان / احمد مختار القرش /  
نیفین سامي ابراھیم 2018



2723 149 احمد مرضي جابر حماد Cardiology MSc

القیمة التشیخصیةلمستوي البروتینات الدھنیةمنخفضة 
الكثافةمن النوع الرابع بالدم  في مرضي ضیق الشرایین 

التاجیة

Diagnostic Value of low densi r oprote- . p 
  in Patients with documented co ona e 
diagnostic value of low density lipoprotin 
type 4 in patients with documented 
coronary artery disease

عبد هللا مصطفي كمال / غاده محمود سلطان / 
احمد مختار القرش 2018

2749 150 محمد عاصم علي المال Cardiology MSc
معدل صفراء الدم كمؤشر لشدة مرض الشریان التاجي في 

المرضي الذین یخضعون لقسطرة الشرایین التاجیة التداخلیة

Serum Bilirubin As a predictor of 
Coronary Artery Disease Severity in 
Patients Undergoing Primary 
Percutaneous Coronary Intervention طارق صالح خلیل / ولید عبده ابراھیم 2018

2786 151
احمد عبد الباقي عبد العزیز سید 

احمد Cardiology MSc
اعتالل الكلیة الناتج عن استخدام الصبغة في عالج متالزمة 
الشریان التاجي الحادة بالقسطرة عن طریق الفخذ او الساعد

Contrast Induced Nephropathy after 
Radial or Femoral Access for Invasive 
Acute Coronary Syndrome Management

والء فرید عبد العزیز / محمد اسامھ  طھ / نیفین 
ابراھیم  سامي 2018

2799 152 شادي عبد الناصر فتحي زھران Cardiology MSc

تقییم وظیفھ البطین االیسر مابعد القسطرة التداخلیھ لعالج 
االنسداد الكامل المزمن للشریان التاجى عن طریق التتبع 

النقطى

Evaluation of left ventricular function 
after percutaneous recanalization of 
chronic coronary occlusions: The role of 
two-dimensional speckle tracking 
echocardiography. احمد محمد عماره / نیفین ابراھیم سامي 2018

2805 153
حسین عبد الواحد عبد الخالق 

البطاوي Cardiology MSc
التغیرات الكھروالمیكانیكة لعضلة القلب في مرضى تضخم 
عضلة القلب الوراثي في وجود انسداد بالتوصیل الكھربي

Electromechanical changes in patients 
with Hypertrophic cardiomyopathy 
presented by Conduction blocks. ھالھ محفوظ بدران / غادة محمود سلطان 2018

2868 154 شنوده موسي غبلایر Cardiology MSc
معدل حدوث البكتریا الحلزونیھ

 فى مرضي متالزمھ الشریان التاجي  الحاده
Incidence of Helico-bacter pylori 
in acute coronary syndrome

والء عبد العزیز موسي / وسام الدین حداد 
الشافعي 2018

2869 155 مروه عبد الغني البسیوني الخولي Cardiology MSc
دراسة العالقة بین مستوى فیتامین (د) وارتفاع ضغط الدم

الشریاني.
Correlation between Serum Vitamin D 
Level and Systemic Hypertension ریحاب إبراھیم یاسین   / نیفین إبراھیم سامي 2018

2926 156 محمد عبد القادر الھاللي طلبھ Cardiology MSc
قیمة التكیف المسبق عن طریق القصور الشریانى في 

المریض الذي یعاني من الم بالصدر قید البحث

Value of remote ischemic 
preconditioning(RIPC) in patient with 
chest pain under investigation presented 
to ER. عوني جمال شلبي / نیفین إبراھیم سامي 2018

2941 157 عمرو السید عبد الفتاح یحیي Cardiology MSc

التنبؤ بالعواقب من نقص الترویة باستخدام المسح الذرى 
على عضلة القلب بین مرضى القصور المستقر بالشرایین 

التاجیة

Prognostic utility of significant ischemia 
on MPI studies among patients with 
stable coronary artery disease

احمد أشرف رضا / عادل حسن عالم  / محمود 
سلیمان 2018

2942 158 ایھاب محمود عبد المجید علیوه Cardiology MSc

إمتداد تصلب الشرایین التاجیة في مرضى ارتفاع ضغط الدم 
عن طریق تصویر الشرایین التاجیة بإستخدام األشعة 

المقطعیة بالصبغة

Coronary Atherosclerotic Plaque Extent 
in Hypertensive Patients Detected by 
Computed Tomographic Angiograpy عبدهللا مصطفي كامل 2018

2964 159 محمد فتحي احمد السباعي Cardiology MSc
تقییم وظائف البطین األیمن للقلب في مرضى غسیل الفشل 

الكلوى باستخدام الموجات الصوتیة

ECHOCARDIOGRAPHIC ASSESSMENT 
OF RIGHT VENTRICULAR FUNCTION IN 
HEMODIALYSIS PATIENTS

محمد فھمي النعمانى  / صبرى عبدهللا شعیب / 
غاده محمود سلطان 2018

2974 160 محمد منصور مصطفي شتلھ Cardiology MSc
دراسة العالقھ بین البول المیكروزاللى وشده ضیق الشرایین 

التاجیھ فى المرضى الغیر مصابین بداء السكرى

Correlation between microalbuminurea 
and severity of coronary artery disease in 
non diabetics ریحاب ابراھیم یاسین / ھند محمد عبده الدیب 2018



2983 161 محمود حامد محمد حجاج Cardiology MSc

 تقییم وظیفة البطین األیمن باستخدام معدل اإلجھاد "
والتوتر في المریض المصاب
 باحتشاء عضلة القلب  االمامیة المصاحب بارتفاع فى قطعة
االس تى

Assessment of right ventricular function 
Using Strain and  Strain rate in patient 
with acute anterior ST segment Elevation  
myocardial infarction

سعید شلبي منتصر /احمد محمد عماره / محمد 
اسامة طھ حسین 2018

2999 162 احمد عبد السمیع توفیق الھلباوي Cardiology MSc

العالقة بین نسبة كرات الدم البیضاء أحادیة النواة إلي 
البروتین الشحمي مرتفع الكثافة  و إعتالل الكلى الناتج عن 

الصبغة بعد عمل قسطرة تداخلیة أولیة لمرضي االحتشاء 
القلبي الحاد

Association of monocyte to HDL 
cholesterol level with contrast induced 
nephropathy in STEMI patients treated 
with primary PCI

احمد محمد عبد العزیز عماره / نفین ابراھیم 
سامي 2018

3005 163 لبني ایمن علي حمد Cardiology MSc

العالقة بین نسبة الفیبرینوجین إلى األلبومین ودرجة تعقید 
قصور الشرایین التاجیة في المرضى المصابین باحتشاء 

عضلة القلب المصحوب بارتفاع القطعة إس تي

Correlation between fibrinogen to 
albumin ratio and complexity of coronary 
artery disease in patients with STEMI غاده محمود سلطان / نیفین إبراھیم سامي 2018

3009 164 ایمان سمیرمحمد الشناوي Cardiology MSc

القیمة التنبؤیة أللم الذبحة الصدریة ما قبل احتشاء عضلة 
القلب ونسبة تحلیل ال دي دایمر على معدل الترویة في 

الشریان التاجي بعد اجراء القسطرة التداخلیة االولیة 
لمرضى الجلطة الحاده بالشریان التاجي

Predictive value of Pre-Infarction Angina 
and Plasma D-Dimer on post 
Interventional coronary flow After Primary 
Percutaneous Coronary Intervention in 
ST-Segment Elevation Acute Myocardial 
Infarction Patient

احمد عبد العزیز عماره / غادة محمود سلطان / 
نیفین ابراھیم سامي 2018

3074 165 مینا ماھرمشیل یسي بقطر Cardiology MSc
تقیم مستوي الزنك في المصل لدى مرضى متالزمة الشریان 

التاجي الحادة و عالقتھ بانزیمات القلب

The Evaluation of Serum Zinc level in 
patients with Acute Coronary Syndrome 
and its correlation with Cardiac enzymes

والء فرید عبدالعزیز موسي / احمد مختار 
القرش  /  وسام الدین حداد الشافعي 2018

3076 166 طاھر محمد احمد النجار Cardiology MSc
النتائج المبكرة لعملیة زراعة وصالت على الشرایین التاجیة 

للقلب في مرضى ذو انخفاض كفاءة عضلة القلب
Early outcome of Coronary Artery Bypass 
Graft in patients with low Ejection Fraction

عبد هللا مصطفي كمال / وسام الدین حداد 
الشافعي 2018

3080 167 محمد سمیرالشاذلي Cardiology MSc
دراسة  البول المیكروزاللى في المرضى الغیر مصابین بداء 

السكري ومصابین بقصور حاد في الشرایین التاجیة
Microalbuminurea in non diabetic 
patients with acute coronary syndrome ریحاب ابراھیم یاسین / مراد مینا بشاي 2018

3101 168 سلیمان الشحات سلیمان ھنا Cardiology MSc
انـتـشــار االرتفاع الوراثى لنسبة الكولیسترول فى الدم 

وعـوامـل الـخـطـورة ألمـراض الـشـریان التاجـى الـمـبكـرة

Prevalence of Familial 
Hypercholesterolemia in premature 
coronary artery diseases اشـرف رضـا  / ریحاب یاسین 2018

3115 169
احمد الحسیني عبد الغفار ابو 

حسین Cardiology MSc تشوه البطین األیسر في حاالت إرتخاء الصمام المیترالي
Left Ventricular Deformation in Mitral 
Valve Prolapse محمود علي سلیمان / محمود كامل احمد جبر 2018

3116 170 احمد السباعي توفیق Cardiology MSc
النتائج الفوریة لعملیات القسطرة التداخلیة عن طریق منفذ 

الشریان الكعبري فوق و تحت مفصل الرسغ

Immediate outcomes of Trans radial 
Approach versus Anatomical Snuff Box 
access for Coronary procedures سعید شلبي منتصر  / احمد محمد عماره 2018

3132 171 كریم محمد زكي السید Cardiology MSc
عبء تصلب الشرایین التاجیة في مرضى السكري باستخدام 

التصویر المقطعي متعدد الشرائح

Athrerosclerotic burden of cronary 
arteries in diabetic patients using 
multislice computed tomography 
angiography ھالھ محفوظ بدران  / غادة محمود سلطان 2018

3141 172 حازم احمد محمد Cardiology MSc

مدي وشدة مرض الشریان التاجي في المرضي الذین 
یعانون من فیروس التھاب الكبد الوبائي سي

(دراسة متعددة المراكز)

Extent and severity of coronary artery 
disease in patients with hepatitis C virus
(Multi centers study)

محمود علي سلیمان / احمد مختار القرش / 
محمد أبو القاسم ف. عبد المجید 2018

3162 173 احمد محمد جالل سند Cardiology MSc

تاثیر االستئصال الجراحي لجزء من عضلة القلب علي 
تغیرات رسم القلب في مرضي اعتالل عضلة القلب 

االنسدادي الضخامي

Impact of Surgical Myectomy on 
Electrocardiographic Changes in Patients 
of Hypertrophic Obstructive 
Cardiomyopathy ھالھ محفوظ بدران  /  غادة محمود سلطان 2018



3163 174 مھاب مجدي محمد ابوغصیبھ Cardiology MSc
التنبؤ باالحداث السلبیة للقلب واالوعیة الدمویة عند مرضى 

التمدد االنعزالي للشرایین التاجیة

Prediction of cardiovascular events in 
patients with isolated coronary artery 
ectasia ھالھ محفوظ بدران / احمد مختار القرش 2018

3168 175 جورج موریس ولسن Cardiology MSc
تصلب الشرایین التاجیة المبكر 

وعالقتھ بالكولیستیرول الوراثى العائلى

Premature Coronary Atherosclerosis and 
its Relation to Familial 
Hypercholesterolemia احمد أشرف رضا 2018

3169 176 شادي ھاني نبیھ امین Cardiology MSc
عوامل الخطر في عینة من المرضى المصریین المصابین 

بتصلب الشرایین التاجیة المبكرة

Risk factors in a sample of Egyptian 
patients with Premature coronary 
atherosclerosis

احمد اشرف رضا / ھاني ابراھیم راجي / احمد 
مختار القرش 2018

3185 177 ایمن عثمان عبدالمنعم Cardiology MSc

عالقة مؤشر الكرویة بالتواء البطین األیسر في المرضى 
الذین یعانون من اعتالل عضلة القلب اإلقفاري ، دراسة تتبع 

رقطي

Relation of Sphericity Index to Left 
Ventricular Twist in patients with 
Ischemic Cardiomyopathy, Speckle 
Tracking Study

احمد عماره  / نفین ابراھیم سامي  / ھند محمد 
عبده الدیب 2018

3189 178 محسن عبد الفتاح محمد علي عالم Cardiology MSc
التشوه األذیني لعضلة القلب في مرضى الرجفة األذینیة 

الالصمامیة

Atrial Myocardial deformation changes in 
patients with non valvular Atrial 
Fibrillation

محمد فھمي النعمانى / غاده محمود سلطان  / 
نجالء فھیم احمد 2018

3200 179 احمد طارق احمد Cardiology MSc

القیمة التنبؤیة لحمض الیوریك في حدوث اعتالل الكلیة 
الناتج عن استخدام الصبغة بعد القسطرة العالجیة االولیة 

للشرایین التاجیة

The predictive value of serum uric acid 
for the development of contrast induced 
nephropathy after primary PCI

طارق صالح خلیل / محمد فھمي النعماني / ولید 
عبده ابراھیم 2018

3210 180 محمد محمود السید نوار Cardiology MSc

متابعة تأثیر عودة التروي كامالً مقابل عودة التروي 
بالشریان المسبب بحاالت القسطرة التداخلیة بالمرضي الذین 

یعانون من جلطة الشریان التاجي

Follow up of Complete Revascularization 
versus Culprit Revascularization in ST 
segment Elevation Myocardial Infarction 
patients undergoing Primary 
Percutaneous coronary Intervention احمد عماره / نیفتن إبراھیم سامي 2018

3211 181 محمود سامي عبدهللا دغیش Cardiology MSc

معامل اتشادز فاسك كمتنبئ بحدوث ظاھرة عدم استعادة 
تدفق الدم داخل

الشرایین التاجیة خالل القسطرة القلبیة التداخلیة االولیة

CHA2DS2-VASc score as a predictor to 
no-reflow phenomenon in primary 
percutaneous coronary intervention احمد محمد عماره / وسام الدین الشافعي 2018

3212 182 لیدیا مجدي لویس Cardiology MSc
دراسة العالقة بین السكر التراكمي و كتلة البطین األیسر في 

مرضي السكر
Relation between HbA1c and Left 
Ventricular Mass in Diabetic Patients ریحاب ابراھیم یاسین / محمد یحیي عبد الخالق 2018

3222 183
علي ابوبكر السید احمد عبد 

الرحمن الزیني Cardiology MSc
االلتواء و فك االلتواء للبطین األیسر في مرضى العالج 

التداخلي االختیاري للشرایین التاجیة

Left Ventricular Twist and Untwist in 
Patients undergoing Elective 
Percutaneous Coronary Intervention

سعید شلبي منتصر / احمد محمد عماره / 
محمود كامل أحمد 2018

3232 184
محمد عبد الرؤوف محمد كمال 

الدین حافظ Cardiology MSc

تقییم وظائف البطین األیسر في حاالت إرتخاء الصمام 
المیترالي بالتتبع الرقطي باستخدام معدل االجھاد بالموجات 

فوق الصوتیة ثنائیة االبعاد على القلب

Evaluation of Left Ventricular Function in 
Mitral Valve Prolapse Using Two 
Dimensional Strain Imaging محمود كامل احمد جبر / أحمد مختار القرش 2018

3326 185 محمد ھشام اللبودي Cardiology MSc

العالقة بین نسبة صمیم البروتین الدھني ب/أ-1 وشدة ضیق 
 الشرایین التاجیة في المرضى المصابین بمتالزمة الشریان 

التاجي الحادة

The Relation between apoB/apoA-1 ratio 
and the severity of coronary artery 
disease in patients with acute coronary 
syndrome ریحاب إبراھیم یاسین / ھند محمد عبده الدیب 2019

3334 186 محمد نجدي ودید حسن Cardiology MSc العالج غیر الدوائى الرتفاع ضغط الدم المقاوم

Non Pharmacological Treatment of 
Resistant 
Hypertension عبد هللا مصطفي كمال 2019

3360 187 احمد عبد العال Cardiology MSc
سجل حدوث احتشاء في عضلة القلب الغیر مصحوب 

بانسداد في شرایین القلب التاجیھ في معھد القلب القومي

National Heart Institute myocardial 
infarction and non-obstructive coronary 
arteries (MINOCA) registry والء فرید  / احمد مجدي  / وسام الدین الشافعي 2019

3362 188 اسماء السید سلیمان البلتاجي Cardiology MSc
القیمة التنبؤیة لوظائف الكلى فى مرضى القصور الحاد 

للشرایین التاجیة
Prognostic value of renal function in 
patients with acute coronary syndrome ولید عبده إبراھیم / محمد یحیي عبد الخالق 2019



3371 189 محمد صالح ھاشم Cardiology MSc

مصاحبة موجة الدوبلر النسیجى قبل انقباض القلب مع 
اختالل وظیفیة البطین األیسرقبل المرحلة السریریة في 

مرضى ارتفاع ضغط الدم : دراسة باستخدام التتبع الرقطى.

The Association between Presystolic 
Wave and Subclinical Left Ventricular 
Dysfunction in Asymptomatic 
Hypertensive Patients: Speckle Tracking 
Echocardiographic Study محمود علي سلیمان / محمد یحیي عبد الخالق 2019

3379 190 محمد سمیر علي السید Cardiology MSc

تقییم وظائف البطین األیسر فى مرضى سرطان الخالیا 
الكبدیة بالتتبع الرقطى من خالل الفحص بالموجات الصوتیة 

للقلب

Assessment of left
Ventricular function in
hepatocellular carcinoma
patients by speckle tracking 
echocardiography

سعید شلبي منتصر / نبیل عبد الحمید عمر / 
ریحاب ابراھیم یاسین 2019

3426 191 عادل محروس رمضان معطي Cardiology MSc

تأثیر ارتفاع ضغط الدم على المیكانیكیة القلبیة في مرضى 
اعتالل عضلة القلب الضخامي: رؤیة من تتبع خصوصیة 

الموجات الصوتیة

Impact of coexistent hypertension on 
cardiac mechanics in patients with 
hypertrophic cardiomyopathy : Insights 
from feature tracking echocardiography ھالھ محفوظ بدران / نجالء فھیم احمد 2019

3461 192 امیر محمد مرسي حسن Cardiology MSc
العالقة بین فصائل الدم ونسبة البروتین التفاعلي  Cمع شدة 

مرض الشرایین التاجیة

Relationship between ABO Blood Groups 
and C Reactive Protein with Severity of 
Coronary artery disease ولید عبده حامد / محمد یحیي عبدالخالق 2019

3476 193 محمد محمود جابر Cardiology MSc
تقییم وظیفة األُذین األیسر في مرضي السكري المصابون 

بقصورالشرایین التاجیة : دراسة بواسطة التتبع الرقطي

Evaluation Of Left Atrial Functions In 
Diabetic Patients With Coronary Artery 
Disease : Strain Imaging Study. محمد فھمي النعماني / محمد یحیي عبد الخالق 2019

3483 194 احمد معوض الخولي Cardiology MSc

تقییم لوظائف البطین االیسر في المرضى المصابین بامراض 
الصمام االبھري عن طریق التصویر بالموجات الصوتیھ 

بواسطھ التتبع الرقطي

Assessment of Left Ventricular Functions 
in Patients with Aortic Valve Disease: 
Strain Imaging Study

سعید شلبي منتصر / محمد فھمي نعماني / 
فاطمھ الزھراء زین 2019

3574 195 ریمون فتحي ریاض Cardiology MSc

یسر بالتتبع الرقطى  جھاد الطولى الكلى للبطین ا ا
بالموجات فوق الصوتیة للقلب لمرضى السكتة الدماغیة 

االقفاریة

Assessment Of Left Ventricular Global 
Longitudinal Strain By 2D Speckle 
Tracking Echocardiography In Patients 
With Acute Ischemic Stroke

محمود على سلیمان / ریحاب ابراھیم یاسین / 
محمد یحیى عبد الخالق 2019

3616 196 أحمد محمد فوزي عبد الحمید اللین Cardiology MSc

دراسة  نمط عوامل الخطورة و معاییر شبكة عیادة الدھون 
الھولندیة لفرط كولسترول الدم العائلي عند المرضى 
المصریین المصابین بأمراض القلب التاجیة المبكرة

The pattern of Risk Factor profile and 
Dutch lipid Network clinic criteria of 
Familial Hypercholesterolemia in 
Egyptian Patients with premature 
Coronary Heart Disease أحمد أشرف رضا / أحمد مختار القرش 2019

3642 197 محمود سامى عبدهللا سلیم Cardiology MSc

النسبة بین نیتروجین یوریا الدم والكسر القذفى للبطین 
األیسر كمؤشر لالعتالل الكلوى نتیجة الصبغة لدى مرضى 

متالزمة الشریان التاجى الحادة

Association of the blood urea nitrogen-to-
left ventricular ejection
fraction ratio with contrast-induced 
nephropathy in patients
with acute coronary syndrome who 
underwent percutaneous
coronary intervention

محمود على سلیمان/  محمد یحیى عبدالخالق / 
فاطمة الزھراء عبدالمنعم زین 2019

3659 198 عمرو یسري عبد الجواد محمد إمام Cardiology MSc

التقییم المبكر والمتأخر لوظیفة البطین األیسر باستخدام 
اإلجھاد الطولى اإلنقباضي بعد القسطرة التداخلیة األولیة 

للشرایین التاجیة: دراسة بتصویر التتبع الرقطى

Early and Late Assessment of Left 
Ventricular Function Using Global 
Longitudinal Strain after Primary 
Percutaneous Coronary Intervention: 
Speckle Tracking Imaging Study

سعید شلبي منتصر / محمد فھمي النعماني /  
محمود كامل أحمد / عبد الرحمن حسن البقیري 2019

3663 199 مینا عماد شفیق دیمتري Cardiology MSc

دینامیكیات االلتواء للبطین األیسر في فشل عضلة القلب 
االنقباضي للمرضى المعالجین باالنتریستو والغیر معالجین

(دراسة بالتتبع الرقطي)

Torsional dynamics and 2D speckle 
tracking in heart failure with reduced 
ejection fraction on patients taking 
Entresto and non. (Speckle Tracing 
Imaging Study

والء فرید عبد العزیز موسى / وسام الدین حداد 
الشافعي 2019



3668 200 احمد عبد الودود المیھي Cardiology MSc

تقییم اجھاد البطین االیمن في المرضي المصابین بضعف 
كفاءة البطین االیسر وانسداد الضفیرة الكھربیة الیسرى 

بالتتبع الرقطي

Assessment of right ventricular strain in 
patients with reduced LV ejection fraction 
and LBBB by  2D speckle tracking 
echocardiograghy

سعید شلبي منتصر / ریحاب ابراھیم یاسین / 
ھند محمد الدیب 2019

3702 201 السید احمد عبد الفتاح Cardiology MSc

التقیم المكیانیكى لتلیف عضلة القلب فى مرضى اعتالل 
عضلة القلب الضخامى ویعانون من اضطراب بطینى 

تسارعي

MECHANICAL CHARACTERESTICS OF 
MYOCARDIAL FIBROSIS IN PATIENTS OF 
HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY 
PRESENTED WITH VENTRICULAR  
TACHYCARDIA

ھالة محفوظ بدران / إیناس ُكریّم   / فاطمة 
الزھراء عبد المنعم زین/محمد السید عبد السمیع 2019

3773 202 كریم محمد جمال عبد السمیع Cardiology MSc

تقییم كفائة البطین األیمن باستخدام تقنیة التتبع النقطي 
بالموجات فوق الصوتیة لدى المرضى الشباب المصابین 
باحتشاء عضلة القلب والذین تمت معالجتھم عن طریق 

القسطرة التداخلیة للشریان التاجي

Assessment of Right Ventricular Function 
in Young Patients
 with Anterior ST Segment Elevation 
Myocardial Infarction Undergoing Primary 
Percutaneous Coronary Intervention by 
Speckle Tracking Imaging Study

سعید شلبي منتصر / محمود كامل أحمد / أمل 
عبد السالم 2019

3775 203 أحمد عصام الدین عبد العزیز Cardiology MSc

تقییم میكانیكیة البطین األیسر بواسطة الموجات فوق 
الصوتیة ثنائیة األبعاد عن طریق التتبع الرقطي في مرضى 
البول السكري الذین ال یعانون من أعراض ولدیھم زالل في 

البول

Assessment of Left Ventricular 
Mechanics by 2D Speckle Tracking 
Echocardiography in Asymptomatic 
Patients with Diabetes Mellitus and 
Albuminuria ریحاب إبراھیم یاسین / ھند محمد الدیب 2019

3789 204 Cardiology محمد یحیي على بده MSc
العالقة بین شدة ضیق الشرایین التاجیة ومقاومة األنسولین 

فى المرضى المصابین بالبول السكري

Correlation between severity of coronary 
artery disease and insulin resistance in 
diabetic patients

ریحاب ابراھیم یاسین  / فاطمة الزھراء 
عبدالمنعم ابراھیم 2019

3806 205 محمد أحمد أحمد النعا Cardiology MSc

القیمة التنبؤیة لنسبة الخالیا األحادیة الى البروتین الدھنى 
عالى الكثافة من الكولیسترول لتقییم شدة مرض الشریان 

التاجى فى مرضى الشریان التاجى المستقر

Predictive value of Monocyte to High-
density lipoprotein cholesterol ratio in the 
assessment of coronary artery disease 
severity in patients with stable coronary 
artery disease أحمد مختار القرش / ھند محمد عبده الدیب 2019

3826 206 أمیرة عبد الرزاق العبد Cardiology MSc
(CDKN2B-AS1) العالقة بین التعدد الجیني للجین

 واحتشاء عضلة القلب الحاد

Association of CDKN2B-AS1 Gene 
polymorphism with Acute Myocardial 
Infarction

محمد یحیى عبد الخالق / إیمان مسعود عبد 
الجید / منال على حمودة 2019

3839 207 محمود قاید مسلم محمد Cardiology MSc

تقییم فك التواء  البطین األیسر خالل فترة االسترخاء 
المتساوي في المرضي المصابین بضعف عضلة القلب في 

وجود وعدم وجود عطب بالضفیرة الیسري

Assessment of Left Ventricular Untwist 
During Isovolumic Relaxation Time in 
Patients with Reduced Left Ventricular 
Systolic Function With and Without Left 
Bundle Branch Block

سعید شلبى إبراھیم منتصر / ریحاب إبراھیم 
یاسین /محمد یحیي عبد الخالق 2019

3917 208 محمد عادل السید مبارك Cardiology MSc

تقییم وظیفة األذین األیسر في مرضى  ثقب الحاجز البطیني 
عن طریق التصویر بالموجات فوق الصوتیةعلى القلب 

بواسطة التتبع الِرقَطي

Assessment of Left Atrial Function in 
Patients with Ventricular Septal Defect: 
Speckle Tracking Echocardiography سعید شلبى منتصر / ھند محمد الدیب 2020

3932 209 محمد جمال عبدالرحمن Cardiology MSc
دراسة العالقة بین تشخیص انسداد الشریان الرئوي الحاد 

وتخطیط القلب الكھربائى

Relationship between diagnosis of Acute 
Pulmonary Embolism and the 
Electrocardiographic RS time طارق صالح خلیل  / محمد یحیي عبدالخالق 2020

3949 210 أسامھ حمدي حماده Cardiology MSc

تقییم الدینامیكیھ المیكانیكیة للبطیني األیسر في المرضى 
الذین یعانون من مرض السكري من النوع 1 دراسة 

تصویریھ

Assessment of Left Ventricular 
Mechanical Dynamics in Patients with 
Type 1 Diabetes Mellitus Speckle 
Tracking Imaging Study

سعید شلبي منتصر  / أحمد محمد عمارة  / ھند 
محمد عبده الدیب 2020



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

5 1 احمد الرفاعي محمد تمیم Chest MSc

اإلرتباط بین اختبار تقییم السدة الرئویة المزمنة وعالمات 
اإللتھابات النظامیة ووظائف التنفس فى مرضى التفاقم 

الحاد لمرض السدة الرئویة المزمنة

correlation between cat 
score,inflammatory markers and 
pulmonary function tests in patients 
with acute exacerbation of copd امل أمین عبد العزیز / جیھان علي عبد العال 2013

3739 2 سمر بدر حسن اسماعیل Chest MSc

دور النوع ب ناتریوریتیك بیبتید و الموجات فوق 
الصوتیة للقلب في تقییم ارتفاع ضغط الدم الرئوى فى 

مرضى التلیف الرئوى

Role of B-type Natriuretic Peptide and 
Echocardiography for Assessment of 
Pulmonary Hypertension in Patients 
with Interstitial Lung Disease

أمل أمین عبد العزیز  / رنا حلمي الھلباوي / 
جیھان علي عبد العال 2019

2202 3 سمر محمد محروس ابو قوره Chest MSc تأثیر داء السكرى على مرضى الدرن

EFFECT OF DIABETES MELLITUS ON 
PATIENTS WITH ACTIVE 
TUBERCULOSIS

 امل أمین عبد العزیز / محمود موسي 
الحبشى / مھا یوسف الحفناوى 2017

2897 4 حنان عبد العزیز الجمل Chest MSc
الموجات فوق الصوتیة على الصدر مقابل األشعة 

المقطعیة في تشخیص االنسكاب البللوري

Chest Ultrasounography Versus 
Computerized Tomography in the 
Diagnosis Of Pleural Effusion

عمرو عبد المنعم درویش / رباب عبد الرازق 
الوحش / سامي سید احمد الدحدوح 2018

2543 5 شیماء حسن ابو الیزید ضوه Chest MSc
إنتشار االضطرابات الرئویة بین عمال غزل ونسیج

القطن والصوف بمدینة المحلة الكبرى

Prevalence of Pulmonary Disorders 
among Cotton and Wool Textile Workers 
in El Mahalla El Kobra City

اسامھ فھیم منصور / رباب عبد الرازق 
الوحش  / جیھان علي عبد العال 2017

2542 6 فاطمھ صبري عوض خلف Chest MSc
دراسة الدور التشخیصي الختبار جین اكسبیرت في 

مرضى الدرن الرئوي في مستشفى صدر المحلة

STUDY OF DIAGNOSTIC ROLE OF 
GENE XPERT TEST IN PATIENTS WITH 
PULMONARY TUBERCULOSIS AT EL 
MAHALLA CHEST HOSPITAL

ھشام السید عبد العاطي /  محمود موسي 
الحبشي    /   مھا یوسف الحفناوي 2017

67 7 مي كامل سعید خلیل Chest MSc
تقییم مستوى الغرلین في مصل الدم لمرضى السدة 

الرئویة المزمنة

assessment of serum level of ghrelin in 
patients with chronic obstructive 
pulmonary disease

رمضــان محــمد بكــر / إبراھیـم إبراھیـــم 
المحـالوي / محــمد عبد الســتار اغــا 2014

1708 8 محمد عوني الجندي Chest MSc
تقییم لیبوكسین أ٤ كوسیط مضاد لاللتھاب في الربو 

الشعبي و السدة الرئویة المزمنة

ASSEMENT OF LIPOXIN A4 AS AN ANTI-
INFLAMMATORY MEDIATOR IN 
BRONCHIAL ASTHMA AND CHRONIC 
OBESTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

امل امین عبد العزیز / احمد عامر خمیس / 
محمود موسي الحبشى / محمد عبد الرحیم 

محمد سلیمان 2016

2043 9 وسام عبد القادر حسیني المالح Chest MSc
دور فحص الجسم المضاد جي للجلیكولیبید في تشخیص 

مرض الدرن الرئوي

Role of glycolipid immunoglobulin G 
antibody assay in diagnosis of 
pulmonary tuberculosis

امل امین عبد العزیز / إبراھیم إبراھیم 
المحالوي / جیھان علي عبدالعال / بالل 

عبدالمحسن منتصر 2017

747 10 احالم عباس متولي الشتیحي Chest MSc
القیمھ التشخیصیھ لقیاس نسبھ مستضد السرطان 125 

بالدم فى مرضى الدرن الرئوى
diagnostic value of cancer antigene 125 
in pulmonary tuberculosis

محمد عطیھ زمزم / امل امین عبد العزیز / 
محمود موسي الحبشي 2015

3069 11 محمد السید فؤاد عمار Chest MSc
دور الموجات فوق الصوتیة علي الصدر في تشخیص 

اسباب الفشل التنفسي الحاد

Role of chest ultrasonography in the 
diagnosis of the causes of acute 
respiratory failure

نوران یحیي عزب / رباب عبد الرازق 
الوحش / مھا یوسف الحفناوي 2018

389 12 ھبھ حسن السید عبد الجلیل Chest MSc
العالقھ بین مؤشر كتلة الجسم وھرمون الغرلین بالدم فى 

مرضى السل الرئوى النشط

correlation between body mass index 
and blood ghrelin in patients with active 
pulmonary tuberculosis

رمضان محمد بكـر / مھـا یوسـف الحفناوي / 
سالي محمد ابراھیم 2014

3836 13 إیمان طھ طھ شھاب Chest MSc االلتھاب الرئوى فى مرضى تلیف الكبد

Pneumonia in Patients with Liver 
Cirrhosis
Protocol of thesis

رمضان محمد بكر / رباب عبد الرازق 
الوحش / سامى سید أحمد الدحدوح  / أیمن 

أحمد صقر 2019

Chest



3070 14 ابراھیم علي عبد العزیز عبد السالم Chest MSc

قیمھ نسبھ حجم الھواء الزفیري المندفع خالل الثانیھ 
الثالثھ إلي السعھ الحیویھ للھواء المندفع كمتنبئ ألمراض 

الشعب الھوائیھ الصغیره
Value Of FEV3/FVC Ratio as 
a Predictor Of Small Airway Disease

اسامھ فھیم منصور  / رباب عبدالرازق 
الوحش / سامي سید أحمد الدحدوح 2018

30 15 منار حسیني طھ امین Chest MSc
نمط التنفس فى مرضى الربو الشعبي المزمن أثناء 

المجھود
breathing pattern in asthmatic patients 
during exercise

نوران یحیي عزب / إبراھیم إبراھیم 
المحالوي / جیھان على عبد العال 2013

998 16 مصطفي ماجد عبد هللا االحمدي Chest MSc
المضاعفات الرئویة للعالج اإلشعاعي و الكیمیائى فى 

عالج سرطان الرئة

Pulmonary Complications of Radio- and 
Chemotherapy in Treatment of Lung 
Cancer

 احمد عبد الرحمن علي / رنا حلمى الھلباوى 
/ مھا یوسف الحفناوى / ھاجر عبد المجید 

العجیزى 2015

480 17 والء القطب عبد هللا Chest MSc
الدور التشخیصى لمستوى الكالبروتكتن فى 

االنسكاب البللورى
the role of calprotectin in diagnosis of 
pleural effusion.

محمد عطیھ زمزم / احمد عامر خمیس / 
محمود موسي الحبشي 2014

330 18 فاطمھ سامي احمد الفخراني Chest MSc
العالقة بین مستویات عامل نخر الورم ألفا في مصل الدم 

ودرجة الخطورة اإلكلینیكیة اإلشعاعیة لمرض السل

correlation between serum tumor 
necrosis factor alpha levels and clinico 
radiological severity of tuberculosis

احمد عبد الرحمن علي / إبراھیم إبراھیم 
المحالوي / سامي سید أحمد الدحدوح 2014

352 19 دعاء سالمھ احمد فوده Chest MSc
دراسة مستوى YKL-40 في مصل الدم للمرضى الذین 

یعانون من مرض االنسداد الرئوي المزمن

study of serum ykl-40 level in patients 
with chronic obstructive pulmonary 
disease

نوران یحیي عزب / احمد عامر خمیس / مھا 
یوسف الحفناوي 2014

355 20 ایمان محمد سعید عبد السالم Chest MSc
بروتین (ج) التفاعلي ومتالزمة االیض

 في مرضي السدة الرئویة المزمنة

c-reactive protein and metabolic 
syndrome in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease

احمد عبد الرحمن علي / نوران یحیى عزب / 
سامي سید أحمد الدحدوح 2014

1841 21 دالیا ھشام الشرقاوي Chest MSc مدي العدوي الفطریة في وحدة الرعایة المركزة التنفسیة
Spectrum of fungal infection in 
pulmonary     intensive care unit

اسامھ فھیم منصور / رباب عبدالرازق 
الوحش / سامي سید أحمد الدحدوح / إیمان 

حسني محمد سالم 2016

3304 22 ایمان بكر عبد الجواد سنبل Chest MSc
العالقة بین العدوى بجرثومھ المعدة و االمراض الصدریة 

المختلفة

Relationship Between Helicobacter 
Pylori Infection and Different Pulmonary 
Diseases

امل أمین عبد العزیز / جیھان علي عبد العال 
/ أسماء متولى عبد التواب 2019

63 23 ھدایھ محمد عبد اللطیف الحداد Chest MSc
تقییم مستوي الھیموسیستایین فى بالزما الدم لدى مرضى 

السدة الرئویة المزمنة
assessment of plasma homocysteine 
level in copd patients

احمد عبد الرحمن علي / رمضان محمد بكر / 
إبراھیم إبراھیم المحالوي 2014

1184 24 ریھام فتحي محمد طاحون Chest MSc

دور جھاز التنفس الصناعى الال إختراقى ثالثى المستوى 
في تشخیص وعالج مرضى متالزمة توقف التنفس أثناء 

النوم

The role of tri- level adaptive servo- 
ventilation in the management of 
patients with sleep apnea syndrome

نوران یحیي عزب / إبراھیم إبراھیم 
المحالوى / جیھان على عبد العال 2015

3732 25 والء جمال السید أبوقورة Chest MSc
التغیرات الرئویة بین المدخنین بدون أعراض باستخدام 

االشعة المقطعیة فائقة الجودة ووظائف التنفس

Pulmonary changes among 
asymptomatic smokers using high 
resolution computed tomography and 
pulmonary function tests

أحمد عبد الرحمن علي /محمود موسى 
الحبشي / سامى سید احمد الدحدوح / دینا 

ممدوح سراج 2019

2782 26 نجوان سعید محمود خالد Chest MSc معدل حدوث سرطان الرئة على تلیفات الرئة
Prevalence of Lung Cancer on Top of 
Lung Fibrosis

احمد عبد الرحمن علي /  إبراھیم إبراھیم 
المحالوي / سامى سید أحمد الدحدوح 2018

39 27 مني فرج الشربیني Chest MSc
دورعدوي الكالمدیا والمیكوبالزما الرئویھ بالنوبات 

الحادة في مرض الربو الشعبى

the role of acute chlamydia pneumoniae 
and mycoplasma pneumoniae infection 
in the acute asthma exacerbation

امل امین عبد العزیز / احمد عامر خمیس / 
جیھان علي عبد العال 2013

78 28 احمد قطب ابراھیم بركات Chest MSc
تقییم دور عدوى فطر األسبرجیللس فى مرضى الربو 

الشعبى الغیر متحكم فیھ
role of aspergillus infection in 
uncontrolled bronchial asthma

محمد عطیھ زمزم / إبراھیم إبراھیم 
المحالوي / سامي سید احمد الدحدوح 2013

331 29 صفاء بسیوني شحاتھ عثمان Chest MSc
العالقة بین مؤشر كتلة الجسم وعامل نخر الورم فى 

مرضى االنسداد الرئوي المزمن
relation between bmi and tnf-α in copd 
patients

اسامھ فھیم منصور / إبراھیم إبراھیم 
المحالوي / سامي سید أحمد الدحدوح 2014

661 30 شیماء محمد كامل ابو زید Chest MSc

األشكال المتعددة لجینات إیبوكسید الھیدرولیز 
المیكروسومي و محول الجلوتاثیون إس في مرضي 

السدة الرئویة المزمنة

microsomal epoxide hydrolase and 
glutathione s transferase genes 
polymorphisms in copd patients

محمد عطیھ زمزم / رمضان محمد بكر / 
رباب عبد الرازق الوحش 2015

350 31 نجوي ابراھیم العربي Chest MSc
قیمة دى دایمر فى تشخیص االلتھاب الرئوى  والجلطة 

الرئویة
value of d-dimer in diagnosis of 
pneumonia and pulmonary embolism.

اسامھ فھ?م منصور / رباب عبد الرازق 
الوحش / سامي سید احـمـد الدحـدوح 2014



2698 32 نورھان انور سعید فتحي خشبھ Chest MSc
العالقة بین مرض الدرن الرئوى ومرض اإلنسداد الرئوى 

المزمن

Relation between Pulmonary 
Tuberculosis and Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease

محمد عطیھ زمزم / محمد عبدالستار اغا / 
سامي سید احمد الدحدوح 2018

1904 33 ھبھ مصطفي احمد نجم Chest MSc
العوامل المؤثرة على تحول بصاق مرضى الدرن الرئوى 

إیجابى المسحة.

Factors Influencing Sputum Conversion 
in patients with Smear-positive 
Pulmonary Tuberculosis.

امل أمین عبدالعزیز / محمود موسي الحبشى 
2017 / مھا یوسف الحفناوى

156 34 رانیا انور حسن البھنسي Chest MSc
نوعیة البكتیریا الطبیعیة الموجودة بالغشاء المخاطى للفم 

والبلعوم لمرضى السدة الرئویة وعالقتھ بشدة المرض

type of oropharyngeal bacterial flora in 
copd patients and its relation to the 
severity of the disease

نوران یحیي عزب / احمد عامر خمیس / 
جیھان علي عبد العال 2014

3784 35 ھند سامي عبد المنعم ناصف Chest MSc
دور الجین اكسبیرت (جھاز فحص الدرن المقاوم لألدویة 

المتعددة/الریفامبسین( في تشخیص الدرن خارج الرئة

Role of GeneXpert MTB/RIF Assay In 
Diagnosis of Extra pulmonary 
tuberculosis

أسامة فھیم منصور  / رباب عبد الرازق 
الوحش / أسماء متولي عبد التواب 2019

1537 36 محمد حمدي عطیھ حسب Chest MSc
دور جلطة الشریان الرئوي في التفاقم الحاد لمرض

السدة الرئویة المزمنة

THE ROLE OF PULMONARY EMBOLISM 
IN ACUTE EXACERBATION OF 
CHRONIC                                                   
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

احمد عبد الرحمن علي  / إبراھیم إبراھیم 
المحالوى / سامي سید أحمد الدحدوح 2016

591 37 رحاب عبد الفتاح سعد Chest MSc

تقییم وظیفة الحجاب الحاجز بالموجات فوق الصوتیة فى 
مرضى السدة الرئویة المزمنة ومدى ارتباطھا بوظائف 

التنفس .

ultrasonographic assessment of 
diaphragmatic function in patients with 
chronic obstructive pulmonary disease 
and its correlation with pulmonary 
function tests .

امل أمین عبد العزیز / رباب عبد الرازق 
الوحش / جیھان علي عبد العال 2014

3401 38 منار سامي عبد المجید احمد Chest MSc نتائج الموجات فوق الصوتیة في مرض السل الرئوي
Chest ultrasound findings in pulmonary 
tuberculosis

ھشام السید عبد العاطي / محمود موسى 
الحبشى / احمد عبد الرحمن االسدودى 2019

2831 39 احمد محــمد الشــــامـي Chest MSc
تقییم الوسائل المختلفة للتھویھ الالإختراقیة إیجابیة 

الضغط في مرضى متالزمة التداخل

Assessment of Different Positive Airway 
Pressure Non-Invasive     Ventilation 
Modalities in Patients with Overlap 
Syndrome

محمد عبد الستار اغا  / أحمد عبد الرحمن 
األسدودي 2018

3450 40 فاطمھ جالل عبدالمقصود علي Chest MSc

دور الكولیسترول والبروتینات الدھنیة ونسبة الخالیا 
المتعادلة إلى الخالیا اللیمفاویة في مرضى االلتھاب 

الرئوي.

Role of Cholesterol, Lipoproteins and 
Neutrophilic-Lymphocytic Ratio in 
Patients with Pneumonia.

ھشام السید عبد العاطي / إبراھیم إبراھیم 
المحالوى / جیھان على عبدالعال 2019

170 41 رانیا انور حسن البھنسي Chest MSc
نوعیة البكتیریا الطبیعیة الموجودة بالغشاء المخاطى للفم 

والبلعوم لمرضى السدة الرئویة وعالقتھ بشدة المرض

type of oropharyngeal bacterial flora in 
copd patients and its relation to the 
severity of the disease

نوران یحیي عزب / احمد عامر خمیس / 
جیھان علي عبد العال 2014

1484 42 دینا ابراھیم مصطفي حامد Chest MSc
دراسة دور النیوبترین  فى تشخیص حاالت االنسكاب 

البلوري الدرنى

Study the Role of Neopterin in  
Diagnosis of Tuberculous Pleural 
Effusion

محمد عطیھ  زمزم / إبراھیم إبراھیم 
المحالوي / محمد عبد الستار اغا 2016

249 43 عمرو احمد جبر الشیخ Chest MSc

مقارنة بین استبیانین لقیاس نوعیة الحیاة المرتبطة 
بالصحة  في مرضي التلیف الرئوي البیني غیر معروف 

السبب

comparison of two questionnaires 
measuring the health-related quality of 
life in patients with idiopathic interstitial 
pulmonary fibrosis

امل امین عبد العزیز / نوران یحیي عزب / 
رباب عبد الرازق الوحش 2014

1856 44 ھبھ هللا احمد شرف الدین Chest MSc
مستوى فیتامین (د) ومتوسط حجم الصفائح الدمویة فى 

مرضي متالزمة انقطاع التنفس االنسدادي أثناء النوم

Vitamin D level and mean platelet 
volume in patients with obstructive 
sleep apnea syndrome

نوران یحیي عزب / رباب عبد الرازق 
الوحش / رنا حلمي الھلباوي / یاسر عبد 

الستار الغباشي 2017

1535 45 اجالل احمد النجار Chest MSc
مستویات حمض الیوریك في المدخنین مع وبدون 

أمراض اإلنسداد الرئوي

Serum uric acid levels in smokers with 
and without obstructive 
pulmonary diseases

نوران یحیي عزب / رنا حلمي الھلباوي / 
جیھان علي عبد العال 2016

2160 46 محمود اسماعیل احمد البشبیشي Chest MSc
دور البكتریا المتفطرة الال سلیة  فى مرضى تمدد الشعب 

الھوائیة

Role Of Non Tuberculous 
Mycobacterium In Patients With 
Bronchiectasis

عمرو عبد المنعم درویش / ابراھیم ابراھیم 
المحالوي / سامى سید احمد الدحدوح / ریم 

محسن الخولى 2017



177 47 محمد طلعت سعد Chest MSc
دراسة مرض اإلرتجاع المعدي المریئي

بین مرضى متالزمة توقف التنفس اإلنسدادى أثناء النوم

study of gastro-esophageal reflux 
disease among obstructive sleep apnea 
patients

رمضــــــان محمـــد بكـــــر / إبراھیم إبراھیم 
المحالوي / محمـــود موســي الحبشي 2014

222 48 والء ماھر عبد العزیز Chest MSc قوة عضالت التنفس في مرضى حساسیة االنف
respiratory muscle strength in patients 
with allergic rhinitis

نوران یحیي عزب / إبراھیم إبراھیم 
المحالوي / محمد عبد الستار اغا 2014

1833 49 ھدیر محمد الشوربجي Chest MSc
تاثیر االصابھ بفیروس االلتھاب الكبدى الوبائى سى على

 مرضى الدرن الرئوى

Effect of Hepatitis C Virus Infection on 
Patients with                                  
Pulmonary Tuberculosis

عمرو عبدالمنعم  درویش / محمود موسي 
الحبشى / جیھان علي عبد العال 2016

2332 50 االء فوزي العفیفي Chest MSc
دراسة العالقة بین نتائج الموجات فوق الصوتیة علي 

القلب ومؤشر "بود" في مرضي السدة الرئویة المزمنة

Study of the relation between 
Echocardiographic      findings and 
BODE Index in COPD Patients

اسامھ فھیم منصور  / إبراھیم إبراھیم 
المحالوي / مھا یوسف الحفناوي  / مراد 

بشاي مینا 2017

3935 51 ھند عبد الكریم محمد بدیر Chest MSc

تقییم القلق واالكتئاب في مرضي توقف التنفس االنسدادي 
أثناء النوم قبل وبعد العالج بالضغط الھوائي االیجابي 

المستمر.

Assessment of anxiety and depression 
in patients with obstructive sleep apnea 
before and after treatment with 
continous positive air way pressure

محمد عطیھ زمزم / رباب عبد الرازق 
الوحش / عفاف زین العابدین رجب / أسماء 

متولي عبد التواب 2020

2292 52 مروه دمرداش خضر Chest MSc
دور المنظار اللیفى الضوئى الشعبى فى مرضى الحاالت 

الحرجة فى عنایة الصدر المركزة

ROLE OF FIBEROPTIC 
BRONCHOSCOPE IN CRITICALLY ILL 
PATIENTS IN PULMONARY INTENSIVE 
CARE UNIT

عمرو عبد المنعم درویش / رنا حلمي 
الھلباوى / احمد عبد الرحمن االسدودى 2017

208 53 مي محمد عالء الدین محمد الخطیب Chest MSc اللیبتن فى مصل الدم بمرضى السل الرئوى النشط
study of serum leptin in patients with 
active pulmonary tuberculosis

اسامھ فھیم منصور / أحمد عامر خمیس / 
عصام الدین إبراھیم شحاتھ رضوان 2014

192 54 بسمھ سالم عمر سالم Chest MSc
دراسھ ھرمون اللبتین فى مصل مرضى السده الرئویھ 

المزمنھ
study of serum leptin in patients with 
chronic obstructive pulmonary disease

ھشام السید عبد العاطي / احمد عامر خمیس 
/ مھا یوسف الحفناوى 2014

1933 55 نجالء سعید بیومي مھنا Chest MSc
تقییم الموجات فوق الصوتیة على الصدر في تشخیص 

مرض الرئة الخاللي

Evaluation of Transthoracic Sonography 
in Patients with Interstitial Lung 
Diseases

اسامھ فھیم منصور /محمد عبدالستار أغا / 
أحمد عبدالرحمن األسدودي 2017

3404 56 زینب محمد عراقي سالم Chest MSc
دور الجین إكسبرت فى تشخیص الدرن الرئوى سلبى 

البصاق والدرن خارج الرئة

Role of Gene X-Pert In Diagnosis of 
Sputum Negative Pulmonary and Extra 
Pulmonary Tuberculosis

اسامھ فھیم منصور / عمرو عبد المنعم 
درویش / محمود موسي الحبشى 2019

136 57 نھي بھاء الدین عبد العظیم Chest MSc
المضاعفات الرئویة للتنبؤ بالوفاة بین ضحایا الحروق 

ذوي الحروق الكبرى

plumonary complications for predicting 
mortality among burn victims with major 
burn

اسامھ فھیم منصور / محمد أحمد مجاھد / 
رباب عبد الرازق الوحش 2014

2612 58 ابتسام عبد الموجود سالمھ Chest MSc
دراسة نقص ألفا1-انتي تریبسین في مرضى السدة 

الرئویة المزمنة

Assessment of Alpha 1 Antitrypsin Level 
in Patients with Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease

احمد عبد الرحمن علي / أمل أمین عبد 
العزیز / ابراھیم ابراھیم المحالوي 2018

3522 59 سالي عادل السید رزق Chest MSc
تقدیر الموجات فوق الصوتیة للعالقة بین كمیة االنسكاب 

البلورى ووظائف الحجاب الحاجز

Ultrasound assessment of the relation 
between the quantity of pleural effusion 
and diaphragmatic functions

نوران یحیي عزب/ محمود موسي الحبشي / 
رنا حلمي الھلباوي / رحاب محمد حبیب 2019

2906 60 ساره مجدي محمد جعفر Chest MSc
دور الموجات فوق الصوتیة على الصدر في مرضى ضیق 

التنفس الحاد
Role of Thoracic Ultrasound in Patients 
with Acute Dyspnea

 احمد عبدالرحمن علي  / محمود موسي 
الحبشي / جیھان على عبدالعال 2018

2040 61 نورا عادل محمد وھبھ Chest MSc
إصابة الممرات الھوائیة السفلیة في مرضي التھاب 

المفاصل الروماتویدي
Lower airway involvement in patients 
with Rheumatoid arthritis

احمد عبدالرحمن علي / أحمد عامر خمیس / 
جیھان علي عبدالعال 2017



878 62 محمد عبد الھادي عبد العال Chest MSc

دراسة مقارنة بین التھویة الالاختراقیة إیجابیة الضغط 
الشعبى ثالثیة وثنائیة المستوى فى مرضى السدة الرئویة 

المزمنة مع الفشل التنفسى

Comparitive Study Between Non 
Invasive Trilevel And Bi-level Positive 
Airway Pressure Ventilation In Patients 
With  Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease (COPD) With Respiratory Failure

اسامھ فھیم منصور / رباب عبد الرازق 
الوحش / رنا حلمي الھلباوي 2015

275 63 احمد رجب حسن عوض Chest MSc

أھمیة قیاس بروتین الحویصالت الھوائیة السطحي د فى 
مصل الدم أثناء المفاقمات الحادة لمرض السدة الرئویة 

المزمنة   دراسة

role of serum surfactant protein d 
assessment in acute exacerbations of 
chronic obstructive pulmonary disease

رمضان محمد بكر / احمد عامر خمیس / 
السید صابر أبو النور 2014

2824 64 ھدیل عبد العزیز غنیم Chest MSc
تنبؤات الفطام الناجح من التنفس االصطناعى في وحدة 

العنایة المركزة التنفسیھ

Predictors of Successful Weaning from 
Mechanical Ventilation in Respiratory 
Intensive Care Unit

محمد عبد الستار اغا / احمد عبد الرحمن 
االسدودي 2018

750 65 ابراھیم ابو ریھ البنا Chest MSc
قیاس مستویات الھرمون الخصوى والھرمون المصفر 

فى المرضى الذكور لمرض السدة الرئویة المزمنة

estimation of serum testosterone and 
leuteinizing hormone levels in male 
patients with chronic obstructive 
pulmonary disease

إبراھیم ابو ریھ البنا / أسامھ فھیم منصور / 
رباب عبد الرازق الوحش 2015

2183 66 احمد عبد هللا احمد فؤاد Chest MSc
دراسة معدل إنتشار مختلف االعتالالت المصاحبة في

مرضى السدة الرئویة المزمنة

Study of Prevalence of Different 
Comorbidities in Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease Patients

احمد عبد الرحمن علي / رباب عبدالرازق 
الوحش / سامي سید أحمد الدحدوح 2017

1435 67 مروه جمال عبد الصادق جاد هللا Chest MSc
كفاءة النفاذیة في مرضي انقطاع التنفس االنسدادي أثناء 

النوم
Lung diffusion capacity in patients with 
Obstructive Sleep Apnea

نوران یحیي عزب / إبراھیم إبراھیم 
المحالوي / سامي سید احمد الدحدوح 2016

3194 68 ھدي فؤاد عبدالفتاح عافیھ Chest MSc
قیمة العناصر النادرة 

في مرضى الربو الشعبى
Value of Trace Elements
in Patients with Bronchial Asthma

احمد عبد الرحمن علي / رباب عبد الرازق 
الوحش  / جیھان علي عبد العال 2018

746 69 عماد عفت عبد الحمید Chest MSc دراسة تغیرات نمط النوم فى مرضى النسیج الضام
study of the sleep pattern changes in 
patients with connective tissue diseases

محمد عطیھ زمزم / رنا حلمي الھلباوي / دینا 
رفعت الشراكي 2015

645 70 لمیاء ابراھیم محمد عطوه Chest MSc
معدل إنتشار مرض التلیف الرئوي في مرضى اإلرتجاع 

المعدي المریئى

prevalence of interstitial lung disease in 
patients with gastro-esophageal reflux 
disease

ھشام السید عبد العاطي / إبراھیم إبراھیم 
المحالوي / ایمن محمد اللحلح 2015

1002 71 والء القطب عبد هللا Chest MSc
الدور التشخیصى لمستوى الكالبروتكتن فى 

االنسكاب البللورى
The role of Calprotectin in diagnosis of 
pleural effusion

محمد عطیھ زمزم / مآثر كامل الشافعي 
/احمد عامر خمیس / 2015



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

11 1 مروه عبد الحمید احمد البدري Clinical Pathology MSc

تقییم نسبة عامل الطعم الخیفى االلتھابى (1) فى 
مصل مرضى االعتالل الكلوى الناتج عن مرض 

السكرى

evaluation of serum allograft 
inflammatory factor i in diabetic 
nephropathy

ولید محمد فتحي / رشا ابراھیم 
نور الدین / احمد راغب توفیق 2013

12 2 والء محمد حسن الزوبري Clinical Pathology MSc
دراسة التعبیر عن الفاب 1 في المرضى الذین 

یعانون من سرطان الدم الحاد
study of fap-1 expression in patients 
with acute leukaemia

ایمان عطیھ التونسي / ھالھ 
ھاني محمد السعید / نھلة فكري 

على عثمان 2013

57 3 سحر مجاھد محمود شلبي Clinical Pathology MSc
معدل التلوث البكتیرى للدم المتبرع بھ بمستشفى 

جامعة المنوفیة، مصر

prevalence of bacterial contamination of 
donor blood at menoufia university 
hospital, egypt

سھام احمد خضیر / عبیر حمدي 
الشلقاني 2014

71 4 مروه كمال مسرجھ Clinical Pathology MSc

تطبیقات مستحضربالزما غنى بالصفائح الدمویة فى 
الفصال العظمى بالركبةبروتوكول توطئة للحصول 

على درجة الماجستیر فى الباثولوجیا اإلكلینیكیة
applications of platelet-rich plasma 
preparation in knee osteoarthritis

لیلي محمود منتصر / طاھر عبد 
الستار عید / محمد احمد حلوه 2014

196 5 حنان عبد الباسط احمد Clinical Pathology MSc
واي كیھ إل 40:كداللھ لتلیف الكبد في المرضى 

المصابین  بااللتھاب الكبدي الفیروسى سي المزمن
ykl-40: a marker of hepatic fibrosis in 
chronic hepatitis c virus infection

جیھان كمال السعید / رشا 
إبراھیم نور الدین / ایمن 

السباعي الغریب 2014

267 6 اروي عبد الحمید حجي Clinical Pathology MSc

دور منشط مستقبالت یوروكیناز 
CD87))البالزمینوجین

في سرطان الدم النخاعي الحاد.

study of urokinase plasminogen 
activator (cd87) in acute myeloid 
leukemia

سامیھ حسن قندیل / ایمان علي 
احمدي / غادة سلیمان السید 2014

268 7 میاده جمال الدین محمود حجاج Clinical Pathology MSc

تعدد األشكال الوظیفیة من سي واي بي 2 بي 6   
جي 15631 تي

في مرضى سرطان الدم النخاعي المزمن

functional polymorphism of cyp2b6 
g15631t in chronic myeloid leukemia 
patients

إیناس سعید عیسي / سوزان 
احمد الحسانین 2014

274 8 سمر شوقي سالمان Clinical Pathology MSc
دور الخالیا التائیة التنظیمیة في مرضي النوع األول 

من الداء السكري
assesment of t regulatory cells in type1 
diabetes mellitus

روحیھ حسن العدل / سمر محمد 
كمال الدین / وفاء مصطفي 

محمد ابو الفتوح 2014

283 9 عال حمدي احمد الشافعي Clinical Pathology MSc
تقییم الخالیا التائیة التنظیمیة في مرض نقص 

الصفائح المناعي في األطفال
assessment of regulatory t cells in 
childhood immune thrombocytic purpura

إیمان عطیھ التونسي / محمد 
عبد الرحیم سلیمان / سمر محمد 

كمال الدین 2014

292 10
اسماء ابو الیزید عبد المقصود 

سابق Clinical Pathology MSc
تقییم مستوى عامل النمو اللیفى 23 فى مصل الدم 

فى مرضى اعتالل الكلیة المزمن

evaluation of serumfibroblastic growth 
factor-23( fgf23) level in patients with 
chronic kidney diseases

سھام احمد خضیر / یاسین 
صالح یاسین / رشا ابراھیم نور 

الدین 2014

293 11 ایات محمد سلیمان طاحون Clinical Pathology MSc

االرتباط  بین تعدد النمط  الجیني ل اتش ال ایھ- جي 
 ’3 یو تي آر  14- بي بي ادخال/حذف و القابلیة  

لالصابة بسرطان االثدي

the association between hla-g 3’utr 14-
bp ins/del polymorphism and 
susceptibility to breast cancer

مھا عبد الرافع البسیوني / 
إیناس سعید عیسى / وفاء 

محمود شحاتھ رضوان 2014

300 12 اسراء توفیق احمد عالم Clinical Pathology MSc
العالقة بین النمط الجیني لجین (سیكلین د1) 

وسرطان الكبد

the relationship between cyclin d1 
g870a polymorphism and hepatocellular 
carcinoma

مھا عبد الرافع البسیوني / 
ایمان احمد جاویش / ایناس 

سعید عیسي 2014

327 13 مروه موسي علوان الشوني Clinical Pathology MSc
تقییم مستوى الكلوزو ـ بروتین الذائب في مصل دم 
مرضى المراحل المختلفة من أمراض الكلیة المزمنة

evaluation of serum soluble klotho 
protein in patients with different 
degrees of chronic kidney diseases

جیھــان كمــال السعیـد / سھام 
احمد خضیر / یاسین صالح 

یاسین 2014

344 14 حمدیھ سلیمان محمود سلیمان Clinical Pathology MSc
قیاس النیتریت والنترات في مرضى أنیمیا البحر 

المتوسط وأنیمیا الخالیا المنجلیة
nitrite and nitrate assessment in patient 
with thalassemia and sickle cell anemia

محمد عبد الرحیم سلیمان / رشا 
إبراھیم نور الدین / دعاء 

محمود علیان 2014

Clinical Pathology



373 15 دالیا ابراھیم احمد الرویضي Clinical Pathology MSc

دراسة عن البالزمینوجین المنشط المانع 1 في 
المصل في أمراض الكبد المزمنة مع االلتھاب الكبدي 

الوبائي ج

study of serum plasminogen activator 
inhibitor 1 in chronic hepatitis patients 
with hcv infection

روحیھ حسن العدل / إیناس 
سعید عیسي 2014

422 16 شیماء محمود ابو الیزید اللین Clinical Pathology MSc

االرتباط بین التنوع الجینى لمستقبالت فیتامین د و 
احتمالیة حدوث اعتالل الكلیة السكرى فى المرضى 

المصریین المصابین بالسكرى من النوع الثانى

vitamin d receptor gene polymorphisms 
and susceptibility to diabetic 
nephropathy in egyptian patients with 
type 2 diabetes

ولید محمد فتحي / جیھان عبد 
الفتاح توفیق / احمد راغب 

توفیق 2014

424 17 سماح السید الشرقاوي Clinical Pathology MSc

دراسة CD44 وCD95 لدى األطفال المصابین 
بسرطان الدم اللیمفاوي الحاد وعالقتة بالتطور 

المرضى

study of cd44 and cd95 in children with 
acute lymphoblastic leukemia and its 
relation to prognostic factors

محمد عبد الرحیم سلیمان / 
سھام محمد رجب / محمد احمد 

حلوه 2014

440 18 نھي صالح الدین جمال موسي Clinical Pathology MSc
أھمیة التعبیر عن معامل التمیز 305 فى سرطان 

الدم اللیمفاوى المزمن
the value of cd305 expression in 
chronic lymphocytic leukemia patients

خالد عبد المؤمن علي خلیفھ / 
إیمان على محمد احمدي / 

سوزان احمد السید الحسنین 2014

525 19 سھا انور خالد زناتي Clinical Pathology MSc

تعدد األشكال الجینیة لعامل نمو الخالیا المبطنة 
لألوعیة الدمویة في مرضى سرطان الدم اللیمفاوي 

المزمن (ب)

vascular endothelial growth factor gene 
polymorphism in egyptian patients with 
b-chronic lymphocytic leukemia

محمد عبد الرحیم سلیمان / 
إیمان علي احمدي / رشا 

ابراھیم نور الدین 2014

549 20 مني عبد الستار ابراھیم داود Clinical Pathology MSc
دراسة خالیا الدم الوحیدات سي دي 14++ سي 

دي16 + في مرضى الربو الشعبي
study of cd14++cd16+ peripheral blood 
monocytes in asthmatic patients

لیلي محمود منتصر / احمد عبد 
الرحمن سنبل / محمد عبد 

الستار أغا 2014

641 21 رانیا ھاني عماره Clinical Pathology MSc
دراسة مستویات عامل فون فویلبراند وتعدد األشكال 

الجیني لثیریونین987أالنین في تسمم الحمل

study of von willebrand factor antigen 
levels and thr789ala vwf gene 
polymorphism in pre-eclampsia patients

محمد عبد الرحیم سلیمان / 
اسامھ علي الكیالني / نھلة 

فكرى على عثمان 2015

650 22 یاسمین عبد العزیز الحاج علي Clinical Pathology MSc

أھمیة التحور الجیني(Apa-I)  في جین مستقبالت 
فیتامین د كعامل مسبب لالصابة بسرطان الكبد  في 

المرضى المصابین بالتھاب الكبد المزمن سي

significance of apa-i vitamin d receptor 
gene polymorphism as a risk factor for 
hepatocellular carcinoma in chronic 
hepatitis c patients

روحیھ حسن العدل / محمد سید 
مصطفي / بالل عبد المحسن 

منتصر 2015

653 23 مي ابراھیم ابراھیم العشماوي Clinical Pathology MSc
العالقة بین تنوع النمط الجیني في جین مستضد 
كریات الدم البیضاء البشریة جي وسرطان الكب

association of hla-g gene polymorphism 
with hepatocellular carcinoma in 
egyptian population

مھا عبد الرافع البسیوني / احمد 
احمد الشعراوى / جیھان عبد 

الفتاح توفیق 2015

683 24 ساره حسین محمود جعفر Clinical Pathology MSc

مستضد الكریات البیض البشریة الطبقة الثانیة ( 
٢٦٤٧٠١٢اس ار)  احادي النكلیوتید متعدد األشكال 

في مرضى سرطان  الغدد اللمفاویة غیر ھودجكین

hla class ii rs2647012 single nucleotide 
polymorphisms in non hodgkin 
lymphoma patients

إیناس سعید عیسي / جیھان عبد 
الفتاح توفیق / سوزان احمد 

الحسنین 2015

687 25 نھي احمد حمدي عبد العزیز Clinical Pathology MSc
 تأثیر النمط الجیني ألنزیم االنجوتینسین

 على سرطان الكبد

influence of angiotensin i-converting 
enzyme gene polymorphism on 
hepatocellular carcinoma

ولیـد محمد فتحي / بـالل عبد 
المحسن منتصر / عبد المعطي 

عوده 2015

688 26 امنیھ صالح نبیھ احمد Clinical Pathology MSc

النمط الجیني لماتركس میتالوبروتینیز-1 في مرضى 
سرطان الكبد الناتج عن االتھاب الكبدى الفیروسى 

سي و بي

matrix metalloproteinase-1 gene 
polymorphism in patients with 
hepatocellular carcinoma on top of 
hepatitis c and b viruses

جیھان كمال السعید / بالل عبد 
المحسن منتصر / عبد المعطي 

عوده 2015

689 27 خلود جمال محمد عماره Clinical Pathology MSc

ظھور المستقبالت المنشطھ للخالیا القاتلھ الطبیعیھ 
(إن كي بي 44) في الدم المحیطي في مرضى 

سرطان الغدد اللیمفاویھ (الغیر ھودجكین

expression of natural killer cell 
activating receptor (nkp44) in the 
peripheral blood of non hodgkin 
lymphoma patients

إیناس سعید عیسي / جیھان عبد 
الفتاح توفیق / سوزان احمد 

الحسنین 2015

711 28 فاطمھ محمد محمد عبد المقصود Clinical Pathology MSc
تقییم دور CD69 في مرضى سرطان الدم 

اللیمفاوي المزمن

evaluation of cd69 expression in 
patients with chronic lymphocytic 
leukemia

سھام احمد خضیر / رشا إبراھیم 
نور الدین / إیمان علي أحمدي 2015



751 29 زینب سعید علي صدقھ Clinical Pathology MSc
سى دى 160 في التفرقة بین سرطان الدم اللیمفاوي 

المزمن  و سرطان الخالیا اللیمفاویة من النوع ب

cd 160 in differential diagnosis of 
chronic lymphocytic leukemia from 
other mature b cell neoplasms

سامیھ حسن قندیل / محمد احمد 
حلوة / ھاجر عبد المجید 

العجیزي 2015

759 30 دعاء محمد سعد السید سالم Clinical Pathology MSc
الخالیا تي الحاملة لسي دي4 موجب و سي 

دي28null  في مرضى الذئبة الحمراء

circulating cd4 + cd28 null t cells in 
patients with systemic lupus 
erythematosus

مھا عبد الرافع البسیوني / 
إیناس سعید عیسى / خالد محمد 

امین الزرقانى 2015

773 31 ایالف ابو زید البنا Clinical Pathology MSc

تقییم دور المستضد (فون فلیبراند) كعالمة جدیدة في 
تلیف  الكبد في حاالت مرضي االلتھاب المزمن 

الكبدي الفیروسي (سي)

assessment of role of von willebrand 
antigen as a new marker for liver 
fibrosis in patients with chronic 
hepatitis c

سھام احمد خضیر / جمال 
یوسف أبو ریھ / رشا إبراھیم 

نور الدین 2015

911 32 رشا عادل محمد المرسي Clinical Pathology MSc استخدام األزاسایتیدین في تمایز الخالیا الجذعیة
Use of Azacytidine in mesenchymal 
stem cells differentiation

ولید محمد فتحي / ایمان علي 
احمدي / شیماء محمد مطاوع 2015

961 33 جھاد حلمي احمد شلبي Clinical Pathology MSc إستخدام الخالیا الجذعیھ في  اعادة انماء خالیا القلب
Applications of stem cells in 
Cardiogenesis

ولید محمد فتحي / رشا إبراھیم 
نور الدین 2015

1007 34 حنان حسن الشیتي Clinical Pathology MSc
تطبیق تحضیرات البالزما الغنیة بالصفائح الدمویة 

في عالج الحروق
Applications of platelet-rich plasma 
preparation in burns

خالد عبدالمؤمن خلیفھ /إیمان 
علي احمدى / احمد ثروت نصار 2015

1020 35 اسماء محمد ابراھیم الشیمي Clinical Pathology MSc
تقییم دور الخالیا الجذعیة الشحمیة في التمایز إلى 

خالیا قلبي

Evaluation of the potential of adipocyte 
stem cells 
Differentiation into cardiomyocytes

سھام احمد خضیر / إیمان علي 
أحمدي / أحمد ثروت نصار 2015

1024 36 عبیر مدحت بسیوني مرسي Clinical Pathology MSc
دراسة تطبیق البالزما الغنیة بالصفائح الدمویة في 

قرحة القدم السكري
Study of the application of platelet rich 
plasma in diabetic foot ulcer.

روحیھ حسن العدل / رشا 
ابراھیم نور الدین / یحیي محمد 

الخطیب 2015

1032 37 علیاء عادل الفیشاوي Clinical Pathology MSc

تقییم تعدد الصور الجینیة لسیتوكروم بى 450
في المرضى الذین یعانون من مرض الشریان التاجى 

(2J2)

Evaluation of cytochrome p450 (2J2) 
gene polymorphism in patients with 
coronary artery disease

جیھان كمال السعید / رشا 
ابراھیم نور الدین / ریحاب 

ابراھیم یاسین 2015

1034 38 ھبھ هللا مصطفي محمد Clinical Pathology MSc

تقییم التعدد الشكلى للجین RECK المحفز 
rs  11788747 في المرضى المصریین المصابین 
بسرطان الكبد الناتج عن االلتھاب الكبدى الفیروسي 

سي

Evaluation of RECK gene promoter 
rs11788747 polymorphism in Egyptian 
patients with hepatocellular carcinoma 
on top of chronic hepatitis C viral 
infection

جیھان كمال السعید /دالیا حسني 
ابو العال / أیمن السباعي الغریب 2015

1038 39 مني فرج محمد سالمھ Clinical Pathology MSc

دراسة دور العامل النسیجي (CD 142) في التأثیر 
على تلف الكبد في المرضى المصابین بااللتھاب 

الكبدي الفیروسي سى ومرض السكرى

Study of the role of Tissue Factor 
(CD142) expression on liver damage in 
diabetic hepatitis c patients

روحیھ حسن العدل /نھلھ فكري 
عثمان/ دالیا حسني ابو العال 2015

1082 40 امیره ذكي بدوي Clinical Pathology MSc

وجود عامل النمو المشتق من الصفائح الدمویة في 
البالزما الغنیھ بالصفائح الدمویة في المرضي 

المصابین بالفیروس الكبدي سي

Platelet derived growth factor  in 
platelet-rich plasma of HCV infected 
patients

إیناس سعید عیسي    /   فكري 
جبران إسكندر 2015

1384 41 سھیر عبد المحسن علي ونس Clinical Pathology MSc

كرات الدم الحمراء ذات النواة ومستقبالت 
الترانسفرین الذائبة كدالالت بدیلة لنقل الدم الفعال في 

مرضي
 أنیمیا البحر المتوسط بیتا

Nucleated red blood cell and soluble 
transferrin receptor as surrogate 
markers of adequate transfusion in 
patients with beta thalassemia

خالد عبد المؤمن خلیفھ / امیرة 
محمد فؤاد شحاتة / محمود 

أحمد الحاوي 2016

1442 42 بھاء الدین ودیع االسود Clinical Pathology MSc
تقییم الخالیا المبطنة  لألوعیة الدمویة السیارة  في 

ما قبل تسمم الحمل
Assessment of circulating endothelial 
cells in preeclampsia

ولید محمد فتحي / احمد عبد 
الرحمن سنبل / وائل جابر 

الدماطي 2016

1513 43 اسماء شعبان ابو الیزید Clinical Pathology MSc
دور الخالیا األولیة الغشائیة المنتشرة  فى الدم فى 

مرضى سرطان الثدى

Role of circulating endothelial 
progenitor cells in patients with breast 
cancer

لیلي محمود منتصر / احمد عبد 
الرحمن سنبل / أحمد صبرى 

الجمال 2016

1515 44 ھند ھاشم مصطفي عیسي Clinical Pathology MSc

دینامیكیة الخالیا التائیة التنظیمیة والخالیا التائیة 
المساعدة الجریبیة فى مرضى الذئبة الحمامیة 

الجھازیة

Dynamics of regulatory T cells and 
follicular helper T cells in systemic 
lupus erythematosus patients

مھا عبد الرافع البسیوني / احمد 
عبدالرحمن سنبل / عالء 

عبدالعزیز لبیب 2016



1523 45 اسماء سعید شحات عطا Clinical Pathology MSc

العوامل المتغیرة الممتدة للخالیا الحمراء ونسبة 
الحدید في مرضى فیروس سي المصابین باالنیما في 

حالة وجود نزیف دموي من عدمھ

Iorn and Red Cell Extended Parameters 
in Chronic Anemic HCV Bleeders 
Versus Non- bleeders

خالد عبد المؤمن خلیفھ / امیمة 
محمود عباس / نھلة فكري 

عثمان 2016

1585 46 زھراء عزب محمد ابوالعطا Clinical Pathology MSc
تطبیق الخالیا الجذعیة الوسیطة فى عالج امراض 

الجھاز العظمي
Application of mesenchymal stem cells 
in treatment of skeletal system diseases

روحیھ حسن العدل / مھا محمد 
البطش / رشا إبراھیم نور الدین 2016

1589 47 اسماء زكي عبد الحمید تركي Clinical Pathology MSc
فصل خالیا النسیج الوسطى من الحبل السرى و 

تمایزھا لخالیا متعددة االنساب

Isolation and Multilineages 
Differentiation of Umbilical Cord-
Mesenchymal Stem Cells

روحیھ حسن العدل / مني 
محمود حسونة /  عالء مسعود 

عبد الجید / رشا إبراھیم نور 
الدین 2016

1604 48 اسامھ سعید فؤاد حمام Clinical Pathology MSc

العالقھ بین النمط الجیني لجین XRCC1  وسرطان 
الكبد الناتج عن االلتھاب الكبدى الفیروسى (سى) فى 

مصر

Relationship between X-ray repair cross 
complementing group1 Gene 
Polymorphism and Hepatocellular 
Carcinoma in chronic HCV infected 
Egyptian patients

محمد عبد الرحیم سلیمان / 
حسن السید زغلھ /  محمد احمد 

حلوه / ماري ألبرت نجیب 2016

1614 49 میاده محمود عبد الفتاح محمد Clinical Pathology MSc

دراسة سى دى 163 فى األطفال الذین یعانون من 
مرض فقر الدم المنجلي: االثار االكلینیكیة وعالقتھ 

بنسبة الھابتوجلوبین فى الدم

CD163 expression in children with 
sickle cell disease: Clinical impact and 
relation to serum haptoglobin

سامیھ حسن قندیل /  امیرة 
محمد فؤاد شحاتة /  محمود 

أحمد الحاوي 2016

1617 50
ساره محمد عبد الوھاب ابو 

عجیزه Clinical Pathology MSc
تقییم العالقة بین تعدد األشكال الجیني للجلوتاثیون 

بیروأكسیدیز 1 و سرطان الكبد

Evaluation of the relationship between 
Glutathione Peroxidase 1 Polymorphism 
and Hepatocellular Carcinoma

جیھان كمال السعید / محمد عقل 
راضي / بالل عبد المحسن 

منتصر / ھبھ سامي غانم 2016

1654 51 ایمان سعید شعبان محمد Clinical Pathology MSc
تمایز الخالیا الجزعیة الوسیطة  الي خالیا ایدیغ في 

المختبر

IN VITRO DIFFERENTIATION OF 
MESENCHYMAL STEM CELLS INTO 
TESTICULAR LEYDIG CELLS

سھام احمد خضیر / دالیا حسني 
ابو العال 2016

1673 52 ھاجر صالح علي ابو النجا Clinical Pathology MSc
تقییم دور الجونادوتروبین في تمایز الخالیا الجزعیة 

الوسیطة

EVALUATION THE ROLE OF 
GONADOTROPINS IN REGULATION 
DIFFERENTIATION OF MESENCHYMAL 
STEM CELLS

سھام احمد خضیر / دالیا حسني 
ابو العال 2016

1705 53 مني مامون احمد الصاوي Clinical Pathology MSc
عالقة تعدد األشكال الجیني لجین السیرفیفین 

بسرطان القولون والمستقیم

Association of Survivin gene 
Polymorphism and Colorectal 
Carcinoma

ولید محمد فتحي /محمد صبري 
عمار / بالل عبد المحسن منتصر 2016

1736 54 انس السید ابراھیم الرعو Clinical Pathology MSc
مستقبالت  سي اكس سي ٤  في  مرض الكلى 

المزمن دراسة
Study of CXCR4 in Chronic Kidney 
Disease

ایناس سعید عیسي / احمد محمد 
زھران 2016

1793 55 سامیھ سامي محمد مشعل Clinical Pathology MSc

دور المشاركة الوراثیة لمتالزمة جلبرت في زیادة 
نسبة بلوروبین الدم في المرضي المصریین 

المصابین بانیمیا البحر المتوسط

Role of Co-inherited Gilbert Syndrome 
on Hyperbilirubinemia in Egyptian 
Thalassemic

روحیھ حسن العدل / سھام 
محمد رجب / ثریا احمد عمر 2016

1890 56
شیرین ضیاء الدین علي ابو 

العال Clinical Pathology MSc
تقییم دور بى دى سى دى 4 وبى 53 فى مصل 

مرضى سرطان القولون والمستقیم المصریین

Evaluation The Role of PDCD4 and 
Serum P53 in Colorectal Cancer in 
Egyptian Patients

ولید محمد فتحي / دالیا حسنى 
ابو العال / تامر فخرى عبد 

العزیز / سوزى فوزى جوھر 2017

1941 57 ایات سامي محمد عبد هللا Clinical Pathology MSc
أھمیة قیاس التعبیر الجینى للجین المثبت 
لھیموجلوبین ألفا فى مرضى البیتاثالسیمیا

The significance of Measurement of 
Alpha Hemoglobin Stabilising Protein 
expression In Beta thalassemia patients

سامیھ حسن قندیل / إیمان علي 
احمدى / صفاء إبراھیم طایل 2017

1961 58
عمرو عبد الحمید عبد المحسن 

القرشي Clinical Pathology MSc

بى 53 كعالمة الموت المبرمج للخالیا قبل وبعد 
العالج الضوئي في األطفال حدیثي الوالدة كاملي 
النمو المصابین بالیرقان في مستشفیات جامعة 

المنوفیة

P53 as apoptotic marker before and 
after phototherapy in full term neonates 
with hyperbilirubinemia in Menoufia 
University Hospitals

جیھان كمال السعید / بالل عبد 
المحسن منتصر / زین عبد 

اللطیف عمر 2017



2047 59 سامیھ سامي محمد مشعل Clinical Pathology MSc

العالقة  بین تعدد اشكال الكوالجین جین النوع االول 
وھشاشة العظام في المرضي المصابین بانیمیا البحر 

المتوسط

Association between type 1 collagen 
(COLIA1) gene Polymorphism and 
Osteoporosis in patients with 
Thalassemia Major

روحیھ حسن العدل /  امل حلمي 
عبدالحمید / سھام محمد رجب /  

ثریا احمد عمر 2017

2080 60 دعاء محمد صالح الدین محمد Clinical Pathology MSc

تقییم الطرق المختلفة لتشخیص عدوي البكتیریا 
العنقودیة المقاومة للمیثیسیلین المكتسبة في 

المستشفیات

Evaluation of different methods for 
detection of hospital acquired 
methicillin resistant staphylococcus 
aureus

عماد فھیم عبد الحلیم /ریم 
محسن الخولي 2017

2093 61 دعاء شوقي محمد Clinical Pathology MSc

البودوكالكسین في البول :كدلیل للكشف المبكر 
العتالل الكبیبة في المرض الكلوي فى مرضى  النوع 

الثاني للسكري

Urinary podocalyxin: As a marker for 
early detection of glomerular 
dysfunction in patients with type 2 
diabetic nephropathy

جیھان كمال السعید / ولید عبد 
المحسن شھاب الدین / بالل 

عبدالمحسن منتصر 2017

2118 62 دعاء السید جنینھ Clinical Pathology MSc

طفرة جین العامل الخامس لیدن وطفرة جین 
البروثرومبین  G20210A في مرضى السرطان 

المصاحب بأحداث االنصمام الخثاري

Factor V Leiden and prothrombin 
G20210A gene mutations in cancer 
patients with thromboembolic events

خالد عبد المؤمن خلیفھ / محمد 
احمد حلوه/ سوزي فوزي جوھر 2017

2177 63 ھدیل محمد عبد الغفار شلبي Clinical Pathology MSc
مجموعة التمیز 45 كعامل دال علي تطور المرض 

في مرضى المایلوما المتعددة حدیثى التشخیص

CD45 expression as a prognostic marker
in patients with newly diagnosed 
multiple myeloma

سامیھ حسن قندیل / ھالة 
فراویال / حمدي الزوام / نھلة 

فكرى عثمان / امیرة محمد فؤاد 2017

2185 64 ضحي سعید سید احمد Clinical Pathology MSc
تقییم دور التغییر الجیني للمیثیلین تترا ھیدروفوالت 

المختزل في سرطان الثدي

Evaluation the role of Methylene- 
tetrahydrofolate reductase  (C677T) 
Gene  Polymorphism in Breast Cancer

ولید محمد فتحي / محمد صبري 
عمار / ثریا احمد عمر 2017

2187 65 الشیماء ربیع سلیمان الخولي Clinical Pathology MSc

العالقة بین التعدد الجیني إلنزیم میثیل 
تتراھیدروفولیت ریداكتاز و التوتر األوكسیدي في 

مرضي أنیمیا البحر األبیض المتوسط

Relationship of 
methylenetetrahydrofolate reductase 
C677T Genetic polymorphism and 
Oxidative changes in Egyptian β-
Thalassemia Major Patients.

روحیھ حسن العدل / عماد فھیم 
عبد الحلیم / محمد جمال الدین 

الھلباوي 2017

2200 66 امــاني ابراھیم افندي Clinical Pathology MSc
تقییم الحمض النووى الحر خارج الخلیة 

فى حاالت سرطان الكبد
Evaluation of Cell Free DNA in 
Hepatocellular Carcinoma

سھام احمد خضیر / ایمان عبد 
الرازق / دالیا حسني أبو العال 2017

2303 67 ایمان صالح عبد المجید رضوان Clinical Pathology MSc
دراسة مجموعة التمیز 200 و رور1 فى مرضى 

سرطان الدم اللیمفاوى المزمن
Study of CD200 and ROR1expressions 
in chronic lymphocytic leukemia

ایمان عطیھ التونسي / نھلھ 
فكري عثمان / امیره محمد فؤاد 

شحاتھ 2017

2389 68 مي وحید جابر Clinical Pathology MSc تقدیر سى دى 62 في إلتھاب اللفافة األخمصیة
Value of CD-62 in chronic plantar 
fasciitis

لیلي محمود منتصر  / محمد 
احمد حلوه  / عمرو عبد 

المرضي قندیل 2017

2423 69 نیفین محمود فؤاد السعید Clinical Pathology MSc
مستوى عامل النمو التمایزي 15 و االریثروبیوتین 

في مرضى التلیف الكبدى مع فقر الدم

Serum Growth Differentiation Factor 15 
and Erythropoietin Levels in  Anaemic 
Patients with Liver Cirrhosis

محمد عبد الرحیم سلیمان  / عبد 
هللا عبد العزیز بھنسي / نھلھ 

فكري عثمان 2017

2434 70 صفوه فكري علي الشوربجى Clinical Pathology MSc
تقییم مستوى الفاسبین فى مصل الدم مع حدة مرض 

الشریان التاجى
Evaluation of Serum Vaspin Level with 
the Severity OF Coronary Artery Disease

لیلي محمود منتصر / دالیا 
حسنى ابو العال / ریحاب إبراھیم 

یاسین 2017

2448 71 شیماء محمد حافظ Clinical Pathology MSc
العالقة بین أبولیبوبروتین (إي 4)متعدد الشكل 

الجیني ومرض الزھایمر

Relationship between apolipoprotein E4 
gene polymorphism & Alzheimer’s 
disease

روحیھ حسن العدل / دالیا حسني 
ابو العال /  ثریا عمر 2017

2454 72 ھاجر سعید موسي نصار Clinical Pathology MSc
األھمیة االكلینیكیة لمستقبل شبیھ التول-2 فى 

مرضى سرطان الدم اللیمفاوى المزمن

Clinical significance of Toll-like receptor 
2 expression in patients with chronic 
lymphocytic leukemia

ایمان عطیھ التونسي / نھلھ 
فكرى عثمان / امیرة محمد فؤاد 

شحاتة / سوزى فوزى جوھر 2017



2576 73 مریم عبد الرحمن علي Clinical Pathology MSc
دراسة الخالیا الفرعیة من الخالیا التائیة المساعدة 

الجریبیة فى مرضى الصدفیة

A study of circulating T follicular helper 
cell subsets in patients with psoriasis 
vulgaris

مھا عبد الرافع البسیوني / احمد 
عبد الرحمن سنبل / عزه جابر 

فرج 2018

2621 74 خدیجھ احمد رفعت احمد Clinical Pathology MSc

  ELMO1  دراسة العالقة بین التعدد الجیني لجین
واعتالل الكلي في مرضي النوع الثاني لمرض 

السكري

Study of the relationship between 
ELMO1 gene polymorphism and 
diabetic nepharpathy in type2 diabetic 
Patients

عماد فھیم عبد الحلیم / روحیھ 
حسن العدل  / دالیا حسني 

ابوالعال / ثریا احمد عمر 2018

2625 75 سمر مختار محمد دیاب Clinical Pathology MSc

 ((Ade S )) جین فى بكتریا اسینتوباكتر بیومانى
دراسة تأثیر طفرات

المقاومة للعدید من المضادات الحیویة من مرضى 
مستشفیات جامعة المنوفیة

Study of mutation in Ade S gene in 
multidrug resistant Acinetobacter 
baumanni isolates from patients of 
menoufia university hospitals

عماد فھیم عبدالحلیم  / روحیھ 
حسن العدل / ریم محسن الخولي 2018

2705 76 شذا ابراھیم احمد Clinical Pathology MSc

التحور الجیني المصاحب لكتلة الدھون والسمنھ 
 للتنبؤ بالسكري من النوع الثاني في مرضي 

(rs9939609)السمنھ

Fat Mass and Obesity Associated Gene 
Polymorphism (rs9939609) as a 
Predictor of Type 2 Diabetes Mellitus in 
Obese Patients

جیھان كمال السعید / ولید عبد 
المحسن شھاب الدین  / ثریا 
احمد عمر / مروه محمد عمر 2018

2891 77 مریم عالء الدین الشافعي Clinical Pathology MSc

العالقھ بین تنوع النمط الجیني rs1012068 في 
 DEPDC5 جین

مع تطور التلیف الكبدي وسرطان الكبد في المرضي 
المصابین بالتھاب الكبد الوبائي "سي"

Association of DEPDC5 Gene 
Polymorphism (rs1012068) with 
development of liver cirrhosis and 
Hepatocellular Carcinoma in Chronic 
Hepatitis C virus patients

مھا عبدالرافع البسیوني / احمد 
عبدالرحمن سنبل / أحمد كمال 

خمیس 2018

2947 78 سمیھ مصطفي محمود الحفناوي Clinical Pathology MSc
المثبط لمنشطات البالزمینوجین 1 والثرومبین 

المحفز لمثبطات الفیبرینولیزن فى الھیموفیلیا(أ)

Plasminogen Activator Inhibitor-1 and 
Thrombin Activatable Fibrinolysis 
Inhibitor effects in Hemophilia A

محمد عبد الرحیم سلیمان / نھلھ 
فكري عثمان / محمد احمد 

الحاوي 2018

3264 79 دینا فؤاد سیف النصر زیدان Clinical Pathology MSc

تقییم دالالت موت الخالیا المبرمج bcl 2 في 
مرضى األطفال المصابین بنقص الصفائح الدمویة 

المناعي األولي

Evaluation of platelet bcl2 apoptotic 
markers in pediatric patients with 
primary immune thrombocytopenia

سامیھ حسن قندیل / ایمان علي 
احمدي / محمود أحمد الحاوي / 

سالي محمد الحفناوي 2019

3293 80 وفاء یحیي احمد قابیل Clinical Pathology MSc
إرتباط التباین الجیني لعامل نخر الورم 4 

(rs1234315) مع مرض الذئبة الحمراء

Association of Tumour necrosis factor 
superfamily member 4 gene 
polymorphism (rs1234315) with 
susceptibility of Systemic lupus 
erythematosus.

احمد عبد الرحمن سنبل / ثریا 
أحمد عمر / دینا سالم فتوح 

سلیمان 2019

3383 81 محمد بالل جالل خالف Clinical Pathology MSc
تقییم مستوى ابولیبوبروتین أ-1 و أ-4 فى مرضى 

سرطان الكبد

Evaluation of Apolipoproteins A1 and 
A4 in patients with Hepatocellular 
Carcinoma

سھام احمد خضیر / ثریا أحمد 
عمر / مصطفي جمال الدین 

الھلباوى 2019

3396 82 احمد إلھامي عبد المنعم Clinical Pathology MSc

ارتباط التباین الجیني لعامل نخر الورم البروتین 
الناجم عن ألفا 3 (rs5029939) مع مرض الذئبة 

الحمراء

Association of Tumor Necrosis Factor, 
Alpha-Induced Protein 3 Gene 
Polymorphism (rs5029939) with 
Systemic Lupus Erythematosus

مھا عبد الرافع البسیوني /  
احمد عبد الرحمن سنبل / ثریا 

أحمد عمر / دینا سالم فتوح 
سلیمان 2019

3417 83 نورھان حسام الدین محمد Clinical Pathology MSc

عالقھ تعبیراألنسولین المشابھ لعامل النمو -1 
الحمض الریبوزىالنووي النقال واإلنسولین المشابھ 

لعامل النمو -1 في المصل بالسمنھ فى االطفال

Association of insulin like growth factor 
-1RmRNA expression and serum insulin 
like growth factor-1 with obesity in 
children

ولید محمد فتحي / بالل عبد 
المحسن منتصر / زین عبد 

اللطیف عمر 2019

3586 84 أمیرة أنور عبد المعطي Clinical Pathology MSc

 TCF7L2 دراسة تعدد الشكل الجیني لجین
(rs7903146) كعامل خطر في مرض السكري 

من النوع الثاني ومضاعفاتھ

Study of TCF7L2 Gene Polymorphism 
(rs7903146) as a Risk for Type 2 
Diabetes Mellitus and Diabetic 
Complications

روحیة حسن العدل / نوران 
طلعت أبو الخیر / ھبة السید 

قاسم 2019



3637 85 ھبھ منصور محمود أبوزید Clinical Pathology MSc
عامل تنشیط الخلیة ( ب ) في مرض نقص الصفائح 

الدمویة المناعي
Expression of B-cell Activating factor in 
Immune  Thrombocytopenic Purpura

خالد عبد المؤمن خلیفة  / ریم 
محسن الخولي  / محمود أحمد 

الحاوى 2019

3696 86 Clinical Pathology   أسماء اسماعیل نورالدین MSc
تقییم دور التباین الجیني لعامل الفا 1 المحفز لنقص 

األكسجین  مع مرضى االلتھاب المفصلي الرثائى

Evaluation the role of Hypoxia-Inducible 
Factor 1 alpha gene (HIF- 1α) 
polymorphisms in patients with 
rheumatoid arthritis.

مھا عبد الرافع البسیوني / أحمد 
عبد الرحمن سنبل / ثریا أحمد 
عمر /  دینا سالم فتوح سلیمان 2019

3700 87 أسماء األحمدى محمد السید Clinical Pathology MSc
أھمیة  تعدد الشكل الجینى لجین إصالح اإلستئصال 

التكاملى مجموعھ 1 كعامل خطوره لسرطان الكبد

Significance of Excision repair cross 
complementation group 1Gene 
Polymorphism as A risk Factor for 
Hepatocellular Carcinoma

عماد فھیم عبد الحلیم / اسماء 
ابراھیم جمعھ / نوران طلعت أبو 

الخیر 2019

3713 88 جھاد لبیب شحاتة Clinical Pathology MSc
دراسة  تاثیر الخلیة الجذعیة الوسیطة

 في  عالج التھاب القولون التقرحي

Experimental  Study of the effect of 
mesenchymal stem cell treatment in 
ulcerative colitis

روحیھ حسن العدل / دالیا حسنى 
ابو العال / ثریا احمد عمر / 

ایمان محمد سوید 2019

3714 89 ایمان عصام جمعھ عبدالفتاح Clinical Pathology MSc
تقییم دور االكتیفین أ فى تمایز الخالیا الجزعیة 

الوسیطة

Evaluation the Role of Activin A in 
Differentiation of Mesenchymal Stem 
Cells

روحیھ حسن العدل / ثریا أحمد 
عمر 2019

3882 90 نسرین البادى البشبیشى Clinical Pathology MSc
تقییم دورتعدد الشكل الجیني انترلوكین 

17(rs763780) مع قابلیة حدوث الصدفیة

Evaluation the role of interleuken17 
(rs763780) gene polymorphism with 
susceptibility of psoriasis

روحیة حسن العدل / ثریا أحمد 
عمر / وفاء أحمد شحاتھ 2020



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

124 1 یسرا علي رحیم الغلبان Community Medicine MSc

وبائیات تسوس األسنان بین أطفال المدارس 
اإلعدادیة في مركز شبین الكوم -محافظة 

المنوفیة

epidemiology of dental caries among 
preparatory school children in shebin el-
kom district- menoufia governorate

جعفر محمد عبد الرسول / امیمھ ابو 
الفتح محروس / ھویدا محمد أنور 

الشاذلي 2014

287 2 سالي وحید الخضري Community Medicine MSc

دراسة وبائیة عن معدل انتشار العدوي 
الفطریة في حاالت الجراحة العظمي بمعھد 

الكبد القومي

epidemiology of fungal infection among 
major hepatobiliary surgeries at national 
liver institute hospital

محمود السید ابو سالم / أمیمھ أبو 
الفتح محروس / وسام صابر مراد 2014

291 3 مروه علي حسین طاحون Community Medicine MSc

معدالت اإلصابة وعوامل الخطورة لاللتھابات 
الكبدیة الفیروسیة (بي و سي ) بین نزالء 

سجن شبین الكوم العمومى (محافظة المنوفیة)

seroprevalence and risk factors of hepatitis 
b and c among prisoners in shebin el-kom 
public prison (menoufia governorate)

محمود السید ابو سالم / جعفر محمد 
عبد الرسول / وسام صابر مراد 2014

551 4 شیماء یحیي عبدالرؤوف Community Medicine MSc

المعلومات واالتجاھات والممارسات المتعلقة 
بالفحص الذاتي للثدي بین النساء في سن 

االنجاب بمركز شبین الكوم–محافظة المنوفیة

knowledge, attitude and practice about 
breast self- examination among female in 
reproductive age in shebin el-kom,menoufia 
governorate

محمود السید ابو سالم / ھویدا محمد 
انور الشاذلي / رضا عبد اللطیف 

ابراھیم 2014

958 5
امیره محمد علي السید عبد 

المنعم Community Medicine MSc

بعض االضطرابات الصحیة فى مصنع 
للسیرامیك

(مدینة قویسنا - محافظة المنوفیة)

Some Health Disorders 
 in a Ceramic Manufacturing Factory,
 Queisna City- Menoufia Governorate

جعفر محمد عبد الرسول / صفاء 
عبد الفتاح بدر / ھالھ مروان محمد 

جبر  /  ھبة خضري عالم 2015

964 6 محمد محسن حسن الخولي Community Medicine MSc
االضطرابات العضلیة الھیكلیة بین العاملین 

بالحقول في شركة للغاز الطبیعي
Musculoskeletal Disorders among Field 
Workers in a Natural Gas Company

محمود السید ابو سالم / أمیمھ أبو 
الفتح محروس / زینب عبد العزیز 

قاسمي  /  ھبھ خضري عالم 2015

1198 7 اسماء فتحي السید زغلول Community Medicine MSc

االضطرابات السلوكیة والعصبیة واضطرابات 
الدم بین عمال محطات التموین بالوقود بمركز 

شبین الكوم (محافظة المنوفیة)

Neurobehavioral and Hematological Health 
Disorders among Fuel Supply Stations’ 
Workers, Shebin El-Kom District (Menoufia 
Governorate)

محمود السید ابو سالم / جعفر محمد 
عبدالرسول / ایمان عبد العظیم سالم 

/ھبھ خضري عالم 2015

2163 8 اسماء یحیي عبد هللا شرف الدین Community Medicine MSc
مالءمة الدخول واإلقامة فى مستشفیات جامعة 

المنوفیة
Appropriateness of Admission and Stay at 
Menoufia University Hospitals

امیمھ أبو الفتح محمد /ھالة مروان 
جبر / یاسر عطا غنیم / شیماء 

شریف سلیمان 2017

2319 9 شیرین مرزوق دربالھ Community Medicine MSc

دراسة وبائیة لمرض التبول اللیلي الالارادى
بین تالمیذ المدارس االبتدائیة (6-12عام )

محافظة الغربیة

Epidemiology of Nocturnal Enuresis among 
Primary School Children [6-12 year] 
in Gharbia Governorate

محمود السید ابو سالم /صفاء 
عبدالفتاح بدر / ھویدا محمد أنور 
الشاذلي / فاتن عز العرب محمد 

یونس 2017

3012 10 دعاء ناصر محمد Community Medicine MSc

دراسة بعض االضطرابات الصحیة بین 
العاملین بورش النجارة

مدینة منوف,محافظة المنوفیة.

Study of Some Health Disorders among
Workers in Joinery Workshops,
Menouf city, Menoufia Gavarnorate

جعفر محمد عبدالرسول / محمود 
السید ابو سالم / ایمان عبد العظیم 

سالم / عزیزه سعد البدري 2018

3441 11 مي مختار بسیوني ندا Community Medicine MSc
بعض المشكالت الصحیة بین جامعي النفایات 

بمحافظة المنوفیة
Some Health Problems Among Waste 
Collectors in Menoufia Governorate

صفاء عبد الفتاج بدر / ھویدا محمد 
انور الشاذلي / ھبھ خضري عالم / 

نھاد بدر عبد العاطي 2019

3848 12 فاطمة شحات محمد عثمان Community Medicine MSc

تقییم نظام الترصد المبني على الحدث إلكتشاف 
التھدیدات المؤثرة على الصحة العامة ضمن 

منظومة اإلنذار المبكر بمصر

Evaluation of Event Based Surveillance 
System for Detection of Acute Public Health 
Threats within the Early Warning System, 
Egypt

أمیمة أبوالفتح محروس / رضا 
عبداللطیف ابراھیم / زینب 

عبدالعزیز قاسمى / غدیر ماھر محمد 2019

Community Medicine



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

81 1 شیماء فرحات جابر السید Dermatology MSc
التنبوء بوجود جین االنترلوكین 10 فى 

حاالت الجزام التفاعلى

interleukin-10 gene polyomorphism and 
lepra reactions: susceptability and 
immunological correlation

عالء حسن مرعي / عزه جابر عنتر فریج / رنا 
محمد عزمي 2014

126 2 ھند فرج ابو ضاوي Dermatology MSc

مستقبالت الكبد إكس الفا 
وسیكلواوكسجینیز2 (إنزیمات األكسدة 
الحلقیة) ودورھا فى مرض حب الشباب

role of liver x receptor alpha and cyclo-
oxygenase 2 in acne vulgaris pathogenesis

شوقي محمود الفرارجي / عال احمد بكري / نھي 
محمد نور الدین القاضي 2014

217 3 رانیا عبد العزیز عبد المطلب رجب Dermatology MSc
إظھار ناقل الجلوكوز 1 فى سرطان الجلد 

غیر المیالنى
expression of glucose transporter 1 in 
non-melanoma skin cancer

إیمان عبد الفتاح سلیط / عال احمد بكري / دالیا 
رفعت الشراكي 2014

233 4 شیماء احمد صادق الشیمي Dermatology MSc
دراسة دور عامل نقص االكسجة 1 فى 

سرطان الجلد غیرالمیالنى

role of hypoxia inducible factor-1 in the 
pathogenesis of non-melanoma skin 
cancer

إیمان عبد الفتاح سلیط / عال احمد بكري / دالیا 
رفعت الشراكي 2014

282 5 سمیھ جالل محمد جعفر Dermatology MSc

مستوى مصل اومنتین 1 في المرضى 
الذین یعانون من الصدفیة وعالقتھ بشدة 

المرض

serum level of omentin-1 in patients with 
psoriasis and its relation to disease 
severity

شوقي محمود الفرارجي / نجالء محمد غنایم / عال 
احمد بكري 2014

316 6 ھدي نبیل اسماعیل Dermatology MSc
دراسة حول دور نسبة فیتامین د فى الدم 

فى شیخوخة جلد الوجھ
the role of serum vitamin d in facial skin 
aging محمد عبد المنعم شعیب 2014

319 7 تقیھ فؤاد مرسي العزباوي Dermatology MSc

دراسة مناعیة ھستوكیمیائیة الظھاردور 
اللیزیل اوكسیدیز2 في االمراض الجلدیة 

التكاثریة

role of lysyl oxidase like -2 in the 
pathogenesis of hyperproliferative skin 
diseases

محمد عبد المنعم شعیب / عال احمد بكري / دالیا 
رفعت الشراكي 2014

367 8 انسام عبد الرحمن حموده مكاوي Dermatology MSc

تقییم خصائص السائل المنوي في الرجال 
المخصبین: دراسة إحصائیة بین األزواج 

المخصبین فى محافظة المنوفیة

evaluation of semen parameters in fertile 
men: a cross sectional study among fertile 
couples from menoufiya governorate

محمد احمد باشا / عزه جابر عنتر فرج / محمد عبد 
الغني عماره 2014

442 9 رامي مجدي عبد الستار قطب Dermatology MSc

عالمات التمدد : دراسة لمقارنة 
الكربوكسي و البالزما الغنیة بالصفائح 

الدمویة كأسالیب جدیدة للعالج

striadistensae : comparative study 
between carboxy therapy and platelet rich 
plasma as new modalities of therapy محمد عبد الواحد جابر 2014

451 10 مني عید قمح Dermatology MSc
دراسة دور عامل بلعم مثبط الھجرة في 

مرضى البھاق
study of the role of macrophage migration 
inhibitory factor in vitiligo patients

مصطفي احمد ھمام / عزه جابر فرج / منى صالح 
الدین حبیب 2014

466 11 مي محمد عبد المنعم شعیب Dermatology MSc
التعبیر الھستیوكمیائى المناعى للكادھرین 

الجلدى و البیتا كاتنین فى مرض البھاق

immunohistochemical expression of 
epithelial cadherin and beta catenin in 
vitiligo

عالء حسن عبد المؤمن مرعي / محمد احمد الباشا / 
ھناء محمد أمام 2014

491 12 محمد شوقي سید احمد ابو ھولھ Dermatology MSc

كیف نتجنب التشخیص الخاطئ للتسرب 
الوریدى عن طریق تصویر القضیب 

بالموجات فوق الصوتیة ؟

how to avoid the false diagnosis of 
venous leakage by pharmaco-penile 
duplex ultrasonography ?

عبد هللا محمد عطیھ / حسام عبد الحمید یاسین / 
محمد شوقي عبد هللا 2014

502 13 دینا محمد السید سعد Dermatology MSc

العالقة بین أوكسید النیتریك وعامل 
مالوندھیلد وسوبر أوكسید دسمیوتیز في 

حاالت التھاب حب الشباب

correcation between nitric oxide, 
malondialdehyde and superoxide 
dismutase in cases of inflammatory acne 
vulgaris شوقي محمود الفرارجي / نجالء محمد غنایم 2014

504 14 یارا ابراھیم الجندي Dermatology MSc بیوبیرین فى مرض الصدفیة biopyrrins in psoriasis عالء حسن مرعي / سالي محمد الحفناوى 2014

535 15 مریم محمد طھ مصطفي Dermatology MSc
دراسة عن تأثیر الترامادول على وظائف 

الخصیة في البالغین الذكور
a study of the effect of tramadol on 
testicular functions in adult males

محمد احمد باشا / صفاء عبد الظاھر أمین / عزه 
جابر عنتر فرج 2014

Dermatology



537 16 ایمان جمال دسوقي الجندي Dermatology MSc

دراسة عن 
األرتیكاریا (حساسیة الجلد) المزمنة غیر 

معروفة السبب 
والعدوى ببكتیریا الھلیكوباكتر بیلورى

a study on chronic idiopathic urticaria and 
helicobacter pylori infection

ماجده مصطفي حجاج / عزة جابر عنتر فرج / 
نسرین جمال الدین الھلباوي 2014

540 17 شیماء كامل سعد المكاوي Dermatology MSc
العدوى ببكتیریا الحلزونیة البوابیة في 

مرضي البھاق
helicobacter pylori infection in patients 
with vitiligo

محمد احمد باشا / عال احمد بكري / سالي محمد 
الحفناوي 2014

573 18 ھبھ رشاد السید رجب Dermatology MSc
مسح للھیلیكوباكتر بیلورى في مرضى 

الثعلبة
screening of helicobacter pylori in 
alopecia areata patients

شوقي محمود الفرارجي / حسام عبد الحمید یس / 
بالل عبد المحسن منتصر 2014

581 19 سماره محمد عزوز Dermatology MSc
دراسة األشكال المتعددة لجین اإلنترلوكین-

17فى مرض الحاصة البقعیة
interleukin-17 gene polymorphisms in 
alopecia areata إیمان عبد الفتاح سلیط / سالي محمد الحفناوي 2014

605 20 مي عبد المرضي عبد هللا عمر Dermatology MSc
تعدد جین (فوكسو-٣-أ) و اإلجھاد 

التأكسدي في البھاق
foxo3a gene polymorphism and oxidative 
stress in vitiligo إیمان عبد الفتاح سلیط / سالي محمد الحفناوي 2014

697 21 ھدي محمد عبد الغني Dermatology MSc

تقییم مستوي فیتامین د في مرضي 
البھاق قبل وبعد العالج باألشعة فوق 

البنفسجیة

evaluation of vitamin d levels in vitiligo 
patients before and after nbuvb 
phototherapy

ماجده مصطفي حجاج / عزه جابر عنتر فرج / 
نشوى محمود محرم 2015

698 22 غاده غنیم حسن غنیم Dermatology MSc
التعدد الجینى لإلنزیم المحول 

لألنجیوتنسین  في البھاق
angiotensin converting enzyme (ace) gene 
polymorphism in vitiligo عالء حسن مرعي / سالي محمد الحفناوى 2015

730 23 شیماء نبیل حسن كمال محروس Dermatology MSc
تعدد الشكل الجینى لمستقبالت فیتامین دى 

فى الكلف
vitamin d receptor gene polymorphism in 
melasma

إیمان عبد الفتاح سلیط / عال احمد بكري / إیمان 
مسعود عبد الجید 2015

739 24 اماني سعید جابر المنوفي Dermatology MSc
بروتین 4 الناقل للریتونول في مصل الدم 

لمرضى الصدفیة
serum retinol binding protein-4 in 
psoriasis

محمد عبد المنعم شعیب / عال احمد بكري / إیمان 
مسعود عبد الجید 2015

758 25 حنان عبد المنعم ابراھیم عبد هللا Dermatology MSc

الحقن الموضعى بمستضد المبیضات 
مقابل الكى بالتبرید  فى عالج الثألیل 

الفیروسیة

intralesional candidal antigen 
immunotherapy versus cryocauterization 
in treatment of viral wart ماجده مصطفي حجاج / عزة جابر عنتر فرج 2015

783 26 ھاجر محمد احمد باشا Dermatology MSc
دور فیتامین د 3 والنحاس في ظھور 

الشیب المبكر للشعر
role of vitamin d3 and cupper in premature 
hair عالء حسن مرعي / رانیا محمد عزمي الشاذلي 2015

810 27 اسمھان عمر مصطفي منصور Dermatology MSc

النسبة بین طول اإلصبع الثانى (البنصر) 
إلى طول اإلصبع الرابع(السبابة) فى 

حاالت حب الشباب الشائع
The ratio of the second to the fourth digit 
length in patients with acne vulgaris محمد عبد المنعم شعیب / عزه جابر عنتر فرج 2015

831 28 ریھام محمد جمال دویدار Dermatology MSc
العالقة بین االنترلوكین 22 في  مصل 

الدم وشدة مرض الصدفیة
Correlation between Interleukin 22 serum 
Level and Severity of Psoriasis شوقي محمود الفرارجي / نجالء محمد غنایم 2015

872 29 امل عبد المنعم احمد ابو خضره Dermatology MSc

دراسة مناعیة ھستوكیمیائیة إلظھار 
بروتین الفیروس الكبدى الوبائى سى فى 

مرضى الصدفیة
Immunohistochemical study of HCV 
protein expression in psoriatic patients

عزه جابر عنتر فرج / السید ابراھیم الشایب / دالیا 
رفعت الشراكي 2015

875 30 ایمان رفعت جاب هللا Dermatology MSc
اإلظھار الخلوي ل الالت-1 في اورام 

الخالیا الجلدیة الغیر میالنیة
Expression of LAT1 in Non Melanocytic 
Skin Tumors: Immunohistochemical study

مصطفي احمد ھمام / عزه جابر عنتر فرج / دالیا 
رفعت الشراكي 2015

892 31 ریھام محمد انور علي شون Dermatology MSc

البالزما الذاتیة الغنیة بالصفائح الدمویة 
واستخدام اإلبر الدقیقة في عالج حاصة 

الذكورة : خیال ام انھا طرق فعالة

Autologous  Platelet Rich Plasma and 
Microneedling In Treatment Of 
Androgenetic Alopecia: Myths Or Effective 
Tools عزه جابر عنتر فرج / سھام احمد خضیر 2015

898 32 مروه السید محمد شعیب Dermatology MSc
تعدد الشكل الجینى لمستقبالت فیتامین دى 

فى البھاق
Vitamin D Receptor Gene Polymorphism 
in Vitiligo

إیمان عبد الفتاح سلیط / عال احمد بكري / إیمان 
مسعود عبد الجید 2015

916 33 مني عید صابر اسماعیل Dermatology MSc
دور حمض الترانیكسامیك فى عالج 

مرضى الكلف

ROLE   OF TRANEXAMIC ACID IN 
TREATMENT OF PATIENTS WITH 
MELASMA محمد عبد المنعم شعیب / عزه جابر عنتر فرج 2015



919 34 منال محمد عبد اللطیف نصار Dermatology MSc Effect of Pornography on Married Couples تأثیر المواد االباحیھ علي المتزوجین محمد عبد الواحد جابر 2015

920 35 سمر عبد الستار محمد سالمان Dermatology MSc

دراسة متوسط حجم الصفائح الدمویة, 
كمؤشر لتفعیل الصفائح الدمویة, في 

الصدفیة: عالمة لتصلب الشرایین؟

Study of Mean platelet volume, an 
indicator of platelet activation, in patients 
with psoriasis: A marker for 
atherosclerosis?

عزه جابر عنتر فرج / سھام احمد خضیر / أشرف 
أنس زیتون 2015

921 36 رحاب رضا السید طلبھ Dermatology MSc

عدوى الدیرماتوفیت بین طلبة التعلیم 
االساسى فى محافظة المنوفیة :- دراسة 

وبائیة

Dermatophytes Infection in Menoufia  
Governorate Basic School Children : An 
Epidemiological Study

مصطفي احمد ھمام / عزه جابر عنتر فرج / رضا 
عبد اللطیف ابراھیم 2015

1042 37 مي مدحت محمد غانم Dermatology MSc
تعدد الشكل الجیني لبیروكسیزوم منشط 

مستقبالت جاما في مرض الصدفیة

Peroxisome Proliferator Activated 
Receptor Gamma Gene Polymorphism in 
Psoriasis

إیمان عبد الفتاح سلیط / عال احمد بكري / إیمان 
مسعود عبد الجید 2015

1045 38 مني احمد متولي صالح Dermatology MSc
الوظائف الجنسیة فى السیدات التى 

تعرضن لعملیة ختان اإلناث
The effect of female circumcision on 
sexual function محمد عبد الواحد جابر 2015

1053 39 وسام عبد الستار الدجوي Dermatology MSc

تقییم العالقة بین مستویات الكارنیتین في 
المصل والسائل المنوي في المرضى 

.C الذین یعانون من التھاب الكبد المزمن

Evaluation of Serum and Seminal 
Carnitine Levels in Chronic Hepatitis C 
Males

عبد هللا محمد عطیھ / حسام عبد الحمید یاسین / 
مني صالح الدین حبیب 2015

1076 40 ایات عبد العظیم عبد المعز النجار Dermatology MSc
الفینیتوین الموضعي كعالج

 لمرضى البھاق
Topical Phenytoin as a Treatment in
 Vitiligo Patients

محمد عبد الواحد جابر / اسماء جابر عبده / ندا فرج 
عبد الحمید 2015

1106 41 امیره محمد عبد هللا ابو الحسن Dermatology MSc

نسبة حدوث مرض الجرب بین المرضي 
المترددین على عیاده الجلدیھ بمستشفي 

قویسنا

Prevalence of Scabies among Patients 
Attending to Dermatology Outpatient 
Clinic in Qwesna hospital محمد احمد باشا / ھالھ شاھین 2015

1122 42 دینا عاشور طھ الفخراني Dermatology MSc
دور اللیبتین في الذكور المصابین بالسمنة 

Role of Leptin in obese aging males بمرحلة الشیخوخة مصطفي احمد محمود ھمام / حسام عبد الحمید یس 2015

1200 43 رباب محمد عبد الفتاح محمد Dermatology MSc

تقدیر نسبة اإلنترلیوكین 1 أ في مصل 
الدم والتعدد الجیني لھ CT 889- في 

مرضى حب الشباب

Estimation of interlukin 1A serum level 
and IL- 1A- 889 C/T ene polymorphism in 
acne vulgaris patients

مصطفي احمد ھمام / عزه جابر عنتر فرج / منى 
صالح الدین حبیب 2015

1211 44 سمر مصطفي العیسوي التراس Dermatology MSc الحقن الموضعي للثآلیل بفیتامین د INTRALESIONAL VITAMIN D IN WART محمدعبد الواحد جابر 2015

1217 45 شیماء سمیر بیومي شریف Dermatology MSc
دور امیونوجلوبیولین اي المصلي و اي-
سیلیكتین في مرضى التھاب الجلد التأتبي

The role of  both serum IgE and soluble E-
selectin in atopic dermatitis patient شوقي محمود الفرارجى / نجالء محمد غنایم 2015

1222 46 فاطمھ فھیم امین عمر Dermatology MSc
تقدیر نسبة اإلنترلیوكین 6 في مصل الدم 
والتعدد الجیني لھ في مرضى حب الشباب

Estimation of interlukin 6 serum level  and 
IL6-572G/C gene  polymorphism in acne 
vulgaris patients

مصطفي احمد ھمام / عزه جابر عنتر فرج / مني 
صالح حبیب 2015

1313 47 شریفھ مرسي محمد الفقي Dermatology MSc
دراسة دور االنترلوكین ٨ في مرض 

البھاق Study of the role of  IL8 in vitiligo patients
عالء حسن عبد المؤمن مرعي / عزه جابر عنتر 

فرج / مني صالح الدین محمود حبیب 2016

1322 48 نیره فتحي امین خلیل Dermatology MSc

اإلظھاراالمینوھستوكیمیائى لمستقبالت 
مجال الدیسكودین 1 في جلد مرضى 

البھاق

Immunohistochemical Expression of 
Discoidin Domain Receptor 1 (DDR1) in 
Skin of Vitiligo Patients محمد احمد باشا / رحاب منیر سمكھ 2016

1327 49 رشا علي درویش Dermatology MSc

قیاس مستوي فیتامین د في النساء اللذین 
یعانون 

من مرض فقدان الشعر
Vitamin D level in female pattern hair loss 
with normal androgen level ماجده مصطفي حجاج / مآثر كامل الشافعي 2016

1332 50 اماني سعید عطیھ صوان Dermatology MSc

دراسة مقارنة بین بلیومیسین و 5 - 
فلورویوراسیل حقن داخل اآلفة في 

سرطان الخالیا القاعدیة

Comparative study between Bleomycin 
and 5-Flurouracil intralesional injection in 
Basal Cell Carcinoma محمد عبد المنعم شعیب / حسام عبد الحمید یاسین 2016

1352 51 دعاء محمد عبد الجواد عطیفھ Dermatology MSc

 دراسة تعدد الشكل الجیني لجینات موت 
الخالیا 

(الفاس والفاس لیجند) في مرض الثعلبة

Evaluation of apoptosis-related gene FAS 
and FASL polymorphisms in alopecia 
areata

إیمان عبد الفتاح سلیط / عال احمد بكري / إیمان 
مسعود عبد الجید 2016



1354 52 ریھام مجدي امین الخولي Dermatology MSc

االشكال الجینیة للسیتوكینات المسببھ 
اللتھاب: انترلوكین ٨ وعامل الورم النخر 

فى مرض حب الشباب الشائع

Proinflammatory cytokines gene 
polymorphisms:  interleukin 8 and tumor 
necrotic factor in acne vulgairs

عالء حسن مرعي / عزه جابر عنتر فرج / منى 
صالح الدین حبیب 2016

1355 53 ایمان حمدي حسن اسماعیل Dermatology MSc

تعدد االشكال الجینیھ لمستقبل فیتامین د  
في مرض تساقط الشعر المزمن في 

مرحلة التیلوجین
Vitamin D receptor gene polymorphism in 
Chronic Telogen effluvium

إیمان عبدالفتاح سلیط / عال احمد بكري / إیمان عبد 
الفتاح بدر 2016

1358 54 سمر السید عبد العزیز حسن Dermatology MSc

دراسة تعدد أشكال جین
 البیبتید العصبي واي

في مرض البھاق

Neuropeptide Y Gene (NPY) 
Polymorphism
In Vitiligo

عالء حسن مرعي / عال احمد بكري / ایمان 
عبدالفتاح بدر 2016

1377 55 ریمان عبد القادر محمد سایردایر Dermatology MSc دور السیلیكتین فى الثعلبة البقعیة Role of Selectins in Alopecia Areata عالء حسن مرعي / رانیا محمد عزمى الشاذلى 2016

1411 56 منار جمیل ابراھیم ماضي Dermatology MSc

قیاس مستوى االندوكان فى المرضى 
الذین یعانون من الصدفیة واالرتباط 

بمخاطر القلب واالوعیة الدمویة وعالقتھ 
بنشاط المرض

Serum levels of endocan in patients with 
psoriasis vulgaris: correlations with 
cardiovascular risk and disease activity

ماجده  مصطفي  حجاج /عزة جابر عنتر فرج  / 
طارق فوزي عبدالال  /منى صالح الدین محمود حبیب 2016

1412 57 حنان عبد القادر محمود Dermatology MSc

دراسة مقارنھ  بین العالج بواسطة الوخز 
باإلبر الدقیقة مع حمض ثالثي كلورات 

الخلیك  و الحقن بغاز ثانى اكسید الكربون 
في مرض الخطوط التوسعیة

Comparative Study between  
microneedling with Trichloroacetic Acid 
and   Carboxytherapy in Treatment of 
Straie Distensae ماجده مصطفي حجاج  / رحاب منیر سمكة 2016

1413 58 والء شعبان خلیل Dermatology MSc
دور السلسلة الخفیفة3 فى البھاق: دراسة 

مناعیة ھستوكیمیائیة
Role of Light Chain 3 in Vitiligo: An 
Immunohistchemical Study محمد احمد باشا / رحاب منیر سمكھ 2016

1444 59 مروه سمیر محمد كحلھ Dermatology MSc

الدراسة الھستوباثولوجیة المناعیة 
لالنترلیوكن17ایھ و فوكس بى3 

فى مرض حب الشباب

IMMUNOHISTOCEMICAL EXPRESSION OF
 IL-17A AND FOXP3 IN ACNE VULGARIS 
LESIONS

عالء حسن مرعي  / عزه جابر عنتر فرج / دالیا 
رفعت الشراكى 2016

1448 60 صفاء محمود السید البھات Dermatology MSc
تقییم ھستوكیمیائي لالنترلوكین 36 جاما 

في مرض الصدفیة
Immunnohistochemical  evaluation of IL-
36γ (IL-1F9) in psoriasis

عالء حسن مرعي  / عزه جابر عنتر فرج / دالیا 
رفعت الشراكي 2016

1465 61 ساره فتح هللا عطیھ عید Dermatology MSc
دور مستقبِل الكبد إكس ألفا في مرض 

البھاق Role of Liver X Receptor Alpha in Vitiligo محمد احمد باشا / رحاب منیر سمكھ 2016

1466 62 شیماء محمد حامد Dermatology MSc
دور بروتین اإللتھام الذاتى 7 في مرض 

البھاق
Role of Autophagy Related Gene 7 in 
Vitiligo محمد احمد باشا / رحاب منیر سمكھ 2016

1474 63 والء جالل مطراوي Dermatology MSc
دور البروتین المقاوم للفیروس المخاطى 

1 في مرض البھاق
Role of Myxovirus Resistance Protein 1 in 
Vitiligo محمد احمد باشا /رحاب منیر سمكھ 2016

1477 64 اماني محمود احمد زھران Dermatology MSc
إظھار بكلین 1 فى مرض البھاق: دراسة 

مناعیة ھستوكیمیائیة
Beclin 1  Expression in Vitiligo: An 
Immunohistchemical Study محمد احمد باشا / رحاب منیر سمكھ 2016

1488 65 دالیا محسن محمد عبده Dermatology MSc

دراسة العالقة بین إیجابیة وجود أجسام 
مضادة لشحمى سكرى الفینول-1بمصل 
الدم والعوامل المصاحبة فى المخالطین 

منزلیا لمرضى الجذام المصریین

Relation between anti-phenolic glycolipid-I 
seropositivity
&other factors among the household 
contacts of 
Egyptian  leprosy cases ماجده مصطفي حجاج / منال عبد العزیز سعفان 2016

1502 66 اسماء فوزي احمد الغرابلي Dermatology MSc

دراسة مؤشر التھدیف منطقة البھاق علي 
نوعیة الحیاة في المرضي الذین یعانون 

من البھاق
The effect of VASI Score on the
quality of life in Vitiligo patients مصطفي احمد محمود ھمام / حسام عبد الحمید یس 2016

1512 67 مّي مبروك محمد عبد المقصود Dermatology MSc
تعدد االشكال الجینیھ لمستقبل فیتامین د  

في مرض صلع اإلناث الذكوري
Vitamin D receptor gene polymorphism in 
Patients with Female Pattern Hair Loss.

إیمان عبد الفتاح سلیط  / عال احمد بكري  / إیمان 
عبد الفتاح بدر 2016



1529 68 شیماء اسماعیل محمد جویفل Dermatology MSc
اإلظھار المناعى الھیستوكیمیائى للبیتا 

كاتنین فى مرض الفقاع الشائع

Wnt/β-catenin signaling in Pemphigus 
Vulgaris                                                                                                            
                                                 
Immunohistochemical Expression of Beta 
catenin in Pemphigus Vulgaris

ایمان عبد الفتاح سلیط  /  عال احمد بكري / رحاب 
منیر سمكھ 2016

1539 69 ھالھ البدوي عبد العظیم رزق Dermatology MSc
تقییم تاثیر محلول ھیدروكسید البوتاسیوم 

الموضعي في عالج الثألیل المسطحھ

Evaluation of Topical Potassium 
Hydroxide Solution for Treatment of Plane 
Warts محمد عبد الواحد جابر 2016

1542 70 غاده محمد حامد البغدادي Dermatology MSc

دور اللیوسین الغني في الورم العصبي 
المعطل الثالث في التصبغ الناجم عن 

عالج مرضى البھاق باألشعة فوق 
البنفسجیة ضیقة النطاق

Role Of Leucine- Rich Glioma Inactivated 
3 In Narrow Band Ultra Violet- B Induced 
Pigmentation In Vitiligo

مصطفي احمد ھمام  / عزه جابر عنتر فرج  / دالیا 
رفعت الشراكي 2016

1576 71 ایمان عبد الھادي عمران Dermatology MSc
تقییم مستوى فیتامین د في مصل الدم فى 

مرضى حب الشباب

Evaluation of  Serum Vitamin D Levels in 
Patients with
Acne Vulgaris شوقي محمود الفرارجى / نجالء محمد غنایم 2016

1577 72 ھبھ نظمي نصر الدین Dermatology MSc

دراسة دور دي كا  كا 1  (DKK1) و 
بیتا كاتینین (Beta-Catenin ) في 

التصبغ الناجم عن عالج مرضى البھاق 
باألشعة فوق البنفسجیة ضیقة النطاق

Role Of DKK 1 and Beta-Catenin
In Narrow Band Ultra Violet- B Induced 
Pigmentation In Vitiligo

محمد عبد المنعم شعیب / عزه جابر عنتر فرج  / 
دالیا رفعت الشراكي 2016

1578 73 نورا نظمي نصر الدین Dermatology MSc

دراسة دور سي أكس س أل 10 و سي 
أكس سي أر 3  في التصبغ الناجم عن 

عالج مرضى البھاق باألشعة فوق 
البنفسجیة ضیقة النطاق

Role Of CXCR3 and CXCL10 In Narrow 
Band Ultra Violet- B Induced Pigmentation 
In Vitiligo عزه جابر عنتر فرج  / دالیا رفعت الشراكي 2016

1581 74 مروه عبد الرحمن محمد Dermatology MSc
دراسة دورالدیمودكس فولیكیلورم في 
التھابات الجلد الدھنیة ومرض الوردیة

ROLE OF DEMODEX FOLLICULORUM IN 
SEBORRHOEIC DERMATITIS AND 
ROSACEA محمد احمد باشا / أمیره فتحي عبد العاطي 2016

1582 75 امیره احمد محمد الخولي Dermatology MSc
دراسة التعبیر الجینى إلنترلوكین 1 بیتا

في مرض البھاق
Interleukin-1β Gene (IL-1β) Expression
In Vitiligo عال احمد بكري /  عال أحمد بكري 2016

1591 76 نھال عبد النبي علي طھ Dermatology MSc

دراسة دور سي سي ال 22 في التصبغ 
الناجم عن عالج مرضى البھاق باألشعة 

فوق البنفسجیة ضیقة النطاق
Role Of ccl22 In Narrow Band Ultra Violet- 
B Induced Pigmentation In Vitiligo

مصطفي احمد ھمام  / عزه جابر عنتر فرج  / دالیا 
رفعت الشراكي 2016

1593 77 ھدیل رفعت الشراكي Dermatology MSc
االظھار المناعى الھستوكیمیائى  ل نوتش 

1وس- مك  فى الندبة
Immunohistochemical Expression of 
Notch-1 and   C-myc in Scars

إیمان عبد الفتاح سلیط / رحاب منیر سمكھ / عال 
احمد بكري 2016

1655 78 نشوي حلمي عالم رضوان Dermatology MSc
دور درجة حموضة أو قلویة المھبل في 

تحدید نوع الجنین
The Role of vaginal PH in determination of 
the gender of the embryo محمد عبد الواحد جابر /  سعید  عبد العاطي صالح 2016

1656 79 الھام عبد المنعم احمد الشطوري Dermatology MSc

العالقة بین مستوي اللیبتین و شدة 
المرض في حاالت حب الشباب لدي 

السیدات في مرحلة ما بعد البلوغ

Correlation between Serum Leptin and 
Severity of Acne Vulgaris in Post 
Adolescent Females

شوقي محمود الفرارجي /  نجالء محمد غنایم / 
حسام عبد الحمید یس 2016

1662 80 سوسن سامي عالم Dermatology MSc

الظھور المناعي الھیستوكیمیائي للجالكتن 
9 وإى سلكتین في عینات التھاب الجلد 

التأتبي

Immunohistochemical Expression of 
Galectin 9
 and  E selectin In Atopic Dermaitis 
Lesions عزه جابر عنتر فرج  / دالیا رفعت الشراكي 2016

1668 81 ولید اسامھ محمد عبد الحلیم Dermatology MSc
تقییم مستوي ھرمون الكیس بیبتین في 

مرضى فقد النطاف  الغیر انسدادي
Evaluation of Kisspeptin Level In Non 
Obstructive Azoospermic Patients

عبد هللا محمد عطیھ  /  حسام عبد الحمید یاسین / 
بالل عبد المحسن منتصر 2016



1678 82 محمد مصطفي الملیجي Dermatology MSc

قیاس نسبة الكیسبیبتین في مصل الدم 
لدى الرجال الذین یعانون من عقم ونقص 

شدید في عدد الحیوانات المنویة
Evaluation of serum Kisspeptin in infertile
males with severe oligozoospermia.

عبدهللا محمد عطیھ / حسام عبدالحمید یاسین / بالل 
عبد المحسن منتصر 2016

1691 83 سمر حسین محمد شعالن Dermatology MSc

دراسة التعبیر عن الفا5بیتا 1 انتجرین 
ونشاط المیالنوم المثبط

في مرض البھاق
Expression of alpha5beta1 Integrin and         
   melanoma inhibitory activity in Vitiligo عال احمد بكري / شیرین فتحي محمود 2016

1696 84 حسام احمد عبد السمیع خطاب Dermatology MSc
تقییم مستوي انترلوكین 33 في مصل دم 

مرضي البھاق
Evaluation of serum IL-33 in Vitiligo 
Patients

عالء حسن مرعي / حسام عبد الحمید یاسین / رانیا 
محمد عزمي 2016

1744 85 امینھ جابر محمود سعدان Dermatology MSc
تقدیر الخطر القلبى والوعائى الدموى فى 

كثرة الشعر مجھولة السبب فى االناث
Assessment of Cardiovascular Risk in 
Females with Idiopathic Hirsutism

محمد عبد المنعم شعیب / عال بكري / ایمان مسعود 
عبد الجید 2019

1803 86 سمیھ عبد الحمید عسكر Dermatology MSc
اإلظھار المناعي الھستوكیمیائي لعامل نخر

الورم ألفا في الزوائد الجلدیة
Immunohistochemical Expression of 
Tumor Necrosis Factor Alpha in Skin Tags ماجده مصطفي حجاج / رحاب منیر سمكة 2016

1811 87 ھبھ كمال ابراھیم رسالن Dermatology MSc
التعدد الجیني لبروتین فوسفاتیز 

التیروزین في مرض الثعلبة
Protein Tyrosin Phosphatase (PIPN22) 
Gene Polymorphism in Alopecia Areata عالء حسن مرعي / رانیا محمد عزمي الشاذلي 2016

1813 88 نورا لطفي البطاوي Dermatology MSc دالئل الدم في مرضى النخالھ الوردیة BLOOD MARKERS IN PITYRIASIS ROSEA محمد عبد الواحد جابر / السید صابر ابوالنور 2016

1814 89 ایمان محمد احمد عامر Dermatology MSc دور البروتین ULBP3  فى داء الثعلبة
UL16 binding protein 3 (ULBP3) Gene
Polymorphism in Alopecia Areata عالء حسن مرعي / رانیا محمد عزمي الشاذلي 2016

1822 90 منن سامي احمد الغباشي Dermatology MSc
العالمات الجلدیة المصاحبة لمتالزمة داون

توطئة Dermatological Signs in Down syndrome محمد عبدالواحد جابر 2016

1834 91 ریھام محمد عبد الرسول Dermatology MSc
القیم المجتمعیة والثقافیة تجاه الحیاة 

الجنسیة للمراة
Societal and Cultural Values towards 
Female Sexuality محمد عبد الواحد جابر 2016

1871 92 شذا احمد محمد الحماقي Dermatology MSc

 االعراض الجانبیھ الجلدیة لجیل االدویة 
الفیروسیھ المضادة

المباشرة الجدیدة فى عالج فیروس ج 
الكبدى

Dermatological side effects of 
New Era of Direct Acting Antiviral drugs 
(DAAS)
 in HCV treatment محمد عبد الواحد جابر 2017

1893 93
مي محمد جمال الدین عبد العلیم 

محجوب Dermatology MSc
العالقة بین مستویات فیتامین د فى الدم 

وشدة المرض فى مرضى البھاق
Correlation between serum vitamin D 
levels  and severity of vitiligo

شوقي محمود الفرارجي  / نجالء محمد غنایم / 
حسام عبد الحمید یاسین 2017

1906 94 ساره حمزه حمزه عبد الحافظ Dermatology MSc

دراسة مستوى انزیم التریبتاز المفرز من 
الخالیا البدینھ فى الدم في مرضى الفشل 

الكلوى المزمن وعالقتھ بدرجة الحكھ 
الجلدیھ

Study of serum level of mast cell tryptase 
in chronic renal failure patients and its 
relation to severity of pruritus

ماجده مصطفي حجاج / رانیا محمد عزمي  / ھبھ 
السید قاسم 2017

1907 95 دانیھ ناجي ابو الروس Dermatology MSc

دور السلسلة الخفیفة3 وبكلن 1 فى 
سرطان الجلد الغیر میالنى: دراسة 

مناعیة ھستوكیمیائیة

Role of Light Chain 3 and Beclin 1 in Non 
melanoma skin cancer: An 
Immunohistchemical Study

عالء حسن مرعي / رحاب منیر سمكھ / طارق 
محیى السید راجح 2017

1908 96 مروه محمود محمد مندور Dermatology MSc
دور البروجرانیولین وبیتاكتنین في 

الصدفیة
Role of  Progranulin and Beta-catenin in 
Psoriasis

محمد عبد المنعم شعیب / عزه جابر عنتر فرج / 
رحاب منیر سمكة 2017

1912 97 ساره فؤاد سلطان Dermatology MSc
اإلظھارالمناعي الھستوكیمیائي لجاك 1 

وستات 3 فى مرض الحزاز المسطح

Janus Kinase 1 and Signal Transducer 
and Activator of Transcription 3 
Immunohistochemical Expression in 
Lichen Planus

ماجده مصطفي حجاج / عزة جابر عنترفرج / رحاب 
منیر سمكة 2017

1914 98 ایمان جمال الشربیني طھ Dermatology MSc
اظھار جاك 1 وستات 3 في مرض 

الصدفیة

Janus Kinase 1 and Signal Transducer 
and Activator of Transcription 3 
Expression in Psoriasis

مصطفي احمد ھمام / عزه جابر عنتر فرج / رحاب 
منیر سمكھ 2017



1924 99 اماني محمود محمد یوسف Dermatology MSc

دراسة  مستوي األنترلوكین 31 في 
مصل  الدم في مرضي الفشل  الكلوي  
المزمن  وعالقتھ بدرجة الحكة الجلدیة

Study of Serum level of Interleukin-31 in 
patients with chronic kidney disease and 
its relation to severity of pruritus

ماجـــده مصطفي حجاج / محمود عبدالعزیـز قوره / 
منـــال عبدالعزیـز سعفان / حسام عبدالحمید یس 2017

1926 100 ایمن الحسین الجزار Dermatology MSc

االظھار االمیونوھیستوكیمیائى وتعدد 
الشكل الجینى لعامل النمو المشابھ 

لإلنسولین-1
فى مرضى الزوائد الجلدیة

Insulin Like Growth Factor-1:
 Immunohistochemical Expression and 
Gene
Polymorphism In Patients With Skin Tags

ماجده مصطفي حجاج / عزه جابر عنتر فرج / عزه 
محمد كامل عبدهللا 2017

1939 101 علیاء ابراھیم احمد محسب Dermatology MSc

العالقة بین معدل باسي ومتالزمة اآلیض 
الغذائي

في مرضي الصدفیة بجامعة المنوفیة

Correlation between PASI score and 
Metabolic syndrome in psoriatic patient in 
Menoufia University

شوقي محمود الفرارجي / نجالء محمد غنایم   / 
حسام عبد الحمید یاسین 2017

1943 102 ریھام حسن حامد الھیتمي Dermatology MSc
دور الماده بى في حكة الجلد التى یعانى 

منھا مرضى الكلى Role of Substance P in Renal Pruritus
محمد عبد المنعم شعیب / حسام عبد الحمید یس / 

بالل عبد المحسن منتصر 2017

1962 103 مني محمد حسین ابراھیم سرحان Dermatology MSc الجانیس كاینیز فى مرض البھاق. Janus Kinase Expression in Vitiligo
عالء حسن مرعي  / حسام عبد الحمید یس / اسماء 

جابر عبده 2017

1980 104 ایناس حسن الزین Dermatology MSc

دراسة االدیبوكین في السیرم
فى االطفال الذین یعانون من االلتھاب 

الجلدى التأتبى
Study of serum Adipokines in Children 
with Atopic Dermatitis عالء حسن مرعي / رانیا محمد عزمى 2017

1982 105 شھالء عبد الرحیم عیسي Dermatology MSc
تقییم فاعلیة طریقة الحقن بثانى اكسید 
الكربون فى التفتیت الموضعى للدھون

Quality survey on efficacy of carboxy 
therapy for localized lipolysis

عالء حسن مرعي / عزه جابر عنتر فرج / اشرف 
انس زیتون 2017

1994 106 ساره مصطفي اسماعیل الجندي Dermatology MSc
تقییم انترلوكین-33 فى مرضى البھاق :

دراســـة مناعیة ھستوكیمیائیـــة
Evaluation of IL-33 in Vitiligo patients: 
Immunohistochemical study

مصطفـي احمـد ھمـام / عزه جابر عنتر فرج / 
أسمــاء جابــر عبــده 2017

2036 107 امیمھ محروس عبد العاطي جمعھ Dermatology MSc
دور المصل  S 100 B  فى مرض 

البھاق Serum S 100 B in vitiligo عال احمد بكري / شیماء الشافعي سلیمان 2017

2070 108 مي عبد هللا عبد العظیم Dermatology MSc
إظھار مستقبل خالیا الكبد اكس الفا في 

مرضي الصدفیة
Expression of   Liver X-Receptor α in 
Psoriasis

عـالء حسـن مرعـي /  عــزه جابـر عنتر فــرج / 
رحــاب منیــر سمكــة 2017

2072 109 رانیا السید عشیبھ Dermatology MSc

دراسة مستویات أنزیم جلوكوز 6 
فوسفات النازع للھیدروجین فى الدم فى 

مرضى
الصدفیة

Study of blood G6PD levels in
Patients with
Psoriasis شوقي محمود الفرارجى / نجالء محمد غنایم 2017

2076 110 ایھ محسن عبده الرشیدي Dermatology MSc
العالقة بین فیتامین د في  مصل الدم 

وشدة مرض الصدفیة
Correlation between Vitamin D serum 
Level and Severity of Psoriasi شوقي محمودالفرارجى / نجالء محمد غنایم 2017

2097 111 نھال كمال محمد عبد هللا Dermatology MSc
دور المیالتونین في تأخر البلوغ الوظیفى 

في االوالد
Role Of  Melatonin In Constitutional 
Delayed Puberty In Boys عبد هللا محمد عطیھ /  بالل عبد المحسن منتصر 2017

2102 112 ھناء محمد عبد العزیز الفقي Dermatology MSc
دور مجموعة بوكس (1) عالیة الحركة 

في الصدفیة
Role of High Mobility Group Box1 in 
Psoriasis

مصطفي احمد ھمام / سالى محمد الحفناوى / وفاء 
أحمد شحاتھ 2017

2106 113 شیماء بدراوي عبد الستار یوسف Dermatology MSc
دراسة مستوى إنزیم جلوكوز6 فوسفات 
النازع للھیدروجین في دم  مرضى البھاق

Study of Blood Level of Glucose 6 
Phosphate Dehydrogenase Enzyme 
(G6PD) in Vitiligo شوقي محمود الفرارجى / نجالء محمد غنایم 2017

2116 114 ھیثم مرسي عبد العال مرسي Dermatology MSc
العالقة بین متالزمة األیض والتضخم 

الحمید للبروستاتا
Correlation Between Metabolic Syndrome 
and Benign Prostatic Hyperplasia

عبد هللا محمد عطیھ / حسام عبد الحمید یاسین / 
محمد سید محمد الغرباوي 2017

2117 115 ساره متولي ابو السعود Dermatology MSc
تقییم تأثیر عقار االفانافیل كعالج لمشكلة 

ضعف االنتصاب
Evaluation of Avanafil in Treatment of 
Erectile Dysfunction عبد هللا محمد عطیھ 2017

2123 116 احمد إمام طاحون Dermatology MSc

التعبیر المناعى الھستوكیمیائى للبروتین 
السابع المرتبط بااللتھام الذاتى للخالیا

فى  الصدفیھ
Immunohistochemical Expression  of  
Autophagy Related Protien 7 in Psoriasis

محــمد احمد  بـاشـا / رحاب منیر سمكھ / وفاء أحمد 
شحاتھ 2017



2132 117
صابرین عبد التواب عبد المعطي 

الشریف Dermatology MSc
دور مستقبل عامل النمو (1)  شبیھ 

األنسولین فى الصلع الوراثى عند السیدات

Role of Insulin – like growth factor-1 (IGF-
1) receptor in Female Androgenetic 
Alopecia

مصطفي احمد ھمام    / حسام عبد الحمید یاسین  / 
شیرین فتحى محمود 2017

2148 118 اماني محمد محسن محمد مصطفي Dermatology MSc
الدور المحتمل لالوستیوبونتین فى الثعلبة 

البقعیة
Possible Role of Osteopontin in Alopecia 
Areata

عالء حسن مرعي / سالي محمد الحفناوى /  وفاء 
احمد شحاتھ 2017

2151 119 اسماء محمد ابو سعیده Dermatology MSc
الدور المحتمل للبكتیریا الحلزونیة في 

اإلصابة بمرض الصدفیة
Helicobacter Pylori infection: A possible 
pathogen in Psoriasis

عالء حسن مرعي / رانیا محمد عزمي الشاذلي / 
وفاء احمد شحاتھ 2017

2152 120
ایمان محمد حمدي عبد الحمید 

الخطیب Dermatology MSc
قیاس االلبیومین المتغیر بنقص الترویة 
فى مصل الدم فى مرض الحزاز المسطح

Measurement of Serum Ischemia Modified 
Albumin In lichen Planus

مصطفي احمد ھمام / عال احمد بكري / شیماء 
الشافعي سلیمان 2017

2165 121 بسمھ فتحي السواح Dermatology MSc

التعبیر المناعي الھستوكیمیائي 
للبالكوجلوبین

في البھاق الغیر قطعي
Immunohistochemical expression of 
Plakoglobin in Non-Segmental Vitiligo

إیمان عبد الفتاح سلیط / رحاب منیر سمكھ / عال 
احمد  بكري /  وفاء أحمد شحاتھ 2017

2181 122 مروه جالل محمود البسیوني Dermatology MSc
األعراض الجلدیة لمرضي أنیمیا البحر 

األبیض المتوسط
Cutaneous Manifestation of Beta 
Thalassemic Patients محمد عبد الواحد جابر 2017

2186 123 اسماء عبد المنعم مصطفي برسیم Dermatology MSc

دراسة  لتقییم تأثیر تقدم العمر على 
الوظیفة الجنسیة لدى بعض سیدات 

محافظة المنوفیة

The Effect Of Aging On The Sexual 
Function Among Some Of Menoufia 
Government Women محمد عبد الواحد جابر 2017

2227 124 شیماء حسن عبد اللطیف الدالي Dermatology MSc
دراسة تعدد النیكلیوتاید األحادى لجین 

األنجیوبیوتین_2 فى الصدفیة
Single Nucleotide Polymorphism of 
Angiopoietin_2 in Psoriasis

محمد احمد باشا / وفاء أحمد شحاتھ / شرین صبحي 
السید 2017

2230 125 دعاء محمد عبد الوارث طلبھ Dermatology MSc
مستوى مصل جرانولیسین فى الدم 

كعالمة رئیسیة دالة على نشاط داء الثعلبة

Serum Granulysin as a Possible Key    
Marker of Activity of
Alopecia Areata عالء حسن مرعي / سالى محمد الحفناوى 2017

2231 126 الزھــراء عــــادل احــمد حســنین Dermatology MSc
األمــــــراض الجلدیة في كــبــــار 

الســــــــن Skin diseases in eldery patients محــمــد عبــد الواحـــد جـابــر 2017

2267 127 خلود حمدي االعصر Dermatology MSc

نضارة الوجھ باستخدام البالزما الغنیة 
بالصفائح الدمویة وحمض الھیالیورونیك 

%3.5عن طریق الوخز الدقیق

Facial rejuvenation using a combination of 
PRP and Hyaluronic Acid 3.5% via 
microneedling 2017 محمد عبد المنعم شعیب /  محمد عبد الواحد جابر

2307 128 شیماء بسیوني الحسیني الحجري Dermatology MSc
تقییم مستوي الفیتوین أ في مصل الدم في 

المرضي المصابین بالصدفیة
 Assessment of Serum Fetuin-A in 
Patients with Psoriasis

محمد احمد باشا / إیمان مسعود عبد الجید / وفاء  
أحمد شحاتھ 2017

2308 129 دینا عبد الفتاح منیسي Dermatology MSc دور جاك 1 و استات 3  في مرض البھاق

Role of Janus Kinase 1 and Signal 
Transducer and Activator of Transcription 
3 in vitiligo محمد احمد باشا / رحاب منیر سمكھ 2017

2310 130 مي السید احمد عطیھ Dermatology MSc

اإلظھار االمینوھستوكیمیائى لمستقبالت 
مجال الدیسكودین 1 في

سرطان الجلد غیر المیالنوما

Immunohistochemical Expression of 
Discoidin Domain Receptor 1 in Non-
Melanoma Skin Cancer محمد احمد باشا / رحاب منیر سمكھ 2017

2355 131 ھانم نبوي عبد الفتاح حبیب Dermatology MSc
األھمیة اإلكلینیكیة لمستوي البروالكتین  

في مصل  الدم في مرضي داء الثعلبة
Clinical significance of serum prolactin 
Level in patient with alopecia areata شوقي محمود الفرارجي / نجالء غنایم 2017

2356 132 ھبھ یحیي عبد الفتاح یحیي Dermatology MSc
بین تركیز حمض الیوریك فى مصل الدم 
و الظواھر األكلینیكیة فى مرض الصدفیة

Association between serum uric acid 
concentration (SUAC) and clinical features 
of psoriasis 2017 شوقي محمود الفرارجي  /  نجالء غنایم

2359 133 رحاب محمد عبد الحلیم حجاج Dermatology MSc
تقییم تأثیر طریقة الوالدة علي الوظیفة 

الجنسیة للمرأة

EVALUATION OF EFFECT OF MODE OF 
DELIVERY ON FEMALE SEXUAL 
FUNCTION محمد عبدالواحد جابر 2017

2360 134 ساره السید سعد مطر Dermatology MSc
قیمھ ارتفاع مستوى مصل الریزیستین 

كعالمھ تشخصیھ ف الصدفیھ
The value of elevated serum resistin levels 
as a diagnostic marker in psoriasis 2017 شوقي محمود الفرارجى / نجالء محمد غنایم



2390 135 مني عصام مصطفي كامل Dermatology MSc
 التوكس في الفُطار الفُطراني 
ھل ھو الزامي للتشخیص ؟؟

TOX in Mycosis Fungoids
Should it be mandatory in diagnosis ??

محمد عبد الواحد جابر  / اسماء جابر عبده  / ھشام 
نبیل خالد 2017

2400 136 مروه احمد محیسن Dermatology MSc
تعدد الشكل الجیني للمستقبل الكبدي إكس 

ألفا في مرضى البھاق
Genetic Polymorphism of Liver X Receptor 
α in Vitiligo

عالء حسن مرعي  / رانیا محمد عزمي الشاذلي / 
وفاء احمد شحاتھ 2017

2410 137 امیره محمد عامر Dermatology MSc
الدور المحتمل للكلوستیرین فى الصلع 

الوراثى Role of  Clusterin in Androgenetic Alopecia عال احمد بكري / شیماء الشافعى سلیمان 2017

2418 138 ساره وجیھ صدیق الجندي Dermatology MSc
دراسھ ھستوكیمیائیھ مناعیھ 
للكروكس٢٠فى مرض البھاق

Immunohistochemical expression of 
Krox20 in Vitiligo

إیمان عبد الفتاح سلیط / عال احمد بكري / رحاب 
منیر سمكھ 2017

2425 139 مي عزت قاسم احمد Dermatology MSc
تقییم فیروس الورم الحلیمي البشري في 

الزوائد الجلدیة
Evaluation of Human Papillomavirus in 
Skin Tags

ماجده مصطفي حجاج / عزة جابر عنتر فرج / 
شیماء عبد الستار العسكري 2017

2426 140 نانسي محمد فایز Dermatology MSc
دراسھ ھستوكیمیائیھ مناعیھ 

للكروكس٢٠فى الندبات الغیر طبیعیة
Immunohistochemical expression of 
Krox20 in Abnormal Scars

ایمان عبد الفتاح سلیط / عال احمد بكري / رحاب 
منیر سمكھ 2017

2446 141 اماني فوزي یوسف حماد Dermatology MSc دور البروكینستین 2 في الصدفیة of Prokineticin 2 in Psoriasis Role
محمد عبد المنعم شعیب / وفاء احمد شحاتھ / أسماء 

شمس الدین محمد 2017

2481 142 شیماء محمد احمد الفقي Dermatology MSc
 TROP2 االظھار الكمیائى المناعي ل

في سرطان الجلد غیر الصبغي

Immunohistochemical expression of 
TROP2 in non melanotic
skin cancer

محمد عبد المنعم شعیب / عزه جابرعنتر فرج / ھالة 
سعید  الربعي 2017

2483 143 تغرید احمد عبد الوھاب البكري Dermatology MSc
التباین الجیني للرسیستین في مرض 

حب الشباب
Resistin Gene Polymorphism
 in Acne Vulgaris

عالء حسن مرعي / رانیا محمد عزمي الشاذلي / 
وفاء احمد شحاتھ 2017

2495 144 شیماء احمد ابراھیم رمضان Dermatology MSc دور بروتین كالجرانیولین سى فى الصدفیة Role of Calgranulin C Protein in Psoriasis
محمد احمد باشا / وفاء احمد شحاتھ / سالي محمد 

الحفناوى 2017

2541 145 مني طارق محمد الترجمان Dermatology MSc

تقییم الخالیا الشجیریة فى البھاق قبل و 
بعد األشعة فوق البنفسجیة – ضیقة 

النطاق
Assessment of dendritic cells in vitiligo 
before and after NB-UVB

محمد عبد المنعم شعیب / عزه جابر عنتر فرج  /  
اسماء جابر عبده 2017

2546 146 محمد رجب محمد اللطف Dermatology MSc
دراسة دور الكیسبیبتین في تأخر البلوغ 

الوظیفي في األوالد
Study of the role of kisspeptin in 
constitutional delayed puberty in boys عبد هللا محمد عطیھ    / بالل عبد المحسن منتصر 2017

2554 147 مي احمد عبد الحمید الملیجي Dermatology MSc
تأثیر نوع الجنین علي مستوي الھرمون 

الذكري لدي األم
Effect of Fetal Sex on the Maternal 
Testosterone Level عبد هللا محمد عطیھ / ثریا احمد عمر 2017

2557 148 حنان محمد محمود Dermatology MSc ھرمون الجرلین في مرض الصدفیة
Ghrelin Serum Level in Patients with 
Psoriasis عزه جابر عنتر فرج / نجالء محمد غنایم 2017

2560 149 والء وجیھ احمد فاید Dermatology MSc

دور البروتین المقاوم للفیروس 
المخاطى1 فى مرض سرطان الجلد الغیر 

میالنى
Role of Myxovirus Resistant Protein 1 in 
Non Melanoma Skin Cancer محمد احمد باشا / رحاب منیر سمكھ 2017

2562 150 مروه علي عبد الحمید Dermatology MSc
اإلظھار الھیستوكیمیائي للمیوسین1 في 

مرض الصدفیة
Immunohistochemical expression of 
MUC1 in psoriasis عزه جابرعنترفرج /  اسماء جابرعبده 2017

2565 151 ھدیل بدوي عبد الحكم عطیفھ Dermatology MSc
الكایتینیز-3 شبیھ بروتین-1 : دلیل 

بیولوجي جدید في مرض الصدفیھ
Chitinase-3-Like Protein 1: A New 
Biomarker in Psoriasis

مصطفي احمد ھمام /  وفاء احمد شحاتھ  / سالي 
محمد الحفناوي 2017

2566 152 والء محمد حسن البرني Dermatology MSc
المیثیلین األزرق : عالج ضوئي دینامیكي 

في عالج األنواع المختلفة من الثآلیل
Methylene blue : a photodynamic therapy 
in treatment of different types of warts ماجده مصطفي حجاج / عزه جابر عنتر فرج 2017

2567 153 یارا محمود عبد الرازق Dermatology MSc
دور البروتین المقاوم للفیروس المخاطى 

1 فى مرض الصدفیھ
Role of Myxovirus Resistance Protein 1     
in Psoraisis محمد احمد باشا / رحاب منیر سمكھ 2017

2572 154 ضحي محمد علي النجار Dermatology MSc
دورعامل النویة 2- ذات الصلة عامل 2 

فى مرض الثعلبة Role of NRF2 in Alopecia Areata
ایمان عبد الفتاح سلیط / عال احمد بكري / سالى 

محمد الحفناوى 2017

2589 155 ھشـام حسـن محمـد حسـن سـالم Dermatology MSc
دور الكلوستیرین فى مرض الحزاز 

المسطح Serum Clusterin in Lichen Planus
مصطفي احمد ھمام / عال أحمد بكرى / شیماء 

الشافعى سلیمان 2018

2617 156 علیاء فتحي شحاتھ السواح Dermatology MSc المیثیمازول فى عالج مرضى الكلف

Methimazole
In 
Treatment of patients with melasma مصطفي احمد ھمام  / عزه جابر عنتر فرج 2018



2639 157 نیره محمد عبد العزیز قاسم Dermatology MSc
البروتین المحتوى على فالوسین فى 

الصدفیة:- دراسة مناعیة ھیستوكیمیائیة
Valosin-Containing Protein in Psoriasis:- 
An Immunohistochemical Study

ماجده مصطفي حجاج / وفاء احمد شحاتھ / اسماء 
شمس الدین محمد 2018

2642 158 مروه عصام الدین اسماعیل نصر Dermatology MSc

االختالل بین مضادات األكسدة والشوارد 
الحرة وعالقاتھا بمرض سقوط الشعر 

النمطى فى األناث Oxidative stress in female pattern hair loss
ایمان عبد الفتاح عبده سلیط /عال احمد بكري / 

شرین صبحى السید النیدانى 2018

2662 159 رانیا عادل ابراھیم عبد الرحمن Dermatology MSc
سمك بطانة الشریان السباتي في مرضى 

الزوائد الجلدیة
Carotid Intima-Media Thickness in Skin 
Tags Patients

عالء حسن مرعي / عزه جابر عنتر فرج / اشرف 
أنس زیتون 2018

2667 160 مصطفي محمد عبد الرحیم محمد Dermatology MSc
تقیم مستوي الھوموسیستین في الدم في 

مرضى حب الشباب
Evaluation of Serum Homocysteine Level 
in Acne Vulgaris patients

ھشـــام نبیـــل خالـــد / عزه محمد كامل  / وفاء 
احمد شحاتھ 2018

2670 161 ھند احمد محمد شخبھ Dermatology MSc
دور مستقبل شبیھ نود ٢ في مرض 

الصدفیة : دراسة مناعیة ھیستوكیمیائیة
Role of NOD 2 like Receptor in Psoriasis: 
An immunohistochemical Study

محمد عبد المنعم شعیب / وفاء احمد شحاتھ / أسماء 
شمس الدین محمد 2018

2671 162 ھیثم السید علي Dermatology MSc

دراسة مناعیة ھستوكیمیائیة إلظھارعامل 
 (NRF2 )النواة2المشتق من االریثروید

فى مرض حب الشباب

Immunohistochemical expression of The 
nuclear factor 2 (erythroid-related) (NRF2) 
in acne عال احمد بكري / مروه محمد داود 2018

2676 163 ایمان كمال احمد فرج Dermatology MSc
فائدة الباراأوكسینیزفي مصل الدم كدآللة 
علي اإلجھاد التأكسدي في مرضي البھاق

Serum paraoxonase-1 levels as an 
indicator of oxidative stress in vitiligo 
patients 2018 شوقي محمود الفرارجى / نجالء محمد غنایم

2678 164 دعاء سعید ابراھیم السبكي Dermatology MSc معدل انتشار البرود الجنسي بین اإلناث Prevalence of Female Frigidity محمد عبد الواحد جابر 2018

2688 165 امینھ عاطف مرسي بركات Dermatology MSc

دراسة مناعیة ھستوكیمیائیھ الظھار 
معامل النواه (2) المشتق من اإلرثروید 

في سرطان الجلد الغیر مالنومي

Immunohistochemical   expression of the 
nuclear factor 2 (erythroid-related) (NRF2) 
in non-melanoma skin cancer

مصطفي احمد ھمام / عــال أحمد بكـري / مــروه 
محمد داود 2018

2704 166 ریم وجدي موسي Dermatology MSc

اللیزر الجزیئى الكربونى مقارنة باللیزر 
الجزیئى الكربونى بعد الشق تحت الجلد 

فى عالج أثار حبوب الشباب الضامرة

Fractional CO2 laser versus fractional 
CO2 laser with subcision in management 
of atrophic post acne scar ماجده مصطفي حجاج / عزة جابر عنتر فرج 2018

2707 167 دینا حمدي عبد المؤمن عبد العزیز Dermatology MSc

دراسة تاثیر العالج الضوئى على 
مستویات البالزما من الماتریكس 

میتالوبروتیناز-9 فى المرضى المصابین 
بالصدفیة

Influence of Narrowband ultraviolet-B 
Phototherapy on plasma concentration of 
Matrix metalloproteinase-9 in Patients 
with Psoriasis ماجده مصطفي حجاج / نسرین جمال الدین الھلباوى 2018

2717 168 نھي عادل عبد هللا شاھین Dermatology MSc
دورالكیموكین سي اكس سي ل 12في 

مرضي داء الثعلبة
The Role of CXCL12 chemokine in 
Patients with Alopecia Areata شوقي محمود الفرارجي / نجالء محمدغنایم 2018

2727 169 ایمان جمال ابراھیم منصور Dermatology MSc
دور بروتین االلتھام الذاتي 7في اورام 

الجلد الغیر صبغیة
Role of autophagy related gene 7 (ATG7) 
in non-melanoma skin cancer محمد احمد باشا / رحاب منیر سمكھ 2018

2735 170 نرمین شوقي شعبان Dermatology MSc
مدى انتشار وعوامل الخطر المحتملة 

المرتبطة بالعجز الجنسي اإلنثوي

Prevalence and possible associated risk 
factors affecting  female sexual 
dysfunction. محمد عبد الواحد جابر 2018

2748 171 ھیثم فاروق داوود دنیا Dermatology MSc
العالقة بین متالزمة اآلیض 

وسرعة القذف المكتسبة
RelationshipBetween Metabolic Syndrome 
and Acquired Premature Ejaculation عبد هللا عطیھ محمد عطیھ 2018

2755 172 احمد سمیر راشد Dermatology MSc الضعف الجنسي عند مرضي الصدفیھ Erectile Dysfunction in Psoriatic Patients عبد هللا محمد عطیھ 2018

2759 173 مي عصام الدین محمود السید Dermatology MSc
مستوي مصل الدم وتعدد األشكال الجینیة 

لإلنترلیوكین -6 في مرضي الجدرة
Interleukin-6 Serum LevelandGene 
Polymorphisms In Keloid Patients

ماجده مصطفي حجاج  / عزة جابر عنتر فرج / عزة 
محمد كامل عبد هللا 2018



2787 174 بسنت محمد احمد شرشر Dermatology MSc

النموذج الوبائي النتشار مرض الجذام في 
محافظات دلتا النیل,مصر (دراسة مسحیة 

لمدة 5 سنوات)
Epidemiological Pattern of Leprosy in 
Nile, Delta, Egypt (A 5 years survey)

عالء حسن مرعي / عزه جابر عنتر فرج / رضا عبد 
اللطیف ابراھیم 2018

2789 175 اسراء محمد عزت الجندي Dermatology MSc
التعبیر المناعي الھستوكیمیائي لـ سي دي 

93 في الصدفیة
Immunohistochemical Expression of CD93 
in Psoriasis عالء حسن مرعي / اسماء شمس الدین محمد 2018

2790 176 منال محمد صالح الدین محمود Dermatology MSc

حقن مادة الرانبیزوماب بالجسم الزجاجى 
لعالج إرتشاح ماقولة العین الناتج عن 

إنسداد الورید الشبكى

Intravitreal injection of ranbizumab for 
treatment of macular edema secondary to 
retinal vein occlusion حاتم محمد جاد مرعي   /  اسماء محمد إبراھیم 2018

2800 177 ھبھ هللا عالء الدین عبد المعطي Dermatology MSc السلوك الجنسي بعد الوالدة Sexual Behavior after Childbirth محمد عبد الواحد جابر 2018

2811 178 ایھ صبري عبد الفتاح سراج Dermatology MSc
التعبیر المناعى لـ جاك 1 و ستات 3

في أورام الجلد غیرالصبغیة

Immunohistochemical Expression of JAK 
1 and STAT 3 in 
Non-Melanoma Skin Cancer محمد احمد باشا / رحاب منیر سمكھ 2018

2818 179 ایھ فتحي الفرارجي Dermatology MSc
دور اشارة الببتید(كوب)عامل نمو البشرة 

شبیة البروتین في الصدفیة
Role of Signal Peptide-CUB-Epidermal 
Growth Factor Like Protein in Psoriasis

عالء حسن مرعي  / وفاء احمد شحاتھ / شرین 
صبحي النیداني 2018

2830 180 سماح سعد الدین عبد الكریم Dermatology MSc

مستویات اس –سي–دي 163في مصل 
الدم لمرض الجذام :مؤشر حیوي لحدة 

المرض
Soluble CD163 serum level in leprosy 
patients:a biomarker of disease severity

عزه جابر عنتر فرج / ولید محمد فتحي عبد العظیم  
/ شیماء عبد الستار العسكري 2018

2841 181 احمد عبد الھادي عبد الحمید احمد Dermatology MSc

دور مستویات ھرمون األندروجین 
ومضاد المصل الخاص بالبروستاتا في 

مصل الدم  في الرجال المصابون بالصلع 
الوراثي

Role of Serum Androgens and Prostatic 
Specific Antigen levels in Males with 
Androgenetic Alopecia ھشـــام نبیـــل خالـــد  / عزه محمد كامل عبدهللا 2018

2886 182 شیماء سمیر السید الصاحي Dermatology MSc
معدل انتشار التشنج المھبلي في منطقة 

الدلتا مصر prevalence of vaginismus in delta Egypt محمد عبد الواحد جابر 2018

2890 183 انغام علي سلیمان مصطفي Dermatology MSc
معدل غیاب ھزة الجماع فى السیدات في 

منطقة دلتا مصر
Prevalence of female anorgasmia in delta 
Egypt محمد عبد الواحد جابر 2018

2898 184 حسناء محمد صالح ناصف Dermatology MSc
دور البیرى أوستین فى التھاب الجلد 

التأتبي Role of Periostin in Atopic Dermatitis ھشام نبیل خالد / ایمان عبدالفتاح بدر 2018

2910 185 والء محمد فرید النبوي Dermatology MSc

نشاط باراوكسوناز 1 في المصل یعكس 
خلل نظام مضادات األكسدة في مرضى 

داء الثعلبة

Serum Paraoxonase 1 Activity Reflects 
Antioxidant System Defect in Alopecia 
Areata شوقي محمود الفرارجي / نجالء محمد غنایم 2018

2937 186 لمیاء كمال عبد الحمید شحاتھ Dermatology MSc
النمط الجینى لجین إن سي إف 1  فى 

مرضى حب الشباب NCF1 Genotyping in Acne Vulgaris
محمد عبدالمنعم شعیب / عال احمد بكري  / شیماء 

الشافعي سلیمان 2018

2949 187 امیره حمدي یوسف احمد Dermatology MSc

مستوي الببتید النتریوریكي للنھایة ان 
السابق للنوع بي 

 في مصل الدم  في مرضي الصدفیھ
Serum level of N-terminal Pro-B-type 
natriuretic peptide in psoriatic patients

عالء حسن مرعي / عال احمد بكري / شرین صبحي 
السید 2018

2950 188 ایھ مختار محمد دیاب Dermatology MSc
اإلظھار الھیستوكیمیائي لبروتین 

بیكاب31 في مرض الصدفیة
Immunohistochemical expression of 
BCAP31 in psoriasis

عالء حسن عبد المؤمن مرعي / اسماء جابر عبده 
محمد 2018

3033 189 اروي توفیق احمد سالمان Dermatology MSc

دور بروتین ( سماد 7) في الصدفیة 
اللوحیة : 

دراسة مناعیة ھستوكیمیائیة
Role of SMAD 7 Protein in Plaque 
Psoriasis: An Immunohistochemical study مصطفي احمد ھمام  / آیات شعبان حمیده 2018

3034 190 مني عبد البصیر محمد Dermatology MSc
مستوي االبیلین 36 في مصل الدم في 

مرضي الصدفیة
Serum level of Apelin 36 in psoriatic 
patients

عزه جابر عنتر فرج / ریم احمد عبد العزیز حسن / 
شیماء الشافعي سلیمان 2018

3039 191 شیماء عبد الجواد عبد اللطیف Dermatology MSc

دراسة  مستوى انترلوكین-6 فى مصل 
الدم واللعاب فى مرضى الحزاز المسطح 

الفموي
Interleukin-6 Levels in the serum and 
saliva in Patients with Oral Lichen Planus محمد احمد باشا / ایمان مسعود عبد الجید 2018

3041 192 امیره سامي عراقي محمد السیسي Dermatology MSc
دراسة تروبونین القلب 1 في الثعلبة 

البقعیة و فقدان الشعر النمطي في اإلناث
Cardiac troponin I in alopecia areata and 
Female Pattern Hair Loss عال احمد بكري / شیماء الشافعي سلیمان 2018

3044 193 منار علي السید فرید Dermatology MSc
دور السلسلة الخفیفة3 فى الصدفیة: 

دراسة ھستوكیمیائیة مناعیة
Role of Light Chain 3 in Psoriasis: An 
Immunohistchemical Study عالءحسن مرعي  / رحاب منیر سمكھ 2018



3048 194 ایمان عصام محمد عبده Dermatology MSc

دور السیستین الغني المحفز لألوعیة 
الدمویھ 61في الصدفیة الشائعة : دراسة 

مناعیة ھستوكیمیائیة

Role of Cysteine Rich Angiogenic Inducer 
61 in Psoriasis vulgaris : An 
Immunohistochemical study عالء حسن مرعي / آیات شعبان حمیده 2018

3049 195 ایھ سعید علي البسیوني Dermatology MSc
دور البلكسین ب٢ في الصدفیة : دراسة 

مناعیة ھستوكیمیائیة
Role of plexin-B2 in Psoriasis: An 
Immunohistochemical study عالء حسن مرعي / آیات شعبان حمیده 2018

3058 196 امیره احمد نبوي Dermatology MSc

مستوى مصل الدم  وتعدد األشكال الجینیة 
للریزیستین في مرضى التھاب الجلد 

التأتبي

Resisten Serum Level and Gene 
Polymorphisms in Atopic Dermatitis 
Patients

مصطفي احمد ھمام  / عزه جابر عنتر فرج  / 
شیماء الشافعي سلیمان 2018

3060 197 اماني سعید عطیھ صوان Dermatology MSc
تعدد الشكل الجیني لعامل نمو بطانھ 

األوعیة الدمویة فى الصدفیة
Vascular Endothelial Growth Factor Gene 
Polymorphism in Psoriasis محمد عبد المنعم شعیب  / شرین صبحي النیدانى 2018

3075 198 اسالم سعید محمود محمد Dermatology MSc
تقییم المعرفة الجنسیة بین طلبة جامعة 

المنوفیة
Assessment of sexual knowledge among 
menoufia university students محمد عبد الواحد جابر 2018

3078 199 اسماء الشافعي سلیمان الشافعي Dermatology MSc
الحمض الدھنى الرابع المرتبط بالبروتین 

فى مرض البھاق
Fatty acid binding protein 4(FABP4) 
in vitiligo عزه جابر عنتر فرج / ایمان عبد الفتاح بدر 2018

3079 200 اسماء سعید محمد رشدي Dermatology MSc

دراسة بعض عوامل الخطورة المرتبطة 
بظھور حب الشباب قبل مرحلة البلوغ 
ومنھا مستوى ھورمون الدیھیدروایبي 

اندروستیرون بالدم

Study of Some Risk Factors in Pre-
pubertal Acne with Special Reference to 
Dehydroepiandrosterone Level ماجده مصطفي حجاج / جعفر محمد عبد الرسول 2018

3081 201 سھر السعودي ابراھیم حمص Dermatology MSc
 (NEDD4) تعدد األشكال الجینیة للجین

في مرضي الجدرة

Neuronal Precursor Cell Expressed 
Developmentally Down regulated 4 
( NEDD4) gene polymorphism in keloid 
patients

مصطفي احمد ھمام / عزه جابر عنتر فرج /  إیمان 
مسعود عبد الجید 2018

3084 202 ساره نبیل حنفي محمود Dermatology MSc

مستوى الماتریكس میتالوبروتینیز-9 فى 
دم مرضى حب الشباب و عالقتھ بشدة 

المرض

Matrixmetalloproteinase-9 in blood of 
acne patients. A possible use of 
Matrixmetalloproteinase-9 
as a biomarker of acne severity مصطفي احمد ھمام / نسرین جمال الھلباوى 2018

3087 203 عبیر شوقي رفاعي Dermatology MSc

تقییم انزیم السوبر اوكسید دیسمیوتاز في 
مرضي الكلف: دراسة اكلینیكیة و مناعیة 

ھیستوكیمیائیة

Evaluation of Superoxide Dismutase 
Enzyme in Patients with Melasma: A 
Clinical and Immunhistochemical Study

ھشام نبیل خالد /  اسماء جابر عبده / ریم احمد عبد 
العزیز حسن 2018

3104 204 سمر محمد حلمي راشد Dermatology MSc

مستوي مستفید سرطان الخالیا الحرشفیة 
في مصل المرضي الذین یعانون من 

الصدفیة 
وعالقتھ بشدة المرض واستجابتھ للعالج

Squamous Cell Carcinoma Antigen Serum 
Level in Patients with Psoriasis, Relation 
with disease Severity and Response to 
treatment عالء حسن مرعي / رانیا عزمي الشاذلي 2018

3107 205 ایمان فؤاد عبد الفضیل البرقي Dermatology MSc

 ھیدروكسي 2- دیوكسیغوانوزین-8
 كمؤشر بیولوجي جدید لإلجھاد التأكسدي
في مرضى حب الشباب

8-hydroxy-2-deoxyguanosine as a new 
biomarker of oxidative stress in acne 
vulgaris patients ماجده مصطفي  حجاج / نسرین جمال الدین الھلباوى 2018

3109 206 دنیا محمد اسامھ  برعي Dermatology MSc
تقییم الجریلین في مصل دم المرضى 
الذین یعانون من حب الشباب الشائع

Evaluation of Serum ghrelin in patients 
with acne vulgaris محمد احمد باشا / مآثر كامل الشافعي 2018

3122 207 ھند محمد علي الزفتاوي Dermatology MSc
العالقة بین متالزمة األیض والصلع 

الوراثى لدى النساء
Association between metabolic syndrome 
and female pattern hair loss محمد عبد الواحد جابر 2018

3142 208 رحاب السید عطیھ Dermatology MSc

تأثیر مرض الجذام على العالقة الزوجیھ
 والصحة الجنسیھ لدى السیدات 

المتزوجات

THE IMPACT OF LEPROSY ON MARITAL 
RELATIONSHIP AND SEXUAL HEALTH 
AMONG MARRIED WOMEN محمد عبدالواحد جابر 2018

3145 209 بنان محمد السید جلبط Dermatology MSc جانیس كاینیز في مرضى الثعلبة
Janus Kinase Expression In Alopecia 
Areata

محمد عبد المنعم شعیب / محمد عبد الواحد جابر / 
محمد إبراھیم شعبان 2018

3148 210 سلمي دخیل عبد الرحمن رسالن Dermatology MSc
الخلل الجنسي الوظیفي في السیدات لدي 

الرجال الذین یعانون من القذف المبكر
Sexual dysfunction in partners of men 
with premature ejaculation محمد عبد الواحد جابر 2018



3154 211 ھدیل عمر عبد المنعم البنھاوي Dermatology MSc
تقییم المصلي لمستقبالت عامل نمو بطانة 

األوعیة الدمویة ف٣ي مرضى الصدفیة

Assessment of Serum Vascular 
Endothelial Growth Factor Receptor 3 in 
Psoriatic Patients

عالء حسن مرعي / رانیا محمد عزمي / ریم احمد 
عبد العزیز حسن 2018

3171 212 ساره فوزي احمد ذكر هللا Dermatology MSc
اإلرتباط الجیني بین جین NLRP3 و 

مرضي حب الشباب
Genetic association between NLRP3 gene 
and acne vulgaris patients

ماجده مصطفي حجاج / إیمان صالح الدین السید 
عرفھ 2018

3172 213 ایمان محمد عبدالمقصود علي Dermatology MSc
دور التعبیر الجیني لمستقبل شبیھ التول4 

وعامل تحفیز مستعمرة 2 في الصدفیة

Role of Toll-like receptor 4 and Colony 
stimulating factor 2 Gene Expression in 
Psoriasis

مصطفي احمد ھمام  / دالیا صالح سیف / شیرین 
صبحي السید 2018

3178 214 ھالھ احمد محمود عضیمھ Dermatology MSc

تقییم مستوي عامل فون ویلبراند في 
مصل الدم في المرضي المصابین بداء 

الصدفیة الشائع
Serum levels of Von willebrand factor in 
psoriasis vulgaris patients

مصطفي احمد ھمام / ھبھ هللا سعد الدین  خلیل بازید 
/ منال عبدالمنعم اللیثي 2018

3182 215 دالیا مدحت البیھ Dermatology MSc
دور البروتین ثالثي العنصر 24 في 

الصدفیة : دراسة مناعیة ھستوكیمیائیة
Role of Tripartite Motif Protien 24 in 
Psoriasis:An Immunohistchemical Study محمد احمد باشا / رحاب منیر سمكھ 2018

3187 216 ایمان احمد احمد البتانوني Dermatology MSc
تعدد الشكل الجیني لسي دي 93 في 

مرض الصدفیة CD93 gene polymorphism in psoriasis
عالء حسن مرعي / ھبھ هللا سعدالدین بازید / ایمان 

مسعود عبدالجید 2018

3188 217 وسام عادل علي الدمیري Dermatology MSc
إعادة تقییم دور التقشیر الكیمیائى فى 

الكلف السطحى و العمیق
Reappraisal of the role of chemical 
peeling in superficial and deep melasma ماجده مصطفي حجاج / ریم احمد عبدالعزیز حسن 2018

3193 218 ساره جمال إبراھیم عبدالمحسن Dermatology MSc
العالقة بین مستوي الدیسنیوترین في 

مصل الدم وحب الشباب
Association between serum level of 
desnutrin and acne vulgaris شوقي محمود الفرارجي  / نجالء محمد غنایم 2018

3199 219 مرام مشھور جاد هللا Dermatology MSc

دراسة االظھار المناعي الھیستوكیمیائي 
لل سي دي

1 أ في سرطان الجلد غیر المیالنینیة

CD1a Immunohistochemical Expression in 
Non
Melanoma Skin Cancer

عالء مرعي / عزه جابر عنتر فرج / اسماء جابر 
عبده 2018

3219 220 نھلھ عبد السالم محمد حریز Dermatology MSc

دور القناة المحتملة المستقبلیة العابرة في 
سرطان الجلد غیر المیالنیني دراسة 

مناعیة ھستوكیمیائیة

Role Of Transient Receptor Potential 
Channel in Non- Melanoma Skin Cancer: 
An Immunohistochemical Study

عالء حسن مرعي /  وفاء احمد شحاتھ / آیات 
شعبان حمیده 2018

3220 221 سمر جمال ھالل Dermatology MSc
التعدد الجیني للكالبروتكتین في مرضى 

حب الشباب
Calprotectin Gene Polymorphism in Acne 
Vulgaris Patients

عزه جابر عنتر فرج / ھبة هللا سعد الدین خلیل / 
عزة زغلول لبیب 2018

3221 222 والء الشناوي إبراھیم حسن Dermatology MSc
دراسة التعدد الجینى لالنترفیرون المسبب 
ھیلیكیز سى مجال1 فى البھاق الغیر قطعى

Study of Interferon-Induced Helicase C 
Domain1 Gene Polymorphism in Non-
Segmental Vitiligo

عالء حسن مرعي / وفاء احمد شحاتھ / شرین 
صبحى النیدانى 2018

3223 223 منھ عبدالمنعم عبدالمنصف محمود Dermatology MSc

دراسة مناعیة ھیستوكیمیائیة إلظھار 
الھیبارانیز ( 1 ) , ( 2) في سرطان 

الجلد الغیرمیالنومي

Immunohistochemical Expression of 
Heparanase I and II in Non-melanoma skin 
cancer

محمد عبد المنعم شعیب / عال احمد بكري / مروه 
محمد داود 2018

3227 224 ھند عبد هللا عبد الوھاب حسین Dermatology MSc
التعدد الجیني للكالبروتكتین في مرضي 

الصدفیة الشائعة
Calprotectin Gene Polymorphism in 
Psoriasis Vulgaris Patients

محـمد عبد المنعم شعیب / عزه جابر عنتر فرج / 
عزه زغلول لبیب 2018

3238 225 ایمان السید احمد غنیم Dermatology MSc
دور مجموعة بوكس- 1 عالیھ الحركة 

في مرض البھاق
Role of High Mobility Group Box-1 in 
Vitiligo محمد احمد باشا  /  ایمان مسعود عبد الجید 2018

3240 226 نانسي ابراھیم عطیھ شلبي Dermatology MSc
تقییم الخالیا التائیة المسامیة المساعدة 
موجبة ال بى دى 1 في مرضى الصدفیة

Evaluation of PD-1 Positive Blood 
Follicular Helper T Cells in Psoriatic 
Patients

عالء حسن مرعي / ریم احمد عبد العزیز حسن / 
ریھام صالح الزیات 2018

3242 227 تغرید عبدالقادر محمد السید Dermatology MSc

اإلظھار المناعى الھستوكیمیائي 
للفیبیولین ٣ فى سرطان الجلد الغیر 

میالنومي
Immunohistochemical expression of 
Fibulin-3 in non-melanoma skin cancer

محمد عبدالمنعم شعیب / نانیس شوقي ھولھ / ھبة 
هللا سعد الدین خلیل 2018

3248 228 اسماء مجدي سعید ابو غزالھ Dermatology MSc
دور حامض الریبونوكلیك الغیر المشفر  

الطویل فى الصدفیة  اللوحیة
Role of Long  Non - Coding Ribonucleic 
Acid   in Plaque Psoriasis

عالء حسن  مرعي  /  وفاء احمد شحاتھ  / منال 
عبد المنعم اللیثي 2018



3258 229 شیماء عبد المقصود احمد شلتوت Dermatology MSc

تقییم دورالبالزما الغنیة بالصفائح الدمویة 
المستخلصة ذاتیا كدواء موضعي فى 
عالج االعتالل الجنسي لدي السیدات

Assessment of Autologous platelet rich 
plasma as a local therapy for female 
sexual dysfunction محمد عبد الواحد جابر 2019

3262 230 محمد فوزي إسماعیل سعد Dermatology MSc
التواصل بین األباء واألبناء

 فیما یتعلق بالصحة الجنسیة واإلنجابیة
Parent-young people communication 
about sexual and reproductive health

محمد عبد الواحد جابر  / ھبھ هللا سعد الدین خلیل 
بازید 2019

3266 231 ھاجر سمیر السید الوكیل Dermatology MSc
تقییم فروة الرأس وأظافر مرضى الثعلبة 

بواسطة منظار الجلد
Dermoscopic Evaluation of Scalp and Nail 
Changes in Patients with Alopecia Areata محمد عبد الواحد جابر / ریم احمد عبد العزیز حسن 2019

3274 232 اشراق حمدي عالم مصطفي Dermatology MSc
التعدد الجینى للكالبروتكتین فى مرضى 

التھاب الجلد التأتبى
Calprotectin Gene Polymorphism in 
Atopic Dermatitis patients

مصطفي احمد محمود ھمام /  ریم أحمد عبد 
العزیزحسن / عزه زغلول لبیب 2019

3287 233
محمد عبد الحكیم سعد الدین 

الشنواني Dermatology MSc

دراسة استقصائیة عن مدى انتشار مرض 
الزھري وفیروس نقص المناعة في بعض 

المدن المصریة
Prevalence of Syphilis and HIV in some of 
the Egyptian cities ماجده مصطفي حجاج / محمد عبد الواحد جابر 2019

3288 234 منال برعي عبد الحمید رشوان Dermatology MSc
دور 5- فلورویوراسیل في عالج البھاق : 

دراسة سریریة  وإمینوھستوكیمیائیة

Role Of  5- Fluorouracil  In Treatment Of 
Vitiligo : A Clinical and 
Immunohistochemical  Study عزه جابر عنتر فرج  / اسماء جابر عبده 2019

3298 235 شیماء محمد نجیب فرحات Dermatology MSc

دراسة مستوي حمض الیوریك والكاتالز 
والمالوندیالدھید في مصل دم مرضي 

الحزاز المسطح
Study of serum Uric Acid, Catalase and 
Malondialdehyde in Lichen planus محمد احمد باشا / مآثر كامل الشافعي 2019

3318 236 ایھ احمد محمد عبدالمنعم Dermatology MSc
تاثیر االجھاد علي الوظیفھ الجنسیھ لدي 

الطبیبات
Effect Of Stress on female Physician 
sexual function محمد عبدالواحد جابر 2019

3319 237 رانیا عیسوي عیسوي سلیم Dermatology MSc

مستوي  انترلوكین 19 في مصل الدم 
والتعدد الجیني في مرضي حب الشباب 

الشائع
Interleukin-19 Serum Level and Gene 
Polymorphism in Acne Vulgaris Patients

عالء حسن مرعي / ھبھ هللا سعدالدین خلیل بازید / 
ایمان مسعود عبد الجید 2019

3320 238 نھي مصطفي محمود الجمل Dermatology MSc
تقییم التعدد الجیني لالنترلوكین 18 في 

مرضي الثعلبة

Evaluation of Interleukin 18 Gene 
Polymorphisms in patient of Alopecia 
Areata

عالء حسن مرعي / ریم احمد عبد العزیز حسن / 
شیماء الشافعي سلیمان 2019

3321 239 سمر سعید شعبان ابو حجازي Dermatology MSc
دراسة مناعیھ ھستوكیمیائیة للـ أل جي أر 

5 في مرض ذو الفقاع الشائع
Immunohistochemical Expression Of 
LGR5 In Pemphigus Vulgaris ایمان عبد الفتاح سلیط / ھبھ هللا سعد الدین خلیل 2019

3331 240 ایمان احمد الصباغ Dermatology MSc

معدل انتشار وعوامل الخطر المحتملة 
للضعف الجنسي لإلناث في مرضى 

الصدفیة والبھاق

Prevalence and potential risk factors of 
Female Sexual Dysfunction in Psoriasis 
and Vitiligo female patients ھشام نبیل خالد / ھبھ هللا سعد الدین بازید 2019

3336 241 ایناس حامد جوده یوسف Dermatology MSc
دراسة للمقارنة بین الدیرموسكوب 

وجھاز ذو كفاءة منخفض التكلفة

Comparative study between classic 
dermoscopy and a simple, cost effective 
device

ماجده مصطفي حجاج / ھبة هللا سعد الدین خلیل 
بازید 2019

3341 242 مریان سمیر رضانا سمعان Dermatology MSc
تأثیر الثآلیل التناسلیة وخارج التناسلیة 

المتعددة على جودة الحیاة االجتماعیة
Impact of multiple genital and extragenital 
warts on quality of social life محمد عبد الواحد جابر 2019

3344 243 ھالھ السید دومھ Dermatology MSc
تأثیر مرض الصلع الوراثى على الحالة 

النفسیة لدى الرجال والسیدات
The Psychosocial Impact of Androgenetic 
Alopecia in males and females محمد عبدالواحد جابر 2019

3345 244
سلمي عزت عبد المجید ابو 

القمصان Dermatology MSc
قیاس الوعى باالمراض المنقولة جنسیا 
لدى السیدات فى محافظة المنوفیة بمصر

Estimation of awareness Of sexually 
transmitted diseases Among married 
women Of Menoufia Governorate,Egypt محمد عبد الواحد جابر 2019

3346 245 یاسمین صالح عبد الرسول Dermatology MSc
اإلالفین فى المصل كمؤشر إلتھابي محتمل 

فى الصدفیة
Serum elafin as a potential inflammatory 
marker in psoriasis محمد عبد الواحد جابر 2019



3352 246 شیماء كامل حامد سالمھ Dermatology MSc

دور الھومیوبوكس أ9 فى سرطان الجلد 
الغیر میالنى  

دراسة مناعیة ھستوكیمیائیة

Role of Homeobox A9 in Non Melanoma 
Skin Cancer: An Immunohistochemical 
Study محمد عبد المنعم شعیب  / آیات شعبان حمیده 2019

3361 247 اسماء صبري ابو النصر Dermatology MSc
اإلثارة الذاتیة الجنسیة في طالب جامعة 

المنوفیة
Self  sexual stimulation in Menoufia 
University Students محمد عبد الواحد جابر 2019

3385 248 الشیماء السید عیسي Dermatology MSc
معدل انتشار القصور الجنسى اثناء الحمل 

فى السیدات في منطقة دلتا مصر
Prevalence of female sexual dysfunction 
during pregnancy in delta Egypt محمد عبد الواحد جابر 2019

3389 249 ساره احمد عباس السید Dermatology MSc جوده الحیاه في مرضي الشعرانیھ Quality of life in patients of hirsutism محمد عبدالواحد جابر 2019

3402 250 شیماء علي فلیفل Dermatology MSc

دراسة ھستوكیمیائة مناعیة لألكسین 2 
في مرضي 

ذو الفقاع الشائع
Immunohistochemical Expression of Axin 
2 in Pemphigus Vulgaris إیمان عبدالفتاح سلیط  / ھبھ هللا سعد الدین خلیل 2019

3415 251 والء عادل السید عبده Dermatology MSc
دراسة مناعیة ھیستوكیمیائیھ إلظھار دور 

الھیباریناز (1) و(2) في مرض الصدفیة
Immunohistochemical expression of 
heparanase 1 and 2 in psoriasis محمد عبد المنعم شعیب 2019

3416 252 سالي عاطف احمد رافت Dermatology MSc

تقییم  التحور الجیني لالندوبالزمیة شبكیة 
أمینوببتیداز 1 في مرضى التھاب الجلد 

التأتبي

Assessment of endoplasmic reticulum 
aminopeptidase 1 gene polymorphism in 
atopic dermatitis patients

ھشام نبیل خالد الشامي / ھبھ هللا سعد الدین خلیل 
بازید  /إیمان مسعود عبد الجید مسعود 2019

3422 253 سمر مجدي عبد الھادي حسان Dermatology MSc

تقییم جودة الحیاه والوظیفھ الجنسیھ لدى 
السیدات الحوامل التى تعانى من التغیرات 

الجلدیة المصاحبة للحمل

Assesment of quality of life and sexual 
function in ladies with pregnancy–related 
skin changes ھشام نبیل خالد الشامي / ھبھ هللا سعد الدین بازید 2019

3430 254 اسراء السید عبد الحمید عفصھ Dermatology MSc
تأثیر متالزمة المبیض المتعدد الكیسات 

على الخلل الوظیفي الجنسي لإلناث
Effect of polycystic ovarian syndrome on 
female sexual dysfunction 2019 محمد عبد الواحد جابر

3436 255 ایھ عبدالحمید ادھم احمد Dermatology MSc

 
تقییم كفاءة طرق العالج المختلفة في 
حاالت الوحمات الدمویة لدي االطفال

Evaluating the Efficacy of Different 
Treatment Modalities in Cases of Infantile 
Hemangioma ھشام نبیل خالد الشامي / ریم احمد عبدالعزیز حسن 2019

3437 256 ساره مجدي عبد العظیم Dermatology MSc
الصدفیة وعالقتھا باالعتالل الجنسي لدى 

اإلناث
Psoriasis and sexual dysfunction in 
females محمد عبدالواحد جابر 2019

3438 257 مروه السید امین موسي Dermatology MSc
اإلظھار المناعى الھستوكیمیائى      
لألكسین-2 في الندبات الغیر طبیعیة

Immunohistochemical Expression of Axin-
2 
in Abnormal Scar

ایمان عبد الفتاح سلیط  /  ھبھ هللا سعدالدین خلیل 
بازید 2019

3448 258 ھاجر محمد حسن الماوي Dermatology MSc

متوسط حجم الصفائح الدمویة ونسبة 
كرات الدم البیضاء المتعادلة الي الخالیا 

اللمفاویة في أمراض الجلد التكاثري

Mean Platelet Volume and Neutrophil-
Lymphocyte Ratio in Proliferative Skin 
Diseases

محمد احمد باشا  / ریم أحمد عبد العزیز حسن / 
ریھام صالح الزیات 2019

3465 259 ھاجر محمود عبد القادر خالف Dermatology MSc
التعدد الجیني للدیفینسین بیتا 1 في 

مرض البھاق غیر القطعي
Human beta-defensin 1 gene 
polymorphisms in nonsegmental vitiligo محـمد عبد المنعم شعیب / عزه زغلول لبیب 2019

3473 260 امینھ محمد عیاد Dermatology MSc
دورالكورنیولین في الصدفیة اللوحیة : 

دراسة مناعیة ھستوكیمیائیة
Role of Cornulin in Plaque Psoriasis: An 
Immunohistochemical Study مصطفي احمد ھمام / نانیس شوقى ھولھ 2019

3477 261 والء صبري محمود القاضي Dermatology MSc
اإلظھار االمینوھستوكیمیائى لمستقبالت 
مجال الدیسكودین 1 في مرض الصدفیھ

Immunohistochemical Expression of 
Discoidin Domain Receptor1 (DDR1) in 
Psoriasis.

محمد احمد باشا  /  رحاب منیر سمكھ  /  ریم أحمد 
عبدالعزیز حسن 2019

3478 262 بسنت السید حسین فرج Dermatology MSc
االظھار الھیستوكیمیائي المناعي لكل من 

السوكس 9 والسي دي 34 في الثعلبة

Immunohistochemical expression of  SOX 
9
 and CD 34 in alopecia areata عالء حسن مرعي    / رانیا عبدهللا عبدهللا حسنین 2019

3481 263 سمر محمد سعد صالح Dermatology MSc
تقییم مستوي األنترلوكین 15 في مصل  

الدم في مرضي الثعلبھ البقعیھ
Assessment of Serum Level of Interleukin -
15 in Patients with Alopecia Areata

مصطفي محمد سلیمان  / ھبھ هللا سعد الدین خلیل 
بازید / ایمان مسعود عبد الجید 2019



3484 264 شیماء عبد العلیم احمد نصار Dermatology MSc
تقییم الوظیفة الجنسیة لدى السیدات اثناء 

فترة الحمل
Assessment of sexual function among 
women during gestational period محمد عبد الواحد جابر 2019

3498 265 ضحي بكر محمد Dermatology MSc
حالة فیتامین د في المرضى الذین یعانون 

من العد الوردى
Study of Vitamin D and Calcium Levels in 
Patient with Rosacea ماجده مصطفي حجاج / نھي ربیع محمد بیومى 2019

3507 266 مصطفي محمد جالل Dermatology MSc
اإلنترلوكین 18 في الحزاز المسطح: 

دراسة سریریة بیوكیمیائیة ووراثیة
Interleukin-18 in Lichen Planus: A clinical, 
biochemical and genetic study

مصطفي احمد محمود ھمام / عزه جابر عنتر فرج / 
عزة زغلول لبیب 2019

3516 267 محمد ھشام احمد غنیم Dermatology MSc
تقییم دور المیالتونین فى مرضى ضعف 

االنتصاب
Evaluation The Role of Melatonin in 
Erectile Dysfunction Patients

 محمد عبد الواحد جابر /   ریم احمد عبد العزیز 
حسن 2019

3525 268 حنان عبد المقصود دربالھ Dermatology MSc

قیاس األلبومین المعدل لنقص الترویة 
باعتباره عالمة حیویة في التنبؤ باإلجھاد 

التأكسدي في مرضى  الذكور المصابین 
بالعقم

Ischemic Modified Albumin as a 
Biomarker in Predicting Oxidative Stress 
in Male patients with Primary Infertility

محمد عبد المنعم شعیب / ریم احمد عبد العزیز حسن 
/ نھي ربیعي بیومي 2019

3529 269 نفیسھ زكي ابراھیم عبد الجلیل Dermatology MSc
دراسة دور ھرمون اللبتین واالدیبونكتن 

في مرضي  حب الشباب البدناء
Evaluation of leptin and adiponectin levels 
in obese patients with acne vulgaris ماجده مصطفي حجاج / منال عبد العزیز سعفان 2019

3538 270 ھدي عبدهللا احمد بسیوني Dermatology MSc

قیاس مستوى مضاد السیرامید  و 
االنترلوكین 4 و معامل نخر االورام في 

مرضى الجذام المصریین المكتشفین حدیثا

Study of Serum level of Anti-ceramide 
antibodies, Interleukin-4,Tumour necrosis 
factor TNF in newly diagnosed Egyptian 
leprosy patients

ھشام نبیل خالد / ھبھ هللا سعد الدین بازید / ایمان 
مسعود عبد الجید 2019

3541 271 مھا محمود عبد الغني ابو الخیر Dermatology MSc

دراسة تعدد الشكل الجیني للجرانزیم ب 
في البھاق

 الغیر قطعي
Study of Genetic Polymorphism of 
Granzyme B in Non-Segmental Vitiligo

عالء حسن مرعي / وفاء احمد شحاتھ / سالي محمد 
الحفناوي 2019

3548 272 ھدیر السید جابر السید علي Dermatology MSc

االظھار المناعي الھیستوكیمیائي لكل من 
السوكس 9 والسي دي 34 في الحاصة 

األندروجینیة
Immunohistochemical expression of SOX 
9 and CD 34 in androgenetic alopecia عالء حسن مرعي / رانیا عبد هللا عبد هللا حسنین 2019

3549 273 إیمان سعد محمد عسكر Dermatology MSc

دراسة مناعیة ھستوكیمیائیة للكشف عن 
اإلندوكان في الجلد المصاب وغیر 

المصاب في مرضي الصدفیة

Immunohistochemical Expression of 
Endocan in Involved and Uninvolved Skin 
in Patients with Plaque Psoriasis

مصطفي أحمد ھمام / أسماء جابر عبده / ریم أحمد 
عبد العزیز 2019

3563 274 نیرة سعد عطیة أحمد Dermatology MSc

دراسة مستوى السیلینیوم والزنك 
وفیتامین سى فى مصل الدم وعالقتھ 
باألشكال األكلینیكیة المتعددة لمرضى 

الجذام

Study Of The Serum Level Of Selenium, 
Zinc And Vitamin C And Its Relation With 
The Clinical Spectrum Of Leprosy

ھشام نبیل خالد الشامى / ھبة هللا سعد الدین خلیل 
بازید / ھبة هللا سعد الدین خلیل بازید 2019

3575 275 رشا احمد محمد داود Dermatology MSc
تقییم دور البروتین المرتبط بالریتینول في 

حاالت الثآلیل الجلدیة المقاومة

Assessing the role of Serum retinol- 
binding protein in cases of resistant skin 
warts

ھشام نبیل خالد / ھبة هللا سعد الدین خلیل بازید / 
ایمان مسعود عبد الجید 2019

3577 276 إیمان محمود مصطفى فلیلة Dermatology MSc

دور التعدد الجیني لجین الھلیكیز 
المستحث باالنترفیرون  1 في مرض 

البھاق

Role of Interferon-Induced 
Helicase 1 Gene Polymorphisms 
in Vitiligo

محمد أحمد باشا / ریم احمد عبدالعزیز حسن / نھى 
ربیع محمد بیومي 2019

3579 277 ایمان جمال العراقي Dermatology MSc

تأثیر العالج الكیمیائي بین السیدات 
المصابھ بسرطان الثدي على العجز 

الجنسي

Effect of chemotherapy on sexual 
dysfunction among women with Breast 
Cancer محمد عبد الواحد جابر 2019

3583 278 أحمد عمار أحمد حلمي عمران Dermatology MSc تأثیر فرط التعرق األولي على جودة الحیاة
The impact of primary hyperhidrosis on 
quality of life محمد عبد الواحد جابر 2019

3585 279 الشیماء محمد رأفت حامد Dermatology MSc

تقییم دور عدوي التوكسوبالزما الكامنة 
في التغیرات الھرمونیة كمسبب لمرض 

حب الشباب والثعلبة األندروجینیة

Assessment of Toxoplasma latent 
infection role in hormonal changes as a 
cause of acne and androgenic alopecia ماجدة مصطفي حجاج / منال عبد العزیز سعفان 2019



3588 280 مروة حمدى السید خلیل Dermatology MSc

دراسة  مقارنة بین استخدام اللیتزر 
الیاجى 1064nmوالكورتیكوستیروید 
الموضعى فى عالج حب الشباب الحادر 

العنقى القفوى

Comparative study between Nd-YAG laser 
and
intralesional injection of corticosteroid in
treatment of Acne Keloidalis Nuchae ماجدة  مصطفى حجاج 2019

3589 281 اسماء محمد عبد الرسول Dermatology MSc

تقییم مستوى االورسومیكوید بدویتن أفى  
مصل الدم والبول لدى مرضى الصدفیة 

ودراسة عالقتة لشدة المرض

Evaluation of serum and urinary 
orsomucoid protein A in psoriatic patients 
and their relation to severity of disease ھشام نبیل خالد / ھبھ هللا سعد الدین خلیل بازید 2019

3598 282 أسماء نجیب أحمد الفوال Dermatology MSc
دراسة مستوى الكادمیوم في مصل و منى 

المدخنین و مقارنتھ بغیر المدخنین

Study of Serum and Seminal Plasma 
Cadmium Level in Smokers Compared to 
Non-Smokers عبدهللا محمد عطیة / ھبة هللا سعد الدین خلیل بازید 2019

3619 283 علیاء فتح هللا محمد الشافعي Dermatology MSc
تاثیرمرض الحزوز المستعرضة للحوامل 

علي جودة الحیاة

The Impact Of Stria Gravidarum On 
Quality 
Of Life Issues محمد عبد الواحد جابر 2019

3630 284 كریم مدحت محمد حشمت Dermatology MSc
جالكتین -9: كمتنبىء بنشاط التھاب الجلد 

التأتبى
Galectin-9: A Predictor of Atopic 
Dermatitis  Activity محمد عبدالمنعم شعیب / مني صالح الدین حبیب 2019

3643 285 شیماء سامي عبد الھادي حماد Dermatology MSc

معرفة سلوك و ممارسات عامة الناس 
حول االثار الضارة للتعرض للشمس و 

طرق الحمایة ببعض مناطق محافظة 
المنوفیة

Knowledge , attitudes and practices of the 
general populations
 on the harmful effects of sun exposure 
and the ways of 
protection in some areas of Menoufia 
governorate محمد عبد الواحد جابر 2019

3667 286 مریم علي عبد الوھاب إمام Dermatology MSc

انتشار االھتمامات الجنسیة الشاذة بین 
البالغین في مصر

أطروحة
Prevalence of Paraphilic Interests among 
Adults in Egypt محمد عبد الواحد جابر 2019

3671 287 أماني ناجي عبدهللا جرجس Dermatology MSc
 (rs2275913) التعدد الجیني

لالنترلوكین-17في مرضى الجذام
Interleukin -17 (rs2275913) gene 
Polymorphism in Leprosy Patients عزة جابر عنتر فرج / عزة زغلول لبیب 2019

3674 288 فاطمة مجدي جودة فراج Dermatology MSc السمنة و االعتالل الجنسي لدي النساء Obesity and Sexual Dysfunction In Women محمد عبد الواحد جابر 2019

3682 289 سمر السید على سیف الدین Dermatology MSc

دراسة العالقة بین المشتقات ذات الصلة 
بالبیورین واإلضطرابات الكلویة لدى 

مرضى الصدفیة

Study of correlation between related 
purine derivatives and renal disorders in 
patients with psoriasis

محمد عبد المنعم شعیب / إیمان صالح الدین السید 
عرفات 2019

3684 290 وسام سعید احمد األشقر Dermatology MSc

تقییم انزیم جلوتاثیون بیروكسیدیز في 
مرضي الكلف: دراسة اكلینیكیة ومناعیة 

ھیستوكیمیائیة

Evaluation of Glutathione peroxidase 
enzyme in patients with Melasma: A 
clinical and immunohistochemical Study ھشام نبیل خالد / أسماء جابرعبده 2019

3691 291 أمیرة محمد یوسف Dermatology MSc
دراسة مستوى الزنك في مصل و منى 

المدخنین و مقارنتھ بغیر المدخنین

Study of Serum and Seminal Plasma Zinc  
Level in Smokers Compared to Non-
Smokers عبدهللا محمد عطیة 2019

3699 292 ھبة عمر عبد الحسیب المھدي Dermatology MSc

العالقھ بین التباین الوراثي لعامل النسخ 
وینت تي سي اف٧ ال ٢( تي سي اف ٤) 

والثعلبة البقعیة

The Association between Genetic 
Variationin of Wnt Transcription Factor 
TCF7L2 (TCF4) and Alopecia Areata ھشام نبیل خالد /  ھبة هللا سعد الدین خلیل بازید 2019

3704 293 آیات جمال حسنین حشیش Dermatology MSc
دراسة اللیبوكالین-2في دم وانسجة 

مرضى التھاب الكبد-سي المصاحب للحكة
Astudy of serum and tissue Lipocalin-
2(LCN2) in HCV pruritic patients

ایمان عبد الفتاح سلیط  / ھبة هللا سعدالدین خلیل 
بازید / أحمد عز العرب 2019

3707 294 أماني عادل زناتي سالمة Dermatology MSc
تأثیر الطرق المختلفة لوسائل منع الحمل 

على الوظائف الجنسیة لدى المرأة
Influence of various methods of 
contraception on Female Sexual Functions محمد عبد الواحد جابر 2019

3710 295 شیماء السید أمین موسى Dermatology MSc تأثیر التدین على الجنس عند النساء Religiosity and the sexuality of women محمد عبد الواحد جابر 2019



3719 296 أمیرة عبد الرؤوف فھمى ھیكل Dermatology MSc

قطع الندبات لعالج حب الشباب باستخدام 
كانیوال متبلدة مع حقن بالزما  مع 

استخدام الوخز باالبر المجھریة

Subcision with Blunt Canula in 
Combination with Injection of PRP and 
Microneedling In Treatement of Acne Scar محمد عبد المنعم شعیب / محمد عبد الواحد جابر 2019

3721 297 مي محمد غازي الخولي Dermatology MSc

 االرتباط بین التعدد الجیني 308 و 238 
لمعامل النخر الورمي الفا وعالقتھ بمرض 

الصدفیھ

Association between pro-inflammatory 
cytokine tumour necrosis factor-α gene 
promoter -308 and - 238
polymorphism whith psoriasis ماجدة مصطفي حجاج / نسرین جمال الدین الھلباوي 2019

3725 298 فدوى محمد صالح النخیلي Dermatology MSc

التطبیق المناعي لبروتین الھوكس دي 3 
في 

مرض اللوحة الصدفیة

Immunohistochemical expression of 
HOXD3
in psorsisis

عالء حسن مرعي / أسماء جابر عبده / ریم أحمد 
عبد العزیز حسن 2019

3730 299 إیناس كامل شفیق دشیش Dermatology MSc

مستوي عامل النیوروتروبین المشتق من 
المخ في الدم و عالقتھ  باألعراض 

النفسیة في اإلناث مع حب الشباب الشائع

Serum level of brain-derived neurotrophic 
factor and its association with 
psycological symptoms in female with 
acne vulgaris ماجدة مصطفي حجاج / رانیا محمد عزمي 2019

3740 300 علیاء شعبان عبدالفتاح محفوظ Dermatology MSc
تعدد الشكل الجیني لبیروكسیزوم منشط 

مستقبالت جاما في  الحاصة األندروجینیة

Peroxisome Proliferator Activated 
Receptor Gamma Gene Polymorphism in 
Androgenetic Alopecia إیمان عبد الفتاح سلیط 2019

3741 301 أمیرة محمد سالم الدلتونى Dermatology MSc

دراسة قیاس مستوي مصل عامل التغذیة 
العصبیة وفیتامین د وعالقتھم بحدة 

االكتئاب في مرضى البھاق

Study of serum brain derived neurotrophic 
factor and serum vitamin D levels and 
their correlation with depression severity 
in vitiligo patients

ایمان عبدالفتاح سلیط / عفاف زین العابدین رجب / 
سالي محمد الحفناوي 2019

3743 302 سمر جعفر عبد الجلیل Dermatology MSc

السوكس 2 في سرطان الجلد غیر 
المیالني: دراسة سریریة ومناعیة 

ھستوكیمیائیة
Sox2 In Non Melanoma Skin Cancer: A 
Clinical And Immunohistochemical Study عزة جابر عنتر فرج / اسماء جابر عبده 2019

3746 303 أحمد عبد الحمید حافظ فیاض Dermatology MSc
دراسة التعدد الجیني لجین أكت 1

في اإلكزیما الدھنیة
Study of ACT1 gene polymorphism in 
seborrheic dermatitis مصطفى أحمد ھمام  / إیمان مسعود عبد الجید 2019

3749 304 أمیرة محمد رشاد البیومي Dermatology MSc

دراسة قیاس مستوي عامل التغذیة 
العصبیة ومستوي فیتامین د وعالقتھم 

بحدة االكتئاب في مرضي الثعلبة

 STUDY OF SERUM BRAIN-DERIVED 
NEUROTROPHIC FACTOR AND SERUM 
VITAMIN D LEVELS AND THEIR 
CORRELATION WITH DEPRESSION 
SEVERITY IN PATIENTS WITH ALOPECIA 
AREATA

ایمان عبد الفتاح سلیط / عفاف زین العابدین رجب / 
سالي محمد الحفناوي 2019

3753 305 ساره السید محمد الغزولى Dermatology MSc
التعدد الجیني لمستقبالت األندروجین 

والوظائف الجنسیة لإلناث
Association between androgen receptor 
polymorphism and female sexual functions عزه جابر عنتر فرج / نسرین جمال الدین الھلباوي 2019

3754 306 عزة كمال حامد القزاز Dermatology MSc
دور منظار الجلد فى تشخیص مرض 

البھاق وفى تقییم استقراره    اإلكلینیكى
Role of dermoscopy in the diagnosis of 
Vitiligo and evaluating its clinical stability ھشام نبیل خالد الشامى 2019

3755 307 ھناء جمیل فھیم صقر Dermatology MSc
دراسة اللیبوكالین-2 فى مصل وأنسجة 
مرضى الكلى المزمنة المصابون بالحكة.

A study of serum and tissue lipocalin-2 in 
chronic kidney disease pruritic patients.

ایمان عبد الفتاح سلیط / أحمد راغب توفیق / ھبة 
هللا سعد الدین خلیل بازید / رانیا عبد هللا عبد هللا 

حسنین 2019

3756 308 سحر سامي محمود عفیفي Dermatology MSc
انتشار عسر الجماع عند اإلناث في 

منتصف العمر في الدلتا
Prevalence of dyspareunia in middle aged 
females in delta محمد عبدالواحد جابر 2019

3758 309 عال عبدالرحیم أحمد الشاعر Dermatology MSc

مستوى البروتین الرابط للریتینول فى الدم 
 فى مرض الثعلبھ البقعیھ وعالقتھ 

بخطورتھا وتكرار حدوثھ

Serum level of retinol binding 
protein(RBP) 4 
in alopecia areata and its relation with  
disease 
clinical  severity and recurrence 2019 ماجده مصطفى  حجاج / شیرین صبحى النیدانى



3762 310 یاسمین أیمن رفاعي Dermatology MSc
الظھور المناعي للفوكس بي 3 وسي دي 

39 في داء الثعلبة
Immunhistochemical Expression of 
FOXP3 and CD39 in Alopecia Areata

مصطفي أحمد ھمام / ھبة هللا سعد الدین بازید / 
رانیا عبدهللا عبدهللا حسنین 2019

3763 311 منى محیي مصطفى الدسوقي Dermatology MSc
التأثیرات الجنسیة والنفسیة والتغیرات 
الجسدیة المصاحبة لعملیة ترمیم الثدي

Sexuality, Depression and Body Image 
after Breast Reconstruction محمد عبدالواحد جابر 2019

3770 312 مروة السید محمد الشویل Dermatology MSc
دراسة مستوى  S100b في الدم كعالمة 

حیویة لنشاط البھاق
Study of serum level of S100b as a 
biomarker of vitiligo activity ماجدة مصطفى حجاج / منال عبد العزیز سعفان 2019

3787 313 نھي محمد رضا یاسین جعفر Dermatology MSc

االشكال المتعددة للنیوكلیوتید االحادي 
لجین البروتین المتكرر والغني باللیوسین 

ذو المسیطر المرتبط بالنیوكلیوتید في 
مرض الصدفیة

SNP of nucleotide binding domain And 
Leucine Rich Repeat Containing Proteins 
in Psoriasis عزة جابرعنتر فرج / ایمان عبد الفتاح بدر 2019

3793 314 سمرعلى عبدالرؤف عیاد Dermatology MSc

الكلف وتأثیره على جودة حیاة المرأة
خطة بحث مقدمة للحصول على درجھ 

الماجستیر في االمراض الجلدیة 
والتناسلیة وأمراض والذكورة

Melasma and its impact on quality of life 
of women محمدعبدالواحد جابر 2019

3802 315 رحاب إبراھیم فتحي Dermatology MSc
إستخدام منظار الجلد فى تشخیص 

أمراض األظافر المختلفة Dermoscopy in various Nail Diseases
محمد عبد المنعم شعیب / ھشـــام نبیـــل خالـــد / 

أحمد محسن صادق 2019
3804 316 إیناس عبد العزیز محمد شعبان Dermatology MSc جودة الحیاة في مرضى الصدفیة Quality of life in patients with psoriasis محمد عبد الواحد 2019

3815 317 آیة حسن محمد الجندي Dermatology MSc

دراسة  مستوي بروتین الصدمة الحراریة 
 70

في مصل  الدم في مرضي الثعلبة
Evaluation of serum
Heat shock protein 70 in Alopecia areata

مصطفي محمد سلیمان / ایمان صالح الدین السید 
عرفات 2019

3818 318 رشا شوقي عناني Dermatology MSc

تقییم التعبیر الجینى للبروتین الغیرمزدوج 
2 والبروتین المرتبط بالدینامین 1 في 

الصدفیة اللوحیة

Evaluation of Genetic Expression of 
Uncouplingprotein 2 and Dynamin Related 
Protein 1in Plaque Psoriasis

مصطفي أحمد ھمام / وفاء أحمد شحاتھ / شیماء 
عبدالستار رفعت 2019

3827 319 یاسمین حسنى ابراھیم اللیثى Dermatology MSc
تاثیر موانع الحمل الھرمونیة على الخلل 

الوظیفى الجنسى لالناث
Effect of hormonal contraceptive on 
female sexual dysfunction محمد عبد الواحد جابر 2019

3840 320 اسماء على السید ابو الحسن Dermatology MSc

اظھار البروتین المرتبط بالحمض النووى 
الریبوسومى المحفز بالبروده في كل من 

الدم واألنسجة لمرضى الصدفیة

Expression of Cold-inducible RNA- 
Binding Protein in both serum and tissue 
of psoriasis patients محمد عبد المنعم شعیب / رانیا عبدهللا عبدهللا حسنین 2019

3842 321 ھیام عاطف احمد عمر Dermatology MSc

اظھار البروتین المرتبط بالحمض النووى 
الریبوسومى المحفز بالبروده في كل من 

الدم واألنسجة لمرضى البھاق

Expression of Cold-Inducible RNA-Binding 
Protein in Both Serum and Tissue of 
Vitiligo Patients عالء حسن مرعى / رانیا عبدهللا عبدهللا حسنین 2019

3846 322 بسمة عبد هللا عبد العزیز الدسوقي Dermatology MSc

تأثیر الھرمونات الجنسیة االستیرویدیة 
على اختالل العالقة الجنسیة في النساء 

االتي لدیھن سلس بولي

Effect of serum steroid sex hormones on 
female sexual dysfunction in urinary 
incontinent patients

عزة جابر عنتر فرج / محمد عبد المنعم على 
الشاذلي / ایمان عبد الفتاح بدر 2019

3853 323 مروة صبحى عبدالحمید الخیسى Dermatology MSc
فعالیة وتقییم زراعة الشعر فى المرضى 

الذین یعانون من الصلع الوراثى

Efficacy and evaluation of hair 
transplantation in patients with 
androgenic alopecia محمد عبد الواحد جابر /  دالیا مفرح السقا 2019

3859 324 اسماء ناجي عبدالعلیم Dermatology MSc
التعدد الجیني لجین ( جي ان ال واي )
ودوره المحتمل فى فھم مرض الصدفیة

GNLY gene polymorphism : a potential 
role in understanding psoriasis 
pathogensis ھشام نبیل خالد / یاسر عبد الستار الغباشى 2020

3863 325 ھبة عمر عبد الحسیب المھدي Dermatology MSc

العالقھ بین التباین الوراثي لعامل النسخ 
وینت تي سي اف٧ ال ٢( تي سي اف ٤) 

والثعلبة البقعیة

The Association between Genetic 
Variationin of Wnt Transcription Factor 
TCF7L2 (TCF4) and Alopecia Areata ھبة عمر عبد الحسیب المھدي / ھشام نبیل خالد 2020

3872 326 وسام احمد توفیق حسن عبد العال Dermatology MSc
فھم دور الدوبامین في االضطرابات 

الجنسیة لإلناث
Understanding the Role of Dopamine in 
Female Sexual Disorders عزة جابر عنتر فرج / إیمان عبد الفتاح بدر 2020

3875 327 نجالء حداد أحمد عبداللطیف Dermatology MSc
دراسةھستوكیمیائیة مناعیة لالیریزین في 

مرضى الصلع الذكوري
Immunohistochemical Study of Irisin in 
Androgenetic Alopecia إیمان عبدالفتاح سلیط  /  مروة محمد داود 2020



3876 328 حسنة السید علي النجار Dermatology MSc

تجزئة كیو آر اس: ھل تكون عالمة 
بسیطة وجدیدة ألمراض القلب واألوعیة 

الدمویة في مرضى الضعف الجنسي؟

Fragmented QRS; can be a new and 
simple marker of cardiovascular diseases 
in erectile dysfunction patients?

عالء حسن مرعي / أحمد مختار القرش / ولید 
عبدالفتاح موسى 2020

3878 329 میادة شوقى عبد الواحد نور الدین Dermatology MSc

تقییم نسب معاییر الدم والبروتین 
التفاعلي سي كدالالت التھابیة في داء 

الثعلبة البقعیة

Evaluation of Blood Parameters Ratios 
and C-Reactive Protein as Inflammatory 
Markers in Alopecia Areata محمد أحمد باشا / سارة محمود صالح الدیب 2020

3880 330 إیناس محمود أحمد السید Dermatology MSc
تى. إس. ال. بى وتقییم دوره كمؤشر 

جدید مرتبط بظھور وشدة مرض الصدفیة

TSLP: evaluating its role as a new marker 
related to presence of psoriasis vulgaris 
and its severity ھشام نبیل خالد / یاسر عبدالستار الغباشى 2020

3881 331 وسام جمیل عبد الحمید Dermatology MSc

البروتین-1 الشبیھ بالكیتینیز-3 ودوره 
كمؤشر لإللتھاب وإحتمالیة حدوث 

اضطراب  بمستوى دھون الدم فى مرضى 
حب الشباب

Chitinase 3 protein-like1: its role as a 
biomarker of inflammation and disturbed 
lipid profile risk in acne vulgaris patients ھشام نبیل خالد / یاسر عبدالستار الغباشى 2020

3885 332 سارة صبرى حسین جعفر Dermatology MSc

ھرمون األیریزین فى مرضى الصلع 
الذكورى وعالقتھ بمتالزمة التمثیل 

الغذائى  وعوامل الخطر ألمراض القلب 
واألوعیة الدمویة

Serum Irisin in androgenetic alopecia 
patients and its correlation with metabolic 
syndrome and cardiovascular risk

إیمان عبدالفتاح سلیط / سالى محمد الحفناوي / ھیام 
عبد المنصف عبداللطیف 2020

3886 333 یاسمین جمال سالم سعد Dermatology MSc
دراسة تعدد األشكال الجینیة للبیتین فى 

مرض الثعلبة
Study of leptin gene polymorphism in 
alopecia areata مصطفى أحمد ھمام 2020

3894 334 شیماء بسیونى زكى ابراھیم Dermatology MSc
دراسة التعدد الجیني لإلنترلوكین 19 في 

البھاق
Study of Il19 gene polymorphisim in 
vitiligo عالء حسن مرعي / إیمان مسعود عبد الجید 2020

3898 335 علیاء احمد علي زھران Dermatology MSc األمراض الجلدیة المصاحبة للسمنة Cutaneous disorders  related to obesity محمد عبد الواحد جابر 2020

3907 336 سھاد اسماعیل شلبي Dermatology MSc

االصابة الفطریة لألظافر: دراسة العالقة 
بین فحص األظافر بالدیرموسكوب 

ومزرعة الفطریات
Onychomycosis: Correlation between the 
dermoscopic patterns and fungal culture محمد احمد الباشا / مبروك محمود غنیم 2020

3913 337 شیماء حمدي عبدالرؤف Dermatology MSc
اإلظھار مناعى ھستوكیمیائى لمستقبالت 
مجال الدیسكودین 1 في الندبات الجلدیة

Immunohistochemical Expression of 
Discoidin Domain Receptor1 (DDR1) in 
Scar محمد أحمد باشا / رحاب منیرسمكھ 2020

3939 338 رویدا علي خلیل صالح Dermatology MSc
األحداث المجھدة وتركیزمصل الماده بي 

في مرضى      حب الشباب الشائع

Stressful Events and Serum 
Concentration of Substance P in Acne 
Vulgaris Patients

مصطفي محمد سلیمان / منال عبد العزیز سعفان / 
أحمد نبیل رمضان 2020

3945 339 أمیرة فتحي محمد السندبیسي Dermatology MSc

تقییم فعالیة وسالمة ھالم البالزما فقیرة  
الصفائح الدمویة  كمادة حشو الجلد 

الذاتي لتجدید الوجھ

Assessment of the efficacy and safety of 
platelet poor plasma gel as autologous 
dermal filler for facial rejuvenation محمـد عبـد الواحـد جابر 2020

3948 340 یاسمین أیمن رفاعي Dermatology MSc
الظھور المناعي للفوكس بي 3 وسي دي 

39 في داء الثعلبة
Immunhistochemical Expression of 
FOXP3 and CD39 in Alopecia Areata مصطفي أحمد ھمام / رانیا عبدهللا عبدهللا حسنین 2020



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

417 1 عال سعید ابو عبید
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
الدور التشخیصي للموجات الصوتیة علي الصدر 

في الحاالت الحرجة بالعنایة المركزة

role of lung ultrasound in the 
diagnosis of lung and pleural 
diseases in critically ill patient

نحوي محمد ضحي / اسامھ محمد عبید / 
إیناس عبد المحسن شاھین 2014

441 2 مي طلعت بیومي مشحال
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
االعراض المصاحبھ وكیفیھ التعامل مع اصابات

 القلب والصدر في قسم الطوارئ

presentation and management of 
cardiothoracic trauma in 
emergency department. محمد لیثي / مدحت رضا ناشي 2014

550 3 نھي احمد الجندي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

دور الفحص اإلیجابي بالموجات فوق الصوتیة في 
مرضي اإلصابات الرضیة ذوي الوظائف الحیویة 

الغیر مستقرة في عملیات االستكشاف

positive focused assessment 
sonography as indication of 
laparotomy in hemodynamically 
unstable blunt traumatized patient

اشرف عبد الھادي زین الدین / طارق محي 
راجح / سامح مصطفي عزب 2014

662 4 اثار فكري عبد المجید الشین
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
الدور التشخیصى للمنظار الشعبى فى تقییم شدة 

اصابات الرئة االستنشاقیة

diagnostic value of bronchoscopy 
in assessing the severity of 
inhalational lung injury

شوقي شاكر جاد / طارق فؤاد كشك / احمد 
عامر خمیس 2015

714 5 محمد عبد الرحمن
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

دراسة مقارنة الستعمال التنفس الصناعي بواسطة 
القناع مباشرة بعد ازالة األنبوب الحنجرى لتسھیل 

عملیة الفطام بعد فشل تنفسى حاد

comparative study of the use of 
noninvasive ventilation 
immediately after extubation to 
facilitate weaning after acute 
hypoxemic respiratory failure

محمد حلمي ابراھیم عفیفي / الھام محمد 
الفقي 2015

761 6 محمود نبیل زكي غنیم
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

دراسة مقارنة الستعمال التنفس الصناعي بواسطة 
القناع مباشرة بعد ازالة األنبوب الحنجرى لتسھیل 

عملیة الفطام بعد فشل تنفسى حاد في 
داءاالنسدادالرئوي المزمن

comarative study between 
noninvasive ventilation in weaning 
and invasive ventilation 
immediately after extupation in 
type 2 respiratory failure

محمد حلمي ابراھیم عفیفي / سامي سید 
احمد الدحدوح 2015

804 7 محمد فوزي احمد جعفر
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
تقییم دینامیكا الدم بالخصیة بعد إصالح الفتق 

األربي

SONOGRAPHIC EVALUATION OF 
TESTICULAR
 HEMODYNAMICS AFTER 
INGUINAL HERNIA REPAIR مجدي احمد لولج / تامر علي سلطان 2015

839 8 اسالم سعید سالم عبد ربھ
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
دیكسمیدیتومیدین مقابل البروبوفول أثناء التھدئھ 
عند الفطام من المریض الخاضع للتنفس الصناعى

Dexmedetomidine versus
Propofol for Sedation during 
WEANING from mechanical 
ventilation patient نجـــوي محمد ضحا / اسماء اسماعیل سالمھ 2015

845 9 احمد عاطف متولي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
 S-100B إصابات الرأس: قیاسات بروتین

وارتباطھا بأشعات المخ

Traumatic Brain Injury: Serum S-
100B Protein Measurement Related 
to Neuroradiological Finding

نجوي محمد ضحا / سمر محمد كمال الدین 
فتح هللا / محمد مرسي المشد 2015

Emergency Medicine & Critical Care



853 10 عبد الرحمن علي علي ابو شادي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

دراسة منحنیات التنفس الصناعى كآداة لتقلیل عدم 
التناغم بین المریض وجھاز التنفس الصناعى 

ولتحسین تبادل الغازات أثناء التنفس الصناعى 
الغیر نافذ لمرضى التفاقم الحاد لمرض الرئة 

االنسدادى المزمن

Ventilator waveforms analysis as a 
tool to decrease patient-ventilator 
asynchrony and improve gas 
exchange during non-invasive 
ventilation for acute exacerbation 
of COPD محمد حلمي عفیفي / إلھام محمد الفقي 2015

863 11 مھند حمدي ابو عمر
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

فائدة نظام النقاط الجدید اللتھاب الزائدة الدودیة في 
الكبار في تحسین دقة تشخیص التھاب الزائدة 

الدودیة الحاد

Usefulness of new adult 
appendicitis score to improve 
diagnostic accuracy of acute 
appendicitis

سلیمان عبد الرحمن الشخص / عبد المنعم 
فرید / محرم عبد السمیع 2015

865 12 ایمان محمود حجازي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

تاثیر التقییم والعالج المبكر لطبیب الطوارئ على 
الوقت المحدد و الوفیات لمصابین الحوادث من 

االطفال

Effect of early assessment and 
management of emergency 
physician on time and mortality of 
pediatric poly trauma patients

مجدي احمد عبد الفتاح لولج / نجوان یسري 
صالح 2015

905 13 احمد عبد الحكم ایوب
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

نسبھ الصفائح الدمویھ الى الخالیا اللیمفاویھ 
واإلختالل الوظیفى اإلنقباضى للبطین األیسر فى 
المرضى الذین یعانون من احتشاء عضلھ القلب 

الحاد

Platelet-Lymphocyte ratio and left 
ventricular systolic dysfunction in 
patients with acute myocardial 
infarction ایمن أحمد عمر / محمود علي سلیمان 2015

910 14 محمد عبد هللا كامل محمد شاكر
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

الجدید في استخدام  مضادات التخثر ومضادات 
الصفائح 

 قبل و بعد العملیات الجراحیھ

An Update on the Perioperative 
Use of
Anticoagulants and Antiplatelets

احمد عبد الرءوف متولي / عبد الرحمن أحمد 
أحمد / نادیھ محیي الدین بھجت عباس 2015

924 15
محمد عبد العلیم عبد الفتاح 

یونس
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

المقارنھ بین الضغط المساند للتھویھ و الضغط 
المساند اثناء الزفیر

في فصل مرضى السدة الرئویة المزمنة بالرعایة 
المركزة .

Comparison between CPAP and 
Pressure Support Ventilation in 
Weaning Of Mechanically 
Ventilated COPD Patients in 
Intensive Care Unit

محمد حلمي عفیفي / ایناس عبد المحسن 
سلیمان 2015

926 16 ھند محمود انور محمد نصار
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

مقارنة المنظار اللیفى الضوئى تحت التخدیر العام 
باستخدام قناع الحنجرة، و تحت التخدیر الموضعي 

مع التھدئة الواعیة

Comparison between fiberoptic 
bronchoscopy 
under general anaesthesia using 
laryngeal mask and local 
anesthesia with conscious 
sedation

عصام عبد الحمید غنیم / نوران یحیي عزب 
/ ھالھ محمد قبطان 2015

975 17 محمد زكریا خلیل
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

تقنیة استخدام الجرعات العالیھ من االنسولین       
                

 مع الحفاظ علي المستوي الطبیعي للسكر مقارنة 
بالتحكم في مستوي السكر بالطریقھ التقلیدیھ في 
مرضي التلیف الكبدي الخاضعین الستئصال جزء 

من الكبد

Hyperinsulinemic-Normoglycemic 
technique versus the standard 
glucose control in cirrhotic 
patients undergoing hepatic 
resection

 محمد حلمي عفیفي / مجدي كمال خلیل   / 
مھا لطفي الشیخ 2015

1124 18 نجالء سامي عبد الھادي حماد
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

تقییم فعالیة العالج المبكرالموجھ في حاالت تسمم 
الدم البكتیرى الشدید وفى الصدمة البكتیریة 

وتأثیره على وظائف القلب

Efficacy Of Early Goal Directed 
Therapy in Severe Sepsis and 
Septic Shock and its Effect on 
Cardiac Function

خالد موسي ابو العینین / إیناس عبد المحسن 
شاھین / نیفین إبراھیم سامى / 2015



1130 19
اسالم محمد محمد عبد الكریم 

شتلھ
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

دور قیاس تأثیرالمحالیل الضئیلھ بالموجات الفوق 
صوتیھ للقلب في استنباط استجابھ مرضي الھبوط 

الحاد في الدوره الدمویھ للمحالیل

Mini fluid challenge guided by 
transthoracic echocardiography as 
predictor of fluid responsiveness 
in patient with acute circulatory 
failure

نجوي محمد ضحا / رباب محمد حبیب /ولید 
عبده إبراھیم / زینب عبد العزیز قاسمي 2015

1149 20 ایمان عبد هللا عبد الستار
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
مقارنھ بین عملیھ الشق الحنجرى الجراحیھ وعبر 

الجلد فى مرضى الحاالت الحرجھ .

Percutaneous Tracheostomy 
versus  surgical Tracheostomy In 
critically ill Adult patients:

ایمن احمد راضي / حاتم بھجت ابوالوفا / 
أشرف علي الدمرداش 2015

1176 21 والء سامي مختار
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
دور البنتراكسین 3 فى التشخیص المبكر لإللتھاب 

الرئوى المرتبط بجھاز التنفس الصناعى

Pentraxin 3 as an early marker in 
diagnosis of ventilator associated 
pneumonia

اماني سعید عمار / إبراھیم إبراھیم المحالوى 
/ ولید محمد فتحى   / أسماء إسماعیل سالمھ 2015

1185 22
احمد عبد العزیز محمد رشاد 

عبد العزیز
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
االختالف بین تركیز ثاني اكسید الكربون باالوردة 

المركزیة والشرایین في حاالت تسمم الدم
Central Venous to Arterial Carbon 
dioxide tension difference in sepsis

عبد الرحمن احمد احمد  / یاسر ابراھیم 
فتحي محمد  / خالد محمد جاب هللا 2015

1319 23 محمد حسن عبد الوھاب
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
تقییم فعالیة حاصرات بیتا في عالج الصدمة 

التلوثیة

Evaluation of The Effectiveness of 
Beta Blockers
 in Treatment of Septic Shock غاده علي حسن / صبري ابراھیم عبد هللا 2016

1405 24 مصطفي فتحي السعید عطا
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc الحدیث فى تشخیص وعالج  الجلطات الدمویھ
Update management of 
thromboembolism

اشرف محمد مصطفي    /ایناس عبد المحسن 
شاھین 2016

1446 25 احمد ابو بكر ابو ریھ خلیفھ
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
التدابیر المتبعة للحد من مقاومة مضادات 

المیكروبات في وحدة العنایة المركزة

Measures to Minimize 
Antimicrobial Resistance in 
Intensive Care Unit

صفاء محمد منصور ھالل / ھالھ محمد احمد 
قبطان 2016

1453 26 كریم جالل عبد هللا السید
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc خلل المیتوكوندریا في الصدمة التسممیة
Mitochondrial dysfunction in 
septic shock اماني سعید عمار / أسماء إسماعیل سالمھ 2016

1468 27 عال حاتم معروف عفیفي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc اإلعتالل العصبي والعضلي بوحدة الحاالت الحرجة
Neuromyopathy in critical care unit
Essay

یاسر ابراھیم  فتحي /عبد العظیم عبد الحمید 
البكري 2016

1476 28 مني كمال مسرجھ
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

دراسھ مقارنھ بین مقیاس شدة االصابات المتعددة 
ومقیاس علم وظائف االعضاء الحاد وتقییم الصحھ 

المزمن لتقییم نتائج المرضى الذین یعانون 
اإلصابات المتعددة

Comparative study between 
Trauma-Injury Severity Score 
(TRISS) and Acute Physiology & 
Chronic Health Evaluation Score 
(APACHE IV) to evaluate the 
outcome of poly-trauma patients

ایمن أحمد البتانوني / محرم عبد السمیع 
محمد عبد الشیھد  /محمد نزیھ شاكر نصار 2016

1571 29 منال السید محمد توتو
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc إعتالل تخثر الدم فى وحدات العنایة المركزة
Coagulopathy in the Intensive Care 
Unit ایمن احمد راضي / طارق عبد السالم الحناوى 2016

1590 30 رشا حمدي منصور محمد
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
دور الدالالت البیولوجیة

في مرضى الحاالت الحرجة
The role of biomarkers in critically 
ill patient.

خالد موسي ابو العینین / الھام السید محمد 
الفقي 2016

1601 31 محمود حامد عثمان عبد هللا
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc الدالالت الحیویة التشخیصیة والتنبؤیة لإلنتان
Diagnostic And Prognostic 
Biomarkers Of Sepsis

اسامھ عبد هللا مصطفي الشرقاوى  / نیفـــین 
مصطفى سلیمــــان 2016



1606 32 محمد محمد ابراھیم الشرقاوي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
عالج مضاعفات ما بعد جراحة تغیر

 الشرایین التاجیة : نظرة شاملة و حدیثة

Management of Post-operative 
Complications after Coronary 
Artery Bypass Graft Surgery
: An Updated Overview

احمد عبد الرؤوف متولي / نادیھ محي الدین 
بھجت 2016

1629 33 حاتم محمد شھدي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
معدل حدوث وانواع االصابات وعالقتھا ب 

كینماتیكا حوادث السیارات

Pattern of organ injuries and its 
incidence in relation to kinematics 
of Motor vehicles collisions مجدي احمد لولح / طارق محیي راجح 2016

1633 34 ایھ علي القاضي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc القئ الدموي الحاد : تقییم المخاطر
Acute Upper Gastrointestinal 
Bleeding: Risk assessment.

محرم عبد السمیع محمد عبد الشھید /  السید 
إبراھیم الشایب 2016

1660 35 محمد صالح محمد الشحات
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
التحدیثات األخیرة في ادارة حاالت الفشل الكلوى 

الحاد في مرضى العنایة المركزة

Updates in Diagnosis and 
management of Acute Kidney 
Injury in Critically Ill Patients

اســــامھ عبدهللا الشـــرقـاوي / خالد محمد 
جاب هللا 2016

1667 36 ھبھ محمد نجیب
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
التنبؤ بفاعلیة السائل العالجي في وحدة العنایة 

المركزة
Predictors of Effective Fluid 
Therapy in ICU عصام عبد الحمید غنیم / وسام الدین سلطان 2016

1671 37 غاده احمد عرفھ
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

التوازن الحمضي القاعدي اإللكترولیت في الدم 
والحاجة إلى التھویة الالإختراقیة  في مرضى 

السدة الرئویة المزمنة الذین یعانون من تفاقم حاد  
بفرط  ثانى أكسید الكربون

Acid-base balance , serum 
electrolytes and need for non-
invasive ventilation in patients with 
hypercapnic acute exacerbation of 
chronic obstractive pulmonary 
disease مجدي احمد لولح  / محمود موسى الحبشى 2016

1757 38 یوسف عبد الرحمن محمد
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
مقیاس (بى , آى , جى) و التنبأ بمعدل الوفیات فى 

االصابات الرضیھ لدى األطفال
The BIG Score and Prediction of 
Mortality in Pediatric Blunt Trauma. مجدي احمد لولح / أشرف ملیجي القصاص 2016

1783 39 محمد عصام العبساوي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

االصابة الكلویةالحادة

لمرضى الحاالت الحرجة في العنایة المركزة

ACUTE KIDNEY INJURY 
OF CRITICALLY ILL PATIENT 
IN IINTENSIVE CARE UNIT

یاسرابراھیم فتحي / احمد محمد زھران / 
أسماء اسماعیل سالمھ 2016

1797 40 احمد عبد هللا عزیز الحلیسي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

توقع خطر الوفاة لمدة 30 یوما في المرضى غیر 
الجراحیین الذین یتم إدخالھم إلى قسم الطواريء: 

دراسة مقارنة بین نظام مجموع النقاط السریع 
لطب الطواريء(REMS) ونظام مجموع النقاط 

.(WPS)الفسیولوجي المعادل

Predicting of the risk of 30-day 
mortality in nonsurgical patients 
admitted to ED; Comparative study 
between The Rapid Emergency 
Medicine Score (REMS) and 
Worthing Physiological Scoring 
system (WPS). مجدي احمد لولح / عالء عفت عبدالحمید 2016

1826 41 محمـد علي محـمد رجب
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc الدالالت الحیویة في العدوى التسممیة

Biomarkers in Sepsis
                  A Study Protocol
Essay حاتم امین عـطـا هللا / أحمد علي عبد العزیز 2016

1828 42 محمد حماد یونس احمد
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

التحلیل الجذري السببى للجلطات الوریدیة و 
الرئویة المصاحبة لإلقامة في

 العنایة المركزة

THE ROLE OF ROOT CAUSE 
ANALYSIS IN PREVENTION OF 
VENOUS THROMBOEMBOLISM IN 
INTENSIVE CARE PATIENTS

اسامھ عبد هللا الشرقاوي / أیمن علي عبد 
المقصود ریان 2016



1839 43 عبد هللا نوار عبد هللا خطاب
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
اإلستجابة اإلكلینیكیة للمحالیل الوریدیة  فى 

المرضى ذوى عدم إستقرار العالمات الحیویة
Fluid Responsiveness In 
hemodynamically unstable patients حاتم امین عطا هللا / خالد محمد جاب هللا 2016

1867 44 احمد السید البدوي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
طرق التحكم في زیادة نسبة السكر بالدم لمرضي 

العنایة المركزة
Blood Sugar Control in Intensive 
Care Unit Patients یاسر فتحي / اشرف ملیجي 2017

1913 45 اشرف فتحي الشحري
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

في األطفال ذو العالمات الحیویة المستقرة مع 
اصابة البطن الغیر حادة، قیمة ارتفاع اإلنزیمات 

الكبدیة كمؤشر لحدة إصابات الكبد.

In Hemodynamically Stable 
Children with Blunt Abdominal 
Trauma, The Value of Elevated 
Liver Transaminase as Predictor 
for Liver Injury.

مـــــجــــــــدي احــمـــــــد لـــــــــولــــــــح / 
تـــــامـــــر فـــــــخـــــــري 2017

1953 46 اسالم اسامھ احمد ابو المجد
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
تأثیر عوامل االلتھاب على وظیفة الجھاز الدورى 

والقلب
Effect of Inflammatory Mediators 
on Cardiovascular Function ایمن أحمد راضي /أسماء أسماعیل سالمھ 2017

2026 47
احمد احمد الرفاعي عبد العال 

الرامي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc دور الترلبرسین فى عالج المتالزمھ الكبدیھ الكلویھ
Role of Terlipressin in Hepatorenal 
syndrome (HRS)

غاده علي حسن   / عبد العظیم عبد الحمید 
البكرى 2017

2052 48 بسمھ محمود عوض هللا نصر
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
سیاسات مكافحة العدوى في

وحدة العنایة المركزة
Infection prevention and control 
policies in

نجوي محمد ضحا / عزه محمدعبد العزیز / 
إیناس عبد المحسن سلیمان 2017

2062 49 احمد ظریف عبد الباسط ابراھیم
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc طرق متابعة مرضى الحاالت الحرجة  Monitoring of critically ill patient نجوي محمد ضحى / اسماء اسماعیل سالمھ 2017

2064 50
عبد السالم صالح عبد السالم 

محمد
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc انظمة التقییم في مرضي الحاالت الحرجة البالغین
Scoring Systems In critically ill 
patient نجوي محمد ضحى / اسماء اسماعیل سالمھ 2017

2069 51 محمد محمود حلمي محمد بدر
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

تغیرات تروبونین (تي ) عالي الحساسیة وتاثیر 
ذلك علي مصیر مرضى جلطات المخ الحادة 

ونزیف المخ الحاد

Highly sensitive cardiac troponin T 
changes and its prognostic value 
in patients with acute stroke

نجوي محمد ضحا / احمد مختار القرش  / 
مصطفي صالح ملیك 2017

2100 52 ھاني موسي حسن الشوني
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
المؤشرات الحیویة التشخیصیة والتنبؤیة 

لإلصابات الحادة للكلى لمرضى الحاالت الحرجة

Diagnostic and prognostic 
biomarkers of Acute Kidney Injury 
in critically ill patients

ایمن علي عبد المقصود ریان / نادیھ محیي 
الدین بھجت 2017

2101 53 معتز ابراھیم تاج الدین
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

التغیرات في القیم التنبؤیة لدینامیكا الدم خالل 
إنعاش السوائل في المرضى الذین یعانون من تعفن 

الدم

Predicative values of 
hemodynamic parameters during 
fluid resuscitation in patients with 
sepsis

 اشرف مجدي اسكندر /  أسماء اسماعیل 
سالمھ 2017

2159 54 محمد صبحي علي الدیب
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
الجدید فى رعایة المرضى ما بعد عملیة زراعة 

الكبد
Updates Of Post Operative Care Of 
Liver Transplant

حاتم امین عطا هللا / عالء الدین عبدالسمیع 
عیاد 2017

2215 55 احمد عبد الرءوف احمد زھره
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
التقدم الحدیث في تخفیف األلم في مرضي الرعایة 

المركزة
Recent Advances in Pain Relief in 
ICU Patients

اسامھ عبدهللا الشرقاوي   / صبرى إبراھیم 
عبد هللا 2017



2232 56 محمد عالء الدین الحمراوي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
تقییم معیار مستشفى ملك ویلز فى اكتشاف الحاجة 

الى نقل الدم الضخم لمرضى االصابات

Evaluation of prince of wales 
hospital score (PWH score) in 
predicting massive blood 
transfusion in trauma patients

محرم عبد السمیع محمد / محمود سعید عبد 
الحلیم 2017

2280 57 محمود عبد هللا الفقي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
دور الموجات فوق الصوتیة فى عالج الحاالت 

الحرجة
The role of ultrasonography in the 
management of critically ill patients

نجوي محمد عبد الغنى ضحا / وسام الدین 
عبد الرحمن سلطان 2017

2290 58 محمد طالل سعید عسكر
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
تحسین التصمیم والجوده بوحدات الحاالت الحرجھ 

والرعایھ المركزه

INTENSIVE CARE UNITS DESIGN 
AND QUALITY IMPROVEMENT
Essay

حاتم امین عطا / أحمد علي عبد العزیز 
أحمد 2017

2387 59 معاذ عز الدین محمد محمد
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc المسكنات والمھدئات لمرضى العنایة المركزة
Analgesia and Sedation for 
Patients in Intensive Care Unit

نجوي محمد ضحا  / طارق عبدالسالم 
الحناوي 2017

2398 60 شریف رزق عبد الفتاح جوده
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
تأثیر المحالیل الوریدیة ودورھا في عالج الفشل 

الكلوي الحاد لمرضي الحاالت الحرجة
Fluid management in critically ill 
patients with Acute kidney injury حاتم امین عطا هللا / حاتم بھجت ابو الوفا 2017

2471 61 محمود طارق عبد الحلیم طوالن
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

دراسة العالقة مابین قطر و معامل األنكماش 
للورید األجوف السفلى والضغط الوریدى المركزى 

فى تقدیر حجم السوائل باألوعیة الدمویة فى 
المرضى ذوى ضغط الدم المنخفض

Correlation of IVC Diameter and 
Collapsibility Index With Central 
Venous Pressure in the 
Assessment of Intravascular 
Volume in shocked Patients

محرم عبد السمیع محمد عبد الشھید / 
محمود جمال الدین حجاج /  ولید عبد الفتاح 

موسي 2017

2549 62 سماح سعد ابراھیم ذكر هللا
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

المقاییس االكلینیكیة والمخبریة لتقییم حاالت 
الوفیات لمرضي 

االصابات بقسم الطوارئ مستشفى جامعة المنوفیة
خبرة مركز واحد

Clinical and laboratory metrics in 
assessing trauma patients 
mortality at Al Menoufia University 
Hospital’s Emergency department: 
A single center experience

مجدي احمد لولح / احمد محمد فوزي / عالء 
عفت عبد الحمید 2017

2571 63 عماد مبارك عبد العاطي تركي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

مقارنھ فعالیھ وسالمھ األلتیبلیز (منشطات 
البالزمین الخلوى) الوریدي مقابل العالج 

باالسبرین لتحسین النتائج في المرضي الذین 
یعانون من السكتة الدماغیة التجلطیة الحاده

Comparison of efficacy and safety 
of intravenous Alteplase (rt-PA) 
versus Aspirin therapy to improve 
outcome in patients with acute 
ischemic stroke

یاسر ابراھیم فتحي / عمرو محمد الفطاطرى 
/ نادیھ محیى الدین بھجت 2017

2615 64 رانیا صالح السید النحاس
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

المخطط الكامل لعدم االستجابة (فور سكور) مقابل 
مقیاس غالسكو للغیبوبة في التنبؤ بالوفیات في 

مرضى حوادث األطفال

Full Outline of Unresponsiveness 
(FOUR score) Versus Glasgow 
Coma Scale (GCS) in predicting 
mortality in pediatric trauma 
patients تامر فخري عبد العزیز /  احمد جابرالتطاوي 2018

2627 65 احمد عید عباس غازي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
التطورات األخیرة في اإلنعاش بالسوائل وتقییم 

حجم الدم في مرضى الحاالت الحرجة

Recent advances in fluid 
resuscitation and volume 
assessment in critically ill patients صفاء محمد ھالل / صبري عبد هللا 2018



2649 66 محمد علي سعد عبد الجواد
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc تصمیم وإدارة وحدات العنایة المركزة
DESIGN AND ORGANIZATION OF 
INTENSIVE CARE UNIT

اشرف محمد مصطفي /  أشرف مجدى 
اسكندر  / أسماء اسماعیل سالمھ 2018

2712 67 احمد كامل احمد عبد السمیع
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

دراسة مقارنة بین تركیب القسطرة الوریدیة 
المركزیة بالورید الوداجي الداخلي بإستخدام جھاز 
الموجات فوق الصوتیة وإستخدام نقطة اإلستدالل 

في البالغین

Comparative study Between 
Ultrasound Guided and Landmark 
Guided Techniques of Central 
Venous Cannulation of Internal 
Jugular Vein in Adults

مجدي احمد عبد الفتاح لولح / أحمد محمد 
نبیل فوزي 2018

2762 68 محمد اسماعیل الغزولي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
التحدیثات فى التھاب الَشغاِف المعدي فى مرضي 

الحاالت الحرجة
Updates in infective endocarditis 
in critically ill patients

اسامھ عبد هللا الشرقاوي / وسام الدین عبد 
الرحمن سلطان / اسماء محمد حمزة صدقي 2018

2823 69 احمد عبد الفتاح عید عبد الفتاح
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

الموجات الفوق الصوتیة السریعة في حاالت 
صدمات البطن الحادة مقارنة االرتباط بین النتائج 

االیجابیة وقیاس حمضیة وقاعدیة الدم

Assessment of blunt Abdominal 
Trauma with FAST: Correlation 
between positive findings and acid 
base measurement

مجدي احمد عبد الفتاح لولح / أحمد محمد 
نبیل فوزي 2018

2871 70 سامح عبد العزیز ابو النجا
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
دراسة االلتھاب الرئوي المقترن باستخدام أجھزة 

التنفس الصناعي داخل وحدات الرعایة المركزة
Ventilator associated pneumonia 
in intensive care units

خالد موسي ابوالعنین   / اسالم محمد 
الدسوقي 2018

2904 71 سھام فتحي عطیھ
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

تقلیل إستخدام الموجات فوق الصوتیة في قسم 
الطوارئ للمرضى الذین یعانون من تجلط األوردة 
العمیقة المشتبھ فیھا باستخدام المعاییر االكلینیكیة 

واختبار د- دیمر

Decreasing use of Ultrasound in 
Emergency Department Patients 
with Suspected Deep Vein 
Thrombosis by Using Clinical 
Scores and D-Dimer Testing نھاد عبده زید / محمود سعید الدسوقي 2018

2905 72
نادیھ مختار محمد حلمي 

الجرنوسي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

تصویر الصدر بالموجات فوق الصوتیة مقارنة 
بتصویر الصدر باألشعة السینیة في التشخیص 

الطارىء للتجمع الدموي بالغشاء البلوري الناتج 
عن اإلصابات الصدریة

Chest ultrasonography versus 
chest x-ray for emergency   
diagnosis of traumatic 
haemothorax مجدي احمد لولح / شیماء عبد الحمید حسنین 2018

2928 73 شیماء سامي جویده
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
مقیاس (منجلد) للخطورة في تقییم إصابات 

األطراف

Mangled Extremity Severity Score 
(MESS) in assessment of 
extremities injuries ھشام شفیق ابو جریده / یحیي محمد الخطیب 2018

2959 74
محمد عبد الرازق ابو العزم 

الشنشوري
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

التعامل مع حاالت اعتالل التخثر في مرضى 
إصابات الحوادث

 في وحدة العنایة المركزة

Management of Coagulopathy 
associated with trauma in 
Intensive care unit صفاء محمد ھالل  / حاتم بھجت ابوالوفا 2018

2972 75 احمد رافت بدوي محمد
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
النوبات التشنجیة في مرضى العنایة المركزة 

البالغین Seizures in Adult ICU Patients ایمن أحمد راضي  / أمل إسماعیل اإلمام 2018

3040 76
عبدالحمید عبدهللا عبدالحمید 

مصطفي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
التقدمات الحدیثة في التغذیة العالجیة  لمرضى 

الحاالت الحرجة على جھاز التنفس الصناعي

Recent advances in Nutrition of 
critically ill patients on  
mechanical ventilation اشرف مجدي إسكندر / صبري إبراھیم عبدهللا 2018

3062 77 عمرو محمد ابوشوشھ
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

أجھزة الدعم الكیمیائیة والمیكانیكیة للبطین األیسر 
لمرضى القصور الحاد فى عضلة القلب والصدمة 

القلبیة

CHEMICAL AND MECHANICAL 
LEFT VENTRICULAR ASSIST 
DEVICES IN PATIENTS WITH 
ACUTE HEART FAILURE AND 
CARDIOGENIC SHOCK اماني سعید عمار / طارق عبدالسالم الحناوى 2018



3088 78 محمود طارق عبدالسمیع جادهللا
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

دراسة مقارنة بین نظامى (BAP65) و 
(DECAF) في تقییم التفاقم الحاد لمرض 

االنسداد الرئوي المزمن

Comparative Study Between 
(BAP65) Score And (DECAF) Score 
In Assessment Of Acute 
Exacerbation Of Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease مجدي احمد لولح / محمود موسى الحبشى 2018

3106 79 ابراھیم محمد شبل كمال الغباشي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
التنبؤ بحدوث الفشل الكلوي الحاد في مرضي 

اإلصابات الشدیدة والنتائج المترتبة علیھ.

Prediction and Outcomes of Acute 
Kidney Injury in Severe Trauma 
Patients. مجدي احمد لولح / أحمد محمد زھران 2018

3407 80 مصطفي طارق عبد المؤمن
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
أثر المراقبة المشددة لنسبة السكر في الدم على 

نتائج مرضى الحاالت الحرجة
Impact of tight glycemic control on 
criticaly ill patient outcome اسامھ الشرقاوي / أماني ٍسلطان 2019

3418 81 جھاد محمود فوزي خناني
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

الفرق بین الضغط الجزئي لثاني اوكسید الكربون 
الشریاني والوریدي كدلیل مبكر علي ضعف 

االجھزة الحیویة

Venous –arterial partial pressure 
of carbon dioxide difference as an 
early predictor of organ 
dysfunction

یاسر ابراھیم فتحي / إیناس عبد المحسن 
شاھین 2019

3427 82 ریھام ناصر سعید شریف
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

ارتفاع ضغط البطن وتأثیره على نسبة اإلصابة 
بمرض الفشل الكلوي الحاد في مرضى الحاالت 

الحرجة

Intra-Abdominal Hypertention as    
apredictor of Acute Kidney Injury 
incritically illpatients

خالد موسي ابو العینین / زینب عبدالعزیز 
قاسمي / أسماء إسماعیل محمد سالمھ 2019

3451 83 احمد سامي حامد ضیا
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
دور االورده الوداجیھ الداخلیھ فى تقییم استجابھ 

مرضى التسمم الدموى للمحالیل الوریدیھ

The role of internal jugular vein in 
prediction of fluid responsiveness 
in sepsis نجوي محمد ضحا / امل اسماعیل عبد الرحمن 2019

3459 84 االء جوده علي عبده
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

تقییم صالحیة استخدام نظام نتیجة الصدمة 
الصدریة وشدة االصابة ونظام درجة شدة الصدمة 

الصدریة فى التنبؤ بالنتائج فى المرضى الذین 
یعانون من صدمات فى الصدر

Evaluation of the validity of the 
thoracic          trauma severity 
score (TTSS) and the trauma and 
injury severity score(TRISS) as 
predictors of in-hospital outcome 
in patients with thoracic trauma.

تامر فخري عبد العزیز  / حمد احمد الحاج 
على / عبد هللا صالح الدین عبد هللا 2019

3460 85
محمود ابو الخیر احمد عبد 

المقصود
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc
مناقشة تحدیثات أنظمة رصد وعالج مرضى

االصابات الدماغیة بوحدة الحاالت الحرجة

Updates in monitoring and 
management of Traumatic Brain 
Injury In critical care unit نجوي محمد ضحى / رباب محمد حبیب 2019

3536 86 محمد احمد اللحلح
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc طرق العالجات الغیر دوائیة لتسكین والتحكم باآلالم

Non-pharmacological Modalities of 
Analgesic Agents in Intensive Care 
Unit اسامھ عبد هللا الشرقاوي / أماني علي سلطان 2019

3738 87 امیرة محیي الدین حمدي
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

العالقة بین نسبة خالیا العدالت الى الخالیا 
اللیمفاویة وبین تحسن مریض السكتة الدماغیة 

سواء اخذ عقار مذیب الجلطات ام ال

Prognostic value of Neutrophil 
Lymphocyte Ratio in Acute 
Ischemic Stroke patients either 
received reperfusion therapy or not

محمود أحمد شاھین  / مصطفى صالح ملیك / 
سعد سلیمان ابراھیم 2019

3747 88 ھالھ شاكر علي داود
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

تقییم استخدام نسبة كل من العدالت والصفیحات 
الدمویة الي الخالیا اللیمفاویة في متابعة مرضي 

االنتان بالعنایة المركزة

PROGNOSTIC SIGNIFICANCE of 
NEUTROPHIL-to-LYMPHOCYTE 
RATIO and PLATELET-to-
LYMPHOCYTE RATIO in ICU 
PATIENTS with SEPSIS: A 
PROSPECTIVE STUDY

 یاسر ابراھیم فتحي /  زینب عبدالعزیز 
قاسمي / عالء الدین عبد السید السقا 2019



3757 89 مینا ثروت طنیوس
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

النھج العقالنى فى عالج  مرضى انتان الدم 
والصدمة الناتجة عن انتان الدم والصدمة الناتجة 

عن انتان الدم
الغیر مستجیبة للعالج

RATIONAL APPROACH IN 
MANAGING PATIENT WITH 
SEPSIS, SEPTIC SHOCK AND 
REFRACTORY SEPTIC SHOCK 2019 نجوى محمد ضحا / ھالة محمد قبطان

3829 90 ھبھ مجدي احمد
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

اختالفات االصابة الصدریة الرضیة بین االطفال 
والكبار

في مستشفي الطوارئ جامعة المنوفیة

BLUNT CHEST TRAUMA; 
DIFFERENCES BETWEEN 
CHILDREN AND ADULT IN 
MENOUFIA UNIVERSITY 
EMERGENCY HOSPITAL

یحیي محمد الخطیب / محمد الحاج علي / 
محمود العباسي 2019

3830 91 أسماء أشرف صابر شریف
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

تقییم نتائج المرضي بعد تطبیق مقیاس الفرز 
الجنوب إفریقي لألطفال في قسم الطوارئ 

بمستشفى جامعة المنوفیة

Evaluation of Patient's Outcomes 
After Implementation of Pediatric 
South African Triage Scale in 
Emergency Department of 
Menoufia University Hospital

طارق محي راجح / سامح عبدهللا عبد النبى / 
عادل سعد زیدان 2019

3841 92 سمر سعودى محمود ابونوارج
Emergency Medicine 

& Critical Care MSc

تقییم نتائج المرضي بعد تطبیق مقیاس الفرز 
الجنوب إفریقي للبالغین في قسم الطوارئ 

بمستشفى جامعة المنوفیة

Evaluation of the Outcomes of 
Patients after Implementation of 
Adult South African Triage Scale 
(SATS) at Emergency Department 
of Menuofia University Hospital.

طارق محي راجح / أحمد مختار القرش / 
أحمد سعید فھیم 2019



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

56 1 ھبھ هللا مصطفي عبد الرحمن Family Medicine MSc
السلس البولى لدى كبار السن من االناث 

المترددین على مركز صحھ االسره

urinary incontinence among elderly 
females attending a family health 
center in el garbiya governorate

فاطمھ احمد الصیرفي / ھالھ محمد 
المصیلحي شاھین / نورا عبد الھادي خلیل 2014

60 2 منار سلیمان عبد الرحمن معروف Family Medicine MSc
عوامل الخطورة لمتالزمة القولون العصبى فى 

محافظة القلیوبیة
risk factors of irritable bowel 
syndrome in qaliobeya governorate

محمد محمود القط / محمود عبد العزیز قوره 
/ امل أحمد سالمة 2014

61 3 مروه فتحي یوسف Family Medicine MSc

السمنة  واألمراض النفسیة المصاحبة لھا  فى 
عینھ من االناث فى سن االنجاب فى محافظة 

القلیوبیة

obesity and psychological 
comorbidity among females in 
child bearing period

محمد محمود القط / عفاف زین العبدین عبد 
الرحمن / نوره عبد الھادي خلیل 2014

92 4 سحر صدیق محمد الشھالي Family Medicine MSc
أمراض الحساسیة في ممارسات الرعایة الصحیة 

األولیة
allergic diseases in primary health 
care

محمود السید ابو سالم / نجــوي نشأت 
حجازي 2014

146 5 مني عبد الباري محمد خطاب Family Medicine MSc

الحمل عالي الخطورة بین الحوامل المترددات 
على وحدة  صحة األسرة بقریة ریفیة بمحافظة 

الغربیة

high risk pregnancy among 
pregnant females attending family 
health care unit in a rural village in 
elgharbia governorate

امیمھ أبو الفتح محروس / محمد عبد الغني 
عمارة / نورا عبد الھادي خلیل 2014

164 6 ریھام سمیر الدسوقي عطیھ Family Medicine MSc

المعارف واالتجاھات والممارسات نحو اصابات 
االطفال المنزلیة بین األمھات المترددات على 

وحدة طب االسرة ببجیرم بمحافظة المنوفیة

knowledge, attitude and practice of 
mothers about first aid of home 
injuries among children in begerim 
family health unit-menoufia 
governorate

فتحیھ محمد السید النمر / نورا عبد الھادي 
خلیل / رضا عبد اللطیف إبراھیم 2014

174 7 ناریمان سمیر محمود Family Medicine MSc

عوامل الخطورة للحمل السكرى بین السیدات 
الحوامل فى مركز صحة األسرة بمنشأة سلطان – 

محافظھ المنوفیة

risk factors for gestational diabetes 
mellitus )gdm)among pregnant 
women attending family health 
center (fhc) of monshaat soultan -
menoufia governorate ولید محمد فتحي / نورا عبد الھادي 2014

178 8 شیماء احمد عبد الواحد عبد الحلیم Family Medicine MSc

الممارسة اآلمنة للتطعیمات الروتینیة لألطفال في 
مراكز و وحدات الرعایة الصحیة األولیة بمركز 

قویسنا- محافظة المنوفیة

safe practice during routine 
children vaccination in primary 
health care facilities of quewisna 
district - menoufia governorate

ھویدا محمد انور الشاذلي / نورا عبد الھادي 
خلیل / رضا عبد اللطیف إبراھیم 2014

205 9 محمد السعید اسماعیل فوده Family Medicine MSc

الوضع الحالي لمركز صحة األسرة بمنشأة 
سلطان - محافظة المنوفیة - طبقاً لمعاییر 
االعتماد المصریة لوحدات الرعایة األولیة

current situation of monshaat 
sultan fhc - menofia governorate 
according to current egyptian phc 
accreditation standards

تغرید محمد فرحات / محمد محمود القط / 
نورا عبد الھادي خلیل 2014

216 10 صباح عبد القادر احمد محمد Family Medicine MSc

 
التطبیب الذاتي بین المترددین علي مركز صحة 

األسرة بمدینة السادات- محافظة المنوفیة

self medication among the 
attendants in el sadat city family 
health center in menoufia 
governorate

تغرید محمد فرحات / ھالھ محمد المصیلحي 
/ ھالة مروان محمد 2014

229 11 مروه كامل عبد المعطي منصور Family Medicine MSc

دراسة میدانیة لالضرابات النفسیة فى مرحلة 
ماحول سن الیأس لدى النساء المترددات على 

خدمات صحة األسرة بمدینة المحلة الكبرى

epidemiology of perimenopausal 
psychiatric disorders among 
women attending family health 
services in el mehalla el kobra 
district

ھویدا محمد انو الشاذلي / عفاف زین 
العابدین رجب 2014

Family Medicine



232 12 لمیاء السید عبد الحمید عیسي Family Medicine MSc

العنایة الشخصیة لمرضى السكر من النوع الثاني 
المترددین على  مراكز الرعایة االولیة  بمحافظة 

القاھرة

self care among type 2 diabetic 
patients attending primary health 
care centers ,cairo governorate تغرید محمد فرحات / امل أحمد سالمھ 2014

234 13 نسرین عبد الحكیم حماد Family Medicine MSc
دراسة عدوى الجھاز البولي بین السیدات 

الحوامل بالمركز الصحى ببركة السبع

a study of urinary tract infection 
among pregnant women in berkat 
el-sabaa family health centre 
menoufia governorate تغرید محمد فرحات / ھالھ محمد المصیلحي 2014

239 14 شیماء فوزي محمود ابو الخیر Family Medicine MSc

عوامل الخطورة للنزالت المعویة لألطفال فى 
مرحلة ما قبل المدرسة بمنطقة ریفیة فى مركز 

سیدى سالم بمحافظة كفر الشیخ

risk factors of gastroenteritis in 
preschool children in rural 
areas,sedisalim district kafer 
elsheikh governorate فادي محمد الجندي / امل أحمد سالمھ 2014

241 15 ایات صالح العیسوي Family Medicine MSc

محددات استخدام  وسائل منع الحمل بین السیدات 
في  وحدة طب األسرة بكفر البتانون شبین الكوم 

محافظة المنوفیة

determinant of contraceptive 
utilization among women in kafr el 
batnoon family health unit in 
shebin el kom district, menoufiya 
governorate اسامھ علي الكیالني / أمل أحمد سالمة 2014

244 16 محمد رزق عبد الفتاح Family Medicine MSc

المعارف والممارسات بین أطباء الرعایة األولیة 
علي الطب القائم

 علي الدلیل العلمي بمحافظة الغربیة

knowledge and practice of 
evidence based medicine among 
primary care physicians , in 
gharbia governorate (an 
interventional study) محمد محمود القط / امل أحمد سالمھ 2014

252 17 والء رفعت ابراھیم Family Medicine MSc
جودة  الحیاة لمرضى الغسیل الكلوى فى منطقھ  

حضریة بمحافظة الدقھلیة

quality of life in patients on renal 
dialysis in urban area , dakahlia 
governorate

محمود عبد العزیز قوره / محمد محمود القط 
/ امل أحمد سالمھ 2014

254 18 دینا حامد عبد السمیع Family Medicine MSc

االلتھابات المھبلیھ لدى السیدات المترددات على 
الرعایة الصحیھ  االولیة بمركز طنطا  محافظھ 

الغربیھ

vaginitis among married women 
attending primary health care 
facilities in tanta district, al-gharbia 
governorate

محمد محمود القط / امل أحمد سالمھ / محمد 
عبد الغني عماره 2014

265 19 شیماء فوزي محمود ابو الخیر Family Medicine MSc

عوامل الخطورة للنزالت المعویة بین األطفال ما 
قبل المدرسة بمركز سیدى سالم بمحافظة كفر 

الشیخ

risk factors of gastroenteritis 
among preschool children in sedi-
salim district, kafer al-sheikh 
governorate. محمد محمود القط / امل أحمد سالمھ 2014

288 20 ھالھ محمد ابو الیزید عمران Family Medicine MSc التدخین  بین طالب جامعة كفر الشیخ
smoking among university 
students in kafr el-sheikh university

صفاء عبد الظاھر امین / ھالھ محمد 
المصیلحي شاھین 2014

305 21 انشاد السید محمد عبد اللطیف Family Medicine MSc

فقر الدم بین كبار السن المترددین على مركز 
صحة األسرة بمنشأة سلطان  مركز منوف- 

محافظة المنوفیة

anemia among elderly attending 
munshat sultan family health 
center. menouf district-menoufia 
governorate.

ھالھ محمد المصیلحي شاھین / نجوى نشات 
حجازي 2014

306 22 رشا فكري عبد الحلیم احمد Family Medicine MSc

األنیمیا لدى السیدات الحوامل المترددات على 
المركز الصحى 

بمدینة  بكفر الشیخ

anemia among pregnant women 
attending the family health center 
of kafr al-sheikh city

ھالھ المصیلحي شاھین / نورا عبد الھادي 
خلیل 2014

307 23 عبد الغني الحسین الجزار Family Medicine MSc
تقییم مخاطر السقوط بین كبار السن بقریة كفر 

طنبدي بمحافظة المنوفیة

risk assessment of fall among 
elderly in kafr tanbedy village, 
monoufiya governate تغرید محمد فرحات / نحوي نشات حجازي 2014

317 24 االء احمد احمد علي السویدي Family Medicine MSc

مدى االلتزام بادلة العمل االكلینكى فى عالج 
االلتھاب االذن الحاد بین اطباء االطفال واالنف 

واالذن وطب االسرة

adherence to pediatric acute otitis 
media guidelines among 
pediatricians ,otolaryngologists 
and family physician .

احمد عبد المنعم رجب / ھالھ محمد 
المصیلحي / نحوي نشات حجازي 2014



337 25 دالیا حامد محمد Family Medicine MSc
االحتراق الوظیفي بین  أطباء الرعایة الصحیة 

األولیة بالقلیوبیة
among physicians in qalubia 
primary health care تغرید محمد فرحات / نجوي نشات حجازي 2014

346 26 ایمان محیي الدین بھجت Family Medicine MSc

المعلومات و الممارسات و االتجاھات لدى 
األمھات حول االصفرار     (الیرقان) عند حدیثي 

الوالدة بقریة كفر البتانون

knowledge, practice and attitude of 
mothers towards neonatal jaundice 
in kafr elbatanoon village دالیا منیر الالھوتي / نجوي نشات حجازي 2014

349 27 محمد صالح الطـویل Family Medicine MSc

تأثیر برنامج تعلیمى على تحسین المعرفة 
واالتجاھات  للرجال عن تنظیم االسرة واستخدام 

وسائل منع الحمل

effects of educational program on 
improvement of awareness and 
attitude of men regarding birth 
spacing and contraceptive use تغرید محمد فرحات / امل احمد سالمھ 2014

358 28 ھبھ عرفھ اإلمام سالمان Family Medicine MSc

االلتزام بأدلة العمل االكلینیكیة الخاصة بالعدوى 
البكتیریة الحادة للجیوب االنفیة فى االطفال بین 

أطباء األسرة

adherence to pediatrics acute 
bacterial rhinosinusitis guidelines 
among family physicians

احمد عبد المنعم رجب / ھالھ محمد 
المصیلحي / أمل أحمد سالمھ 2014

359 29 امیره محمد عطا هللا Family Medicine MSc

المعارف واالتجاھات والممارسات لألمھات 
 نحو تطعیمات االطفال االجباریة فى وحدة صحة

.االسرة

knowledge, attitude and practice of 
mothers towards obligatory infant 
vaccines in afamily health unit

امیمھ أبو الفتوح محروس / نورا عبد 
الھادي خلیل 2014

360 30 رندا نصر الدین محمد Family Medicine MSc

مخاطر تسمم الحمل بین السیدات المترددات 
لمتابعة الحمل في مركز الرعایة الصحیة األولیة 

بقویسنا محافظة المنوفیة

risk of pre-eclampsia among 
women attending for antenatal care 
in quesna primary health care 
center , menofiya governorate.

امیمھ ابو الفتح محروس / اسامھ علي 
الكیالني / أمل احمد سالمھ 2014

363 31 نھي محمد شحاتھ ابراھیم Family Medicine MSc

األنیمیا بین األطفال المترددین علي وحدة طب 
األسرة بمنطقة ریفیة بمركز طوخ- محافظة 

القلیوبیة( دراسة تداخلیة)

anemia among infants attending 
family health unit in a rural area in 
toukh district – qalubia 
governorate .(an interventiuon 
study)

ھالھ محمد المصیلحي / نورا عبد الھادي 
خلیل 2014

364 32 ھبھ هللا مطیع اسحق عمر Family Medicine MSc

التأثیر النفسي واإلجتماعي لحب الشباب علي 
حیاة المراھقین في المدارس اإلعدادیة والثانویة 

بمدینة قویسنا بمحافظة المنوفیة

psychosocial impact of acne 
vulgaris on adolescents in 
preparatory and secondary schools 
in quesna, menufia governorate

امیمھ أبو الفتح محروس / محمد عبد الواحد 
/ أمل أحمد سالمھ 2014

366 33 ماھیتاب عرفھ علي عفیفي Family Medicine MSc
مدى انتشار تشویھ االعضاء التناسلیة لألناث 

بوحدة صحة االسرة بمناوھلة الباجور-المنوفیة

prevalence of female genital 
mutilation at mnawhla family health 
unit elbagour- menofia

ھالھ محمد المصیلحي شاھین / نجوى نشات 
حجازي 2014

427 34 فاطمھ عبد القادر محمود شعیشع Family Medicine MSc

الحمل الغیر غیر المرغوب فیھ بین السیدات 
المترددات على مركز صحة االسرة بمدینة كفر 

سعد محافظة دمیاط مصر

unwanted pregnancy among 
females attending kafr saad family 
health center, damietta governorate, تغرید محمد فرحات / نورا عبد الھادي خلیل 2014

436 35 فاطمھ السید احمد عالم Family Medicine MSc
التطبیب الذاتي بین طلبة كلیة الطب - جامعة 

المنوفیة

self medication among medical 
school- students of faculty of 
medicine-menofia university ھویدا انور الشاذلي / نورا عبد الھادي خلیل 2014

444 36 مني علي عبد الفتاح صالح Family Medicine MSc

تشخیص وعالج عدوى الجھاز التنفسى بین 
اطفال فى سن ما قبل المدرسة المترددین على 

مركز طب اسرة شرنقاش محافظة الدقھلیة مصر

management of respiratory tract 
infection among preschool children 
attending shernekash family health 
center, dakahliya governorate egypt

امیمھ أبو الفتح محروس / نجوي نشأت 
حجازي 2014



559 37 انور احمد صابر صالح فاید Family Medicine MSc
معدل انتشار تضخم الثدى بین طالب المدارس 

الذكور البالغین بقریة اصطباري

prevalence of gynecomastia among 
adolescent male school student in 
estpary village

تغرید محمد فرحات / عالء حسن مرعي / 
ھالھ محمد المصیلحى 2014

576 38 علیاء فتح هللا ابراھیم احمد Family Medicine MSc

معدل إنتشار ألم اسفل الظھر بین المترددین على 
مركز صحة األسرة فى منطقة ریفیة - محافظة 

الدقھلیة - مصر

prevalence of low back pain among 
family health center attendants' in a 
rural area – el dakahlia governorate- 
 egypt

امیمھ أبو الفتح محروس / ھالة محمد 
المصیلحي / محمود محمد ھدھود 2014

609 39 عال سعید احمد رزق Family Medicine MSc

المعرفة واالتجاھات والممارسات نحو الكشف 
المبكر لسرطان عنق الرحم بین السیدات 

المترددات على وحدة میت خلف - محافظة 
المنوفیة

knowledge, attitude and practice 
towards cervical cancer screening 
among females attending met 
khalaf family health unit- menofia 
governorate (an intervention study) تغرید محمد فرحات / نورا عبد الھادي خلیل 2014

628 40 ھبھ علي الجوھري طمان Family Medicine MSc
دراسة لمشاكل الثدى لدى االمھات المرضعات 

بقریة البتانون محافظة المنوفیة

breast problems among lactating 
mothers in elbatanon village 
menofiya governrate. ھالھ محمد المصیلحي / نجوى نشات حجازي 2015

630 41 مروه خـــالد ابو عیانھ Family Medicine MSc
عوامل الخطورة المسببة لسرطان الرئھ بین 

االناث المصابة بھ في محافظة المنوفیة
risk factors in females with lung 
cancer in menoufia governorate

ناصر محمد عبد الباري / نحوي نشات 
حجازي 2015

659 42 سناء رفعت السید المواردي Family Medicine MSc
لعنایة الصحیة أثناء الدورة الشھریة بین طالبات 

المدارس الثانویة بالمحلة الكبرى محافظة الغربیة.

menstrual hygiene among 
secondary school students in el-
mahallah elkobra , el-gharbia 
governorate

ھـــالھ محمد المصـیلحي شاھین / امـل أحمد 
سـالمة 2015

743 43 نھي احمد عالم نجم Family Medicine MSc
القلق واالكتئاب بین النساء العامالت في 

مركز تال – محافظة المنوفیة

anxiety and depression among 
working females in tala district- 
menoufia governorate محمود السید ابو سالم / أمــل أحمد سالمـھ 2015

748 44 مروه حسني رجب شعلھ Family Medicine MSc

دراسة عن استخدام الطب البدیل بین المرضي 
الذین یترددون علي مركز صحة االسره بمدینة 

بركة السبع بمحافظة المنوفیة

study the use of alternative 
medicine among patients attending 
family health center in birket elsaba 
city in menoufia governorate

ھویدا محمد انور الشاذلي / ھالھ مروان 
محمد جبر 2015

753 45 اسماء شوقي عبد الرحمن بده Family Medicine MSc

اختالل السكر الصائم في االشخاص البالغین 
المترددین على مراكز الرعایھ األولیھ في ریف 

بركة السبع محافظة المنوفیھ

impaired fasting glucose among 
adult attendants of pimary health 
care in rural area of birkatalsaba 
,menoufiagovernate احمد زھران / أمــل أحمد سـالمھ 2015

757 46 تامر عبد الغني عبد اللطیف الجمل Family Medicine MSc

معرفة واتجاه الطالب فیما یتعلق بالصحة 
الجنسیة في كلیة الطب جامعة المنوفیة في 

دراسة مقارنة

knowledge and attitude regarding 
sexual health among students in 
faculty of medicine in a menoufia 
university comparative study ھالھ محمد المصیلحي / عالء حسن مرعي 2015

760 47 فاطمھ محمد صالح الدین احمد Family Medicine MSc
دور الرجال تجاه تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث

في مدینة بنھا بمحافظة القلیوبیة

role of men regarding female 
genital mutilation in benha city, 
qaluobia governorate

ھالھ محمد المصیلحي / زینب عبد العزیز 
قاسمي 2015

763 48 ھند نبیھ عبد الحلیم عبد هللا Family Medicine MSc
محددات قصر القامة فى االطفال  بمنطقة ریفیة 

فى محافظة القلیبوبیة

determinants of stunting growth of 
childern in rural areas in qalyoubia 
government .

تغرید محمد فرحات / سھام رجب / امل أحمد 
سالمھ 2015

765 49 انجي عبد الفتاح السید صالح Family Medicine MSc

المشاكل الصحیة لكبار السن المقیمین بدور 
المسنین

والمقیمین مع عائالتھم فى مدینة بنھا دراسة 
مقارنة

health problems among elderly in 
endweling houses and within 
families in banha city ( a 
comparison study) ھالھ محمد المصیلحي / صفاء بدر 2015



769 50 ایمان طلبھ السید طلبھ Family Medicine MSc

جودة جلسات مشورة تنظیم األسرة في أماكن 
الرعایة الصحیة األولیة 

في مدینة السادات- محافظة المنوفیة

quality of family planning 
counseling sessions in primary 
health care facilities in sadat city- 
menoufia governorate ھویدا محمد انور الشاذلي / نورا عبد الھادي 2015

822 51 ابراھیم احمد ابراھیم اسماعیل Family Medicine MSc
جودة الحیاة فى مرضى خلل وظیفة اإلنتصاب

فى مركز شبین الكوم

Quality of Life in Patients with 
Erectile
Dysfunction in Shebin El – Kom 
District .

تغرید محمد فرحات / عالء حسن عبد 
المؤمن مرعي / نجوى نشات حجازي 2015

840 52 شیماء جالل محمد ابو العال Family Medicine MSc

تأثیر داء السكري وضغط الدم المرتفع على 
إنتاجیھ العمل  في مركز شبین الكوم ( محافظھ 

المنوفیة )

The effect of diabetes and 
hypertension on work productivity 
in Shebin El-Kom district (Menoufia 
Governorate) محمود السید ابو سالم / نجوي نشأت حجازي 2015

843 53 محمد فاروق محمد عبد المعطي Family Medicine MSc
االمراض الجلدیة فى كبار السن بمركز السنطة 

محافظة الغربیة

Skin Diseases Among Elderly in El 
santa District , Gharbia 
Governorate . محمد عبد الواحد / امل أحمد سـالمھ 2015

854 54 شیماء صالح الدین احمد ابراھیم Family Medicine MSc
العنف ضد المرأه فى منطقھ ریفیھ بمحافظة 

الغربیھ

Domestic violence among women 
in a Rural Area in Al Gharbia 
Gonernorate

تغرید محمد فرحات / ھالھ محمد المصیلحي 
/ نجوى نشات حجازي 2015

1067 55 بسمھ شكري حامد ابراھیم Family Medicine MSc
محددات اإلنفاق الصحي الشخصي في قریة 

منشأة سلطان محافظة المنوفیة

 Determinants  Of Out-of-pocket 
Health Expenditure In Manshia 
Sultan village El Menoufia 
Governorate

تغرید محمد فرحات /ھالھ محمد المصیلحي 
شاھین /  نورا عبد الھادي خلیل 2015

1085 56 محمد عبد الفتاح داود Family Medicine MSc

األمراض السرطانیة وتأثیرھا على األسر في  
منشأة سلطان

محافظة المنوفیة

Malignant diseases and it`s burden 
on families in      
         Manshate Sultan village
Menoufia governorate

ھالھ محمد المصیلحي شاھین /نجوى نشات 
حجازي /  ناصر عبد الباري العجیزي 2015

1100 57 سمر احمد فؤاد عطا هللا Family Medicine MSc

دراسة وضعیة لعــــوامــل السـقــــوط العرضى 
بـیـن كـبــــار الـســــــن, بقریة كفر طبلوھا 

محافظة المنوفیة-مصر

Epidemiological study of 
accidental falling among elderly 
people in Kafr Tablowha village, 
Menoufia Government, Egypt.

صـفــــــــاء بـــــــــــــــدر /  نـجـــــــوي 
نـــــشـــــــــات 2015

1101 58 مصلح صالح الدین مصطفي صالح Family Medicine MSc

التدخین ومستوى الدھون بالدم بین المرضى 
الذكور المترددین على وحدة طب االسرة بكفر 

سعد البلد -محافظة دمیاط – مصر

Smoking and lipid profile among 
patients attending Kafr Saad 
elbalad Family Health Unit, 
Damietta Governorate, Egypt .

امیمـــــــھ أبو الفتــــــح محـــــــــروس / 
فاطمــــــــــھ أحمــــــــد اإلسریجــــي 2015

1102 59 فاطمھ الزھراء سمیر محمود علي Family Medicine MSc

التھاب الجلد الحفاضى بین االطفال المترددین 
على مركز رعایة االمومھ والطفولھ بكفر البطیخ 

– محافظة دمیاط - مصر

Napkin Dermatitis among children 
attending Kafr Elbateekh Maternal 
Child Health care center, Damietta 
Governorate, Egypt.

ھالـــھ محمـد المصیلحـي /فاطمھ احمـد 
اإلسـریجــى 2015

1171 60 دینا المغازي ابو صالح Family Medicine MSc

عوامل الخطر في مرض الحمى الروماتیزمیة بین 
أطفال المدارس االبتدائیة في مدینة المحلة 

الكبرى – محافظة الغربیة

Risk factors of rheumatic fever 
among primary school children In 
Mehalla Kobra City - Gharbiya 
Governorate

ھالھ محمد المصیلحي شاھین   / سھام محمد 
رجب   / نورا عبدالھادي خلیل 2015

1172 61 عمر فاروق فؤاد محمد Family Medicine MSc

معدل انتشار ونمط الحاالت المزمنة المتعددة بین 
المسنین المترددین على العیادات الخارجیة فى 

مستشفیات جامعة المنوفیة

Prevalence and patterns of 
coexistence of multiple chronic 
conditions among geriatric 
attending outpatient clinics; 
Menoufia University Hospitals

تغرید محمد فرحات / ھالھ محمد المصیلحي 
شاھین / نجوي نشات حجازي 2015



1175 62 ھمت مصطفي السید مصطفي Family Medicine MSc

تساقط الشعر وانیمیا نقص الحدید بین النساء في 
فترة االنجاب المترددات على مركز صحى لقریة 

دمرو-محافظة الغربیة

Hair loss and iron deficiency 
anemia among    women in 
childbearing period attending                
     Damero medical center,Gharbia 
Governorate

عالء حسن عبد المؤمن مرعي / فاطمھ احمد 
االسریجى 2015

1181 63 حنان مصطفي احمد الرومي Family Medicine MSc

تأثیر االلعاب االلكترونیھ على انماط النوم الطفال 
مدارس المرحلة االعدادیة فى مدینة دمنھور – 

محافظة البحیره

"Effect of  electronic games on 
sleep pattern among preparatory 
school  children in Damanhur , city 
EL Beheira Governorate " Egypt

تغرید محمد فرحات /  ھالھ محمد المصلحي 
شاھین /  فاطمھ احمد عبد الجواد االسریجي 2015

1207 64 صفاء عبد الرحمن یعقوب الشبكي Family Medicine MSc

فرط نشاط المثانھ لدى السیدات بعد إنقطاع 
الطمث المترددات على وحدة كفر البرامون 

بمحافظة الدقھلیة

Overactive Bladder Among 
Postmenopausal Women Attending 
Kafr El Baramoon Family Health 
Unit, El Dakahlia Governorate تغرید محمد فرحات /فاطمھ احمد اإلسریجي 2015

1239 65 سماح محمد الجمال Family Medicine MSc

دراسة فعالیة وسالمة أسیتامینوفین مقابل 
ایبوبروفین لعالج آالم األطفال أو الحمى في قریة 

جنزور- محافظة المنوفیة

Study of efficacy and safety of 
Acetaminophen  versus Ibuprofen 
for treating children’s pain or fever 
in Ganzour village - Menoufia 
Governorate

ھالھ محمد المصیلحي / سھام محمد رجب /  
مھا محمد البطشى 2015

1266 66 وفاء السعید ابراھیم سالمھ Family Medicine MSc

عوامل الخطورة لإلمساك بین كبار السن 
المترددین على مركز صحة األسرة حى تانى- 

مركز دمیاط- محافظة دمیاط- مصر

Risk Factors for constipation 
among elderly attending Hai Tany 
Family Health Center, Damietta 
District, Damietta Governorate, 
Egypt تغرید محمد فرحات / فاطمھ احمد اإلسریجي 2015

1294 67 والء زكي عبد العزیز الجوفي Family Medicine MSc
عوامل الخطورة الضطرابات طیف التوحد لدى 
األطفال في مدینة شبین الكوم محافظة المنوفیة

Risk Factors for Autistic Spectrum 
Disorders among children In 
Shebin El Kom City at Menoufia 
governorate سھام محمد رجب / نجوي نشات حجازي 2016

1298 68 سماح ماھر ابراھیم الحلواني Family Medicine MSc

مدي انتشار األعراض االكتئابیة بین مقدمي 
الخدمات الصحیة في مدینھ شبین الكوم بمحافظھ 

المنوفیة

Prevelance of Depressive 
Symptoms among Health Care 
Providers in Shibin El Kom city   at 
Menoufia Governorate

لمیاء جمال الدین الحمراوي /  نجوي نشات 
حجازي 2016

1301 69 مروه احمد اكرم علي Family Medicine MSc

تأثیر االنترنت على  السلوكیات المتعلقة بصحة 
المریض 

وعالقة الطبیب بالمریض في مدینة طنطا محافظة 
الغربیة

Effect of internet use on health 
related
behaviours and  patient physician 
relationship in Tanta city at 
Gharbia governorate

محمود السید ابو سالم /  نجوي نشأت 
حجازي 2016

1304 70 سمیھ السید عبد الفتاح نوار Family Medicine MSc
التقییم الغذائي لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة 

في مركز بركة السبع – محافظة المنو

Nutritional assessment of children
with special needs in
Berket El-Sabaa District
Menoufia Governorate.

امیمھ أبو الفتح محروس / فاطمة أحمد 
اإلسریجي 2016

1307 71 محمد فتحي عبد العزیز Family Medicine MSc
العادات الغذائیة بین طالب كلیة الطب - جامعة 

المنوفیة .
Dietary habits among Medical 
students - Menofiya University.

امیمھ ابوالفتح محروس / أمــــــــل أحمد 
ســـــــــــالمة 2016

1309 72 مریم عاطف محمد جلھوم Family Medicine MSc

معرفة عوامل خطر السكتة الدماغیة والعالمات 
التحذیریة بین سكان مدینة شبین الكوم- محافظة 

المنوفیة- مصر

Knowledge of stroke risk factors 
and warning signs 
among population in Shebin El-
kom District, Menoufia 
Governorate, Egypt. صفاء عبد الفتاح بدر / فاطمھ احمد اإلسریجي 2016



1311 73 رانیا اسماعیل احمد موسي Family Medicine MSc

لبن االم والتطورالفكرى بین االطفال فى مرحلة 
ماقبل المدرسة المترددین على وحدة صحة أسرة 
كفرالخضرة-مركزالباجور-محافظة المنوفیة-مصر

Breast milk and intellectual 
development among preschool 
children attending Kafr El- khadra 
Family Health Unit , El Bagour 
District ,Menoufia Governorate 
,Egypt صفاء عبد الفتاح بدر / فاطمھ احمد اإلسریجي 2016

1350 74 ساره صبحي علي صقر Family Medicine MSc
المعوقات للرضاعة الطبیعیة بین السیدات فى 

مركز بركة السبع محافظة المنوفیة

The barriers to breastfeeding 
among women in Berket El-Sabaa 
district, Menoufia Governorate. ھالھ محمد شاھین /  نجوي نشات حجازي 2016

1400 75 امیره متولي عبد العال العبساوي Family Medicine MSc

عوامل الخطر لالضطرابات االكتئابیھ اثناء سن 
الیأس لدى السیدات المترددات على مركز صحة 

االسره بقویسنا 
مركز  قویسنا- محافظة المنوفیة-مصر

Risk factors for depressive 
disorders among Postmenopausal 
women attending Family Health 
Center, Quweisna District, 
Menoufia Governorate, Egypt.

ھویدا انور الشاذلي / إیمان جمعھ صالح / 
فاطمھ أحمد اإلسریجى 2016

1437 76 اجالل السید محمد عثمان Family Medicine MSc

معرفھ وممارسات االباء عن التشنجات الحراریھ 
في األطفال ما قبل سن المدرسة ,مركز شبین 

الكوم، محافظة المنوفیة, مصر (دراسھ تداخلیھ)

Parental Knowledge and Practice 
Regarding Febrile
Convulsions in preschool children , 
Shebin Al-kom District , Menoufia 
Governorate , تغرید محمد فرحات / فاطمھ احمد اإلسریجي 2016

1562 77 فاطمھ صبري جاد هللا Family Medicine MSc

أنماط النوم بین السیدات الحوامل الالتي یحضرن 
وحدة صحة األسرة بطنبشا

مركز بركة السبع
محافظة المنوفیة

مصر

Sleep patterns among pregnant 
women attending Tanbisha Family 
Health Unit.
Berket Elsaba district.
Menoufia governorate.
Egypt.

ھالھ محمد المصیلحي /فاطمة احمد 
االیسریجي 2016

1568 78 سعدیھ محمد السید علي Family Medicine MSc

نمط إستخدام األدویة بین النساء الحوامل الالتي 
یترددن على     عیادة الرعایة السابقة للوالدة في 

منطقة ریفیة
   محافظة الدقھلیة

  مصر

Pattern of Medication Utilization 
Among Pregnant Women  
Attending Antenatal Care Clinic in 
Arural Area  in Dakhalia 
Governorate, 
Eygpt صفاء بدر / نورا عبد الھادي خلیل 2016

1613 79 ھالھ حسام عطیھ علي Family Medicine MSc

اضطرابات السلوك العصبي ونواتج التعلم الناتجة 
عن التعرض السلبي للتدخین بین أطفال المدارس 

االبتدائیة

Neurobehavioral disorders and 
learning outcomes in secondhand 
smoke exposed primary school 
children
A protocol of thesis Submitted in 
partial fulfillment of

 ھالھ محمد المصیلحي شاھین / ھبة خضري 
عالم 2016

1627 80 دینا مصطفي محمد Family Medicine MSc

تأثیر المبیدات  الحشریة  داخل  المنازل علي 
السلوك العصبي  لالطفال

بوحدة طب االسرة – جامعة المنوفیة

Effect Of indoor Pesticide on Neuro-
behavior Of Exposed Children in 
Minoufia University family health 
unit

تغرید محمد فرحات / ھالھ محمد المصیلحي 
شاھین / فاطمة احمد االسریحي 2016

1640 81 نھاد عبد المنعم محمد Family Medicine MSc

العوامل المؤثرة على مؤشر كتلة الجسم لدى 
اإلناث عند عام من الوالدة في وحدة صحیة بریف 

محافظة الغربیة

Factors affecting body mass index 
of females at one years after 
delivery in PHU in rural area in El-
Gharbia Governorate صفاء عبد الفتاح بدر / نجوي نشات حجازي 2016



1642 82 ناریمان محمود عبد الظاھر بیبرس Family Medicine MSc

برنامج صحي تثقیفي لإلقالع عن التدخین بین 
طلبة اإلعدادي والثانوي في قریة منشأة سلطان 

محافظة المنوفیة

Health education program for 
smoking cessation among  
preparatory and secondary school 
students in Monshaat Sultan 
village; Menoufia governorate.

تغرید محمد فرحات  / ھالھ محمد المصیلحي 
شاھین 2016

1669 83 بسمھ ابراھیم محمد مرسي Family Medicine MSc

فشل استخدام وسائل منع الحمل بین السیدات 
المترددات على

المركز الصحى بقویسنا- محافظة المنوفیة- مصر

Failure of contraceptive methods 
among women
Attending Quweisna 
district,Menoufia

 تغرید محمد فرحات  / ھالھ محمد 
المصیلحي / فاطمة احمد االسریجى 2016

1692 84 یارا مؤمن محمد محمود ھیكل Family Medicine MSc
الھبات الساخنة بین النساء اإلیاس في مدینة 

بركة السبع-محافظة المنوفیة

Hot flushes among peri-
menopausal women in BerketEl-
saba district –Menoufia governorate صفاء عبد الفتاح بدر / فاطمھ احمد اإلسریجي 2016

1864 85 مروه ابراھیم علي زاید Family Medicine MSc

المعرفھ واالتجاھات حول طریقة الوالدة بین 
النساء المترددات على منشئات صحة االسرة فى 

مركز بنھا محافظة القلیوبیة

knowledge and attitude towards 
mode of delivery among women 
attending family health facilities in 
Benha discrete, Qalyubia 
Governorate اسامھ علي الكیالنى / صفا حمدى القلش 2017

1869 86 وفاء السید محمد عرفات Family Medicine MSc

اضطرابات األكل بین طالب المدارس فى مرحلة 
المراھقة

بقریة محلة حسن- مركز المحلة الكبرى -محافظة 
الغربیة

خطة بحث

Eating Disorders among 
Adolescent School Students in 
Mahallet Hassan Village, Elmahalla 
Elkobra District, Gharbia 
Governorate.

محمود السید ابو سالم / نورا عبد الھادي 
خلیل / صفا حمدى القلش 2017

1894 87 یاسمین محمد فوزي مرزوق Family Medicine MSc

االلتزام بمتابعة الحمل في منشئات صحة االسرة 
بمركز طنطا

الغربیة- مصر

Compliance with Antenatal Care in 
Family Health Facilities in Tanta 
District, Gharbia Governorate, 
Egypt ھویدا انور الشاذلي / صفا حمدي القلش 2017

1898 88 نجوي عبد الھادي علي عبد الھادي Family Medicine MSc

المعرفــة وإالتجاھـات والممارسة بین مقدمـى 
الرعایة الطبیة عن إستخدام منحـیـات نمو الطفــل 

فى الوحـدات الصحیة 
  بإدارة بنھــــا - القلیوبیــة

Knowledge,Attitude and Practice 
Among Health Care Providers  
About  Child Growth Chart  Usage  
in 
Family Health Units in Benha 
District-Qaliubya

تغریـــد محمد فرحــــــــات / صفا حمدي 
القلش 2017

1921 89 ھبھ متولي عبد العال العبساوي Family Medicine MSc

المعرفة واالتجاھات والرضا عن خدمات ما قبل 
الزواج بین المترددین على منشآت صحة األسرة 

بقویسنا – محافظة المنوفیة – مصر

Knowledge, Attitude and 
Satisfaction about Premarital Care 
Among Attendants of Family Health 
Facilities, Quweisna District, 
Menoufia Governorate, Egypt صفاء عبد الفتاح بدر   / صفا حمدي  القلش 2017

1923 90 رشا یوسف السید سالمھ Family Medicine MSc

األكتشاف المبكر ألمراض الجھاز البولى الغیر 
ظاھرة االعراض بین أطفال مدارس التعلیم 

األبتدائى بمدینة قلین محافظة كفر الشیخ

Screening for Asymptomatic 
Urinary Abnormalities Among 
Primary School Children in Qallin 
City of Kafr El-Sheikh Governorate

ھالھ محمد المصیلحي شاھین / صفا حمدى 
القلش 2017

1944 91 احمد عبد السالم ابراھیم مشعل Family Medicine MSc

تأثیر استخدام الموبایل واالنترنت علي الصحة 
الجسدیة والنفسیة الطفال المرحلة االبتدائیة في 

منطقھ ریفیھ بمحافظة الغربیة

Effect of Mobile and Internet use on 
Primary School Child Physical and 
Psychological Health in Rural area 
in El-Gharbiya Government علي الشافعي / نجوي نشات حجازي 2017



1965 92 لمیاء ربیع عبد العزیز Family Medicine MSc

وعي  اطباء الرعایة الصحیة االولیة نحو 
مضاعفات العضالت والعظام  لمرض السكري 

النوع الثاني

Awareness of  primary health care 
physicians towards the 
muscloskeletal  complications of 
type 2 diabetes mellitus عالء عبد العزیز لبیب / نجوي نشات حجازي 2017

2032 93 ایمان شوقي عبد الرحمن بده Family Medicine MSc

العقم وعوامل المخاطر ذات الصلة في النساء 
المترددات على مرافق صحة االسرة في بركة 

السبع بمحافظة المنوفیة

Infertility  and related risk factors 
among women Attending Family 
Health facitilies in Birkat Alsaba 
District , Menoufia Governorate زكریا فؤاد سند / نورا عبد الھادي خلیل 2017

2045 94 جھاد فرید محمد الضبع Family Medicine MSc

العدوي الطفیلیة بین االطفال في سن ما قبل 
المدرسة المترددین علي مركز صحة االسرة 

بمستشفى منشأة سلطان الجامعي

Parasitic Infestation among Pre-
School Children Attending Family 
Health Center in Munshaat  Sultan 
University Hospital.

علي محمد الشافعي / ھالھ محمد المصیلحي 
شاھین / امــــــــــل احمد ســــــــــالمة 2017

2065 95 رفیده محمد ابراھیم السقا Family Medicine MSc

دراسة وبائیة عن الزواج المبكر في المناطق 
المحرومة في مدینة منوف بمحافظة المنوفیة 

بمصر

pidemiological Study of Early 
Marriage in deprived area in 
Menouf district, Menofia 
governorate in Egypt

تغرید محمد فرحات / ھالھ محمد المصیلحي 
شاھین / نورا عبد الھادي خلیل / نجوي 

نشات حجازي 2017

2088 96 احمد انور كمال Family Medicine MSc

معدل انتشار امراض الجلد بین 
طالب مدارس المرحلة االبتدائیة فى مدینة بنھا

محافظة القلیوبیة- مصر

Prevalence of Skin Diseases 
among Primary School Children in 
Benha City, Kalubia Governorate, 
Egypt محمد عبد الواحد جابر /صفا حمدي القلش 2017

2115 97 مروه عبد المعبود بھنسي الشیخ Family Medicine MSc
إضطرابات الحیض بین المراھقات فى مركز تال 

محافظة المنوفیة

Menstrual Disorders Among 
Adolescent Females In Tala 
District, Menoufia Governorate

اسامھ علي إبراھیم الكیالنى / فاطمة أحمد 
اإلسریجى 2017

2190 98 محمد عبد هللا محمد Family Medicine MSc

تقیم مكافحة العدوى في عیادات األسنان في 
وحدات الرعایة األساسیة في االدارة الصحیة 

ببلقاس
Assessment of Infection Control in 
Dentist Clinics تغرید فرحات / نجوي حجازي 2017

2208 99 ایمان طلعت عوض فاید Family Medicine MSc

معرفة واتجاھات وممارسة األمھات تجاه رعایة 
ما بعد الوالدة في وحدة صحة األسرة بالمنیل- 

محافظة الدقھلیة

Knowledge, attitude and practice of 
mothers towards postpartum care 
in Al Manial family health unit - Al 
Dakahlia governorate

 اسامھ علي إبراھیم الكیالنى /  صفا حمدى 
القلش 2017

2300 100 لیدیا محفوظ یوسف فرج Family Medicine MSc

 مكمالت الزنك لمرضي ارتفاع نسبھ الدھون 
بالدم المترددین علي وحده طب االسره بكفر میت 

سراج  مركز قویسنا محافظھ المنوفیھ
 (دراسھ تداخلیھ)

ZINC SUPPLEMENTATION IN 
DYSLIPIDEMIC PATIENT 
ATTENDING KAFR MIT SERAG 
FAMILY HEALTH UNIT, QEWASINA 
DISTRICT, MENOUFIA GOVERNATE
(AN INTERVENTIONAL STUDY)

ھالھ محمد المصیلحي شاھین / محمود حامد 
إبراھیم العضیمي /  فاطمھ احمد السرجي 2017

2392 101 سمر جمال مصطفي Family Medicine MSc

صعوبات التعلم
 بین طالب المرحلة االبتدائیة فى مدینة طوخ

محافظة القلیوبیة - مصر

Learning difficulitis among primary 
School Children
 in Toukh City, Kalubia 
Governorate, Egypt

ھالھ محمد المصیلحي شاھین /  صفا حمدى 
القلش 2017

2479 102 سمر عبد الرحمن عثمان القفاص Family Medicine MSc
زیادة الوزن والسمنة في المراھقین 

مركز شبین الكوم، محافظة المنوفیة ، مصر

Overweight and Obesity among 
adolescent in 
“Shebin Al-kom District, Menoufia 
Governorate”
 Egypt

ھالھ محمد المصیلحي / فاطمھ احمد 
اإلسریجي 2017



2538 103 ایمان طلخان عبد العظیم فرحھ Family Medicine MSc
التقییم الغذائي لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة 

في مركز بركة السبع – محافظة المنوفیة

Nutritional assessment of children
with special needs in
Berket El-Sabaa District
Menoufia Governorate

تغرید محمد فرحات / فاطمھ احمد االسریجي 
/ نھلھ محمد سعید 2017

2552 104 یارا نبیل حلمي Family Medicine MSc

إنتشار مرض االوعیة الدمویة الطرفیة لدى 
مرضى كبار السن المترددین على الوحدة الصحیة 
بساقیة أبو شعرة بمركز أشمون محافظة المنوفیة

Prevalence of Peripheral Arterial 
Disease Among Geriatric Patients 
in 
Sakeyat Abou-Shara Family Health 
Unit in Ashmun District, Menoufia 
Governorate

ھالھ محمد المصیلحي / صفا حمدى القلش / 
یحیى محمد الخطیب 2017

2595 105 عبد الفتاح عبد المنعم عثمان عامر Family Medicine MSc
وبائیات مرض البروسیال في مستشفى حمیات  

منوف  مركز منوف محافظة المنوفیة .مصر

Epidemiology of Human 
Brucellosis in Menouf fever 
hospital Menouf District, Menoufia 
Governorat, Egypt

ھالھ محمد المصیلحي شاھین / صفا حمدي 
القلش السید 2018

2611 106 االء عادل عبد المنعم مجاھد Family Medicine MSc

زیادة الوزن والسمنھ بین االطفال ماقبل السن 
المدرسى  المترددین على وحدة طب أسرة فى 

مركز تال-محافظة المنوفیھ- جمھوریة مصر 
العربیة

Over weight and obesity among 
preschool children attending a 
family health unit in Tala district, 
Menoufia governorate دالیا منیر الالھوني / نورا عبد الھادي خلیل 2018

2637 107 نشوي نبیل حمزه احمد مازن Family Medicine MSc

جودةالرعایة الصحیة للمراھقین في مراكز 
الرعایة الصحیة األولیة فى مدینة طنطا بمحافظة 

الغربیة

Quality of adolescent care in 
primary health care centers in 
Tanta city, Gharbia governorate. امل أحمد سالمھ / صفا حمدي القلشي 2018

2638 108 سمر محـمد ابو السعود Family Medicine MSc
اضطراب تعاطي المواد بین المراھقین في 
المدارس الثانویة في منطقة ریفیة بمصر

SUBSTANCE USE DISORDER 
AMONG SECONDARY SCHOOL 
ADOLESCENTS IN A RURAL AREA 
IN EGYPT

ھالھ محمـد المصیلحي / صفاء عبدالظاھر 
امین 2018

2655 109 امل یحیي محمد شمس الدین Family Medicine MSc

معرفة واتجاھات مقدمي الرعایة الصحیة 
بمنشآت  طب األسرة في مركز المحلة الكبرى 

بمحافظة الغربیة تجاه الكشف المبدئي لسرطان 
عنق الرحم

Knowledge and attitude of health 
care providers in family health 
facilities in Al Mahalla Al Kobra 
district Gharbiya Governorate 
toward screening of cancer cervix

اسامھ علي إبراھیم الكیالني / صفا حمدي 
القلش 2018

2809 110 نھي ابراھیم سالم Family Medicine MSc

الكشف المبدئ لنقص فیتامین (د) بین أطفال 
ماقبل المدرسة فى منشأت صحة األسرة بمركز 

بركة السبع

Screening of vitamin D deficiency 
among preschool children in family 
health facilities in Birket El Sabaa 
district

ھالھ محمد المصیلحي / صفا حمدى القلش  / 
كریمة عبد الھادى دیاب 2018

2812 111 سمر صبحي حسن ابراھیم Family Medicine MSc

نظافة الیدین بین العاملین فى مجال الرعایة 
الصحیة االولیة

في مدینة كفر شكر, محافظة القلیوبیة

Hand hygiene among primary 
healthcare workers in Kafr Shukr 
District, Qalyubia Governorate

تغــــــــرید محمد فرحــــــات / امــــــــل أحمد 
ســـــــــــالمھ / عــــزة زغلـــول لــــــــبیب 2018

2826 112 ھبھ محمد ابراھیم حسن Family Medicine MSc
صحة الفم واألسنان في أطفال المدارس االبتدائیة 

بمركز بنھا ، محافظة القلیوبیة .

Oral and Dental Hygiene in Primary 
School Children, Benha District, 
Qalubia Governorate. 2018 امل احمد سالمھ  / صفا حمدي القلش

2827 113 ھبھ توفیق مرسي Family Medicine MSc

معرفة االمھات فى مركز بركة السبع عن نقص 
فیتامین د فى االطفال فى سن ما قبل الدراسة قبل 

وبعد تطبیق برنامج توعیة عن فیتامین د

Knowledge of mothers in Birket El 
Sabee district about vitamin D 
deficiency among preschool 
children before and after 
application of educational program 
about vitamin D

ھالھ محمد المصیلحي شاھین /  صفا حمدى 
القلش 2018



2873 114 اسالم ماھر حسن قنصوه Family Medicine MSc

معلومات واتجاھات وممارسات االباء المتعلقة 
بصحة الفم واالسنان بمركز شبین الكوم محافظة 

المنوفیة

Knowledge, Attitude and Practice 
of Parents Regarding Oral And 
Dental Hygiene , Shebeen El-Koom 
District , Menoufia Governorate امل أحمد سالمھ  / صفا حمدي القلش 2018

3067 115 شیماء محمد احمد عمار Family Medicine MSc

معرفة واتجاه وممارسة أطباء الرعایة الصحیة 
األولیة

تجاه رعایة المرضي المشرفین علي الموت في 
محافظة المنوفیة بمصر

Knowledge, Attitude and Practice 
of Primary Care Physicians 
towards End of Life Care in 
Menoufia Governorate - Egypt

ھالھ محمد المصیلحي شاھین   / امل أحمد 
سالمھ / مروة محمد محسب 2018

3072 116 زینب عالء الدین الخطیب Family Medicine MSc
التأثیر النفسي ألطفال متالزمة داون على أسرھم  

في محافظة المنوفیة

Psychological Impact of children 
with down syndrome on their 
families in Menoufia Governorate امل أحمد سالمھ / مروة محمد محسب 2018

3083 117 ھبھ عبد الوھاب إبراھیم زاید Family Medicine MSc

معرفة واتجاھات وممارسة األمھات لرعایة ما
بعد الوالدة فى وحدة صحة األسرة بالصفاصیف

مركز دمنھور - محافظة البحیرة

Knowledge, attitude and practice of 
mothers
towards post partum care in Al 
Safasef family health
Unit in Damanhour district – Al 
Behera Governorate

اسامھ علي إبراھیم الكیالني / صفا حمدى 
القلش 2018

3114 118 عماد سمیر الحنفي صالح Family Medicine MSc

معدل االنتشار وعوامل الخطورة لألعراض 
االكتئابیة بین طالب جامعة المنوفیة بمدینة شبین 

الكوم

Prevalence and risk factors of 
depressive symptoms among  
Menoufia University students in 
Shebin Elkom city, Menoufia 
Governorate نجوي نشات حجازي   /  مروه محمد ُمحّسب 2018

3119 119 سماح عبد هللا سالم ابراھیم Family Medicine MSc

عدوى ما بعد الوالدة بین األمھات المترددات على 
مرافق صحة األسرة في منطقة بئر العبد ، شمال 

سیناء

Post partum infections among 
women     attending family health 
facilities in            
Bir El_Abd district, North Sinai امل سالمھ عبد المقصود / صفا حمدي القلش 2018

3158 120 اسماء جمال محمد نصر الدین Family Medicine MSc

المعرفة واالتجاھات والرضا عن خدمات ما قبل 
الزواج بین المترددین على منشآت صحة األسرة 

بقویسنا – محافظة المنوفیة- مصر

Knowledge, Attitude and 
Satisfaction about Premarital Care 
Among Attendants of Family Health 
Facilities, Quweisna District, 
Menoufia Governorate, Egypt صفاء عبد الفتاح بدر / صفا حمدي القلش 2018

3170 121 علیاء زكریا السعدني Family Medicine MSc

التنمر بین طالب المراھقة المبكرة في المدارس 
بمركز طنطا ,محافظة الغربیة

مصر

Bullying among early adolescent 
school students in Tanta district 
Gharbia governorate,
Egypt نورا عبد الھادي خلیل / مروه محمد محسب 2018

3173 122 مروه محمد راغب عبد السالم Family Medicine MSc

معدل انتشار نقص فیتامین (د) بین أطفال ما قبل 
المدرسة فى منشأت صحة األسرة بمركز الداخلة 

بمحافظة الوادي الجدید

Prevalence of vitamin D deficiency 
among preschool children in family 
health facilities in El-Dakhla 
district, New Vally Governorate

مروه محمد راغب عبد السالم / ھالة محمد 
المصیلحي شاھین / صفا حمدى القلش 2018

3174 123 رشا توكل محمد النادي Family Medicine MSc

أثر برنامج التوعیة الغذائیة على
الحالة التغذویة للنساء الحوامل المترددات على 
وحدة صحة األسرة بقریة طرینھ المحلة الكبرى 

محافظة الغربیة

Effect of Nutritional Education 
Program on
Nutritional status of pregnant 
women Attending Trenna Family 
Health Unit

نجوي نشات حجازى / صفا حمدى  / نزیھھ 
عبد الرحمن خلیل 2018



3177 124 سلوي علي محمد القرمھ Family Medicine MSc

الھلع الناتج عن عدم وجود الھاتف المحمول بین 
األطباء المقیمین حدیثي التخرج في مستشفیات 

جامعة المنوفیة

Nomophobia among Post Graduate 
Junior Residents in Menoufia 
University Hospitals ھالھ محمد المصیلحي / صفا حمدى القلش 2018

3217 125 شیمـاء اسمـاعیل ســالمھ Family Medicine MSc

جودة الحیاة فى األطفال المصابین بالسرطان 
أثناء فترة العالج الكیماوي بمستشفیات 

جامعة المنوفیة

Quality of Life in Children with 
Malignancy under Chemotherapy, 
Menoufia 
University Hospitals

امــــــــل أحمد ســـــــــــالمھ / محـــــمود 
أحمـــد الحــــــاوي / مــــــروة محمــــد 

محســــب 2018

3230 126 اسماعیل ابوالقاسم محمد عبدالرحمن Family Medicine MSc
فقر الدم المنجلي بین األطفال في مركز سیوه 

محافظة مطروح

Sickle cell anemia Among children 
in Siwa District Matrouh 
Governorate

امل أحمد سالمھ / محمود أحمد الحاوي / 
صفا حمدي القلش 2018

3236 127 اسماء مجدي فؤاد العقاد Family Medicine MSc

الذكاء اإلنفعالي بین األطباء وتأثیره علي العالقھ 
بین الطبیب والمریض وعلي رضا المریض في 

محافظة السویس، مصر.

Emotional Intelligence Among 
Physicians in Suez Governorate, 
Egypt

تغرید محمد فرحات / نجوي نشات حجازي / 
مروه محمد محسب 2018

3265 128 ساره رفعت عبد العال Family Medicine MSc
االنتھاك الجنسي الزوجى بین السیدات فى مركز 

السادات محافظة المنوفیة

Spousal sexual violation among 
women in Al -Sadat district, 
Menoufia Governorate نجوي نشات حجازى / صفا حمدي القلش 2019

3653 129 منال حمدى محمد الصیاد Family Medicine MSc

دراسة وبائیة لقرحة القدم السكري بین المرضي
المترددین علي عیادة الجراحةالخارجیة, 

مستشفي جامعة المنوفیة.

Epidemiological study of diabetic 
foot ulcer among patients 
attending outpatient surgery clinic, 
Menoufia university hospital

ھالة محمد المصیلحي شاھین / یحیي محمد 
الخطیب / آیھ مصطفى على بركات 2019

3678 130 شیماء محمد كمال عبد الرحمن Family Medicine MSc
النشاط البدني بین طالب المدارس الثانویة بمدینة 

قویسنا، محافظة المنوفیة، مصر.

Physical activity among secondary 
school students at Quwesna city, 
Menoufia governorate, Egypt

ھالھ محمد المصیلحي شاھین / آیھ مصطفى 
علي بركات 2019

3689 131 فاطمة محمد محمود البحیصى Family Medicine MSc

تأثیر العوامل النفسیة و األجتماعیة على 
الرضاعة الطبیعیة فى األمھات المترددات على 

المركز الطبى ببنھا- محافظة القلیوبیة

Effect of psychosocial factors on 
breast feeding of mothers 
attendingBanha medical center, 
Qalyubia Governorate, Egypt أمل أحمد سالمھ / آیھ مصطفى على بركات 2019

3720 132 ھناء شوقى محمد عیسى Family Medicine MSc

تأثیر برنامج تثقیفي للربوعلى المعرفة بالتحكم 
الذاتي  وإستخدام البخاخ بین المرضي البالغین 

المترددین علي مستشفي الصدر محافظة  المنوفیة

Effect of bronchial asthma 
education program on knowledge 
of self-management and  inhaler 
use among adult patients attending 
chest hospital Menoufia 
governorate

تغرید محمد فرحات / نجوي نشأت حجازى / 
آیھ مصطفى على بركات 2019

3772 133 ضحى فتحي سعد القاضي Family Medicine MSc

تأثیر التنوع الغذائي علي ناتج الحمل للنساء 
المترددات علي العیادة الریفیة لمتابعة الحمل 

بمحافظة الغربیة

The effect of dietary diversity on 
pregnancy outcome in ladies 
attending antenatal care clinic in 
Gharbia governorate

نجوي نشأت حجازي / آیھ مصطفى على 
بركات 2019

3813 134 ھایدى محمد أبوضیف Family Medicine MSc
العوائق تجاه تفعیل الزیارات المنزلیة فى مرافق 
الرعایة الصحیة األولیة فى مدینة السالم بالقاھرة

Barriers towards activation of 
home visits in primary health care 
facilities in El-salam city, Egypt نجوى نشأت حجازى / مروة محمد محسب 2019

3838 135 غادة عبد المجید عبد الجید عامر Family Medicine MSc

جودة النوم بین المدخنین البالغین المترددین على 
وحدة صحة األسرة بمنطقة ریفیھ بمحافظة 

الغربیة مصر

Sleep quality among adult smokers 
attending family health unit in a 
rural area in Gharbia Governorate, 
Egypt

ھالة محمد المصیلحى شاھین / مروة محمد 
محسب 2019



3843 136 ھبة طاھر محمد عبد الحمید Family Medicine MSc

معرفة واتجاه وممارسة كبار السن تجاه اللقاحات 
الموصي بھا في وحدة صحیة ریفیة بمحافظة 

الغربیة

Knowledge, attitude and practice of 
the elderly people towards their 
recommended vaccines in            a 
rural health unit, Gharbia 
governorate نجوي نشأت حجازى /  مروة محمد محسب 2019

3916 137 ایمان صالح شعبان Family Medicine MSc

استخدام وسائل منع الحمل الھرمونیة المركبة 
عن طریق الحقن مقابل الفم بین السیدات في سن 

االنجاب المترددات علي وحدة صحة االسرة 
بدمتیوه محافظة البحیرة

Utilization of injectable versus oral 
combined hormonal contraceptive 
methods among women attending 
Damatioh family health unit 
Elbehira Governorate ھالة محمد المصیلحي / صفا حمدي القلش 2020



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

380 1 مھا صالح النادي عفیفي Forensic Medicine MSc

دراسة حاالت التسمم بأدویة مضادات الصرع 
الواردة لمركز عالج التسمم واإلدمان بجامعة 

المنوفیة مع التركیز علي الكاربامازیبین

a study of antiepileptic drugs poisoned 
cases arrived at menofia university 
poisson and dependance control center 
with emphasis on carbamazepine

صفاء عبد الظاھر امین / عزه وجیھ 
زناتي / فاطمة شعبان قندیل 2014

397 2 سھا حامد عبد المجید عبد الخالق Forensic Medicine MSc دراسة طبیة شرعیة إلصابات الوجھ a medico legal study of face injuries
نیره فھمي جرجس / عزه وجیھ 

الزناتي 2014

1182 3 امیره عبد الحمید محمد لیلھ Forensic Medicine MSc

دراسھ انماط التسمم بمركبات الفوسفید في 
الحاالت الوارده الي مركز عالج 

التسمموواالدمان جامعھ المنوفیھ مع دراسھ 
تجریبیھ لبیان تاثریھا السام علي القلب فى 

الجرذان البیضاء

The Pattern of Phosphide Toxicity in 
Patients Arrived to Menofia Poison 
Control Center with Special Emphasis 
on Albino Rats

سامي مصطفي بدوي / امیره محمد 
الصعیدي / احمد كمال الدین الفقي 2015

1753 4 ریھام صبحي مصلحي ابو عیاد Forensic Medicine MSc تأثر الجھاز التنفسى فى حاالت التسمم الحاد
Respiratory System Affection                                    
                 In Acute Poisoned Cases

سامي عبدالھادى حماد / عزه وجیھ 
زناتى / عال عبد الھادى منصور / 

فاطمة شعبان قندیل 2016

2792 5 ایھ احمد الحبشي Forensic Medicine MSc

أنماط عضة ولدغة الحیوان فى الحاالت الواردة 
الي مركز عالج التسمم واالعتماد مع التركیز 
على تاثیرات سم الكوبرا المصریة على ذكور 

الفئران البیضاء

The Patterns of Animal Bite And Sting 
in Patients Arrived toMenoufia Poison 
and Dependence Control Centerwith 
Special Emphasis on Egyptian Cobra 
Venom Effects On Male Albino Rats

صفاء عبد الظاھر آمین / مفرح محمد 
حجازي / احمد كمال الدین الفقي  / 

عالعبد الھادى سویلم / رانیا ابراھیم 
یاسین 2018

3505 6 رضوي عبد الغني محمود ابوشریف Forensic Medicine MSc

دراسة مستقبلیة للحاالت ذات التأثر الكبدي في 
حاالت التسمم الحاد التي تم دخولھا إلي مركز 
عالج التسمم واالدمان بالمنوفیة على مدارعام.

Prospective study of cases with 
hepatotoxic affection in acute poisoned 
cases admitted
to Menoufia Poison and Dependence 
Control Center  (MPDCC) over one year

سامي عبدالھادي حماد / مفرح محمد 
حجازي / ستھم السید العجمي 2019

3528 7 لیلي جمال محمد محمد احمد Forensic Medicine MSc
بعض الجوانب الطبیة الشرعیة لحاالت الوفاة 

المرتبطة بإصابة الرأس
Some medico- legal aspects of 
mortality cases related to head trauma

سامي مصطفي بدوي / امیره محمد 
الصعیدي / شیرین رجب عبده سلیمھ 2019

3609 8 رحاب صالح عبد العزیز Forensic Medicine MSc

الحمل الغیر مقصود بین السیدات الحوامل 
المترددات على وحدة الرعایة الصحیة األولیة 

بمحافظة الغربیة

Unintended pregnancy among pregnant 
women attending primary health care 
unit in Gharbiya Governorate

نورا عبد الھادي خلیل / آیة مصطفى 
علي بركات 2019

Forensic Medicine



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

25 1 احمد صبحي احمد محمد بدر General Surgery MSc

تقییم خزعة العقدة اللیمفاویة الحارسة بعد 
العالج الكیمیائي قبل الجراحة في سرطان 

الثدي المتقدم

evaluation of sentinel lymph node biopsy 
after neoadjuvant chemotherapy in 
locally advanced breast cancer

احمد فرج القاصد / حسام عبد القادر الفل / 
حسام عبد القادر الفل 2013

54 2 ساره صالح الدشناوي General Surgery MSc
تقییم التقنیات المختلفة  إلعادة اإلعمار 

لإلصابات الطرفیة باصابع الید
evaluation of different techniques of 
reconstruction for finger tip injuries محمد مجاھد / شوقي شاكر / یاسر الشیخ 2014

121 3 محمد امجد عبد المنعم العجمي General Surgery MSc

إصابات الكبد الناتجة عن االصطدام بجسم 
رضي مابین العالج الجراحي والعالج 

التحفظي دراسة محتملة ومسبقة

blunt liver trauma conservative or 
surgical management: a retrospective, 
prospective study مجدي احمد لولج / محمد صبري عمار 2014

122 4 السید عبد الحكیم سیف الدین General Surgery MSc
تقییم العالج كخطوة واحده فى عالج كال من 
حصوات المرارة وحصوات القنوات المراریة

evaluation of single-step management of 
gall bladder and bile duct stones حاتم محمود سلطان / احمد جابر التطاوي 2014

123 5 حماده رمضان محمد الشھالي General Surgery MSc

دراسة مقارنة للنتائج اإلكلینیكیة 
والتصویریة لحاالت إعتالل الحبل الشوكى 

العنقي مابعد العالج بالتدخل الجراحى

comparative clinical and radiological 
study of the outcome of cervical 
myelopathy after surgical treatment

شوقي شاكر جاد / عصام الدین جابر صالح 
/ احمد محمد جمال الدین عزب 2013

125 6 محمود مجدي العباسي General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین استئصال الناسور 
الشرجى والكى الحرارى مقابل بضع الناسور 

التقلیدى فى عالج الناسور الشرجي المعقد

comparative study between combined 
partial fistulectomy and 
electrocauterization versus conventionl 
fistulotomy in complex anal fistula الفت عیسي السباعي / محمد صبري عمار 2014

129 7 ابراھیم محمد ابراھیم خلیل General Surgery MSc

التصاق الغشاء البلوري عن طریق حقن 
الدوسكیسكلین فى عالج األسترواح الھوائى 

التلقائي

chemical (doxycycline) pleurodesis in 
management of primary spontaneous 
pneumothorax

احمد لبیب دخان / ھشام شفیق أبو جریده / 
أحمد حمدي عیانة 2014

130 8 احمد ابراھیم محمد زوید General Surgery MSc

منظار القنوات المراریة و استئصال المرارة 
بالمنظار فى خطوة واحدة عاجلة كعالج 

أللتھاب البنكریاس المراري الحاد

endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography and 
laparoscopic cholecystectomy as an 
urgent single step management of acute 
biliary pancreatitis حاتم محمود سلطان / احمد جابر التطاوي 2014

131 9 محمد عادل یوسف التحفھ General Surgery MSc
اھمیھ الفتح بعد استئصال الناسور فى عالج 

الناسور الشرجى

value of marsupilization after 
fistulectomy in the management of 
perianal fistula

سعید ابراھیم المالح / عالء عبد العظیم 
السیسي / فوزي ابو بكر محمود 2014

133 10 احمد اسماعیل حسن سید الشافعي General Surgery MSc
مقارنة االستئصال والترقیع  المبكر بالمتأخر 

للجلد فى عالج حروق الید العمیقة

Early versus delayed excision and 
grafting in management of deep burns of 
the hand

اشرف عبد الھادي زین الدین / محمد أحمد 
مجاھد / شریف محمد القشطي 2014

General Surgery



134 11 محمد السید عبد الباري General Surgery MSc

التورم اللیمفى في مرضى سرطان الثدي بعد 
العالج الجراحى وعالقة حدوثھ بطبیعة 

الجراحة فى كل من استئصال الثَديِ الجذِري 
الُمعَدَّل و االستئصال المحافظ على الثدى

lymphedema in breast cancer patients 
after breast-conserving therapy versus 
modified radical mastectomy

عواطف السید علي فرغلى / عبد المنعم 
فرید محمد عبد هللا 2014

144 12 محمد محمد محمد عبد الواحد General Surgery MSc

دور إستئصال الغدة الجار الدرقیة بزرع 
وبدون زرع 

في مرضي الفشل الكلوي المزمن

role of parathyroidectomy in patients 
with chronic renal failure on dialysis with 
or without reimplantation

شوقي شاكر محمد جاد / احمد محمد فوزي 
عبد هللا 2014

148 13 ایمان فرحات محمود االفندي General Surgery MSc
تقییم معاییر اختیار العالج التحفظي في 

حاالت اإلصابة الرضیة للطحال

evaluation of the selective criteria for non 
operative management of blunt splenic 
trauma احمد حسني إبراھیم / محمد صبري عمار 2014

150 14 محمد حسني عبد الصمد جعفر General Surgery MSc

تقییم فائدة ُكم  الذراع  الضاغط فى الوقایة 
من التورم اللیمفاوى بعد استئصال الثدى 

جراحیا

evaluate the usefulness of compression 
arm sleeve in the prevention of post-
mastectomy lymphoedema ایمن أحمد عمر / نھاد عبده زید 2014

159 15 محمد عبد المنعم علیوه General Surgery MSc
إصالح عیوب أصبع اإلبھام یإستخدام 

السدائل ذات اإلحساس sensate flaps for thumb reconstruction
شوقي شاكر جاد / فؤاد محمد غریب / دالیا 

مفرح السقا 2013

162 16 اشرف محمد فرج عالم General Surgery MSc

 
العالقھ بین سمك الورم وانتشاره الي الغدد 
اللیمفاویھ في حالت سرطان التجویف الفمي

the relationship of tumor thickness in 
carcinoma of the oral cavity to 
subsequent lymph node metastasis حسام عبد القادر الفل / احمد محمد فوزي 2014

163 17 محمد علي انور علي General Surgery MSc

دور منظار البطن الجراحى الضوئى فى 
عالج المضاعفات الناتجة عن التحویلة بین 

بطینات المخ والتجویف البریتوني

laparoscopic management of 
complications in cases of 
ventriculoperitoneal shunt تامر علي سلطان / احمد جابر التطاوى 2014

171 18 احمد محمد الزلباني General Surgery MSc

التصویر بالموجات فوق الصوتیة عبر 
العجان مقابل التصویر السیني المقلوب في 

تشخیص رتق الشرج

transperineal ultrasonography versus 
invertogram in diagnosis of imperforate 
anus مجدي احمد لولج / تامر علي سلطان 2014

199 19 احمد فتحي غریب كحلھ General Surgery MSc
تقییم دور المنظار الجراحي للبطن في 

تشخیص و عالج الخصیة المعلقة بالبطن

evaluation of the role of laparoscopy in 
impalpable testes as a diagnostic and 
therapeutic

مجدي احمد لولج / أحمد محمد فوزي عبد 
هللا / عاصم فاید مصطفي 2014

201 20 احمد عادل عبد المجید زعیر General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین مضادات العامل النشط 
رقم عشرة وبین الھیبارین الوریدي في  

مرضى المرحلة الحادة للخثار الوریدى

comparative study between oral anti-
factor xa and parenteral heparin in 
patients with acute deep venous 
thrombosis سعید ابراھیم المالح / یحیي محمد الخطیب 2014

228 21 ھنادي محمد عبد المنعم الفقي General Surgery MSc

المقارنة بین القیمة التشخیصیة لغسل 
السنخیة عن طریق تنظیر القصبات، و غسل 

السنخیة  من غیر تنظیر القصبات ، في 
المرضى الذین یعانون من االلتھاب الرئوي 

المكتسب من خالل  التنفس الصناعي

comparesion between bronchoscopic bal 
and non-bronchoscopic protected bal in 
patients with vap

محمد حلمي عفیفي / إیناس عبد المحسن 
شاھین / سامي سید احمد الدحدوح 2014

242 22 محمد عبد هللا عبد المحسن عطا General Surgery MSc

دراسة استخدام ممدد األنسجة الستعادة شعر 
الخط األمامي لفروة الرأس فى حاالت فقدان 

الشعر (الثعلبة) ما بعد الحروق فى األطفال

tissue expansion for restoration of 
frontal hairline in severe alopecia in 
children شوقي شاكر / طارق كشك / شریف القشطي 2014



255 23 محمد محمود السید بخیت General Surgery MSc

تقییم االختبار الثالثى  المعدل الورام الثدى:
 أھمیة الموجات فوق الصوتیة واستخراج 

عینة من الورم باالبرة

assessment of the modified triple test for 
palpable breast masses: the value of 
ultrasound and core needle biopsy محمد لیثي / فوزي ابو بكر محمود 2014

285 24 صبحي عبده كامل General Surgery MSc
تقنیة تحریك الصماخ البولي إلصالح اإلحلیل 

السفلي اإلكلیلي   وتحت اإلكلیلي

the meatal mobilization technique 
(memo) for coronal and subcoronal 
hypospadias repair مجدي احمد لولج / تامر علي سلطان 2014

286 25 باسم ابو المكارم حسین عطا General Surgery MSc

دراسة مقارنة مستقبلیة بین شبكة البولي 
برولین التي ال تمتص و شبكة األلترا برو 

التي تمتص جزئیا فى إصالح الفتوق 
الجراحیة

a comparative prospective study 
between a non absorbable polyprolene 
mesh versus a partly absorbable mesh 
ultrapro in incisional hernias repair

سمیر محمد كحلھ / احمد حسني إبراھیم / 
أحمد صبري الجمال 2014

321 26 محمد سعید محمد الحداد General Surgery MSc
دور عضلة السمانة في إعادة بناء الساق 

اطروحة
role of gastrocnemius muscle flap in leg 
reconstruction

شوقي شاكر جاد / شوقي شاكر جاد / طارق 
فؤاد كشك 2014

329 27 احمد طارق علي الشامي General Surgery MSc

استئصال الغدد اللیمفاویة تحت اإلبطیة 
بالطریقة التقلیدیة مقارنة باستخدام جھاز 
الكي بالموجات فوق الصوتیة في حاالت 

سرطان الثدي

conventional versus utilizing harmonic 
focus in axillary lymph node dissection 
for breast cancer

عالء عبد العظیم السیسي / احمد جابر 
التطاوى 2014

333 28 حافظ السید الشلبي General Surgery MSc
دراســة دور الغدة اللیمفاویة الحارسة في 

تقییم سرطان المعدة
lymphatic mapping and sentinel lymph 
node analysis in gastric carcinoma حسام عبد القادر الفل / محمد صبري 2014

339 29 اسالم درویش احمد درویش General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین اصالح فتق الجدار 
األمامى للبطن بالمنظار الجراحي وطریقة 

اصالحھ بطریقة الفتح العادیة
laparoscopic versus open repair of 
ventral abdominal wall hernia حاتم محمود سلطان / ھشام شفیق ابو جریده 2014

357 30 عبد الرحمن یس عبد القادر General Surgery MSc

تأثیر استئصال المرارة علي تمدد القناة 
المراریة وعالقة االستئصال بتغیر نسب 

الدھون والسكر بالدم0
postcholecystectomy radiobiochemical 
changes حاتم سلطان / احمد جابر 2014

362 31 محمد محمد احمد رزق General Surgery MSc
دراسة دور مذیبات الفیبرین فى منع حدوث 

اإلنسداد المعوى اإللتصاقى
the role of fibrinolytics in prevention of 
adhesive intestinal obstruction

عالء عبد العظیم السیسي / عاصم فاید 
مصطفى 2014

365 32 احمد عبد الحمید عبد الخالق احمد General Surgery MSc
إصالح األنف بع االستئصال الجراحي 

للقرحة السرطانیة القارضة
nasal reconstruction after surgical 
excision of basal cell carcinoma

سلیمان عبد الرحمن الشخص / طارق فؤاد 
عبد الحمید كشك / احمد ثروت نصار 2014

370 33 ایمان محمد فتحي عبد النبي General Surgery MSc

مقارنة نتائج استخدام ممدد األنسجة إلصالح 
فقدان شعر فروة الرأس ما بعد الحرق بین 

األطفال و البالغین

comparing outcome of scalp tissue 
expansion for repair of post burn 
alopecia in adults versus children طارق كشك / عالء السیسي / محمود حجاج 2014

372 34 محمد عبد القادر احمد المنشاوي General Surgery MSc

ھل ھناك حاجة إلستخدام الدرنقة  بعد 
إستئصال المرارة بالمنظار في الحاالت الغیر 

معقدة ؟
uncomplicated laparoscopic 
cholecystectomy to drain or not to drain?

احـمـد فرج القاصــد / أحـمـد فوزي عبد هللا 
/ أحمد جابر التطاوي 2014

394 35 تامر عبد الواحد عبد السالم صالح General Surgery MSc

تقییم النتائج األیضیة والتغیرات الكیمیائیة 
الحیویة لالستئصال الطولي للمعدة باستخدام 

منظار البطن بعد سنتین من الجراحة

evaluation of the metabolic and 
biocgemical outcomes after 2 years of 
laparoscopic sleeve gastrectomy

سلیمان عبد الرحمن الشخص / ایمن أحمد 
البتانوني / عاصم فاید مصطفى 2014



396 36 محمد ناجي محمود درغام General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین استعمال دعامة من عدمھ 
فى عملیات تصحیح اإلنسداد الخلقى فى 
منطقة التقاء حوض الكلى بالحالب فى 

األطفال

comparative study between stenting and 
non-stenting open pyeloplasty in children 
comparative study between stenting and 
non-stenting open pyeloplasty in children 
comparative study between stenting and 
non-stenting open pyeloplasty in children مجدي احمد لولح / نھاد عبده زید 2014

401 37 احمد عادل محمد فوزي General Surgery MSc

تأثیر ھالمة الصفائح الدمویة وصبغة 
اللیفیین لتقلیل معدالت  حدوث الناسور ما 
بعد عملیات إصالح اإلحلیل البولي السفلي 

الخلقي

the effect of platelets fibrin glue to 
decreasethe incidence of postoperative 
fistula after hypospadius repair

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / عالء عبد 
العظیم السیسي / شریف محمد القشطى 2014

407 38 یاسمین یحیي محمد بھجت General Surgery MSc
اختالل التصبغ الجلدي مابعد الحرق

دراسة االنسجة وطرق العالج
post-burn dyspigmentation 
histopathology & management

شوقي شاكر جاد / فؤاد محمد غریب / دالیا 
مفرح السقا 2014

409 39 حسام عاطف نویر General Surgery MSc
قیمةالتدریج قبل الجراحة والتدریج الجراحى 

لسرطان  بطانة الرحم
of preoperative and operative staging of 
endometrial carcinoma احمد فرج القاصد / حسام الفل 2014

410 40 احمد جابر زاید General Surgery MSc

عالج الرقبة في أورام الغدة النكفیة الخبیثة 
؛ مراجعة الدراسات السابقة مع توثیق 

سلسلة من الحاالت المرضیة

management of the neck in malignant 
parotid neoplasm; review of literature 
and case series حسام عبد القـادر الفل / احمد جابر التطاوي 2014

415 41 محمد حسن علي ابو منصور General Surgery MSc
فائدة النعال في تعزیز الشفاء من تقرحات 

أخمص القدم لدى مرضى القدم السكري

usefulness of insoles in enhancing the 
healing of plantar foot ulcers in diabetic 
patients ایمن أحمد عمر / ھشام شفیق أبو جریده 2014

433 42 محمد احمد محمود عبد الخالق General Surgery MSc
دور المنظار الجراحي في عالج إصابات 

البطن
role of laparoscopy in manegement of 
abdominal

اشرف عبد الھادي زین الدین / أحمد جابر 
التطاوي 2014

434 43 ولید محمد الدیساوي اسماعیل General Surgery MSc

استخدام الكورتیزون المائي داخل الغشاء 
البریتوني لتقلیل االلم الناتج عن عملیة 
استئصال  الحوصلة المراریة بالمنظار 

الجراحي
intraperitoneal hydrocortisone for pain 
relief after laparoscopic cholecystectomy حاتم محمود سلطان / احمد جابر التطاوي 2014

443 44 احمد فرید عبد اللطیف الناقوري General Surgery MSc

تشخیص االلتھاب الحاد بالزائدة الدودیة في 
الحاالت 

ذات مقیاس ألفرادو متدني
diagnosis of acute appendicitis in low 
alvarado score

سمیر محمد كحلھ / ایمن أحمد عمر / تامر 
علي سلطان 2014

447 45 محمد یحیي محمد صیره General Surgery MSc
تقییم عملیة تدبیس المستقیم ما بعد الجراحة 

لعالج مرض التبرز اإلنغالقى

post-operative evaluation of starr 
operation in the treatment of obstructed 
defecation syndrome (ods

الفت عیسي السباعي / على أحمد شفیق / 
أحمد صبري 2014

455 46 عمرو نبیل فریج General Surgery MSc
دراسة مقارنة لعملیة إصالح الفتق االربي 

المضاعف باستخدام شبكة البرولین
mesh repair in adult complicated inguinal 
hernia

اشرف عبد الھادي زین الدین / أحمد جابر 
التطاوي 2014

490 47 محمد ثروت احمد نصار General Surgery MSc إعادة بناء فقدان أنسجھ الجفن السفلى للعین reconstruction of lower eyelid defects محمد لیثي بدر / شریف محمد القشطى 2014

493 48 محمود ماھر عبد النبي الرھاوي General Surgery MSc

دور المضادات الحیویة في منع عدوى الجرح
بعد عملیة تصلیح الفتق االربي بطریقة 

لیختنشتاین
(االصالح بالشبكة بطریقة الفتح)

the role of antibiotic prophylaxis in 
prevention of wound infection after 
lichtenstein open mesh repair of inguinal 
hernia

سمیر محمد حنفي كحلھ / احمد جابر 
التطاوي 2014



522 49 اسامھ رفعت محمد احمد عویضھ General Surgery MSc

تقییم دور المیثیلین األزرق لتحسین حصاد 
العقد اللیمفیة في سرطان المستقیم (دراسة 

خارج الجسم)

evaluation of the role of methylene blue 
to improve lymph node harvest in rectal 
cancer ( ex-vivo study )

احمد فرج القاصد / محمد إبراھیم شعبان / 
محمد صبري عمار 2014

526 50 اشرف نجیب محمد البیومي General Surgery MSc
دور استئصال الطحال في حاالت

مرضى انیمیا البحر األبیض المتوسط
role of splenectomy in thalassemic 
patients حاتم عبد العظیم صالح / یحیي محمد الخطیب 2014

528 51 اسامھ احمد عبد القادر جبر General Surgery MSc

تقییم تقنیات جراحات األورام التجمیلیة 
الستئصال ورم خبیث بالنصف العلوى من 

الثدى

evaluation of oncoplastic techniques for 
resection of malignant mass in the upper 
half of the breast

احمد فرج القاصد / محمود جمال الدین 
حجاج 2014

529 52 احمد محمد عز الدین بیومي General Surgery MSc

الطرق الجراحیة المختلفة لعالج ضیق 
الشرج ما بعد  
(تحلیل تلوي)

different anoplasty techniques for 
iatrogenic anal stenosis (meta-analysis 
study)

اشرف عبد الھادي زین الدین / أیمن أحمد 
البتانوني 2014

531 53 مروان محمد عویضھ General Surgery MSc

تاثیر الغسیل البریتونى باستخدام خلیط من 
اللینكومیسین و الجنتامیسین على العدوى 
بعد الجراحة فى حاالت سرطان القولون و 

المستقیم.

the effect of peritoneal lavage with a 
mixture of lincomycin -gentamicin on 
postoperative infection in cases of 
colorectal cancer surgery

عالء عبد العظیم السیسي / محمود جمال 
الدین حجاج 2014

534 54 علي جابر السید االبیض General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین دور الفیبرین الالصق أو 
إغالق الحیز الناتج بخیاطة الصقة لتقلیل 
حدوث التورم المصلي بعد استئصال الثدي

comparative study of the role of fibrin 
glue versus closure of dead space by 
adhesive suture in reduction of seroma 
after mastectomy

سلیمان عبد الرحمن الشخص / عاصم فاید 
مصطفي 2014

539 55 عبد الجواد فؤاد بكر General Surgery MSc

دراسة مقارنة لعملیات االصالح الفورى مع 
عمل كولوستومي او بدون عمل 

كولوستومي  فى حاالت طوارىء القولون

comparetive study between colostomy 
versus non colostomy with primary 
repair in colorectal emergencies محمد لیثي احمد / عاصم فاید مصطفي 2014

546 56 احمد رفعت حامد الجندي General Surgery MSc
أمراض الورید البازیلیكى بالشریان الشعاعى 

بالساعد
basilc to radial transposition in the 
forearm ( 1ry pa tency) outcome احمد حسني / نھاد زید عبده 2014

562 57 احمد عبد العال ابو فندود اسماعیل General Surgery MSc
العوامل المسببة و معالجة العدوى العمیقة 

لعظمة القص بعد جراحة قلب األطفال

risk factors and management of deep 
sternal wound infection after pediatric 
cardiac surgery

محمد لیثي احمد / أحمد لبیب دخان / مدحت 
رضا ناشي 2014

565 58 احمد خالد جوده سلیمان General Surgery MSc

تأثیر توسیع الشریان المستھدف باستخدام 
القسطرة استنادا إلى نموذج األنجیوسوم 
للترویة الدمویة على إلتئام الجروح فى 

حاالت القصورالحرج لشرایین الطرف السفلى

the impact of target vessel angioplasty 
following an angiosome model of 
reperfusion on wound healing in critical 
lower limb ischemia سعید إبراھیم المالح / یحیي محمد الخطیب 2014

566 59 محمد جمعھ ابراھیم General Surgery MSc
مقارنة بین إصابات البطن غیر النافذة فى 

األطفال وفى البالغین
comparitive study of blunt abdominal 
trauma in children and in adults تامر علي سلطان / احمد فوزي عبد هللا 2014

569 60 احمد السعید احمد احمد عماره General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین القطع الجانبى للعضلة 
الداخلیة العاصرة للشرج (طریقھ بدیلة) و 

استئصال الشرخ
في حاالت الشرخ الشرجي المزمن

a comparative study between lateral 
internal sphincterotomy (an alternative 
approach) and fissurectomy in the 
surgical management of chronic 
idiopathic anal fissure الفت عیسي السباعي / أحمد صبري الجمال 2014

572 61 مصطفي حسن ابواللیل General Surgery MSc
دور القسطره التداخلیھ لشرایین الساق أسفل 

الركبھ  فى مرضى السكر
rule of tibial angioplasty in diabetic 
patient احمد حسني ابراھیم / یحیى محمد الخطیب 2014



580 62 محمد سمیر حسن اإلمام General Surgery MSc
تطبیق مقیاس التسرب التفاغري في القولون 

بعد الجراحات الطارئة للقولون والمستقیم
application of colon leakage score in 
emergency colorectal surgery احمد حسني / محرم عبد السمیع 2014

603 63 احمد محب محمد الدمرداش General Surgery MSc

االستئصال المبكر للمراره بالمنظار الجراحى 
مقارنة بالعالج بالمضادات الحیویة 

واالستئصال المتاخرفى حاالت التھاب 
الحویصلة المراریة الحاد

early versus delayed laparoscopic 
cholecystectomy in acute calcular 
cholecystitis

اشرف عبد الھادي زین الدین / أحمد جابر 
التطاوي 2014

607 64 احمد محمد منصور الجارحي General Surgery MSc

تقییم استئصال الغدد اللیمفاویة لمرضي 
أورام المستقیم الذین یتلقون عالج إشعاعي 

قبل الجراحة

evaluation of lymphadenectomy in 
patients receiving neoadjuvant 
radiotherapy for rectal adenocarcinoma

عالء عبد العظیم السیسي / محد صبري 
عامر 2014

610 65 ایمن حمدي محمد السباعي General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین استئصال الزائدة الدودیة 
جراحیا واستئصالھاعن طریق المنظار 

الجراحي في حاالت إلتھاب الزائدة الدودیة 
الحاد المصاحب بمضاعفات

laparoscopic versus open appendectomy 
in complicated acute appendicitis حاتم محمود سلطان / احمد جابر التطاوي 2014

648 66 محمد فوزي طنطاوي General Surgery MSc

كفاءة و میكانیكیة دوران البطین األیسر بعد 
توصیل منظم ضربات القلب بقمة البطین 

األیمن 
(مصور التتبع الرقطي)

left ventricular rotational mechanics and 
performance after right ventricular apical 
pacing ( speckle tracking imaging study )

سعید إبراھیم المالح / محمود علي سلیمان 
/ جمال محمد شعبان 2015

679 67 مصطفي محمد مصطفي ابو قوره General Surgery MSc

تقییم العوامل المسبقة التي تتنبأ بصعوبة 
إستئصال المرارة عن طریق المنظار 

الجراحى

evaluation of preoperative factors 
predicting difficult laparoscopic 
cholecystectomy ایمن أحمد البتانوني / أحمد صبري الجمال 2015

680 68 محمد احمد صبري General Surgery MSc نحو إجراء عملیة شد البطن بدون مضاعفات
towards a complication-free 
abdominoplasty

ایمن أحمد البتانوني / محمود سعید عبد 
الحلیم 2015

707 69 محمد مصطفي كامل سعد زغلول General Surgery MSc
دور أنبوبة التامور أسفل الناتىء الرھابى 
لعظمة القص فى نزح األنصباب التامورى

role of subxiphoid pericardial tube 
drainage in pericardial effusion

محمد لیثي احمد بدر علم الدین / عمرو 
محمد عالمھ / أحمد حمدي عیانة 2015

715 70 محمد كمال محمد دسوقي بسام General Surgery MSc
استخدام نصف عضلة السمانة قاصیة 

التغذیھ فى إعادة بناء وسط الساق

reconstruction of the middle third of the 
leg by distally based hemigastrocnemius 
muscle flap

شوقي شاكر محمد جاد / طارق فؤاد عبد 
الحمید كشك / شریف محمد اسماعیل 

القشطي 2015

717 71 محمد عبد اللطیف عبد الغني محمد General Surgery MSc

تصلیح انكماش ما بعدالحروق بمنطقة تحت 
األبط بأستخدام شریحة لحمیة قائمة على 

شریان مخترق من الشریان الصدري الظھري

reconstruction of post burn axillary 
contracture with thoracodorsal 
perforator island flap

شوقي شاكر محمد جاد / طارق فؤاد عبد 
الحمید كشك / شریف محمد اسماعیل 

القشطي 2015

722 72 محمد احمد المناخلي General Surgery MSc
عملیة ربط وتثبیت البواسیر للشرج فى 

عالج مرض البواسیر
ligation anopexy in the treatment of 
haemorrhoids: ایمن أحمد عمر / طارق محي راجح 2015

744 73 عمرو سالم محمد سمك General Surgery MSc
جدوى إجراء جراحة الثدي التحفظیة ألورام 

الثدي الواقعة خلف الھالة
feasibility of conservative breast surgery 
in retroareolar breast cancer سمیر محمد ُكحلھ / حسام عبد القادر الفُل 2015

784 74 اسالم محمد عادل نخالھ General Surgery MSc

دور الموجات فوق الصوتیھ التقلیدیھ ثنائیھ 
األبعاد و ثالثیھ األبعاد فى تقییم أورام الثدى 

مقارنة بنتائج الفحص الھستوباثولوجى

role of conventional two-dimensional and 
three-dimensional ultrasonography in 
evaluation of breast lumps in correlation 
with histopathology

عواطف السید فرغلي / یحیى محمد عبده 
الخطیب 2015



787 75 محمد علي ابراھیم النحراوي General Surgery MSc

مقارنة بین استئصال الزائدة الدودیة جراحیا 
او عن طریق المنظار الجراحي في االناث 

صغار السن
modified laparascopic versus open 
appendicectomy in young female patients

اشرف عبد الھادي زین الدین / عاصم فاید 
مصطفي 2015

789 76 عبد القوي خمیس یوسف عبد القوي General Surgery MSc

دراسة المبادئ التوجیھیة لعالج حاالت 
العلوص العقي لدي األطفال حدیثي الوالدة 

عن طریق التحلیل االحصائي
meta analysis of guidelines of 
management of meconium ileus مجدي لولج / تامر علي سلطان 2015

797 77 محمد عمر فتحي عمار General Surgery MSc

تقییم دور عملیة استئصال المرارة بواسطة 
منظار البطن الجراحي اثناء الحجز

بالمستشفي لعالج االلتھاب الحاد للبنكریاس 
الناتج عن حصوات الحویصلة المراریة

evaluation of the role of laparoscopic 
cholecystectomy during the same 
hospital stay in the management of acute 
biliary pancreatitis

محمد لیثي علم الدین / جالل محمد مصطفي 
ابو النجاه / طارق محي راجح 2015

798 78 ولید رفعت عبد الحمید یوسف General Surgery MSc
العوامل التنبؤیة للعالج التحفظي في اصابات 

الكبد
predictive factors for conservative 
treatment of liver trauma

حاتم عبد العظیم صالح / ھشام شفیق ابو 
جریده 2015

807 79 یاسر زكریا محمد خاطر General Surgery MSc

تقییم األثار الناتجة عن قطع العصب 
الحرقفى االربى مقارنة بالمحافظة علیھ فى 
عملیة اصالح الفتق االربى بطریقة لخنشتین

EVALUATION OF THE EFFECT OF ILIO-
INGUINAL NEURECTOMY VERSUS 
PRESERVATION OF ILIO-INGUINAL 
NERVE IN LICHTENSTEIN TENSION 
FREE HERNIOPLASTY OF INGUINAL 
HERNIA ایمن احمد عمر / طارق محي راجح 2015

816 80 الصحابي علي عبد العزیز یونس General Surgery MSc
تقییم تقنیھ ماتیو فى اصالح االحلیل السفلى 

التاجى و الطرفى

Evaluation Of Mathieu Technique In 
Coronal And Distal  Penile Hypospadias 
Repair تامر علي سلطان / محمود جمال الدین حجاج 2015

861 81 شریف السید بكر General Surgery MSc

مقارنھ بین الحفاظ علي الوریقھ الخلفیھ و 
االستئصال الكلي ألجزاء الصمام المیترالي 

أثناء جراحات استبدال الصمام المیترالي

Posterior Mitral valve leaflet preservation 
versus complete valve excision in Mitral 
valve replacement

احمد لبیب دخان / محمد لیثي أحمد / أحمد 
حمدي عیانھ 2015

866 82 عصمت عاطف علي محمد General Surgery MSc

دراسة مقارنة للوصلة الشریانیة الوریدیة 
فیما بین الورید الریحان والشریان العضدى 

بالذراع 
كمرحلة واحدة ومرحلتین

Comparative, randomized study between 
one stage
and two staged brachio basilic shunts

سعید إبراھیم المالح / ھشام شفیق ابو 
جریده 2015

867 83 اشـرف عبـاس زكي عبد الكـریم General Surgery MSc
تقییم النتائج اإلكلینیكیة والجراحیة لعالج 

الكسور المرضیة للفقرات الصـدریة والقطنیـة

Evaluation of Clinical and Surgical 
Outcome of Management of Pathological 
Fractures of Dorsolumbar Spine

عصـام الدیـن جابـر صالـح / احمــــد محمد 
جمـال الدیـن عــزب / سعید إسماعیل عبد 

الرحمن اإلمـام 2015

869 84 خالد عبد هللا محمد شعبان General Surgery MSc

دراسة تأثیر جھاز اإلغالق بمساعدة الشفط 
في عالج

 عدوى جرح عظمة القص

Impact Of Vacuum Assisted Closure 
Device IN The Treatment Of Sternal 
Wound Infection

عواطف السید فرغلي / عمرو محمد عالمھ 
/ مدحت رضا ناشي 2015

879 85 عالم سید احمد شحاتھ جامع General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین عملیة سنودجراس 
وعملیة ماتیو المعدلة فى إصالح المبال 

السفلي األمامي لألطفال

Comparative Study Between Tubularized 
Incised Plate Urethroplasty (Snodgrass) 
Versus (Mathieu) Flip Flap With Dorsal 
Dartos Flap Urethroplasty For The Repair 
Of Distal Hypospadias

محمد لیثي احمد بدر / مجدي أحمد لولج / 
أحمد جابر التطاوى 2015



887 86 عمرو غازي محمد بركات General Surgery MSc

تأثیر الحفاظ على العصب الوربي العضدي 
في أثناء تشریح منطقة اإلبط في أالم ما بعد 

جراحة استئصال الثدي

IMPACT OF PRESERVATION OF THE 
INTERCOSTOBRACHIAL NERVE ON 
POST-MASTECTOMY PAIN SYNDROME

سلیمان عبد الرحمن الشخص / احمد صبري 
الجمال 2015

889 87 نورا محمد صالح الدین الشرقاوي General Surgery MSc
دور السدیلة الثالثیة السفلیة فى منع تھدل 

الثدى فى عملیات تصغیر الثدى

Value of triplicated inferior pedicle in 
prevention of bottoming in breast 
reduction

شوقي شاكر محمد جاد / احمد محمد فوزي 
عبد هللا / أحمد ثروت أحمد نصار 2015

897 88 احمد صالح الدسوقي عبد الھادي General Surgery MSc

تقییم النتائج المبكرة للمحافظة على األوعیة 
اللمفاویة في عملیھ إصالح جدار البطن 
مقارنة بالطریقة التقلیدیة لعملیة إصالح 

جدار البطن

Evaluation of early outcomes of 
Lymphatic vessels Preservation during 
Abdominoplasty in comparison with 
classic abdominoplasty. محمد لیثي احمد / محمود أحمد شاھین 2015

922 89 محمد عبد اإللھ درویش متولي General Surgery MSc

مقارنة بین استخدام شبكة غیر مشدودة 
بطریقة لینكنشتین وطریقة باسیني في 

اصالح الفتق االربي المختنق

Comparative study between tension-free 
mesh repair by Lichtenstein technique to 
Bassini technique used to treat 
incarcerated inguinal hernia

ایمن أحمد عمر محمود / عاصم فاید 
مصطفي محمد 2015

923 90 محمود احمد فؤاد ھاشم General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین تثبیت وعدم تثبیت 
الشبكة بحاالت إصالح الفتق اإلربي بواسطة 

المنظار الجراحي

Mesh Fixation Versus Non-Fixation in 
Laparoscopic TAPP Repair for Groin 
Hernias:
 A Prospective Randomized Study

سلیمان عبد الرحمن الشخص / طارق محیي 
راجح / عاصم فاید مصطفي 2015

935 91 ابراھیم احمد ابراھیم المداح General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین الشق الجراحي العلوي 
العرضي األیمن والشق الجراحي       خالل 

الثنیة العلویة للسرة إلجراء عملیة شق 
عضلة البواب في حاالت ضیق فتحة البواب 

التضخمي في األطفال الرضع

Comparative Study Between Right Upper 
Transverse Incision and Supra Umbilical 
Incision for Pyloromyotomy in Cases of 
Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis تامـر علـي سلطـان / یحیى محمد الخطیب 2015

938 92 محمود محمد حسني خلیــل General Surgery MSc

تقییم حصاد العقد اللیمفاویة بعد الحقن 
الشریاني  بالمیثیلین األزرق

 في سرطان القولون و المستقیم 
(دراسة خارج الجسم)

EVALUATION OF LYMPH NODE HARVEST
By INTRA-ARTERIAL METHYLENE BLUE 
INJECTION INTO EX VIVO COLORECTAL 
CANCER SPECIMENS

الفت عیسي السباعي / ایمان عبد الظاھر 
أحمد / محمد صبري عمار 2015

942 93 محمد محمد منصور عبد البصیر General Surgery MSc

األلبیومین و نقص القاعدة في مصل الدم 
كمؤشرات لمعدل الوفیات في مرضى 

الحروق الكبیرة

Serum Albumin and Base Deficit as a 
Prognostic Factors for Mortality in Major 
Burned Patients

شوقي شاكر محمد جاد / احمد أحمد مجاھد 
محمد / رنا حلمي إمام الھلباوي 2015

957 94 ساره محمد عبد الصادق General Surgery MSc

البزل وااللتصاق البللورى السریع بواسطھ 
انبوبھ صغیره القطر فى االنسكاب البلورى 

الخبیث
Small Caliber Tube Draniage and Rapid 
Pleurodesis in Malignant Pleural Effusion

عــواطـــف محـمـــد فرغلي / عـمـرو 
محـمـد عالمھ / مـدحـت رضا ناشي 2015

967 95 احمد احمد بعیت General Surgery MSc

مقارنة بین استئصال منبت الظفر (زادیك) 
والكي  باستخدام حمض الكربولیك لعالج 

الظفر الغائر

Partial Avulsion of Nail with Excision of 
The Matrix (Zadik's) with or Without 
Phenol Application in Treatment of 
Ingrown Toenail

سمیر محمد حنفي كحلھ / محمود جمال 
الدین حجاج 2015

973 96 احمد ابراھیم سویلم General Surgery MSc
عدوى الموضع الجراحي فى جراحات 

البطن، دراسة مستقبلیة
Surgical Site Infection in Abdominal 
Surgery, a Prospective Study محمد لیثي / محمد صبري عمار 2015



990 97 محمد احمد عبد اللطیف محمد سالم General Surgery MSc

نتائج اإلزالة المبكرة  للقحف في اإلصابات 
التي تسبب  سرعة 

التورم في أنسجة المخ

The Outcome of Early Decompressive 
Craniectomy of Rapidly Evolving Cere-
bral Parenchymatous Mass Lesion.

شوقي شاكر جاد / عادل محمود حنفي / 
حسام عبد الحكیم النعماني /حازم محمد نجم 2015

991 98 محمد صالح رجب عبد العال General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین عملیة سحب القولون عن 
طریق الشرج و عملیة سحب القولون عن 

طریق البطن فى عالج مرض تضخم القولون 
الخلقى 

"دراسة تحلیلیة"

Transanal versus transabdominal 
endorectal pull-through for management 
of Hirschsprung's disease:a systematic 
review and meta-analysis

مجدي احمد لولح / تامر على سلطان / تامر 
فخرى عبد العزیز 2015

992 99 انجي نجیب صلیب یوسف General Surgery MSc

دراسة مقارنة فى اإلصالح األولى لألوتار 
القابضة فى الید بإستخدام تقنیتین مختلفتین 

من غرزة كسلر

Comparative study between two Kessler 
methods in management of primary 
flexor tendon repair in the hand

شوقي شاكر محمد جاد / عواطف السید 
فرغلى / محمد صبري عمار 2015

999 100 محمد صالح رزق العشماوي General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین منظار البطن التشخیصي 
واألشعة المقطعیة ما قبل العملیة في تقیم 

إستئصال سرطانات الجھاز الھضمي

Comparative  study  between diagnostic  
laparoscopy  and  preoperative  CT  in 
evaluating resectability  of  
gastrointestinal malignancies

سلیمان عبد الرحمن الشخص / محمود 
احمد شاھین 2015

1010 101 احمد جالل شحات مازن General Surgery MSc
تقییم حدوث نقص الكالسیوم بالدم ما بعد 

العالج الجراحي لالورام الخبیثة للغدة الدرقیة

Evaluation of Hypocalcaemia after 
Surgical  Treatment of Malignant   
Thyroid  Tumors احمد فرج القاصد / محمد صبري عمار 2015

1013 102 حسام محمد السید زاید General Surgery MSc
تحسین النتیجة الجمالیة لندبات الوجھ 

بإستخدام تطعیم الدھون
Improving  Aesthetic Outcome Of  Facial 
Scars By Fat Grafting

فؤاد محمد غریب / دالیا محمد مفرح السقا 
/ یحیي محمد الخطیب 2015

1043 103 محمد یسري ھـواري ھـوارى General Surgery MSc

تقـییم الـتدخل الجراحي للـتثـبیت وحـید 
الجـانب في عالج حاالت ضـیق الثقـب 

الفـقاري القطني المسـبب لألعراض

OUTCOME OF UNILTERAL PEDICLE 
SCREW FIXATION FOR TREATMENT OF 
SYMPTOMATIC LUMBAR FORAMINAL 
STENOSIS

شـوقي شـاكر جـاد / عـادل محـمود حنـفي / 
ھیـثم البلـتاجي  عـبد القـادر / 2015

1054 104 اشرف مصطفي اسماعیل الرفاعي General Surgery MSc

مقارنة عملیھ ملیلجان مورجان ألستئصال 
البواسیر مع قطع عضالت الشرج الداخلیھ 

وعملیھ ملیلجان مورجان بمفردھا

 MILLIGAN MORGAN 
HAEMORRHOIDECTOMY WITH 
INTERNAL SPHINCTROTOMY VERSUS 
MILLIGAN MORGAN 
HAEMORRHOIDECTOMY محمد لیثي احمد بدر / یحیى محمد الخطیب 2015

1055 105 كریم محمد صالح الدین الخطیب General Surgery MSc
دور استئصال  الورم أالساسى فى حاالت 

سرطان الثدي المنتشر
Role of primary disease resection of 
breast cancer in metastatic patients

احمد فرج القاصد / ناصر عبدالباري / 
طارق راجح 2015

1056 106 محمد عبده بدر عتمان General Surgery MSc

استخدام الفیبرین الالصق البشري مقابل 
الدبابیس في تثبیت الشبكة أمام الغشاء 

البیرتوني في جدار البطن باستخدام المنظار 
في إصالح الفتق االربي .

Use of human fibrin glue versus staples 
for mesh fixation in laparoscopic 
transabdominal preperitoneal "Tapp" 
hernioplasty of inguinal hernia

اشرف عبد الھادي زین الدین / عاصم فاید 
مصطفي 2015

1069 107 احمد عبد الفتاح شلبي فاید General Surgery MSc

عالج الفتق اإلربى بواسطة الفتح الجراحى 
مقارنة باستخدام منظار البطن خارج 

التجویف البریتونى فى رتق الفتق مع وضع 
شبكة جراحیة

Open Tension Free Mesh Repair versus 
Laparoscopic Totally Extra Peritoneal 
Hernioplasty for Inguinal Hernia

محمد لیثي احمد بدر  /أشرف عبدالھادى 
زین الدین  / محرم عبدالسمیع محمد 2015



1105 108 احمد سراج عیاد General Surgery MSc

مقارنة بین التحویل البرازي عن طریق 
الجلد بواسطة األمعاء الدقیقة والتحویل 

البرازي عن طریق الجلد بواسطة األمعاء 
الغلیظة في توصیالت القولون والشرج

Ileostomy versus colostomy for 
defunctioning colorectal anastomosis محمد صبري عمار / محمود شاھین 2015

1120 109 محمد حسین عبد الرحمن General Surgery MSc

الرقعة العظمیة بین جسم الفقرات مقابل 
الرقعة العظمیة بین المستعرضات العظمیة 

في عالج االنزالق الفقاري القطني و القطني 
العجزي من الناحیة الخلفیة

Posterior lumbar interbody fusion versus
Intertransverse fusion in the treatment of
Lumbar and lumbosacral 
spondylolisthesis

عصام الدین جابر/ حسام عبد الحكیم 
النعماني / یاسر بھجات السیسي /محمود 

حجاج 2015

1162 110 محمد مصیلحي عبد الصبور العربي General Surgery MSc

مقارنة بین المسكنات الوریدیة و المسكنات 
عن طریق القسطرة فوق الجافیة الصدریة 

فى الكسور المتعددة بالضلوع

Comparison Of Thoracic Epepidural 
Versus Parentral Analgesia For 
Traumatic Multiple Rib Fractures

اشرف عبد الھادي زین الدین / محرم عبد 
السمیع محمد / محمد صبرى عبد المطلب 2015

1163 111 عـمــــاد مـحـمـد العــریف General Surgery MSc
العالج الجوف وعائي لضیق االوردة 
المركزیة في مرضى الغسیل الدموي

Endovascular Management  Of Central 
Venous Stenosis In Haemodialysis 
Patients 2015 ھشــام ابـوجـریـده /  مـحـمـود سـعـیـد

1210 112 ایھاب سعید عبد العظیم محمود General Surgery MSc

االستكشاف الروتیني للقناة الحویصلیة 
الواصلة بین المرارة والقناةالمراریة خالل 

استئصال المرراة بالمنظار في المرضى ذوي 
الحصوات الصغیرة المتعددة

Routine cystic duct exploration in 
patients with multiple tiny gall bladder 
stones during laparoscopic 
cholecystectomy

حاتم محمود سلطان / محمد عبد الجلیل 
البلشي 2015

1223 113 محمد عبد الھادي محمد معوض General Surgery MSc
 استعمال الدباسة الجراحیة مقابل الخیاطة 

الیدویة في توصیل األمعاء
Stapler Versus Handswen Anastomosis 
In Intestinal Surgery

محـمـد لــیثـي احـمـد بــدر / محـمـد نزیــھ 
شاكـر نصار 2015

1231 114 احمد السید حسن ابو الحسن General Surgery MSc عوامل الخطر لالنصمام الخثاري الوریدى
Risk factors for Venous 
Thromboembolism (VTE)

ھشام شفیق ابو جریده/ محمود سعید 
الدسوقي / ولید محمد عمران 2015

1232 115 سامح محمد علي مشالي General Surgery MSc

تقییم الفرق بین إستخدام شبكة اإلمتصاص 
الجزئي (الترا- برو) مقابل شبكة البولي 

بروبلین اإلعتیادیة في إصالح الفتق اإلربي

EVALUATION OF USING PARTIAL 
ABSORBABLE MESH (ULTRA-PRO) 
VERSUS CONVENTIONAL 
POLYPROPYLENE MESH IN INGUINAL 
HERNIOPLASTY

ایمن أحمد البتانوني / محمد نزیھ شاكر 
نصار 2015

1243 116 حمدي السید عبده عبد الرحمن General Surgery MSc

الدور التشخیصي الرتفاع نسبة  الصفراء 
في الدم في تشخیص التھاب الزائدة الدودیة 

الحاد وانثقاب الزائدة

DIAGNOSTIC ROLE OF 
HYPERBILIRUBINEMIA IN ACUTE 
APPENDICITIS AND APPENDICULAR 
PERFORATION ایمن أحمد عمر / عاصم فاید مصطفي 2015

1244 117 محمد عطیھ عبد الجواد General Surgery MSc

مقارنھ بین مستوى انزیمات الكبد بعد عملیة 
إستئصال الحویصلة المراریھ بالمنظار 

الجراحى وإستئصالھا بالجراحة التقلیدیة

Comparison between level of liver 
enzyme in laparoscopic cholecystectomy 
vs open cholecystectomy ھشام جریده  / محرم عبدالسمیع 2015

1263 118 نور الدین حسین حسن General Surgery MSc
الوقایة من التھاب البنكریاس ما بعد منظار 

القنوات المراریة والبنكریاس

Prophylaxis of post-endoscopic 
retrograde cholangiopancreatography 
pancreatitis

حاتم محمود سلطان / احمد جابر التطاوي / 
محمد نزیھ شاكر نصار 2015



1264 119 محمد علي عبد الرحیم ابو قوره General Surgery MSc
العوامل التي تؤدي إلى نقص الكالسیوم في 

الدم في مرضى استئصال الغدة الدرقیة
Risk Factors of Hypocalcemia in Post 
Thyroidectomy Patients محمد لیثي علم الدین / طارق محیي راجح 2015

1267 120 اسالم محمد السید االطیر General Surgery MSc
التنبؤ بحدوث السرطان في المرضى الذین 

یعانون من عقیدات الغدة الدرقیة
Predictors  Of Malignancy in Patients 
With Thyroid Nodule(s) طارق محیي راجح / حسام عبد القادر احمد 2015

1270 121 اسالم ابراھیم عبد المحسن General Surgery MSc
دور السدیلة المأخوذة من فوق الكعب فى 

اعادة بناء القدم
Role of Latral Supramalleolar Flap in 
Foot Reconstruction

شوقي شاكر جاد / طارق فؤاد كشك / 
شریف محمد القشطى / محمود عید شاھین 2015

1276 122 محمد امین عبد المعبود زغلول General Surgery MSc

قیمة الدوبلر بالموجات فوق الصوتیة 
والدوبلكس الملون فى إعداد سدیلة مثقوبة 

إلعادة بناء الساق

The value of Doppler sonography and 
color duplex imaging for planning a 
perforator flap for leg reconstruction

شوقي شاكر محمد جاد /دالیا محمد مفرح 
السقا / احمد ثروت أحمد نصار / محمد 

شوقي عبدهللا 2016

1279 123 محمد محمود ابو حسین General Surgery MSc
الطرق الجراحیة في معالجة األورام الثانویة 

المفردة  بالعمود الفقري
Surgical Modalities In Management Of 
Solitary Spinal Metastasis

عادل محمود حنفي / نھاد عبده زید / ھیثم 
البلتاجي عبد القادر / محمد مرسي المشد 2016

1281 124 اسالم محمد بدیر عبد الحافظ General Surgery MSc

الجوانب الجراحیة لمشاكل آالم البطن الحادة 

الشائعة فى الرضع و ا الطفال

Surgical Aspects of Common Acute 
Abdominal Problems in Infants and 
Children تامرعلي سلطان / تامر فخري عبد العزیز 2016

1286 125 حامد عالء حامد خضیر General Surgery MSc

العوامل المؤثرة على معدل نجاح منظار 
القنوات المراریة فى حالة  اإلنسداد المرارى 

السرطاني
Factors Affecting Success Rate of ERCP 
in Malignant Obstructive Jaundice حاتم محمود سلطان / طارق محیي راجح 2016

1293 126 علي جمال علي حیدره General Surgery MSc
العوامل المؤثره علي انتشار سرطان الثدي 

الي الغدد اللیمفاویھ االبطیھ
Factors Affecting Axillary Lymph Node 
Involvement in Breast Cancer ایمن احمد البتانوني / عاصم فاید مصطفي 2016

1303 127 محمد فایز ابراھیم الدمیري General Surgery MSc
الجراحة بالمنظار ألورام الكبد ,الطرق 

والنتائج قریبة المدى
Laparoscopic Surgery of Liver Tumors, 
Techniques and Short-Term Outcome

سلیمان عبد الرحمن الشخص /حسام الدین 
محمد سلیمان / محمد إسماعیل سلیم  

/محمود جمال الدین حجاج 2016

1320 128 محمد الحسیني الھیتمي General Surgery MSc
تقییم النتائج المبكرة للـمحافظة على لفافة 

سكاربا فى عملیھ اصالح جدار البطن

Evaluation of the early outcome of 
Scarpa's Fascia Preservation during 
Abdominoplasty

طارق عبد الحمید كشك  / ایمن احمد 
البتانوني / أحمد محمد فوزى عبد هللا 2016

1337 129 فھمي فوزي فھمي محمد مطاوع General Surgery MSc
التنبؤ بإصابات األمعاء للتدخل الجراحي 

المبكر في حاالت  اإلصابة الغیر حادة لألمعاء

The Bowel Injury Prediction Score 
for 
Early Surgical Intervention in Blunt 
Bowel Injury احمد فرج القاصد / محمد صبري عمار 2016

1386 130 ابراھیم السید ابراھیم سالم General Surgery MSc
دراسة عالج البواسیر باللیزر مقارنة بعالج

البواسیر جراحیا

Comparative Study Between 
Intrahemorrhoidal Diode Laser Treatment 
And Milligan Morgan Hemorrhoidectomy

عالء عبد العظیم السیسي / یحیى محمد 
الخطیب 2016

1389 131 محمد محمد محمد بلبوش General Surgery MSc

الكشف المبكر عن التسرب التفاغري بعد 
التوصیل

الیدوي في جراحات القولون والمستقیم
Early Detection of Anastomotic Leakage
After Hand-Sewn Colorectal Anastomoses ایمن أحمد البتانوني / محمود أحمد شاھین 2016

1406 132 محمد شناوي عبد الغني ھمام General Surgery MSc

مقارنة بین استخدام السدیلة الثربیة وسدیلة 
العضالت الصدریة فى عالج التھاب 

التجویف الحیزومي بعد شق عظمة القص
Comparison of Omental & Pectoralis 
Flaps for Post-sternotomy Mediastinitis

محمد لیثي احمد بدر  / عمرو محمد عالمھ 
/ محمد صبرى عبد المطلب 2016



1418 133 عبد السالم احمد المرسي عبد ربھ General Surgery MSc
تقنیِة مثلث األماِن التي تقلل من إصاباِت 

القنوات المراریة

Triangle of safety technique (TST) 
decreasing the incidence of biliary tree 
injuries

محمد صبري عمار / محمد عبد الجلیل 
البلشي 2016

1419 134 صالح فؤاد مصطفي عمر General Surgery MSc

دراسة تأثیر اعطاء الكالسیوم وفیتامین د 
عن طریق الفم  بعد عملیات االستئصال 

الكلى للغدة الدرقیة لمرضى زیادة االفراز 
التسممى للغدة الدرقیة

THE STUDY OF THE EFFECT OF ORAL 
CALCIUM AND VITAMIN D 
SUPPLEMENTATION AFTER TOTAL 
THYROIDECTOMY IN THYROTOXIC 
PATIENTS شوقي شاكر جاد / محمد صبرى عمار 2016

1425 135 دعاء عبد هللا خلیل ابو الحسن General Surgery MSc

تقییم تقنیة (snodgraft) في عالج 
تحتاني البعیدة األولیة مع لوحة مجرى البول 

ضیقة باستخدام رفرف القلفة الداخلي

Evaluation of snodgraft technique in the 
treatment of primary distal hypospadias 
with narrow urethral plate using inner 
preputial flap

مجدي احمد عبدالفتاح لولح / تامر فخري 
عبدالعزیز 2016

1434 136 محمد الظریف السید النجار General Surgery MSc
تقنیة السدیلة العلویة الداخلیة الممتدة

لتصغیرالثدى
The Extended Superomedial Pedicle 
Reduction Mammoplasty Technique

طارق فؤاد كشك / ایمن أحمد البتانوني  / 
أحمد ثروت نصار 2016

1489 137 محمد الھادي عبد الحكیم دربك General Surgery MSc

دور فك االلتصاقات بالمنظار الجراحي في 
عالج مرضى االنسداد المعوي االلتصاقي 

المتكرر

Role of laparoscopic adhesiolysis in 
treatment of patients with recurrent 
attacks of adhesive intestinal obstruction ایمن أحمد البتانوني / محمد حامد الملیجي 2016

1490 138 محمد ماھر محمود الخیاط General Surgery MSc
تقییم تقنیة إصالح الفتق البطني عن طریق 

تركیب شبكھ اسفل جدار البطن
Evaluation of retro muscular mesh repair 
technique for treatment of ventral hernia

حاتم عبد العظیم صالح / محمد نزیھ شاكر 
نصار / محمد عبد الجلیل البلشي 2016

1494 139 عرفھ عبد الجواد عبد القوي حزیمھ General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین بضع الناسور واستئصال 
الناسور لعالج الناسور الشرجى المنخفض 

في األطفال

Comparative Study Between Fistulotomy 
and Fistulectomy for Treatment of Low 
Perianal Fistula in Children تامر علي سلطان / تامر فخرى عبد العزیز 2016

1495 140 بسمھ نشات رزق عمران General Surgery MSc

 النتیجھ التجمیلیھ لتصغیر الثدى بندبھ 
قصیره عن طریق الشق الجار ھالى معتمدا 

على العنیق السفلى

The Aesthetic Outcome of Short Scar 
Periareolar Inferior Pedicle Reduction 
Mammoplasty (SPAIR.Technique)

فؤاد محمد غریب / شریف محمد القشطي / 
طارق محى راجح 2016

1504 141 عالء محمد الشاملي السید شعیب General Surgery MSc

إعــادة البناء المرحلى لشكل الثـدى بواسطة 
إستخدام ممدد األنسجة ثم بدیل تعویضى دائم 

بعد عملیة إستئصال الثدى

STAGED BREAST RECONSTRUCTION 
AFTER MASTECTOMY USING TISSUE 
EXPANDER FOLLOWED BY PERMANENT 
PROSTHESIS

عالء عبد العظیم محمد السیسي / شریف 
محمد إسماعیل القشطى /  احمد جابر 

التطاوى 2016

1511 142 سامي حلمي محمد موالنا General Surgery MSc

دراسھ مقارنھ بین ربط مسار الناسور 
الشرجي فیما بین العضلتین العاصرتین 

الداخلیھ والخارجیھ وفتح مسار الناسور 
الشرجي مع او بدون سیتون في عالج 

الناسور الشرجي

COMPARATIVE STUDY BETWEEN 
INTERSPHINECTERIC  LIGATION  OF 
PERIANAL FISTULA VERSUS 
CONVENTIONAL FISTULOTOMY WITH 
OR WITHOUT SETON IN THE 
TREATMENT OF  PERIANAL FISTULA

الفت عیسي السباعي  / تامر فخري 
عبدالعزیز 2016

1521 143 محمد صالح عبد الحمید General Surgery MSc

الطرق المختلفة إلصالح األجزاء الناقصة 
من األنسجة الرخوة بعد اإلصابات فى الثلث 

الطرفى للساق

Different modalities of reconstruction of 
post traumatic soft tissue defects of 
lower third of the leg

شوقي شاكر جاد /  دالیا مفرح السقا / احمد 
ثروت نصار /  أحمد محمد فوزى 2016

1524 144 سامح حسن الغریب General Surgery MSc

دور منظار البطن الجراحي الضوئي في 
عالج حاالت تضخم القولون الخلقي في 

األطفال (مرض ھرشسبرنج)
Role of Laparoscopy in Management of 
Hirschsprung's Disease مجدي احمد لولح / تامر علي سلطان 2016



1528 145 سامر حسن احمد حرب General Surgery MSc

دراسة مقارنة عشوائیة بین استخدام جھاز 
الكي الحراري احادي القطب وبین جھاز 

(اللیجاشور) في تأمین مسراق الزائدة اثناء 
استئصال الزائدة الدودیة بالمنظار

COMPARATIVE STUDY BETWEEN 
MONOPOLAR DIATHERMY VERSUS 
LIGASURE™ FOR SECURING 
MESOAPPENDIX DURING 
LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY ایمن البتانوني  /  محمد حامد 2016

1530 146 احمد مصطفي كمال General Surgery MSc
دراسة بین جراحة األورام التجمیلیة للثدى 

مقارنة باالستئصال الجزئى للثدى
ONCOPLASTIC SURGERY VERSUS 
BREAST QUADRANTECTOMY

ایمن أحمد عمر / عالء عبد العظیم السیسي 
/ محمود أحمد شاھین 2016

1533 147 احمد محمد عبد الستار General Surgery MSc

تقییم دور كریم السكرالفیت في تقلیل األلم 
وتحسین الشفاء بعد 

ً : دراسة عشوائي استئصال البواسیر جراحیا

Evaluation of the role of sucralfate cream 
in decreasing pain intensity and 
improving healing following open 
haemorrhoidectomy:                          A 
randomized controlled study ایمن أحمد البتانوني /  یحیي محمد الخطیب 2016

1534 148 محمد مجدي محمد زعیتر General Surgery MSc

دراسة امكانیة استخدام التخدیر الموضعي 
في عالج الفتق السري لدى مرضى التلیف 

الكبدي و االستسقاء

Feasibility of local anaesthesia
for treatment of uncomplicated umbilical 
hernia
in ascitic cirrhotic patients

ایمن أحمد البتانوني / محمد عبد الجلیل 
البلشي 2016

1538 149 طارق احمد حسن شلبیھ General Surgery MSc
الطرق المختلفة إلصالح الشفة بعد استئصال 

االورام المخاطیة الجلدیة

Different modalities for lip reconstruction 
after excision of mucocutaneous 
neoplasms

محمد احمد مجاھد / حسام عبد القادر الفل / 
أحمد ثروت نصار 2016

1540 150 محمد فاروق زكریا برغش General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین استئصال الزائدة الدودیة 
بواسطة منظار البطن الجراحى واستئصالھا 

جراحیا لدى األشخاص الذین یعانون من 
السمنة

Laparoscopic versus open 
appendectomy in obese patients.

عالء عبد العظیم السیسي / محمد عبد 
الجلیل البلشي 2016

1545 151 اشرف مجدي مصطفي محمد ابو السعود General Surgery MSc

 
ضرورة وضع دعامة بعد النجاح في إزالة 
حصوات القناة المراریة عن طریق منظار 

القنوات المراریة

Necessity Of Stent Placement After 
Successful Common Bile Duct Stones 
Clearance By Endoscopic Retrograde 
Cholangiopancreatography حاتم محمود سلطان / طارق محیي راجح 2016

1561 152 نھي محسن حسین عمر General Surgery MSc

تقییم فاعلیة البالزما الغنیة بالصفائح في 
تحسین نتائج الرقعة الجلدیة في القرح 

الوریدیة
Role of Platelet Rich Plasma in 
Enhancing Graft Take in Venous Ulcers

شوقي شاكر جاد / طارق فؤاد كشك / 
شریف محمد القشطي 2016

1566 153 محمد علي مجاھد محمد General Surgery MSc

دراسة التورم اللیمفاوي بالطرف العلوي 
المتعلق بعالج سرطان الثدي من حیث : 
معدل الحدوث ، العوامل المساعدة على 

الحدوث ، طرق التشخیص ، الوقایة  والعالج

Upper Limb Lymphedema Related To 
Breast Cancer Therapy: Incidence, Risk 
Factors, Diagnostic Techniques, Risk 
Reduction & Optimal Management حاتم عبد العظیم صالح / طارق محیي راجح 2016

1580 154 احمد خلیل سلطان General Surgery MSc
دراسة تسجیلیة للتنبؤ بصعوبات استئصال 

المرارة بالمنظار
Scoring system to predict difficult 
laparoscopic Cholecystectomy

احمد فـرج القـاصـد  / محـمـد صـبري عمـار 
2016 / محمود جمال الدین حجاج

1592 155 محمد علي احمد ھریدي General Surgery MSc

تقییم الوصلة الشریانیة الوریدیة الدانیة بین 
الشریان الكعبرى والورید الكافلي للغسیل 

الكلوى

Evaluation of the Proximal Radio-
Cephalic ArterioVenous Fistula For 
hemodialysis

ھشام شفیق ابوجریده / محمود سعید 
عبدالحلیم 2016

1595 156 حازم احمد صدیق االشعل General Surgery MSc
أھمیة األشعة المقطعیة في التخطیط 

الجراحي ألورام المبیض

Relevance of Computed Tomography 
Scoring System in Surgical Planning for 
Ovarian Tumors

عالء عبد العظیم السیسي / اشرف أنس 
زیتون / محرم عبد السمیع محمد 2016



1605 157 مصطفي حامد عالم General Surgery MSc
دراسھ حول نسبة تواجد األعضاء التناسلیة 

لإلناث في حاالت فتق قناة نوك فى االطفال

INCIDENCE OF FEMALE GENITAL 
ORGAN IN HERNIA OF CANAL OF NUCK 
MULTI CENTER STUDY مجدي احمد لولح / تامر فخرى عبدالعزیز 2016

1607 158 كارم محي الدین عبد المعطي فرحات General Surgery MSc
عقدة كالوت كعالمة تشریحیة لالستئصال 

االمن للمرارة بالمنظار
Calot’s node as Anatomical Landmark for 
Safe Laparoscopic Cholecystectomy

محمد لیثي احمد بدر /  محمد حامد عبد 
الستار الملیجي 2016

1609 159 صالح فاروق محمد General Surgery MSc
دراسة مقارنة بین استئصال الطحال 

بالمنظار واستئصالھ جراحیا

Comparative study  between 
laparoscopic  splenectomy and open 
splenectomy ایمن البتانوني  / محمد حامد عبدالستار 2016

1621 160 عبد هللا احمـد امین الطمالوي General Surgery MSc

دور سدیلة المشط الظھري العكسي في 
اعادة بناء االنسجة الرخویة في ظھر اصابع 

الید والوترات

The Role of Quaba Flap in 
Reconstruction of Dorsal Digital                           
          Defects and Web Spaces

طارق فؤاد كشك / عالء عبدالعظیم السیسي 
/ شریف محمد القشطي 2016

1625 161 احمد انور شبل البیلي General Surgery MSc

مقارنة بین طریقة شق الشریحة الطبقیة 
لمجرى البول  و تحریك فتحة مجرى البول 

وتقییم حدوث الناسور البولى الجلدى بینھما  
فى إطارإصالح اإلحلیل السفلى الطرفى

Copmarative Study Between Meatal 
mobilization and Tubularized incised 
plate urethroplasty  Techniques in Fistula 
occurance in distal  penile hypospadias 
repair : a prospective study

تامر علي عبد المعطى سلطان  / تامر 
فخرى عبد العزیز  / محمد حامد عبد الستار 

الملیجى 2016

1628 162 محمد بكر الغزالي General Surgery MSc

التقییم المبكر إلستئصال المرارة بالمنظار 
مقابل المتأخر

في التھاب المرارة الحاد

Evaluation Of Early Versus Delayed 
Laparoscopic
Cholecystectomy In Acute Cholecystitis محمد لیثي احمد /  محرم عبدالسمیع 2016

1630 163 محمد عاطف محمد العكل General Surgery MSc

مقارنة بین استخدام منظار البطن الجراحي 
في إستكشاف القناة المراریة الرئیسیة من 
خالل قناة الحویصلة المراریة أومن خالل 

فتحة في القناة المراریة الرئیسیة

Laparoscopic common bile duct 
exploration: choledochotomy versus 
transcystic approach for treatment of 
choledocholithiasis ایمن أحمد البتانوني / طارق محي راجح 2016

1649 164 احمد محمد صابر السید General Surgery MSc

اعاده بناء جدار الصدر بواسطة استخدام 
السدیلة الجلدیة العضلیة الطولیة للعضلة 

المستقیمة البطنیة

Evaluation of Vertical Rectus Abdominis 
Myocutaneous Flap For The Chest Wall 
Reconstruction

شوقي شاكـر جــاد / طارق فؤاد كشك / 
احمد محمد فوزي 2016

1658 165 ھیثم رمضان مسعد یاسین General Surgery MSc

دراسھ مقارنھ
 بین استئصال العقد اللیمفاویھ (بالحوض و 

الجار أورطیة) جراحیا وبالمنظار
فى حاالت االصابھ باالورام السرطانیة 

بالجھاز التناسلى للمرأه

Comparative study between open and 
laparoscopic lymphadenectomy (pelvic 
,para-aortoc) in gynecological  
malignancies سلیمان الشخص / محمد حامد 2016

1681 166 محمود عبد الواحد محمد عبد الواحد General Surgery MSc
دراسھ العوامل المؤثره على عودة حركة 
االمعاء بعد الجراحھ فى األطفال والرضع

Factors Affecting Rapid Return Of 
Intestinal Motility after Surgery in 
Children And Infants تامـر علـي سلطـان  / محمود احمد شاھین 2016

1732 167 مني محمود محمد عبد الوھاب General Surgery MSc

تـقــیـیـم اســتــخــدام أخــدود روفـیـیـر 
كـمـَعـلـمـاً تـشـریـحـیـاً كـإجـراء آمـن 

السـتـئـصـال الـمـرارة بـالـمـنـظـار الـجـراحـي

Evaluation of Rouvier’s Sulcus as an 
Anatomic Landmark for Safe 
Laproscopic Cholecystectomy

مــحــمــد صــبــري عــمــار / مــحـمــد 
عــبــد الــجــلـیــل الـبــلــشــي 2016



1735 168 محمود سعد ابراھیم الشناوي General Surgery MSc

تأثیر استخدام عقار أرسودوكسي كولیك 
أسید في تقلیل نسبة تكون الحصوات 

المراریة بعد عملیة تدبیس المعدة

Effectiveness of Using Ursodeoxycholic 
Acid in Reducing Incidence of Gallstone 
Formation After Sleeve Gastrectomy

محمد صبري عمار / محمود جمال الدین 
حجاج 2016

1737 169 محمد خالد عبد الرحمن عیسي General Surgery MSc
الطرق الجراحیة المختلفة فى عالج ضیق 

القناة الشوكیة القطنیة

DIFFERENT SURGICAL MODALITIES IN 
MANAGEMENT OF LUMBAR CANAL 
STENOSIS

عادل محمود حنفي / ھشام یسرى ابو رحمھ 
2016 / أحمد صبرى الجمال /  حازم محمد نجم

1738 170 عبد العزیز رجب صقر General Surgery MSc

المقارنة بین الطریقة التقلیدیة و تقنیة عدم 
اللمس في عمل الناسور بین الشریان 

الكعبري والورید الرأسي

conventional method Vs No-Touch 
Technique in Radiocephalic 
Arteriovenous Fistula

سعید ابراھیم المالح  / ھشام شفیق ابو 
جریده / ولید محمد عمران 2016

1740 171 باسم محمد علي عبد الوھاب General Surgery MSc
مضاعفات القسطرة الوریدیة المركزیة فى 

مرضى الفشل الكلوى بمراحلھ النھائیة

Complication of central venous catheter 
in patients with end stage renal disease 
(ESRD) سعید المالح / ھشام شفیق ابوجریده 2016

1754 172 طارق محمد حسانین General Surgery MSc

التغیرات فى حجم بطینات المخ بعد إجراء 
جراحة الصمام المخى البریتونى لمرضى 

استسقاء المخ

Volumetric changes in brain ventricles 
following succesful shunting in 
hydrocephalic patients

محمد لیثي علم الدین / حسام عبد الحكیم 
النعمانى / سعید إسماعیل اإلمام 2016

1755 173 حسام محمد عادل ابراھیم عیسي General Surgery MSc

القسطرة التداخلیة عن طریق الجلد كعالج 
لتَضیُّق الوصالت الشریانیة الوریدیة للغسیل 

الكلوي

Percutaneous Transluminal Angioplasty 
as a Treatment of Stenosis of 
Arteriovenous Fistula for Hemodialysis نھاد عبده زید / ولید محمد عمران 2016

1760 174 محمود محمد توفیق الشیشیني General Surgery MSc

مقارنة بین استعمال الشبكة الجراحیة او 
عدم استعمالھا في اصالح الفتق االربي 

المختنق
Mesh versus Non-Mesh Repair for 
Strangulated Inguinal Hernia

محمد لیثي احمد علم الدین / طارق محي 
راجح 2016

1765 175 احمد عبد هللا علي العبد General Surgery MSc
التدخل الجراحي بالمنظار لعالج اإللتھاب 

الحاد بالمرارة تمدید الوقت الذھبي

Laparoscopic Cholecystectomy for Acute 
Cholecystitis:                   expanding the 
golden time ایمن احمد البتانوني / تامر فخري عبدالعزیز 2016

1766 176 محمد علي حنیدق General Surgery MSc

بعنوان (شق الطبقة الضامة لعضالت الساق 
وأھمیة ذلك لمنع حدوث متالزمة المقصورة 

الحادة للمرضى المصابین بصدمات )

Fasciotomy of leg muscles and its value 
to prevent compartmental syndrome in 
trauma patients

عواطف  السید فرغلي / محمد عبد الجلیل 
البلشي 2016

1770 177 عمر محمد عبد الحلیم غالي General Surgery MSc

دور األكسجین المضغوط في عالج قرح 
القدم المزمنة لدى مرضى داء البول السكري 

من النوع الثاني

Role of Hyperbaric Oxygen Therapy 
(HBOT) in the Treatment of Chronic 
Ulcers of the foot in patients with Type ӀI 
Diabetes Mellitus سعید المالح / عبد المنعم فرید 2016

1820 178 احمد السعید عبد الوھاب الشاعر General Surgery MSc
تقییم تكون الحصوات المراریھ بعد عملیات 

السمنھ المفرطھ
Assessment of gallstones formation after 
bariatric surgery

محمد صبري عمار /احمد محمد فوزى  / 
محمود جمال الدین حجاج 2016

1846 179 ولید یوسف ضاخي محمد General Surgery MSc

النتائج التجمیلیة و الوظیفیة ما بعد 
االستئصال المبكر والترقیع الجلدي في عالج 

الحروق العمیقة للرأس و الرقبة

COSMETIC AND FUNCTIONAL OUTCOME 
AFTER EARLY EXCISION AND SKIN 
GRAFTING IN MANAGEMENT OF DEEP 
BURNS OF HEAD AND

شوقي شاكر محمد جاد / محمد احمد مجاھد 
/ شریف محمد اسماعیل القشطي 2016

1852 180 دینا ھاني احمد عبد الغني زھران General Surgery MSc
التطورات في عالج أورام المستقیم بالمنظار 

الجراحي

FEASIBILITY AND TECHNQUES OF 
LAPARSCOPIC SURGERY IN LOW 
RECTAL CANCER

سلیمان  عبدالرحمن الشخص  / عاصم فاید 
مصطفي 2016



1899 181 محمد السید محمد عبد الرازق General Surgery MSc
دور البالزما الغنیة بالصفائح الدمویة في 

إلتئام الجروح المتسعة و المزمنة

The Role of Autologous Platelet Rich 
Plasma in Healing of Gapping and 
Chronic Wounds

محمد احمد مجاھد / طارق محیي راجح / 
أحمد ثروت نصار 2017

1945 182 ھاشم محمد رضا السید الرجبي General Surgery MSc السدائل الثاقبة المتصلة العادة بناء الساق
Pedicled Perforator Flaps for Leg 
Reconstruction

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / طارق محیي 
راجح /احمد عبد العزیز تعلب 2017

1946 183 كریم ملھم حما General Surgery MSc
اصالح الفتق االربى الثنائى :مقارنة مابین 

المنظار ونھج ستوبا.
Bilateral inguinal hernia repair: 
Laparoscopic  versus Stoppa approach

اشرف عبدالھادي زین الدین / محمد صبري 
عمار / محرم عبدالسمیع 2017

1950 184 محمد جمال حجازي محمد General Surgery MSc

تقییم دور االستئصال التحفظي للثدي في 
سرطان الثدي المتقدم موضعیا بعد العالج 

الكیماوي ما قبل الجراحھ

Role of conservative breast surgery in 
locally advanced breast cancer after neo-
adjuvant chemotherapy

عالء عبد العظیم السیسي / محمود جمال 
الدین حجاج 2017

1954 185 اسماء محمد یسري ابراھیم الحنطور General Surgery MSc

نسبة الھرمون المحفز للغدة الدرقیة قبل 
العملیة كعامل خطر لسرطان الغدة الدرقیة 

المتباین

Preoperative thyroid stimulating 
hormone level as risk factor for 
differentiated thyroid cancer احمد فرج القاصد / عاصم فاید مصطفي 2017

1956 186 كریم محمد عوده General Surgery MSc
تقییم التقنیات المختلفة فى تصلیح

اإلحلیل البولى السفلى األعجز

 Evaluation Of Different
 Techniques In Management
Of Crippled Hypospadias تامر علي سلطان / محمد حامد عبد الستار 2017

1960 187 محمد عبد المنعم طعیمھ General Surgery MSc

تقییم لمؤشرات الخطورة ما قبل العملیة التى 
تنبئ بالتحول من استئصال المرارة بالمنظار 

لالستئصال الجراحى

Evaluation Of Preoperative Risk Factors 
Predicting Conversion From 
Laparoscopic To Open Cholecystectomy محمد صبري عمار / محمد نزیھ شاكر نصار 2017

1970 188 اسالم مصطفي مصطفي برسیم General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین الفتح الجراحي والمنظار 
الجراحي في حاالت األوارم النشطة للغدة 

الكظریة

Laparoscopic Versus Open 
Adrenalectomy in Functional Adrenal 
Tumors

سلیمان عبدالرحمن الشخص / محمد عبد 
الجلیل البلشي 2017

1977 189 احمد سمیر عبد العظیم حسن عرفھ General Surgery MSc
عوامل الخطر للتسرب فى التوصیالت 

الطارئة لالمعاء الدقیقة
Risk Factors for Leak in Emergent 
Small Bowel Anastomosis

عواطف السید فرغلي  / محــمد صــــــبرى 
عمار  /  احمد صـــبرى الجمــــال 2017

1979 190 محمد احمد عبد السالم سالم General Surgery MSc

دراسة مقارنھ بین اصالح فتق اربي 
بمساعدة المنظار والتدخل الجراحي في 

عالج الفتق االربي لالطفال

Comparative study between laproscopic 
assisted versus open herniotomy in 
pediatric congenital inguinal hernia

 مجدي احمد عبدالفتاح لولح  / تامر فخري 
عبدالعزیز 2017

1987 191 مي محمد عبد العزیز نصار General Surgery MSc
تقییم دور المضادات الحیویة كوقایة من 

تلوث الجروح لحاالت الحروق

Evaluation of The Role of Systemic 
Antibiotic Prophylaxis in The Control of 
Burn Wound Infection

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / تامر علي 
سلطان / احمد عبد العزیز تعلب / أمیره 

حامد الخیاط 2017

1992 192 عبد الرحمن حسن مصیلحي General Surgery MSc الدالآلت التشخیصیة اللتھاب الزائدة الدودیة Diagnostic markers in acute appendicitis احمد صبري الجمال  / ولید محمد عمران 2017

1995 193 احمد طاھر مصطفي جعفر General Surgery MSc
تقیم الرغوه المتصلبھ فى عالج الدوالى 

االولیھ للطرفین السفلیین

Evaluation Of Foam Sclerotherapy In 
Ttreatment Of lower limbs Primary 
Varicose Vein ایمن احمد البتانوني / ولید محمد عمران 2017

2000 194 عالء الدین مدحت عبد المنعم شاھین General Surgery MSc

دراسة حول توسیع المرئ بمنظار الجھاز 
الھضمي العلوي باستعمال عقار المیتومیسن 

سي موضعیا وبدون استعمالھ في حاالت 
ضیق المرئ فى االطفال.

Endoscopic dilatation with and without 
Mitomycin –c local application in 
esophageal strictures in pediatric 
patients. مجدي احمد لولح / تامر فخري عبد العزیز 2017



2005 195 محمد احمد سالم General Surgery MSc

دراسة تقییم تأثیر جرعة دیكسامیثازون قبل 
الجراحة على الغثیان، والتقیؤ، ووظیفة 

الصوت بعد استئصال الغدة الدرقیة

Effect of pre-operative dexamethasone 
before thyroidectomy on post-operative 
nausea, vomiting and voice dysfunction محرم عبد السمیع محمد / محمود شاھین 2017

2006 196 كریم محمد رزق زھران General Surgery MSc
العالقھ بین حجم عقیدات الغدة الدرقیھ 
وإحتمالیة حدوث سرطان الغدة الدرقیھ

RELATION BETWEEN THYROID NODULE 
SIZE AND INCIDENCE OF THYROID 
CANCER

 احمد صبري الجمال  / محمد عبد الجلیل 
البلشى 2017

2007 197 مؤمن محمد محمد الطوخي General Surgery MSc

مقارنة بین التوصیل بالخیاطة الیدویة 
والتوصیل بالدباسة بعد استئصال الجزء 

األیمن من القولون بالمنظار

Comparative study between Hand sewn 
and Stapled anastomosis in laparoscopic 
right hemicolectomy

سلیمان  عبدالرحمن الشخص  / احمد 
شكري حافظ / محمد صبري عمار 2017

2039 198 احمد حاتم انسي General Surgery MSc

مقارنة بین عقار الیفوسمندان و مضخة 
الشریان األورطي البالونیة في جراحات 

توصیل الشرایین التاجیة في حاالت القصور 
الشدید في كفاءة عضلة القلب

LEVOSIMENDAN VERSUS INTRAAORTIC 
BALLOON PUMP IN LOW EJECTION 
FRACTION CABG PATIENTS

احمد لبیب دخان  / عمرو محمد عالمھ   / 
محمد جمال الدین حجاج 2017

2046 199 محمد سعد عبد المنعم الجعار General Surgery MSc
الطرق الجراحیة المختلفة لمناجزة استسقاء 
الرأس عدید التحوصل فى المرضى األطفال

Different surgical modalities in the 
management of multi-loculated 
hydrocephalus in pediatric patients

عصام الدین جابر صالح /ھشام یسري ابو 
رحمھ / أحمد صبرى الجمال / سعید 

إسماعیل عبد الرحمن اإلمام 2017

2059 200 محمد محمد سعد عزیز General Surgery MSc

تقییم استئصال الغدة الدرقیة داخل الغشاء 
الدرقى كطریقة آمنة فى أمراض الغدة 

الدرقیة الحمیدة

EVALUATION OF INTRACAPSULAR 
TOTAL THYROIDECTOMY AS A SAFE 
METHOD

 احمد صبري الجمال  / محمد عبد الجلیل 
البلشى 2017

2073 201 طالل علي مغازي مبروك General Surgery MSc
دراسة امكانیة استخدام الضغط السلبى في 

عالج قرح القدم السكرى

Feasibility of Negative Pressure Wound 
Therapy in the Treatment of Diabetic Foot 
Ulcers

ھشام شفیق ابوجریده / عبد المنعم فرید 
محمد / یحي محمد الخطیب 2017

2077 202 ھاني علي فرج General Surgery MSc
ثالثة غرز رأب الفتق اإلربى وتقنیات 

مستحدثة للمبتدئین
Three Stitch Inguinal Hernioplasty A 
Novel Technique For Beginners

محمد لیثي احمد بدر  / محمد عبد الجلیل 
البلشى 2017

2089 203 السید احمد السید مطاوع General Surgery MSc

العالقة بین عدد البؤر وثانویات الغدد 
اللمفاویة العنقیة في سرطان الغدة الدرقیة 

الحلیمي

Relationship Between Focality and 
Cervical Lymph Nodes Metastasis in 
Papillary Thyroid Carcinoma.

 طارق محي السید راجح / رحاب منیر 
سمكھ / محمود جمال الدین حجاج 2017

2090 204 محمد حمدي ابو سریع General Surgery MSc

جراحة المنظار الصدرى مقارنة بالشق 
الصدرى التقلیدى فى عالج التجمع الصدیدى 

البلورى

Video Assisted Thoracoscopic    Surgery 
(VATS) versus Conventional 
Thoracotomy  For management of 
empyema

ھشام شفیق ابو جریده /عـمــرو محـمـــد 
عالمـــــھ /مـحمد جودة عبد اللطیف 2017

2112 205 تامر احمد عبد الجواد السعدني General Surgery MSc

تقییم التوسیع الجراحي للثقبة الفقریة 
العنقیة من الخلف في عالج أمراض 

الغضروف العنقي

Evaluation Of Posterior Cervical 
Foraminotomy In Management Of 
Cervical Disc Disease

عواطف السید فرغلي / عصام جابرصالح / 
حسام عبدالحكیم النعماني /  احمد فتحیشیحھ 2017

2120 206 عبد الرحمن محمد الملیجي General Surgery MSc العالج التحفظي للجرح الطعني النافذ للبطن

Conservative Management  OF 
Penetrating Abdominal Trauma
Stab abdomen

مجدي احمد لولح  / عاصم فاید مصطفي /  
اسامھ سلیمان البلكي 2017

2133 207 احمد اسامھ عبد الوھاب سالمھ General Surgery MSc

دراسة حول حاصرات بیتا عن طریق الفم 
مقارنة بالحقن الموضعي للكورتیزون في 

عالج األورام الوعائیة الجلدیة

Oral B-blockers versus intralesional 
corticosteroids injection in treatment of 
Infantile Cutaneous Hemangiomas

مجدي احمد لولح / نھاد عبده أحمد زید / 
تامر فخري عبد العزیز / یحیي محمد 

الخطیب 2017

2134 208 یاسر ابراھیم محجوب General Surgery MSc
عوامل التقییم في عالج االلتھاب الفقاري 

مابعد الجراحة
Prognostic factors in management of 
postoperative spondylodiscitis

عادل محمود حنفي / ھشام محمد ابو رحمھ 
/ طارق محیي راجح / محمد مرسي المشد 2017



2135 209 احمد محمد عید عثمان General Surgery MSc
استئصال الرحم جراحیاً في مقابل استخدام 

المنظار الجراحي في مرضي السمنة
Laparoscopic vs. Open Hysterectomies
In Obese patients

سلیمان عبد الرحمن الشخص /محرم عبد 
السمیع محمد عبد الشھید /  محمود احمد 

شاھین 2017

2138 210 رضا محمد عیسي General Surgery MSc

مقارنة النتائج قصیرة المدى بین اصالح 
الفتق االربى بالطریقة الجراحیة وطریقة 

المنظار

A comparison of  short term outcomes 
between open lichenstein repair vs 
laparoscopic transabdominal 
preperitoneal tapp repair of inguinal 
hernia ایمن أحمد البتانوني  / محمد حامد الملیجي 2017

2144 211 ابراھیم حسین ابو العطا البیومي General Surgery MSc
أھمیة استئصال الجھاز اللیمفاوى فى حاالت 

سرطان القولون والمستقیم
Role of pelvic lymphadenectomy in rectal 
cancer

سلیمان عبدالرحمن الشخص / عبدالمنعم 
فرید محمـد 2017

2150 212 لیدیا مجد مكرم نصر General Surgery MSc
تقییم درجة االحساس بالجلد في مناطق 
الجدار البطني األمامي ما بعد شد البطن

EVALUATION OF CUTANEOUS 
SUPERFICIAL SENSATION OF 
ANTERIOR ABDOMINAL WALL AFTER 
ABDOMINOPLASTY

شوقي شاكر محمد جاد / محمد مجاھد / 
محمود سعید 2017

2158 213 احمد عبد المجید حمزه خطاب General Surgery MSc

تقییم ربط الناسور الشرجى بین العضلتین 
العاصرتین للشرج فى عالج الناسور 

الشرجى البسیط

Evaluation of Ligation of Intersphincteric 
Fistula Tract (LIFT) Technique in the 
Treatment of Simple Anal Fistula

الفت عیسي السباعى / محمد صبرى عمار / 
محمود سعید عبدالحلیم 2017

2168 214 محمد اسماعیل حمزه General Surgery MSc

مقارنة دقة تغیرات كرات الدم البیضاء 
بالصور السریریھ وفحص االنسجھ 

المكرسكوبیة في  تشخیص االلتھاب الحاد 
للزائده الدودیھ

Accuracy of change in leukocytic count 
in relation to clinical pictures and 
histopathology in diagnosis of acute 
appendicitis عواطف السید فرغلي / عبدالمنعم فرید محمد 2017

2169 215 ابراھیم علي ابراھیم سلیمان General Surgery MSc
الجیل الثاني من ممددات األنسجة ذاتیة 
النفخ : بعد جدید في ممددات األنسجة.

Second Generation Self-Inflating Tissue 
Expanders: a new dimension in tissue 
expansion.

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / دالیا مفرح 
السقا / اشرف محمود الرھاوي 2017

2171 216 احمد عبد المنعم احمد فوزي General Surgery MSc

تأثیر إستئصال العقد اللیمفاویة اإلبطیة العلیا 
علي التورم اللیمفاوي

 للطرف العلوي

THE IMPACT OF APICAL AXILLARY 
LYMPH
NODE DISSECTION ON THE INCIDENCE 
OF UPPER ARM LYMPHEDEMA

 احمد صبري الجمال / محمد نزیھ شاكر 
نصار 2017

2173 217 علي محمد سامح السید شعت General Surgery MSc

الطرق الحدیثھ في الوقایھ والعالج من  
الجلطة

 باالورده العمیقة في مرضى السرطان

Recent Trends In The Management 
Of Deep Vein Thrombosis (DVT)
  In Cancer Patients نھاد عبده زید / ولید محمد عمران 2017

2179 218 مھا محمد غالي General Surgery MSc

طمس كل الفضاء اإلبطي للحد من تشكیل 
المصل بعد عملیة جراحیة الستئصال الثدي 

الجذري المعدل

OBLITERATION OF THE WHOLE 
AXILLARY SPACE TO REDUCE 
POSTOPERATIVE SEROMA FOLLOWING 
MODIFIED RADICAL MASTECTOMY

 عواطف السید فرغلي / محمد عبد الجلیل 
البلشي 2017

2219 219 فاطمھ السید یوسف الغباتي General Surgery MSc
استخدام سدائل الشریان الصدري الظھري 

الثاقب بعد جراحھ حفظ الثدي
Thoracodorsal artery perforator flap after 
Breast Conserving Surgery

شوقي شاكر جاد  / احمد صبري الجمال / 
احمد عبد العزیز تعلب 2017

2256 220 طاھر محمد عبد الحلیم الغزالي General Surgery MSc تغطیة وتر اخیل المكشوف
Exposed
 Achilles Tendon Coverage

طارق فؤاد كشك / محرم عبدالسمیع محمد / 
احمد عبدالعزیز تعلب 2017

2269 221 محمد احمد عبد اللطیف General Surgery MSc
إعادة الترویة المھدفة فى القدم السكرى 

على حسب الجذّر الوعائى

Target vessel revascularization of 
diabetic 
foot according to angiosomes احمد حسني / محمود سعید 2017



2274 222 احمد صبري سعداوي General Surgery MSc
تقییم تأثیر العالج باألوزون الموضعي في 

عالج قرح القدم السكري
Evaluation of the Effect of Local Ozone 
Therapy in Diabetic Foot Ulcers

ایمن أحمد البتانوني  / یحي محمد الخطیب  
/ صادق عبد المسیح صادق 2017

2277 223 اسامھ رمضان فرج سالم General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین عقار الریفاروكسابان و 
الوارفارین في  مرضى المرحلة الحادة 

للخثار الوریدى في ضوء الكفاءة واآلمان

Comparative study of safety and 
effectiveness of Rivaroxaban and 
Warfarin  in patients with acute deep 
venous thrombosis نھاد عبده زید / یحیي محمد الخطیب 2017

2281 224 احمد علي عین شوكھ General Surgery MSc
مضاعفات أثناء وبعد الجراحة إلستئصال 

الغدة الكظریة بالمنظار
OPERATIVE AND POST OPERATIVE 
COMPLICATION OF LAPAROSCOPIC

عـــالء عبـــد العظیـــم السیسي / محمد 
حامد عبد الستارالملیجى 2017

2289 225 اسامھ محمد السید عبد الواحد General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین تركیب شبكة  وقائیة 
واغالق البطن المباشر بالطریقة  المعتادة 

بعد عمل استكشاف جراحي

Prophylactic mesh insertion after elective 
laparotomy versus classic abdominal 
closure

محمد لیثي احمد بدر / محرم عبد السمیع 
محمد عبد الشھید 2017

2295 226
طارق محمد وجیھ الدین عبد الرازق 

سرور General Surgery MSc

دراسة مقارنھ لتحدید التوقیت االمثل لرفع 
القسطره البولیھ ما بعد جراحة  اصالح 

االحلیل السفلي

Comparative study to detect optimum 
time for removal of urinary catheter after 
hypospadias repair surgery

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / محمد صبري 
عمار / احمد عبد العزیز تعلب 2017

2302 227 احمد سمیر احمد فرج General Surgery MSc

تقییم دور الشریحة المنعكسة  للنصف 
الداخلي من العضلة النعلیة  في إعادة 

إصالح  قصور األنسجة المغطیة  للثلث 
السفلى من الساق

Evaluation of Role of Reversed 
Hemisoleus Flap in Lower Third Leg 
Defects Reconstruction

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / احمد صبري 
الجمال / أحمد عبد العزیز تعلب 2017

2318 228 مصطفي محمد صالح الدین General Surgery MSc
تقییم عالج المرحلة الواحدة لسرطان

 الجانب األیسر للقولون

EVALUATION OF ONE-STAGE 
MANAGEMENT OF LEFT SIDE CANCER 
COLON محمد صبري / محمد حامد الملیجي 2017

2331 229 محمود عباس عبد الشافي General Surgery MSc

استئصال الثدي مع تجنیب الجلد وإعادة 
بناؤه باالستخدام الفوري للعضلة الظھریة 
العریضة مقارنھ بإعاده بناء الثدي الالحق 

بعد استئصال الثدي التوسعي المعدل

Skin  Sparing   Mastectomy With  
Immediate Latissimus Dorsi Flap 
Reconstruction versus
Delayed Reconstruction after Modified  
radical
  Mastectomy احمد فرج القاصد / محمـد حامد الملیجي 2017

2345 230 مایكل فائق حنا General Surgery MSc
أھمیة النسبة بین مساحة الشبكة و منطقة 

فتحة الفتق في إصالح الفتق الجار سرى

Importance of the Ratio between mesh 
size and defect area in Para-Umbilical 
Hernia Repair ایمن أحمد البتانوني / طارق محیى راجح 2017

2350 231 فوزي مبروك محمد General Surgery MSc

تقییم العقد اللیمفاویھ الحارسھ بطریقة 
المقاطع المجمده أثناء العالج الجراحي 

لسرطان الثدي المبكر

Intra-operative frozen section 
assessment of sentinel lymph nodes in 
the management of early breast cancer

عالء عبد العظیم السیسي / علي جمال الدین 
العریني / ھیام عبدالسمیع عیاد / محمد 

حامد الملیجي 2017

2351 232 محمود محمد عبد المحسن شعیر General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین استخدام صبغة 
الكالریتینین و السینابتوفیسین 

االمیونوھیستوكیمیائیة في تشخیص مرض 
ھیرشسبرونغ

Comparative Study between Use of 
Calretinin and Synaptophysin 
Immunostaining in Diagnosis of 
Hirschsprung Disease

ایمن أحمد البتانوني / رحاب منیر سمكھ / 
تامر فخري عبدالعزیز 2017

2353 233 محمد عبد السالم ابراھیم الغزالي General Surgery MSc
تطبیقات البالزما الغنیة بالصفائح الدمویة 

الموضعیة في عالج الحرق
Topical platelet rich plasma implications 
in management of burn

ھشام شفیق ابوجریده / یاسر محمد الشیخ / 
مدحت سامي على 2017

2357 234 محمد فرج عبد السمیع General Surgery MSc

دراسة التالزم بین نتائج الموجات فوق 
الصوتیة والنتائج الجراحیھ في الفتق األربي 

في مرحلتي الرضاعھ والطفولة

Correlative Study Between 
Ultrasonographic and 
Operative Finding in Inguinal Hernia in
 Pediatric age group

تامر فخري عبد العزیز /محمود سعید 
الدسوقي 2017



2381 235 اسامھ محمد محمد مصطفي General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین أثر تغلیف خط التدبیس 
بالغرز الجراحیة كوسیلة لتعزیز خط التدبیس 

في عملیة تكمیم المعدة بالمنظار وعدم 
تعزیزه.

COMPARETIVE STUDY BETWEEN 
STABLE LINE IMBRICATION VERSUS NO 
REINFORCEMENT DURING 
LAPAROSCOPIC SLEEVE 
GASTRECTOMY.

حاتم محمود سلطان / محمد عبد الجلیل 
البلشي 2017

2397 236 مصطفي عبد العظیم محمد عبد الھادي General Surgery MSc

احالل التخثرات الموجھ بالقسطرة التداخلیة 
ضد العالج بمضادات تخثر الدم فقط في 

مرضى الخثار الحاد لألوردة الفخذیة 
والحرقفیة العمیقة

Catheter-directed thrombolysis against 
anticoagulant therapy alone in acute ilio-
femoral deep venous thrombosis نھاد عبده زید / محمود سعید عبد الحلیم 2017

2399 237 محمد عادل حامد المزین General Surgery MSc
تقییم المنبئات و العوامل المنذرة لسرطان 

الثدي الموضعي المرتجع

Assessment of Predictors and 
Prognostic Factors for Locoregional 
Recurrent Breast Cancer

حسام عبد القادر الفل / طارق محي السید 
راجح 2017

2401 238 احمد ماھر البسطویسي General Surgery MSc
مقارنة بین تقییم أباتشي _ IIوتقییم رانسون 

في تقییم  التھاب البنكریاس الحاد.

Comparison between (APACHE-II) and 
Ranson's scores in prognosis of acute 
pancreatitis. محمد لیثي احمد  / محمد نزیھ شاكر نصار 2017

2409 239 تامر حسین منصور الباز General Surgery MSc

تقییم استخدام السدائل الجلدیة للشرایین 
الثاقبة المتفرعة من الشرایین المشطیة 

الظھریة للید في إصالح إصابات األنسجة 
الرخوة للید واالصابع

 Evaluation of Dorsal Metacarpal Artery 
Perforator Flaps in Reconstruction of 
Hand Soft Tissue Defects

شوقي شاكر محمد جاد / طارق فؤاد عبد 
الحمید كشك / مدحت سامي علي حسن 2017

2419 240 محمد حسین حسن الشرقاوي General Surgery MSc

الغراء الجراحى بالفیبرین مقابل العالج 
بالتصلب الموضعى بالتتراسیكلین لمنع تكون 

الورم المصلى بعد استئصال الثدى الجذري

Fibrin glue versus topical tetracycline 
sclerotherapy in prevention of seroma 
after modified radical mastectomy

اشرف عبد الھادي زین الدین / احمد صبري 
الجمال 2017

2462 241 محمد سعید ابوغنیمھ General Surgery MSc

نتائج اإلستئصال المبكر للمراره بالمنظار 
بعد حاالت اإللتھاب الحاد الحصوي 

بالبنكریاس.
(قبل مغادره المریض للمستشفي).

The Outcome of Early laparoscopic 
Cholecystectomy After Acute Biliary 
Pancreatitis “on Same Admission”.

احمد صبري  الجمال / محمد عبد الجلیل 
البلشي 2017

2466 242 احمد ربیع عبدالباري General Surgery MSc

استخدام تقنیة سوینسون فى عالج مرض 
ھیرشسبرونغ بمساعدة منظار البطن 

الجراحى فى مقابل التدخل الكلى من خالل 
فتحة الشرج

Laparoscopic-assisted versus complete 
transanal pullthrough using Swenson 
technique in treatment of Hirschsprung's 
disease

مجدي احمد لولح /  تامر فخرى عبدالعزیز / 
2017 أحمد محمد نبیل فوزى

2482 243 عمرو صالح بیومي العاصي General Surgery MSc استخدام العالج بالضغط السلبي في الحروق
Negative Pressure Wound therapy for 
Burn Patients

طارق فؤاد عبد الحمید كشك / محمد صبري 
عمار / احمد عبد العزیز تعلب 2017

2520 244 محمد سید احمد عبد هللا General Surgery MSc
العوامل المؤثرة على نتائج دعامات الشریان 

الفخذي السطحــي
Factors Affecting Outcome Of Superficial 
Femoral Artery (SFA) Stenting

ھشام ابو جریده / عبدالمنعم محمد فرید / 
یحي محمد الخطیب 2017

2540 245 مصطفي كامل عبد الرحمن خلیفھ General Surgery MSc

النتائج االكلینیكیة للتدخل لتوسعة شریان 
واحد فى مقابل التدخل لتوسعة شرایین 

متعددة بمنطقة تحت الشریان المأبضي في 
عالج حاالت القصور الحرج للدورة الدمویة 

الطرفیة

CLINICAL RESULTS OF SINGLE-VESSEL 
VERSUS MULTIPLE-VESSEL 
INFRAPOPLITEAL INTERVENTION IN 
CRITICAL LIMB ISCHEMIA

احمد محمد حسني ابراھیم  / یحیي محمد 
الخطیب 2017



2551 246 عصام عاطف احمد رافت General Surgery MSc

الحفاظ علي الغدد الجار درقیة السفلیة اثناء 
التشریح المركزي للرقبة لسرطان الغدة 

الدرقیة الحلیمي

In SITU PRESERVATION OF THE 
INFERIOR PARATHYROID GLAND 
DURING CENTRAL NECK DISSECTION 
FOR PAPILLARY THYROID CARCINOMA

احمد صبري الجمال / طارق محیي راجح / 
محمد حامد الملیجي 2017

2616 247 احمد احمد السید الشیمي General Surgery MSc

تأثیر الحقن الوریدى لحامض الترانیكسامیك 
اثناء الجراحة على تقلیل حدوث التجمع 
المصلى بعد عملیات اصالح الفتق الجار 

سرى بإستخدام شبكھ

The Effect of Intravenous Tranexamic 
Acid on Reduction of Seroma after Para- 
umbilical Hernioplasty. ایمن أحمد البتانوني  / محمود أحمد شاھین 2018

2623 248 احمد ماھر مجریھ General Surgery MSc تحریك الثنیھ الطحالیھ فى استئصال القولون
Splenic flexure mobilization in low 
anterior resection احمد صبري الجمال / محمود احمد شاھین 2018

2631 249 ھیثم محمد عاطف General Surgery MSc

تعدیل تقنیة استحداث ناسور بین الشریان 
الكعبري و الورید الرأسي للتغلب علي 

الضیق الوریدي الناتج بعد توصیل طرف 
الورید بجانب الشریان

Modified Technique of end-to-side distal  
Radio-cephalic shunt to overcome Juxta-
anastomotic stenosis

نھادعبده زید / عبد المنعم فرید محمد / 
یحیي محمد الخطیب 2018

2648 250 محمد ماھر الصیفي General Surgery MSc

مقارنة بین طریقتي براكاش و الرمز ثمانیة 
في غلق عظمة القص بعد زراعة كباري 

على الشرایین التاجیة

Prakash versus Figure Of Eight 
Technique in Sternal Closure in CABG 
Patients

حاتم سلطان  / رفیق سلیمان  / محمد جمال 
حجاج 2018

2669 251 محمد جابر احمد صبیح General Surgery MSc
جدوي استخدام التدخل الجراحي المصغر في 

عملیھ استئصال الغده الدرقیھ
Feasibility of Using Minimal Incision in
Thyroidectomy operation

حسام عبد القادر الفل  / محمد عبد الجلیل 
البلشي 2018

2682 252 محمد مرضي بقوش General Surgery MSc

النتائج المبكرة لقطع العصب السمبثاوي  
بكال الجانبین معا في وقت واحد بمنظار 

الصدر الجراحي لمرضي زیاده افراز العرق

Early Outcome of Bilateral simultaneous  
Thoracoscopic Sympathectomy for 
Hyperhidrosis

نھاد عبده زید / رفیق فكري سلیمان / محمد 
احمد الحاج علي 2018

2722 253 سعد محمد عبد النبي General Surgery MSc

مقارنة بین االستخدام الموضعي لعقار 
التیمولول و عقار البروبرانولول عن طریق 

الفم في عالج الوحمة الدمویة باألطفال

TOPICAL TIMOLOL VERSUS ORAL 
PROPRANOLOL FOR THE TREATMENT 
OF HEMANGIOMA IN CHILDREN تامر علي سلطان / تامر فخري عبد العزیز 2018

2733 254 محمد سالمھ الراضي احمد General Surgery MSc

دراسة فى استخدام مادة الكیتوروالك 
كمسكن ما بعد جراحاتالقولون والمضاعفات 

الناتجة عن استخدامھا
Ketorolac Use and Postoperative 
Complications in Colorectal surgery

عالء محمد السیسي  / محمد عبد الجلیل 
البلشى 2018

2750 255 رائد مصطفي حافظ General Surgery MSc
فاعلیة استخدام الكامیرا الحراریة للھواتف 

الذكیة للكشف عن األوعیة  الثاقبة
Efficacy of Using Smartphone
Thermal Camera to Detect   Perforators

طارق فؤاد كشك / محرم عبد السمیع محمد 
/ احمد عبد العزیز تعلب 2018

2752 256 احمد محمد محمود معارك General Surgery MSc

دور االنترلوكین 6 و8 وبیتا 2 
میكروجلوبین فى تقدیر حدة التھاب 

البنكریاس

Ruleof interleukin 6, interleukin 8 
andbeta 2-microglobulinin assessment of 
severity of pancreatitis

احمد صبري الجمال /  نھلھ فكرى عثمان / 
یحیى محمد الخطیب 2018

2769 257 اسمي محمد عاطف جعیصھ General Surgery MSc

دور د –دیمرفي تحدید مدةعالج الجلطات 
الوریدیة في الطرف السفلي القریبة من 

الجزع

Role of D-dimer in guiding duration of 
anticoagulant in first unprovoked 
proximal lower limb venous 
thromboembolism احمد حسني / محمود سعید 2018



2773 258 احمد مصطفي الفرماوي General Surgery MSc
عالج إعتالل الفقرة المجاورة بعد التثبیت 

القصیر للفقرات القطنیة

MANAGEMENT OF
ADJACENT SEGMENT DISEASE AFTER 
SHORT SEGMENT FIXATION FOR 
DEGENERATIVE LUMBAR SPINE 
DISORDERS

محمد لیثي احمد / عادل محمود حنفي / 
ھیثم البلتاجي /  أسامھ صابر الشریف 2018

2820 259 محمد دمرداش سید احمد سلیم General Surgery MSc
عالج التسریب اللیمفي بعد العملیات 

الجراحیة
Management Of  Post Operative Chyle 
Leak And Review of Literature

حسام عبدالقادر احمد الفل  / محمد صبري 
عمار  / أحمد محمد فوزى عبدهللا 2018

2821 260 احمد ابراھیم جابر قشور General Surgery MSc

فاعلیة استئصال الطحال بالمنظار   في 
مرضي الثالسیمیا

(فقر دم حوض البحر االبیض المتوسط)
Efficacy of Laparoscopicsplenectomy in 
thalassemia patients

محرم عبد السمیع محمد / محمد عبد الجلیل 
البلشي 2018

2829 261 احمد محمد محمد عامر General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین رفع قسطرة البول بعد 
یومین وبعد سبعة أیام بعد عملیة 

سنودجراس لتصلیح النوع العلوي من 
اإلحلیل السفلي

Comparative study between two days 
versus seven days urethral stenting of 
distal hypospadias after tubularized 
incised plate urethroplasty

تامر فخري عبدالعزیز  / احمد محمد نبیل 
فوزي 2018

2854 262 عمرو محمود المعناوي General Surgery MSc
دور الجمع بین إستخدام الترقیع المتجانس 

والترقیع الذاتي في عالج الحروق الكبرى

The reliability of use of combined 
homograft and autograft in management 
of major burns

طارق فؤاد كشك / مجدي احمد لولح / 
مدحت سامى حسن 2018

2863 263
عمرو عبد المتعال عبد الحلیم عبد 

المتعال General Surgery MSc
تقنیة التأخر في السدیلة المروحة  العادة 

بناء الطرف السفلي
Delayed technique in  Propeller flaps for  
lower limb reconstruction

شوقي شاكر جاد  / محمد احمد احمد مجاھد 
/ یاسر محمد عمر الشیخ 2018

2866 264 احمد محمد نائل وحید General Surgery MSc

تقییم مستویات "البروتین التفاعلي – سي" 
في المرضى المشتبھ اصابتھم بالتھاب حاد 

في الزائدة الدودیة دون مضاعفات

Assessment of Serum C - Reactive 
Protein Levels in Patients with 
Suspected Uncomplicated Acute 
Appendicitis

احمد صبري الجمال / محمد عبد الجلیل 
البلشي 2018

2872 265 احمد موسي مبروك General Surgery MSc

دراسة كیفیة التنبؤ والتخطیط الجید لصعوبة 
استئصال الحویصلة المراریة بالمنظار 

الجراحي

Preoperative Prediction and good 
planning for Technically Difficult 
Laparoscopic Cholecystectomy:
A Scoring Method

محرم عبدالسمیع محمد / عاصم فاید 
مصطفي 2018

2874 266 مصطفي كمال عالم General Surgery MSc

تأثیر تكمیم المعدة بالمنظار على تحمل 
الجلوكوز في مرضى السمنة المفرطة 

المصابین بالسكر

Effect of laparoscopic sleeve 
gastrectomy on glucose tolerance in 
morbid obese diabetic patients

محرم عبد السمیع محمد / محمد عبد الجلیل 
البلشي 2018

2914 267 كریم ھادي كامل General Surgery MSc

قیاس قطر الورید الصافي األكبر في المناطق 
المختلفة و عالقتھا باإلرتجاع الوریدي في 

مرضى دوالي الساقین

GREAT SAPHENOUS VEIN DIAMETER AT 
DIFFERENT REGIONS AND IT'S 
RELATION TO REFLUX سعید إبراھیم المالح / یحیي محمد الخطیب 2018

2939 268 محمد محمد سرور مختار General Surgery MSc

توحید البروتوكوالت لعالج التھاب الزائدة 
الدودیة المثقوبة في مجموعة األطفال وتقییم 

النتائج

Standardization of protocols for 
management of perforated appendicitis 
in pediatric group, Evaluation of 
outcomes

مجدي احمد لولح / تامر فخري عبدالعزیز / 
أحمد نبیل فوزي 2018

2953 269 احمد مصطفي السید احمد بدوي General Surgery MSc

النتائج المبكره لطریقھ الرتق وطریقھ 
الشبكھ الصالح الفتق االربي االولي الغیر 

مضاعف

Early Outcome of Darn Repair Versus 
Lichtenstein Mesh Hernioplasty for Open 
Primary Uncomplicated Inguinal Hernia محمد لیثي احمد / محمد عبد الجلیل البلشي 2018

2977 270 محمد زكریا شنیشن شنیشن General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین استخدام الصق االنسجة 
الفیبرین من عدمھ بعد إصالح اإلحلیل 

التحتي الخلقي بالقضیب في األطفال

Prospective Comparative Study of 
Hypospadias Surgical Repair with and 
without the use of Fibrin Sealant

تامر علي سلطان / تامر فخرى عبد العزیز / 
احمد نبیل فوزى 2018



3001 271 حسن جابر زكي بسیوني General Surgery MSc
تقییم إعادة بناء األنسجة اللینة لإلبھام بعد 

اإلصابات

 Assessment of Soft Tissue 
Reconstruction of the Thumb after 
Injuries

شوقي شاكر جاد / طارق فؤاد كشك / احمد 
ثروت نصار 2018

3045 272 محمد ماھر عبد الغني الصیاد General Surgery MSc

تقییم مقارنة بین مقیاس الریبسا 
RIPASA  ومقیاس الفرادو 

ALVARAO  في تشخیص التھاب الزائدة 
الدودیة

Acomparative study of RipASA Score and 
ALVARADO Score in the diagnosis of 
acute appendicitis

محمد صبري عمار  / محمود سعید عبد 
الحلیم 2018

3082 273 مصطفي محمد عبدالھادي General Surgery MSc الترقیع الجلدى الغیر ذاتى فى حروق األطفال The Homograft In Pediatric Burn
محمد لیثي احمد بدر / دالیا مفرح السقا / 

شریف إسماعیل القشطي 2018

3098 274 محمود محمد القطب البالسي General Surgery MSc

ھل جرعة واحدة من المضادات الحیویة 
االتقائیة كافیة في المرضى الذین یعانون من 

التھاب الزائدة الدودیة الزھري؟

Is a Single dose of Prophylactic 
Antibiotics Sufficient in Patients with 
Catarrhal Appendicitis

طارق محي السید راجح / محمد عبد الجلیل 
البلشي 2018

3100 275 ابراھیم محمد إبراھیم ھالل General Surgery MSc
تأثیر السد العصبى الصدرى كجزء من 

التعافي المبكر بعد جراحات استئصال الثدى.
Effect of pectoral nerve block as a part of 
enhanced recovery after mastectomy

عالء عبد العظیم السیسي / اشرف مجدي 
اسكندر / طارق محى السید راجح 2018

3125 276 محـــمــد عـبــد المنــعــم محمود زیـــدان General Surgery MSc

اھمیة  الثیروجلوبین واالجسام المضاده لھ 
والھرمون المحفز للغدة الدرقیة قبل الجراحة 

في سرطان الغدة الدرقیة الحلیمى

Preoperative Significance Of 
Thyroglobulin , Thyroid Stimulating 
Hormone and Thyroglobulin Antibody in 
Differentiated Papillary Thyroid 
Carcinoma.

طارق محي السید راجح  / اسمـاء جـابـر 
عبـده / اینــاس ابو بكــر الخــولى / دالیـا 

حسنى ابو العــــال 2018

3139 277 احمد ابراھیم مصلحي حسین General Surgery MSc
دور عدد الصفائح الدمویة في التنبؤ بالنتائج 

في مرضي الحروق الكبیرة
Role of platelet count in predicting 
outcome in major burn patients

دالیا محمد مفرح السقا  / محمد صبري 
عمار / شریف محمد القشطي 2018

3152 278 ھشام محمود الدسوقي مدین General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین نھج ویلسى و نھج 
الوسط التقلیدى الزالة الضغط و التئام 
الفقرات في التزحزح الفقاري القطني 

منخفض الدرجة

COMPARATIVE  STUDY BETWEEN 
WILTSE APPROACH AND MEDLINE 
CONVENTIONAL APPROACH FOR 
DECOMPRESSION AND FUSION IN LOW 
GRADE LUMBAR SPONDYLOLISTHESIS

احمد محمد جمال الدین عزب / محرم عبد 
السمیع محمد عبد الشھید  /محمد عادل 

حسین  / ھاني محمد الخولى 2018

3180 279 احمد عبدالبدیع عبدالرحمن عماره General Surgery MSc

دراسة التأثیرات الناتجة عن إیقاف عقار 
األستیل سالیسیلیك قبل جراحة توصیل 

الشرایین التاجیة

Perioperative effect of Acetyl Salicylic 
Acid’s stoppage duration before 
Coronary Artery Bypass Grafting

محمد صبري عمار / إسالم ابراھیم محب / 
محمد جمال حجاج 2018

3183 280 محمد مبروك محمد الصباغ General Surgery MSc

العالقة بین البكتیریا فى العصاره الصفراویھ 
فى

مرضى التحصون الصفراوي الغیر معقدة 
ومضاعفاتھا بعد العملیات الجراحیة

The relation between bactibilia and 
postoperative septic complications in 
uncomplicated cholelithiasis patients

ایمن احمد البتانوني / محمد عبد الجلیل 
البلشي 2018

3186 281 محمد علي صالح ابو سمره General Surgery MSc

المقارنھ بین نتائج األشعھ للغدد اللیمفاویھ 
بالحوض قبل العملیھ وتحلیلھا الباثولوجي 

بعد العملیھ في حاالت أورام المستقیم

Correlation between preoperative 
radiological finding of pelvic lymph 
nodes  in rectal cancer and post 
operative histopathology

سلیمان عبد الرحمن الشخص / محمد عبد 
الجلیل البلشي 2018

3213 282 احمد طاھر ابوالنجا محمود مھدي General Surgery MSc
المحاوالت المتكررة إلختزال األمعاء فى 

عالج حاالت اإلنغماد المعوى

The Use Of  Delayed, Repeated 
Reduction Attempts In The Management 
Of Intussusceptions 2018 تامر فخري عبد العزیز / احمد محمد نبیل

3215 283 مھدي احمد عبد الحق عطایا General Surgery MSc
العالج الجراحي للكیس السحائي النخاعي 

للفقرات القطنیة العجزیة في األطفال
Surgical Management Of Pediatric 
Lumbosacral Meningiomyelocele

تامر علي سلطان / حسام الدین عبد العظیم 
حبیب / احمد جبري النجار 2018



3249 284 محمد موسي شرف موسي شرف General Surgery MSc

مقارنة بین البالون الدوائي وغیر الدوائي 
في عالج أمراض الشریان الفخذي المأبضي 

بالقسطرة

Drug-Coated Ballon Versus Uncoated 
Ballon Angioplasty  in the treatment of 
Femoropopliteal arterial lesions

احمد حسني ابراھیم / محمود سعید عبد 
الحلیم 2018

3253 285 محمد محمود الطیب عامر محمود General Surgery MSc
طریقة مقترحة إلصالح العضو الذكري 

المخفي أثناء إجراء الطھارة
Proposed Surgical Technique for 
Concealed Penis in Circumcision تامر فخري عبد العزیز / احمد محمد نبیل 2018

3255 286 محمد عبد التواب محمود ابراھیم General Surgery MSc

تأثیرالبالونات الشریانیھ الطویلھ والقصیره 
باألشعھ التداخلیھ في عالج قصورالشرایین 
بالساقین الناتج عن جلطھ طویلھ بالشریان 

الفخدي

Impact of long versus short balloon 
angioplasty in patients with lower limb 
ischemia due to superficial femoral artery 
(SFA) long lesion احمد حسني / محمود سعید 2018

3261 287 احمد محمد حجازي General Surgery MSc
تأثیر الحجم المتبقي من المعدة بعد عملیة 

التكمیم  بالمنظار علي نتائج العملیة

The impact of residual gastric size
on the outcome of laparoscopic sleeve 
gastrectomy

حاتم محمود سلطان  / محمود جمال الدین 
حجاج  / عادل سعد زیدان 2019

3263 288 احمد محمد ابوغیده General Surgery MSc الطرق المختلفة في عالج إصابات الطحال
Different treatment modalities in 
traumatic splenic injuries ا حمد صبري الجمال / أحمد محمد نبیل 2019

3267 289 احمد ربیع محمد حسنین General Surgery MSc
مقارنة بین الطرق المختلفة في عملیة 

استئصال الطحال بالمنظار
Comparison between different 
approaches of laparoscopic splenectomy

اشرف عبد الھادي زین الدین / محمود 
جمال الدین حجاج 2019

3270 290 عمرو محمد محمد سلیم General Surgery MSc
خیارات مختلفة إلعادة بناء المساحة 

الفاصلة بین إصبع اإلبھام و إصبع السبابھ
Different Options For First Web Space 
Reconstruction

طارق فؤاد كشك / محرم عبدالسمیع محمد / 
احمد عبدالعزیز تعلب 2019

3279 291 احمد ابراھیم محمد الجرزه General Surgery MSc

مقارنة بین اللیزر والصنفرة الجلدیة مع 
الترقیع الجلدى فى عالج التفتیح الجلدى ما 

بعد الحرق

LASER VERSUS DERMABRASION AND 
SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT FOR 
MANAGEMENT OF POST BURN 
LEUCODERMA

شوقي شاكر محمد جاد   / طارق فؤاد عبد 
الحمید كشك /  احمد عبدالعزیز عباس تعلب 2019

3283 292 محمود عبدالجید رجب بدوي General Surgery MSc

تقییم مضاعفات ما بعد استئصال الدرقیة في 
أمراض الغدة الدرقیة الذاتیة المناعة مقابل 

أمراض الغدة الدرقیة عقیدیة

Evaluation of post-thyroidectomy 
complications in autoimmune thyroid 
diseases versus nodular thyroid diseases

احمد صبري الجمال  / محمد حامد 
عبدالستار الملیجى 2019

3296 293 حسن ابراھیم صابر الحو General Surgery MSc
دراسة مقارنة: إصالح الفتق اإلربي الخلقي 

في األطفال بفتح مقابل عدم فتح القناة اإلربیة

Comparative study: Repair of congenital 
inguinal hernia in pediatrics with Vs 
without opening the inguinal canal تامر فخري عبد العزیز / احمد نبیل فوزى 2019

3306 294 احمد یحي زكریا العالوي General Surgery MSc
النتائج التجمیلیة مابعد التدخالت العالجیة 
المبكرة لعالج الوحمات الدمویة الطفولیة

Cosmetic Outcome after Early 
Interventions in Management of Infantile 
Haemangiomas.

محمد احمد مجاھد / تامر فخري عبد العزیز 
/ مدحت سامى على 2019

3375 295 احمد عبد الرحمن جالل الدیب General Surgery MSc

تقییم الطرق الجدیدة لتثبیت الشبكة فى 
حاالت اصالح 

الفتق االربى بالمنظار

EVALUATION OF NEW TECHNIQUE OF 
MESH FIXATION IN LAPAROSCOPIC 
INGUINAL HERNIA REPAIR

اشرف عبد الھادي زین الدین  / تامر على 
سلطان / أحمد نبیل فوزى 2019

3377 296 كریم محمد محمد الغنام General Surgery MSc
تقنیة تسطیح الورید البازلي عن طریق 

استخدام فتحات صغیرة
Keyhole Technique in brachiobasilic 
Shunt

احمد حسني ابراھیم / یحیي محمد الخطیب  
/ محمود سعید عبدالحلیم 2019

3390 297 احمد محمود ابوالیزید خطاب General Surgery MSc
دراسة مقارنة بین تقنیة رفو الفتق الجار 
سري صغیر الحجم فقط وتقنیة رأب الفتق

Comparative Study Between 
Herniorrhaphy Alone Vs Hernioplasty In 
Small Sized Paraumblical Hernia

ایمن أحمد البتانوني / محمد عبدالجلیل 
البلشى 2019



3400 298 محمد مجدي محمد موافي General Surgery MSc
أثر إعادة التأھیل النفسي علي التئام جرح 

مرضي الحروق
Impact of psychological rehabilitation on 
healing of burn patients

دالیا محمد مفرح السقا /  احمد صبري 
الجمال / مدحت سامي حسن 2019

3411 299 علي عبدالعال محمود سماحھ General Surgery MSc

الضغط على الورید المأبضى فى مرضى 
الجلطات الوریدیة العمیقة

لألطراف السفلیة
Popliteal vein compression in patients 
with lower limb deep venous thrombosis سعید ابراھیم المالح / یحیي محمد الخطیب 2019

3440 300 محمد علي عبد الحمید مخلوف General Surgery MSc

أھمیة عمل رنین مغناطیسى على القنوات 
المراریة قبل عمل منظار القنوات المراریة 

بمرضى انسداد القنوات المراریة المشخصة 
عن طریق األشعة التلیفزیونیة والتحالیل 

المعملیة

Value of Magnetic Resonance 
Cholangiopacreatiography Prior to 
Endoscopic Retrograde 
Cholangiopacreatiography in 
Ultrasonographically and Laboratory 
Diagnosed Obstructive Jaundice

حاتم محمود سلطان / محمد صبري عمار / 
محمود جمال الدین حجاج 2019

3455 301 احمد مجدي البیھ General Surgery MSc

نجاح استئصال العقد اللیمفاویة االبطیة 
الحارسة بعد العالج الكیماوى لحاالت 

سرطان الثدى
The success of sentinel lymph node 
biopsy after neoadjuvant therapy

عالء عبد العظیم السیسي /  احمد صبرى 
الجمال  / سوزى فوزى جوھر 2019

3491 302 صدیق محمد السید جمعھ General Surgery MSc
إعادة التأھیل المبكر للید المحروقة 

(بروتوكول وتحلیل النتائج (
Early Rehabilitation of Burned Hand 
(Protocol and Analysis of Outcome

ھشام شفیق ابو جریده / دالیا مفرح السقا / 
مدحت سامي علي حسن 2019

3494 303 محمد صالح محمد ابو الھدي General Surgery MSc

مقارنھ بین السدیلھ العكسیة ما بین االصابع 
وسدیلھ المشط الظھري العكسي في اعادة 

بناء االنسجة الرخویة القریبة في ظھر 
اصابع الید

A Comparison between Reversed cross 
finger flap and Quaba Flap in 
Reconstruction of Proximal Dorsal Digital 
Defects

 طارق فؤاد كشك / احمد صبري الجمال / 
أحمد عبد العزیز تعلب 2019

3509 304 مصطفي جمال حنوت General Surgery MSc
مقارنة بین أنواع التحریك المبكر والمتأخر 

ما بعد إصالح األوتار القابضة بالید

Early mobilization versus late 
mobilization after flexor tendon repair in 
the hand

مجدي احمد لولح /دالیا محمد مفرح السقا / 
مدحت سامى على 2019

3523 305 مازن لطفي محمد عجور General Surgery MSc

الحقن األسمنتي مع التثبیت القصیر عبر 
العنیقة لكسورالفقرات الصدریة القطنیة 

المنضغطة

Open vertebroplasty augmented with 
short segment transpedicular fixation for 
thoracolumbar compression fractures

ھیثم البلتاجي عبد القادر / محمود جمال 
الدین حجاج / احمد جبري النجار / محمد 

نبیل المرواني 2019

3531 306 سامح سمیر سید علي General Surgery MSc
تقییم الشریان الشظوي كشریان وحید یعاد 

ترویتھ في حاالت قرح القدم السكري

Evaluation of peroneal artery as single 
vessel revascularization in diabetic foot 
ulcers یحیي محمد الخطیب / محمود سعید 2019

3626 307 وجیھ محمد فرحات على General Surgery MSc دوالي الساقین المرتجعة بعد الجراحة Recurrent varicose veins after surgery
حاتم عبد العظیم صالح / محمود سعید عبد 

الحلیم 2019

3679 308 عمر صباح طھ شرف General Surgery MSc

دور السدیلة العضلیة للعضلة الشظویة 
القصیرة في جراحات تجمیل وإصالح الجزء 

الطرفي من الساق
Role of Peroneus Brevis Muscle Flap in 
Distal Leg Reconstruction

شوقي شاكر جاد / طارق فؤاد كشك / دالیا 
محمد مفرح السقا 2019

3729 309 رامي محمد المشالوي General Surgery MSc

دراسة تأثیراستخدام الضمادة الضاغطة 
مقابل سحب الھواء باستخدام الضغط السلبي 

مع استخدام الضمادة الضاغطة في عالج 
القرحة الوریدیة المزمنة.

Study of Effect of Four Layer 
Compression Bandage versus Four 
Layer Compression Bandage With 
Negative Pressure
wound therapy in Treatment of Chronic 
Venous Ulcer. یحیى الخطیب / محمود سعید 2019

3744 310 إسالم فایز طلبھ ندا General Surgery MSc

مكمالت الكالسیوم و فیتامین (د) عن طریق 
الفم مقابل عدم المعالجة في منع نقص 

الكالسیوم بالدم بعد استئصال الغده الدرقیة

Oral calcium plus vitamin D 
supplementation versus No treatment in 
preventing post- thyroidectomy 
hypocalcemia.

طارق محیي السید راجح  / محمود احمد 
شاھین 2019



3816 311 احمد ابراھیم العشماوي General Surgery MSc

اعادة تقییم استخدام مادة االیثانوالمین 
اولیات المخففة في عالج  الدوالي ( توسع 

الشعیرات ) عن طریق الحقن

Re-evaluation of Use of Diluted 
Ethanolamin oleate in Injection 
Sclerotherapy in Treatment of 
Telangiectasia سعید ابراھیم المالح / یحیي محمد الخطیب 2019

3823 312 آالء جالل مظلوم General Surgery MSc

دراسة المقارنة بین اجراء عملیة استئصال 
الزائدة الدودیة جراحیا و بالمنظار في 

المرضي الذین یعانون من السمنة
LAPAROSCOPIC VERSUS OPEN 
APPENDICECTOMY IN OBESE PATIENTS عاصم فاید مصطفى / محمد حامد الملیجى 2019

3833 313 محمد خیري محمد جاب هللا General Surgery MSc

مقارنة بین تقنیة االغالق القصي عن طریق 
استخدام االسالك بغرز ثمانیة الشكل و 

االغالق القصي البسیط المتقطع في مرضي 
جراحة ترقیع الشرایین التاجیة

Figure-of-Eight VS Simple Interrupted 
Steel Sternal Closure in Patients with 
Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)

محمد لیثى أحمد بدر / رفیق فكري سلیمان/ 
محمد نزیھ شاكر / محمد جمال الدین حجاج 2019

3851 314 اسامھ ابراھیم السباعي General Surgery MSc
دور قوة االنضغاط المغناطیسي في مفاغرة 

المريء
Role of magnetic compression power in 
esophageal anastomosis

مجدي أحمد لولح / جرجس صبري یوسف / 
سعد سلیمان إبراھیم 2019

3877 315 عبد العزیز جمال عبدالناصر صابر General Surgery MSc
شق بلیر المعدل مقابل شق الوجھ المعدل في 

استئصال الغدة النكافیة
Modified Blair’s incision versus modified 
Face lift incision In parotidectomy

طارق محى السید راجح / محمد حامد 
الملیجي / محمد عبدهللا النحاس 2020

3893 316 یاسر محمود علي رمضان نصیف General Surgery MSc

SENTINEL NODE BIOBSY   
 لتجنب اإلصابة بمساعدة مرضى سرطان
الثدي
مجانا سریریا AXILLA في

SENTINEL NODE BIOBSY 
                  TO AVOID AXILLARY 
DISSECTION IN BREAST CANCER
                                               IN 
CLINICALLY FREE AXILLA محمود حامد حجاج / احمد سامي مشعل 2020

3899 317 أحمد محمد أحمد عصر General Surgery MSc

العالقة بین الحقن الوریدى 
للھیدروكورتیزون ‘ حمض الترانكسیمیك 
والبروتین التفاعلى سي و تكوین التورم 

المصلي بعد استئصال الثدى

Correlation between CRP , IV 
hydrocortisone , systemic tranexamic 
acid and post mastectomy seroma

أیمن أحمد البتانونى / محمد عبد الجلیل 
البلشي 2020

3909 318 رشا عاطف محمد شكري General Surgery MSc

دراسھ نقص الحدید و فیتامین ب12 في 
عملیات تحویل المسار ذات االلتحام الواحد: 

التشخیص و العالج

Iron and Vitamin B12 deficiency after One 
Anastmosis Gastric Bypass (OAGB): 
diagnosis and treatment

حاتم محمود سلطان / محمد صبري عمار / 
عبد هللا صالح الدین عبدهللا 2020

3921 319 كریم محمد شادي General Surgery MSc

دراسة مقارنة بین شد الخصیة التدریجي 
بأستخدام المنظار الجراحي في حالة الخصیة 

 المعلقة وبین طریقة استیفن فولر

Comparative Study of Staged 
Laparoscopic Traction Orchidopexy for 
Abdominal Testes Versus 
Fowler–Stephens orchidopexy

مجدي أحمد لولح / تامر فخري عبدالعزیز / 
احمد نبیل فوزي 2020

3922 320 General Surgery اشرف عبدالحمید عبد الوھاب شرف MSc
تعدیالت على سدیلة الشریان الظھري في 

مشط الید وأثره على بقاء السدیلة.
Modifications of Dorsal Metacarpal Artery 
Flap and it’s Effect on Flap Survival

طارق فؤاد كشك  / محمد صبرى عمار / 
حسام حسن فوزى 2020

3943 321 اسامھ عمرو محمود محمود الجوھرى General Surgery MSc
اختیار معاییرلعالج تشوھات الحروق 

باستخدام لیزر ثانى اكسید الكربون
Selection of parameters in treatment of 
postburn scars by CO2 laser

فؤاد محمد غریب / ھادى صالح ابو عاشور 
/ حسام حسن فوزى 2020



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

523 1 ایمان محمد ابراھیم رضوان Histology MSc

دراسة ھستولوجیة لتأثیر عقار روسوفاستاتین ( 
كریستور) على العضالت الھیكلیة لذكور الفئران 

البیضاء البالغة 
Q 10 والدور الوقائى المحتمل إلنزیم

histological study on the effect of 
rosuvastatin (crestor) on the 
skeletal muscle of adult male 
albino rats and the possible 
protective effect of coenzyme q 
10

مھا السید سلیمان / سامي الحسینى عطیھ 
/ مایسة عطیة كفافى 2014

655 2 شیماء عبد الجواد السید Histology MSc

دراسة ھستولوجیة لتأثیر المیثوتركسات على الغدة 
اللعابیة تحت الفكیة في ذكور الجرذان البیضاء 

البالغة والدور الوقائي المحتمل لمستخلص الشاي 
األخضر

histological study on the effect of 
methotrexate on submandibular 
salivary gland of adult male 
albino rats and the possible 
protective effect of green tea 
extracts

مھا السید سلیمان / مایسھ عطیة كفافي / 
ماجدة احمد منصور 2015

710 3 ریھام عبد هللا محمود البربري Histology MSc

دراسة ھستولوجیة لتأثیرعقار الترامادول على 
خصى  ذكور الجرذان البیضاء البالغة والدور 

الوقائي المحتمل  لفیتامین ج

histological study on the effect of 
tramadol on the testes of adult 
male albino rats and the possible 
protective effect of vitamin c

جمال محمد ھجرس / احمد أبو زید علي / 
غاده حسن الصیفي 2015

1132 4 سعاد شبل شبل ابو حبسھ Histology MSc

دراسة ھستولوجیة عن تأثیر االستیروید البنائى 
المنشط للذكورة: ناندرولون على عضلة القلب فى 

ذكور الجرذان البیضاء البالغة و الدور الوقائي 
المحتمل لفیتامین ( ه)

Histological Study on the Effect 
of The Anabolic Androgenic 
Steroid : Nandrolone on the 
Cardiac muscle of Adult Male 
Albino Rats and the Possible 
Protective Role of Vitamin E

مھا السید سلیمان / غاده حسن الصیفي / 
نادیة سعید بدوى خیر / منى عبد المولى 

محمد سلیمان 2015

1989 5 اسماء علي احمد الدسوقي Histology MSc

دراسة ھستولوجیة و ھستوكیمیائیة على تأثیر 
مشروب للطاقة على بنكریاس ذكور الجرذان 

البیضاء البالغة و التأثیر الوقائى المحتمل لألومیجا 
3

Histological and Histochemical 
Study on The Effect of an Energy 
Drink on The Pancreas of Adult 
Male Albino Rats and The 
Possible Protective Effect of 
Omega-3

 احمد أبو زید علي أحمد / غاده حسن 
الصیفى / دالیا عبد الرازق محمود نویھ 2017

2079 6 عائشھ محمد محمد غزالھ Histology MSc

دراسة مقارنة لتأثیر الزعفران (كروكس ساتیفس) 
مقابل الصمغ العربي (أكاسیا سینیغال) على 

الشریان األورطي في مرض السكري التجریبي 
المستحدث في ذكور الفئران البیضاء البالغة.

Comparative study of the effect of
 Saffron (Crocus sativus) versus 
Gum Arabic (Acacia Senegal)
 on Aorta in experimentally 
induced diabetes
 in adult male albino rats.

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

Histology



2451 7 ریم محمد غریب الشرقاوي Histology MSc

دراسة ھستولوجیة و ھستوكیمیائیة عن 
تأثیرأفالتوكسین ب1 علي القشرة الكلویة لذكور 

الجرذان
البیضاء البالغة و الدور الوقائي المحتمل للتمر

Histological and Histochemical 
Study on The Effect of Aflatoxin 
B1 on The Renal Cortex of Adult 
Male Albino Rats and The 
Possible Protective Role of Dates

مھا السید سلیمان / غاده حسن الصیفي / 
رانیا إبراھیم یاسین 2017

2452 8 ایمان بدوي حامد قنصوه Histology MSc

دراسة ھستولوجیة عن تأثیرعقار المیثوتریكسیت 
علي مخیخ الجرذان البیضاء البالغة والدور الوقائي 

المحتمل لحب الرشاد

Histological Study on the Effect 
of Methotrexate on  Cerebellum 
of Adult Male Albino Rats and 
The Possible Protective Role of 
Lepidium Sativum

بثینھ لبیب محمود  / ماجدةاحمدمنصور  / 
دالیا السید الغازولي 2017

2685 9 سمیھ عبد الھادي علي عبد الرحمن Histology MSc
التغیرات الھستولوجیة للبنكریاس في اناث الجرذان 

البیضاء البالغة المعالجة بعقار األورلیستات

Pancreatic histological changes 
in adult female albino rats 
treated with Orlistat

ماجده احمد منصور /   أمیرة فھمي علي  
/ دالیا عبد الرازق نویة 2018

3568 10 ھند زكریا عبد هللا Histology MSc

دراسة میكروسكوبیة للتأثیر الوقائي المحتمل 
لصمغ النحل (البروبولیس) ضد تأثیر كلورید 

األلومنیوم الضار على رئة الجرذان البیضاء البالغة

Microscopic study of possible 
protective effect of propolis 
against Aluminiumchloride 
induced lung toxicity in adult 
male albino rats

مھا السید سلیمان /سامي الحسیني عطیة 
/إیمان شحاتة الرغي / سھام احمد عبد 

العزیز 2019



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

7 1 محمد انور علي محمد Internal Medicine MSc

تقییم تروبونین عالى الحساسیة كعالمة بیولوجیة 
للخلل االنبساطى فى البطین األیسر فى مرضى الكلى 

المزمنة غیر المصابین بمرض البول السكرى

evaluation of serum high-sensitivity 
cardiac troponin-t as a significant 
biomarker of left-ventricular 
diastolic dysfunction in subjects 
with non-diabetic chronic kidney 
disease

سعید سید احمد خمیس / ولید محمد فتحي 
/ نجالء فھیم احمد 2013

13 2 مصطفي بكري حامد عطا Internal Medicine MSc
دراسة مستویات االبلین في المرضى المصابون 
باالتھاب الكبدي نتیجة الفیروس الكبدى ( س )

study of apelin serum levels in 
patients with hepatits c virus 
chronic liver disease

طارق المھدي قوره / جاسر ابراھیم 
العزب / إیمان عبد الفتاح بدر 2013

23 3 محمد شعبان محمد الشرقاوي Internal Medicine MSc
تقییم بروتین واحد الجاذب الكیمیائى للخالیا األولیة 
بالدم كدلیل محتمل على اكتشاف أورام الكبد األولیة

evaluation of serum monocyte 
chemoattractant protein-1 as a 
potential tumor marker for 
hepatocellular carcinoma

ایھاب احمد عبد العاطي / ولید محمد 
فتحي / خالد محمد أمین الزرقانى 2013

27 4 توفیق ابراھیم مرعي Internal Medicine MSc دراسة ھشاشة العظام فى امراض الكبد المزمنة
study of osteoprosis in chronic 
liver disease

رضا صدقي بدر / احمد عبد المنعم شعیب 
/ خالد محمد أمین الزرقاني 2013

28 5 سعد محمد محمد الجنجیھي Internal Medicine MSc

فیتامین سي في بالزما  أمراض الكلى المزمنة 
مقارنھ بین مرضى السكري وغیر المصابین 

بالسكري

vitamin c in plasma chronic kidney 
disease : comparison between 
diabetic and non-diabetic patients.

نبیل عبد الفتاح الكفراوي / عالء الدین 
عبد السالم داوود / محمد سلیمان محمد 

رزق 2013

29 6 سعید عطفي السباعي Internal Medicine MSc
تحویل الھیموجلوبین:األسس الجینیة والتطبیقات 

اإلكلینیكیة
haemglobin swith : genomics and 
clinical implications

علي زكي جالل / صبري عبد هللا شعیب / 
محمد احمد عبد الحافظ 2013

32 7 ایمن صالح عبد الفتاح موسي Internal Medicine MSc
تقییم مستوي الزنك في المرضى الذین یعانون من 

تشمع الكبد
evaluation of zinc status in patients 
with liver cirrhosis

محمد احمد شعبان / السید إبراھیــم 
الشایب / منــي صــالح الدیــن محمــود 2013

34 8 اسالم فرج عبد النبي Internal Medicine MSc معامل النمو شبیھ االنسولین كداللة على تشمع الكبد
insulin like growth factor1 as a 
marker of severity of liver cirrhosis

ایھاب احمد عبد العاطي / ولید محمد 
فتحي / خالد محمد امین الزرقانى 2013

37 9 والء متولي عبد المجید الغریاني Internal Medicine MSc

دراسة مستوي ھرمون البروالكتین في مصل 
مرضي نقص  الصفیحات الدمویة الناتج عن 

الفیروس الكبدي (سي)

study of serum prolactin level in 
patients with hcv related 
thrombocytopenia

علي ذكى جالل / صبري عبد هللا شعیب / 
محمد احمد عبد الحافظ 2013

41 10 محمد احمد عبد السالم Internal Medicine MSc
دراسة حدوث الحد األدنى من اعتالل الدماغ الكبدي 

في المرضى الذین یعانون من تشمع الكبد .

study the incidence of minimal 
hepatic encephalopathy in patients 
with liver cirrhosis

محمد احمد شعبان / اكثم إسماعیل عبد 
الرحمن اإلمام / محمد أحمد عبد الحافظ 2013

44 11 فھیم سالمھ فھیم Internal Medicine MSc
دراسة تغیرات تخطیط صدى القلب بین مرضى 

اإلستصفاء الدموى الدائم البالغین

study of the echocardiographic 
changes among adult patients on 
maintenance hemodialysis

حسن عبد الھادي احمد / یاسین صالح 
یاسین / سھام احمد ذكي 2013

49 12 نرمین محمد عبد النبي ابراھیم Internal Medicine MSc الذئبة الحمراء كمرض من أمراض الدم
systemic lupus erythematosus as a 
blood disease

صبري عبد هللا محمد شعیب / محمد احمد 
محمد عبد الحافظ / علي زكى جالل 2013

Internal Medicine



70 13 فاتن عباس محمد السید عامر Internal Medicine MSc
ارتباط النشاط الثانوي للغدة جارالدرقیة مع مستوى 

الھیموجلوین في مرضى الفشل الكلوي المزمن

association of secondary 
hyperparathyroidism with 
hemoglobin level in patient with 
chronic kidney disease

سعید سید احمد خمیس / محمود محمد 
عماره / أشرف عبد الرؤوف داود 2014

89 14 ایمان حلمي متولي حسانین Internal Medicine MSc

دراسة نقص فیتامین "د "  و الخالیا اللیمفاویة 
الحاملة لــ سى دى 4 و الغیر حاملة لــ سى دى 28 

و عالقتھما بتصلب الشرایین فى مرضى الكلى 
المزمن

study of vitamin d deficiency and 
cd4+cd28null tcells and their 
relation to atherosclerosis in 
chronic kidney disease patients

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

101 15 طارق معوض مصیلحي زیاده Internal Medicine MSc
إرتشاح الزالل الدقیق وتأثر الكلى في مرضى البول 

السكري
microalbuminuria and diabetic 
nephropathy

محمد احمد شعبان / أحمد عبد المنعم 
شعیب / محمود محمد عماره 2014

103 16 محمد عبد الجواد رجب ابوھبل Internal Medicine MSc
تقییم البروالكتین بالدم كدلیل محتمل على اكتشاف 

أورام الكبد األولیة

evaluation of serum prolactin as a 
potential tumor marker in 
hepatocellular carcinoma

ایھاب احمد عبد العاطي / السید ابراھیم 
الشایب / أشرف السید عبد الغنى 2014

108 17 علي شعبان علي Internal Medicine MSc
تقییم سي دى25 في مرضى فیروس الكبد سي 

الذین یعانون من تلیف الكبد وسرطان الكبد

evaluation of cd25 in patients with 
hepatitis c positive liver cirrhosis 
and hepatocellular carcinoma

ایھاب احمد عبد العاطي / السید ابراھیم 
الشایب / ولید محمد فتحي 2014

153 18 محمد السید سعید النجار Internal Medicine MSc
دراسة عالقة  االبیلین  بدینامیكیة الدم في الورید 

البابي في مرضى التلیف الكبدي

study of relation between apelin 
and portal hemodynamics in 
patients with liver cirrhosis

ایھاب احمد عبد العاطي / أشرف غریب 
ضلع / أسامھ محمد عبید 2014

206 19 محمد السید عماره Internal Medicine MSc

دراسة مقارنة بین الھیبارین منخفض الوزن 
الجزیئى والھیبارین غیر المجزأ على صورة الدھون 

فى مرضى الغسیل الكلوى الدموى

comparative study between low 
molecular weight heparin and 
unfractionated heparin on lipid 
profile in haemodialysis patients

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

273 20 احمد محمد خلـف Internal Medicine MSc
دراسة اعتالل الشبكیة السكري في مرضى السكر 

المترددین على مستشفى بنھا العام

prevalence of diabetic retinopathy 
among diabetic patients attending 
to banha general hospital

محمد احمد شعبان / أحمد عبد المنعم 
شعیب 2014

296 21 اسماء احمد محمد السحیمي Internal Medicine MSc

دراسة نسبة مستوى الزالل إلى مستوى الكریاتنین 
في البول كمؤشر مبكر العتالل الكلى السكري

 في مرضى السكري من النوع الثاني
بمستشفى بوالق الدكرورى بمحافظة الجیزة

study of urinary albumin to 
creatinine ratio as an early 
predictor of diabetic nephropathy in 
type 2 diabetic patients at boolak 
eldakrory hospital in giza 
governorate

محمد احمد شعبان / محمد عبد الرءوف 
قرني / خالد محمد امین الزرقاني 2014

368 22 غاده عبد الفتاح الجمال Internal Medicine MSc اختبارات قابلیة التخثر للبالغین thrombophilia testing in adults
علي زكى جالل / صبري عبد هللا شعیب / 

محمد احمد عبد الحافظ 2014

369 23 علي محمد علي الخولى Internal Medicine MSc

 نشاط انزیم بارا-أوكسونیز-1 فى مرضى التھاب 
المفاصل الرثیانى (روماتوید المفاصل ) وعالقتھ 

بسمك بطانة الشریان السباتى

paraoxonase 1 enzyme activity in 
rheumatoid arthritis patients : 
association with carotid artery 
intimal medial wall thickness

صبري عبد هللا محمد شعیب / احمد راغب 
توفیق / ولید محمد فتحي 2014

386 24 احمد جمال الفقي Internal Medicine MSc

دراسة مؤشرات االستجابة المستدامھ لمرضى 
فیروس سى المصریین الى العالج باالنترفیرون  

طویل المفعول واقراص الریبافیرن

udy of predictors of sustained 
virological response in hcv 
egyptian patients to combination 
therapy with pegylated interferon 
plus ribavirin

ایھاب احمد عبد العاطي / السید ابراھیم 
الشایب 2014



391 25 عابد صبري عبد السمیع Internal Medicine MSc

معدل انتشار مرض الداء السكرى فى مرضى 
االلتھاب الرئوى المكتسب عن المجتمع , الذین  تم 

حجزھم فى مستشفى صدر العباسیة

revalence of diabetes mellitus 
among community acquired 
pneumonia patients, in abbasia 
chest hospital مصطفي النجار / محمد عبد الرؤؤف قرني 2014

418 26 محمد ھشام صبري Internal Medicine MSc
قیاس مستوى بیروكسیریدوكسین- 3 فى الدم كداللة 

للكشف عن سرطان خالیا الكبد

serum peroxiredoxin-3 as a useful 
biomarker for detection of 
hepatocellular carcinoma

ایھاب احمد عبد العاطي / جاسر ابراھیم 
العزب / عالء عفت عبد الحمید 2014

419 27 صالح محمد صالح الدین ابو زید Internal Medicine MSc علم ما فوق المورثات والمناعھ الذاتیھ epigenetics and autoimmunity
صبري عبد هللا شعیب / عالء عفت عبد 

الحمید 2014

421 28 مصطفي زكریا محمد Internal Medicine MSc
الترانسفیرین  كعالمھ للكشف المبكر عن اعتالل 

الكلیة السكرى
transferrin as a marker for early 
detection of diabetic nephropathy

حسن عبد الھادي احمد / محمود عبد 
العزیز قوره / أحمد محمد زھران 2014

438 29 تامر ابراھیم عبد الرحمن Internal Medicine MSc
مستوى االدیبونكتین فى حاالت االرتجاع المعدى 

المرئى
adiponectin level in gastro-
oesophageal reflux disease

ابراھیم محمد بغدادي / السید ابراھیم 
الشایب / مني صالح الدین حبیب 2014

450 30 عمرو علي حسین ابو الحسن Internal Medicine MSc

دراسة تأثیر اعطاء فیتامین  ( ج) على داللة 
االلتھاب بالجسم في مرضى االستصفاء الدموي 

المنتظم

study of influence of oral vitamin c 
supplementation on inflammatory 
markers in regular hemodialysis 
patients

سعید سید احمد خمیس / یاسین صالح 
یاسین / أحمد محمد زھران 2014

453 31 محمد شحات عبد الظاھر سعد Internal Medicine MSc
تنبئ االزدیاد المستمر للغده الجاردرقیھ بالمرضي 

المتلقین لزرع الكلي

predictors of persistent 
hyperparathyrodism in renal 
transplant recipient

سعید سید احمد خمیس / محمود عبد 
العزیز قوره / ھاني سعید البربري 2014

461 32 محمد جوھر احمد اسماعیل Internal Medicine MSc خلل البروتینات المتممة في أمراض الكلى
complement dysregulation in 
kidney diseases essay

صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ 2014

474 33 محمد فاروق عبد العظیم یحي Internal Medicine MSc
الحدیث في تشخیص وعالج االلتھاب الكبدي

الفیروسي (بي)
update in management of hepatitis 
b virus infection

إیھاب احمد مصطفي عبد العاطي / عالء 
عفت عبد الحمید / 2014

475 34 احمد محمد عبد الفتاح Internal Medicine MSc
تأثیرالتنضیر بمساعدة الموجات فوق الصوتیة على 

نتائج  التئام الجروح والعدوي  في القدم السكریة

effect of ultrasound assisted 
debridement on wound healing and 
infections outcomes in diabetic foot

محمد احمد احمد شعبان / حنان محمد 
السطوحي جاویش / عالء الدین عبد 

السالم داود 2014

476 35 محمد فوزي عبد الفتاح الشیخ Internal Medicine MSc امراض اعتالل االنفالماسوم : رؤیة جدیدة inflammasomopathies: new insight
صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 

الحافظ / عالء عفت عبد الحمید 2014

478 36 ھاني فاروق محمد العادلي Internal Medicine MSc
دراسة الالمینین في البول كعالمة مبكرة

للكشف عن اعتالل الكلي السكري

study of urinary laminin as a maker 
for early dectection of diabetic 
nephropathy

حسن عبد الھادي احمد / محمود عبد 
العزیز قوره / ھاني سعید البربري 2014

481 37 بھاء طھ احـمد Internal Medicine MSc
الجلیكوز أمینوجلیكان كداللة للكشف المبكر عن 

اعتالل الكلى السكرى

glycosaminoglycans as a marker 
for early detection of diabetic 
nephropathy

حسن عبد الھادي احمد / محمود عبد 
العزیز قوره / احمد محمد زھران 2014

485 38 مایسھ نبیل محمد بیومي Internal Medicine MSc

العالقة بین الكیمارین فى مصل الدم واالعتالل 
الكلوى 

فى مرض السكرى من النوع الثانى
serum chemerin in nephropathy of 
type 2 diabetes

محمد احمد شعبان / عالء الدین عبد 
السالم داود / خالد محمد أمین الزرقاني 2014

496 39 محمود فتحي ابو السعود Internal Medicine MSc
الجھاز المناعي لألمعاء و المیكرو بیوتا المعویة :

دورھا في الصحة والمرض

gut immune system& gut 
microbiota: role in health and 
disease

صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ / عالء عفت عبد الحمید 2014



497 40 محمد عبد الفتاح طھ Internal Medicine MSc
العالقة بین مقاومة األنسولین  وھشاشة العظام في 

مرضى السكري النوع الثاني

insulin resistance in correlation to 
osteoporosis intype 2 diabetes 
mellitus مصطفي النجار / محمد عبد الرؤوف 2014

536 41 احمد محمد عبد العزیز الصباغ Internal Medicine MSc اضطراب الجھاز المناعى المكمل فى أمراض الدم
complement dysregulation in blood 
disorders

علي زكى جالل / صبري عبد هللا شعیب / 
محمد احمد عبد الحافظ 2014

563 42 سامح محمد غریب شواره Internal Medicine MSc
تقییم مواصفات األمان في وحدات الغسیل الكلوي 

بمحافظة القلیوبیة

assessment of safety measures in 
hemodialysis units in qalyubia 
governorate

سعید سید احمد خمیس / محمود عبد 
العزیز قوره / ھاني سعید البربري 2014

567 43 مھا محمود صبري Internal Medicine MSc
إنزیاح نمو الخالیا الذاتى غیر محدد األھمیة : 

الجوانب الحیویة واإلكلینیكیة

idiopathic dysplasia of 
undetermined significance (idus) : 
biological and clinical aspects

صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ / عالء عفت عبد الحمید 2014

595 44 محمد عمر بالل Internal Medicine MSc
دراسة الطرق الغیر تداخلیة فى تقییم تلیف الكبد فى 

المرضى المصابین بفیروس الكبد سى المزمن

a comparative study of non-
invasive methods for fibrosis 
assessment in chronic hcv

ایھاب احمد عبد العاطي / السید إبراھیم 
الشایب 2014

600 45 باسم محمد السید الخیاري Internal Medicine MSc C في االلتھاب الكبدي المزمن DPP4 دور أنزیم dpp4 enzyme in chronic hepatitis c
محمد احمد شعبان / عالء الدین عبد 

السالم داود / محمد أحمد حلوه 2014

632 46 شیماء حمدتھ ابراھیم البدوي Internal Medicine MSc

دراسة االرتباط بین العدوى بالبكتیریا البوابیة 
الحلزونیة واأللبیومین الدقیق بالبول في مرضى 

السكري من النوع الثاني

study of the association between 
helicobacter pylori infection and 
microalbuminuria in type 2 diabetic 
patients

حسن عبد الھادي احمد عطیھ / یاسین 
صالح یاسین محمد / ھاني سعید البربري 2015

635 47 احمد السید عبد الوھاب Internal Medicine MSc میكرو حمض ریبي نووي و عالقتھ بأمراض الكبد micro rna and liver diseases ایھاب عبد العاطي / السید الشایب 2015

644 48 امیره محمد السید یوسف Internal Medicine MSc

مستوى عامل فون ویلبراند فى البالزما في مرضى 
االستصفاء الدموى الدائم: عالقتھ بجلطة الوصلة 

الوعائیة

plasma levels of von willebrand 
factor in maintenance hemodialysis 
patients: its relation to vascular 
access thrombosis

حسن عبد الھادئ احمد عطیھ / محمود 
عبد العزیز قورة / خالد محمد أمین 

الزرقاني 2015

652 49 ایمن عبده شمس الدین Internal Medicine MSc
إستخدام عامل فون ولیبراند كعامل آمن في التنبؤ 

بحدوث التلیف الكبدي
von willebrand factor as a non 
invasive predictor of liver cirrhosis

اشرف غریب ضلع / عالء عفت عبد 
الحمید / محمد أحمد حلوه 2015

666 50 اسراء مصطفي السید محمد Internal Medicine MSc
تقییم مواصفات األمان في وحدات الغسیل الكلوي 

بمحافظة اإلسماعیلیة

assessment of safety measures in 
hemodialysis units in ismailia 
governorate

سعید سید احمد خمیس / ھاني سعید 
البربري / أحمد راغب توفیق 2015

678 51 احمد محمد عبد العلیم البدوي Internal Medicine MSc سترومــــا النخـــاع العظمي :  إعادة رؤیـــة bone marrow stroma :revisited
صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 

الحافظ / عالء عفت عبد الحمید 2015

681 52 اسماء عز الدین درویش سالم Internal Medicine MSc
تقییم مواصفات األمان في وحدات الغسیل الكلوي 

بمحافظة المنوفیة
assessment of safety measures in 
hemodialysis units in menoufyia

سعید سید احمد خمیس / محمود عبد 
العزیز قوره / أحمد راغب توفیق 2015

686 53 عبد العزیز مسعد محمود سالمھ Internal Medicine MSc
دراسة االنترلوكین6 ودوره فى االعتالل الدماغى 

الكبدى فى مرضى التشمع الكبدى

study of il-6 and its role in hepatic 
encephalopathy in patients with 
liver cirrhosis

ایھاب احمد عبد العاطي / السید ابراھیم 
الشایب / احمد عبد الرحمن سنبل 2015

691 54
عبد الرحمن فتحي مصطفي محمد 

حموده Internal Medicine MSc

معدل انتشار مرض الفشل الكلوي المزمن لمرضي 
االستصفاء الدموي المنتظم في محافظة البحیرة – 

مصــر

prevalence of end stage renal 
disease patients on regular 
hemodialysis in beheira 
governorate-egypt

حسن عبد الھادي احمد / ھاني سعید 
البربري / خالد محمد أمین الزرقاني 2015



694 55 احمد تیسیر حافظ ابو سریوه Internal Medicine MSc
تأثیر زیادة نشاط الغدة جارالدرقیة الثانوي على 

كفاءة البطین األیسر في مرضى الغسیل الكلوي الدائم

influence of secondary 
hyperparathyroidism on left 
ventricular function in maintenance 
hemodialysis patients

حسن عبد الھادي احمد / یاسین صالح 
یاسین / محمد السید عبد الرحمن زھران 2015

695 56 محمد حمدي محمد وھدان Internal Medicine MSc
دراسة تیبس الشریان السباتى فى مرضى نقص 

الغدة الدرقیة األولى
study of carotid artery stiffness in 
primary hypothyroidism

مصطفي محمد النجار / عالء الدین عبد 
السالم داود / اسامھ محمد عبید 2015

699 57 دعاء امین محمد الدیب Internal Medicine MSc المنظومة المكملة: الدور التشخیصى والعالجى
complement: diagnostics and 
therapeutics

صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ / عالء عفت عبد الحمید 2015

723 58
محمد عبد المحسن عبد المنصف 

واصل Internal Medicine MSc

إمكانیة التنبؤ المبكر باإلصابة باعتالل الكلى 
السكري عن طریق قیاس مستوى معامل نخر الورم 

ألفا في البول

the value of urinary alpha tumour 
necrosis factor as an early 
predictor of diabetic nephropathy

مصطفي جاب هللا النجار / عالء الدین عبد 
السالم داود / نسرین جمال الدین الھلباوي 2015

724 59 ھاني محمد شاكر العدل Internal Medicine MSc مرونة الخالیا الجذعیة stem cell plasticity
صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 

الحافظ / عالء عفت عبد الحمید 2015

725 60 اسماعیل عبد المعز اسماعیل الشامي Internal Medicine MSc
معدل انتشار وعوامل الخطوره وحاصل تلف الكلى 

الحاد بعد نقل الكبــد

prevalence, risk factors and 
outcome of post-liver transplant 
acute kidney injury

حسن عبد الھادي احمد / أحمد محمد 
زھران / محمد سعد ھاشم 2015

726 61 احمد جمال عبد النبي الدمرداش Internal Medicine MSc
علم أمصال الذئبة : االعتالل المناعي - األھمیة 

االكلینیكیة و االمكانیات العالجیة

lupus serology: immunopathology - 
clinical importance and therapeutic 
potentials

صبري عبد هللا شعیب / عالء عفت عبد 
الحمید / عماد محمد الشبیني 2015

736 62 اسالم محمد عبد الوھاب الشیوي Internal Medicine MSc

العالقة المشتركة بین مستوى ھرمون ثالثى 
یودوثیرونین بالمصل ووجود االلتھاب في مرضى 

الغسیل الدموي

correlation between serum 
triiodothyronine level and 
inflammation in hemodialysis 
patients

مصطفي محمد النجار / عالء الدین عبد 
السالم داوود 2015

764 63 محمد فرید حلمي المنصوري Internal Medicine MSc المؤشرات الغیر تداخلیة لتقییم دوالى المرئ
non invasive parameters for 
assessment of esophageal varices

ایھاب احمد عبد العاطي / السید ابراھیم 
الشایب / محمد حمدي بدر 2015

767 64 نھلھ یسن یسن الغلبان Internal Medicine MSc

دراسة العالقة بین وظیفة الكلى المتبقیة وارتفاع 
ضغط الدم في المرضى الذین یعالجون بجلسات 

االستصفاء الدموى المنتظمة

study of correlation between 
residual renal function and 
hypertension in regular 
haemodialysis patients

سعید سید احمد فتوح خمیس / یاسین 
صالح یاسین محمد. / ھاني سعید البربري 2015

768 65 ساره محمد حیدر محمد قشقوش Internal Medicine MSc

مستوي ادمتس 13 في بالبالزما  مرضي 
االستصفاء الدموي الدائم: عالقتھ بجلطة الوصلة 

الوعائیة

adamts13 plasma level in 
maintenance hemodialysis 
patients: its relation to vascular 
access thrombosis

حسن عبد الھادئ احمد عطیھ / یاسین 
صالح یاسین محمد / خالد محمد امین 

الزرقاني 2015

833 66 ھبھ عادل صالح عمر سعید Internal Medicine MSc

تقییم متوسط حجم الصفائح الدمویھ كعامل خطورة 
لإلصابة بأمراض القلب و األوعیة الدمویھ لدى 

مرضى السكرى من النوع الثانى

Evaluation of Mean Platelet Volume 
as a risk factor for cardiovascular 
disease in patients with type 2 
diabetes mellitus

نبیل عبد الفتاح الكفراوي / محمد عبد 
الرءوف / محمد عبد الحافظ 2015

836 67 محمد رفعت محمود مازن Internal Medicine MSc حجز مرضي الذئبة بالمستشفي : األسباب والنتائج
Hospitalization in systemic lupus 
patients : causes and outcomes

صبري عبد هللا شعیب / عالء عفت عبد 
الحمید / عماد محمد الشبیني 2015



857 68 ھبھ جمال سعید شریف Internal Medicine MSc
مدي انتشار احجام كرات الدم الحمراء في تقیم 

نشاط الذئبھ الحمراء
Red Blood Cells Distribution Width 
(RDW) to Estimate Lupus Activity

صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ / عالء عفت عبد الحمید 2015

858 69 شیماء سمیر السمسار Internal Medicine MSc دراسة اعتالل االعصاب الطرفیة فى مرضى السكر

Study Of Peripheral Neuropathy In                                        
                                    
Diabetic Patients

محمد احمد شعبان / عالء الدین عبد 
السالم داوود / إبراھیم السید األحمر 2015

871 70 خیري عبد الھادي السید مشالي Internal Medicine MSc
مستضدات الخالیا البیضاء البشریھ فى األمراض 

الباطنیھ
Human LeuKocytic Antigen in 
Medicine

صبري عبد هللا شعیب / عماد محمد 
الشبیني / عالء عفت عبد الحمید 2015

873 71 رحاب السید السید بدران Internal Medicine MSc
دراسة خلل نشاط الغدة الدرقیة في مرضي االعتالل 

الكلوي المزمن
Study of thyroid dysfunction in 
chronic kidney disease patients

احمد ربیع العربجي / یاسین صالح یاسین 
محمد / محمود محمد عماره 2015

888 72 ابراھیم حسن محمود الصیاد Internal Medicine MSc
العالقة بین مستوى األبلین بالدم وقیاسات القلب في 

مرضى الغسیل الكلوى

Relationship Between Serum Apelin
And Cardiac Parameters In
Hemodialysis Patients

مصطفي جاب هللا النجار / محمد احمد 
حلوه / خالد محمد أمین الزرقانى 2015

891 73 محمد شاكر بیومي حسن Internal Medicine MSc

تقییم مستوى جزئ إصابة الكلى-1(كیم-1) كدالة 
مبكرة على اعتالل الكلى فى مرضى السكري من 

النوع الثاني

Evaluation of Urinary Kidney Injury 
Molecule-1 (KIM-1) as A Marker for 
Early detection Of Nephropathy 
With Type 2 Diabetic Patients

احمد ربیع العربجي / محمود عبد العزیز 
قوره / أحمد راغب توفیق 2015

895 74 عبد الفتاح محمد حامد حلمي Internal Medicine MSc
الجسیمات الدقیقة  فى علم أمراض الدم : من 
البیولوجیا الى الوسائل التشخیصة والعالجیة

Microparticles In 
Haematology:From BiologyTo 
Diagnostics And Therapeutics

صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ / عالء عفت عبد الحمید 2015

902 75 ایھ علي عبد هللا الحنفي Internal Medicine MSc
دراسة االستوبروتوجیرین في مرضي الكلى المزمن 

المصحوب بتكلس االوعیة الدمویة

Study of osteoprotegerin in chronic 
kidney disease patients with 
vascular calcification

احمد ربیع العربجي / ھاني سعید البربري 
/ أحمد راغب توفیق 2015

960 76 كیرلس ذكري خلیل Internal Medicine MSc
الجزیئات الرابطة بین مرض السمنة 

وامراض القلب الوعائیة
Molecular Links between Obesity 
and Cardio-vascular Diseases

مصطفي جاب هللا النجار / محمد عبد 
الرؤوف 2015

965 77 ھبھ كمال عبد الخالق Internal Medicine MSc
دراسة آثار وظیفة الكلى المتبقیة على المظاھر 

األكلینیكیھ والمعملیھ لمرضى الغسیل الكلوى المزمن

Study of effects of residual renal 
function (RRF) on clinical and 
laboratory features of chronic 
hemodialysis patients

سعید سید احمد خمیس / ھاني سعید 
البربري / أشرف عبد الخالق داود  /  

محمود محمـد عماره 2015

994 78 شریف عوض الششتاوي Internal Medicine MSc
مرض الكبد الدھنى غیر الكحولى من منظور 

متخصصى المناعة

Non-alcoholic fatty liver disease 
(NAFLD): An Immunologist's 
Perspective

صبري عبدهللا شعیب / عالء عفت 
عبدالحمید / عماد محمد الشبینى 2015

995 79 یاسر محمد جمعھ علي شاھین Internal Medicine MSc

ھل یتنبأ مرض الكبد الدھنى الغیر كحولى
بإصابة الكلى فى مرضى السكر

من النوع الثانى ؟

DOES NON-ALCOHOLIC FATTY 
LIVER DISEASE PREDICT KIDNEY 
INJURY IN TYPE-2 DIABETIC 
PATIENTS?

حسن عبد الھادي احمد  / یاسین صالح 
یاسین / خالد محمد أمین الزرقانى 2015

1003 80 حاتم محمد عبد الرازق االتربي Internal Medicine MSc
أورام التكاثر المیلودیھ السالبھ لكروموسوم 

فیالدلفیا: من الحمض  النووي الي التطبیق السریري

Philadelphia Negative 
Myeloproliferative Neoplasms: 
From Double Helix To Bedside

صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ / عالء عفت عبد الحمید 2015

1004 81 محمود السید الشیخ Internal Medicine MSc
متالزمات خلل النسیج النخاعى : األسس الوراثیھ 

والجینیھ وعالقتھا بالتطبیق اإلكلینیكى

Myelodysplastic  Syndromes  :  
Genetic  And Epigenetic  Basis  
And  Their  Clinical
Relevance

صبري عبد هللا شعیب /  محمد احمد عبد 
الحافظ / عالء عفت عبد الحمید 2015



1005 82 ایمن نصر اسماعیل سعد Internal Medicine MSc
العالقھ بین االصابھ بالملویھ البوابیھ(جرثومھ 
المعده) وامراض الغده الدرقیھ المناعیھ الذاتیھ

Relation between Helicobacter 
pylori Infection and Autoimmune 
thyroid diseases

مصطفي محمد النجار  / محمد عبد 
الرؤوف قرني 2015

1027 83 السید غنیمي محروس اسماعیل Internal Medicine MSc
دراسة  العالقة بین وظیفة الكلي المتبقیة 

وااللتھابات في مرضي الغسیل الكلوى المزمن

Study the Correlation between 
Residual Renal Function (RRF) and 
Inflammation in Chronic 
Hemodialysis Patients

سعید سید احمد خمیس / یاســـین صــالح 
یاســین / أشرف عبد الرءوف داود / 

خالــد محمــد أمــین الزرقاني 2015

1036 84 رشا عبد الباسط محمد عبد الصمد Internal Medicine MSc
قیمة مستوى معامل نخر الورم الفا في الدم في 

التنبؤ المبكر باالصابة باعتالل الكلى السكري

Value of Serum Alpha Tumour 
Necrosis Factor as early predictor 
of Diabetic Nephropath

سناء سید جزارین / عالء الدین عبد 
السالم داوود / نسرین جمال الدین 

الھلباوي 2015

1037 85 سامح السید احمد محمود Internal Medicine MSc

دور بروتین األحماض الدھنیة من النوع الكبدى فى 
البول فى اعتالل الكلى السكرى فى مرضى السكرى 

من النوع الثانى

The role of Urinary Liver-Type Fatty 
Acid Binding Protein in Diabetic 
Nephropathy of Type 2 Diabetic 
Patients

محمد احمد شعبان / محمد عبدالرؤوف 
قرني 2015

1058 86 خالد تحسین احمد جبر Internal Medicine MSc

العالقة بین مستوى الكالسیوم فى مصل الدم ومرض 
الكبد الدھنى الالكحولى فى  مرضى السكر من النوع 

الثانى.

Relation between Serum Calcium 
Level and Non Alcoholic Fatty Liver 
Disease in Patients with type 2 
Diabetes Mellitus

سناء سید حافظ جزارین / عالءالدین عبد 
السالم داوود /اشرف أنس زیتون/ یاسر 

عبد الستار الغباشي 2015

1059 87 علي سعید علي القفل Internal Medicine MSc
نظام الیوبیكیتین بروتیوزوم واال لتھام الذاتي:

آلیات األمراض واألھداف العالجیة

Ubiquitin Proteasome System and 
Autophagy: Diseases’ mechanisms 
and therapeutic targeting

صبري عبدهللا شعیب / محمد احمد 
عبدالحافظ / عالء عفت عبد الحمید 2015

1073 88 احمد مجدي عیسي Internal Medicine MSc

دراسة عن قصور الغدد التناسلیة لدى مرضى 
السكر من النوع الثاني المترددین على مستشفى 

شبین الكوم التعلیمي.

A Study of hypogonadism in type 2 
Diabetes Mellitus male patients 
attending Hospital Shebin El Koum 
Teaching

مصطفي جاب هللا النجار /عالء عبد السالم 
داوود 2015

1084 89 ناجي السید ناجي ابراھیم صالح Internal Medicine MSc
تقییم مواصفات األمان في وحدات الغسیل الكلوي 

بمحافظة الدقھلیة

ASSESSMENT OF SAFETY  
MEASURES IN HEMODIALYSIS 
UNITS  IN DAKHLIA  
GOVERNORATE

سعید سید احمد خمیس/یاسین صالح 
یاسین /محمود محمد عماره 2015

1089 90 احمد فتحي محمد جاویش Internal Medicine MSc

العالقة بین فرط افراز الغدة الدرقیة و خلل تمثیل  
الدھون فى الدم في المرضي الغیر مصابین  

بالسكري

The relation between   
hyperthyroidism and dyslipidemia 
in non diabetic patients

نبیل عبد الفتاح الكفراوي  /ولید 
عبدالمحسن شھاب الدین /  محمد زكریا 

نوح 2015

1090 91 احمد شعبان احمد محمد Internal Medicine MSc
العالقة بین نقص إفراز الغدة الدرقیة وخلل تمثیل 

الدھون في الدم في المرضي غیر المصابین بالسكري

The relation between 
hypothyroidism and dyslipidemia in 
non-diabetic patients

نبیل عبد الفتاح الكفراوي  / محمد 
عبدالرؤوف قرنى /  محمد زكریا نوح 2015

1109 92 علي محمد علي مصطفى Internal Medicine MSc زرع النخاع العظمى االمس والیوم وغدا
Bone marrow transplantation: 
yesterday, today and tomorrow

صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ  / عالء عفت عبد الحمید 2015

1128 93 علیاء سمیر توفیق ابو النجا Internal Medicine MSc

دراسة ارتفاع السكر فى الدم فى مرضى العنایة 
المركزة بمستشفى میت غمر العام وتأثیرھا على 

الناتج

Study of Hyperglycemia in critically 
ill patients attending Met Ghamr 
General Hospital and its impact on 
the outcome

مصطفي جاب هللا النجار / محمد عبد 
الرؤوف /ولید شھاب الدین /محمد ذكریا 

نوح 2015



1136 94 اسالم محمد راشد Internal Medicine MSc
دراسة مادة االستوبونتین فى التلیف الكبدي 

الناتج عن اإلصابة بااللتھاب الفیروسي الكبدي سى
Study of Osteopontin in HCV 
Related Liver Cirrhosis اشرف غریب ضلع /محمد احمد حلوه 2015

1152 95 رامي محمد عمر Internal Medicine MSc
فیروس التھاب الكبد سي كعامل خطرالصابة بمرض 

الشریان التاجي في الذبحة الصدریة الصامتة

Study of hepatitis C virus as a risk 
factor for coronary artery disease in 
silent myocardial ischaemic heart 
disease اشرف غریب ضلع / ولید عبده حامد 2015

1161 96 محمد محیي السید عبد الحلیم Internal Medicine MSc
تبادل  البالزما العالجي  في الحاضر والماضي 

والمستقبل
Plasma exchange therapy :Past, 
Present and Future

صبري عبدهللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ 2015

1174 97 ھبھ هللا محمد انور داود Internal Medicine MSc
تقییم لمستوى بروتین الكلوثو في مرضى الفشل 

الكلوي المزمن
Evaluations of klotho protein level 
in chronic kidney disease patients

احمد ربیع العربجي / ھاني سعید البربري 
/ محمود محمد عماره 2015

1191 98 حسین محمد خلیف Internal Medicine MSc

التاثیر العالجى للخالیا الجذعیة البشریة فى حاالت 
االصابة الكلویة الحادة المحدثة تجریبیا باالدویة 

الضارة للكلي في الفئران

Therapeutic Effects of Human Stem 
Cells in Experimentally - Induced 
Acute Kidney Injury by nephrotoxic 
drugs in rats

محمود عبد العزیز قوره / احمد محمد 
زھران / أحمد راغب توفیق / یحیي محمد 

نجیب عبد السالم 2015

1192 99 ایمن بسیوني محمد كسبر Internal Medicine MSc

تأثیر أنواع الدیلزة المختلفة والمقارنة بینھما على 
اضطرابات العظام المعدنیة لمرضى القصور الكلوى 

المزمن

STUDY OF EFFECT AND 
COMPARISON BETWEEN 
DIFFERENT DIALYSIS MODALITIES 
ON MINERAL BONE DISORDER IN 
CHRONIC KIDNEY DISEASE 
PATIENTS

احمد ربیع العربجي /یاسین صالح یاسین 
/أحمد راغب توفیق 2015

1199 100 محمد سعید حامد ابوالمجد Internal Medicine MSc
دراسة العالقة الممكنة بین عامل التورم النیكروزي 

ألفا واجھاد ما بعد الغسیل الكلوي

Study of Possible Correlation 
Between Tumor Necrois Factor 
Alpha And Post Dialysis Fatigue

سعید سید احمد خمیس / یاسین صالح 
یاسین 2015

1204 101 ایمان عشماوي الصاوي میز Internal Medicine MSc
ادم تى اس 13 :البیولوجیا الجزیئیة و التداعیات 

االكلینیكیة

ADAMTS13: MOLECULAR BIOLOGY 
AND CLINICAL IMPLICATIONS
An essay

صبري عبد هللا شعیب /  محمد احمد عبد 
الحافظ / عالء عفت عبد الحمید 2015

1209 102 عماد عدلي غبلایر Internal Medicine MSc

موشرات االستجابة لالدویة المضادة للفیروسات 
مباشرة التاثیر

في المرضى المصریین المصابین بعدوي االلتھاب 
الكبدي الوبائي المزمن سي

Predictors of Response to Direct 
Acting Anti-viral therapy in Egyptian 
Patients with Chronic Hepatitis C 
Virus Infection

ایھاب احمد عبدالعاطي / السید ابراھیم 
الشایب / محمد حمدي  / سامح محمد 

سیف 2015

1214 103 السید ھنداوي عبد الغفار Internal Medicine MSc
دة والمصیر في  الكوبیبتین في الدم كعالمة على الّشِ

حاالت طوارئ إرتفاع نسبة السكر في الدم

Serum copeptin as severity and 
prognostic  marker in 
hyperglycemic emergencies

سناء جزارین / عالء الدین عبد السالم 
داود / محمد زكریا نوح / احمد 

عبدالرحمن سنبل 2015

1250 104 شادي نشات احمد سالمھ Internal Medicine MSc
تأثیر مرض السكري على المرضى الذین یعانون من 

نزیف دوالى المرئ

The Impact of Diabetes Mellitus on  
Outcomes of Patients with Bleeding 
Eosophageal Varices

اشرف غریب ضلع / محمد حمدي بدر 
/إیمان على أحمدى 2015

1252 105 امیره عبد المنعم نور الدین Internal Medicine MSc
وجھة نظر متخصص المناعة فى اعتالل األوعیة 

الدمویة الدقیقة التجلطیة

THROMBOTIC 
MICROANGIOPATHIES:
A PERSPECTIVE OF 
IMMUNOLOGIST

صبري عبد هللا شعیب / عالء عفت عبد 
الحمید / عماد محمد الشبینى 2015



1271 106 احمد السید الشندالتي Internal Medicine MSc
القیمة التشخیصیة لمستوى الدیكوبف فى البالزما 
كمتنبىء لسرطان الكبد في مرضى التلیف الكبدى

The diagnostic value of serum 
dickkopf-1(dkk-1) as a predictor of 
hepatocellular carcinoma in 
patients with liver cirrhosis

اشرف غریب ضلع / محمد حمدي بدر / 
منى صالح الدین حبیب 2015

1272 107 محمود عبد الشافي صبحي وھبدي Internal Medicine MSc
استخدام الخالیا الجذعیھ البشریھ في عالج اصابة 

الكلي الحاد المحدث تجریبیا

The Use of Human Stem Cells in the 
Treatment of Experimentally- 
Induced Acute Kidney Injury

محمود عبدالعزیز قوره   / احمد محمد 
زھران / محمود عماره / یحیي محمد 

نجیب عبدالسالم 2015

1295 108 محمود محمد رضا إمام Internal Medicine MSc

األرتباط  بین األلكالین فوسفاتیز في مصل الدم 
ضعف األستجابھ للعوامل المنبھھ لكرات الدم 

الحمراء في مرضي األستصفاء الدموي المنتظم

Association between serum 
alkaline phosphatase level and 
hypo responsiveness to 
erythropoiesis stimulating agents in 
patients on regular hemodialysis

حسن عبد الھادي احمد عطیھ / أحمد 
محمد زھران / محمود محمد عبد العزیز 2016

1310 109 محمد مجاھد محمد Internal Medicine MSc
تقییم مستوى بنتراكسین3 في المرضى الذین 

یعانون من اعتالل الشبكیة السكري.
Evaluation of pentraxin 3 level in 
patients with diabetic retinopathy.

محمد عبدالرؤوف / محمد زكریا نوح   / 
سامح سعد مندور / احمد عبدالرحمن سنبل 2016

1315 110 محمد عزت محمد خلف هللا Internal Medicine MSc التخثر الناتج عن خلل مناعي : دور المناعة الفطریة

Immune mediated 
thrombophilia:role of innate 
immunity

صبري عبدهللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ /عالء عفت عبد الحمید 2016

1329 111 محمود صابر جابر عزجولھ Internal Medicine MSc تأثیر الملوثات البیئیة على مراحل النمو
Environmental Pollutants Affecting 
Growth مصطفي جاب هللا النجار / محمد زكریا نوح 2016

1348 112 سامح یوسف السید الحالب Internal Medicine MSc
علم مافوق الموروثات فى علم االمراض 

الروماتیزمیة Epigenetics meets Rheumatology
صبري عبدهللا شعیب /عالء عفت عبد 

الحمید / عماد محمد الشبینى 2016

1370 113 ماجد محمد الشحات Internal Medicine MSc االنیمیا النضوبیھ فى الحوامل Pregnancy related cytopenia Essay
صبري عبد هللا شعیب  / عالء عفت عبد 

الحمید 2016

1371 114 مي كمال عبد المجید باص Internal Medicine MSc

تقییم دالئل الحدید والھیبسیدین بالدم فى مرضى 
االلتھاب الكبدى المزمن بسبب تدھن الكبد الغیر 

الكحولى

Assessment of serum hepcidin and 
iron markers in patients with non-
alcoholic fatty liver diseases

طارق المھدي قوره / ایمان عبد الفتاح 
بدر /محمد سعد ھاشم / محمد حمدى بدر 2016

1372 115 احمد محمود فؤاد محمود Internal Medicine MSc

دراسة التوازن الحادث بین دالالت االلتھاب ودالالت 
مضادات االتھاب فى مرضى البول السكرى 

المصابین بالقصور الكلوى

Study of balance between 
inflammatory and anti inflammatory 
markers in diabetic patients with 
chronic kidney disease

مصطفي النجار / محمد عبد الرؤوف / 
ولید شھاب الدین 2016

1374 116 ساره ابراھیم محمد عطیھ Internal Medicine MSc
تقییم دالئل الحدید والھیبسیدین بالدم في مرضى 

االلتھاب الكبدى المزمن بسبب الفیروس بي وسى

Assessment of serum iron markers 
and hepcidin in patients with 
chronic hepatitis B and C viruses

طارق المھدي قوره / ولید محمد فتحي / 
محمد حمدى بد ر / محمد احمد سامى كحلھ 2016

1375 117 احمد عباس فتح هللا حسن Internal Medicine MSc
كثرة الصفیحات األولیة: الخلل البیولوجى 

والتشخیص والعالج
Essential Thrombocythaemia: 
pathobiology And Management

صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ /عالء عفت عبد الحمید 2016

1381 118 باھر السید معداوي راضي Internal Medicine MSc
التغیرات الدمویھ والبیوكیمیائیة الناتجھ عن العالج 

المستخدم في عالج االلتھاب الكبدي بفیرس سي
Haematological and Biochemical   
changes due to  Anti-HCV Therapy اشرف غریب ضلع  / محمد احمد حلوه 2016

1443 119 محمد ابو طالب ابو طالب الرفاعي Internal Medicine MSc
البروبیوتیك في مجال أمراض الجھاز الھضمى 

والكبد

PROBIOTICS IN 
GSTROINTESTINAL AND LIVER 
DISEASES

طارق المھدي قوره / السید إبرھیم 
الشایب / محمد حمدي بدر 2016



1470 120 عزت محمد عبد الوھاب عبد هللا Internal Medicine MSc

الربط بالشریط عن طریق المنظار في مقابل التجلیط 
ببالزما ارجون في عالج التمدد في االوعیھ الدمویھ 

في غار المعده

Endoscopic Band Ligation Versus 
Argon Plasma Coagulation In 
Treatment Of Gastric Antral 
Vascular Ectasia

طارق المھدي قوره  / السید ابراھیم 
الشایب / محمد حمدي بدر 2016

1471 121 احمد محمد عویضھ Internal Medicine MSc
جودة الحیاة في مرضى االستصفاء الدموي و 
مرضى االستصفاء البریتوني : دراسة مقارنة

Quality Of Life In Hemodialysis 
Patients Versus Peritoneal Dialysis 
Patients
A Comparative Study

محمود عبد العزیز قوره / احمد محمد 
زھران / خالد محمد أمین الزرقاني 2016

1479 122 دعــاء محمد الشامي Internal Medicine MSc
نتائج فحص نخاع العظم في امراض الكوالجین 
الوعائي المناعیة والمصحوبة بنقص خالیا الدم

BONE MARROW FINDINGS IN 
COLLAGEN VASCULAR DISEASES 
ASSOCIATED WITH CYTOPENIAS

صبري عبدهللا شعیب  / عاطف محمد طھ 
/ الفت محمد ھندي  / عالء عفت 

عبدالحمید 2016

1480 123 رغده سامي احمد الملیجي متارد Internal Medicine MSc

العالقة بین ضبط مستوي السكر في الدم في مرضي 
السكري من النوع الثاني والطرق الجدیدة فى عالج 

االلتھاب الكبدي الوبائي الفیروسي (سي) النمط 
الجیني الرابع

Glycemic control in type 2 diabetes 
mellitus and new modalities in 
treatment of hepatitis C virus 
infection genotype 4

نبیل عبد الفتاح الكفراوي / عالء عبد 
السالم داوود / محمد زكریا نوح 2016

1481 124 دینا عبد الباسط المرسي شكر Internal Medicine MSc

تأثیر التحكم في نسبة السكر بالدم على االلتھــاب 
تحت االكلینیـكى 

( أو تحت السریرى ) فى النوع الثاني من داء 
السكري

The Effect of Glycemic Control on 
Subclinical  Inflammation in Type 2 
Diabetes Mellitus.

ولید عبد المحسن شھاب الدین / محمد 
زكریا نوح  / عزه محمد كامل عبدهللا / 2016

1483 125 رنا كمال وھــب Internal Medicine MSc متالزمات الثدن النقوي في الدلتا: خبرة مركزین

MYELODYSPLASTIC SYNDROMES 
IN DELTA: A TWO-CENTERS 
EXPERIENCE

صبري عبدهللا شعیب / عاطف محمد طھ / 
الفت محمد ھندي / محمد أحمد عبدالحافظ 2016

1498 126 فاطمھ نعمان محمد Internal Medicine MSc المتالزمة المكتسبة لمرض فون ویلبراند Acquired von Willebrand Syndrome
صبري عبد هللا شعیب  / محمد احمد عبد 

الحافظ  /عالء عفت عبد الحمید 2016

1546 127 امیره سعید احمد نور الدین Internal Medicine MSc
دراسھ البروكالسیتونین في الدم واالستقساء كعالمھ 

على تشخیص االلتھاب البریتونى البكتیري العفوى

Study of serum and ascetic 
Procalcitonin as a marker for early 
diagnosis of spontaneous bacterial 
peritonitis

السید ابراھیم الشایب / محمد حمدي بدر / 
إیمان مسعود عبد الجید 2016

1547 128 محمود عزام عبد اللطیف السید Internal Medicine MSc
عوامل الخطورة المحتملة  الرتفاع ھرمون الغدة 
الجار درقیة بناءا على طول فترة الغسیل الدموي.

Vintage, and Risk Factors of 
Hyperparathyroidism in 
Hemodialysis Patients

احمد ربیع العربجي /یاسین  صالح یاسین 
/ محمود محمد عماره 2016

1548 129 مصطفي كمال الدین متولي سالم Internal Medicine MSc
العالقة بین زیادة سحب السوائل المتكرر أثناء 

االستصفاء الدموى واعتالل القلب واألوعیة الدمویة

Association between Repeated 
Excessive Fluid Removal during 
Haemodialysis and Cardiovascular 
Morbidity

حسن عبد الھادي احمد عطیھ  / أحمد 
محمد زھران / خالد محمد أمین الزرقانى 2016

1557 130 ایمان السید عبد الجواد غطاس Internal Medicine MSc
انتشار وسمات  فقر الدم فى مرضى االستصفاء 

الدموى الدائم فى مستشفى المنشاوى العام /طنطا

THE PREVALENCE AND 
CHARACTERISTICS OF ANEMIA IN 
MAINTENANCE HEMODIALYSIS 
PATIENTS IN ELMENSHAWY 
GENERAL HOSPITAL /TANTA

حسن عبد الھادي احمد / احمد محمد 
زھران / خالد محمد امین الزرقانى 2016



1559 131 محمود امین ابراھیم صقر Internal Medicine MSc
دور عنصر الزنك فى التنبؤ المبكر المراض الكلى 

فى مرضى السكر من النوع الثانى

The value of serum zinc level in 
early detection of nephropathy in 
patients with type two diabetes محمود قوره  / احمد راغب 2016

1567 132 شریف محمد شحاتھ زناتي Internal Medicine MSc  قصور الغدة الكظریة فى مرضى الحاالت الحرجة

ADRENAL INSUFFICIENCY 
         
         IN CRITICALLY ILL PATIENT مصطفي محمد النجار / ولید شھاب الد ین 2016

1575 133 محمود انور محمد صابر التحیوي Internal Medicine MSc
العالقة بین إندوثیلین المصل وإرتفاع ضغط الدم 

أثناء الغسیل فى مرضى اإلستصفاء الدموى المزمن

The relationship between serum 
endothelin and intradialytic 
hypertension in chronic 
hemodialysis patients

احمد ربیع العربجي  /أحمد راغب توفیق  
/ دالیا حسنى أبو العال 2016

1598 134 عبده شعبان عبد العزیز Internal Medicine MSc
دراسة فیتامین (د) في مرضى الغسیل الكلوي 

المنتظم
study of serum vitamin (D) on 
regular hemodialysis patient

احمد ربیع العربجي /  یاسین صالح 
یاسین  / خالد محمد أمین الزورقاني 2016

1608 135 شیمــاء شاكــر عبد الحلیم مخلوف Internal Medicine MSc
تقییم مصفوفة میتالوبروتینیاز10 في الدم كداللة 

محتملة بأورام الكبد الخبیثة

Evaluation of serum 
Matrix Metalloproteinase 10 as a 
potential marker of hepatocellular 
carcinoma

إیھــاب احمد عبـــدالعـــاطي  /  السیــــد 
إبراھیم الشایــــب / محمــــد حمـــدي 

بـــدر / إیمــان مسعود عبدالجیــد 2016

1615 136 مختار رمضان Internal Medicine MSc

خلل الغدة الدرقیة في المرضى الذین یتلقون مضادة 
الفیروسات المباشرة الجدید لعالج التھاب الكبد 

الوبائي الناتج عن فیروس سي

Thyroid Dysfunction in patients 
receiving New Direct Antiviral 
Agents (Sovaldi Daklinza and 
Harvoni) for treatment of Hepatitis 
C Virus

محمد شعبان /  ولید شھاب الدین  / محمد 
زكریا فتوح  / بالل منتصر 2016

1632 137 ماریان سمیر بولس رمیس Internal Medicine MSc
دالئل باباس كدالئل غیر جائرة لتشخیص مرض 

تدھن الكبد الغیر كحولى

PAPAS Index as non invasive 
marker for diagnosis of Non 
Alcholic Fatty Liver Disease

إبراھیم محمد بغدادي / خالد ابو العال / 
محمد حمدى بدر  / ھالھ سعید الربعى 2016

1643 138 محمد البدري محمد ابو العنین Internal Medicine MSc

تقییم مستوي وحیدات بروتین اإلنجذاب الكیمیائى 
(1) فى الدم والسائل البریتونى فى المرضى 

المصابین وغیر المصابین باإللتھاب البكتیري 
البریتونى التلقائى

Evaluation  of serum &  ascitic  
Monocyte  Chemotactic Protein-1  
level in patients with and without 
spontaneous bacterial peritonitis

السید إبراھیم اللیثي الشایب / محمد 
حمدي بدر / محمد احمد حلوه 2016

1645 139 احمد عبد العزیز سالمھ Internal Medicine MSc

عامل نموالخالیا اللیفیة 23 وھرمون الغدة الجار 
الدرقیة في مرضي السكر من النوع الثاني والذین 

یعانون من مرض الكلى المزمن تحت العالج 
التحفظي.

Fibroblast Growth Factor 23 & 
Parathyroid Hormone in Type 2 
Diabetes Mellitus patients with 
Chronic Kidney Disease on 
Conservative Treatment.

سناء سید جزارین / عالءعبدالسالم داوود 
/ محمدزكریا نوح / بالل عبد المحسن 

منتصر 2016

1646 140 احمد محمد الترامسي Internal Medicine MSc
سرطان الدم اللیمفاوي المزمن:

األسباب الوراثیة والتشخیص والعالج
Chronic Lymphocytic Leukemia: 
genomics to bedside

صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ 2016

1647 141 حسام محمد عبد هللا عبد العزیز Internal Medicine MSc
مستوى البروتین رابط فیتامین ( د )  بالبول فى 

مرضى السكرى من النوع الثانى

Urinary Vitamin D-Binding Protein 
(VDBP) Level in Type 2 Diabetic 
Patients

حسن عبد الھادي احمد عطیھ  / أحمد 
محمد زھران / أحمد راغب توفیق / دالیا 

حسنى أبو العـال 2016

1650 142 محمد امین الشحات ابو الدیار Internal Medicine MSc

دراسة مستوى عامل النمو البطانى الوعائى فى 
مصل

مرضى سرطان الكبد

Study of Serum Level of Vascular 
Endothelial Growth Factor in 
Patients with Hepatocellular 
Carcinoma

اشرف غریب ضلع / محمد حمدي بدر / 
فتحیھ إبراھیم البصال 2016



1653 143 محمد عبد العاطي علي مرعي Internal Medicine MSc
اعتالل بروتینات (جاما) وحیدة المنشأ الغیر محدد 

األھمیة
Monoclonal Gammopathy of 
Undetermined Significance (MGUS)

صبري عبدهللا شعیب  / محمد احمد 
عبدالحافظ / عالء عفت عبدالحمید 2016

1670 144 عالء نبیھ عبد هللا Internal Medicine MSc
العالجات البیولوجیھ:

ھدف لعالج الكلى المصابة بالذئبة الحمراء
Biologics: Target Therapy IN Lupus 
nephritis

صبري عبد هللا شعیب / عماد محمد 
الشبیني 2016

1685 145 امیره محمد عبد العزیز المصري Internal Medicine MSc العالج المناعى للمیلوما Myeloma Immunotherapy
صبري عبدهللا شعیب / محمد احمد عبد 

الحافظ  /عالء عفت عبد الحمید 2016

1697 146 امیره ابو الفضل القاضي Internal Medicine MSc
العالمات المبكره لمخاطر أمراض القلب واالوعیھ 

الدمویھ في مرضى االستصفاء الدموي المزمن

Early markers of cardiovascular 
risk in chronic hemodialysis 
patients                                                                    
                    Thesis Submitted For

محمود عبدالعزیز قوره / احمد راغب 
توفیق 2016

1749 147 سامح سراج عیاد Internal Medicine MSc

دراسة تأثیر الحمض البروتیني الكبدي الدھني علي 
مرضي اعتالل الكلي في مرحلھ مبكره لمرضي

السكر من النوع الثاني

Study Of The Clinical Value Of 
Urinary Liver Type Fatty Acid Bind 
Protein In Early Stage Of 
Nephropathy In Patient With Type2 
Diabetes  Mellitus

احمد ربیع العربجي / احمد راغب توفیق / 
ولید محمد فتحي 2016

1763 148 ولید طھ عبد الرحمن محمد Internal Medicine MSc
إعتالل األوعیة الدمویة الدقیقة التجلطى المصاحب 

للحمل
Pregnancy associated Thrombotic 
Microangiopathies

صبري عبدهللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ /  عالء عفت عبدالحمید 2016

1774 149 السید صالح نصر Internal Medicine MSc
تبدل الھیموجلوبین:  البیولوجیا الجزیئیة 

والتطبیقات اإلكلینیكیة
Haemoglobin switching: Molecular 
Biology and Clinical implication

صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ / عالء عفت عبد الحمید 2016

1778 150 محمد رفعت حامد احمد Internal Medicine MSc
دورة الھیموجلوبین فى مرضى الغسیل الكلوى 

الدموى المعالجین باالریثروبیوتین المعدل بشریا

Prevalence of hemoglobin cycling 
in hemodialysis patients treated 
with recombinant human 
erythropoietin in Mansoura 
international hospital

 محمود عبدالعزیزمتولي قوره / احمد 
راغب توفیق سالم 2016

1815 151 احمد محمد عزالعرب Internal Medicine MSc
انتشار نقص فیتامین د عند مرضى  الغسیل الكلوى 

بمستشفى تال المركزى

Prevalance of vitamin D deficiency 
in hemodialysis patients in Tala 
Central  hospital

احمد ربیع العربجي /  احمد راغب / 
یاسین صالح یاسین 2016

1819 152 مالك محمد عبد التواب حامد Internal Medicine MSc فقر الدم الالتنسجى المكتسب AQUIRED APLASTIC ANEMIA
صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 

الحافظ  / عالء عفت عبد الحمید 2016

1824 153 رشا عاطف عبد الحي Internal Medicine MSc

انتشار و اسباب مرض الكلى نھائي المرحلة في 
مرضى األستصفاء الدموي المداوم في محافظة 

الشرقیة-مصر

PREVALENCE AND AETIOLOGY OF 
END STAGE RENAL DISEASE IN 
PATIENTS ON MAINTENANCE 
HAEMODIALYSIS IN EL-SHARKIA 
GOVERNORATE EGYPT

حسن عبد الھادي احمد /  أحمد محمد 
زھران 2016

1827 154 عبد الغفار محمد عبد الغفار سالمھ Internal Medicine MSc

دراسة نسبة مستوى خالیا الدم البیضاء المتعادلة 
الى مستوى الخالیا اللیمفاویة كمؤشر مبكر إلعتالل 
الكلیة السكرى فى مرضى السكرى من النوع الثانى

Study of Neutrophil–Lymphocyte 
Ratio as an Early Predictor for 
Diabetic Nephropathy in Type 2 
Diabetic Patients

محمد احمد شعبان / محمد عبدالرءوف 
قرني  /نھلھ فكرى عثمان 2016



1843 155 احمد محمد عبد ربھ Internal Medicine MSc
مستوى فیتامین (د) والعالقھ بمضاعفات األوعیة 

الدمویة الدقیقة فى مرضى السكري من النوع الثانى

Vitamin D level in relation to  
Microvascular Complications in 
type2 Diabetic patiants

مصطفي محمد جاب هللا النجار / محمد 
عبدالرؤوف قرنى / اشرف عبدالرؤوف 

داوود 2016

1850 156 محمد حسین ابو الحسن Internal Medicine MSc

تقییم مستوي األبلین في النوع الثاني من مرضي 
السكري المصابین باالعتالل العصبي الطرفي 

واالعتالل الكلوي

Evaluation of Apelin Level In Type 2 
Diabetic Patients With Peripheral 
Neuropathy And Nephropathy

نبیل عبد الفتاح الكفراوي / محمد عبد 
الرؤوف قرني / محمد زكریا نوح 2016

1860 157 محمد عبد هللا عبد الوھاب محمد Internal Medicine MSc
تقییم الحالة الغذائیة في مرضى االستصفاء الدموى 

المزمن بمستشفى شبین الكوم التعلیمي

Assessment of nutritional status in 
Hemodialysis patients in Shebin 
Elkom Teaching Hospital

احمد ربیع العربجي / یاسین صالح یاسین 
محمد / أحمد راغب توفیق 2017

1880 158 والء عبد العال السید الشعراوي Internal Medicine MSc
الجسیمات الدقیقة و امراض 

المناعة الذاتیة
Microparticles & autoimmune 
diseases

صبري عبد هللا شعیب / عماد محمد 
الشبینى 2017

1881 159 اسـالم نبـیـل مـوسي الـدراوي Internal Medicine MSc

مقارنھ التغیر في النشاط الحیوى الحركى للقرنیھ  
بعد عملیات تصحیح اإلبصار باللیزك واللیزر 
السطحي باستخدام جھاز تحلیل استجابھ العین

Comparison of the Changes in 
Corneal Biomechanical Properties 
After Photorefractive Keratectomy 
and Laser In Situ Keratomileusis 
Using Ocular Response Analyzer

حـاتـم محـمـد جـاد مـرعـي / اسـامھ عبـد 
هللا الـمـرسـي 2017

1915 160 اسالم علي مختار الخلیفھ Internal Medicine MSc
تقییم فیتامین (د) لمرضى الغسیل الكلوى في 

مستشفى الشھداء المنوفیة

Assessment of Vitamin D in 
Hemodialysis Patients  in Elshohda 
Hospital in Menoufia

احمد ربیع العربجي / خالد محمد امین 
الزرقاني / محمد أحمد حلوه 2017

1930 161 احمد صابر عبده الغریب Internal Medicine MSc
جوده النوم لدى مرضى االستصفاء الدموى 

المصریین
Quality of sleep in Egyptian 
hemodialysis patients

حسن عبد الھادي احمد / یاسین صالح 
الشین / اكثم اسماعیل االمام / خالد محمد 

امین الزرقانى 2017

1988 162 اسماء حسني عبد المحسن محمد Internal Medicine MSc

دراسة العالقة بین نقص ألبومین الدم وانخفاض 
ضغط الدم خالل جلسة االستصفاء الدموى فى 

مرضى الفشل الكلوى.

Study of the relationship between 
hypoalbuminemia and intradialytic 
hypotension in haemodialysis 
patients

محمود عبدالعزیز قوره /  احمد راغب 
توفیق /خالد محمد امین الزرقاني 2017

1993 163 غاده حمدي عقل Internal Medicine MSc
زراعة النخاع الذاتي للیمفوما الخلیة بي المتناثر  

في مصر:تجربة مركزین عالجیین

Autologous Bone Marrow 
Transplantation for DLBCL in 
Egypt: A Two-Center experience صبري عبد هللا شعیب  /  علي صبحي علي 2017

2010 164 ساره سمیر فؤاد السملیھي Internal Medicine MSc

تأثیر جراحات السمنة على ھرمون الجریلین 
وارتباطھ بالسیطرة على نسبة سكر الدم ومقاومة 

االنسولین فى المرضى الذین یعانون من السمنة

The effect of bariatric surgery on 
Ghrelin hormone and its 
association with glycemic control 
and insulin resistance in obese 
patients

ولید عبد المحسن شھاب الدین / حاتم 
محمود سلطان / عزه محمد كامل عبدهللا 2017

2012 165 محمد مصطفي احمد النجار Internal Medicine MSc
التلیف الكبدى والقابلیة لتخثر الدم ( عالقة ذات 

إتجاھین)
Liver Fibrosis and Thrombophilia: 
A Bidirectional Relationship

صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ / عالء عفت عبد الحمید 2017

2017 166 مي مجدي سعد زید Internal Medicine MSc

دراسة العالقة بین مستوى  الماغنیسیوم فى الدم
  و تصلب الشرایین فى االستصفاء الدموى المزمن

دراسة بحثیة علمیة

Study of serum Magnesium level 
and atherosclerotic changes in 
patient on maintenence 
hemodialysis

احمد ربیع العربجي / یاسین صالح یاسین 
محمد / ھبھ السید قاسم محمد 2017



2029 167 امل محمد عبد الرءوف بغدادي Internal Medicine MSc
دور اإلندوثیلین -1 في ارتفاع ضغط الدم أثناء 

جلسات  االستصفاء الدموي
Role of Endothelin-1 in Intradialytic 
Hypertension

محمود عبد العزیز متولي قوره / یاسین 
صالح یاسین محمد / خالد محمد امین 

الزرقاني / جیھان عبد الفتاح توفیق 2017

2058 168 عبد المحسن ابراھیم مرعي Internal Medicine MSc

مستوي الكالبروتیكتین في مصل الدم:ھل یعتبر 
عالمة حیویة جدیدة لتشخیص التھاب األمعاء 

المزمن ؟

Serum Calprotectin Level : IS it a 
novel diagnostic biomarker for 
chronic Inflammatory Bowel 
Diseases(IBD) ?

السید إبراھیم الشایب   / احمد عز العرب 
عبد العلیم مصطفي / محمد أحمد حلوه 2017

2067 169 مخـتـار سـعیـد حـویـزي Internal Medicine MSc
نسبة األلبومین السكري إلي الھیموجلوبین السكري 

كدلیل علي خطر النزیف من دوالي المرئ

Glycated Albumin to Glycated 
Hemoglobin ratio as a predictor of 
esophageal varices bleeding risk

ایـھـاب احـمـد عـبـد الـعـاطـي / السـیـد 
إبـراھـیـم الـشـایـب / مـحـمـد حـمـدى بـدر 

/ بــــالل عبـــد المحســـن منتصر 2017

2082 170 مصطفي محمود فراج Internal Medicine MSc

حدوث التھاب الصفاق الجرثومى العفوى فى مرضى 
التلیف الكبدى الذین یعانون من أستسقاء بالبطن 

وعالقتة بأستخدام مثبطات مضخة البروتون

Occurence  of Spontaneous 
Bacterial  peritonitis in cirrhotic 
patients with ascites and its 
relationship to proton pump 
inhibitors use

عبدهللا عبد العزیز بھنسي / اشرف غریب 
ضلع  / محمد حمدى بدر / بالل 

عبدالمحسن منتصر 2017

2083 171 محمد غالي محمد الششتاوي Internal Medicine MSc

النتائج قصیرة األجل لمرضى القصور الكلوي الحاد 
تحت العالج

 باالستصفاءالدموي بوحدة العنایة المركزة 
بمستشفى المنوفیةالجامعي-مصر

Short-term Outcomes Of Acute 
Kidney Injury Patients Managed By 
Haemodialysis In Intensive Care 
Unit Of  Menoufia  University  
Hospital- Egypt

حسن عبد الھادي احمد عطیھ / أحمد 
محمد زھران / محمود محمد عماره 2017

2087 172 مروه حسیني طھ ھیكل Internal Medicine MSc

دراسة العامل التنظیمي إنتیرفیرون -1 في المرضي 
المصابین بسرطان الكبد الناتج عن اإلصابة 

بفیروس سي

Study of interferon regulatory factor-
1 in patients with HCV- related 
hepatocellular carcinoma

اشرف غریب ضلع / أحمد عز العرب عبد 
العلیم / محمد جمال الدین الھلباوي 2017

2113 173 صابحھ عبد المـرضي علي سیــف Internal Medicine MSc المــــــیوكینات : مملكة لإلستكشاف
Myokines: A Kingdom To Be 
Discovered

صـــــبري عـبـد الـلـھ   شــعـــــیــب 
/عــــالء  عـــــــــفت  عـــــبد الحــــمید  / 

عــــــماد  محـــــمد الــشــبـــیـنى 2017

2114 174 ساره عصام حسین القباني Internal Medicine MSc

أمان وفاعلیة أومبیتاسفیر / باریتابریفیر / ریتونافیر 
لعالج عدوى التھاب الكبد الفیروسي( ج ( في 

مرضى الكلى المزمن

Safety and efficacy of 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 
therapy in treatment of hepatitis C 
virus infection in Chronic kidney 
disease patients

محمود عبد العزیز قوره / احمد راغب 
توفیق / خالد محمد امین الزرقاني 2017

2176 175 رامي كریم محمد الدیب Internal Medicine MSc تاثر الكلي مع داء األمعاء االلتھابي
Renal InvolvementinInflammatory 
Bowel Diseases

طارق المھدي قوره / احمد راغب توفیق / 
محمد حمدي بدر 2017

2178 176 محمد السید الصفتي Internal Medicine MSc

العالقة بین ثالثي أیودوثیرونین الحر مع أمراض 
الكبد غیر الكحولیة الدھنیة في موضوعات السواء 

الدرقي

Relation between Free 
Triiodothyronine and non-Alcoholic 
Fatty Liver Disease in Euthyroid 
Subjects

ایھاب احمد عبد العاطي / عالء عبد 
السالم داوود / محمد حمدى بدر / ثریا 

أحمد عبد الحمید 2017



2191 177 سعید عطفي السباعي نصیر Internal Medicine MSc

العالقة بین مستوي الھیموجلوبین و ھرمون 
التستوستیرون في مرضي الفشل الكلوي الذین 

یعالجون
باالستصفاء الدموي

RELATION BETWEEN 
HEMOGLOBIN AND 
TESTOSTERONE LEVELS IN 
PATIENTS WITH END STAGE 
RENAL DISEASE ON 
HEMODIALYSIS

مصطفي محمد جاب هللا النجار / ولید عبد 
المحسن شھاب الدین / ولید محمد فتحي 2017

2192 178 امیر محمد عبد الحمید قمبر Internal Medicine MSc تصلب الشرایین :رؤیة متخصصي المناعة

ATHEROSCLEROSIS: 
PRESPECTIVE OF 
IMMUNOLOGISTS صبري عبد هللا شعیب /عماد محمد الشبیني 2017

2205 179 محمد عبده محروس علي Internal Medicine MSc انتیابیة الھیموجلوبینیھ اللیلیھ: رؤیھ حاسمھ
Paroxysmal Nocturnal 
Hemoglobinuria: A critical view

صبري عبد هللا شعیب  / محمد احمد عبد 
الحافظ /  عالء عفت عبد الحمید 2017

2225 180 محمـد كمـال سعـد Internal Medicine MSc
ھل اعتالل األوعیة الدقیقة السكرى عامل خطر 

لنزیف دوالى المرىء فى مرضى التلیف والسكرى

Is Diabetic Micro-angiopathy a risk 
factor for variceal bleeding in 
diabetic cirrhotic patients

اشـرف غریب ضلــع /  محمـد حمـــدي 
بــــدر / الســید صابرأبوالــنور 2017

2245 181 فادي وجدي توفیق مرقص Internal Medicine MSc

  YKL-40دراسة تأثیر السمنة على نسبة   

 بھدف تقییم دورة كمؤشر مستقل لمرض الفشل
الكلوى الناتج عن مرض السكرى من النوع الثانى

Effect of obesity on YKL-40 serum 
level to evaluate its role as an 
independent marker in type 2 
Diabetic nephropathy

محمد عبد الرؤوف قرني / محمد زكریا 
نوح /ثریا احمد عمر 2017

2247 182 محمد رضا عبد المنعم لیلھ Internal Medicine MSc التداخل المناعى الھیكلى IMMUNOSKELETAL INTERFACE
صبري عبدهللا شعیب  / عماد محمد 

الشبینى 2017

2264 183 احمد صالح درویش Internal Medicine MSc تأثر الكلى في إلتھاب االوعیة الدمویة الجھازیة
Kidney Involevment in Systemic 
Vasculitis

صبري عبد هللا شعیب / عماد محمد 
الشبینى 2017

2265 184 محمد سعید عبد هللا Internal Medicine MSc

تأثیر مرض السكرى على استجابة المرض 
المصریین المصابین بعدوى االلتھاب الكبد الوبائى  
المزمن (سى) لألدویة المضادة للفیروسات مباشرة 

التأثیر

Effect of Diabetes Mellitus on 
response to Directly Acting Anti-
viral drugs in Egyptian Patients 
with Chronic Hepatitis C Virus 
Infection

اشرف غریب ضلع / أحمد عزالعرب 
عبدالعلیم / سامح محمد سیف 2017

2317 185 احمد زكي عبد العزیز محمد العكل Internal Medicine MSc

تأثیرالعالج باإلریثروبیوتین على مستویات 
الھیموجلوبین السكري في مرضى السكر المصاحب 

ألمراض الكلى المزمنة

Effect of erythropiotin treatment on 
HBA1C levels in diabetic patients 
with chronic kidney disease .

احمد ربیع العربجي / یاسین صالح یاسین 
/ سھام زكي خضیر / ھبھ السید قاسم 

محمد 2017

2327 186 ھبھ هللا عبد العزیز فھمي الشامي Internal Medicine MSc
معدل انتشار الحصوات المراریة فى مرضى 

االستصفاء الدموي المزمن
Prevalence of Gallbladder stones in 
Regular haemodialysis patients

محمود عبد العزیز قوره / یاسین صالح 
یاسین محمد / خالد محمد امین الزرقاني 2017

2334 187 مصطفي مكرم علي عرفھ Internal Medicine MSc
دراسة العالقة بین أورام القولون والمستقیم وتراكم 

الدھون الحشویة في النساء بعد سن الیأس

Study the relation between the 
colorectal neoplasm and visceral 
fat accumulation in post 
menopausal women

ایھاب احمد عبد العاطي  / السید إبراھیم 
الشایب   / محمد إبراھیم شعبان   / أحمد 

عز العرب عبد العلیم 2017

2382 188 دالیا رفاعي احمد Internal Medicine MSc
اختبار توافق مستضدات الخالیا البیضاء وعالقتھ 

مع حدوث الرفض بعد زراعھ الكلي

Human leucocytic antigen (HLA) 
cross matching and incidence of 
graft rejection after kidney 
transplantation.

احمد ربیع العربجي / أحمد محمد زھران / 
محمود محمد عماره 2017



2384 189 مصطفي محمد محمد شراره Internal Medicine MSc

    العالقة بین الھرمون المحفز للغدة الدرقیة 
واالعتالل العصبي  الطرفي في  مرضى البول السكر 

من النوع الثاني

RELEATIONSHIP BETWEEN 
THYROID STIMULATING
HORMONE AND DIABETIC 
PERIPHERAL NEUROPATHY IN 
TYPE 2 DIABETIC PATIENTS

عالء الدین عبد السالم داود / شیماء كمال 
الدین زوین 2017

2405 190 اسماء ذكي محمد النجار Internal Medicine MSc
تأثیر مضادات الفیرس المباشرة على الكلى فى 
المرضى المصابین بفیروس سى بعد زرع الكبد

The Effect Of Direct Antiviral 
Agents On The Kidney In Patients 
with Hepatitis C Virus Post  Liver 
Transplantation

محمود قوره / احمد زھران  / خالد 
الزرقاني 2017

2420 191 بسمھ عبد الكریم عبد المنعم طیر البر Internal Medicine MSc المحور العضلي – العظمي في الصحة والمرض
Muscle-Bone axis in health and 
disease

صبري عبدهللا شعیب  / عماد محمد 
الشبیني  / ایناس صبحي زھران 2017

2424 192 مي عبد الصمد عبد الصمد عطیھ Internal Medicine MSc

العالقة بین وظیفة الغدة الدرقیة والحالة الغذائیة في 
مرضى الفشل الكلوى الخاضعین لجلسات 

االستصفاء الدموى

The association between thyroid 
function
 and nutritional status in patients 
with 
End-stage renal disease on 
hemodialysis

محمد احمد شعبان / ولید شھاب الدین  / 
شیماء كمال الدین زوین 2017

2432 193 احمد حسن محمد حسن Internal Medicine MSc

قصور القندیة الذكري وضعف االستجابة للعوامل 
المنبھھ إریثروبوییتین في مرضي االستصفاء 

الدموي المزمن

MALE HYPOGONADISM AND 
ERYTHROPIOTINE STMULATING 
AGENTS HYPORESPONSIVENESS 
IN CHRONIC HEAMODIALYSIS

حسن عبد الھادي احمد / محمود محمد 
عبد العزیز عماره / خالد محمد علي امین 2017

2440 194 خالد محمد السید Internal Medicine MSc
دور األستیوبونتین كدلیل محتمل في تشخیص 

سرطان الخالیا الكبدیة
Role of Osteopontin as a potential 
Marker of Hepatocellular Carcinoma

إیھاب احمد عبد العاطي / أحمد عز العرب 
عبدالعلیم  / ریم محسن الخولي 2017

2443 195 رشوان نصحي امین رشوان Internal Medicine MSc األدیبونیكتین: الجزئ الحسن من المنشأ السیئ
Adiponectin ; The good molecule 
from the bad source

محمد احمد شعبان / ولید عبد المحسن 
شھاب الدین / مي أشرف كامل 2017

2463 196 ھند ابراھیم زكي شاھین Internal Medicine MSc

ھل حالة الحدید بالجسم تتنبأ بوجود تصلب الشریان 
السباتي في مرضى االستصفاء الدموي المزمن 

المعالجین بحقن الحدید بالورید؟

Does body iron status predict 
carotid 
atherosclerosis in chronic H.D. 
patients treated with I.V. Iron?

حسن عبد الھادي احمد عطیھ / محمود 
عبد العزیز قورة  / خالد محمد امین 

الزرقاني 2017

2496 197 محمد جمال فؤاد الناظر Internal Medicine MSc
ناتج اختبار الفیورسیمید اإلجھادي في مرضى عطب 

الكلى الحاد مع قلة البول

Outcome of Furosemide stress test 
in patients with oliguric acute 
kidney injury

حسن عبدالھادي احمد عطیھ  / محمود 
محمدعبدالعزیز عمارة 2017

2509 198 عبد الفتاح السعید ابراھیم Internal Medicine MSc

االرتباط بین مسـتوي السكلیروستین بالدم وتكلس 
القلب واالوعیھ الدمویھ في مرضي االستصفاء 

الدموي المزمن

Association between serum 
sclerostin level and cardiovascular 
calcification in chronic 
Haemodialysis patients

حسن عبدالھادي احمد عطیھ / یاسین 
صالح یاسین / ھبھ السید قاسم 2017

2517 199 االء عبد الرحمن علي Internal Medicine MSc المحور العظمي – الوعائي في الصحة والمرض
BONE-VASCULAR AXIS IN HEALTH 
AND DISEASE

صبري عبد هللا شعیب / عماد محمد 
الشبیني /  إیناس صبحي زھران 2017

2539 200 احمد محمد كمال احمد Internal Medicine MSc

مؤشرات ضعف االستجابة لالریثروبوییتین في 
مرضي 

  االستصفاء الدموي المزمن

Predictors of Erythropoietin 
Hyporesponsiveness in Chronic 
Hemodialysis Patients

احمد ربیع العربجي  / احمد راغب توفیق 
سالم / محمود محمد عبد العزیز عماره 2017



2544 201 احمد احمد سلیمان القلشي Internal Medicine MSc
العوامل التى تؤدى الى االصابة بزیادة فى ضغط 

الدم الرئوى فى مرضى الغسیل الكلوى

Predictors of pulmonary 
hypertension in hemodialysis 
patients

 محمود محمد عماره  / احمد محمد 
عمارة  / ھبة السید قاسم 2017

2582 202 مصطفي فھمي فؤاد توفیق Internal Medicine MSc داء فالدنشتروم: مراجعة استعراضیة عمیقة
Waldenstrom's macroglobulinemia: 
An In-depth Review

صبري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ / ھبھ یحیي الخولى 2018

2591 203 عمرو عماد عبد الفتاح محمود Internal Medicine MSc

معدل انتشار وعوامل الخطورة المصاحبھ الرتفاع 
ضغط الدم بالشریان الرئوي في مرضى االستصقاء 

الدموي المزمن

Prevalence and Risk factors 
associated with Pulmonary 
Hypertension in Chronic 
Hemodialysis Patients

حسن عبد الھادي احمد عطیھ / محمود 
محمد عماره / خالد محمد أمین الزرقاني 2018

2599 204 محمد محمد شعبان ابراھیم Internal Medicine MSc المـنـاعـة والحــمــل : المبادئ السریریة
IMMUNITY AND PREGNANCY: 
CLINICAL CONCEPTS

صبري عبدهللا شعیب / عالء الدین فتح هللا 
الحلبى / عماد محمدالشبیني / إیناس 

صبحى زھران 2018

2635 205 امیره محمد الفخراني Internal Medicine MSc
عوامل الخطر القلبیة الوعائیة التقلیدیة القابلة 

للتعدیل في مرض بھجت
Modifible Traditional cardiovascular 
risk factors in Behcet's disease

صبري عبد هللا شعیب /عماد محمد 
الشبیني /إیناس صبحي زھران 2018

2644 206 عبد الوھاب علي منسي Internal Medicine MSc الصدفیة وعالقتھا بتصلب الشرایین Psoriasis and Atherosclerosis
صبري عبد هللا شعیب / عماد محمد 

الشبینى / إیناس صبحى زھران 2018

2647 207 ھند صالح عبد ربھ الدالي Internal Medicine MSc

قیمة الھیموجلوبین الشبكیة المكافئة في تقییم فقر 
الدم بسبب نقص الحدید لدى مریض الفشل الكلوى 

المزمن

Value of Reticulocyte hemoglobin 
equivalent in assessment of iron 
deficiency anemia in CKD patient

محمود عبد العزیز قوره / احمد راغب 
توفیق سالم / محمد أحمد حلوة  / ھبة 

السید قاسم 2018

2652 208 ساره صبحي عبد الستار عبد الفتاح Internal Medicine MSc

معدل إنتشار مضاعفات الوصلة الوریدیة الشریانیة 
بین مرضى اإلستصفاء الدموى المنتظم فى محافظة 

المنوفیة – دراسة بمراكز متعددة

Prevalence of Arterio-Venous 
Fistula Complications among 
Regular Hemodialysis Patients in 
Menoufia Governorate – 
Multicentric Study

احمد ربیع العربجي / یاسین صالح یاسین 
محمد / ھبھ السید قاسم 2018

2654 209 عالء حمدي سعید الغتمي Internal Medicine MSc
الفخاخ الخارجیة للخلیة المتعادلة في مرض الذئبة 

الحمراء
Neutrophil Extracellular Traps in 
Systemic Lupus erythromatosis

صبري عبد هللا شعثیب  /  عماد محمد 
الشبیني / إیناس صبحي زھران 2018

2659 210 اسالم سعید شبل Internal Medicine MSc

دراسة تأثیر العالج على المدى القصیر 
باالریثروبویتین على مقاومة اإلنسولین في مرضى 

الغسیل الكلوي

Insulin Resistance in Patients of 
End Stage Renal Disease on 
Hemodialysis - Effect of Short Term 
Erythropoietin

ولید شھاب الدین / ھبھ السید قاسم / مي 
اشرف كمال / أحمد عبد الرحمن سنبل 2018

2661 211 مھا حامد محمد دبا Internal Medicine MSc

العالقھ بین اللیباز ثالثي الغلیسرید الدھني ومقیاس 
االلتھاب وسوء التغذیھ في مرضي االستصفاء 

الدموي

The Relationship of Serum Adipose 
Triglyceride Lipase (ATGL) with 
Malnutrition Inflammation Score in 
Patients on Hemodialysis

محمد احمد شعبان / شیماء كمال الدین 
زوین / شیماء عبد الستار رفعت زكي 2018

2664 212 عبد الرازق محمد سالم Internal Medicine MSc

التنبؤ باالورام السرطانیة بالكبد باستخدام دالالت 
التلیف فى المرضى المصریین الذین یعانون من 

مرض الكبد المزمن

Prediction of Hepatocellular 
Carcinoma using Fibro Markers in 
Egyptian Patients with Chronic 
Liver Disease

ایھاب احمد عبدالعاطي / أحمد عز العرب 
عبدالعلیم 2018

2665 213 رحاب عاطف ابو زید Internal Medicine MSc
البیبسین فى اللعاب لتشخیص مرض االرتجاع 

المعدى المریئى

Pepsin in Saliva for the Diagnosis 
of Gastro –Esophageal Reflux 
Disease

إیھاب احمد عبد العاطي / السید إبراھیم 
الشایب / ایمان مسعود عبد الجید / محمد 

حمدي بدر 2018



2697 214 رشا نجاح محمود عمران Internal Medicine MSc الحویصالت خارج الخلیھ ومرض الذئبھ الحمراء
Extracellular vesicles and systemic 
lupus erythromatosus

صبري عبد هللا شعیب / عماد محمد 
الشیبیني / ایناس صبحي زھران 2018

2753 215 والء حمدي عز Internal Medicine MSc مالذ نخاع العظم: استعراض متعمق
Bone Marrow Niche: An In-Depth 
Review

صبري عبدهللا شعیب / محمد احمد 
عبدالحافظ / عالء عفت عبدالحمید 2018

2766 216 محمـد عبـد الموجـود خضـر Internal Medicine MSc

دراسـةارتبــاط مستـوى المصــل من نیسفـاتیــن 1 
ومـرض الكلي السكـري فـي المـرضى بالسكــري 

نــوع 2

Study the association of serum 
level of nesfatin 1 and diabetic 
kidney disease in patients with type 
2 diabetes mellitus

سنــاء سیـــد جــــزاریــن / محمـد  عبـد 
الرؤوف قـرني / ســالي محمـد إبراھیــم 2018

2784 217 رشا عبد هللا البھي رجب Internal Medicine MSc
دراسة مقارنة على تاثیرالخالیا الجذعیةعلى 

القصور الكلوي السكري المحدث تجریبیا

Comparative Study on the 
Therapeutic Effects of Human 
Hematopoietic or Mesenchymal 
Stem Cells in the Treatment of 
Experimentally- Induced Diabetic 
Nephropathy

محمود عبدالعزیز قوره / یاسین صالح 
الشین / محمود محمد عماره / یحیي 

محمد نجیب 2018

2785 218 احمد ابو بكر زكي عمر Internal Medicine MSc

تدرج الصودیوم في الغسیل الكلوي:
عامل خطر قابل للتعدیل للزیادة في السوائل

في مرضي االستصفاء الدموي المستمر

Dialysis Sodium Gradient:
A Modifiable Risk Factor for Fluid 
Overload in Hemodialysis Patients

محمود عبد العزیز قوره / احمد راغب 
توفیق / ھبھ السید قاسم 2018

2791 219 مینا فكري اسعد ریاض Internal Medicine MSc

دراسة العالقة ما بین حدوث جلطة بالورید البابى 
الكبدى و بروتین ( سى ) فى المرضى الذین یعانون 

من تشمع الكبد

Study the relation of portal vein 
thrombosis and protein C in patient 
with liver cirrhosis

ایھاب احمد عبدالعاطي / أحمد عز العرب 
عبد العلیم / شیماء عبد الحمید حسنین / 

ریم محسن الخولى 2018

2855 220 عمرو صالح ابراھیم محمد Internal Medicine MSc
دراسة بروتین جى بى 73 في المرضي المصابین 

بسرطان الكبد الناتج عن اإلصابة بفیروس سي

Study of Golgi protein 73 in patients 
with HCV- related hepatocellular 
carcinoma

اشرف غریب ضلع / أحمد عزالعرب عبد 
العلیم  / أحمد عبدالرحمن سنبل 2018

2859 221 احمد عبد المطلب القلشي Internal Medicine MSc
االبتمرات من البناء الحیوي الى ایجاد الحلول فى 

أمراض الدم المناعیھ
Aptamers from Biology to find 
Solutions in Immunohematology

 صبري عبد هللا شعیب  /  عالء عفت عبد 
الحمید  / ایناس صبحي زھران 2018

2876 222 عزه البسطویسي مصطفي عطا Internal Medicine MSc
دراسة مستوى السلینوبروتین ب في األفراد النحلى 

و البدناء وعالقتھ بمقاومة االنسولین

Selenoprotein P in lean and obese 
individuals and its relation to 
insulin resistance

نبیل عبد الفتاح الكفراوي / شیماء كمال 
الدین زوین / شیماء عبدالستار رفعت 2018

2879 223 ایمان شعبان حبیب Internal Medicine MSc
الجسر بین أمراض االلتھاب التلقائى وأمراض  

المناعة الذاتیة

Bridging autoinflammatory and 
autoimmune diseases
Bridging autoinflammatory and 
autoimmune diseases

صبري عبد هللا شعیب / عماد محمد 
الشبینى  / إیناس صبحى زھران 2018

2882 224 یوحنا یعقوب عزیز Internal Medicine MSc
تقییم الوصالت الوعائیھ  لمرضي الغسیل الكلوي 

في محافظھ اسیوط

Assessment of vascular access in 
hemodialysis patients at Assiut 
Governorate.

احمد ربیع العربجي / یاسین صالح یاسین 
/ خالد محمد امین الزرقاني 2018

2900 225 احمد كامل عبد العزیز عویضھ Internal Medicine MSc
العالقة بین مرض الكبد الدھنى غیر الكحولى 

والسرطان

The relationship between non 
alcoholic Fatty liver disease and 
cancers

اشـــرف غــریـب ضلــــع / أحمـد عــز 
العــرب عبدالعلیــم 2018

2925 226 رضا فوزي عیسي صنیور Internal Medicine MSc
دراسة مستوى األوبیستاتین في مرضى السكري 

من النوع الثانى المصابین باالعتالل الكلوى السكرى

Study Of Serum Obestatin Level In 
Type 2 Diabetic Patients With 
Diabetic Kidney Disease

محمد عبدالرؤوف قرني / مى اشرف كامل 
/ ریھام صالح الزیات 2018



2938 227 محمد عبد المنعم عبد المنصف Internal Medicine MSc

تقنیة السلك المرشد المزدوجة مقابل إبرة سكین 
شق القناة المراریة فى المرضى الذین یعانون من 

الدخول المتكرر التلقائى للسلك المرشد فى قناة 
البنكریاس

Double Guide Wire Technique Vs 
Needle Knife Fistulotomy in 
Patients with Repetitive 
Unintentional Pancreatic 
Cannulation

إیھاب احمد عبدالعاطي / السید إبراھیم 
الشایب / أحمد عزالعرب عبدالعلیم 2018

2944 228 شیماء محمد ضیف Internal Medicine MSc مستوى حمض الیوریك بالدم للتنبؤ بنتیجة اإلنتان
Serum Uric acid Level To Predict 
Sepsis Outcome

 صبري عبد هللا شعیب / یاسر ابراھیم 
فتحي / عماد محمد الشبیني /  إیناس 

صبحي زھران 2018

2945 229 بسام حمزه رمضان االمام Internal Medicine MSc
امراض الصفائح الدمویة الوراثیة من الجانب 

العلمى حتى الجانب السریرى
INHERITED PLETLET DISORDER: 
FROM SCINCE TO BEDSIDE

صبـــري عبد هللا شعیب / محمد احمد عبد 
الحافظ / عالء عفت عبد الحمید 2018

2948 230 محمود احمد الریفي Internal Medicine MSc
النمط االكلینیكي لحاالت اللوكیمیا اللیمفاویة المزمنة 

في مصر : خبرة ثالث مراكز

CLINICO-HEMATOLOGIC PROFILE 
OF CHRONIC LYMPHOCYTIC 
LEUKEMIA IN EGYPT:
A THREE-CENTER EXPERIENCE

صبري عبدهللا شعیب / عاطف محمد طھ / 
ایمن فتحي عرفھ / محمد احمد عبد الحافظ 2018

2961 231 منار علي حسیب طاحون Internal Medicine MSc

تاثیر نسبة متوسط حجم الصفائح الدمویة الى عدد 
الصفائح الدمویة على وظیفةالوصلة الشریانیة 
الوریدیة فى مرضى االستصفاء الدموى المزمن

Effect of the mean platelet volume 
/platelet count ratio on 
arteriovenous fistula function in 
chronic hemodialysis patients

حسن عبد الھادي احمد عطیھ / محمود 
محمد عمارة / ھبة السید قاسم 2018

2979 232 سامح محمد محمود الشحات Internal Medicine MSc
دراسة العالقة بین تعدد أشكال جین إنتیرلیوكین 10 

واإلصابة باالعتالل الكلوي السكري

Genetic Association between 
Interleukin-10 Gene Polymorphisms 
and Diabetic Nephropathy 
Susceptibility

عالء الدین عبد السالم داوود  / محمد 
عبدالرؤوف قرني / مى اشرف كامل / 

نھى ربیع 2018

2991 233 ساره احمد ابراھیم كشر Internal Medicine MSc
ارتفاع ضغط الدم وإنخفاض نسبة االكسجین فى 

مرضى االستصفاء الدموى المنتظم

Intradialytic Hypertension and 
Hypoxemia in Regular 
Haemodialysis Patients

سعید سید احمد خمیس / احمد راغب 
توفیق سالم / خالد محمد امین الزرقاني / 

وسام الدین حداد الشافعي 2018

2998 234 محمد علي ابراھیم محمد Internal Medicine MSc
معدل انتشار مرض الكلى المزمن في أقارب مرضي 

االستصفاء الدموي المزمن

Prevalence Of Chronic Kidney 
Disease In Relatives Of Chronic 
Hemodialysis Patients

سعید سید احمد خمیس  / روحیھ حسن 
العدل / أحمد محمد زھران  / خالد محمد 

امین الزرقاني 2018

3002 235 میاده محمود بشیر عبدالرحمن Internal Medicine MSc

دراسة عامل نمو الخالیا اللیفیھ 23 في مرضى 
اعتالل الكلى السكرى لمرضى السكرى من النوع 

الثانى

Study of Fibroblast Growth Factor 
23  in Diabetic Kidney disease in 
type 2 diabetes mellitus patients

محمد عبد الرؤوف / مي اشرف كامل  / 
ثریا احمد عمر 2018

3013 236 یس فتحي حسن حسن Internal Medicine MSc
أثَر الرفض الحاد المبكر و المتأخر على بقاء الكلیة 

المزروعة
Impact of Early and Late Acute 
Rejection on Renal Graft Survival

محمود عبد العزیز قوره / احمد راغب 
توفیق / ھبة السید قاسم 2018

3028 237 اسالم سامي سالم Internal Medicine MSc المستقبالت شبیھة تول والمناعة الذاتیة
Toll-like Receptors and 
Autoimmunity

صبري عبد هللا شعیب / عماد محمد 
الشبیني / إیناس صبحي زھران 2018

3063 238 سمر عادل شعبان شحاتھ Internal Medicine MSc
دراسھ اإلصابة الكلویة الحادة ما بعد عملیات القلب 

باستخدام القلب الصناعي
Acute kidney injury post on-pump 
cardiac surgery

احمد ربیع العربجي / یاسین صالح یاسین 
محمد / خالد محمد أمین الزرقاني / محمد 

جمال حجاج 2018



3086 239 غاده ابراھیم العایدي دویدار Internal Medicine MSc
دور النجال فى الكشف عن اعتالل الكلى السكرى 

وغیر السكرى

The Role OF Urinary Neutrophil 
gelatinase-associated lipocalin 
(NGAL), In Diabetic And Non 
Diabetic Patients with Nephropathy

سناء السید جزارین /  محمد عبد الرؤف / 
احمد راغب / ثریا عمر 2018

3089 240 منال جابر احمد سلیمان Internal Medicine MSc
العالقة بین منطقة 16S  فى الحمض الریبوزومى 

لزمرة الجراثیم المعویة والسمنة

THE ASSOCIATION OF GUT 
MICROBIOTA 16S RNA TARGET 
REGION WITH OBESITY

سناء سید جزارین / إیمان عبدالفتاح بدر 
/ ولید عبدالمحسن شھاب الدین / شیماء 

كمال الدین زوین 2018

3117 241 محمد مختار الغمراوي Internal Medicine MSc  الخالیا القاتلة بالطبیعة: دورھا في الصحة والمرض
Natural Killer Cells: Role in Health 
and Disease

صبري عبد هللا شعیب  / عماد محمد 
الشبینى / إیناس صبحى زھران 2018

3120 242 محمد حامد عبد المجید المكاوي Internal Medicine MSc
تقییم المخاطر واالرتباط لتغیرات كثافة معادن العظام 

ومرض التھاب األمعاء

Risk and correlation assessment of 
bone mineral density changes in 
inflammatory bowel disease 
patients

السیــــد ابراھـــیم الشـــایب   / احمد 
عزالعرب عبد العلیم / ولید عبد الفتاح 

موسي 2018

3129 243 محمد السید احمد ابو الفضل Internal Medicine MSc

تقییم استجابة مؤشرات التلیف الكبدي الغیر تداخلیھ 
لمضادات الفیروسات المباشره المستخدمھ في عالج 

فیروس االلتھاب الكبدى المزمن (ج)

Non-invasive liver fibrosis 
parameters response to direct 
antiviral drugs treatment of Chronic 
Hepatitis C Infection

السید ابراھیم الشایب / احمد عز العرب 
عبد العلیم / شیماء الشافعي  سلیمان 2018

3155 244 احمد احمد محمد عجبھ Internal Medicine MSc
دراسة مستوى بنتراكسین 3 في البالزما في 

المرضى الذین یعانون من اعتالل الكلى السكري
Study of Serum Pentraxin 3 Level in 
Patients with Diabetic Nephropathy

عالء الدین عبد السالم داود / مي اشرف 
كامل / ثریا أحمد عمر 2018

3156 245 نھي إسماعیل عوض الموافي Internal Medicine MSc داء الطعم حیال المضیف الحاد :رؤیة مناعیة
Acute Graft Versus Host Disease: 
Immunological Prespective

صبري عبد هللا شعیب / عالء عفت 
عبدالحمید / إیناس صبحي زھران 2018

3157 246 طارق عبدالقادر عبدالرحیم Internal Medicine MSc
تغیرات البالزمااسیل كارنتین واألحماض األمینیة 

في النوع الثاني من مرض الكلى السكري

Plasma acetylcarnitine and amino 
acid: correlation with type 2 
diabetic kidney disease

 محمد عبدالرؤوف قرني/ شیماء كمال 
الدین زوین / شیماء عبدالستار رفعت زكى 2018

3176 247 مروه السید عطیھ ھالل حبیب Internal Medicine MSc

دراسة دور الحمض النووي الریبوزي الصغیر 
١٤٢-٥ب (میكرو أر إن إیھ ١٤٢-٥ب) في نشوء 

مرض التھاب الغدة الدرقیة المناعي(ھاشیموتو)

Study of the role of miR-142-5p in 
the pathogenesis of Hashimoto 
thyroiditis

 محمد احمد شعبان / عالء عبد السالم 
داوود / مي أشرف كامل / نھي ربیع 

محمد بیومي 2018

3184 248 مصطفي مصطفي عبد العاطي Internal Medicine MSc
مدى انتشار والعوامل المتوقعة لالكتئاب في البالغین 

المصریین المصابین بالسكري

Prevalence and Predictors of 
Depression in diabetic  Egyptian 
adults محمد عبدالرؤف قرني /  مي اشرف كامل 2018

3224 249 محمد عید سالم Internal Medicine MSc داء الطعم حیال المضیف المزمن:رؤیھ مناعیة

CHRONIC GRAFT VERSUS HOST 
DISEASE:An immunologic 
perspective

صبري عبدهللا شعیب / عالء عفت عبد 
الحمید / إیناس صبحى زھران 2018

3226 250 عادل احمد سیف االسالم Internal Medicine MSc
دراسة مفعول فجوة السكرعلي حدوث المضاعفات 
الضارة في مرضي السكري ذوى الحاالت الحرجة

Study of Effect of Glycemic Gap on 
Adverse Outcomes in Critically Ill 
Patients with Diabetes

سناء سید جزارین / شیماء كمال الدین 
زوین 2018

3228 251 احمد مجاھد احمد طمان Internal Medicine MSc

العالقة بین تعدد النیكلوتید االحادى لجین السلسلة 
الثقیلة غیر العضلیة المیوسین 9 ومرض التھاب 

االمعاء

Correlation between the non-
muscle-myosin-II  heavy chain 9 
gene single nucleotide 
polymorphism and inflammatory 
bowel disease

ایمان عبد الفتاح بدر / السید ابراھیم 
الشایب / احمد عز العرب عبد العلیم 2018



3233 252 احمد ناجي جابر طلخان Internal Medicine MSc

دراسة العالقة ما بین حدوث جلطة بالورید البابي 
الكبدي و بروتین (اس) في المرضى الذین یعانون 

من تشمع الكبد

Study the relation of portal vein 
thrombosis and protein s in patient 
with liver cirrhosis

إیھاب احمد عبدالعاطی / أحمد عز العرب 
عبد العلیم 2018

3243 253 نھي عبد الحمید عبده عبد الحمید Internal Medicine MSc
متالزمة أضداد الشحوم الفسفوریة : رؤیة من 

منظور الكلي

ANTIPHOSPHOLIPID 
SYNDROME:NEPHROLGISTS' 
PERSPECTIVE

صبري عبد هللا شعیب / ایناس  صبحي 
زھران 2018

3244 254 حسام الشحات ابو شراره Internal Medicine MSc

تأثیر العالج بمضادات فیروس سي مباشرة 
التأثیرعلى الھیموجلوبین السكري في المرضى 

الذین یعانون من داء السكري والتھاب الكبد المزمن 
الناتج عن فیروس سي.

Effect of Treatment with Direct 
Acting Antiviral Drugs on HbA1c in 
Diabetic Chronic Hepatitis C 
patients

السید إبراھیم الشایب / احمد عزالعرب 
عبدالعلیم / شیماء الشافعي سلیمان 2018

3272 255 ددینا محمود عبدالعزیز بحیري Internal Medicine MSc
دراسة الفا فیوكوسیدیز في سرطان الكبد المرتبط 

بااللتھاب الكبدي الفیروسي سي

STUDY OF ALPHA-L-FUCOSIDASE 
IN HCV RELATED 
HEPATOCELLULAR CARCINOMA

 اشرف غریب ضلع /  أحمد عز العرب 
عبدالعلیم / محمد جمال الدین الھلباوي 2019

3275 256 مني رفعت محمد والي Internal Medicine MSc
مستوى جودة الحیاة فى مرضى بھجت في ثالث 

مراكز خبیرة
Quality of life in Behçet’s disease in 
Three center experience

صبري عبد هللا شعیب / عماد محمد 
الشبینى /  إیناس صبحى زھران 2019

3280 257 ھند محمد طاھر محمد عمیره Internal Medicine MSc
معدل انتشار أمراض الكلى المزمنة في مرضى 

السمنة
Prevalence of Chronic Kidney 
Diseases in Obese Patients

محمود عبد العزیز قوره / محمود محمد 
عماره / خالد محمد امین الزرقاني / غدیر 

ماھر الشیخ 2019

3281 258 محمد جمال مصطفي محمد حبش Internal Medicine MSc

مستوي االدبونكتین للنساء بعد سن الیاس وعالقتھ 
بكثافھ 

            العظام في النوع الثاني من داء السكري

Serum Adiponectin level in 
Osteoporotic Postmenopausal  
women with Type 2 Diabetes 
Mellitus

محمد احمد شعبان  / شیماء كمال الدین 
زوین  / رشا جالل مصطفي 2019

3297 259 احمد ابراھیم محمد مھنا Internal Medicine MSc
دراسة العالقة بین مستوى أمونیا الدم ودوالى 

المرىء فى مرض تلیف الكبد

Study the relation between blood 
ammonia level and
oesophageal varices in Egyptian 
patients with liver cirrhosis

ایھاب احمد عبد العاطي  / عبد الناصر 
عبد العاطى جاد هللا  /  ولید محمد فتحى 2019

3327 260 ھیام كمال عبدالعظیم الفقي Internal Medicine MSc
معدل  انتشار القصور الكلوي المزمن في المرضى 

المصابین بأمراض القلب واألوعیة الدمویة

Prevalence of Chronic Kidney 
Disease in Patients with 
Cardiovascular Disease

سعید سید احمد خمیس / احمد محمد 
زھران   / نجوي نشأت حجازي / ھبھ 

السید قاسم 2019

3358 261 محمد محمود احمد بنداري Internal Medicine MSc
االرتباط بین السمنة وأمراض الكلى المزمنة بین 

البالغین

Association between obesity and 
chronic kidney disease among 
adults

محمود عبد العزیز قوره  / یاسین صالح 
یاسین / إیمان عبد العظیم سالم 2019

3364 262 نورھان رافت  منصور Internal Medicine MSc

العالقة بین السجل العالمي ألحداث االحتمالیة 
التاجیة الحادة (GRACE) ودرجة الخطر في 

عضلة القلب وتغیر وتقلص الجلوكوز (GV) لدى 
مرضى غیر السكري المصابین بمتالزمة الشریان 

التاجي الحاد

The relationship between The 
Global Registry of Acute Coronary 
Events (GRACE ) risk score 
,myocardial damage, and glucose 
Variability (GV)  in non diabetic 
patients with  acute  coronary 
syndrome

محمد احمد شعبان /شیماء كمال الدین 
زوین / وسام الدین حداد الشافعي / إیھاب 

كمال مصطفي 2019

3373 263 عبد هللا حسن محمد عراقیب Internal Medicine MSc
دراسة جلیبكان -3 في سرطان الكبد المرتبط 

بااللتھاب الكبدي الفیروسي سي

STUDY OF THE TUMOR MARKER 
GLYPICAN-3 IN HCV RELATED 
HEPATOCELLULAR CARCINOMA

اشرف غریب ضلع / أحمد عز العرب عبد 
العلیم / السید صابر أبو النور 2019



3423 264 اسراء ممدوح الحسیني Internal Medicine MSc

االلتھاب الكبدي الفیروسي (ب) الخفي بین مرضى 
االلتھاب الفیروسي (سي) فیما بعد العالج باالدویة 

المضادة للفیروسات

Occult hepatitis (B) infection in 
hepatitis (C) virus 
infectionpatientsafter treatment 
with direct Acting Antiviral drugs

عبد هللا عبد العزیز بھنسي / عبد الناصر 
عبد العاطي جاد هللا / مبروك محمود غنیم 2019

3458 265 یاسمین محمد إبراھیم محمود Internal Medicine MSc
رؤي جدیدة في إضطرابات التكاثر اللیمفاوي

ما بعد الزرع

New insights in post-transplant
lymphoproliferative disorders ( 
PTLDs)
Essay

محمد أحمد عبد الحافظ / عصام علي عبد 
المحسن / علي محمد الخولي 2019

3501 266 محمد عمر محمد شریف Internal Medicine MSc
العالقة بین مستویات فیتامین (د) في الدم  وجوده 
الحیاة لدي مرضي الغسیل الكلوي الدموي المنتظم

The Association between Serum 
Vitamin D Levels and Quality of Life 
in End Stage Renal Disease 
Patients on Maintenance 
Hemodialysis

محمود عبدالعزیز قوره   /  یاسین صالح 
یاسین / ھبھ السید قاسم 2019

3518 267 اسراء ناجي محمد ابو الروس Internal Medicine MSc

العالقة بین التھاب الكبد الدھني غیر الكحولي 
والقصور االنبساطي للبطین األیسر في مرضى 

السكري من النوع الثاني

Relationship between Non-
Alcoholic Steatohepatitis and Left 
Ventricular Diastolic Dysfunction in 
Type 2 Diabetic Patients

عالء الدین عبد السالم داوود  / شیماء 
كمال الدین زوین / مرفت عبد الكریم 
مصطفي / وسام الدین حداد الشافعى 2019

3524 268 مي محمد نجیب عبدالھادي Internal Medicine MSc
جودة الحیاة لدى مریض االستصفاء الدموي 

بمحافظة الدقھلیة

Quality Of Life among regular 
hemodialysis patient in Dakahlia 
governorate

سعید سید احمد خمیس / یاسین صالح 
یاسین / ھبھ السید قاسم / سمر سامي 

عبدالحفیظ 2019

3564 269 دالیا السید سعد شرع Internal Medicine MSc
مستویات مؤشر الدھن الحشویة في المرضى الذین 

یعانون من قصور الغدة الدرقیة
Visceral Adiposity Index Levels in 
Patients with Hypothyroidism

سناء سید جزارین / شیماء كمال الدین 
زوین 2019

3569 270 ھند سمیر محمد شعبان Internal Medicine MSc

دراسة عن العالقة بین ھشاشة الخالیا الحمراء 
وھرمون الغدة الجار درقیة في المراحل المختلفة 

لمرض الكلى المزمن

Study of the relationship between 
Red cell fragility and Parathyroid 
Hormone in different stages of 
Chronic Kidney Disease

سعید سید أحمد خمیس / یاسین صالح 
یاسین محمد/ ھبة السید قاسم /ثریا أحمد 

عمر 2019

3629 271
نورھان رأفت محمد عبد الفتاح 

منصور Internal Medicine MSc

متابعة تقلب نسبة السكر فى الدم خالل الیوم من 
خالل مواقبة الجلوكوز المستمرة فى مرضى 

السكرى من النوع الثانى على غسیل كلوى

Inter-day glycemic variability 
assessed by continuous glucose 
monitoring in type 2 diabetes 
patients on hemodialysis.

محمد شعبان / محمود عماره / شیماء 
كمال الدین زوین 2019

3632 272 احمد مصطفي محمد Internal Medicine MSc

صحھ مؤشرات مقاومھ االنسولین الجدیده 
وارتباطھا بامراض القلب واالوعیھ الدمویھ الناتجھ 

عن تصلب الشرایین

Validity of new insulin resistance 
indices in correlation with 
atherosclerotic cardiovascular 
disease (ASCVD)

نبیل عبدالفتاح الكفراوي /  مي اشرف 
كامل / ریھام صالح الزیات 2019

3705 273 دینا رجب محمود شرف Internal Medicine MSc ‘‘ في اورام الدمCAR-T   دور العالج بخالیا ’’
“ Role of CAR-T cell Therapy in 
Hematological Malignancy ’’

محمد أحمد عبد الحافظ / محمد أحمد عبد 
الحافظ / علي محمد الخولي 2019

3760 274 إسراء أحمد مصطفى أیوب internal medicine MSc
الھیموفیلیا المكتسبة أ:وجھة نظر متخصصي 

المناعة
Acquired Hemophilia A:An 
Immunologists' Perspective عالء عفت حسن / إیناس صبحي زھران 2019

3780 275 غاده حسن السید العتابي Internal Medicine MSc

دور اكسید النیتریك  في ارتفاع ضغط الدم اثناء 
جلسات 

الغسیل الدموي
Nitric Oxide Role in Intradialytic 
Hypertension

محمود عبد العزیز قورة / محمود محمد 
عماره  / ھبھ السید قاسم  / نوران طلعت 

ابو الخیر 2019



3799 276 وسام عبدالمحسن شاھین Internal Medicine MSc
تعنقد عوامل الخطورة القلبیة عند مرضي بیتا 

ثالسیمیا البالغین المعتمدین علي نقل الدم

Clustering of cardiovascular risk 
factors
 in transfusion dependant •  
thalassaemic adults

صبري عبدهللا شعیب / عالء عفت 
عبدالحمید / اشرف عبد الرؤوف داوود / 

علي محمد الخولي 2019

3803 277 ھبھ أشرف المالكي Internal Medicine MSc

دراسة مسح األمراض الشرایین الطرفیة بواسطة 
مؤشر الكاحل العضدي في مرضى السكر الذین ال 

یعانون من اي مضاعفات للسكر

Ankle brachial lndex screening for 
peripheral arterial disease in 
asymptomatic diabetic patients

عالء الدین عبد السالم داوود / مي أشرف 
كامل / محمود سعید الدسوقي 2019

3808 278 نھلة محمد فؤاد رضوان Internal Medicine MSc

تقییم دور االشعة التلیفیزیونیة عالیة الجودة في 
تشخیص اإلعتالل العصبي الطرفي في مرضى 

السكري

Evaluating the role of high-
resolution ultrasonography in 
diagnosis of diabetic peripheral 
neuropathy

محمد عبدالرؤوف قرنى / شیماء كمال 
الدین زوین / دینا ممدوح سراج / دالیا 

مصطفى سیف 2019

3821 279 سارة یحیى عبد الونیس الشال Internal Medicine MSc
أالعراض المبلغھ من المرضى المصریین في مرض 

بھجت
Patient Reported Outcomes in 
Egyptian Behcet Patients

صبري عبد هللا شعیب / عماد محمد 
الشبیني / إیناس صبحي زھران 2019

3860 280 محمد عبد الرؤف عبد الحمید شوشة Internal Medicine MSc
ثرومبومودیولین المذاب بمصل الدم كمؤشر لعطب 

الكلي الحاد التسممي في مرضي العنایة المركزة

Soluble thrombomodulin as a 
marker of acute kidney injury in 
sepsis in I.C.U patients

حسن عبد الھادي أحمد عطیة / محمود 
أحمد عمارة / ھبة السید قاسم / محمد 

كمال شحاتة 2020

3864 281 سمر ممدوح عثمان سرور Internal Medicine MSc

دور الخالیا النخاعیة المثبطھ المشتقھ من النخاع 
في اورام الدم :

المسقبل والرؤیة

Role of Myeloid-derived suppressor 
cells (MDSCs) in hematological 
malignancies:

Future & Perspectives
صبري عبدهللا شعیب / محمد احمد عبد 

الحافظ / علي محمد الخولي 2020

3866 282 محمود محمد السید محمد إسماعیل Internal Medicine MSc

ناتج العالج الدوائي مقارنةً باستئصال الغدة الجار 
درقیة جراحیًا لعالج مرض معادن العظام المصاحب 

لمرض الكلى المزمن في مرضى االستصفاء الدموي 
المنتظم

Outcome of medical therapy versus 
surgical parathyroidectomy for 
treatment of CKD-MBD in regular 
haemodialysis patients
( Multi Center Experience )

حسن عبد الھادي أحمد عطیة   / یاسیـــن 
صــــالح یاسیـــــن   / ھبــــة السیـــد 

قاســـم 2020

3888 283 مصطفى عبد السالم احمد عشماوي Internal Medicine MSc
ھل ھناك عالج وقائي لتطور ارتفاع ضغط الدم في 

الورید البابي؟
Is there prophylactic therapy for 
progression of portal hypertension?

أشرف غریب ضلع / عبدالناصر 
عبدالعاطي جاد هللا / حازم متولى محمد 

عمر 2020

3904 284 أسماء محمد الدردیرى محمد Internal Medicine MSc

تقییم مدى تطبیق المعاییر القیاسیة لمحطات معالجة 
المیاه بوحدات اإلستصفاء الدموى فى محافظة 

الشرقیة

Assessment of Standard Criteria 
Implementation in Heamodialysis 
Water Treatment Units in Sharkia 
Governorate

سعید سید أحمد خمیس / أحمد محمد 
زھران / زینب عبدالعزیز قاسمى / عزة 

عبد المنصف جمعة 2020

3919 285 أحمد عثمان أمین طلعات Internal Medicine MSc
دراسة وأھمیة نسبة الجلیبیكان 5 فى البول من 

الناحیة العملیة فى مرضى السكر

Study and clinical significance of 
urinary levels of glypican 5 in 
diabetic patients

نبیل عبد الفتاح الكفراوى / مصطفى بكرى 
حامد / محمد جمال الدین الھلباوى 2020

3925 286 مروه صالح أحمد النشار Internal Medicine MSc تنمیھ المعرفة الصحیة لمرضي الغسیل الكلوي

DEVELOPMENT OF HEALTH 
LITERACY
FOR HEMODIALYSIS PATIENTS

سعید سید احمد خمیس / محمود محمد 
عماره  / زینب عبد العزیز قاسمي 2020

3926 287 محمد حمدین غازى فرج Internal Medicine MSc
زراعة الخالیا الجذعیة الوسطیة فى أمراض 

المناعھ الذاتیة

Mesenchymal stem cell 
transplantation in autoimmune 
diseases

صبرى عبدهللا شعیب / إیناس صبحى 
زھران / على محمد الخولى 2020



3944 288 عبدهللا جاد یونس نعیم Internal Medicine MSc

تقیم قطر الورید األجوف السفلي و نموذج المرحلة 
النھائیة لمرض الكبد (إم إل إي دي)  للكشف عن 

متالزمة الكبد الكلوي

Evaluation of Inferior vena cava 
diameter and model for endstage 
liver disease)MELD( score for 
detection of hepatorenal syndrome

عبدهللا عبد العزیز بھنسي / عبدهللا عبد 
العزیز بھنسي 2020



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

395 1 سھام انور الشوربجي عیسي Microbiology MSc

دراسة مدي انتشار األجسام المناعیةG  الخاصة 
بفیروس البارفو ب 19فى أمصال األطفال 

المصابین بأمراض الدم المختلفة واألطفال األصحاء

seroprevalence of human 
parvovirus b19 igg in children 
with hematological disorders and 
healthy children

عزه زغلول لبیب / احمد عطیة علي سالمة / 
محمود أحمد الحاوي 2014

520 2 ھناء محمود اسماعیل الجزار Microbiology MSc
توصیف اللیبوكالین 2 في مرضي الكبد مع العدوي 

البكتیریة

characterization of lipocalin 2 in 
hepatic patients with bacterial 
infection

ایناس محمد غنیم / عزه محمد عبد العزیز / 
توفیق محمد عبد المطلب 2014

558 3 اسراء السید عبد المقصود المھدي Microbiology MSc

دور االنترلوكین 33 فى مرضى االلتھاب الكبدى 
المزمن الفیروسى (سي) بمستشفیات جامعة 

المنوفیة

role of interleukin-33 in patients 
with chronic hepatitis c in 
menoufia university hospitals 
role of interleukin-33 in patients 
with chronic hepatitis c in 
menoufia university hospitals

ناھد عبد الغني الراجحى / عاطف ابو السعود 
على / احمد عطیھ سالمة 2014

716 4 االء فؤاد عبد العاطي جمعھ Microbiology MSc
دور انترلوكین 33 في مرضى التھاب المفاصل 

الروماتویدي في  مستشفیات جامعة المنوفیة

role of interleukin 33 in 
rheumatoid arthritis patients 
from menoufia university 
hospitals

احمد بكر محمود / أحمد عطیھ سالمة / دینا 
رفعت الشراكي 2015

728 5 نانسي رافت احمد الحسیني Microbiology MSc

دراسة مستویات  IP-10خالل عالج مرضى 
التھاب الكبدى الفیروسى(سي)  بعقار 

السوفوسبیوفیر والریبافیرین واإلنترفیرون 
بمستشفیات المنوفیة

study of ip10 levels during 
antiviral therapy of hepatitis c 
patients with sofosbuvir plus 
ribavirin and interferon in 
menofia hospitals

غاده رشاد الھنداوي / السید إبراھیم الشایب / 
احمد عطیة سالمة 2015

734 6 اسماء توفیق مرسي Microbiology MSc

دراسة مستوى اإلنترلوكین 18 أثناء أخذ مرضي 
االلتھاب الكبدي الفیروسي سي لعقار 

السوفوسبوفیر والریبافیرین واإلنترفیرون فى 
مستشفیات محافظة المنوفیة

study of interleukin 18 during 
antiviral therapy of hapatitis c 
patients with sofosbvir, ribavirin 
and interferon in menoufia 
hospitals

غاده رشاد الھنداوي / احمد عطیة سالمة / 
عالء عفت عبد الحمید 2015

1047 7 ابتھال محمد السید جلبط Microbiology MSc
تقییم المیدكاین كعالمة بیولوجیة تشخیصیة في 

سرطان الكبد

Evaluation of Midkine as a 
Diagnostic Biomarker in 
Hepatocellular Carcinoma

امل فتح هللا مقلد / أسماء إبراھیم السید جمعھ / 
شیماء عبد الستار عبد العزیز العسكري 2015

1226 8 ساره ابراھیم مصطفي الشھدي Microbiology MSc

تقییم مستوى االنترلوكین-18 وعامل نمو بطانة 
األوعیة الدمویة فى مرضى السكرى وااللتھاب 

الكبدى الوبائى الخاضعین للغسیل الكلوى

Evaluation of Serum Interleukin -
18 and Vascular Endothelial 
Growth Factor levels in Diabetic 
and Hepatic Patients with 
Hemodialysis

امل فتح هللا مقلد / محمود محمد عماره / ایمان 
حسني محمد سالم 2015

Microbiology



1227 9 شیماء محمد صالح الشوربجي Microbiology MSc

البكتریا سالبة الجرام العدیدة المقاومة للمضادات 
الحیویة في مرضى االلتھاب الرئوي المرتبط 

بالتنفس الصناعي ومالمح تآزر المضادات الحیویة 
لمیكروب السودوموناس

Multidrug-resistant Gram-
negative organisms in patients 
with ventilator-associated 
pneumonia and antibiotic 
synergy profile for Pseudomonas 
aeruginosa

امل فتح هللا مقلد / نوران یحیي عزب / أسماء 
محمد البرلسي 2015

1299 10 مني صالح السید سبل Microbiology MSc

معدل انتشار البیكتریا متعددة المقاومة للمضادات 
الحیویة والمعزولة من مرضى عدوى الموضع 

الجراحى  بمستشفیات جامعة المنوفیة

Prevalence of MultiDrug 
Resistant Bacteria Isolated from 
Surgical Site Infections at 
Menoufia University Hospitals

وفاء احمد زھران / أشرف عبد الھادي زین 
الدین / سناء سمیر محمد حمام 2016

1679 11 ھاجر بالل جالل خالف Microbiology MSc

الموراكسیال كتارالز  في مرضى السدة الرئویة 
المزمنة أثناء النوبات الحادة بمستشفیات جامعة 

المنوفیة

Moraxella catarrhalis in Patients 
with Acute Exacerbation of 
Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease in Menoufia University 
Hospitals

امل فتح هللا مقلد / محمد عبد الستار أغا / 
أمیره حامد الخیاط 2016

1802 12 ایمان عبد المنعم محمود محمد Microbiology MSc
عدوى الكاندیدا في مرضى زرع الكبد في معھد 

الكبد القومى: معدل االصابة والكشف المبكر

Candida Infection among Liver 
Transplant Recipients in National 
Liver Institute: Incidence and 
Early Detection

حسن البنا محمد احمد یونس  / عزه محمد عبد 
العزیز /خالد احمد محمد یس / ھبة إسماعیل 

سمیر عالم 2016

1870 13 امل محمد عبد الحمید داود Microbiology MSc

العالقة بین مرض الذئبة الحمراء والتعدد الچینى 
فى االنترلوكین-١بیتا واالنتیچن-٤ المرتبط بالخالیا 

اللیمفاویة التائیة السامة

Association between systemic 
lupus erythematosus and 
polymorphisms in interleukin-1β 
and cytotoxic T lymphocyte 
associated antigen-4 (CTLA-4) 
genes

حسن البنا محمد یونس / مبروك محمود غنیم   
/ عالء عبد العزیز لبیب / امیره حامد الخیاط 2017

1903 14 اماني احمد فؤاد محمد عبد هللا Microbiology MSc

استعمال البروكالسیتونین كدلیل كیمیائي للتفرقة 
التشخیصیة والتقییم العالجي لمرضى االلتھاب 

السحائي البكتیري والغیر بكتیري

Diagnostic and Prognostic Value 
of Procalcitonin Level as a 
Biochemical Marker in 
Differentiation between Patients 
with Septic and Aseptic 
Meningitis

حسن البنا محمد احمد یونس / شیماء عبد 
الستار عبد العزیز العسكري / دینا عبد الرازق 

میدان 2017

2074 15 الھام ایمن حسام الدین Microbiology MSc

دراسة عامل اإللتصاقFim H في بكتریا 
اإلنتیروباكتر   

وعالقتھ بتكوین البیوفیلم وأنماط المقاومة 
للمضادات الحیویة

FimH Adhesin among 
Enterobacter spp. Isolates and 
its Relation to Biofilm Formation 
and Antimicrobial Resistance 
Pattern

مبروك محمود غنیم / امل فتح هللا عبد الرحیم 
مقلد / أمیره حامد الخیاط / سالي محمد 

الحفناوي 2017

2182 16 نھا جالل علي Microbiology MSc

دور اختبار البروتین األساسى للفیروس الكبدى 
(سى) فى تقییم العوامل المباشرة الجدیدة  المضادة 

للفیروسات لمرضى االلتھاب الكبدى الفیروسى 
(سى) 

بمستشفى حمیات شبین الكوم

The Role of HCV-Core Antigen 
Testing in Monitoring New Direct-
Acting Antiviral Drugs for HCV- 
Infected Patients 
in Shebin El-Kom Fever Hospital وفاء احمد زھران  /  اسماء محمد البرلسي 2017



2268 17 ساندي صالح الصاوي Microbiology MSc
تحدید السیدروفور كعامل ممرض لمیكروب 

االنتیروبكتر فى عدوى المستشفیات والمجتمعات

Sidophore as a virulence factor 
in enterobacter ; hospital and 
community acquired infection 2017 احمد بكر محمود /  إیمان حسني محمد سالم

2395 18 شیماء صالح عبد العزیز القاضي Microbiology MSc

دراسة الخصائص الظاھریھ والجینیھ لبكتیریا 
اإلیشیرشیا

القولونیة المقاومھ لألمینوجلیكوسیدات المعزولھ 
من مستشفیات جامعة المنوفیة

Phenotypic and Molecular 
Characterization of 
Aminoglycoside Resistance 
among Escherichia coli Isolates 
from Patients at Menoufia 
University Hospitals مبروك محمود غنیم / رشا جالل مصطفي 2017

2412 19 مھا محمد علي الدھشان Microbiology MSc

دراسھ عوامل االلتصاق FimHوCsgA فى 
بكتیریا االسینیتوباكتر وعالقتھ  بتكوین البیوفیلم 

وأنماط المقاومھ للمضادات الحیویھ

FimH and CsgA Adhesins among 
Acinetobacter spp. Isolates and 
its Relation to Biofilm and 
Antimicrobial Resistance Pattern احمد بكر محمود /   شیماء عبدالستار العسكري 2017

2545 20 اسماء عید محمود محمد Microbiology MSc
دراسة مستقبالت TLR7 في المرضى الذین 

یعانون من التھاب الكبد C المزمن

Study of toll-like receptor 7 
expression
in patients with chronic
hepatitis C Infection

مبروك محمود غنیم   / عزه محمد عبد العزیز  
/ امل فتح هللا عبد الرحیم مقلد / فاطمھ عمر 

خلیل 2017

2990 21 علیاء ابراھیم احمد ابو علیوه Microbiology MSc

دراسة أنماط شدة الضراوة والمقاومة فى سالالت 
المبیضات المعزولة من مرضي نقص المناعة 

بمستشفیات جامعة المنوفیة

Characterization of Virulence and 
Resistance Profiles of Clinical 
Candida Isolates from 
Immunnocompromised Patients 
at Menoufia University Hospitals

مبروك محمود غنیم / عزه زغلول لبیب /  
ایمان حسني محمد سالم 2018

3006 22 اسماء كمال محمد عامر Microbiology MSc

انتشار الكاربابینیمیز الفئة د  في العزالت السریریة 
من البكتیریا االشریشیة القولونیة المنتجھ 

للبیتاالكتامیز متعدد المدى في مستشفیات جامعة 
المنوفیة

Distribution of Class D 
carbapenemases among 
Extended –spectrum β-
lactamases producing 
Escherichia coli clinical isolates 
from Menoufia University 
Hospitals

مبروك محمود غنیم / عزه زغلول لبیب / 
سومھ السید درویش عجالن 2018

3046 23 ساره جمال معتمد حجازي Microbiology MSc
معدل حمل المكورات العقدیة قاطعة الدر في 

الحوامل ودور بعض جینات الضراوة

Rate of Carriage of 
Streptococcus 
Agalactiae among Pregnant 
Women and Role of Some 
Virulence Genes

احمد بكر محمود   / امل فتح هللا مقلد  / سعید 
عبد العاطي صالح  / عزه زغلول لبیب 2018

3126 24 الشیماء السید یوسف Microbiology MSc

تقییم المستقبالت األولى المحفزة المعبرعنھا على 
الخالیا النخاعیة كداللة فى مرض التسمم الدموي  

فى االطفال حدیثى الوالدة

Value of Triggering Receptor 
Expressed on Myeloid Cells-
1(TREM-1)  as a Marker in 
Neonatal Sepsis مبروك محمود غنیم / امل فتح هللا مقلد 2018



3495 25 نشوي نبیل خمیس Microbiology MSc

 (  rmpA و  magA) دراسة جینات الضراوة
وجین المقاومة للمضادات الحیویة ( CTX-M) فى 

بكتریا الكلیبسیال المعزولة من األطفال حدیثي 
الوالدة المصابین بالتسمم الدموى

Detection of virulence genes 
(magA and rmpA) and resistance 
gene (CTX-M) in Klebsiella 
pneumoniae isolated from 
neonates with septicemia

مبروك محمود غنیم  / فادي محمد الجندي / 
سحر علي محمد على / سومھ السید عجالن 2019



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

43 1 مروة حمدي أحمد خالف Neuropsychaitry MSc
دراسة عن مذیب الجلطات عن طریق الحقن الوریدي في 

مرضي السكتة الدماغیة الحادة  في محافظة المنوفیة

Intravenous Thrombolytic 
Therapy in Acute Ischemic 
Stroke Patients in Menoufia 
Governorate
(Barriers and Outcome)

أكثم إسماعیل اإلمام / إبراھیم السید 
األحمر  / خالد حاتم عفیفي 2019

65 2 ایھ محمود حسن الكردي Neuropsychiatry MSc
دور تصویر مسار األلیاف العصبیة في المادة البیضاء في 

التنبؤ بنتائج السكتة الدماغیة

THE ROLE OF WHITE MATTER 
TRACTOGRAPHY IMAGING IN 
PERDICTING OUTCOME OF 
ISCHEMIC STROKE

رشا علي القباني  / إبراھیم السید 
االحمر / خالد حاتم عفیفي / محمد 

السید عبد السمیع 2018

109 3 ثروت محمد مبروك ابو الحسن Neuropsychiatry MSc

اإلكتئاب, اإلعاقة الجسدیة, اإلعاقة اإلدراكیة وجودة الحیاة 
وعالقتھم بنتائج فحص الرنین المغناطیسى على المخ في 

مرضى التصلب المتناثر

depression, cognitive 
impairment and quality of life, in 
relation to mri findings in 
patients with multiple sclerosis

نبیل راشد محمد / عفاف زین 
العابدین رجب / عمرو سعید شلبي 2015

111 4 احمد ابو الفضل احمد القاضي Neuropsychiatry MSc

قیاس نسبة بروتین سى التفاعلى واالنترلیوكین 6 فى الدم 
وعالقتھم باالتھاب لدى االطفال المصابین بمرض الصرع 

المستعصي

serum level of c-reactive protein 
(crp) and interleukin-6 (il-6) for 
prediction of inflammation in 
intractable epilepsy in pediatric 
patients.

محمد عزت علوان / رشا علي 
القبانى / ابراھیم السید االحمر 2015

127 5 اسامھ محمد عبد الجواد Neuropsychiatry MSc

دراسة معدل األمراض النفسیھ المصاحبھ لعینة من 
األطفال الذین یعانون من اضطراب نقص األنتباه وفرط 
الحركة المترددین على عیادات الطب النفسي لألطفال 

بمستشفى الصحة النفسیة بالدقھلیھ

Study of  psychiatric 
comorbidities in
a sample of children with 
attention deficit hyperactivity 
disorder in pediatric psychiatry 
clinics of El-Dakahlia hospital of 
mental health

لمیاء جمال الدین الحمراوي / سمیھ 
محمود السید / محمد رمضان سلطان 2015

210 6 احمد علي احمد عبد الحافظ Neuropsychiatry MSc
التأثیر النفسى على مرضى سرطان الثدى حدیثى 

التشخیص

Psychiatric impact in newly 
diagnosed Breast Cancer 
Patients

ایمن عبدالفتاح الحداد / عفاف زین 
العابدین رجب / أحمد نبیل رمضان 2019

214 7 والء خمیس حسن أبو ھاشم Neuropsychiatry MSc العالقة بین قصور الغدة الدرقیة واضطرابات المزاج

The Relation Between Thyroid 
hypofunction And Mood 
Disorders

أیمن عبد الفتاح الحداد / عفاف زین 
العابدین رجب 2019

278 8 احمد رمضان محمد راضي Neuropsychiatry MSc
العالقھ بین مصل أبو لیبوبروتین E والوظائف

المعرفیة في صرع الفص الصدغي

Association between serum Apo 
lipoprotein E and cognitive 
functions in temporal lobe 
epilepsy

رشا علي القباني   / اكثم اسماعیل 
االمام    / عفاف زین العابدین رجب 

/ خالد حاتم عفیفي 2018

328 9 شبري سلیم فوزي Neuropsychiatry MSc
المضاعفات العصبیة والنفسیة ما بعد نزیف تحت 

العنكبوتیة
neuropsychiatric complications 
of subarachnoid hemorrhage.

محمد عزت علوان / رشا علي 
القباني / إبراھیم السید االحمر 2015

Neuropsychaitry



388 10 اسماء صالح فتح هللا Neuropsychiatry MSc
االضطرابات الذھانیة بین الطب النفسى والشریعة 

االسالمیة
psychotic disorders in 
psychiatry and the islamic sharia

نبیل راشد محمد / مرسي شعبان 
السویدي / عفاف زین العابدین رجب 2014

423 11 محمد علي الشیخ Neuropsychiatry MSc
دراسة االعتالل العصبى المحیطى في مرض السكرى 

(النوع الثانى) الغیر معتمد على االنسولین

study of peripheral neuropathy 
in patients with type 2 diabetes 
mellitus.

وفیق محمود الشیخ / ابراھیم السید 
االحمر / جیالن محمود محمد علي 2014

425 12 ریھام عبد الحمید عبد الحمید Neuropsychiatry MSc
الصرع واالكتئاب بین رأي الطب النفسي و الدین 

(االسالمي والمسیحي)

epilepsy and depression 
between psychiatry and religion 
(islam and christianity)

نبیل راشد محمد / مرسي شعبان 
السویدي / عفاف زین العابدین رجب 2014

494 13 احمد محمد محمد شحاتھ عزام Neuropsychiatry MSc
األمراض النفسیة المصاحبة للمرضي المصابین بفیروس 

نقص المناعة البشریة / مرضي اإلیدز
Psychiatric comorbidities in HIV 
infected /AIDS patients

ایمن عبدالفتاح الحداد / محمد 
عبدالواحد جابر / أحمد نبیل رمضان 2018

588 14 محمد عبد السالم السید حماد Neuropsychiatry MSc
دراسة للمقارنة بین الكیتامین والجلسات الكھربائیة فى 

عالج األكتئاب الجسیم

A Comparative Study of 
Ketamine Versus 
Electroconvulsive Therapy in 
Management of Major 
Depressive Disorder

لمیاء جمال الدین الحمراوي  / 
اشرف مجدي أسكندر 2018

654 15
امیره عبد المؤمن عبد الحلیم 

عثمان Neuropsychiatry MSc
دراسة دور العناصر النادرة والمعادن  في اضطراب طیف 

التوحد في عینة من األطفال المصریة

Study  of  Trace Elements And 
Electrolytes In Autism Spectrum 
Disorder In Egyptian Children 
Sample

ایمن عبد الفتاح الحداد / أحمد نبیل 
رمضان 2018

668 16 اسراء سعید محمد عیسي Neuropsychiatry MSc

العالقة بین موقع تمدد االوعیة الدمویة في المرضى الذین 
یعانون من نزیف تحت االم العنكوبتیة وسماكة الدم الناتج 

و القابلیة للتشنج الشریاني  المخي  بالكشف االشعاعي

Relationship Between 
Aneurysmal location In 
Subarachnoid hemorrhagic 
patient and both blood clot 
thickness and radiological 
vasospasm

محمد احمد عقده / ابراھیم السید 
االحمر  / خالد حاتم عفیفي 2018

737 17 فاطمھ ابراھیم الخولي Neuropsychiatry MSc العالج التكاملي  إلدمان الھیروین فى محافظة المنوفیة
Integrated therapy for Heroin 
addiction in Menofia Governorate

لمیاء جمال الدین الحمراوي  / مھا 
فتحى 2018

823 18
اسماء حمدي عبدا لجواد ابو 

عوف Neuropsychiatry MSc

دراسة خطر حدوث طور أولى النخفاض ھورمون الغدة 
الدرقیة بین مرضى الصرع البالغین الخاضعین للعالج 

بالمضادات الصرعیة

study of the risk of subclinical 
hypothyroidism among adult 
patients receiving antiepileptic 
drugs

محمد عزت علوان / رشا علي 
القباني / إبراھیم السید االحمر 2014

825 19 ھشام محمـد ابو قوره Neuropsychiatry MSc
دراسة معدل إنتشار إضطراب السلوك لدى عینة من 

المراھقین المصریین الذین یعانون من اإلدمان

the prevalence of conduct 
disorder in a sample of egyptian 
adolescents with substance 
dependence

نبیل راشد محمد / سمیھ محمود 
السید / إیمان جمعھ صالح 2014

851 20 شیرین محمد احمد ابراھیم Neuropsychiatry MSc إدمان الحشیش في محافظة كفر الشیخ
Cannabinoid Addiction in kafr 
Elsheikh Government

 لمیاء جمال الدین الھمراوي / مھا 
احمد فتحي حموده 2018

1167 21
احمد جمال الدین عبد المطلب 

شاھین Neuropsychiatry MSc
إضطراب التمثیل الغذائى فى مرضى              

 الفصام المعالجین بمضادات الذھان

metabolic dysregulation in 
patients with schizophrenia on 
antipsychotics treatment

وفیق محمود الشیخ / عفاف زین 
العابدین رجب / عمرو سعید شلبي 2014



1221 22 غاده وحید عیسي محمد Neuropsychiatry MSc

محصلة أعراض السكتة الدماغیة في مرضي الغسیل 
الكـلوي عن طریق الدم ومعدل انتشارھا بین ھؤالء 

المرضى

prevalence and outcome of 
stroke symptoms in patients on 
hemodialysis

محـمد احمد عقـــده / رشـــا علي 
القباني / إبراھیم السید محمد األحمر 2014

1258 23 سعدیھ عرفات عبد الجلیل احمد Neuropsychiatry MSc
األنتحار كعامل خطورة  في المراھقین الذین یعانون من 

اضطراب استخدام المواد المخدرة

“Suicide as a risk factor in 
Adolescents with Substance Use 
Disorder”

ایمن عبد الفتاح الحداد  / عفاف زین 
العابدین رجب 2018

1492 24 اسماء صالح فتح هللا Neuropsychiatry MSc
االضطرابات الذھانیة بین الطب النفسى والشریعة 

االسالمیة
Psychotic Disorders in 
psychiatry and the Islamic sharia

نبیل راشد محمد / مرسي شعبان 
السویدى /عفاف زین العابدین رجب 

/إیمان جمعھ صالح 2015

1663 25 محمد عبد اللطیف عسران Neuropsychiatry MSc

دراسة لمعدل إنتشار األضطرابات المزاجیة فى طلبة 
المدارس فى سن المراھقة فى مدینة سیدى سالم

 ( محافظة كفرالشیخ)

study of the prevalence of mood 
disorders school adolescents in 
sidi salim city ( kafr el sheikh 
governorate)

لمیاء جمال الدین الحمراوي / سمیھ 
محمود السید 2014

1936 26 ابراھیم رضا محمد علي Neuropsychiatry MSc
اعتالل القلب والجھاز البولي كجزء من إلتھاب الجھاز 

العصبي الال إرادي في مرضى السكرى

Cardiac and urological sequalae 
in diabetic patients as part of 
autonomic dysfunction

وفیق محمود الشیخ / اكثم سعید 
االمام / مصطفي صالح ملیك 2019

2197 27
بسمھ جمال عبد المقصود 

الشنواني Neuropsychiatry MSc

مقارنة بین الجرعة األقل و الجرعة المعتادة "األعلى" 
لعقار االتیبالز فى عالج حاالت السكتة الدماغیة الحادة فى 

عینة من المرضى المصریین

A comparative study between 
low dose and standard dose 
intravenous alteplase in acute 
ischemic stroke in an Egyptian 
sample

وفیق محمود الشیخ / جیالن محمود 
سالم / خالد حاتم عفیفي 2018

2233 28
امیره احمد عبد الوھاب ابراھیم 

البكري Neuropsychiatry MSc

األمراض النفسیة المصاحبة وجودة الحیاة لمرضى 
األمراض الجلدیة

(دراسة عینة)

Psychiatric comorbidites and 
quality of life in patients with 
dermatological diseases

نبیل راشد محمد / عزه جابر عنتر 
فرج / عفاف زین العابدین رجب 2015

2250 29 فاطمھ احمد عبد الفتاح السید Neuropsychiatry MSc
دراسة مرض الصداع النصفي ومكافئاتھ 

(في فترة الطفولة والمراھقة)

A STUDY OF MIGRAINE AND 
MIGRAINE EQUIVALENTS 
(IN CHILDHOOD AND 
ADOLESCENCE

وفیق محمود الشیخ / سمیھ محمود 
السید   / مصطفي صالح ملیك 2015

2361 30 ھدرا ھاني ثابت جید Neuropsychiatry MSc
دراسة  عالقة البیبتید المرتبط بالكالسیتونین جین  

بالصداع النصفي
Calcitonin gene related peptide 
as a biomarker in migraine

وفیق محمود الشیخ / اكثم اسماعیل 
عبد الرحمن اإلمام / ابراھیم السید 

محمد األحمر 2015

2363 31
سلمي عبد الصمد عبد الصمد 

عطیھ Neuropsychiatry MSc
تقییم األضطرابات النفسیة وجودة الحیاة فى مرضى 

الغسیل الكلوى

Psychiatric comorbidity and 
Quality of life in patients 
undergoing Hemodialysis

ایمن عبد الفتاح الحداد / عفاف زین 
العابدین 2018

2569 32
مصطفي عبد السمیع محمد عبد 

الصادق قاسم Neuropsychiatry MSc

دراسة مقارنة حول مدى التأثر المعرفى ما بین وضع 
االقطاب ثنائى الجبھھ وثنائى الصدغ فى العالج بالرجفة 

الكھربیة

comparative study between 
cognitive side effects of 
bitemporal and bifrontal ect

نبیل راشد محمد / عمرو سعید شلبي 
/ ایمان جمعھ صالح 2014

2618 33 محمد السعید رضوان الشین Neuropsychiatry MSc
القیمة التنبؤیھ لكوبیبتین المھاد لمآل السكتھ الدماغیھ 

اإلحتشائیھ الحاده

value of hypothalamic copeptin 
in prediction of prognosis of 
acute ischemic stroke

محمد عزت علوان / نبیل راشد 
محمد / اكثم اسماعیل اإلمام 2014



2619 34 محمود خالد عبد الحمید عدس Neuropsychiatry MSc
تقییم السلوك االنتحاري لدى عینھ من  مرضي اضطرابات 

تعاطي المخدرات

assessment of suicidal behavior 
among a sample of patients of 
substance use disorders

نبیل راشد محمد / عفاف زین 
العابدین رجب / عمرو سعید شلبي 2013

2630 35 مرام احمد زكي جمال نصار Neuropsychiatry MSc
العالج السلوكي المعرفي في اإلدمان:
دراسة سریریة وبیولوجیة وعالجیة

Cognitive Behavioral Therapy in 
Addiction: 
Clinical, Biological, Therapeutic 
Study

لمیاء جمال الدین الحمراوي / حنان 
محمد السعدني 2017

2729 36 دعاء سمیر عبد الفتاح مطاوع Neuropsychiatry MSc
 عامل 118 إیھ/ج متعدد الشكل الوراثي للمستقبل)
(األفیونى میو   بین مدمني الترامادول فى مصر

a118g mu opioid receptor 
polymorphism among tramadol 
addicts in egypt

لمیاء جمال الدین الحمراوي / سمیھ 
محمود السید / إیمان عبد الفتاح بدر 2014

2744 37
لؤي محمد وجدي عبد السالم 

حسین Neuropsychiatry MSc
معدل انتشار مرض الصرع لدى النساء الحوامل فى  

محافظة المنوفیة

PREVALENCE OF EPILEPSY IN 
PREGNANT WOMEN IN 
MENOUFIA GOVERNORATE

محمد احمد عبد هللا عقده / مصطفي 
صالح محمد ملیك / حسنھ سعد 

سلیمان الشونى 2015

2804 38 ھند رضا السید عماره Neuropsychiatry MSc
العالقة بین التصویر بالرنین المغناطیسي و االضطرابات 

العصبیة والنفسیة في مرضى التصلب المتعدد

the relation between mri 
abnormalities and 
neuropsychiatric disorders in 
patients with multiple sclerosis

محمد احمد عقده / لمیاء جمال الدین 
الحمراوي / رشا علي القباني 2014

2862 39 احمد علي ھجرس Neuropsychiatry MSc
دور نقص فیتامیـــن - د فــــي مرضــــى السكتــــة 

الدماغیـــــــة

role of vitamin d deficiency in 
ischemic cerebrovascular stroke 
patients

محمد عـزت عـلوان / رشا علي 
الـقباني / اكثم إسماعیل اإلمام 2014

2867 40 محمد عباس توفیق عطیھ Neuropsychiatry MSc
استخدام الملفات عن طریق القسطرة المخیة التداخلیة في 
عالج تمزق تمدد األوعیة الدمویة الدماغیة صغیرة الحجم

Endovascular Coiling of 
Ruptured Tiny Cerebral 
Aneurysms

رشا علي القباني / اكثم إسماعیل 
اإلمام / أسامھ یاسین منصور 2018

2936 41 محمد فھمي ابراھیم ابو دیب Neuropsychiatry MSc
مستوى الزنك في الدم لدى مرضى األضطراب الوجداني 

ثنائي القطب خالل نوبات اإلكتئاب

Serum Zinc Concentration in 
Bipolar Disorder Patients with 
Depressive Episode

سمیھ محمود السید / عفاف زین 
العابدین رجب  / عمرو سعید شلبي 2016

2995 42 محمد السید حلمي Neuropsychiatry MSc
مثبطات امتصاص السیروتونین االنتقائیة وإنعاش الحركة 

فى مرضى ما بعد السكتة الدماغیة اإلقفاریة الحادة.

Selective serotonin reuptake 
inhibitors (SSRIs) and motor 
recovery in acute ischemic 
stroke patients

لمیاء جمال الدین الحمراوي  / 
مصطفى صالح ملیك /  خالد حاتم 

عفیفى 2017

3165 43 مروه صالح الدین حسین علي Neuropsychiatry MSc
استخدام أشعة  التصویر المقطعي باإلصدار البوزیتروني 

في مرض الزھایمر
Positron Emission Tomography 
in Alzheimer’s Disease

محمد احمد عقده / لمیاء جمال الدین 
الحمراوي / جیالن محمود محمد 

علي / محمد محمد حسیني 2017

3207 44 مروه رفعت احمد خلیل Neuropsychiatry MSc أستقبال األلم في مرضي الفصام
Pain perception in 
Schizophrenia patients

لمیاء جمال الدین الحمراوي / سمیھ 
محمود سید / حسنة سعد سلیمان 2016

3412 45 محمود وفیق محمود الشیخ Neuropsychiatry MSc تشخیص وعالج مرض الدوار
Diagnosis and Management of 
Dizziness

رشا علي القباني / جیالن محمود 
سالم / خالد حاتم معروف 2017

3452 46 احمد ھانئ صالح الشافعي Neuropsychiatry MSc

دمج عقار السیلوستازول مع األسبرین في الوقایة الثنائیة 
من السكتة الدماغیة االحتشائیة الحادة. مراجعة منھجیة و 

تحلیل بعدي.

Cilostazol Combined with 
Aspirin for Secondary 
Prevention of Acute Ischemic 
Stroke - 
A Systematic Review and Meta-
Analysis

محمد عزت علون / إبراھیم السید 
االحمر / مصطفي صالح ملیك / 

حسنھ سعد الشوني 2017



3692 47 مي عاشور علي شلبي Neuropsychiatry MSc

العالج الدوائي للمصابین باضطراب فرط النشاط وتشتت 
االنتباه 

(دراسة سریریة ونفسیة وبیولوجیة وعالجیة)

Pharmacological Management 
Of Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (Clinical, Psychometric, 
Biological And Therapeutic 
Study)

لمیاء جمال الدین الحمراوي / محـمد 
احمد ابوزید  / محـمد صالح 

عبدالشافى عبدالرحمن 2017

3835 48 شیماء طارق احمد الشیخ Neuropsychiatry MSc
دورالعالج المشــترك في اضطراب فرط الحركھ وتشتت 

االنتباه دراسھ سریریة وبیولوجیة ونفسیة وعالجیة

Role Of combined Therapy In 
Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder 
Clinical,Biologic,Psychometric,T
herapeutic Study

لمیاء جمال الدین الحمراوي / محمد 
احمد ابوزید ابوزید / محمد صالح 

عبدالشافي عبدالرحمن 2017



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

3776 1 إسراء محیي الدین حمدي Neurosurgery MSc

التصویر بالرنین المغناطیسي الموزن بمعامل 
االنتشار للجسم الثفني وعالقتھ بالتغیرات 

السلوكیة المعرفیة في االطفال المرضي 
باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه

Corpus Callosum Tractography 
and Its Correlation with Cognitive 
and Behavioural Changes in 
Children with Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder

أیمن عبد الفتاح الحداد / عفاف زین العابدین 
رجب / محمد محمد حسیني /أحمد نبیل 

رمضان 2019

3903 2 عمرو عبدالسالم زكي منصور Neurosurgery MSc
اإللتزام بتناول العالج المعدل لمرض التصلب 

المتعدد في عینة من المرضي المصریین

Adherence To Disease-modifying 
Therapy in Multiple Sclerosis in an 
Egyptian Sample

رشا علي القباني / إبراھیم السید األحمر / 
جیالن محمود سالم 2020

Neurosurgery



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

64 1 رغده السید البدوي حامد
Obstetrics & 
Gynecology MSc

التنبؤ بالحفز الناجح للوالدة في السیدات اللواتي 
یخضعن إلنضاج عنق الرحم بواسطة عقاري 

المسوبروستول والبروستاجالندین ى2

prediction of successful induction of 
labor in women undergoing cervical 
ripening by misopristol and 
prostaglandine e2: a randomized 
controlled trial.

محمد احمد سامي قندیل / أسامھ علي إبراھیم 
الكیالني / طارق محمد سید 2014

97 2 لمیاء السید محمد
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیر مؤشر كتلة جسم األمھات على مستوى 
الماغنسیوم فى الدم المعطى للوقایة من التشنجات 

فى مقدمة تشنج الحمل الشدیدة

effect of maternal body mass index on 
serum magnesium levels given for 
seizure prophylaxis in severe 
preeclampsia

احمد نبیل عیسي / أسامھ على الكیالني / 
طارق محمد سید 2014

128 3 محمود الحسیني جاد عبد اللطیف
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة بین تأثیر قسطرة فولي داخل عنق الرحم و 
أقراص أیزوسوربید أحادي النیترات عن طریق 

المھبل في تحفیز الوالدة في السیدات الالتى 
لدیھن قیصریة سابقة

intracervical foley catheter versus 
vaginal isosorbid mononitrate for 
induction of labor in women with 
previous cesarean section

محمد احمد سامي قندیل / أسامھ علي الكیالني 
/ محمد عبد هللا رزق 2014

175 4 ریھام محمد نجیب عبد الفتاح
Obstetrics & 
Gynecology MSc

عالقة مستوى االدیبونیكتین بمرض البول 
السكرى مع الحمل

serum adiponectin relationship to 
gestational diabetes mellitus

محمد عادل السید علي / زكـریــا فـــؤاد سند / 
محمد عبد هللا رزق 2014

185 5 جمال محمد ابراھیم القھوجي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

معدل انتشار سكر الحمل وتقییم نتائجھ علي األم 
والمولود داخل حجرة الوالدة

prevalence of gestational diabetes 
and evaluation of associated maternal 
and neonatal complications in 
delivery ward

محمد سالمھ جاد / عالء الدین فتح هللا الحلبي 
/ رجب محمد داود 2014

223 6 راندا فھیم علي عبده
Obstetrics & 
Gynecology MSc

أماكن المشیمة وقیاستھا فى فترة الثالث شھور 
الوسطى من الحمل كمؤشر لنتائج الحمل المعاكسة

second trimester placental location 
and measurements as a predictor of 
an adverse pregnancy outcome

اسامھ الكیالني / عالء الدین فتح هللا الحلبي / 
محمد عبد هللا رزق 2014

235 7 ایھاب محمد دسوقي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

عقــار الكاربیتوسین فـي العالج المبكر للنزیف 
الرحمى اإلرتخائى ما بعـد الوالدة

carbetocin treatment for early 
detected atonic postpartum 
hemorrhage

محمد عـادل السید / طارق محمد سید / رجـــب 
داود 2014

236 8 اسالم محمد عبد العزیز ابو سعده
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دور الموجات فوق الصوتیة في لون دوبلر قبل 
الوالدة 

تشخیص المشیمة أكرتا

role of color doppler ultrasound in 
antenatal diagnosis of placenta 
accreta

ناصر كمال عبد العال / اسامھ الكیالني / عالء 
الحلبي 2014

276 9 مي محمود محمد سلطان
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تركیز الفرتین في مصل األم كمؤشر على الوالدة 
المبكرة

maternal serum ferritin concentration 
as a predictor of preterm labor

ناصر كمال عبد العال / زكریا فؤاد سند / 
اسامھ علي الكیالني 2014

289 10 شیرین فتحي علي نافعھ
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة مقارنة المیتفورمین مقابل األنسولین فى 
عالج الحمل السكري

metformin versus insulin for 
treatment of gestational diabetes

محمد احمد قندیل / طارق محمد سید / إیھاب 
محمد إبراھیم المالح 2014

295 11 حسناء محمود زیدان
Obstetrics & 
Gynecology MSc

استخدام الھایوسین بیوتل برومید لتقلیل مدة 
المرحلة األولى من الوالدة في السیدات الحامل 

ألول مرة

hyoscine butylbromide for shortening 
of the first stage of labor in 
primigravid women

محمد احمد سامي قندیل / طارق محمد سید / 
إیھاب محمد المالح 2014

Obstetrics & Gynecology



308 12 احمد فتحي ابراھیم عامر
Obstetrics & 
Gynecology MSc

التشخیصي معدل  بطانة الرحم المھاجرة بین 
النساء الخاضعات لمنظار البطن فى حاالت العقم 
غیر المفسر واالم الحوض المزمنة في مستشفى 

جامعة المنوفیة

incidence of endometriosis among 
women prepared for laparoscopy in 
unexplained infertility and chronic 
pelvic pain in menofia university 
hospital

محمد سالمھ جاد / عالء مسعود عبد الجید / 
رجب محمد داوود 2014

310 13 وفاء احمد امبابي علي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة الحلقة المھبلیة المانعة للحمل 
بالنورزیثترون الفموى فى عالج نزیف الطمث 

الشدید

comparison of contraceptive vaginal 
ring versus oral norethisterone in 
treatment of heavy menstrual bleeding

احمـد نبـیل عبد الحـمـــید / عماد الدین علي 
سلیمان / وائل جــابر الدماطى 2014

416 14 شریف ابراھیم ابراھیم جاد
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیر اإلصابة بمرض الدم السكري على معدل 
الوالدات القیصریة

effect of diabetes mellitus on 
cesarean section rate محمد سالمھ جاد / عالء الحلبي / السید الشامي 2014

431 15 عمرو صالح سعید الباجوري
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دور مستوى ھرمون اللبتن في الدم كداللة لحدة 
مقدمة ما قبل التشنج الحملي

role of serum leptin as a marker of 
severity of pre-eclampsia احمد نبیل عیسي / طارق محمد سید 2014

445 16 لمیس الشحات امین السحیتي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دور الكورتیزون فى منع اإلصابة باألمراض 
التنفسیة فى الجراحة القیصریة االختیاریة فى 

الجنین كامل النمو 
دراسة عشوائیة

corticosteroids in prevention of 
respiratory morbidity in elective 
cesarean section in term fetus

مدحت عصام الدین حلمي / عالء الدین فتح هللا 
الحلبي / ایمن السید سلیمان عطا  2014

470 17 احمد مصطفي النجار
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنھ بین التأثیر الناتج عن استخدام مثبطات 
الھرمونات كعقار (اللیتروزول) مع عقار 

الدیكسامیثازون, والتأثیر الناتج عن استخدام 
عقار الكلومیفین سترات مع عقار الدیكسامیثازون 
فى إنتاج التبویض فى المرضى الذین یعانون من 

متالزمة تكیس المبیض.

comparison between aromatase 
inhibitors (letrozole) with 
dexamethazone and clomiphene 
citrate with dexamethazone in 
induction of ovulation in polycystic 
ovarian syndrome

ایمن عبد القادر شبانھ / عالء الدین فتح هللا 
الحلبي / عبد الحمید عصام شاھین 2014

509 18 طاھر نعماني عبد الفتاح
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة بین إستخدام قسطرة فولي داخل عنق 
الرحم باإلضافة إلي عقار المیزوبروستول وعقار 

المیزوبروستول منفردا لتحفیز الوالدة الطبیعیة

comparison between intracervical 
foley catheter plus misoprostol and 
misoprostol alone for labor induction

اسامھ علي الكیالني / عالء الدین فتح هللا 
الحلبي / السید أحمد الشامي 2014

513 19 عادل عبد الجواد عبد الحمید حسبو
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة الدوبلر الملون للشریان الرحمى قبل وبعد 
استعمال اللولب النحاسى حرف تى

color doppler study of the uterine 
artery before and after cupper t 
intrauterine device insertion

محمد عادل السید علي / اسامھ الكیالني / 
رجب محمد داود 2014

527 20 رانیا احمد السید طاحون
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة عشوائیة مضبوطة لنتیجة التحریض على 
الوالدة بعد إیقاف التسریب الوریدى 

لألوكسیتوسین
فى المرحلة النشطة

a randomized controlled study of the 
outcome of induced labor after 
discontinuation of oxytocin infusion 
in the active phase

احمد نبیل عیسي / طارق محمد سید / عالء 
الدین الحلبي 2014

601 21 فیفیان عمر ھریدي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة لعامل النمو البطاني الوعائي واآلي كام-1 
كدالالت إكلینیكیة إضافیة للـ سي ایھ - 125 في 

تشخیص ومتابعة حاالت بطانة الرحم المھاجرة

study for vegf and sicam-1 as extra-
biomarkers for ca-125 in diagnosis 
and follow up of endometriosis

محمد سالمھ جاد / ولید محمد فتحي / السید 
احمد الشامي 2014

606 22 ھبھ محمد عبد الملك السید
Obstetrics & 
Gynecology MSc

قیاس نسبة السریان المخي األوسطى إلى 
السریان المشیمي بالدوبلر وحجم السائل 
األمنیوسى فى تقییم حاالت استطالة الحمل

doppler velocimetry of the 
cerebroplacental ratio and the 
amniotic fluid index in predicting 
perinatal outcome in postterm 
pregnancy ایمن شبانھ / زكریا فؤاد سند / سعید صالح 2014



608 23 اماني محمد موسي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة بین القسطرة فولي عبر عنق الرحم 
باإلضافة لألوكسیتوسین  أو األوكسیتوسین فقط 

لتحفیز الوالدة

comparison between trans cervical 
foley catheter with oxytocin versus 
oxytocin alone in inducing labor in 
women with an unfavorable cervix

مدحت عصام الدین حلمي / سعید عبد العاطي 
صالح / نبیھ إبراھیم الخولى 2014

615 24 شیماء عبد الرحمن المحمدي محمد
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة بین عقاري الكاربیتوسین واألكسیتوسین 
في عالج السیدات المعرضات لنزیف ما بعد 

الوالدة القیصریة

carbetocin versus oxytocin in 
management of women at risk of post-
partum bleeding after caesarean 
section

محمد عادل السید / عالء الدین فتح هللا الحلبي 
/ السید احمد الشامي 2014

673 25 محمد ممدوح یوسف
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة مقارنھ بین العالج بعقار الحدید عن طریق 
الحقن الوریدي أو الفم في عالج حاالت أنیمیا ما 

بعد الوالدة

comparative study of intravenous iron 
versus oral iron supplementation for 
treatment of postpartum anemia

مدحت عصام حلمي / عالء الدین الحلبي / نبیھ 
إبراھیم الخولي 2015

738 26 سالي نجاح طھ
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیرسیترات الكلومفین , التاموكسافین 
واللیتروزول

على سمك بطانة الرحم أثناء تنشیط التبویض

effect of clomiphene citrate , 
tamoxifen and letrozole on 
endometrial thickness in -cycles of 
ovulation induction , a randomized 
controlled trial

مھني محمود عبد الستار / عالء الدین فتح هللا 
الحلبي / السید احمد الشامي 2015

793 27 نجوي ابراھیم حامد ابراھیم
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تغطیة بالـغــشـــــاء االمـنــیــوســي بــعـد 
الـجـراحـة الـقــیـــصـریة

amniotic membrane dressing after 
cesarean section

محمد ســـالمھ جـــــاد / بھجت عبد الغفار 
الفقي / محمد عبد الغني عمارة 2015

849 28 محمد عبد المنصف نصر عماره
Obstetrics & 
Gynecology MSc العالقة بین طول العجان والتمزق اثناء الوالدة

The Relation Between Perineal Body
Length and Lacerations at Delivery

ایمن عبد القادر شبانھ / نبیھ ابراھیم الخولي / 
ھیثم أبو على حمزه 2015

874 29 عبیر عدلي عبد الرؤف الشیخ
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنھ بین العالج باستخدام كبریتات الماغنسیوم 
لمده 12 ساعھ  و24 ساعھ بعد الوالده فى 

حاالت تسمم الحمل الشدیدة

12-Hours Compared With 24- Hours 
Post- Partum Magnesium Sulfate 
Therapy in Severe Pre-eclampsia: A 
Randomised Clinical Trials.

محمد محمود فھمي / اسامھ علي الكیالني / 
نبیھ إبراھیم الخولى 2015

899 30 ایمان فوزي مصطفي الشنواني
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دور عقار" المیثیل دوبا" في تدفق الدم الرحمي 
السخدي

 ودینامیكا الدم الجنیني في 
أسقام ضغط الدم المرتفع فى الحمل

Effects of "Methyldopa" on 
Uteroplacental
and Fetal Hemodynamics in
Hypertensive Disorders of Pregnancy

احمد نبیل عیسي / أسامھ علي الكیالني / 
طارق محمد سید 2015

925 31 علي محمد علي محمد العزب
Obstetrics & 
Gynecology MSc

نسب الدوبلر بین شریان الوسط الدماغي و 
الشریان السرى في التنبؤ بنتائج حدیثي الوالدة 

في مرضى تسمم الحمل

Middle cerebral to umbilical artery 
Doppler ratio in the prediction of 
neonatal outcome in patients with 
preeclampsia

ایمن عبد القادر شبانھ / سعید عبد العاطي 
صالح / عالء الدین فتح هللا الحلبي  /  نبیھ 

ابراھیم الخولى 2015

927 32 سمر سمیر محمد خلیل
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دور الخالیا الجذعیة للغشاء المشیمي في التئام 
الجروح

Role of placental membrane stem 
cells in wound healing محمد ســـالمھ جـــــاد / بھجت عبد الغفار الفقي 2015

928 33
امیره محمد محمود السید عبد 

القادر
Obstetrics & 
Gynecology MSc

عالقة وظائف الغدة الدرقیة لألم ووظائف المشیمة 
ووتأثیرھا على األم والجنین

The maternal thyroid function with 
placental hemodynamics and their 
effect on fetal and maternal outcome

ناصر كمال عبد العال /  عالء الدین فتح هللا 
الحلبي  / عبد الحسیب صالح سعد 2015



929 34 محمود قدري احمد عبد اللطیف
Obstetrics & 
Gynecology MSc

استخدام عقار الكلوموفین سترات في مرحلة 
الجسم األصفر للحث علي اإلباضھ في السیدات     

   المصابات بمتالزمة تكیس المبایض

Clomiphene Citrate Use In Luteal 
Phase For Ovulation Induction In 
Women With
Polycystic Ovary Syndrome

شریف محمد صالح الدین عبد السالم / ایمن 
السید سلیمان عطا هللا 2015

1028 35 اسماء علي عبد الرازق
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مدى انتشار فقر الدم الناتج عن نقص الحدید بین 
السیدات الحامل في الثالوث األول من الحمل

PREVALENCE OF  IRON DEFICIENCY 
ANAEMIA AMONG PREGNANT 
WOMEN IN FIRST TRIMESTER

احمد نبیل عبد الحمید / عماد الدین سلیمان / 
وائل جابر  الدماطي/عبد الحسیب صالح سعد 2015

1029 36 ساره مختار نصار
Obstetrics & 
Gynecology MSc

التنبؤ بطریقھ الوالده عن طریق قیاس زاویھ تقدم 
الرأس فى النساء الحوامل قبل بدء المخاض

Angle of progression in pregnant 
women before onset of labor in 
predicting mode of delivery

ایمن عبدالقادر شبانھ / سعید عبدالعاطي صالح 
/ ایمن السید سلیمان /ھیثم ابوعلى حمزه 2015

1030 37 محمد صبري احمد رواش
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تقیم مستوى مصل الدم لكبریتات األبیاندیستیرون
كمقیاس لھجاح تثبیط الوالدة في الوالدة المبكرة

Dehydroepiandrosterone sulfate as a 
marker of labor inhibition in preterm 
labor

محمد عادل السید علي/ محمد عبدهللا رزق 
/ایمن السید سلیمانعطا هللا 2015

1095 38 امیره احمد ابراھیم جبر
Obstetrics & 
Gynecology MSc

فعالیة اعطاء البروجسترون المھبلي وربط عنق 
الرحم

في منع الوالدة المبكرة في التوائم

Efficacy of vaginal progesterone and 
cervical cerclage in
prevention of preterm labor in twins
pregnancy

ناصر كمال عبد العال  /زكریا فؤاد سند / ھیثم 
ابو علي حمزه 2015

1103 39 نسرین عبد العال حسن
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة بین العالج بعقار السیفالوسبورین من 
الجیل الثالث (السیفكسیم) لمدة ثالثة أیام وسبعة 
أیام فى عالج البیلة الجرثومیة عدیمة األعراض 

فى النساء الحوامل

Three Versus Seven Days of Oral 3rd 
Generation Cephalosporins (Cefixime) 
in Treatment 
ofAsymptomaticBacteriuria During 
pregnancy

مدحت عصام الدین حلمي / عالء الدین فتح هللا 
الحلبى /نبیھ إبراھیم الخولى / توفیق محمد 

عبد المطلب 2015

1143 40 عبد الرحیم جمعھ عبد الوھاب
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة استجابة المرحلة الحادة بین منظار البطن 
والجراحة المفتوحة في مجال جراحة المسالك 

البولیة

Comparison of acute phase response 
between laparoscopy and open 
surgery in the field of urology

محمد عمر بدر الدین / طارق محمد عبد الباقي 
/ محمد مرزوق عبد هللا 2015

1144 41 عزه عبد الحمید محمد شعبان
Obstetrics & 
Gynecology MSc

العالقة بین مدة استخراج الجنین أثناء الوالدة 
القیصریة و معامل أبجرفى االماكن محدودة 

الموارد

The Correlation Between The Duration 
Of Fetal  Extraction During Cesarean 
Section And Apgar Score In A Low 
Resource Settings

محمد احمد سامي قندیل / طارق محمد سید 
/عالء الدین فتح هللا الحلبي 2015

1155 42 ایمان عبد المنعم الشرقاوي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیر أنواع شق العجان المختلفة على ألم العجان 
والنشاط الجنسى بعد مرور ثالثة أشھر من الوالدة

EFFECT OF DIFFERENT EPISIOTOMY 
TECHNIQUES  ON PERINEAL PAIN 
AND SEXUAL ACTIVITY THREE 
MONTHS AFTER DELIVERY

محمد محمود فھمي / حامد السید  اللقوه / 
عالء الدین فتح هللا الحلبي 2015

1156 43 مصطفي محمد نور الدین
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مستوي اللبتن ومؤشر الوزن لألم في مرضي 
ماقبل تسمم الحمل

Maternal serum leptin and body mass 
index in pre-eclamptic patients

مـــحـــمـــد عــــادل الـســـید / حامد السید 
اللقوه / عالء الدین فتح هللا الحلبي 

/عبدالحسیب صالح سعد 2015

1195 44 محمد توفیق عبد الرحمن خلف هللا
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مصارف تحت الجلد الروتینیة مقابل ال مصارف 
في العملیات القیصریة المتكررة االختیاریة 

والعاجلة

Routine Subcutaneous Drains Versus 
No Drains in Repeated Elective and 
Emergent Cesarean Sections

محمد محمود فھمي  /ھیثم ابو علي حمزه 
/إبراھیم علي سیف النصر 2015



1224 45 احمد محمد سالمھ جاد
Obstetrics & 
Gynecology MSc

توقیت وتأثیر خدش بطانة الرحم قبل التلقیح داخل 
الرحم في تأخراالنجاب غیر المفسر

Timing and Effect of Endometrial 
Scratching Before Intrauterine 
Insemination
 In Unexplained Infertility

زكریا فؤاد سند / محمد عبد الغني عماره / 
عالء مسعود عبد الجید 2015

1253 46 محمــد عبد العزیز الشرقاوي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دور الھیموجلوبین السكرى في الثلث الثانى للحمل 
فى توقع وزن الجنین وحجم السائل األمینى في 

السیدات المصابات بسكري الحمل

Role of Second Trimester 
Glycosylated    Hemoglobin (HbA 1c) 
Level In prediction of Birth Weight 
and Amniotic Volume in  Pregnanccy 
Complicated By Gestational Diabetes

مھني محمود عبد الستار / محمد عبد الغني 
عماره /عالء مسعود عبد الجید 2015

1312 47 محمد فؤاد احمد الخرباوي
Obstetrics & 
Gynecology MSc تأثیر تشابك الحبل السرى على نتائج الحمل

Effect of Umbilical Cord Entanglement 
on pegnancy outcome

زكریا فؤاد سند / طارق محمد سید / ھشام 
علي عمار 2016

1364 48 نھال محمد عبد القادر الجیالني
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة سلسلة حاالت وصفیة للنتائج المترتبة 
على المشیمة الملتصقة فیما یخص األمھات 

واالطفال حدیثى الوالدة

Maternal and Neonatal Outcomes of 
Placenta Accreta: a Descriptive Case 
Series Study

محمد احمد سامي قندیل  / طارق محمد سید / 
عبد الحسیب صالح سعد 2016

1379 49 احمد حمدي اسماعیل عیش
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة شق الجلد بالمبضع الجراحى و اإلنفاذ 
الحرارى أثناء

الوالدة القیصریة

SCALPEL VERSUS DIATHERMY SKIN 
INCISION IN
CESAREAN SECTION

ناصر كمال عبدالعال / حامد السید حامد اللقوه 
/ عالء الدین فتح هللا الحلبي /عبد الحمید 

عصام شاھین 2016

1382 50 عبیر السید ابو الفتوح
Obstetrics & 
Gynecology MSc

قیاس شحوم البطن ومقاومة األنسولین للتنبؤ 
بمرض سكر الحمل فى بدایة الحمل

Abdominal Adiposity and Insulin 
Resistance In Prediction Of 
Gestational Diabetes Mellitus In Early 
Pregnancy.

اسامھ علي إبراھیم الكیالنى  /عالء الدین 
الحلبي / إبراھیم على سیف النصر 2016

1383 51 زینب جمال حسن بركھ
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة عن أھمیة معدل الفریتین في دم األم 
وسائل عنق الرحم وعالقتھ بالوالدة التلقائیة 

المبكرة

The diagnostic value of 
cervicovaginal and serum ferritin 
levels in relation to spontaneous 
preterm delivery

مھني محمود عبد الستار / محمد عبد الغني 
عماره / ابراھیم علي سیف النصر 2016

1395 52 كریمھ السید عبد الحمید دسوقي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تقییم العالج بمستحضرات الحدید عن طریق الفم 
و الحقن في النساء الحوامل الالتى لدیھن فقر الدم 

بسبب نقص الحدید

Evaluation of Oral and Parenteral Iron 
Treatment Preparations in Pregnant 
Women with Iron Deficiency Anemia

احمد نبیل عبد الحمید  / طارق محمد سید / 
ھشام علي عمار 2016

1428 53 سمر محمد علي العسالي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة مؤشرات الدوبلر ومؤشر السائل 
االمنیوسى فى االجنة مقیدى النمو

Study Of Fetal Doppler Indices                
  And Amniotic Fluid Index In                     
    Growthly- Restricted Fetuses

محمد عادل  السید / زكریا  فؤاد  سند / عالء 
الدین فتح هللا الحلبي 2016

1447 54 فتحیھ صالح محمد النجار
Obstetrics & 
Gynecology MSc

المقارنة بین ضرورة استخدام أو عدم استخدام 
القسطرة البولیة في الوالدة القیصریة األولیة 

والمتكررة

The necessity of Urethral 
catheterization in repeated versus 
primary cesarean section

محمد محمود فھمي / عالء الدین فتح هللا 
الحلبي / نبیھ إبراھیم سباعي الخولي 2016

1450 55 مریم عبد المنعم ابراھیم محجوب
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مخاطر الوالدة المبكرة الوشیكة المصاحبة لوجود 
حمأة السائل الذي یحیط بالجنین في المرضي 

المھددون بالوالدة المبكرة مع وجود غشاء جنیني 
سلیم

Risk of impending preterm delivery 
associated with the presence of 
amniotic fluid sludge in women in 
preterm labor with intact membranes

مدحت عصام الدین حلمي  / ھیثم ابو علي 
حمزه 2016



1455 56 امل السید علي الجیزاوي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

استخدام عقارالكلوموفین سترات والمیتفورمین 
بخطوات تدریجیة مقابل االستخدام التقلیدي لھم 

بمرضى متالزمة المبیض متعدد الكیسات

Clomiphene Citrate and Metformin 
stair step Protocol versus Traditional 
Protocol In Patients With Polycystic 
Ovary Syndrome محمد سالمھ جاد / محمد عبد هللا رزق 2016

1456 57 ھبھ محمد محمود الفقي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

المقارنھ بین تاثیر استخدام اللولب الرحمي 
وحبوب لیفونورجستریل كوسیلھ منع حمل 

اضطراریھ

Comparison between effectiveness 
using of
 Intra-utrine device and levonorgestrel 
as emergency contraception

محمد محمود فھمي / ھیثم ابو علي حمزه / 
ابراھیم علي سیف النصر 2016

1458 58 دعاء عبد العزیز محمد المنسي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة الحدید السكروز مقابل الحدید المغلف عن 
طریق الفم في عالج انیمیا نقص الحدید في الحمل

Iron Sucrose Versus Oral 
microencapsulated Iron Therapy in 
Treatment of Iron Deficiency Anemia 
in Pregnancy

محمد سالمھ جاد / عالء مسعود عبد الجید / 
رجب محمد داود 2016

1462 59 شذا شھبور مقلد
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة مقارنھ لتأثیرات عقارالمیتفورمین منفرداً 
بعقاري المیتفورمین والسبیرونوالكتون معا  على 

الجوانب    السریریة والكیمیائیة الحیویةلفرط 
األندروجینیھ في متالزمة تكیسات المبیض

A comparative study of effects of 
metformin alone and in combination  
with spironolactone on clinical and 
biochemical aspects of 
hyperandrogenism in polycystic 
ovarian syndrome

ناصر كمال عبدالعال / حامد السید اللقوه / 
عالء الدین فتح هللا الحلبي 2016

1549 60 مینا عدلي روبیل سوس
Obstetrics & 
Gynecology MSc

حقن اللیدوكین في جرح الوالده القیصریھ 
واستخدامھ كمسكن لاللم بعد اجراء القیصریة 

بالمقارنة مع الحقن العضلي للكیتوروالك

Postoperative analgesia for 
Caesarean Section: Local infiltration 
of lidocaine versus ketorolac- A 
Comparative study

محمد احمد سامي قندیل / عالء الدین فتح هللا 
الحلبي / وائل جابر السید الدماطي / ھشام 

علي عمار 2016

1556 61 مني الشحات عبد الشافي خضر
Obstetrics & 
Gynecology MSc

-β وCA125 ، دور اضطرابات  الكیس المحي
 HCG

في التنبؤ بفقدان الحمل في الثلث االول

Yolk Sac Abnormalities, Serum CA125 
and serum β-HCG as Predictors of 
First Trimester Pregnancy Loss

شریف محمد صالح الدین عبدالسالم  / 
عبدالحسیب صالح سعد 2016

1564 62 رشا فؤاد عبد الكریم محمود
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تقییم فاعلیة عقار سترات السیلدینافیل فى 
اإلجھاض المتكرر الغیر مفسر

Oral sildenafil citrate in unexplained 
recurrent pregnancy loss

ایمن عبد القادر شبانھ / حامد السید حامد 
اللقوة / عالء الدین فتح هللا الحلبي / إبراھیم 

على سیف النصر 2016

1594 63 امیره حفني السبعاوي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

اعطاء النیفیدیبیین عن طریق الفم كجرعة وقائیة 
للحد من الوالدة

المبكرة:دراسة عشوائیة فى النساء عالیة الخطورة

Prophylactic oral nifedipine to reduce 
preterm delivery:
a randomized controlled trial in 
women at high risk

عماد الدین علي سلیمان  / محمد عبد الغنى 
عماره  / ھیثم ا بو على حمزه 2016

1619 64 باھي فایق السید البسیوني
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة بین الطرق المختلفة لغلق الرحم أثناء 
القیصریة

Comparative Study between Different 
Techniques of Closure of Uterine 
Incision During Cesarean Section

ناصر كمال عبدالعال / اسامھ علي الكیالني / 
عالء الدین فتح هللا الحلبي  / نبیھ إبراھیم 

الخولي 2016

1641 65 احمد علي خلف هللا ناصف
Obstetrics & 
Gynecology MSc

انتشار التھاب المھبل البكتیري بین المستخدمین 
T380 المزمنین للولب النحاسي

Prevalence of aerobic Bacterial 
vaginosis among chronic copper T380 
IUD  users

سعید عبد العاطي صالح   /إبراھیم علي سیف 
النصر 2016



1652 66 عبیر عاصم عماره
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة بین آثار عقار الكاربیتوسین مقابل 
األوكسیتوسین داخل عضلة الرحم وعن طریق 

التسریب الوریدي أثناء العملیة القیصریة 
األختیاریة للوقایة من نزیف ما بعد الوالدة

Comparison of the effects of 
carbetocin versus intramyometrial 
and continuous intravenous infusion 
of oxytocin during elective cesarean 
section for prophylaxis of postpartum 
hemorrhage

احمد نبیل عبدالحمید / طارق محمد سید  / 
ھیثم أبو علي حمزه 2016

1665 67 محمد وحید عبد العزیز السراج
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دور اشعة الدوبلر فى حاالت النزیف المھبلى مع 
عقار میدروكسى بروجستیرون اسیتات المختزن

Role of Doppler sonography in cases 
of irregular uterine bleeding with 
Depot medroxy-
Progesterone acetate

 مدحت عصام الدین حلمي / عالءالدین فتح هللا 
الحلبى / ھیثم ابوعلى حمزه 2016

1680 68 رشا حسین ابو الفتوح الحنفي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسھ دور كال من سى ریأكتف بروتین 
والفوسفاتیز القلوى وطول عنق الرحم فى التنبؤ 

بالوالده المبكره واالستجابھ للعالج بمثبطات 
الطلق المبكر

Role of C- Reactive protein, Alkaline 
phosphatase and Cervical length  in 
Prediction Of Preterm Delivery and 
Response to TocoIytic Therapy

ایمن عبد القادر شبانھ / حامد السید اللقوه / 
نبیھ ابراھیم الخولي 2016

1693 69 محمود نافع
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنھ فاعلیة عقار السیفیكسیم وعقار 
االموكسیسیلین كالفیولینك في عالج الجرثومة 

البولیھ عدیمة األعراض في الحوامل

Comparing the Efficacy of cefixime 
Versus Amoxicillin/Clavulanate in the 
Treatment of Asymptomatic 
Bacteriuria in Pregnant Women

عماد الدین علي سلیمان / محمد عبدالغني 
عماره / عبدالحمید عصام شاھین 2016

1694 70 ھناء حلمي عبد المجید جعفر
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیر اعطاء الكابرجولین على تدفق الدم بالشریان 
الرحمى بالسیدات اللواتى تعانین من تكیسات 

بالمبیض

Effects of Cabergoline administration 
on uterine perfusion in women with 
polycystic ovarian syndrome

اسامھ علي الكیالنى / نبیھ ابراھیم الخولى / 
ھیثم ابوعلى حمزه 2016

1703 71 اسماء فوزي احمد سالمھ
Obstetrics & 
Gynecology MSc

طول عنق الرحم باألشعة فوق الصوتیة بعد ربط 
الرحم للتنبؤ بالوالدة المبكرة لدى مرضى ربط 
عنق الرحم الموضح بالموجات فوق الصوتیة

Post-cerclage ultrasonographic 
cervical length to predict preterm 
delivery in ultrasound indicated 
cervical cerclage patient

مدحت عصام الدین حلمي  / ھیثم ابو علي 
حمزه 2016

1719 72 احمد عبد الحلیم محمد فوزي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة لتقییم فعالیة و تحمل دواء (دینوجست) 
مقابل (زیت زھرة الربیع المسائیة) لعالج آالم 

الحوض المصاحبة لبطانة الرحم المھاجرة

Evaluation of Effectiveness and 
Safety of Dienogest Versus Evening 
Primrose Oil for The Treatment of 
Endometriosis-Associated Pelvic Pain

محمد سالمھ محمود جاد / مھني محمود عبد 
الستار  / رجب محمد داوود 2016

1727 73 امیره یوسف السید موسي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دور قیاس  الموجات الفوق صوتیھ المھبلیھ 
لجدار وعنق الرحم في التنبوء بالوالدة المبكرة 

فى حاالت التوأم

The Role Of Transvaginal Ultrasound 
Measurment Of Myometrial Thickness 
Versus Cervical Length In The 
Prediction Of Preterm Labor In Twins 
Gestations

محمد محمود فھمي / ھیثم ابوعلي حمزه / 
ابراھیم على سیف النصر 2016

1729 74 لمیاء عبد العزیز عمران
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مضادات الفطریات عن طریق الفم مقابل 
الموضعیة لعالج داء المبیضات الفرجیة المھبلیة 

المتكرر

Oral versus topical antifungal 
treatment for recurrent vulvovaginal 
candidiasis

محمد احمد سامي قندیل / طارق سید محمد / 
عبد الحمید عصام شاھین 2016



1746 75 یحیي زكریا السید غنام
Obstetrics & 
Gynecology MSc

فعالیة المیسوبروستول وحده أو باالشتراك
مع حمض الترانیكسامیك في الحد من فقدان الدم 

أثناء العملیة القیصریة

Efficacy of Misoprostol alone or in 
combination 
with tranexamic acid in reducing 
blood loss
 during the caesarean section

مھني محمود عبدالستار / عالء مسعود 
عبدالجید / رجب محمد داود 2016

1764 76 سمر علي كمال صحصاح
Obstetrics & 
Gynecology MSc

العالقة بین مستوى بروتین سى التفاعلى فى 
المصل فى الشھور األولى من الحمل والوالده 

المبكره

Serum C_reactive protein levels in 
early pregnancy and the risk of 
preterm labor

زكریا فؤاد سند / حامد اللقوه / عبد الحمید 
عصام شاھین 2016

1786 77 یاسمین مصطفي جمعھ یوسف
Obstetrics & 
Gynecology MSc

 عالج الحدید بالفم مرتین أسبوعیا مقابل الیومى 
للسیدات الحوامل الالتى لدیھن أنیمیا نقص الحدید

TWICE WEEKLY VERSUS DAILY 
ORAL IRON TREATMENT IN 
PREGNANT WOMEN WITH IRON 
DEFICIENCY ANEMIA

طارق محمد سید / عبد الحسیب سعد صالح / 
احمد محمد نوفل 2016

1789 78 احمد حمدي توفیق طایع
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دور قیاس نسبة ألفافیتوبروتین لألم خالل الثالث 
شھور الوسطي للحمل مع استخدام دوبلر الشریان 

الرحمي فى التنبؤ المبكر بحاالت تسمم الحمل

The Role of Combined Second 
Trimester Maternal Serum
Alpha-Fetoprotein and Uterine Artery 
Doppler in Early Prediction of Pre-
Eclampsia ناصر كمال / عالء الحلبي / نبیھ الخولي 2016

1792 79 ھبھ محمد سالمھ
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دیبوبروفیرا ضد النوریسیسترون اسیتات بالفم في 
عالج فرط تنسج بطانھ الرحم الغیر نمطیة

Depo-Provera versus Oral 
Norethisterone Acetate in 
Management of Endometrial 
Hyperplasia Without Atypia

سعید عبد العاطي صالح / نبیھ إبراھیم الخولي 
/ آیات شعبان حمیده 2016

1804 80 سمر منیر شحاتھ عمیر
Obstetrics & 
Gynecology MSc

حدوث نتائج االرتباط بین مستوى الثالوث االول 
لالمھات من بروتین البالزما( أ ) المرتبط بالحمل 

ومخاطرة الحمل السلبیة

ASSOCIATION BETWEEN FIRST-
TRIMESTER MATERNAL LEVEL OF 
PREGNANCY ASSOCIATED PLASMA 
PROTEIN-A AND THE RISK OF 
ADVERSE PREGNANCY OUTCOMES

محمد محمود فھمي /طارق محمد سید / عبیر 
محمد محي الدین السعید 2016

1807 81 محمد حسن سلیمان
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة للمقارنة بین فعالیة ودرجة أمان استخدام 
االنسولین, المیتفورمین والجلیبنكالمید في التحكم 

في مرض سكري الحمل

Comparison of the efficacy and safety 
between Insulin, Metformin and 
Glibenclamide in management of 
gestational diabetes mellitus

احمد نبیل عبد الحمید / عالء مسعود عبد الجید 
/إبراھیم علي سیف النصر 2016

1808 82 لبني محمد عبد الحكم سالم
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیر البروچسترون المھبلي المستخدم لمنع 
الوالدة المبكرة علي تدفق الدم في الدورة الدمویة 

الخاصة باألم والجنین

Effect of vaginal progesterone in 
prevention  of preterm labor on fetal 
and maternal Doppler hemodynamics

ذكریا فؤاد سند  / حامد السید اللقوه / محمد 
عبد الغني عمارة 2016

1812 83 ساره اشرف شریف الزالل
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة بین دور كل من الصقة النیتروجلیسرین و 
النیفیدیبین و سلفات الماغنسیوم في الوالدة 

المبكرة

Comparison between the role of 
Nitroglycerine dermal patch, 
Nifedipine and Magnesium sulphate 
for acute tocolysis of preterm labour

اسامھ علي الكیالني / عالء الدین فتح هللا 
الحلبي / نبیھ إبراھیم الخولي 2016

1830 84 حامد ھاني الصاوي یسن
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تقیم حجم المشیمھ و الدوره الدمویھ المشیمیھ 
بواسطھ السونار ثالثى االبعاد  فى حاالت ارتفاع 

ضغط الدم المصاحب للحمل

Three-Dimensional Sonographic 
Assessment of Placental Volume and 
Vascularization in Pregnancies 
Complicated by Hypertensive

عماد علي سلیمان / محمد عبدالغنى عماره / 
عبدالحمید عصام شاھین 2016



1836 85 مروه محمود حسن عمر
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دور داللة األورام 125 فى الدم والموجات فوق 
الصوتیة في التنبؤ المبكر للنتائج المرتبطة 

باإلجھاض المنذر.

Role of CA-125 andUltrasound in Early 
Prediction of outcome of Threatened 
Misscarrige

ایمن عبد القادر شبانھ    /    حامد السید 
اللقوة  / ھیثم أبو علي حمزة   / محمد 

السباعى عنتر 2016

1863 86 محمد محمد ر ضا الشیخ
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تقییم مؤشر المشیمة الملتصقة كعامل تنبؤي 
لالختراق المشیمي في حاالت المشیمة المتقدمة

Evaluation of Placenta Accreta Index 
to predict 
Placental Invasion in patients with 
Placenta Previa

زكریا فؤاد سند / حامد السید اللقوه / ھیثم 
ابوعلي حمزة 2017

1883 87 احمد فاروق السعید اسماعیل
Obstetrics & 
Gynecology MSc

المقارنھ بین الالكتوفرین والحدید المحمل على 
االحماض االمینیھ وفومارات الحدید فى عالج 

أنیمیا نقص الحدید فى الحمل

Lactoferrin versus Amino Acid 
Chelated Iron versus ferrous fumarate 
for Treatment of Iron Deficiency 
Anemia During Pregnancy

شریف محمد صالح الدین عبد السالم  / ھیثم 
ابوعلي حمزه 2017

1973 88 محمد شحاتھ عبد الجلیل سلیمان
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة لتوضیح دور السیستاتین سي و البیتا ٢ 
میكروجلوبیولین فى مرض تسمم الحمل

Cystatin C and β2 microglobulin in 
pre-eclampsia.
A prospective study

محمد عادل السید / حامد السید اللقوه / ھیثم 
ابوعلي حمزة 2017

2002 89 نورا حسن عبد الحمید العبد
Obstetrics & 
Gynecology MSc

سرعة سریان الدم بالشریان المخي األوسط 
بواسطة الدوبلر وحجم السائل األمنیوسي في 

التنبؤ بنتاج الحمل المطول

Middle Cerebral Artery Doppler and
Amniotic Fluid volume in Predicting
Perinatal Outcome in Prolonged 
Pregnancies

محمد محمود فھمي / عالء الدین فتح هللا 
الحلبي / ھیثم ابو علي حمزه 2017

2004 90 منار مجدي عبد العزیز دراز
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسھ التغیرات بالدوره الدمویة للجنین فى حالھ 
إصابة األم الحامل بفقر دم من النوع الشدید 

وتقییمھا بالدوبلر

Doppler evaluation of fetal 
hemodynamic changes in case of 
severe maternal anemia مدحت عصام الدین حلمي / ھیثم ابوعلى حمزه 2017

2013 91 مصطفي عبد الحكیم محمد
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیر عقار النیتروجلسرین عبر الجلد بالمقارنة 
بعقار سترات السیلدینافیل على مؤشرات الدوبلر 

في حاالت تأخر نمو الجنین داخل الرحم

The effect of transdermal nitroglycerin 
compared to sildenafil citrate on 
Doppler indices in cases of 
intrauterine growth restriction

زكریا فؤاد سند /  حامد السید اللقوه /ھشام 
صالح الدین محمود / احمد زكي نوفل 2017

2014 92 دینا عبد هللا عبد السالم
Obstetrics & 
Gynecology MSc

استخدام حقن الماء المعقم تحت الجلد مقابل 
استخدام عقار البیثیدین لتقلیل ألم المرحلة االولي 

من الوالدة

Intradermal  Sterile Water Injection 
versus Intramuscular Pethidine 
Injection for Pain Relief in Active 
Phase of First Stage of Labor

احمد نبیل عبد الحمید / طارق محمد سید / 
ھیثم ابو علي حمزه 2017

2020 93 ساره شوقي محمد عالم
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة استخدام عقار الباراسیتامول و البیثیدین 
على آالم الوالدة

Intravenous paracetamol versus 
intravenous pethidine hydrochloride  
in management of labour pains

سعید عبدالعاطي صالح / احمد محمد نوفل  / 
محمد السباعى عنتر 2017

2022 94 ساره السید عبد العزیز حسن
Obstetrics & 
Gynecology MSc

التنبؤ بنجاح استخدام لولب ما بعد المشیمة عن 
طریق استخدام الموجات الفوق صوتیة

Predicting Successful Use Of Post 
Placental Intrauterine Contraceptive 
Device By Ultrasound

عماد الدین علي سلیمان / محمد عبدالغنى 
عماره /  ھیثم ابو على حمزة 2017

2071 95 ھاني محمود خالف
Obstetrics & 
Gynecology MSc

التنبؤ  بمصیر االجھاض المنذر  باستخدام  
مواصفات الفحص بالموجات الصوتیة والتقییم 

بالدوبلرعلي الشرایین الرحمیة والتیار الدموى ما 
تحت المشیمى

Prediction of threatened miscarriage 
outcome using ultrasound criteria and 
Doppler  assessment of uterine 
arteries and subchorionic blood flow

محمد محمود فھمي / عالء الدین فتح هللا 
الحلبي / محمد شوقي عبدهللا / احمد محمد نوفل 2017



2096 96 عمرو محمود سعد الخیاط
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تقییم العالقة بین عالمات تمدد الحمل وااللتصاقات 
داخل البطن فى السیدات الحوامل الوالدات بعمیلة 

قیصریة سابقة

Assessment of the relationship 
between abdominal striae gravidarum 
and intra-abdominal adhesions in 
pregnant women with history of 
previous cesarean section

ناصر كمال عبد العال / اسامھ علي الكیالنى / 
إبراھیم على سیف النصر 2017

2098 97 مروه محمدي محمد عتیم
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیر الدیكسامیثازون الوریدي على إعداد عنق 
الرحم وتحریض المخاض

Effect of Intravenous Dexamethasone 
on Preparing the Cervix and Labor 
Induction

محمد سالمھ جاد/ عالء مسعود  / ھشام علي 
عمار 2017

2103 98 حسین محمد عبد الوارث اسماعیل
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تقییم تدفق الدم في شریان المبیض بعد العالج 
بعقار المیتفورمین في السیدات المصابات 

بمتالزمة تكیسات المبایض

Assessment of ovarian stromal blood 
flow after metformin treatment in 
women with polycystic ovary 
syndrome

مھني محمود عبد الستار / اسامھ علي 
الكیالني / عالء الدین فتح هللا الحلبي 2017

2107 99 الھام فتحي السیسي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

  نیفیدیبین مقابل البروجسترون كعالج استمراري 
لوقف المخاض                     

                           ونتائج فترة ما حول 
الوالده

Nifedipine versus progesterone as 
A maintenance tocolysis and perinatal 
outcome

عالء مسعود عبد الجید / رجب محمد داود / 
احمد محمد نوفل 2017

2110 100 ھیام احمد سلیمان محمد البیلي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیر االكتشاف المبكر وعالج التھاب المھبل 
البكتیرى فى منع الوالدة المبكرة

Impact of early detection and 
management of bacterial vaginosis on 
prevention of preterm labour

ایمن عبدالقادر شبانھ / إبراھیم علي سیف 
النصر / أحمد محمد نوفل 2017

2125 101 الھام طھ عبد الفتاح عید
Obstetrics & 
Gynecology MSc

إستخدام حامض السالسلیك(األسبرین) بجرعات 
صغیرة لمنع حدوث تسمم الحمل

The Use of Acetylsalicylic Acid 
"Aspirin" in Low doses For 
Prevention of Pre-eclampsia

مھني محمود عبد الستار / رجب محمد داود / 
إبراھیم على سیف النصر 2017

2127 102 ایمان نبیل فتحي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

قیاس نسبة البروالكتین في السائل المھبلي 
كوسیلة تشخیصیة في حاالت االشتباه في االنفجار 

المبكر في جیب المیاه

Vaginal Fluid Prolactin level as a 
diagnostic tool in cases of suspected 
premature rupture of membranes

سعید عبد العاطي صالح / عالء مسعود جمعھ 
/ محمد السباعي عنتر 2017

2161 103 ایمان جمال عیاد
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة دور البروكالسیتونین واالنترلوكین 6 في 
دم االم لتوقع العدوي داخل السائل االمنیوسي

Comparison between the Role of 
Maternal Serum Procalcitonin and 
Interleukin-6 in Prediction of Intra-
amniotic Infection

شریف محمد صالح الدین عبد السالم / ابراھیم 
علي سیف النصر 2017

2194 104 كیرلس ناجي فكري فھمي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

القیمة التنبؤیة لمؤشرات دوبلر الشریان الكلوى 
للجنین فى حاالت نقص السائل السلوى وزیادتھ 

الغیر معروف سببھا .

Predictive Value of Fetal Renal Artery 
Doppler Indices in Idiopathic 
oligohydrmnios and Polyhydramnios

زكــریــا ســنــد / عـــالء مــــســعـود / رجـــب 
داوود / ھـشـام صـالح الـدیـن مـحـمـود 2017

2235 105 ھبھ طلعت محمد الرخاوي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

األوكسیتوسین مقابل ھرمون الغدة التناسلیة 
المشیمیة البشریة لتحریض اإلباضة في النساء 

الالتي تعاني من تأخر اإلنجاب ویخضعن لتنشیط 
التبویض

Oxytocin versus Human Chorionic 
Gonadotrophin for Triggering of 
Ovulation in Infertile Women 
Undergoing Ovulation Induction سعید عبدالعاطي صالح / ھیثم ابوعلي حمزه 2017

2298 106 محمود عبد السمیع نافع
Obstetrics & 
Gynecology MSc

العالقة بین العدوى بالبكتریا الحلزونیة البابیة 
والعقم الغیر  مفسرعند السیدات

The relation between Helicobacter 
Pylori Infection in Women and 
unexplained infertility

زكریا فؤاد سند / حامد السید اللقوه / نبیھ 
ابراھیم الخولي / محمد السباعي عنتر 2017

2311 107 تامر یوسف نصر عطیھ
Obstetrics & 
Gynecology MSc

قیاس آثار الدكسامیثازون علي تدفق موجات 
الدوبلر بالجنین

Effects of dexamethasone on fetal 
Doppler flow velocimetry

طارق محمد سید  / ھشام صالح الدین محمود 
/ احمد محمد نوفل 2017



2313 108 شیماء اسالم محمد علي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دور منظار الرحم ومنظار البطن في تقییم  تأخر 
اإلنجاب  غیر المفسر

Role of Hysteroscopy and 
Laparoscopy in Evaluation of 
Unexplained Infertility

محمد سالمھ جاد  /  رجب محمد داود  / محمد 
السباعي عنتر 2017

2314 109 سعید رمضان سعید حطب
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دورعامل نخرالورم الفا فى النساءالالتى یعانین 
من االجھاض المتكرر

Predictive value of tumor necrosis 
factor alpha (TNFα) in women with 
recurrent pregnancy loss

محمد عادل السید / رجب محمد داوود / عبد 
الحمید عصام شاھین 2017

2325 110 محمد احمد محمد زعربان
Obstetrics & 
Gynecology MSc

العالقة بین سماكة المشیمة فى األثلوث الثانى 
والثالث مع عمر الحمل بالموجات فوق الصوتیة و 

وزن الجنین

The correlation between second and 
third trimester placental thickness 
with ultrasonographic gestational age 
and fetal weight

احمد نبیل عبدالحمید / طارق محمد سید  / 
عبدالحمید عصام شاھین 2017

2336 111 احمد حمدي بدر حشیش
Obstetrics & 
Gynecology MSc

استعادة حركة األمعاء بعد التخدیر الكلى 
مقارنةً بالتخدیر النصفي في الوالدات القیصریة

Regain of gastrointestinal motility 
after general anesthesia versus spinal 
anesthesia in cesarean section.

مھني محمود عبدالستار / محمد عبد هللا رزق 
/احمد محمد نوفل 2017

2394 112 امیلي میشیل فھمي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

استخدام السونار المھبلي فى مقابل استخدام 
االشعة بالصبغة على الرحم واالبواق فى تقییم 

الندبة الناتجة عن الوالدة القیصریة

Endovaginal   Ultrasound Versus 
Hysterosalpingography in Evaluation 
of Cesarean Section Scar

محمد سالمھ جاد / عالء الدین عبد الفتاح 
الحلبي / محمد  السباعى عنتر 2017

2421 113 محمد صالح سلیم محمد
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دور دالالت الدوبلر للشریان الرحمي ف تقییم 
نزف ما حول االیاس

Role of Uterine artery Doppler indices 
in evaluation of patients with 
Perimenopausal bleeding

ایمن عبدالقادر شبانھ / محمد عبدهللا رزق / 
دالیا محمد ابراھیم / شیماء عبد الحمید حسنین 2017

2428 114 اسماء نبوي بسطویسي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تحرى وجود عدوى الجرثومة المھبلیة قبل وبعد 
تركیب اللولب الرحمى

Screening for Bacterial Vaginosis 
before and after Intrauterine Device 
Insertion

احمد نبیل عبد الحمید / طارق محمد سید / 
إیمان حسني محمد سالم 2017

2430 115 نھي مختار طاھر الشیخ
Obstetrics & 
Gynecology MSc

التنبؤ بنوع الوالدة في السیدات الحوامل ألول مرة 
بواسطة الموجات فوق الصوتیة عن طریق العجان

Role Of  Intrapartum Transperineal 
Ultrasound In Predicting Mode Of 
Delivery In Primigravid Women

محمد محمود فھمي / عالء الدین فتح هللا 
الحلبي / ھیثم ابو علي حمزه / إبراھیم علي 

سیف النصر 2017

2433 116
ھاجر عبدا لشافي عبد الفتاح 

یوسف
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة بین اإلحداث  المبكر والمتأخر لثقب فى 
الغشاء االمنیوسى فى السیدات الالتى لم یسبق 

لھن الوالدة بعد تحفیز الوالدة بالمیزوبرستول عن 
طریق المھبل

Early  Versus Delayed Amniotomy 
After Vaginal Misoprostol for Labour 
Induction In Nulliparous Women

ایمن عبدالقادر شبانھ  / عالءالدین فتح هللا 
الحلبي / نبیھ إبراھیم الخولي  / محمد 

السباعى عنتر 2017

2439 117 ایمان حمدي عبد الغني
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة تحلیلیة لنتائج االمھات والموالید الجدد فى 
مستشفى تعلیمى ثالثى الرعایة

Maternal and Neonatal Outcomes at 
Tertiary Care Teaching Hospital: an 
Analytic Study

طارق محمد سید / احمد محمد نوفل / ھبھ 
فرج سالمة 2017

2506 118 ھدي ابراھیم عبدا للطیف عســاف
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة نتائج وطرق عالج المرضي الذین یعانون 
من التصاق المشیمة المرضي في مستشفى 

جامعة المنوفیة

Menoufia University Hospital 
Experience In Mangement Of the 
Patients with Morbidly Adherent 
Placenta

عالء الدین فتح هللا الحلبي / نبیھ إبراھیم 
الخولي / محمد السباعي عنتر 2017

2515 119 احمد طارق قندیل
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة بین حقن عقار بوبیفاكین تحت الجلد مقابل 
میلوكسیكام بعد الوالدة القیصریة الزالةاأللم.

The Comparison of Intra incisional 
Bupivacaine Infiltration versus 
Meloxicam Infiltration on Post 
cesarean Section Pain Relief

مدحت عصام الدین حلمي  / صفاء محمد ھالل 
/ محمد السباعي عنتر 2017



2604 120 احمد عبد الناصر ابراھیم كساب
Obstetrics & 
Gynecology MSc

استخدام الموجات الفوق صوتیھ والدوبلر الملون 
لتشخیص متالزمھ االندماغ

المشیمى

Diagnosis of Morbidly Adherent 
Placenta by Transabdominal 
Ultrasound and Color Doppler Imaging

سعیدعبدالعاطي صالح / عالء فتح هللا الحلبى / 
محمدالسباعى عنتر 2018

2666 121 عبد هللا جوھر عبد هللا عرفات
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة مقارنة بین الوالدات القیصریة في 
مستشفیات الرعایة الثانویة والثالثیة

COMPARATIVE STUDY OF 
CESAREAN SECTION IN SECONDARY 
AND TERTIARY HEALTH CARE 
LEVELS

محمد محمود فھمي / عالء الدین فتح هللا 
الحلبي / ھالھ مروان محمد جبر / ھبة فرج 

محمد سالمة 2018

2694 122 امل شفیق حامد عمر
Obstetrics & 
Gynecology MSc

اجراء المنظار الرحمي مقابل الموجات فوق 
الصوتیة المھبلیة

في السیدات الالتى لدیھن عقم قبل اجراء الحقن 
المجھري

Hysteroscopy versus Transvaginal 
Ultrasound
in Infertile Women Prior to 
Intracytoplasmic
Sperm Injection

محمد احمد سامي قندیل / طارق محمد سید  / 
أحمد محمد ثروت 2018

2706 123 فاطمھ فتحي محمود
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة فعالیة استخدام اللیتروزول مع 
المیزوبروستول في عمل إجھاض طبي في الثالث 

أشھر األولى من الحمل

The study of efficacy of adjunctive 
use of letrozole and misoprostol  in 
the medical induction of  first 
trimester  abortion

ناصر كمال عبد العال / عالء الدین فتح هللا 
الحلبي / اسامھ علي الكیالني / أحمد محمد 

نوفل 2018

2714 124 رشا معوض مصلحي نابت
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیر استخدام دواء المیزوبروستول تحت اللسان 
لمنع حدوث نزیف ما بعد الوالدة في السیدات 
الالتي یخضعن لوالدة قیصریة سفلى اختیاریة 

متكررة

Impact of Sublingual Misoprostol in 
prevention of primary postpartum 
hemorrhage in Women Undergoing 
Elective Repeated Lower Segment 
Caesarean Section

عالء الدین فتح هللا الحلبــي / نبیھ إبراھیم 
الخولي / محمد السباعي عنتر 2018

2715 125 ضحي جمال محمد حشیش
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة العالقھ بین مستوي بروتین C التفاعلي و 
نسبة حدوث الحمل في السیدات عن طریق الحقن 

المجھري

The Predictive value of C - reactive 
protein level and pregnancy outcome
In IVF \ICSI cycle

عالء الدین الحلبي  / نبیھ ابراھیم الخولي  / 
عبد الحمید عصام شاھین 2018

2728 126 منال فوزي الحسانین
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مستوىالكیمیرین خالل األشھر الثالثة األولى من 
الحمل وخطر اإلصابة بسكر الحمل

Serum Chemerin Level in early 
pregnancy and its correlation with 
onset of Gestational Diabetes Mellitus

ناصر كمال عبدالعال  /عالء الدین فتح هللا 
الحلبي  / احمد محمد نوفل / زینب عبدالعزیز 

قاسمي 2018

2739 127 احمد السید ابراھیم محمد ناصر
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة المشیمة الجانبیة ودوبلر الشریان الرحمي 
في التنبؤ بتسمم الحمل

Study of placental laterality with 
uterine artery Doppler in the 
prediction of preeclampsia

ناصر كمال عبد العال  / اسامھ علي الكیالني / 
ھشام صالح الدین محمود / ھبة فرج سالمة 2018

2794 128 ھیثم حسن حسن السلموني
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیر حمض الترانیكسامیك فى تقلیل حجم الدم 
المفقود أثناء و بعد العملیة القیصریة

Effect of tranexamic acid in reduction 
of blood loss during and after 
cesarean delivery

زكریا فؤاد سند / حامد السید اللقوه / عالء 
مسعود جمعة / ھیثم ابوعلي حمزة 2018

2865 129 اسالم عمر یسري السراج
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیر حجم السائل األمنیوسي علي دقة وزن 
الجنین المقدر بالموجات فوق الصوتیة عند نھایة 

الحمل

Amniotic fluid volume effect on the 
accuracy of sonographic estimated 
fetal weight at term

سید عبدالمنعم محمود / عالء الدین فتح هللا 
الحلبي  / محمد شوقى عبدهللا / محمد السباعى 

عنتر 2018

2909 130 ھویدا احمد محمد عبد الحافظ
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیرالكحھ (السعال القسري) فى تقلیل االلم اثناء  
تركیب اللولب

The Analgesic Efficacy of Forced 
Coughing During Intra Uterine 
Contraceptive
Device Insertion

محمد محمود فھمي /  نبیھ ابراھیم الخولي / 
محمد السباعى عنتر 2018



2922 131 یارا عبد الفتاح مصطفي خورشید
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دور دوبلر الشریان الرحمي لتشخیص المشیمة 
المتقدمة الملتصقة

Role uterine artery Doppler in 
diagnosis of  placenta accrete in 
patients with placenta previa.

محمد محمود فھمي  / عالء الدین فتح هللا 
الحلبي / ھیثم ابو علي حمزه / محمد السباعي 

عنتر 2018

2996 132 ولید یحیي عبدالحلیم بعلط
Obstetrics & 
Gynecology MSc

األوكسیتوسین مقابل المیزوبروستول تحت اللسان 
 في تحریض الوالدة في حالة اإلنفجار المبكر 

لجیب المیاه

Oxytocin versus sublingual 
misoprostol for induction of labour in 
term prelabour rupture of 
membranes: A randomized controlled 
trial

ناصر كمال عبدالعال / عالء الدین فتح هللا 
الحلبي / عبدالحسیب صالح سعد 2018

3000 133 ھدي رمضان احمد عباس
Obstetrics & 
Gynecology MSc

العالقة بین مؤشرات الدوبلر في الثلث األخیر من 
الحمل كمتنبئ لحالة األطفال حدیثي الوالده في 

السیدات الالتي یعانین من تسمم الحمل و الحمل 
الطبیعي

Correlation between Doppler Indices 
as a predictor of neonatal outcome in 
normal and pre-eclamptic women in 
the Third trimester

محمد عادل السید / رجب محمد داوود / 
عبدالحمید عصام شاھین 2018

3091 134 ایمان ابراھیم محمد حجازي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

إعطاء دواء المیزوبریستول تحت اللسان قبل 
تركیب اللولب لنساء سبق لھن الوالدة بالعملیة  

القیصریة فقط : دراسة مقارنة

Intra Uterine Contra Ceptive Device 
Insertion With Sub Lingual 
Misoprostol in womem Delivered Only 
By Cesearian Section,  Acompartive 
Study

محمد عبدالغني عماره / عالء الدین فتح هللا 
الحلبي  / عبد الحمید عصام شاھین / دالیا 

ابراھیم مرسي 2018

3092 135 مصطفي مجدي الشابوري
Obstetrics & 
Gynecology MSc

إعطاء المیزوبروستول مھبلیا و اللیجنوكین لعنق 
الرحم قبل ادخال لولب منع الحمل للرحم

Vaginal Misoprostol And Cervical 
Lignocaine Administration  Before 
Intrauterine Contraceptive Device 
Insertion

طارق محمد سید  / عالء مسعود عبدالجید / 
ھبھ ماجد ابو شادي 2018

3093 136 االء  ناجي محمد الغزالي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تقنیة المحافظة علي الرحم في حاالت المشیمة 
الملتصقة في مستشفي المنوفیة  الجامعي

Conservative surgical novel  
technique of placenta accreta in 
Menoufia University Hospital

حامد السید اللقوه / زكریا فؤاد سند / نبیھ 
ابراھیم الخولي  / محمد السباعي عنتر 2018

3112 137 ساره مجدي فضل علي محمد
Obstetrics & 
Gynecology MSc

كیفیة تشخیص التشوھات الوریدیة الشریانیة فى 
جدار الرحم المكتسبة بعد عملیة توسیع وكحت 
الرحم عن طریق السونار ثنائى االبعاد والدوبلر

Acquired uterine enhanced 
myometrial vascularity after dilation 
and curettage diagnosed by color flow 
Doppler ultrasonography

محمد عبد الغني عماره / عبد الحمید عصام 
شاھین / عبد الحسیب صالح سعد 2018

3113 138 شادي محمد صبحي امین
Obstetrics & 
Gynecology MSc

الموجات فوق الصوتیة أثناء الوالدة للتنبؤ 
بالوالدة المھبلیة في بكریة الحمل

Intrapartum Ultrasound To Predict 
Vaginal Labor In Primigravida

محمد احمد سامي قندیل / عالء الدین فتح هللا 
الحلبي / ھشام علي عمار / محمد السباعي 

عنتر 2018

3124 139 عبدالغني احمد محمد جوید
Obstetrics & 
Gynecology MSc

التنبؤ بنجاح انھاء االجھاض الفائت بأستخدام 
عقار المیزوبرستول فى األثلوث االول من الحمل 

عن طریق قیاس مستوى ھرمون الحمل بالدم.

Success of Medical Termination of 
Missed Abortion within 24 hours with 
Misoprostol Monotherapy in the First 
Trimester of Pregnancy using Serum 
B-HCG Level as a Predictive Factor.

محمد احمد سامي قندیل / عالء الدین فتح هللا 
الحلبى / احمد محمد ثروت ابو دقیقھ 2018

3136 140 رشا زكي عبدالعزیز
Obstetrics & 
Gynecology MSc

القیمھ التنبؤیھ لتوسیع عنق الرحم فى العرض 
المبدئى للوالده والتدخل التالى

Predictive Value of Cervical Dilatation 
at Initial Presentation in Labor and 
Subsequent Intervention

طارق محمد سید  / عصام عبد الظاھر امین / 
ھشام علي عمار 2018



3198 141 احمد فوزي حنفي محمود
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة بین فیوماریت الحدید والحدید ثنائي 
الجلیسین والحدید متعدد السكارید في عالج فقر 

الدم (األنیمیا) عبر الفم خالل فترة الحمل

Comparison Between Iron Fumerate, 
Iron Bisglycinate And Iron 
Polysaccharides As Oral Treatment 
For Iron Deficiency Anemia During 
Pregnancy

مدحت عصام الدین حلمي / نبیھ إبراھیم 
الخولي / ھبھ ماجد ابو شادي 2018

3206 142 سالي محمد علي بدر
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیر إعطاء عقار الدیكسامیثازون قبل الوالدة 
على شكل موجات الدوبلر الجنینیة في النساء 

المعرضات لخطر الوالدة المبكرة

Effect of antenatal dexamethasone 
administration on fetal and 
uteroplacental Doppler waveforms in 
women at risk for spontaneous 
preterm birth

ایمن عبد القادر شبانھ /  نھاد محمود حسني  
/ محمد السباعي عنتر 2018

3234 143 رحاب محمد ابراھیم حجاج
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دقة اختبار انزالق األحشاء بالموجات فوق 
الصوتیة في التنبؤ بوجود التصاقات داخل البطن

Accuracy of ultrasonographic visceral 
slide test in predicting the presence 
of intra-abdominal adhesions

زكریا فؤاد سند / حامد السید اللقوه / طارق 
محمد سید / ایمن السید سلیمان 2018

3246 144 محمد فكري محمد عطاهللا
Obstetrics & 
Gynecology MSc

قیاس سمك األنسجة الرخوة بفخذ الجنین قبل 
الوالدة بإستخدام الموجات فوق الصوتیة لتنبؤ 

وزن الجنین عند الوالدة

Antenatal ultrasound measurement of 
fetal thigh Soft-tissue thickness as a 
predictor of fetal birth weight

سید عبد المنعم / عالء مسعود عبد الجید / 
ایمن السید سلیمان / ولید عبدالفتاح موسي 2018

3251 145 احمد علي االمبابي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

التنبؤ بامكانیة حدوث الوالدة المبكرة عن طریق 
قیاس مستوى ھرمون الریالكسین بالدم في 

النساء االئي یعانین من االعراض في الثلث الثاني 
من الحمل

Serum relaxin for the prediction of 
spontaneous preterm labor in second-
trimester symptomatic women

سعید عبد العاطي صالح / رجب محمد داود / 
ھبھ ماجد ابو شادي 2018

3257 146 شیماء عادل عبدالسالم عالم
Obstetrics & 
Gynecology MSc

التغیرات األیضیة عند النساء اللواتي یستخدمن 
اللولب الھرموني

Metabolic changes in women using 
levonorgestrel releasing intrauterine 
system

محمد عبدهللا رزق / عالء مسعود عبد الجید / 
دالیا ابراھیم محمد مرسي / ھبھ ماجد ابو 

شادي 2018

3276 147
عالء الدین مصطفي عبدالفتاح 

سیف
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دور الموجات فوق الصوتیة  في التنبؤ في  إزاحة 
اللولب المستقبلیة بعد تركیبھ

Utility Of Ultrasonographic 
Examination In The Prediction
Of Abnormally Located Intrauterine 
Device(IUD) At Immediate And Late 
Post Insertion.

ناصر كمال عبد العال  / رجب محمد داود / 
إبراھیم علي سیف النصر 2019

3284 148 ھند طلعت سالمھ
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تمدید استخدام سترات الكلومیفین في تحریض 
اإلباضة في مرضى متالزمة تكیس المبایض مع 

مقاومة سترات الكلومیفین

Extended Use Of Clomiphene Citrate 
In Induction Of Ovulation In Polycystic 
Ovary Syndrome Patients With 
Clomiphene Citrate

محمد عبد الغني عماره / نبیھ إبراھیم الخولي 
/ ایمن السید سلیمان 2019

3290 149 احمد صبري فؤاد الحامولي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة نتائج الفترة المحیطة بالوالدة للحاالت 
شدیدة التقید في النمو داخل الرحم ذات البدایة 

المتأخرة باستخدام المعلمات البیوفیزیائیة 
ومؤشرات الدوبلر الجنینیة

Study of Perinatal Outcome of Severe 
Late onset IUGR using Biophysical 
and Doppler Fetal Parameters

مدحت عصام الدین حلمي / محمد السباعي 
عنتر / شیماء عبد الحمید حسنین 2019

3305 150 محمد بھنسي الشیات
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیر إغالق األنسجة تحت الجلد في العملیات 
القیصریة على مضاعفات الجرح والشكل التجمیلي

Effect of Closure of Subcutaneous 
Tissue at Cesarean Section on Wound 
Complications and Cosmosis

 مدحت عصام الدین حلمي / نبیھ إبراھیم 
الخولي 2019

3338 151 اسماء عبد العزیز محمد عبد العزیز
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنھ الفحص البصري مع حامض الخلیك 
ومسحھ عنق الرحم للكشف عن سرطان عنق 

الرحم

Comparison of Visual Inspection with 
Acetic Acidand Pap Smearfor Cervical 
Cancer Screening

 اسامھ علي الكیالنى / نبیھ ابراھیم الخولي / 
ایات شعبان حمیده 2019



3354 152 ساره یسري التھامي محمود
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مؤشرات الدوبلر للشریان الرحمى فى السیدات 
الالتى تعانین من ورم لیفى بالرحم مع نزیف 

رحمى أو بدون

Uterine Artery Doppler Indices In 
Females With Fibroid Uterus With Or 
Without Abnormal Uterine Bleeding

عالء مسعود عبد الجید / رجب محمد داوود / 
عبد الحسیب صالح سعد / احمد محمد نوفل 2019

3359 153 احمد حموده محمد حسام الدین
Obstetrics & 
Gynecology MSc

استخدام الموجات الصوتیة للتنبؤ بفشل الحمل 
المبكر فى المریضات الالتي یعانین من اإلجھاض 

المتكرر فى األثلوث االول من الحمل

Ultrasound Predictors of Early 
Pregnancy
Failure in Patients with First Trimester 
Recurrent Pregnancy Loss 
A Prospective Cohort Study

زكـریـا  فؤاد سنــد / عبد الحسیب صالح سعد 
/ دالیا إبراھیم محمد 2019

3366 154 محمد مدحت عبدالعزیز
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیر طرق تعقیم الفریق الجراحى على معدل 
عدوى الجرح البطنى في العملیة القیصریة

Influence of different scrubbing 
methods of surgical team on surgical 
site infection in cesarean section

عالء مسعودعبدالجید / إبراھیم علي سیف 
النصر  / احمد محمد زكي نوفل / زینب 

عبدالعزیز قاسمي 2019

3367 155 احمد محمد توفیق شعبان محمد
Obstetrics & 
Gynecology MSc

التنبؤ بمرضیة األم في فترة ما حول الوالدة 
بواسطة بروتین سي التفاعلي في حاالت التمزق 

المبكر لألغشیة الجنینیة

Maternal serum C - reactive protein 
for prediction of Maternal and 
Perinatal morbidity in Premature 
rupture of membranes

عالء مسعود عبد الجید / رجب محمد داود / 
امیره أحمد فتحي / مروة محمد داود 2019

3381 156 ھاجر سعید علي البسیوني
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تقییم التغیرات في وضع الرحم 
بعدالوالدةالقیصریة بواسطة الموجات الصوتیة

Ultrasound Evaluation of Changes in 
Uterine Position after Cesarean 
Delivery زكریا فؤاد سند / عبدالحسیب صالح 2019

3382 157 امینھ محروس عزام
Obstetrics & 
Gynecology MSc

العالقة بین الضغط داخل البطن أثناء عملیات 
أمراض النساء التنظیریة واأللم بعد العملیة 

الجراحیة

Correlation  Between Intraabdominal 
Pressure During Laparoscopic 
Gynecological Operations And 
Postoperative Pain

ناصر كمال عبد العال / نبیھ إبراھیم الخولي / 
دالیا إبراھیم محمد مرسي 2019

3384 158 محمد احمد محمد حسانین
Obstetrics & 
Gynecology MSc

العالج باللیتروزول أو بالجرعات الممتدة من 
الكلوموفین سیترات لتحفیز التبویض في مرضي 
تكیسات المبیض المقاومة للتحفیز فى المجتمعات 

ذات الدخل المحدود

Letrozole Therapy versus Extended 
Clomiphene Citrate Therapy for 
Induction of Ovulation in PCO 
Resistant Patients in Low Resources 
Community

محمد عبد الغني عماره / دالیا ابراھیم محمد 
مرسي / امیرة أحمد فتحي 2019

3387 159 دالیا صبري محمد
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة مقارنة لدور الموجات فوق الصوتیھ 
المھبلیھ في قیاس طول عنق الرحم  ووجود 

األنسولین مثل عامل نمو البروتین ملزم  -1 في 
التنبؤ بنجاح التحفیز للوالدة بعد 37 أسبوع

Comparative Study Between The Role 
Of Trans Vaginal Ultrasound 
Measurement Of Cervical Length And 
Insulin Growth Factor Binding Protein-
1 In Prediction Of Success Induction 
Of Labour After 37 Week

احمد نبیل عبد الحمید / إبراھیم علي سیف 
النصر / ثریا أحمد عمر 2019

3405 160 اسراء محمد إبراھیم الشیمي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

النیفیدیبین مقابل النیفیدیبین والبروجیستیرون في 
عالج الوالدة المبكرة وتأثیرھم على الدورة 

الدمویة في األم والجنین

Nifedipine versus (nifedipine and 
progesterone) therapy in acute 
tocolysis in preterm labor and their 
effect on maternal and fetal blood flow

محمد عادل السید / عالء مسعود عبد الجید / 
امیره أحمد فتحي 2019

3419 161 سالي سعید عبد الباسط
Obstetrics & 
Gynecology MSc

التنبؤ بطریقة الوالدة عن طریق قیاس زاویة تقدم 
الوالدة فى النساء الحوامل الالتى سبق لھن والدة 

قیصیریة مرة واحدة بعد بدء المخاض

Angle of progression in women 
undergoing trial of labour after 
cesarean section (TOLAC) in 
predicting mode of delivery

ایمن عبدالقادر شبانھ / نھاد محمود حسني / 
أمیره أحمد فتحي 2019



3420 162 علیاء علي محمد فاید
Obstetrics & 
Gynecology MSc

االستخدام الوقائي لعقارحمض الترانیكسامیكفي 
تقلیل نسبة فقدان الدم أثناء إجراء الوالدة 

القیصریة االختیاریة

Prophylactic use of Tranexamic Acid 
in reducing blood loss during elective 
Cesarean section

سید عبدالمنعم محمود  / رجب محمد داوود  / 
امیره أحمد فتحي 2019

3429 163 محمود علي الخولي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیر السیلدینافیل عن طریق الفم مقابل إعطاؤه 
مھبلیاً على سماكة بطانة الرحم لدى النساءالالتى 

یعانین من  متالزمة تكیس المبایض وتتلقي 
كلومیفین سیترات لإلباضة

Effect Of Oral Versus Vaginal 
Sildenafil OnEndometrial Thickness In 
Women With Polycystic Ovary 
SyndromeReceiving Clomiphene 
Citrate For Ovulation Induction

اسامھ علي الكیالنى  / نبیھ إبراھیم الخولي / 
ابراھیم على سیف النصر 2019

3447 164 ھشام محمد محمد العربي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

قیاس نسبھ انزیم التروبونین في دم األم وعالقتھ 
بدرجھ وشده االعراض فى حاالت ما قبل االرتعاج

TROPONIN I LEVEL IN RELATION TO 
SEVERITY OF PREECLAMPSIA

ایمن عبد القادر شبانھ / محمد محمد خلیل / 
عبدالحسیب صالح سعد 2019

3490 165 بسمھ محمد المھدي محمد
Obstetrics & 
Gynecology MSc

حجم الغدة الكظریة للجنین بالسونار في حاالت 
الوالدة المبكرة والتامة

Ultrasound assessment of fetal 
adrenal gland in term and preterm 
labor cases محمد قندیل / ھبھ ماجد ابوشادي 2019

3515 166 امیمھ جوده محمد عبد اللطیف
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة بین تأثیر عقار اللیتروزول وتأثیر عقاري 
الكلومیفین والتاموكسیفین معاً في حث التبویض 

لدى النساء الالتي یعانین من العقم نتیجة متالزمة 
المبیض متعدد التكیسات في الحاالت المقاومة 

للكلومیفین

Letrozole versus a combination of 
clomiphene citrate and tamoxifen in 
induction of ovulation in PCOS in 
clomiphene resistant cases

رجب محمد داوود / محمد عبد هللا رزق /  ھبة 
ماجد أبو شادى 2019

3537 167 اسماء سعید الحفناوي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دور فیتامین (د) في الوقایة من اإلجھاض التلقائي 
المتكرر

Role of vitamin D supplementation in 
prevention of unexplained recurrent 
pregnancy loss

محمد اسماعیل صبري / نھاد محمود حسني / 
ابراھیم علي سیف النصر 2019

3551 168 إسراء عبد هللا السید عطیة
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مستوي فیتامین( د) في دم األمھات الالتي یعانین 
من متالزمة ما قبل إرجاج الحمل

Maternal serum Vitamin D level in 
patients complicated by preeclampsia

محمد عادل السید / عالء مسعود عبد الجید / 
أمیره أحمد فتحي 2019

3587 169 رانیا عصمت محمد خضیر
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة إستخدام عقار میزوبروستول تحت اللسان 
و عن طریق الشرج قبل إجراء عملیات الوالدة 

القیصریة االختیاریة لمحاولة تقلیل النزیف 
الرحمي األولي أثناء و بعد العملیة القیصریة

Comparison of Preoperative 
Sublingual and Rectal Misoprostol on 
Blood Loss during and after Elective 
Cesarean Delivery A Randomized 
Controlled Trial

ناصر كمال عبد العال / نھاد محمود حسني / 
محمد السباعي عنتر 2019

3631 170 شریف رمضان المیھي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

نجاعة و أمان جرعة واحدة من الفوسفومیسن 
في عالج عدوى مجرى البول السفلي في الحوامل

Efficacy and Safety of single-dose 
Fosfomycin therapy in lower urinary 
tract infection in pregnant women زكریا فؤاد سند / حامد السید اللقوه 2019

3638 171 إیمان محمود النضار
Obstetrics & 
Gynecology MSc

سلفات الحدید فقط أو سلفات الحدیدمع 
الالكتوفرین لعالج نقص الحدید خالل فترة الحمل 

وآثارھم على مخزون الحدید للموالید

Ferrous Sulphate alone Versus 
Combination of ferrous sulphate and 
Lactoferrin for The Treatment Of Iron 
Deficiency Anemia During Pregnancy 
and Their Effect On Neonatal Iron 
Store

سیـــد عبدالمنعم محمـــــود / ابراھیـــم على 
سیــف النصـر / محمـــود محمــد الحـــاوى 2019

3646 172 أسماء محمد خطاب
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة العالقة بین مؤشرات الصفائح الدمویة 
،مؤشرات خالیا الدم الحمراء واالجھاض المتكرر

Relationship Between Platelet Indices, 
Red Blood Cell Indices And Recurrent 
Pregnancy Loss

رجب محمد داوود / عالء مسعود عبد الجید / 
محمد السباعي عنتر 2019



3662 173 شیماء محمود یوسف
Obstetrics & 
Gynecology MSc

حجم الغدة الكظریة للجنین بالسونار في حاالت 
الوالدة المبكرة والتامة

Ultrasound assessment of fetal 
adrenal gland in term and preterm 
labor cases

محمد أحمد سامى  قندیل / ھبة ماجد أبوشادي  
/ شیماء عبد الحمید حسانین 2019

3664 174 أحمد محمد عبدالصادق أبوالمجد
Obstetrics & 
Gynecology MSc

استخدام الموجات فوق الصوتیھ في تقدیر عمر 
الحمل عن طریق تقییم أبعاد الكلي الجنیني في 

اإلثلوث الثالث من الحمل في األجنة السلیمھ 
والتي تعاني من صغر الحجم مقارنة بالعمر 

الجنیني

Ultrasonic Determination Of 
Gestational Age By
Assessment  Of Fetal  Kidney  
Dimensions In
Appropriate And  Small  For  
Gestational  Age In The Third 
Trimester

محمد محمود فھمي / ھبھ ماجد أبوشادي/ 
شیماء عبدالحمید حسنین 2019

3666 175 ھند علي شبل
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیر عقار المیزوبروستول علي معدل النزیف 
وفقد الدم اثناء جراحة استئصال ورم لیفي بالرحم

Effect of `Misoprostol on Blood Loss 
During Myomectomy

عالء الدین فتح هللا الحلبي / نبیھ إبراھیم 
الخولي / ھبة ماجد أبو شادي 2019

3673 176 ھنــد أحمــد علي كلیــــب
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تطبیق البالزما ذاتیة الصفیحات الغنیة على التئام 
الجروح  بعد القیصریة

Effect of Autologous Platelet-Rich 
Plasma on wound Healing after 
Caesarean Section:randomized 
propective study

أسامـــة علي الكیــــــالني  / نبیــــھ إبراھیـــم 
الخــــولي  / دالیـــا إبراھیــم محمــد مرسي / 

ریم محسن الخولى 2019

3676 177 رضا كمال شاھین
Obstetrics & 
Gynecology MSc

الشریط االصق مقابل الخیاطة تحت الجلد في غلق 
الجلد أثناء الوالدة القیصریة

Adhesive Tape versus Subcuticular 
Suture in Skin Closure during 
Cesarean Section

أحمد نبیل عبد الحمید / طارق محمد سید / 
إبراھیم سیف النصر 2019

3681 178 أمیرة عبد الجواد  عبد الفتاح طبل
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تأثیر وسائل منع الحمل على الوظیفة الجنسیة 
لألنثى

Effect of Contraceptive Methods on 
Female Sexual Function

سعید عبد العاطي صالح / عبد الحمید عصام 
شاھین / دالیا إبراھیم محمد مرسى 2019

3688 179 إیمان محمد عبدالمنعم أبوتكیة
Obstetrics & 
Gynecology MSc

التنبؤ بالوالده المبكره عن طریق دالالت الموجات 
الفوق صوتیة في السیدات

األكثر عرضھ

Prediction of Preterm Labour by 
Ultrasonic Markers in Women at High 
Risk

أیمن عبد القادر شبانھ / محمد عبدهللا رزق / 
ھبة ماجد أبو شادي 2019

3735 180 إیمان عبد السالم سیداحمد
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مستوي األلفا فیتوبروتین في الدم والموجات فوق 
الصوتیة في التنبوء باإللتصاق واإلنغماس المعیب 

بالمشیمة

Maternal serum alpha fetoprotein and 
ultrasound criteria for prediction of 
placenta accreta spectrum

سید عبد المنعم محمود / عالء مسعود عبد 
الجید / أمیره أحمد فتحي 2019

3765 181 أسماء حازم محمود الملیح
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة تأثیر عقار التاموكسفین مع اللیتروزول 
لتحریض االباضة ومعدل الحمل لدى السیدات 

المقاومات لسترات الكلوموفین المصابات 
بمتالزمة تكیس المبیض

Letrozole versus Tomoxifen in 
Infertile Woman with Clomiphene 
Citrate Resistant Polycystic Ovarian 
Syndrome

سعید عبد العاطى صالح  / عبد الحسیب صالح 
سعد / محمد زكریا سایر دایر 2019

3785 182 نسرین محمد أمین عفیفي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

التغیرات األیضیة بین النساء المفرطات الوزن 
والبدینات باستخدام نظامین مختلفین من حبوب 

منع الحمل المركبة إیثینیل إسترادیول / 
دروسبیرونون

Metabolic changes among  overweigt 
and obese women using two different 
regimens of 
ethinylestradiol/drospironone 
combined contraceptive pills

رجب محمد داود / محمد عبد هللا رزق / ھبھ 
فرج سالمة 2019

3794 183  فتحى محمد بحیري
Obstetrics & 
Gynecology MSc

تقییم دقة الموجات فوق الصوتیة ثنائیة األبعاد في 
تشخیص لحمیة الغشاء المبطن للرحم أثناء النزف 

الرحمي

EVALUATION OF ACCURACY OF   
TWO DIMENSIONAL 
ULTRASONOGRAPHY IN DETECTION   
 OF UTERINE   POLYPS   DURING   
UTERINE BLEEDING

حامد السید اللقوة / عالء الدین فتح هللا الحلبي 
/ أمیرة أحمد فتحي 2019



3800 184 محمد أمجد محمد سمیر واصل
Obstetrics & 
Gynecology MSc

 تأثیر طریقة إزالة المشیمة والتنظیف داخل الرحم 
أثناء الوالدة القیصریة على فقدان دم األم 

ومضاعفات ما بعد الجراحة

Impact of Placental Removal Method 
and Intrauterine Cleaning during 
Cesarean Delivery on Maternal Blood 
Loss and Post-Operative 
Complications

ھیثم أبو على حمزة   / محمد عبدهللا رزق  
/أحمد محمد ثروت 2019

3801 185 ٌشیماء سعد رزق ٌعیسى
Obstetrics & 
Gynecology MSc

التنبؤ بوجود التصاقات بالحوض في الوالدة 
القیصریة المتكررة عن طریق استخدام عالمات 

تمدد الجلد وخصائص أثر الجرح

Prediction of pelvic adhesions at 
repeat cesarean delivery by assessing 
cesarean characteristics and striae 
gravidarum

حامد السید اللقوة / نبٌیھ إبراھیم الخولًي / 
أٌیمن السید سلیٌمان 2019

3810 186 سمر كرم ابراھیم شعالن
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة  تنظیف مقابل عدم تنظیف الرحم بعد والدة 
المشیمة أثناء العملیة القیصریة

A study Of Intrauterine Cleaning VS 
Non Cleaning After Placental Delivery 
At Cesarean Section.

محمد محمود فھمي / ھبة ماجد أبو شادي / 
محمد زكریا سایر دایر 2019

3852 187 شیماء عوض عبدالعظیم محمد
Obstetrics & 
Gynecology MSc

خصائص كیس الصفار الغیر طبیعي ومعدل 
اإلجھاض في شھور الحمل األولى

 Abnormal Yolk Sac Characters
and prognosis of early pregnancy

سعید عبد العاطي صالح / رجب محمد داوود / 
ھبة ماجد أبو شادي 2019

3855 188 أیمن عالء محمد المسدي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

العالقة بین مستوى مصل دھون الدم فى آخر 
الحمل وكبر الجنین لعمره الجنینى والعملقة 

الولیدیة فى النساء الغیر مصابات بداء السكرى

Association of Maternal Serum Lipids 
Levels at Late Gestation with Large 
for Gestational Age and Neonatal 
Macrosomia in Non Diabetic Women

طارق محمد سید  / نھاد حسني  / عصام 
عبدالظاھر 2019

3856 189 سامیھ محمد بسطویسي غنیم
Obstetrics & 
Gynecology MSc

اإلجراءات الوقائیة فى االجھاض المتكرر مبكراً 
لدى السیدات المصابات بمتالزمة تكیسات 

المبیضین مع فرط الھوموسیستین

Prophylactic Measures in Women with 
Early Recurrent Pregnancy Loss, 
Polycystic Ovary Syndrome and 
Hyperhomocysteinemia محمد سالمھ جاد / عبدالحمید عصام شاھین 2019

3869 190 ھناء فایز عبده
Obstetrics & 
Gynecology MSc

الدقھ التشخیصیھ لقیاس زاویة عنق الرحم 
الخلفیھ,  وطول عنق الرحم فى التنبؤ بنجاح 

تحریض الوالده الطبیعیھ

Diagnostic Accuracy of Posterior 
Cervical Angle,   and Cervical Length 
in the Prediction of Successful Labor 
Induction

نبیھ ابراھیم الخولي  / ھیثم ابو علي حمزه /  
محمد السباعي عنتر 2020

3874 191 عزه مختار احمد الكیال
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة بین إعطاء الحدید الفموي بنظام متقطع 
ونظام یومي منتظم للوقایة من فقر الدم الناتج عن 

نقص الحدید أثناء الحمل

Intermittent Versus Regular Daily 
Regimen of Antenatal Oral Iron 
Supplmentation for Perventing Iron 
Deficiency Anemia during Pregnancy

نبیھ ابراھیم الخولى / عصام عبد الظاھر امین 
/ محمد زكریا سایر دایر 2020

3892 192 سمر رزق مغاوري الحصري
Obstetrics & 
Gynecology MSc

إعداد المھبل قبل الجراحة باستخدام بوفیدون 
الیود مقابل حلول الكلورھیكسیدین في الوقایة من 

التھاب بطانة الرحم في العملیة القیصریة 
االختیاریة

Preoperative Vaginal Preparation 
using Povidone Iodine versus 
Chlorhexidine Solutions in Prevention 
of Endometritis in Elective Cesarean 
Section

رجب محمد داود / عبد الحمید عصام شاھین / 
أمیرة أحمد فتحي 2020

3896 193  دینا سعید محمود شعبان
Obstetrics & 
Gynecology MSc

المقارنھ بین قطر المخیخ والقطر بین الجدارین 
ومحیط البطن وطول عظم الساق عن طریق 

السونار لدقة تحدید عمر الجنین 
فى الثالوث االخیر من الحمل

Trans-cerebellar Diameter versus Bi-
parietal Diameter, abdominal 
circumference and Femur Length for 
assessment of Gestational Age 
Measurement Accuracy in Third 
Trimester of Pregnancy

سید عبدالمنعم محمود / ایمن السید سلیمان / 
محمد شوقى عبدهللا 2020



3902 194 منة هللا عاطف محمد شبانة
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة التولید المبكر مقابل العالج التحفظي في 
تسمم الحمل خفیف الدرجة في الفترة المبكرة من 

أواخر الحمل

Comparison between early delivery 
versus expectant management of late 
preterm mild pre-eclampsia

أحمد نبیل عبد الحمید عیسى / عصام عبد 
الظاھر أمین 2020

3931 195 محمود فائق ابراھیم احمد
Obstetrics & 
Gynecology MSc

دراسة ارتباط إصابة االم الحامل بالبكتیریا 
الحلزونیة وارتفاع ضغط الدم الناتج عن الحمل

Co-Relation of Maternal Helicobacter 
Pylori Infection During Pregnancy and 
Pregnancy Induced Hypertension

ایمن عبد القادر شبانھ / عصام عبد الظاھر 
امین / محمد السباعي عنتر 2020

3933 196 دالیا فھمى النجومى
Obstetrics & 
Gynecology MSc

مقارنة استخدام عقار المیزوبریستول وحده عن 
طریق المھبل مع المیزوبریستول 

واالیزوزوربیدمونونیترات فى تلیین عنق الرحم 
والتحریض على الوالدة فى حاالت تأخر موعد 

الوالدة

Intravaginal Misoprostol Alone Versus 
Misoprostol Plus Isosorbide 
Mononitrate for Cervical Ripening and 
Labour Induction for postterm 
pregnancy

ناصر كمال عبد العال / عصام عبد الظاھر 
أمین  / أیمن السید سلیمان 2020

3947 197 أحمد صالح السید شلبي
Obstetrics & 
Gynecology MSc

العالقة بین تغیرات قاع العین وارتفاع ضغط الدم 
الناجم عن الحمل وآثاره المترتبة علي الجنین

Co-Relation of Ocular Fundus 
Changes and Pregnancy Induced 
Hypertension and Its Foetal Outcomes

محمد أحمد سامي قندیل  / ھدي محمد كامل 
السبكي  / عصام عبد الظاھر أمین مصطفي 2020



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

74 1 بالل محمد ابو سعیده Radiotherapy MSc
التعبیر عن مستقبالت األندوجین في خالیا سرطان 

الثدي سلبیة التعبیر عن مستقبالت االستروجین

expression of androgen 
receptor in estrogen receptor-
negative breast cancer

محمد ابو الفتوح شحاتھ / ایمان عبد 
الرازق توفیق / ایناس ابو بكر الخولي 2014

516 2 شیماء كیالني المھدي Radiotherapy MSc
العوامل التي تنبئ بحدوث ثانویات بالعظام في مرضى 

سرطان الكبد

factor` s predicting incidence 
of bone metastesis in 
hepatocellular carcinoma

ناصر محمد عبد الباري / محمد ابو 
الفتوح شحاتھ / ھاجر عبد المجید 

العجیزي 2014

587 3 ھدي محمد عاطف عمر حماده Radiotherapy MSc

دور  نسبة خالیا الدم البیضاء العدیة الي نسبة الخالیا 
اللیمفاویة(ANC/ALC) في تشخیص وتحسن 

مرضي سرطان الغدد اللیمفاویة.

prognostic significanse of the 
ratio of absolute neutrophil 
count to absolute lymphocyte 
count in lymphomas

محمد ابو الفتوح شحاتھ / إیمان عبد 
الرازق توفیق / سوزان أحمد الحسنین 2014

685 4 الزھراء محمد الخطیب Radiotherapy MSc

تواتر  الحقن الشریانى الكیماوى لمرضى سرطان الكبد 
 ومدى تاثیره  على مدة  البقاء على قید الحیاة  

وحدوث الفشل الكبدى

frequency of transcatheter 
arterial chemoembolization on 
patients with hepatocellular 
carcinoma and its impact on 
survival and development of 
hepatic decompensation

خالد كمال الدین عبد العزیز / ناصر 
محمد عبد الباري / ایمان عبد الرازق 

توفیق 2015

931 5 رضوي محمد بیومي شلبي Radiotherapy MSc

الدور التنبؤى لمتفاعالت المادة الحادة فى مرضى 
سرطان االمثانة الذین یتلقون العالج الكیمیائى 

البالتینول

Role of acute phase reactants 
as predictive factors of 
response in cancer bladder 
patients treated with platinum 
based chemotheraby

محمد ابو الفتوح شحاتھ / ایناس ابو 
بكر الخولي / ھاجر عبد المجید 

العجیزى  /  سوزى فوزي جوھر 2015

933 6 ریھام حامد عاشور Radiotherapy MSc
دراسة وبائیة وإكلینیكیة لنتاج عالج سرطان الكبد   

 بجامعة المنوفیة

Clinico-Epidemiological Study 
and Treatment Outcome of 
Hepatocellular Carcinoma at 
Menoufia University

ناصر محمد عبد الباري / إیمان عبد 
الرازق توفیق / إیناس ابو بكر الخولي 

2015 / الشیماء محمود الحنفي

939 7 ایمان حلمي حبیش Radiotherapy MSc
دراسة الخصائص اإلكلینیكیة الوبائیة ونتائج العالج فى 

المرضى المصابین بسرطان المثانة

Clinico-epidemological study 
and treatment outcome of 
patients with urinary bladder 
cancer

إیمان عبد الرازق توفیق / سوزان 
احمد الحسنین / ھاجر عبد المجید 

العجیزي  /  الشیماء محمود الحنفي 2015

954 8 نھاد درویش السید Radiotherapy MSc
متفاعالت المرحلة الحادة كعوامل تنبؤیة لإلستجابة 

لعالج  سرطان القولون والمستقیم المتقدم

Acute phase reactants as a 
predictive factors for response 
to systemic treatment in 
advanced colorectal cancer

ناصر محمد عبد الباري / محمد ابو 
الفتوح شحاتھ / الشیماء محمود 
الحنفي  /  سوزي فوزي جوھر 2015

956 9 نھلھ عبد التواب محمد عمر Radiotherapy MSc

بحث عن علم االوبئة السریریة لمرضي سرطان الرئة 
من الفترة من 2009 حتي 2013 بكلیة الطب - 

جامعة المنوفیة

Epidemiological and Clinical 
Profile of Bronchogenic 
Carcinoma cases in menoufia 
university

محمد ابو الفتوح السید / إیمان عبد 
الرازق توفیق / إیناس ابو بكر الخولي 

2015 /  سوزى فوزي جوھر

Radiotherapy 



1543 10 یاسر حلمي حسن Radiotherapy MSc
دراسة دور ناقل الجلوكوز 1 فى المستقبل المرضى 

لسرطان الثدى

Glucose Transporter 1 as 
prognostic Factor in breast 
Cancer

محمد ابو الفتوح شحاتھ / سوزان 
احمد الحسانین / نانیس شوقي ھولة / 

سوزى فوزى جوھر 2016

1661 11 دینا مصطفي عبد القادر الحبشي Radiotherapy MSc

تقییم أھمیة قیاس نسبة الفیریتین بالدم في التنبؤ 
بالمستقبل المرضى لمرضى اورام الغدد اللیمفاویة 

الخبیثة

The prognostic significance of 
baseline serum Ferritin in 
patients with malignant 
Lymphoma

ایمان عبد الرازق توفیق / سوزان 
احمد الحسانین / أمیره إبراھیم 

الدسوقي /  أمیرة محمد فؤاد شحاتھ 2016

1706 12 سلمي محمد نصر المنشاوي Radiotherapy MSc
تقییم أھمیة قیاس نسبة دالالت االلتھاب بالدم في التنبؤ 

بالمستقبل المرضى لمرضى اورام المبیض الخبیثة

Evaluation of prognostic 
scores based on the systemic 
inflammatory response in 
patients with ovarian cancer.

طارق عبد المنعم ھاشم / محمد ابو 
الفتوح السید شحاتھ / سوزان أحمد 

الحسانین / سوزي فوزي جوھر 2016

1718 13 دالیا مختار ابو سمره Radiotherapy MSc
تأثیر ایجابیھ أحد المستقبالت الھرمونیھ على مدى 

االستجابھ االكلینیكیة في حاالت سرطان الثدي

The impact of single hormone 
receptor positive on clinical 
outcome of breast cancer 
patient

ایمان عبدالرازق توفیق /   ایناس 
ابوبكر الخولي / اشرف السید عبد 

الغني  / امیره ابراھیم الدسوقي احمد 2016

2095 14 محمد عالء جوده Radiotherapy MSc
أورام الغدد اللیمفاویة ثنائیة التعبیر في المرضى 

المصابین بأورام الغدد اللیمفاویة ذات الخالیا بي الكبیرة

DETECTION OF DOUBLE 
PROTEIN EXPRESSION IN 
DIFFUSE LARGE B CELL 
LYMPHOMA

محمد ابو الفتوح شحاتھ / ھاجر عبد 
المجید العجیزي / سوزي فوزي 

جوھر / أسماء شمس الدین محمد 2017

2108 15 یوستینا ناجي كامل Radiotherapy MSc

تأثیر عامل الوقت في بدء العالج الكیمیائي الوقائى 
على فتره 

الحیاه فى حاالت سرطان الثدي

Influence of time to adjuvant 
chemotherapy on survival in 
breast cancer patients

ناصر محمد عبد الباري /  إیمان عبد 
الرازق توفیق   / سوزان احمد 

الحسنین / أشرف عبد الغني السید 2017

2119 16 منار صالح الدین علي Radiotherapy MSc دراسةدور مستقبل الببتید العصبي  1 في سرطان الثدي

StudyofThe Expression 
ofNeuropeptide Y1 
ReceptorinBreast Cancer 
Patients

خالد كمال الدین عبد العزیز / ایناس 
ابوبكر الخولي / الشیماء محمود 

الحنفي / مروه محمد داوود 2017

2465 17 احمد عادل عبد الرازق الشناوي Radiotherapy MSc تقییم دور زنك ألفا ٢جلیكوبروتین في سرطان القولون
Evaluation of the role of Zinc-α-
2 glycoprotein in colon cancer

طارق عبد المنعم ھاشم  / إیمان عبد 
الرازق توفیق / إیناس ابو بكر الخولي 

/ أشرف السید عبد الغني 2017

2633 18 نھلھ عاطف عبد العزیز شعبان Radiotherapy MSc

دراسة مقارنة تقنیة أخذ النفس العمیق اإلرادى و تقنیة 
النفس الحر في العالج اإلشعاعي المكثف في أورام 

الثدي األیسر

A Comparative Study of 
voluntary Deep Inspiration 
Breath Hold versus Free 
Breathing Techniques in 
Adjuvant Left Breast 
Hypofractionated Radiotherapy

ناصر محمد عبدالباري / یاسر اسعد 
راشد / إیناس أبوبكر الخولي / 

الشیماء محمود الحنفي 2018

2690 19 دالیا كامل اسماعیل حرحش Radiotherapy MSc

دراسة العالقة بین اعراض المرض لمرضى السرطان 
فى حالتھم الغیر قابلة للشفاء وجودة حیاة مقدمى 

الرعایة التلطیفیة لھؤالء المرضى

The relationship between 
symptom burden among 
incurable cancer patients and 
quality of life of their informal 
caregivers

إیـــمان عبد الرازق توفیق / ســــمیره 
عزت ابو الخیر / ســــوزان احمد 

الحســــنین  / ســـوزي فوزي جوھر 2018

2984 20 نھي خالد ابو الفتح محمد Radiotherapy MSc

دراسھ تأثیر مسند البطن والحوض والمسند المفرغ 
من الھواء علي الجرعھ الواصلھ لالمعاء الدقیقھ 

وتثبیت وضع المریض أثناء تلقي العالج االشعاعي 
الورام المستقیم

Effect of belly board versus 
vaccum bag on positioning and 
immobilization for patients 
with rectal malignancies

نبیل احمد مبارك / ھاجر عبد المجید 
العجیري   / یاسر اسعد راشد / 

سوزي فوزى جوھر 2018



3135 21 محـمد احمد شلبي Radiotherapy MSc
تأثیر المكمل الغذائي (جلوتامین) على مرضى سرطان 

الرأس والرقبة الذین یتلقون العالج اإلشعاعي

Effect Of Glutamine 
Supplement in Head And Neck 
cancer Patients Receiving 
Radiotherapy

محـمد ابو الفتوح شحاتھ / إیمان 
عبدالرازق توفیق/ إیناس أبوبكر 

الخولي / سوزي فوزي جوھر 2018

3241 22 ایمان جمال اسماعیل Radiotherapy MSc
دراسة  تاثیر تناول جرعات منخفضة من االسبرین  
مع الحقن الكیمیائي الشریاني في عالج سرطان الكبد

Low dose Aspirin in 
combination with Trans Arterial 
Chemo Embolization in 
treatment of unresectable  
hepato cellular carcinoma

ناصر محمد عبد الباري / اشرف 
السید عبدالغني / محمد شوقي 

الوراقي / الشیماء محمود الحنفي 2018

3278 23 محمد طھ محمود طھ Radiotherapy MSc
القیمھ التنبؤیھ و االنذاریھ الظھار بي دي ال 1 في 

سرطان الخالیا الطالئیة بالثدي

Prognostic and Predictive 
Value of PDL1 Expression in 
Breast Carcinoma

ناصر محمد عبد الباري  / ھاجر عبد 
المجید العجیزي / سوزي فوزي 

جوھر / اسماء شمس الدین محمد 2019



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

1 1 محمد صالح عبد الخالق ایوب Ophthalmology MSc

المقارنة بین محفزات األلفا المتحدة بمثبطات 
البیتا و مثبطات الكربونیك انھیدراز المتحدة 
بمثبطات البیتا في جلوكوما الزاویة المفتوحة

alph2 agonist- b-adrenergic blocker 
combination versus carbonic anhydrase 
inhibitor - b-adrenergic blocker 
combination in primary open angle 
glaucoma

مصطفي كمال نصار / فرید محمد 
وجدي فرید 2013

2 2 حمدي احمد علي محمد Ophthalmology MSc
استخدام مادة اللوسنتس فى عالج التغیرات 

بمركز اإلبصار الناتجة عن تقدم العمر

Allausents substance use in the 
treatment of vision changes resulting 
from the aging center

عبد الخالق إبراھیم السعدني / حاتم 
محمد مرعى 2013

24 3 احمـد محمـد شنَّح Ophthalmology MSc

تقییم تأثیر عقار البیفاسیزوماب على نتائج 
جراحة الظفرة االبتدائیة أثناء االستئصال 

مقابل أسبوعین قبل الجراحة

injection of bevacizumab in subpterygial 
tissue at time of surgical removal versus 
two weeks before

ھدي محمد كامل السبكي / سامح 
سعد مندور 2013

62 4 عمرو عبد الحلیم مسلم Ophthalmology MSc
تقییم التغیرات فى ضغط العین بعد عملیات 

إزالة الجسم الزجاجى و حقن زیت السیلیكون

evaluation of intraocular pressure 
changes following vitrectomy with 
silicone oil injection

مصطفي كمال نصار / احمد عبد 
المنعم الھجع 2014

73 5 صبري عباس صبري البنا Ophthalmology MSc
تفتیت عدسة العین بالموجات الصوتیة 

مصحوباً بالرسم التخطیطى لسطح القرنیة phacoemulsification topgraphy-guided
صابر حامد السید / غاده زین 

العابدین رجب 2014

77 6 محمد احمد فؤاد Ophthalmology MSc

قیاس قوة العدسة المنزرعة داخل العین فى 
حاالت قصر النظر الشدید قبل عملیة ازالة 
المیاة البیضاء باستخدام جھاز(األى أو ال 

ماستر)  بالطرق البصریة ومقارنتھا بالطرق 
التقلیدیة االْخرى لقیاس قوة العدسة

iol master optical biometry versus 
conventional biometry in iol power 
calculation before cataract surgery in 
high myopic eyes thesis

حسن جمال الدین فرحات / خالد 
الغنیمي سید احمد / حاتم محمد جاد 

مرعى 2014

85 7 احمد محمد نادي كمال سلیم Ophthalmology MSc

  طرق قیاس قوة العدسة المنزرعة داخل 
العین التى سبق أن أجرى علیھا عملیة اللیزك 

في حاالت قصر النظر
دراسة مقارنة ) )

post lasik biometry methods in myopes ( 
comparative study ) صابر حامد السید / معتز فایز الصاوي 2014

90 8 احمد الھامي نجم Ophthalmology MSc

تقییم التغیرات بالخالیا الطالئیة الداخلیة 
للقرنیة باستخدام المیكروسكوب المرآوى       
                     بعد تثبیت أنسجة الكوالجین 

كعالج للقرنیة المخروطیة

specular microscopic corneal 
endothelial changes following corneal 
collagen cross-linking for the treatment 
of keratoconus

عبد الخـالق إبراھــیم السعدني / ھاني 
احمـد خیري 2014

105 9 احمد علي السعید سنون Ophthalmology MSc
تقییم نتائج زراعة القرنیة الجزئیة األمامیة في 

عالج حاالت القرنیة المخروطیة

evaluation of deep anterior lamellar 
keratoplasty in management of 
keratoconus

عبد الرحمن السباعي سرحان / غاده 
زین العابدین رجب 2014

112 10 منار فوزي محمد داود Ophthalmology MSc تشخیص وعالج آفات ملتحمة العین management of conjunctival lesions
عبد الرحمن السباعي سرحان / غاده 

زین العابدین عبد الرحمن رجب / 2014

113 11 احمد عیسي علي الجنایني Ophthalmology MSc
االكتشاف المبكر للقرنیة المخروطیة باستخدام 

كامیرا (شمفلج)
role of the pentacam scheimpflug 
camera in detection of early keratoconus

صابر حامد السید / اسماء محمد 
ابراھیم 2014

Ophthalmology



114 12 محمد محمد عبد الرحیم Ophthalmology MSc

تقییم ارتباط األشعة المقطعیة الضوئیة 
وتصویر قاع العین بالصبغة فى تأدم مقولة 

العین فى مرضى السكر ضعیفى األبصار

correlation between optical coherence 
tomography (oct) and fluorescein 
angiography in diabetic macular oedma 
in patients with poor vision

صابر حامد السید / احمد عبد المنعم 
الھجع 2014

115 13 محمد جمال محمد زین العابدین Ophthalmology MSc
تقیم الخواص المیكانیكیة الحیویة للقرنیة قبل 

وبعد استخدام اللیزیك لعالج قصر النظر

evaluation of corneal biomechanical 
properties before and after use of lasik 
for treatment of myopia

ھدي محمد كامل السبكي / سامح 
محمد الجوھري 2014

116 14 نشات مندور سالم ابو زید Ophthalmology MSc

مقارنة بین عملیة تعدیل الطبقة األمامیة للجفن 
مع شق الخط الرمادي لحافتھ وعملیة الشق 
الخلفي لصلبة الجفن إلصالح الشتر الداخلي 

التلیفي للجفن العلوي

anterior lamellar reposition with grey line 
split technique versus posterior tarsal 
fracture technique in correction of the 
upper eye lid cicatricial entropion امین فیصل اللقوه / سامح سعد مندور 2014

117 15 ماجد فتحي لیمونھ Ophthalmology MSc

تقییم التغیرات فى مركز اإلبصار بعد عملیة 
تفتیت عدسة بالموجات فوق الصوتیة بدون 

مضاعفات فى المرضى المصابین وغیر 
المصابین بداء السكرى بالماسح البصري 

الضوئى المقطعي

evaluation of macular changes after 
uncomplicated phacoemulsification 
surgery in diabetic versus nondiabetic 
patients using optical coherence 
tomography

عبد الخالق ابراھیم السعدني / سامح 
سعد مندور 2014

118 16 شیماء عبد الرءوف عبد هللا الخولي Ophthalmology MSc

احصاء حاالت انسداد القناة الدمعیة في االطفال 
اقل من سن عام واحد في عیادة قسم االطفال 

الخارجیة بمستشفي شبین الكوم الجامعي

prevalence of nasolacrimal duct 
obstruction in infants below one year 
attending at pediatric out patient clinic in 
shebin elkoom university hospital

عبد الخالق ابراھیم السعدني / عبد 
الرحمن السباعي سرحان 2014

119 17 محمد جوده شاھین عمر Ophthalmology MSc

المقارنة بین جھاز الماسح الضوئى المقطعى 
والتصویر باستخدام صبغة الفلورسین فى 
تقییم تغییرات الماقولھ البصریة فى حاالت 

قصر النظر الشدیدة

optical coherence tomography versus 
fundus fluorescein angiography in 
assessment of macular lesions in high 
myopia

صابر حامد السید / نرمین محمود 
بدوي 2014

161 18 شیرین سمیر عبد الفتاح مطاوع Ophthalmology MSc
ترابط الیاف القرنیة الكوالجینیة لعالج قرح 

القرنیة المستعصیة

CORNEAL COLLAGEN CROSS-LINKING 
IN TREATMENT OF RESISTANT 
CORNEAL ULCERS

ھدي محمد كامل السبكي / ھاني احمد 
خیري 2014

190 19 مروه احمد محمود قدح Ophthalmology MSc
تقییم استخدام االیثانول كعامل عالجي مساعد 

في استئصال الظفرة
intraoperative ethanol treatment as an 
adjuvant therapy of pterygium excision

عبد الخالق ابراھیم السعدني / احمد 
عبد المنعم الھجع 2014

290 20 ریاض عبد المھدي ابو یوسف Ophthalmology MSc

مقارنة بین التطعیم الذاتي للملتحمة مع زرع 
مادة األولوجین و التطعیم الذاتي للملتحمة مع 

وضع مادة میتومیسین- سي في العالج 
الجراحي للظفرة األولیة

ologen implantation with conjunctival 
autografting versus mitomycin-c 
application with conjunctival 
autografting in surgical treatment of 
primary pterygium

حسن جمال الدین فرحات / فرید 
محمد وجدي 2014

301 21 سالي احمد سالم الناغي Ophthalmology MSc

تقییم حاالت ضمور الشبكیة الجغرافى بواسطة 
جھازالماسح الضوئى المقطعى للشبكیة, 

وإنبعاث الفلورسین الذاتى لقاع العین الناتج 
عن التنكس البقعي المرتبط بالسن

optical coherence tomography and 
fundus autofluorescence findings in 
areas of geographic atrophy due to age 
related macular degeneration

ھدي محمد كامل السبكي / نرمین 
محمود بدوى 2014



314 22 منار زكریا ابراھیم Ophthalmology MSc
تأثیر الغسیل الكلوى على ضغط العین قبل 

واثناء و  بعد الغسیل الكلوى

the influence of hemodialysis on (iop) 
intraocular pressure before, during and 
after the dialysis عبد الخالق السعدني / احمد الھجع 2014

318 23 سوزان سعید عبد الحمید علوان Ophthalmology MSc
العالقة بین سمك مركز اإلبصار وحدة اإلبصار 

عند مرضى السكر

relationship between mean macular 
thickness and visual acuity in diabetic 
patients

امین فیصل أمین اللقوه / نرمین 
محمود بدوي / 2014

320 24 عبد هللا محمد سعد عطیھ Ophthalmology MSc

مقارنة المیكانیكیة الحیویة في العیون ذات 
االستیجماتیزم العالي في وجود وفي عدم 

وجود دالئل للقرنیة المخروطیة

comparison of corneal hysteresis in 
eyes with high cylindrical errors with 
and without keratoconus خالد الغنیمي سید احمد / أحمد الھجع 2014

323 25 خالد محمد اسماعیل العزوني Ophthalmology MSc
مجال النظر والتصویر الخلفى المقطعى باللیزر 

فى المیاه الزرقاء المشابھة

evaluation of the visual field sensitivity 
and optical coherence tomography in 
pseudoglaucomatous optic neuropathy

مصطفي كمال نصار / معتز فایز 
الصاوي 2014

324 26 الشیماء حسین عبد الكریم مقلد Ophthalmology MSc
قیاس تأثیر التدخین على سمك مشیمة العین 

بإستخدام المسح الضوئي المقطعي

the effect of smoking on choroidal 
thickness measured by optical 
coherence tomography

عبد الرحمن السباعي سرحان / 
سامح محمد الجوھري 2014

338 27 احمد انور جاد الرب عباس Ophthalmology MSc

قیاس سمك المشیمیة عند البقعة البصریة 
بواسطة تعزیز العمق التصویري باألشعة 

المقطعیة البصریة في مرضى داء السكري 
النوع(2)

macular choroidal thickness 
measurement by enhanced depth 
imaging optical coherence tomography 
in type (2) diabetes mellitus patients

حاتم محمد جاد مرعي / سامح محمد 
الجوھري 2014

347 28 شیماء ابراھیم عبد الھادي ابو غنیم Ophthalmology MSc

العالقھ بین درجھ الخطأ االنكساري وسمك  
طبقھ األلیاف العصبیھ الشبكیھ باستخدام 

الماسح الضوئي المقطعي

relation between degree of refractive 
error and retinal nerve fiber layer 
thickness measured by optical 
coherence tomography

حاتم محمد مرعي / فرید محمد 
وجدي فرید 2014

390 29 امنیھ احمد ھمام عطیھ Ophthalmology MSc

تقییم المیكانیكا الحیویة للقرنیة وقیاسھا 
بواسطة جھاز محلل استجابة العین في 

المراحل العمریة المبكرة في حاالت قصر النظر

assessment of corneal biomechanics in 
young aged myopes using ocular 
response analyzer

حسن جمال الدین فرحات / خالد 
الغنیمي سید احمد 2014

420 30 احمد طارق ابو بكر یسن Ophthalmology MSc

دور التصویر المقطعي الضوئي للعصب 
البصري ومجال االبصار ذو الموجات القصیرة 

لتشخیص المیاه الزرقاء

short wave automated perimetry(swap) 
versus optical coherence tomography 
(oct) in early detection of glaucoma صابر حامد السید / عادل جالل زكي 2014

430 31 شیماء محمد عباس Ophthalmology MSc
فعالیة  ھیالیورینات الصودیوم في عالج 

مرضي جفاف العین

effectivness of sodium hyaluronate in 
treatment of patients with dry eye 
disease

صابر حامد السید / اسامھ عبد هللا 
المرسي 2014

435 32 امیره عبد الرازق ابو شنب Ophthalmology MSc

استخدام قطرات العین المستخلصھ من مصل 
الدم 

في عالج امراض سطح العین
the use of autologous serum eye drops 
in ocular surface disorders

عبد الخالق إبراھیم السعد ني / غاده 
زین العابدین عبد الرحمن رجب 2014

437 33 محمد السید اسماعیل عبد هللا Ophthalmology MSc
تأثیر التدخل الجراحي باإلزاحھ على اإلھتزاز 

الالإرادي الخلقي لمقلة العین .
effect of displacement surgery in the 
management of congenital nystagmus

عبد الرحمن السباعي / فرید محمد 
وجدي 2014

449 34 علیمي السید علیمي Ophthalmology MSc

تقییم تأثیر عقار الكلوروكین على سمك مقولة 
العین  و طبقة األلیاف العصبیة 

في مرضى التھاب المفاصل الروماتویدى

evaluation of the effect of chloroquine on 
macular and retinal nerve fiber layer 
thickness in rheumatoid arthritis patients

خالد الغنیمي سید احمد / أحمد عبد 
المنعم الھجع 2014



483 35 احمد یحیي عبد المنعم عبد هللا Ophthalmology MSc

تقییم سمك طبقة االلیاف العصبیھ عن طریق 
استخدام الماسح الضوئى الشبكى بعد حدوث 

جلطھ وریدیھ بالشبكیھ

ocular coherence tomography study of 
the retinal nerve fiber layer following 
retinal vein occlusion حسن فرحات / ھاني خیري 2014

484 36 احمد كومي عبد الرحمن موسي Ophthalmology MSc

مدى أنتشار مرض أعتالل الشبكیة السكرى 
بین مرضى السكر المترددین على العیادة 

الخارجیة لقسم طب وجراحة العیون 
بمستشفیات جامعة المنوفیة

prevalence of diabetic retinopathy 
among diabeetic patients presenting to 
the ophthalmology outpatient clinic of 
menoufia university hospitals مصطفي كمال نصار / مروه على زكى 2014

500 37 علي احمد علي تركي Ophthalmology MSc

تقییم تأثیرعقار الھیدروكسى كلوروكین علي 
سمك الماقولھ وطبقة االلیاف العصبیھ 

بالشبكیة  فى مرض الروماتوید

evaluation of the effect of 
hydroxychloroquine on macular and 
retinal nerve fiber layer thickness in 
patients having rheumatoid arthritis

ھدي محمد كامل السبكي / نرمین 
محمود بدوي 2014

507 38 عمرو محمد بكر بركات Ophthalmology MSc
دراسة العالقة بین طول محورالعین وسمك 

المقولة في قصر النظر
studying the relationship between axial 
length and macular thickness in myopia

حسن جمال الدین فرحات / اسماء 
محمد إبراھیم 2014

508 39 محمد حسین عبد المتعال Ophthalmology MSc
تقییم إستخدام الصق الفایبرین في جراحات 

الظفرة بإستخدام رقعة الملتحمة الذاتیة

evaluation of the use of fibrin glue in 
patients undergoing pterygium excision 
with conjunctival autografts”

حسن جمال الدین فرحات / حاتم 
محمد جاد مرعي 2014

518 40 بسمھ عابدین السید حسن Ophthalmology MSc
العالقة بین طول العین و سمك الماقولة في 

قصر النظر

determining the correlation between 
axial length and macular thickness in 
myopia

عبد الرحمن السباعي / مروه علي 
زكى 2014

552 41 محمد معوض محمد عیسي Ophthalmology MSc
معدل حدوث العیوب اإلنكساریة الخفیة لطالب 

المدارس اإلبتدائیة
prevalence of occult refractive errors in 
primary school students

حسن جمال الدین فرحات / نرمین 
محمود بدوي محمـود / ھبھ خضري 

عالم 2014

554 42 ھبھ محمد عبد العزیز حجازي Ophthalmology MSc

مقارنة عالج القرنیة المخروطیة عن طریق 
تربیط القرنیة المستعرض باألشعة فوق 

البنفسجیة مقابل األشعة فوق البنفسجیة عبر 
النسیج الطالئي

standard versus trans-epithelial corneal 
collagen cross-linking for treatment of 
keratoconus

عبد الرحمن السباعي / سامح محمد 
الجوھري 2014

561 43 احمد عبد المجید ناجي عطیھ Ophthalmology MSc

دراسة مقارنة بین لیدوكائین وبیفاكایین 
ودكیسمیدیتومید مقابل لیدوكائین و 

بوبیفاكایین و الكلونیدین أثناء التخدیر تحت 
محفظھ تینون الجراء عملیھ ازالھ المیاه 

البضاء بالموجات الفوق صوتیھ

comparative study between lidocaine, 
bupivacaine and dexmedetomidine 
versus lidocaine, bupivacaine and 
clonidine combination during subtenon 
anesthesia for phacoemulsification 
cataract surgery

صابر حامد السید / غاده زین 
العابدین رجب / احمد علي عبد العزیز 2014

578 44 احمد حلمي حسن البتانوني Ophthalmology MSc
التغیرات في سمك غالف العین المشیمي بعد 

عملیة ازالة المیاه البیضاء
changes in choroidal thickness after 
cataract surgery

مصطفي كمال نصار / سامح محمد 
الجوھري 2014

584 45 خالد عبد العزیز شحاتھ السید Ophthalmology MSc

تأثیر حجم قطع الحافظة الخلفیة بإستخدام 
الیاج لیزرعلى النتائج البصریھ للعین وسمك 

البقعة الصفراء والضغط الداخلى للعین

effect of nd:yag laser capsulotomy size 
on visual outcomes of the eye, 
intraocular pressure and macular 
thickness

عبد الخالق إبراھیم السعدني / اسامھ 
عبد هللا المرسى 2014

585 46 ھبھ احمد محمد راشد Ophthalmology MSc

التغیرات في سطح وُسمك القرنیھ وإنكسارھا 
بعد الترقیع الشرائحي العمیق لطبقات القرنیة 

األمامیة  في عالج القرنیة المخروطیة.

topographic, pachymetric and refractive 
changes after deep anterior lamellar 
keratoplasty for keratoconus.

خالد الغنیمي سید احمد / عادل جالل 
زكي 2014



586 47 مني محمد محمد عالم Ophthalmology MSc

مقارنة بین طریقة فایس وطریقة جونز فى 
اإلصالح الجراحى النقالب الجفن السفلى 

االرتدادى المكتسب للداخل

wiess procedure versus jones procedure 
in surgical correction of acquired lower 
eyelid involutional entropion

ھدي محمد كامل السبكى / سامح 
سعد مندور 2014

593 48 احمد محمد محمود الجوھري Ophthalmology MSc

توقع النتائج البصریة إلعتالل الماقولھ 
السكرى بأستخدام التصویر المقطعى ذات 

الترابط البصرى و تصویر قاع العین بالصبغة

predicting visual outcomes for diabetic 
maculopathy using optical coherence 
tomography(oct) and fluorescin 
angiography

صابر حامد السید / اسامھ عبد هللا 
مرسي 2014

613 49 حاتم احمد انور Ophthalmology MSc
تغیرات ضغط  العین بعد عملیة اللیزك مقارنةً 

باللیزك السطحى فى حاالت قصر النظر
intraocular pressure changes after lasik 
versus prk in myopic eyes

مصطفي كمال نصار / فرید محمد 
وجدي فرید 2014

634 50 امنیھ عبد الرحمن محمد Ophthalmology MSc

تقییم مجمع الخالیا العقدیھ في حاالت مرضي 
السكري باستخدام التصویر
المقطعي للتماسك البصري

evaluation of ganglion cell complex in 
diabetic patients using optical 
coherence tomography

مصطفي كمال نصار / خالد الغنیمي 
سید احمد 2015

658 51 احمد عبد الوھاب علي Ophthalmology MSc

تأثیر حقن مادة األدرینالین داخل العین 
بتركیزاتھ المختلفة علي حجم بؤبؤ العین أثناء 
عملیة المیاه البیضاء وتأثیره فیما بعد العملیة 
علي سمك القرنیة و الطبقة الطالئیة المبطنة 

للقرنیة وسمك مركز اإلبصار

the effect of intracameral epinephrine at 
different concentrations on pupil size 
during phacoemulsification and its 
postoperative effect on corneal 
thickness, endothelial cell count and 
macular thickness

حسن جمال الدین فرحات / اسماء 
محمد إبراھیم 2015

671 52 صالح ماھر حلمي Ophthalmology MSc

تقییم الخالیا البطانیة للقرنیة بالمیكروسكوب 
الطیفى بعد ازالة المیاه البیضاء باستحالب 

العدسة بالموجات فوق الصوتیة (الفاكو) ذو 
حركة الدائریة مقارنة بالحركة الطولیة

evaluation of the corneal endothelium by 
specular microscopy in torsional 
phacoemulsification versus longitudinal 
phacoemulsification

مصطفي كمال نصار / اسامھ عبد هللا 
المرسى 2015

712 53 اسماء مجاھد محمود شلبي Ophthalmology MSc
الترقیع الذاتي للملتحمة بالمقارنھ  مع استخدام 

میتومیسین C في جراحة الظفرة

conjunctival limbal autograft versus 
simple excision with intra-operative 
mitomycin c in pterygium surgery

مصطفي كمال نصار / ھاني احمد 
خیري 2015

756 54 امیره بسیوني محمد بسیوني Ophthalmology MSc

تقییم سمك طبقھ األلیاف العصبیة الشبكیة 
حول العصب البصري فى مرضى السكراللذین 
الیعانون اعتالل شبكي سكري واللذین یعانون 

اعتالل شبكي سكري بسیط .

evaluation of peripapillary retinal nerve 
fiber layer thickness in diabetic patients 
without or with minimal diabetic 
retinopathy.

ھدي محمد كامل السبكي / فرید محمد 
وجدي فرید 2015

776 55 محمود السید السعید البھنسي Ophthalmology MSc
العالقة بین مستویات الحركیة القرنیة و نسبة 

السكر التراكمي في نوع  2 مرضى السكري

relationship between corneal 
biomechanicand hba1c levels in type 2 
diabetic patients.

ھشام محمد المزار / سامح سعد 
مندور 2015

782 56 احمد جمال فراج الوھیدي Ophthalmology MSc
إستخدام نقط السیكلوسبورین أ لعالج إلتھاب 

القرنیة اإلستشرائي
role of ciclosporin a eye drops in the 
treatment of atopic keratoconjunctivitis حاتم مرعي / مروه زكي 2015

791 57 كریم محسن حسن السواح Ophthalmology MSc

مقارنة بین فاعلیة وأمان اللیزر متعدد النقاط  
و اللیزر التقلیدي في عالج اعتالل الشبكیة 

السكري الغیرتكاثري المصاحب بتورم البقعة 
الصفراء الظاھر إكلینیكیا

comparison between the safety and the 
efficacy of pattern versus conventional 
laser in the treatment of non-proliferative 
diabetic retinopathy with clinical 
significant macular edema

امین فیصل اللقوه / غادة زین 
العابدین رجب / 2015



813 58 مھاب محمد عبد السمیع القطان Ophthalmology MSc
تقییم إستخدام مادة المایتومیسین ج أثناء 

عملیة استقطاع الترابین لعالج المیاه الزرقاء

Evaluation of intra operative use of 
Mitomycin C in subscleral 
trabeculectomy surgery

عبد الخالق ابراھیم السعدني / ھاني 
احمد خیري / غاده زین العابدین عبد 

الرحمن رجب 2015

876 59 نسمھ حمدي حسن بركھ Ophthalmology MSc

تقییم الحد الفاصل بین الجسم الزجاجى 
وشبكیة العین فى حاالت األرتشاح السكرى 

لمأقولة العین باستخدام جھاز الماسح الضوئى 
المقطعى

Evaluation Of Optical Coherence 
Tomographic Findings Of Vitreoretinal 
Interface In Cases Of Diabetic Macular 
Edema.

ھدي محمد كامل السبكي / اسماء 
محمد أحمد إبراھیم 2015

914 60 ابراھیم محمد ابراھیم جوھر Ophthalmology MSc

مقارنة سمك المشیمة بین مرضى اعتالل 
الشبكیة السكري و األشخاص االصحاء 

باستخدام التصویر المقطعي باالتساق البصري

Comparison between Choroidal 
Thickness in Patients with Diabetic 
Retinopathy and Normal Persons by 
Enhanced-depth Imaging Spectral-
Domain Optical Coherence Tomography

خالد الغنیمي / غاده زین العابدین 
رجب / اسماء محمد احمد ابراھیم 2015

932 61 لبني عادل جمال الدین عبد الحي Ophthalmology MSc
نتائج تصویر العین باستخدام الماسح الضوئي 

المقطعي في حاالت قصر النظر الشدید
Optical Coherence Tomographic 
Findings in Highly Myopic Eyes

عبد الرحمن السباعي سرحان / 
سامح محمد الجوھري / اسماء محمد 

ابراھیم 2015

941 62 ھبھ عبد الصادق عبد الفتاح مصطفي Ophthalmology MSc

دراسة العالقة بین تأثیراالدویة المقللة لنسبة 
الشحوم بالدم  وارتشاح الماقولة الناتج عن 

األعتالل الشبكى السكرى

Study the association of hypolipidemic 
agents with macular edema
 in diabetic maculopathy

امین فیصل أمین اللقوه / معتز فایز 
عبد الحمید الصاوي 2015

944 63 عالیا محمد ناجي السید Ophthalmology MSc
تقییم زراعة الدعامات البالستیكیة باسستخدام 

الفیمتو لیزر في حاالت القرنیة المخروطیة

Evaluation of Intracorneal ring segments 
implantation using FemtoLASER in 
keratoconus

عبد الرحمن السباعي / فرید محمد 
وجدي فرید 2015

962 64 راندا كمال ابراھیم اسماعیل Ophthalmology MSc

دراسة فاعلیة قطرة األزیثرومایسین على 
التھاب الملتحمة الصدیدي بالعیادة الخارجیة 

بجامعة المنوفیة

The efficacy of Azithromycin eye drops 
on mucopurulent conjunctivitis in 
Menofia University outpatient clinic

حسن جمال الدین فرحات / ھشام 
محمد فؤاد المزار 2015

969 65 وسام سعید عبد  حادو Ophthalmology MSc

تقییم كفاءة مستحلب السیكلوسبورین في 
معالجة جفاف العین نتیجة نقص الطبقة المائیة 

الدمعیة .
Efficacy of cyclosporine-A ophthalmic 
emulsion in the treatment of dry eye

عبد الخالق السعدني / نرمین محمود 
بدوي 2015

997 66 محمود عبد الباسط عبده ابراھیم Ophthalmology MSc

مقارنة بینقیاس ضغط العین بجھاز" التسطیح 
لجولدمان" وجھاز "محلل استجابة العین" 

لتقییم مرض المیاه الزرقاء ذات الزاویة 
المفتوحة

Goldman applanation tonometry 
comparedwith corneal-compensated 
intraocular pressure in the evaluation of 
primaryopen-angle Glaucoma

مصطفي كمال نصار/ فرید محمد 
وجدي 2015

1052 67 حسام مصطفي السید الكاشوري Ophthalmology MSc

مقارنة قصیرة المدي بین تربیط القرنیة 
المتسارع باالشعة فوق البنفسجیة وتربیط 

القرنیة المستعرض باالشعة فوق البنفسجیة

Short- term comparison of accelerated 
and standerd methods of corneal 
collagen 
cross linking

خالد الغنیمي القطب سید احمد / عادل 
جالل زكى 2015

1066 68 علي عبد الحكم علي الحایس Ophthalmology MSc

تأثیرحقن مادة الموكسیفلوكساسین في الخزانة 
األمامیة للعین للوقایھ من االلتھابات الصدیدیة 

بالعین بعد جراحة المیاه البیضاء

Efficacy Of Prophylactic Intracameral 
Moxifloxacin In Preventing 
Endophthalmitis After Cataract Surgery

ھدي محمد كامل السبكى  / فرید 
محمد وجدى فرید 2015

1096 69 مصطفي ھمام احمد ھمام Ophthalmology MSc

تقییم سمك الماقولة بعد جراحة المیاه البیضاء 
الغیر مضاعفة باستخدام الماسح الضوئى 

المقطعى للعین

Evaluation of macular thickness after 
uncomplicated cataract surgery using 
optical coherence tomography حاتم محمد مرعي / مروه على زكى 2015



1099 70 احمد عبد الحكیم دراج Ophthalmology MSc
تقییم تغیرات الماقولة بالتصویر المقطعى 

الترابطى البصرى أثناء الحمل

Evaluation of Macular Changes During 
pregnancy by Optical coherence 
tomography

حسن جمال الدین فرحات  / معتز 
فایز الصاوي 2015

1108 71 ایمن غنیمي عبد المقصود Ophthalmology MSc

جراحة اقتطاع القرنیة السطحى وتربیط 
القرنیة فى عالج القرنیة المخروطیة المعتدلة 

والمتوسطة

SIMULTANEOUS TOPOGRAPHY-GUIDED 
PHOTOREFRACTIVE KERATECTOMY 
AND COLLAGEN CROSS-LINKING IN  
MILD AND MODERATE KERATOCONOUS

حسن جمال الدین فرحات / خالد 
الغنیمي سید احمد / معتز فایز 

الصاوي 2015

1111 72 انجي السید محمود السید Ophthalmology MSc

 التغیرات الطارئة على خالیا الغشاء المبطن 
لقرنیة العین وسمك القرنیة فى مرضى 

السكرى من النوع الثانى

CORNEAL ENDOTHELIAL AND  
CENTRAL CORNEAL THICKNESS 
CHANGES IN PATIENTS WITH TYPE 2 
DIABETES MELLITUS

ھدي محمد كامل السبكي / فرید محمد 
وجدى فرید 2015

1140 73 احمد الرفاعي علي ابو االغا Ophthalmology MSc

تقییم العالج الموضعي األحادي لمریض المیاه 
الزرقاء(الجلوكوما) المبكرة ذات الزاویة 

المفتوحة

Evaluation of topical monotherapy for 
early primary open angle glaucoma 
patient صابر حامد السید / عادل جالل زكي 2015

1170 74 اسماء عبد الجواد علي ماضي Ophthalmology MSc
الطرق المختلفة في عالج الكسل الوظیفي 

بالعین
Different Methods in Treatment of 
Amblyopia

عبد الخالق إبراھیم السعدني / عادل 
جالل زكي 2015

1197 75 سماح محمد بنداري شریف Ophthalmology MSc

مقارنة بین حقن عقار میثیل بریدنیزولون 
تحت ملتحمة العین عقب العملیة واالستخدام 

الموضعي لقطرات الكورتیزون بعد عملیة 
إزالة المیاه البیضاء الغیر مضاعفة

Comparison of perioperative 
subconjunctival injection of 
methylprednisolone and standard 
postoperative steroid drops after 
uneventful cataract surgery حاتم محمد مرعي / ھاني احمد خیري 2015

1219 76 محمود علي عبد الخالق موافي Ophthalmology MSc

تقییم األعراض الجانبیة الحاده للعالج 
المزدوج بعقاري السوفوسابوفیر (سوفالدي) 
والریبافیرین على شبكیة العین في  مرضى 
األلتھاب الفیروسي الكبدي الوبائي المزمن 

(سي)

Evaluation of acute retinal side effects of 
the combined therapy with Sofosbuvir 
(Sovaldi) and ribavirin in chronic 
hepatitis C virus patients.

خالد الغنیمي سید احمد / سامح محمد 
الجوھري 2015

1238 77 دالیا شوقي الدسوقي Ophthalmology MSc

تغیرات طبقة األلیاف العصبیة بالشبكیةفي 
مرضي المیاة الزرقاء األولیة ذات الزاویة 
المفتوحة الُمعَالَجة بتركیبات أدویة تحوي 

مغلقات مستقبالت بیتا.

Retinal Nerve Fiber Layer Changes in 
Primary Open-Angle Glaucoma Patients 
Managed with Beta-Blockers Combined 
Medications

امین فیصل اللقوه / فرید محمد 
وجدي فرید 2015

1240 78 جھاد محمد سامي العریني Ophthalmology MSc
دراسة ارتباط عوامل األكسدة بتطور نسبة 

المیاه البیضاء في المجتمع المصري

Correlation between Oxidative Stress 
Enzymes and Cataract Progression in 
Egyptian Population

ھشام محمد المزار / ابراھیم شحاتھ 
المدبوح  / سامح سعد مندور 2015

1251 79 ماریان سمیر شوقي سالم Ophthalmology MSc

نسبة انتشار عیوب االبصاربین أطفال 
المدارس في مدینة طنطا

( محافظة الغربیة )

Prevalence of errors of refraction among 
school children in tanta city
 (Gharbia governorate)

حسن جمال الدین حسن فرحات / 
فرید محمد وجدي فرید 2015

1287 80 نھال جمال یوسف محمد یوسف Ophthalmology MSc

دراسة مقارنة حول إمكانیة التنبؤ بسمك 
السدیلة المصنوعة بالمبضع المجھري 

المیكانیكي و بلیزر الفیمتوثانیة

Comparative Study about the 
Predictability of the Flap Thickness 
Created By Mechanical Microkeratome & 
Femtosecond Laser

عبد الرحمن السباعي سرحان / مروه 
علي زكي 2016

1292 81
رویدا محمد البرعي عبد العزیز 

اسماعیل Ophthalmology MSc
تأثیر إزالة المیاه البیضاء بالموجات الصوتیة 

على ضغط العین في مرضى المیاه الزرقاء

The Effect of Phacoemulsification on 
Intraocular Pressure in Glaucoma 
Patients صابر حامد السید /عادل جالل زكي 2016



1343 82 محمود احمد السید حسن Ophthalmology MSc
تغیرات النشاط الحیوي للقرنیة في المرضى 

ذوى القرنیة الرقیقة
Corneal biomechanical changes in thin 
cornea patients.

حاتم محمد جاد مرعي / عادل جالل 
زكى 2016

1344 83 مصطفي سمیر سعید البنا Ophthalmology MSc

مقارنة بین إستئصال العدیسة عن طریق شق 
صغیر بالقرنیة بواسطة الفیمتو لیزر و الفیمتو 

لیزك و اللیزر السطحى فى عالج قصر النظر

Comparison Between Small Incision 
Lenticule Extraction ( FEMTO SMILE ) 
,Femto Lasik and Transepithelial 
Photorefractive Keratectomy 
(Transepithelial PRK ) in myopia

 امین فیصل اللقوه / أسماء محمد 
أحمد إبراھیم 2016

1345 84 حسام فھمي البربري Ophthalmology MSc

مقارنھ بین التغیرات البیومیكانیكیھ لقرنیھ 
العین بعد عملیھ اللیزك والفیمتوسمایل 

الصالح قصر النظر باستخدام جھاز كورفس

Comparing the Corneal Biomechanical 
Stability after LASIK and SMILE For 
Myopic Correction using Ultra High 
Speed Camera (Corvis® ST)

خالد الغنیمي سید احمد / سامح محمد 
الجوھري 2016

1347 85 احمد عثمان علي شلبي Ophthalmology MSc

التغیرات في الطبقة المبطنة للقرنیة بعد عملیة 
استقطاع الترابین المعزز بمادة المایتومیسین-

ج في مرضي المیاة الزرقاء

Corneal endothelial cell changes after 
trabeculectomy with mitomycin-c in 
glaucoma patients

مصطفي كمال نصار  / فرید محمد 
وجدي فرید 2016

1410 86 محمد شاكر حطبھ Ophthalmology MSc

تقییم درجة جفاف العین بعد إجراء عملیات 
تصحیح األبصار بواسطة االكسیمر لیزر 

بطریقة اللیزك وطریقة الكشط السطحي دراسة 
مقارنة

Evaluation of dry eye syndrome after 
LASIK and surface ablation. A 
comparative study

عبد الرحمن السباعي سرحان / 
سامح سعد مندور 2016

1433 87 ھند احمد محمود االبشیھي Ophthalmology MSc

تقییم التغیرات في غالف العین المشیمي 
باستخدام التصویر المقطعي البصري المترابط 
في الغالف الدموي المشیمي المصاحب للعین 

ذات قصر النظر

Choroidal thickness
Assessment with EDI-OCT in myopic 
choroidal neovascularization ھاني احمد خیري / مروه علي زكي 2016

1439 88 احمد زكریا عبد المحسن Ophthalmology MSc

تقییم حقن الجسم الزجاجي بمادة 
الرانیبیزوماب في 

االرتشاحات السكریة بمركز اإلبصار
Evaluation of Intravitreal Injection of 
Ranibizumab in Diabetic Macular Edema

عبد الرحمن السباعي سرحان / 
سامح سعد مندور 2016

1445 89 رامي نبیل احمد سري الدین Ophthalmology MSc
العوامل الجراحیة المسببة لجفاف العین بعد 
ازالة المیاه البیضاء بالموجات فوق الصوتیة

Intraoperative Risk Factors Inducing Dry 
Eye After phacoemulsification

 خالد الغنیمي سید احمد  / حاتم 
محمد مرعي / عادل جالل زكي 2016

1451 90 دعاء رضا عبد الحمید جعفر Ophthalmology MSc
تغیرات سطح القرنیة بواسطة األوربسكان في 

حاالت المیاه الزرقاء األولیة

Corneal surface changes using orbscan 
topography in primary open angle 
gloucoma

حاتم محمد مرعي / اسماء محمد 
إبراھیم 2016

1452 91 سماح مصطفي محمد احمد Ophthalmology MSc

وبائیات الرمد الربیعي فى األطفال المتراوح
 أعمارھم بین (12-15) سنة - محافظة 

المنوفیة

Epidemiology of Vernal 
Keratoconjunctivitis among children 
aged (12-15) years - Menoufia 
Governorate

خالد الغنیمي سید احمد / أسامھ 
عبدهللا المرسي / شیماء شریف 

سلیمان 2016

1467 92 نجالء محمود محمد Ophthalmology MSc

االكتشاف المبكر للتغیرات المصاحبھ لعقار 
الھیدروكسي كلوروكین بواسطھ االنبعاث 

الضوئي باستخدام
منظار اللیزر الفاحص ذي البؤر المجمعھ 

مقارنھ بكامیرا قاع العین في مرضي التھاب 
المفاصل الروماتویدي

Early Detection of Hydroxyl chloroquine 
Related Changes By Fundus 
Autofluorescence Using Confocal 
scanning laser opthalmoscope In 
Comparison to Fundus Camera in 
Rheumatoid Arthritis Patients

صابر حامد السید / اسماء محمد 
ابراھیم / محمد سامي عبدالعزیز 2016



1507 93 ھبھ عادل طھ ابراھیم Ophthalmology MSc
تالزم تقعر رأس العصب البصري

وضغط العین في طب وجراحة العیون

Correlation of Optic Nerve Head cupping
and Intraocular pressure in 
ophthalmology

مصطفي كمال نصار / اسامھ عبدهللا 
المرسى 2016

1520 94 فاطمھ عادل عبد الواحد شكل Ophthalmology MSc

دور الكامیرا الخماسیة قبل الجراحة في 
تحسین النتائج البصریة بعد جراحة المیاه 

البیضاء

Role of Pre-operative Pentacam in 
Optimizing Visual Outcome After 
Cataract Surgery

عبدالرحمن السباعي سرحان / احمد 
عبد المنعم الھجع 2016

1596 95 ھبھ امین رضوان ابراھیم صالح Ophthalmology MSc

تقییم سمك طبقة االلیاف العصبیة الشبكیة 
حول العصب البصرى والتغیرات الطارئة 

بالبقعة الضوئیة قبل وبعد عملیة استحالب 
العدسة بستخدام الماسح الضوئى

Evaluation of peripapillary Retinal             
Nerve Fiber Layer Thickness and 
macular changes before and after 
phacoemulsification مصطفي كمال نصار / مروه على زكى 2016

1639 96 رباب فوزي محمد السید Ophthalmology MSc

التغیرات التي تحدث في ارتفاع القرنیة الخلفیة 
بعد عملیات اجتثاث الطبقة االمامیة من القرنیة 

و عملیات اللیزك

Posterior Corneal elevation changes 
after laser in situ keratomileusis and 
photorefractive keratectomy

عبد الرحمن السباعي سرحان  /احمد 
عبد المنعم الھجع 2016

1644 97 نشوي احمد عبد العلیم الشایب Ophthalmology MSc
تقییم فعالیة وأمان حقن البوتكس فى عالج 

العین الدماعة

Evaluation of Efficacy and Safety of 
Botulinum Toxin Injection in Treatment 
of Epiphora

حسن جمال الدین فرحات / حاتم 
محمد جاد مرعي / سامح سعد مندور 2016

1672 98 اسماء زكریا احمد التراوي Ophthalmology MSc

دراسھ مقارنھ بین قیاس قوة العدسة 
المنزرعة داخل العین باستخدام الموجات 

الصوتیھ والحزمھ الضوئیھ
Optical Biometry versus Ultrasound 
Biometry

عبد الخالق إبراھیم السعدني  /  
نرمین محمود بدوى 2016

1676 99 عبیر سعید عبد الحمید Ophthalmology MSc

دراسة العوائق األكثر شیوعا لإللتزام باستخدام 
األدویة لعالج الجلوكوما األولیة مفتوحة 

الزاویة

A study of the most common barriers to 
primary open angle Glaucoma 
medication adherence

عبد الخالق ابراھیم السعدني / نرمین 
محمود بدوى 2016

1695 100 اسماعیل عبد الحي اسماعیل صالح Ophthalmology MSc

التغیرات فى سماكة األلیاف العصبیة بالشبكیة 
باستخدام جھاز التصویر الضوئى التشابكى فى 

ورم الدماغ الزائف

Retinal Nerve Fiber Layer Thickness 
changes by Optical Coherence 
Tomography in Pseudo tumor Cerebri

حسن جمال الدین فرحات / حاتم 
محمد مرعي / مروه علي زكى 2016

1701 101 احمد السید عماره Ophthalmology MSc

مقارنة بین استخدام العدیسة المستخرجة من 
قرنیة العین وبین استخدم الغشاء األمنیوسي 

في عالج الثقب القرني

Comparison between use of corneal 
stromal lenticule & amniotic membrane 
graft in management of corneal 
perforation

عبدالخالق إبراھیم السعدني /  سامح 
محمد الجوھري / محمد سامي عبد 

العزیز 2016

1702 102 محمد رزق الفقي Ophthalmology MSc

مقارنة بین عملیة تسلیك القناة الدمعیة 
وعملیة وضع انبوبة لعالج انسداد القناة 

الدمعیة الخلقى

Probing only versus probing followed by 
Silicon Intubation in Management of 
Congenital Nasolacrimal Duct 
Obstruction

صابر حامد السید / اسامھ عبد هللا 
المرسي / سامح سعد مندور 2016

1716 103 غاده صالح محمود نصر Ophthalmology MSc
دراسة التأثیرات الجانبیة لعقار السوفوسبوفیر 

علي الشبكیة
Study of the Side Effects of Sofosbuvir 
on the Retina

صابر حامد السید    /عادل جالل زكي 
/ على سعد الدین ندا 2016

1717 104 محمد اسماعیل شحاتھ مصطفي Ophthalmology MSc

تدعیم نتائج عملیة قطع شبكیة الصلبة 
باستخدام اشعاع بیتا و مادة 

المیتومیسن سي لمرضى المیاه الزرقاء 
المصریین

Augmented Sub-Scleral Trabeculectomy 
with Beta Radiation and Mitomycin C in 
Egyptian Glaucoma Patients ھشام محمد فؤاد المزار / سامح سعد 2016

1720 105 ولید محمد عبد العزیز ناجي Ophthalmology MSc

مقارنة بین جھاز اآلي أو إل ماستر وجھاز 
الموجات فوق الصوتیة في قیاس قوة العدسة 

المنزرعة داخل العین

Comparison between IOL-master and 
Ultrasound biometry in preoperative 
intra ocular lens (IOL) power calculation

امین فیصل اللقوه / محمد سامي عبد 
العزیز 2016



1734 106 شیماء علي احمد االبیض Ophthalmology MSc
تقییم التغیرات فى سمك القرنیھ بعد عملیة 

التثبیت
Evaluation of Corneal Thickness 
Changes After Corneal Cross-Linking

امین فیصل اللقوه  / فرید محمد 
وجدي فرید 2016

1759 107 عبد الرحمن عبد الحي اسماعیل احمد Ophthalmology MSc

دراسة مقارنة القیاسات الناتجة من جھاز 
ھایدلبرغ لمجال األبصار مع قیاسات مجال 
األبصار اآللیة القیاسیة في مرضى المیاه 

الزرقاء .

COMPARISON OF MEASUREMENTS 
FROM
THE HEIDELBERG EDEG PERIMETRY
WITH STANDRED AUTOMATED 
PERIMETRY
IN GLAUCOMA PATIENT. ھاني احمد خیري / مروه علي زكي 2016

1767 108 محمود احمد محمد عبد الحافظ Ophthalmology MSc
العالقة بین حالة غشاء الحد الخارجى  وحدة 
اإلبصار في  اإلرتشاح السكرى لمركز اإلبصار

Association between external limiting 
membrane status and visual acuity in 
diabetic macular oedema

ھدي محمد السبكي / معتز فایز 
الصاوي 2016

1776 109 احمد سعد ابراھیم العیسوي Ophthalmology MSc
التأثر المبكرللضغط الداخلي للعین بعد الحقن 

المتكرر لمادة رانبیزوماب(لوسینتس)

Early Intra ocular pressure changes after 
Repeated Ranibizumab (Lucentis) 
injection

ھشام محمد فؤاد المزار / احمد 
عبدالمنعم الھجع 2016

1779 110 غاده محمد محمد الحلبي Ophthalmology MSc

نتائج تسلیك القناة الدمعیة باستخدام كانیوال 
وریدیة فى األطفال المصابین باالنسداد الخلقى 

فى القناة الدمعیة

Results of probing guided with soft 
cannula in children with nasolacrimal 
duct obstruction

عبدالخالق إبراھیم السعدني / حاتم 
محمد مرعي / سامح سعد مندور 2016

1837 111 ھایدي عبدالشافي عبدالھادى حجاج Ophthalmology MSc

زراعة حلقات كیرا 355º داخل القرنیھ 
لمرضى القرنیھ المخروطیھ المركزیھ 

ومتابعتھم بعد ستة أشھر

Intrastromal corneal ring segment 
implantation (keraring355°) in patients 
with central keratoconus 6-month follow-
up

عبدالرحمن السباعي سرحان / محمد 
سامى عبدالعزیز 2016

1858 112 اصیلھ نشات یوسف حسن Ophthalmology MSc
قیاس تأثیر ضغط الدم الشریاني على مشیمة 

العین باستخدام الماسح الضوئي المقطعي

Evaluation of Choroidal Thickness Via 
enhanced depth-imaging of optical 
coherence tomography in patients with 
systemic hypertension

امین فیصل اللقوه / أسماء محمد 
إبراھیم 2017

1866 113 محمود یسري محمود Ophthalmology MSc
نتائج  استخدام  راب القرنیة البدیلي فى حاالت 

امراض القرنیة المتقدمة

Outcome of Keratoprosthesis 
implantation in end-stage Corneal 
Diseases ھاني احمد خیري / سامح سعد مندور 2017

1892 114 امیره ابراھیم زكي الحایس Ophthalmology MSc

استخدام جھازالمسح الضوئي المقطعي 
المترابط باالتساق البصري

في تقییم الجزء االمامي من العین

Anterior segment biometry using 
Spectral-Domain Optical Coherence 
Tomography

مصطفي كمال نصار / معتز فایز 
الصاوي 2017

1896 115 مني ابراھیم عبد الوھاب Ophthalmology MSc صمام أحمد  في الجلوكوما الخلقیة األولیة
Ahmed Glaucoma Valve in Primary 
Congenital Glaucoma

فرید محمد وجدي فرید/مروه علي 
زكي 2017

1910 116 احمد محمد عبد الحمید عقل Ophthalmology MSc

دراسة التغیرات فى سطح القرنیة بعد عملیة 
التثبیت البینى الكوالجینى لمرضى القرنیة 

المخروطیة

Corneal surface changes after 
crosslinking in patients of keratoconus
(short term study)

عبد الخالق ابراھیم السعدني  / حاتم 
محمد مرعي / اسماء محمد إبراھیم 2017

1916 117 عبد الغفار طھ طھ عبد الغفار Ophthalmology MSc

مقارنة سمك طبقة األلیاف العصبیة الشبكیة 
وسمك الماقولة-باستخدام األشعة المقطعیة 

الضوئیة-  في حاالت كسل العین بالعین 
األخرى السلیمة

OCT based comparison of RNFL  
thickness and macular thickness in 
amblyopic and fellow eyes

عبد الخالق السعدني / 
اسماء محمد إبراھیم 2017

1928 118 رنا محمد عاشور جبریل Ophthalmology MSc

اللیزر السطحي عن طریق االسترشاد بصدر 
الموجھ للقرنیة مقابل التذریة الخالیة من 

االنحراف

Corneal Wavefront-guided versus 
Aberration-free ablation in 
photorefractive keratectomy امین فیصل اللقوه  / مروة علي زكي 2017



1932 119 شریف عبد المنعم سید احمد اسماعیل Ophthalmology MSc

تقییم زرع حلقات كیرا ال (355 أو حلقتین 
منفصلتین ) في سدي القرنیة في حاالت 

القرنیة المخروطیة المركزیة بواسطة الفیمتو  
لیزر

Evaluation of Intra-stromal Corneal 
Rings 
(two segments Vs Keraring 355) 
In Central keratoconus using Femto-
Laser

عبدالخالق إبراھیم السعدني /  اسماء 
محمد أحمد إبراھیم 2017

1985 120 محمد عبد هللا السید Ophthalmology MSc
مقارنة خرائط إرتفاعات القرنیة بین القرنیة 
الطبیعیة و القرنیة ذات اإلشتباه بالمخروطیة

Comparison between Corneal Elevation 
Maps In Normal and Keratoconus-
suspect Eyes

صابر حامد السید / محمد سامي 
عبدالعزیز 2017

2019 121 مینا رمزي راغب Ophthalmology MSc

تأثیر إزالة المیاه البیضاء بالموجات فوق 
الصوتیة (الفاكو) على الضغط الداخلى للعین 

وعمق الخزانة األمامیة وزاویتھا

The Effect of Phacoemulsification on 
Intraocular Pressure, Anterior Chamber 
Depth and Iridocorneal Angle Width

مصطفي كمال نصار/ اسامھ عبدهللا 
المرسي 2017

2025 122 محمد عبد الباسط محمد الفرماوي Ophthalmology MSc
التغیرات الحادثة في سطح القرنیة بعد عملیة 

إزالة عدسة العین بالموجات فوق الصوتیة

CORNEAL HIGHER-ORDER 
ABERRATIONS AFTER 
PHACOEMUSIFICATION

خالد الغنیمي سید احمد / عادل جالل 
زكي 2017

2037 123 اسالم احمد ماھر حسن Ophthalmology MSc

المقارنة بین محلل استجابة العین و مقیاس 
جولدمان 

للتوتر العیني بالتسطیح لقیاس الطغط داخل 
العین بعد اجراءعملیة زرع القرنیة الكاملة

Comparison of the Ocular Response 
Analyzer and the
Goldmann Applanation Tonometer for 
Measuring
Intraocular Pressure after penetrating
 Keratoplasty.

ھدي محمد السبكي  / محمد سامي 
عبد العزیز 2017

2057 124 نجوان عادل جاد Ophthalmology MSc
تغیرات سطح القرنیة فى التھاب الملتحمة 

الموسمى فى األطفال
Topographic Corneal Changes in 
Children with Vernal Keratoconjuctivitis

ھدي محمد كامل السبكى / عادل جالل 
زكي 2017

2086 125 دعاء احمد محمد Ophthalmology MSc
نتائج إستخدام بیفاسیزوماب الموضعى فى 

عالج األوعیة الدمویة بالقرنیة

Outcome of the Use of Topical 
Bevacizumab in Treatment of Corneal 
Neovascularization

ھشام محمد فؤاد المزار / غاده زین 
العابدین رجب 2017

2105 126 محمود توفیق عبد الرحمن خلف هللا Ophthalmology MSc

تقییم نتائج زراعة الحلقات فى القرنیة 
المخروطیة باالسترشاد بالخریطة المماسیة 

مقارنة بالخریطة المحوریة

Evaluation of Intrastromal Corneal Ring 
Segments (ICRS) Outcomes in 
Keratoconus Guided by Tangential   
versus Axial Maps

عبد الرحمن السباعي / عادل جالل 
زكى 2017

2109 127 مریانا ابراھیم نجیب سلیمان Ophthalmology MSc
دراسة العالقة بین عامل النمو البطانى 

الوعائى وعوامل األكسدة فى تكون ظفره العین

Study of Correlation between Vascular  
Endothelial growth factor and Oxidative 
stress enzymes in Pathogenesis of 
Pterygium

ھشام محمد فؤاد المزار  / سامح 
محمد الجوھري  / نھى ربیع محمد 

بیومى 2017

2136 128 وجیھ خلف شحاتھ مقار Ophthalmology MSc
االثنز بروتوكول 

فى عالج  القرنیة المخروطیة

The Athens protocol in management of 
Keratoconus
Protocol of

 حاتم محد جاد مرعي  / ھانى احمد 
خیرى 2017

2145 129 اریج محمد عبد اللطیف Ophthalmology MSc
الموجات فوق الصوتیة الفحص المجھري 

البیولوجي في الزرق
Ultrasound BioMicroscopy
 in Glaucoma مصطفي كمال نصار / اسامھ مرسي 2017

2180 130 رفیده مصطفي منصور سراج الدین Ophthalmology MSc

مقارنھ بین الخریطھ المحوریھ و الخریطھ 
المماسیھ في الرسم التخطیطي للقرنیھ في 

تحدید مكان المخروط في حاالت القرنیھ 
المخروطیھ باستخدام الكامیرا الخماسیھ

Comparison between Axial and 
Tangential Corneal Topography Maps in 
Localization of Cone in Keratoconus 
using Pentacam

عبد الرحمن السباعي  /اسماء محمد 
ابراھیم  / 2017



2188 131 لمیاء سلیمان سعد سلیمان Ophthalmology MSc

قیاس كثافة قرنیة وعدسة العین لحاالت 
القرنیة المخروطیة قبل و بعد عملیة تصلیب 

أواصر كوالجین القرنیة

Corneal and lens densitometry in 
patients with keratoconus before and 
after corneal collagen cross-linking (CXL)

حاتم محمد جاد مرعي / محمد سامي 
عبد العزیز 2017

2213 132 مي احمد مختار یوسف Ophthalmology MSc

دراسة مقارنة سمك المشیمیة في حاالت 
النساءالحوامل األصحاء والنساء الغیر 
الحوامل األصحاء وحاالت تسمم الحمل 

باستخدام الماسح الضوئي المقطعي للعین

Comparative study of the choroid in 
healthy pregnant women and healthy 
non pregnant women and preeclampsia 
using enhanced depth imaging optical 
coherence tomography

حاتم محمد جاد مرعي / اسماء محمد 
ابراھیم 2017

2246 133 محمود السید عبد الخالق Ophthalmology MSc

دور الموجات الفوق صوتیھ البیومیكرسكوبیھ 
في تقییم

العین بعد جراحھ قطع التربیق وعمل ممر 
جراحي اسفل

الصلبھ

Ultrasound Biomicroscopy (UBM) 
rule in assessing Subscleral 
trabeculectomy operation حاتم جاد مرعي /اسماء محمد ابراھیم 2017

2263 134 ساره احمد محمد صالح Ophthalmology MSc

التغیرات فى سمك المشیمیة والطول المحورى 
مع تغییرات ضغط العین بعد استئصال دروب 

العین

Changes in choroidal thickness and 
axial length with intraocular pressure 
changes after trabeculectomy. حاتم محمد مرعي  / عادل جالل زكى 2017

2297 135 محمد عبد السمیع زینھم عیسي Ophthalmology MSc

مقارنة سمك غالف العین المشیمى قبل وبعد 
حقن الرانیبیزوماب فى مرضى تورم مقولة 

العین الناتج عن  مرض السكرى

Comparison between choroidal 
thickness before and after intravitreal 
injection of ranibizumab in diabetic 
macular edema

مصطفي كمال نصار / اسماء محمد 
إبراھیم 2017

2309 136 مني كامل جابر زكي Ophthalmology MSc

استخدام جھاز الماسح الضوئي المقطعي في 
قیاس سمك طبقھ االلیاف البصریھ وسمك 

مركز االبصار في الشبكیھ في المرضى الذین 
یعانون من اختالف االنكسار في العینین

Measurement of peripapillary retinal 
nerve fiber layer thickness and macular 
thickness Using spectral domain optical 
coherence tomography in anisometropia

ھدي محمد كامل السبكي / مروه على 
زكى 2017

2323 137 احمد محمد یوسف احمد موسي Ophthalmology MSc
تغییرات طول العین المحورى بعد استخدام 

زیت السیلیكون داخل العین
Axial length variation with the use of 
silicone oil tamponade

عبد الرحمن السباعي / امین فیصل 
اللقوه 2017

2335 138 محمد فكري الھمدان Ophthalmology MSc

سمك مشیمھ العین كمؤشرعالجى فى حاالت 
االنسداد 

الوریدى الشبكى الرئیسى

Baseline Choroidal Thickness as 
Predictor for Treatment Outcome in 
Central Retinal Vien Occlusion

ھدي محمد كامل السبكى / مـــروه 
على ذكـــى 2017

2344 139 ابراھیم جمال الدین الھمدان Ophthalmology MSc

تقییم السطح الفاصل ما بین نسیج القرنیة من 
المتبرع والنسیج المستقبل بعد عملیة زرع 

القرنیة النافذ باستخدام المسح الضوئي 
المقطعي

Evaluation of graft - host interface after 
penetrating keratoplasty using optical 
coherence tomography

ھدي محمد كامل السبكي  / محمد 
سامي عبد العزیز 2017

2364 140 محمد السید شرشر Ophthalmology MSc

معدل انتشار القرنیھ المخروطیھ في المرضي 
القادمین

لعمل عملیھ تصحیح ابصار لتصحیح قصر 
النظر 

 او قصرالنظر مع االستجماتیزم

Prevalence of keratoconus/keratoconus 
suspect
In patient coming for lasik for correction 
of 
myopia or myopic astigmatism

عبد الرحمن السباعي / مروه علي 
ذكي 2017



2365 141 سمر خلیل عبد الحمید الملیجي Ophthalmology MSc

التغیرات في سمك القرنیة وقیاس ضغط العین 
بعد الحقن بواسطة مضادات نمو بطانة 

األوعیة الدمویة داخل الجسم الزجاجي للعین

Corneal thickness  and intraocular 
pressure changes after intra-vitreal 
injection of anti- vascular endothelial 
growth factors

فرید محمد وجدي / محمد سامي 
عبدالعزیز 2017

2372 142 اسراء یوسف محمد طیره Ophthalmology MSc

العالقة بین السمك المركزى للقرنیة و سمك 
طبقة االلیاف العصبیة الشبكیة فى مرضى 

المیاه الزرقاء االولیة ذات الزاویة المفتوحة

Correlation Between Central Corneal 
Thickness And  Retinal Nerve Fiber 
Layer Thickness InOpen Angle Glaucoma

صابر حامد السید / اسماء محمد 
إبراھیم 2017

2378 143 ساره نشات عبد المجید جوھر Ophthalmology MSc

تغیرات الخالیا المبطنة للقرنیة بعد عملیة 
المیاة الزرقاء مع مضادات األیض فى السكان 

المصریین

Corneal endothelial changes after 
glaucoma surgery with antimetabolites 
in egyptian population فرید محمد وجدي / عادل جالل زكى 2017

2396 144 مروه محمد محمود الجندي Ophthalmology MSc
إستبیان عن جفاف العین فى أطفال مدارس 

محافظة المنوفیھ

ASSESSMENT OF Dry EYE  IN SCHOOL 
AGE CHILDREN AT MENOUFIA   
GOVERNRATE

حاتم محمد جاد مرعي  / محمد سامى 
عبد العزیز 2017

2403 145 ایمان احمد موسي حسام الدین Ophthalmology MSc

دراسة مقارنة بین اللیزر الضوئي البؤري 
للشبكیة مقابل بروموفیناك الموضعي في عالج 

إرتشاح  مقولة العین البؤري الناتج عن 
إعتالل الشبكیة السكري

Focal Laser Photocoagulation versus 
Topical Bromfenac in Treatment of Focal 
Diabetic Macular Edema

عبد الخالق  إبراھیم السعدني / سامح 
محمد الجوھري 2017

2404 146 اسالم فكري فایز محمد Ophthalmology MSc

تقییم مدى تأثیر اللیزك السطحي على شفافیة 
سطح القرنیة باستخدام تقنیة اللیزر المخترق 

للخالیا الطالئیة
Evaluation Of Corneal Haze After 
Transepithelial PRK

امین فیصل اللقوه / نرمین محمود 
بدوي 2017

2408 147 ایمان سیف النصر عبد الستار حماد Ophthalmology MSc

مقارنة بین تأثیر حقن مادة أفلیبیرسیبت ومادة 
رانیبیزوماب داخل الجسم الزجاجى للعین فى 

عالج اإلرتشاح السكرى لمقولة الشبكیة

Comparison between the Efficacy of 
Intravitreal Injection of Aflibercept and 
Ranibizumab in Management of Diabetic 
Macular Edema

خالد الغنیمي سید احمد / احمد 
إبراھیم بسیوني 2017

2435 148 نھي عبد العزیز محمد شرشر Ophthalmology MSc

جفاف العین بعد عملیھ المیاة البیضاء 
بالموجات فوق الصوتیھ وعالقتھا بعوامل 

الخطر المرتبطھ بالجراحة .

Dry Eye Following Phacoemulsification 
Surgery and its Relation to Associated 
Intraoperative Risk Factors

مصطفي كمال نصار / محمد سامى 
عبد العزیز 2017

2437 149 مروه علي السعید الباز Ophthalmology MSc
استخدام قطرة النیبافیناك  لمنع ارتشاح 

الماقوال بعد عملیات المیاة البیضاء

Evaluation of Nepafenac eye drops in 
prevention of Macular Edema 
followingCataract Surgery

امین فیصل اللقوه / نرمین محمود 
بدوي 2017

2445 150 غاده محمود السید عطا Ophthalmology MSc
تقییم إستخدام لیزر األرجون فى عالج تقرحات 

القرنیة المستعصیة
Evaluation of the effect of Argon Laser in 
treatment of resistant corneal ulcer

عبدالرحمن السباعي / فرید محمد 
وجدى / محمد سامى عبدالعزیز 2017

2476 151 سمر یسري التھامي محمود Ophthalmology MSc

دراسة مقارنة بین تأثیر عدسي من سمیل 
(شق صغیر الستخراج عدسي) وزرع الغشاء 

األمینوسي في قرحة القرنیة 
المقاومة للعالج.

Comparative study between the effect of 
lenticule of SMILE (small incision 
lenticule extraction) and amniotic 
membrane transplantation in resistant 
corneal ulcer.

ھــدي محمد كامل السبكي / اسماء 
محمد احمد إبراھیم  / محــــمد  

ســامي  عبد العزیز 2017

2477 152 اماني محمد البكري محمد Ophthalmology MSc

تقییم الھاللة العلویة والسفلیة للدموع في 
تشخیص جفاف العین في حاالت اللیزك 

باستخدام التصویر المقطعي الضوئي للجزء 
األمامى للعین

Evaluation of the Upper and Lower Tear 
Menisci in Diagnosis of Dry Eye in Lasik 
Cases Using Anterior Segment Optical 
Coherence Tomography (OCT) مصطفي كمال نصار / مروه على زكى 2017



2486 153 مني ابراھیم عبد الوھاب Ophthalmology MSc

تقییم انماط التألق الذاتي في مرض األوعیة 
الدمویة المستحدثة للمشیمھ قبل وبعد حقن 

مضادات عوامل النمو لألوعیة البطانیة 
بالجسم الزجاجي للعین

Evaluation of Fundus Autofluorescence  
patterns in Choroidal Neovascularization 
before and after Intravitreal injection of 
Anti-VEGF agents

فرید محمد وجدي فرید/ مروه علي 
زكي 2017

2487 154 عال السید عبده Ophthalmology MSc
عالج ارتخاء الجفن الخلقى باستئصال أقصى 

جزء من العضلھ الرافعھ لھ.
Maximal Levator Resection In Congenital 
Blepharoptosis

سامح سعد مندور / غاده زین 
العابدین رجب 2017

2490 155 ریھام المتولي احمد ابراھیم Ophthalmology MSc

مقارنة عمق الغرفة االمامیة للعین باستخدام   
                                                     

   جھاز تصویر القرنیة وجھاز قیاس قوة 
العدسة البصرى

DIFFERANCE IN MEASUREMENT OF 
ANTERIOR CHAMBER DEAPTH 
BETWEEN PENTACAM AND IOL MATER

عبد الخالق السعدني / حاتم محمد 
مرعى / مروه على زكى 2017

2494 156 احمد سامي مصطفي عثمان Ophthalmology MSc
تأثیر عقار األفالبرسیبت (األیلیا) في عالج 

اإلرتشاح السكري لمقولة العین
Efficacy of Aflibercept (Eylea) in 
Treatment of Diabetic Macular Edema.

ھدي محمد كامل السبكي / احمد 
إبراھیم بسیوني 2017

2512 157 امیره كمال عبد المطلب الكرنیب Ophthalmology MSc

مسح سكانى لمعرفة مدى انتشار واسباب 
وعوامل الخطر لضعف االبصار عند كبار السن 

فى محافظة المنوفیة

 Population-Based Survey of Prevalence, 
Causes, Risk Factors of Visual 
Impairment in the Aging Population in 
Menoufia Governorate

ھشام محمد المزار / محمد سامي 
عبد العزیز 2017

2559 158 دالیا محمد یوسف Ophthalmology MSc

مقارنة بین عقار دیفلوبریدنات %0.05 
وعقار بریدنیزولون اسیتات 1% لعالج 

التھاب القزحیة االمامي الذاتي

Difluprednate 0.05% Versus 
Prednisolone Acetate 1% for Treatment 
of Endogenous Anterior Uveitis

امین فیصل اللقوه / أحمد إبراھیم 
بسیوني 2017

2568 159 بسمھ عطیھ مصطفي Ophthalmology MSc

التغیر في سمك مركز اإلبصار بعد عملیة قطع 
التربیق باستخدام أو بدون مادة المایتومایسن 

سى

Changes in macular thickness after 
trabeculectomy with or without 
adjunctive Mitomycin C

ھدي محمد كامل السبكي / معتز فایز 
الصاوي 2017

2573 160 ضیاء احمد كامل Ophthalmology MSc

مقارنة بین عملیة التوصیل الخارجي للكیس 
الدمعي باألنف مع زرع مادة األولوجین وزرع 

أنبوبة سیلیكون لعالج مشاكل الجھاز الدمعي

Ologen implantation with external DCR 
versus SILICON tube implantation in 
surgical treatment of lacrimal system 
problems

ھشام محمد المزار /  اسامھ عبدهللا 
المرسي 2018

2577 161 شیماء فرج سعد Ophthalmology MSc

تأثیر التغیرات في ضغط العین علي سمك طبقة 
المشیمیة باستخدام الماسح الضوئي المتطعي 

في حاالت المیاة الزرقاء

The Effect Of Changes In The Intra-
ocular Pressure On Choroidal Thickness 
by Enhanced Depth Image Optical 
Coherent Tomography In Glaucomatous 
Eyes

مصطفي كمال نصار / اسماء محمد 
أحمد إبراھیم 2018

2583 162 امینھ فتحي رضوان Ophthalmology MSc

تقییم التغیرات فى سطح القرنیة بعد عملیات 
تصحیح اإلبصار باللیزر السطحى بإستخدام 

التصویر المقطعى األمامى للعین
Assessment of epithelial changes by 
anterior segment OCT after PRK

عبدالرحمن السباعي / اسماء محمد 
إبراھیم 2018

2584 163 ھبھ سعید سید احمد شتیھ Ophthalmology MSc

مقــارنة تصحیح اإلبصار بواسطة كشـط 
القرنیـة الضوئي االنكساري باللیزر العابـر 

للخالیا الطالئیـة مقابل اللیزك السطحي المعتاد 
في حاالت قصر النظر والالبؤریة

Transepithelial Photorefractive 
Keratectomy for Myopic astigmatism in 
Comparison  with Conventional 
Photorefractive Keratectomy

امـــین فیصـل اللـقوه  / محمـد سامي 
عبد العزیز 2018

2605 164 میالد نشات صادق Ophthalmology MSc

          دور سمك القرنیة المركزى على 
 التغیرات فى ضغط العین بعد

جراحة انكسار القرنیة

Role of Central corneal thickness
In Intraocular pressure changes
After Corneal refractive surgery

عبد الخالق السعدني  / معتز فایز 
الصاوى 2018



2624 165 ریھام عبد هللا عبد الغني الشرقاوي Ophthalmology MSc

تقییم تأثیر حقن مادة  أفلیبریسبت ومادة 
رانیبیزیماب داخل الجسم الزجاجي للعین داخل 

مستشفي المنوفیة التعلیمي

Evaluation of our practice in the 
intravitreal injection of Aflibercept and 
Ranibizumab at Menoufia teatching 
hospital ھاني احمد خیري / مروه علي زكي 2018

2634 166 بسنت مصطفي محمد دومھ Ophthalmology MSc

تأثیرحقن عقار األفالبرسیبت داخل الجسم 
الزجاجي للعین في عالج نمو األوعیة الدمویة 
المشیمیة الناتجة عن التنكس البقعي المرتبط 

بالعمر(النوع الرطب)

Efficacy of Intravitreal Injection of 
Aflibercept in Treatment of Neovascular 
Age Related Macular Degeneration

ھدي محمد كامل السبكي / احمد 
إبراھیم بسیوني 2018

2675 167 سمر محمد عبد الصادق Ophthalmology MSc

التغیرات التي تحدث في الشبكیة بعد ازالة 
عتامة المحفظة الخلفیة للعین بواسطة 

لیزرالنیودیمیوم: اإلیتریوم األلومنیوم العقیق 
في مرضي السكري

Macular changes after ND: YAG Laser 
Capsulotomy in Diabetic Patients فرید محمد وجدي / عادل جالل زكي 2018

2730 168 اسماء محمود جاب هللا Ophthalmology MSc

التغیرات التى تحدث فى الخالیا البطانیة 
للقرنیة قبل وبعد عملیة إزالة المیاه البیضاء 

بالموجات فوق الصوتیة فى المرضى 
المصابین والغیرمصابین بداء السكرى

Corneal Endothelial Cell Changes Before 
and After Phacoemulsification in 
Patients with and without Diabetes 
Mellitus

صابر حامد السید / محمد سامي عبد 
العزیز 2018

2736 169 جھاد علي فھیم صقر Ophthalmology MSc

خصائص االستجماتیزم الخلفي للقرنیة في 
المراحل

المختلفة من القرنیة المخروطیة

Characteristics of Posterior
Corneal Astigmatism In Different
Stages of Keratoconus عبدالرحمن السباعي / مروه علي ذكي 2018

2772 170 ایمان محمد عبد هللا االعصر Ophthalmology MSc

مقــارنة تصحیح اإلبصار بواسطة عملیة 
اللیزك مقابل اللیزك السطحي المعتاد في حاالت 

قصر النظر من حیث تراجع قصر النظر

Conventional Photorefractive 
keratectomy (PRK) versus laser in situ 
keratomelusis (LASIK) regarding myopic 
regression

امـــین فیصـل اللـقوه / محمـد سامي 
عبد العزیز 2018

2774 171 لمیاء طاھر محمد قشقوش Ophthalmology MSc

مقارنة ٌسمك غالف العین المشیمى قبل وبعد 
حقن مادة الرانیبیزوماب داخل العین فى 

مرضى ارتشاح مقولة العین السكرى

Comparison Between Choroidal 
Thickness Before and After Intravitreal 
Injection of Ranibizumab in Patients with 
Diabetic Macular Edema

معتز فایز الصاوي / اسماء 
محمدإبراھیم 2018

2853 172 مروه عباس االشموني Ophthalmology MSc

تقییم سمك القرنیة وعمق الخزانة االمامیةبعد 
ترقیع القرنیة االختراقى باستخدام الموجات 

فوق الصوتیة مقابل الكامیرا الخماسیة

Corneal Thickness And Anterior 
Chamber Depth Evaluation After 
penetrating Keratoplasty; Ultrasonic 
Methods Versus Scheimpflug Imaging

عبدالخالق السعدني / محمد سامى  
عبدالعزیز 2018

2861 173 حنان احمد السید احمد ماضي Ophthalmology MSc

تأثیر العقاقیر الموضعیة غیر اإلستیرویدیة 
المضادة لإللتھاب في الوقایة من إرتشاح 

الماقولھ بعد عملیة المیاة البیضاء.

Role of prophylactic topical non-
steroidal anti-inflammatory drugs for the 
prevention of cystoid macular edema 
after cataract surgery

ھدي محمد كامل السبكي / محمد 
سامي عبد العزیز 2018

2895 174 مروه محمد احمد ملیحھ Ophthalmology MSc
مقارنة الزیوغ االنحرافى ما بعد عملیة اللیزك 

واللیزر السطحى التفصیلیین
Evaluation of Higher Order Aberration 
After Wave Front-Guided LASIK and PRK ھاني خیرى / محمد سامى 2018

2913 175 ایمان احمد الشعراوي Ophthalmology MSc

المقارنة بین نظامین  لحقن مادة االفالبرسیبت 
 فى اإلرتشاح السكري لمقولة الشبكیة
(العالج والتمدید-العالج عند الحاجھ)

Comparison of two regimens of 
Intravitreal  Injection of Aflibercept  in 
Diabetic Macular Edema 
(treat & extend versus pro re nata)

عبدالرحمن السباعي / اسماء محمد 
إبراھیم 2018



2980 176 شذي سالم عبد النبي الجمل Ophthalmology MSc

تقییم سمك طبقة االلیاف العصبیة الشبكیة 
حول العصب البصري في المرضي الذین 

یعانون من فقر الدم بواسطة جھاز التصویر 
المقطعي الطبقي

Evaluation of Peripapillary Retinal Nerve 
Fibre Layer Thickness in Patients with 
Iron Deficiency Anemia by Optical 
Cohernce Tomography معتز فایز الصاوي / عادل جالل زكى 2018

2985 177 ساره فتح هللا محمد الشافعي Ophthalmology MSc
تغیرات التصویر المقطعي الترابطي البصري 

في األطفال المصابین بكسل العین
optical coherence tomography changes 
in amblyopic children 2018 فرید محمد وجدي /   عادل جالل ذكي

2989 178 ھاني سعید عبدالعال Ophthalmology MSc

التغیر في قیاس الطول المحوري للعین قبل 
وبعد ازالة المیاة البیضاء بجھاز الماسح 

الضوئي وعالقة ذلك بكثافة المیاه البیضاء

Change in Axial Length Pre and Post 
Cataract Surgery Measured with IOL
Master in relation to cataract density

سامح محمد الجوھري / محمد سامي 
عبدالعزیز 2018

3015 179 ایمان نبیل السید علي الجوھري Ophthalmology MSc

استخدام التصویر المقطعي الضوئي لدراسة 
سمك طبقة األلیاف العصبیة للشبكیة وسمك 

نقرة الشبكیة في حاالت طول النظر

Peripapillary retinal nerve fiber layer 
thickness and foveal thickness study by 
Optical Coherence Tomography in 
hyperopic patients

ھدي محمد كامل السبكي  / اسماء 
محمد أحمد إبراھیم 2018

3027 180 مریم نسیم فوزي اسكندر Ophthalmology MSc

دراسة مقارنھ بین تعزیز التصویر الضوئي 
لعمق االتساق  البصري في األشخاص العادیین 

ومرضي السكري مع عدم اعتالل الشبكیة 
السكري

Comparative study between Enhanced 
Depth Imaging Optical Coherence 
Tomography in normal persons and 
diabetic patients with no clinical diabetic 
retinopathy

خالد الغنیمي سید احمد / اسماء 
محمد احمد ابراھیم 2018

3065 181 ایمان محمد محمد إبراھیم الشرقاوي Ophthalmology MSc
تغیرات الغرفة األمامیة بعد التثبیت الضوئي 

للقرنیة في القرنیة المخروطیة
Anterior Chamber changes after Corneal 
Collagen Cross-linking in Keratoconus

معتز فایز الصاوي / احمد إبراھیم 
بسیونى 2018

3085 182 طارق محمد اسامھ عبد الحارس Ophthalmology MSc
مقارنة بین جراحة إرتخاء لعضلتین و جراحة 

ثالث عضالت في عالج الحول الوحشي

BILATERAL LATERAL RECTUS 
RECESSION VERSUS THREE MUSCLE 
SURGERY IN MANAGEMENT OF 
EXOTROPIA

ھاني احمد خیري / غاده زین 
العابدین رجب 2018

3108 183 جیھان احمد علي السبروت Ophthalmology MSc

االرتباط بین القیاس الحیوي لقطاع العین 
األمامي مع مستوي الھموجلوبین السكري 

لمرضي داء السكري من النوع الثاني

Correlation of the anterior ocular 
segment biometry with glycated 
hemoglobin (HbA1c) level in type 2 
diabetes mellitus patients

حاتم محمد جاد مرعي / مروه علي 
زكي 2018

3121 184 ساره عماره عمارة عیسي Ophthalmology MSc
دراسة العالقة بین جفاف العین واعتالل 

الشبكیة السكرى Dry Eye and Diabetic Retinopathy فرید محمد وجدي / عادل جالل زكى 2018

3153 185 سلمي عید حسن الصیفي Ophthalmology MSc

تقییم وظیفة العضلة الرافعة للجفن العلوى قبل 
وبعد التدخل الجراحى لحاالت إرتخاء الجفن 

بإستخدام الرسم التخطیطى الكھربى السطحى 
للعضلة

Pre And Postoperative Evaluation Of 
Levator Palpebrae Superioris Muscle 
function In Case Of Blepharoptosis 
Using Surface Electromyography

عبدالخالق السعدني / سامح سعد 
مندور / دالیا صالح سیف 2018

3181 186 ایھ السید عبد الخالق العبساوي Ophthalmology MSc

عالج تجلط الورید الشبكى بواسطھ أدویة  
العوامل المضاده للتجلط مع حقن المواد  

المضاده لنمو االوعیھ الدمویھ بالجسم الزجاجى

Combined  systemic anticoagulant 
agents and Intravitreal Injection of  
antivascular endothelial  growth factors 
in treatment of retinal vein occlusion

ھشام محمد  المزار / اسماء محمد 
ابراھیم / محمد احمد عبد الحافظ 2018



3190 187 یسرا ھشام محمد الرفاعي Ophthalmology MSc

تقییم نمط المحاذاة بین رقعة المتبرع والمتلقى 
بعد ترقیع القرنیة الكلى بإستخدام التصویر 
المقطعى التوافقى البصرى األمامى وربطھ 

باالستجماتیزم الطوبوغرافى

Evaluation of  the Alignment Pattern of 
the Graft–Host Junction after 
Penetrating Keratoplasty by Anterior 
Segment Optical Coherence 
Tomography (AS-OCT) and Correlating it 
with the Magnitude of Postoperative 
Topographic  Astigmatism

عبد الخالق السعدني  / اسماء محمد 
ابراھیم  / محمد سامى عبد العزیز 2018

3192 188 سماح احمد ابراھیم طوالن Ophthalmology MSc

دراسة مدي إنتشار إعتالل الشبكیة الخداجي 
عند األطفال المولودین قبل األوان وارتباطھ 

بفقر الدم خالل األسبوع األول من الحیاة

Prevalence of Retinopathy of Prematurity 
in Preterm Children and its Correlation 
with Anemia During First Week of Life ھاني احمد خیري / مروه علي زكي 2018

3205 189 رنا محمد عامر الوكیل Ophthalmology MSc

الجمع بین تصحیح الرؤیة باللیزر الموجھ 
(اللیزك واللیزر السطحى ) مع الربط المرتبط 

بالبروتین الكوالجي المرتبط بالبروتین 
المتقارن (CXL) في مریض قصر النظر مع 

القرنیة الطبیعیة

combined Topo _guided laser vision 
correction  (  LASIK & PRK ) with 
concurrent prophylactic high-fluence 

 corneal collagen crosslinking (CXL)  in 
myopic patient with normal corne  . خالد الغنیمي   / احمد بسیونى 2018

3208 190 نعمھ الشحات فتحي عبد الكریم Ophthalmology MSc
تأثیر عالج الكسل الوظیفي بالعین في حاالت 

الحول الوحشى المتقطع
Effect of Treatment of Amblyopia in 
Control of  IntermittentExotropia

صابر حامد السید / غاده زین 
العابدین رجب 2018

3209 191 مني سامي السید عمران Ophthalmology MSc
النظارات الطبیھ ذات العدسات المقعره الزائده 

في عالج الحول الوحشي المتقطع
Overmines Ines Spectacles in  
Intermittent Exotropia

صابر حامد السید / غاده زین 
العابدین رجب 2018

3256 192 اھداء احمد سامي عمیره Ophthalmology MSc
تأثیر استخدام البالزما الغنیھ بالصفائح  

الدمویھ في عالج قرح القرنیھ المستعصیھ
Efficacy o f platelet -Rich Plasma in 
treatment of dormant corneal ulcers

ھدي محمد كامل السبكي / احمد 
ابراھیم بسیوني 2018

3300 193 محمد عاطف احمد ابراھیم Ophthalmology MSc

تقییم تشوھات واجھھ الجسم الزجاجي 
والشبكیھ في مرضي ارتشاح الشبكیھ بعد حقن 

عامل مضاد لنمو بطانھ االوعیھ 
الدمویھ(أفلیبیرسیبت)

ASSEssMENT OF VITREORETINAL 
INTERFACE AFTER INTRAVITREAL 
INJECTION OF AFLIBERCEPT FOR 
MACULAR OEDEMA

خالد الغنیمي سید احمد / سامح سعد 
مندور 2019

3302 194 ھند جمال عبدهللا غنیمي Ophthalmology MSc

تقییم استخدام الكیراتوسكوب الیدوي في 
زراعھ الحلقات بالقرنیھ لمرضي القرنیھ 

المخروطیھ

Evaluation of manual keratoscope 
assisted implantation of intrastromal 
corneal ring segments in patients with 
keratoconus

ھاني احمد خیري / محمد سامي 
عبدالعزیز 2019

3332 195 سھا سعید فتحي عبر المقصود Ophthalmology MSc

مقارنة عشوائیة بین مجموعتین من المرضى 
لدراسة فاعلیة استخدام قطرة األزیسرومایسین 
 1.5 % و قطرة موكسیفلوكساسین  0.5 % 

على االلتھاب البكتیري الصدیدي لملتحمة 
العین بالعیادات الخارجیة بجامعة المنوفیة

Comparative Randamized Study to 
Evaluate the Effect of Azithromycin 1.5 % 
eyedrops versus Moxifloxacin 0.5 % 
eyedrops on Bacterial Conjunctivitis in 
Menoufia University Outpatient Clinic

ھشام محمد فؤاد المزار / سامح سعد 
مندور 2019

3365 196 ھبھا محمود طھ ندا Ophthalmology MSc

تقییم الخالیا البطانیة للقرنیة باستخدام 
المیكرسكوب الطیفي بعد تمزق الغالف الخلفي 

للعدسة اثناء ازالة المیاه البیضاء باستحالب 
العدسة بالموجات فوق الصوتیة ( الفاكو  )

Evaluation of Corneal Endothelial cell 
changes after  posterior  capsule  
rupture  during  phacoemulsification 
using specular Microscopy ھدي السبكي   / مروه علي زكي 2019



3397 197 نیرمین محمد عبدالوھاب احمد عبدهللا Ophthalmology MSc
تأثیر العمر والجنس و األخطاء االنكساریة 

على سمك القرنیة المركزي المقاس بالبنتاكام

Effect of age, sex, and refractive errors 
on central corneal thickness measured 
by pentacam امین فیصل اللقوه / مروة علي زكي 2019

3408 198 اماني مختار سعید البنا Ophthalmology MSc

تقییم دور عقار الفینوفایبرات في الحد من 
سمك البقعة المركزیة في مرضى ارتشاح 

البقعة المركزیة نتیجة مرض السكري

Role of Fenofibrate in reduction of 
central macular thickness in diabetic 
macular edema

معتز فایز الصاوي / احمد ابراھیم 
بسیوني / شیماء كمال الدین زوین 2019

3453 199 احمد محمد كمال زھیر Ophthalmology MSc

دراسة تأثیر حقن الجسم الزجاجي بمادة 
األفلیبیرسبت المشترك مع الحقن بمادة التراي 
امسینولون تحت غشاء التینون علي ارتشاح 

الماقولة

Evaluation of The Effect of combined 
Intravitreal Aflibercept   injection, and 
sub-tenon triamcinolone injection in The 
Management of severe Cystoid Macular 
Edema. خالد الغنیمي / فرید وجدي 2019

3486 200 منار محمد امین صبیح Ophthalmology MSc

تأثیر مكمالت فیتامین (د) على جفاف العین 
في األشخاص المصابین بانخفاض مستوى 

فیتامین (د) في الدم

Impact of vitamin D supplementation on 
dry eye in people with low serum vitamin 
D

صابر حامد السید / احمد إبراھیم 
بسیوني شیماء كمال الدین زوین 2019

3487 201 محمود عبد الرؤف محمود Ophthalmology MSc

تغیر االنحرافات عالیة الترتیب بعد عملیة 
تشابك الكوالجین الضوئي مع 

القرنیة المخروطیة

High-order Aberrations Changes
 after Corneal Collagen Cross Linking for 
Keratoconus

ھاني احمد خیري / أحمد ابراھیم 
بسیوني 2019

3497 202 محمود مسعود سعد نصار Ophthalmology MSc

قیاس كثافة قرنیة وعدسة العین بعد عملیة 
تصلیب  أواصر كوالجین القرنیھ

مقارنة بین الطرق التقلیدیة والطرق المعجلھ

Corneal and lens densitometry after 
corneal collagen cross-linking 
Conventional Versus Enhanced Protocol

صابر حامد السید / احمد  إبراھیم 
بسیوني 2019

3500 203 فاطمھ خیري احمد جنیدي Ophthalmology MSc

تأثیر حقن مادة الكیتوروالك داخل الخزانة 
االمامیة في جراحة المیاة البیضاء لمرضي 

داء السكري

THE EFFECT OF  INTRACAMERAL  
KETOROLAC IN CATARCT SURGERY 
FOR DIABETIC PATIENTS

حاتم محمد جاد مرعي / احمد إبراھیم 
بسیوني 2019

3514 204 نادیھ مصطفي عباس العبد Ophthalmology MSc

االرتباط بین التصویر المقطعي البصري للجزء 
األمامي والتصویر بالموجات فوق الصوتیة في 

تقیم اعتام عدسة العین

Correlation between Anterior segment 
optical coherence tomography and 
ultrasonography in management of white 
cataract

ھشام محمد فؤاد المزار / احمد 
ابراھیم بسیوني 2019

3520 205 عمرو مصطفي عواد عللي Ophthalmology MSc
دراسة تاثیر قطرات البروستاجالندین على 

ملحقات العیون الخاصة بمرضى المیاه الزرقاء

Study of the Effects of Prostaglandin 
Analogues on the Periorbita of 
Glaucomatous Patients

ھدي محمد كامل السبكى / سامح 
سعد مندور 2019

3534 206 طارق محمد السید رخا Ophthalmology MSc

تقییم معادلة فتحة العین اثناء العملیة لجراحة 
قص العضلة الرافعة للجفن في االرتخاء 

الجفني الخلقي للمرضى المصریین

Evaluation of intraoperative 
lagophthalmos formula for levator 
resection in congenital ptosis on 
Egyptian patients

عبدالخالق إبراھیم السعدني / سامح 
سعد مندور / عمرو محمود عواره 2019

3543 207 محمد مجدي مختار ابوشوشھ Ophthalmology MSc
تقییم التوعى المشیمى الحدیث بواسطة 

التصویر المقطعى البصرى التوافقى لألوعیھ

Evaluation of Choroidal 
Neovascularization By Optical 
Coherence Tomography Angiography

عبد الخالق إبراھیم السعدني / 
ھـــــــدى محمد كامل الســبكى 2019

3560 208
أحمد عبد الحمید عبد الفتاح جمال 

الدین Ophthalmology MSc

التأصیرالمتصالب للقرنیة بمساعدة عدسة لینة 
الصقة في عالج مرضى القرنیة المخروطیة 

ذوي القرنیات الرقیقة

Contact Lens-Assisted Corneal Collagen 
Cross-linking In Treatment of 
Keratoconus in Thin Corneas

عبدالخالق إبراھیم السعدني / عادل 
جالل زكي 2019



3565 209 ھشام محمد محمود عبد الھادي Ophthalmology MSc

مقارنة بین عملیة تجمیل النقطة الدمعیة 
باستخدام الطریقة المثلثة ذات الثالث قصات و 

وضع ثالث غرز منفصلة و بین الطریقة 
المعتادة لتجمیل النقطة الدمعیة باستخدام 

الطریقة المثلثة ذات الثالث قصات لعالج ضیق 
النقطة الدمعیة السفلیة

A Comparison between Placement of 
three interrupted sutures after Triangular 
Three-snip Punctoplasty vs conventional 
Triangular Three-snip Punctoplasty for 
treatment of lower punctal stenosis

ھاني أحمد خیري / سامح سعد مندور 
/ عمرو محمود عوارة 2019

3571 210 شیماء سعید أحمد ھالل Ophthalmology MSc

تقییم طبقة خالیا الشبكیة العقدیة باستخدام 
الماسح الضوئي المقطعي في مرضي السكر 

دون وجود إعتالل الشبكیة السكري

Assessment of retinal ganglion cell 
complex using spectral-domain optical 
coherence tomography in diabetic 
patient without retinopathy

مصطفي كمال نصار / أسماء محمد 
إبراھیم 2019

3584 211 غادة محمد عبد المنعم محمد Ophthalmology MSc

تقییم تشوھات الواجھة الزجاجیة فى وذمة 
البقعة الصفراء لمرضى السكرى والتى 

عولجت بالحقن داخل الجسم الزجاجى بمادة 
رانیبیزوماب عن طریق التصویر المقطعى 

البصرى

Evaluation of the vitreomacular interface 
abnormalities in diabetic macular 
oedema treated with intravitreal injection 
of Ranibizumab by spectral-domain 
optical coherence tomography

خالد الغنیمى سید أحمد / أسماء 
محمد ابراھیم 2019

3594 212 شیماء یوسف حافظ منصور Ophthalmology MSc

 
تقییم آثار  الفصل المتأخر لرفرف القرنیة في 

عملیات الفیمتولیزك
 Evaluation of  Delayed Flap Separation 
in Femto LASIK

عبد الرحمن السباعى سرحان / 
سامح سعد مندور 2019

3603 213 منى حسن توفیق الخرخیسي Ophthalmology MSc

مدى مساھمة العدسة المزروعة داخل العین 
في االستجماتیزم الكلي بعد جراحة ازالة المیاه 

البیضاء
Contribution of Intraocular lens to the 
overall postoperative astigmatism

مصطفى نصار / محمد سامي عبد 
العزیز 2019

3613 214 روضھ عبد العزیز احمد عثمان Ophthalmology MSc

العالقة بین حدة االبصار ومقاییس طبقات 
الشبكیة في مرضى السكري مع وبدون 

ارتشاح مقولة العین

Association between Visual Acuity and 
Retinal Layer Metrics in Diabetics with 
and without Macular Edema سامح سعد مندور / مروة علي زكي 2019

3617 215 یاسمین مھدى محمد امین Ophthalmology MSc

قیاس سمك الخلیة العقدیة بمركز االبصار 
لفحص اعتالل ھیدروكسى الكلوركین الشبكى 

المبكر فى مرضى التھاب المفاصل الروماتیدى 
باستخدام الماسح الضوئى المقطعى للشبكیة

Assessment Of Ganglion Cell Complex 
By Spectral Domain Optical Coherence 
Tomography In Screening Of Early 
Hydroxy Chloroquine Maculopathy In 
Rheumatoid Arthritis Patients

مصطفى كمال نصار/  أسماء محمد 
ابراھیم / 2019

3620 216 مني عبد الرحمن عبد القوي Ophthalmology MSc

التغییرات في ارتفاع القرنیة في االشخاص 
العادیین ومرضي القرنیة المخروطیة باستخدام 

اقطار مختلفھ بواسطھ كامیرا (شیمفلج)

Corneal elevation changes in normal 
population and keratoconic patients 
using different acquisition diameters 
measured by scheimpflug imaging

سامح محمد الجوھري / محمد سامى 
عبدالعزیز 2019

3621 217 نھلھ سعد محمد سید Ophthalmology MSc

مقارنھ النقره النقیھ من األوعیھ الدمویھ 
وكثافھ األوعیھ الدمویھ بالماقولھ بین االعتالل 

الشبكي السكري و الشبكیھ الطبیعیھ

Comparison Between the Foveal 
Avascular Zone and Macular Capillary 
Network Density in Diabetic Retinopathy 
and Normal Retina

خالد الغنیمي سید أحمد / أسماء 
محمد ابراھیم 2019

3635 218 محمد محمد أبو النجا Ophthalmology MSc
العالقة بین الحالة االنكساریة وتركیب الجزء 

األمامي للعین في مرضى خلل اإلنكسار

Correlation between refractive state to 
anterior segment architecture in 
ametropic eyes

ھدى محمد كامل السبكي / ھدى 
محمد كامل السبكي 2019



3636 219 وفاء احمد عبد الھادى Ophthalmology MSc

التغییرات فى  طبقة األلیاف العصبیة فى  
شبكیة العین بعد إصالح االنفصال الشبكي 

القطعي باستئصال الجسم الزجاجي و استخدام 
زیت السیلیكون بواسطة التصویر المقطعى 

التوافقى البصرى

Retinal Nerve Fiber Layer Changes 
Following Rhegmatogenous Retinal 
Detachment Repair with Vitrectomy and 
Silicone Oil Tamponade by optical 
coherence tomography مصطفى كمال نصار / عادل جالل زكي 2019

3639 220 ساره عبدالرازق عمر Ophthalmology MSc

العالقة بین طول نتوء العصب البصرى عن 
طریق استخدام جھاز التصویر المقطعى 

البصرى و بین درجة ارتشاح العصب البصرى 
بالعینین

Correlation between optic nerve 
protrusion length measured by OCT and 
clinical grading in papilledema

حسن جمال الدین فرحات / أسماء 
محمد أحمد إبراھیم / مروة علي ذكي 2019

3640 221 Ophthalmology إسالم أحمد سالم MSc

النتائج البصریة بعد عملیة تصحیح األبصار 
بالفیمتولیزك مقارنة بزراعة عدسات الكوالمر 

المنزرعھ داخل العین فى حاالت قصر النظر 
الشدید

Visual Outcome after Femtolasik vs ICL 
for Correction of High Myopia

عبدالرحمن السباعي سرحان  / أمین 
فیصل اللقوه 2019

3657 222 مصطفي كمال فتح هللا عنتر Ophthalmology MSc

دراسة إزالة المیاه البیضاء من العین بواسطة 
الموجات الفوق صوتیة باالستخدام الثنائي 

للقطرات الموضعیة.
 Evaluation of Double Topical
Phacoemulsification Technique

عبدالرحمن السباعي سرحان / أسماء 
محمد ابراھیم 2019

3658 223 كریم فتحى مصطفى شحاتھ Ophthalmology MSc

تأثیر عقار أزیثرومیسین الموضعي مقارنة 
بتأثیر عقار الدوكسیسیكلین عن طریق الفم في 

عالج اختالل الغدد المیبومیة

Efficacy of Topical Azithromycin
Vs. Systemic Doxycycline in Treatment of
Meibomian Gland Dysfunction معتز فایز الصاوى /عادل جالل زكى 2019

3697 224 مینا سمعان محروس نقوال Ophthalmology MSc

مقارنة بین تأثیر إزالة المیاه البیضاء 
بالموجات فوق الصوتیة و لیزر القزحیة 

الطرفیة علي اتساع زاویة الخزانة األمامیة 
للعین في مرضي زاویة العین المغلقة بواسطة 

جھاز الفحص المجھري بالموجات فوق 
الصوتیة

Comparison  between the effect of 
phacoemulsification and peripheral 
iridotomy on the width of the anterior 
chamber angle in angle closure 
glaucoma patients By Ultrasound 
Bimicroscopy

أمین فیصل اللقوة  / أحمد محمد شبل 
فاید 2019

3706 225 جھاد رشدى عبد المقصود عمار Ophthalmology MSc

مقارنة نتائج وضع دعامة القناة الدمعیة 
المثبتة ذاتیا فى مقابل اإلصالح الجراحى فى 

عالج ضیق النقطة الدمعیة

Outcomes of bicanalicular self-retaining 
stent versus 3 snip punctoplasty in 
management of punctal stenosis

حاتم محمد جاد مرعي / سامح سعد 
مندور 2019

3750 226 أحمد طلعت محمد عیسى Ophthalmology MSc

عالج البؤریة القرنیة في مرضى المیاه 
البیضاء الذین یخضعون لعملیة إزالة المیاه 
البیضاء من العین بالموجات فوق الصوتیة .

Treatment of Corneal Astigmatism in 
Cataract Patients Undergoing 
Phacoemulsification

مصطفى كمال نصار  / أحمد عبد 
المنعم الھجع 2019

3761 227 كارمن كامل صموئیل Ophthalmology MSc

تقییم جفاف العین بعد جراحة تصحیح اإلبصار 
عن طریق اإلستخراج العدیسى بشق صغیر 
بإستخدام لیزر الفیمتوثانیة (فیمتوسمایل) 

مقارنة بھ بعد جراحة تصحیح تحدب القرنیة 
بإستخدام لیزر الفیمتو ثانیة(فیمتولیزك).

Dry eye evaluation after small incision 
lenticule extraction {SMILE} versus 
femtosecond laser assisted in situ 
keratomileusis {Femtolasik}

خالد الغنیمى سید أحمد / أحمد محمد 
شبل فاید 2019

3857 228 وئام السعید عبد العزیز عمارة Ophthalmology MSc
تقییم حدوث مرض جفاف العین بعد جراحة 

استحالب العدسة (الفاكو)

Evaluation of the incidence of dry eye 
disease following phacoemulsification 
surgery

ھاني أحمد خیري / أحمد محمد شبل 
فاید 2019



3858 229 ھبة حلمي أحمد صالح Ophthalmology MSc
النمط الوبائى للمیاه الزرقاء الخلقیة األولیة  

بین األطفال المصریین حتي سن أربع  سنوات

Epidemiological pattern of  Primary 
Congenital Glaucoma among Egyptian 
children up to four

فرید محمد وجدي  / زینب عبد 
العزیز قاسمى 2019

3924 230 شیرى نسیم عطا یوسف Ophthalmology MSc

مقارنة بین األنسولین الموضعي و زرع 
الغشاء األمینوسى في عالج قرحة القرنیة 

العصبیة المستعصیة

A Comparison between topical insulin 
and amniotic membrane graft in 
management of refractory neurotrophic 
corneal ulcer

صابر حامد السید / أحمد إبراھیم 
بسیونى 2020

3940 231 مروة رمضان محمد حسانین Ophthalmology MSc
التغییرات في سطح الذرة بعد جراحة  تدلي 

الجفون
Changes in Corneal Surface after Ptosis 
Surgery

عبد الرحمن السباعي سرحان / 
سامح سعد مندور / مروه على زكى 2020

3941 232 سھام صالح سید أحمد شحاتھ Ophthalmology MSc

تقییم طبقة األلیاف العصبیة و مركز الشبكیة 
في المرضى الذین یعانون من أمراض الغدة 
الدرقیة المناعیة مقارنة باألفراد الطبیعیین 
باستخدام جھاز الماسح الضوئي المقطعي 

الطیفي

Evaluation of the macula and peri-
papillary retinal nerve fiber layer in 
patients with auto-immune thyroid 
disease compared to normal individuals 
using spectral domain optical coherence 
tomography

أسماء محمد أحمد ابراھیم / أحمد 
محمد شبل فاید / ھیثم رضا بدر 2020

3942 233 أمیره انور عبدالفتاح السیوفي Ophthalmology MSc
معدل انتشار تمدد القرنیھ بین البالغین 

المصریین
Prevalence of Corneal Ectasia among 
Egyptian Adult Population

فرید محمد وجدي / زینب عبدالعزیز 
قاسمي 2020



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

8 1 محمد اسامھ مصطفي محمود Orthopaedics MSc

مقارنھ نتائج عالج الكسور الحدیثة داخل المفصل 
اسفل الكعبره  بواسطھ 

الرد المغلق والتثبیت الداخلى باألسالك الطبیھ وبین 
الرد المفتوح

 والتثبیت الداخلى بواسطھ الشریحھ الذاتیھ الغلق

comparison between results of 
management of recent intraarticular 
fractures of distal end radius by 
percutaneous pinning and volar 
locked plate ھشام فتحي 2013

9 2 عبد الحمید سالم عبد الحمید راجح Orthopaedics MSc
استخدام نمط الثبیت األقل تدخال في عالج كسور 

أسفل عظمة الفخذ في البالغین

treatment of distal femoral 
fractures in adults by less invasive 
stabilization system

محمود محمد ھدھود / یاسر سعد الدین 
حنوت 2013

22 3 علي فھمي علي السید Orthopaedics MSc
تثبیت كسور مدور عظمة الفخذ بواسطة جھاز 

االلیزاروف عند المرضى كبار السن

treatment of intertrochantric 
fracture femur by ilizarov fixator in 
elderly patients ھشام فتحي غنیم / احمد إبراھیم زایده 2013

26 4 محمد حلمي محمد داود Orthopaedics MSc إصاباث الكتف ف أنشطت ما فىق الرأس overhead shoulder injuries
بھاء الدین محمد السروي / احمد عبد 
السمیع الھراوي / أحمد إبراھیم زایده 2013

33 5 احمد الطیب الحساني Orthopaedics MSc كسور ما حول مفصل الفخذ الصناعي أثناء الجراحة
intraoperative periprosthetic hip 
fractures

بھـاء الدین محمد السروي / بھـاء زكریـا 
محمد حسـن 2013

42 6 حسام سعد كمال الماظ Orthopaedics MSc
عالج كسور عظمة الثالوث بالرد المغلق

و التثبیت الداخلي
closed reduction and percutaneous 
fixation of talar neck fractures محمود ھدھود / عـمـرو عــیـد درویـش 2013

48 7 محمد احمد محمد فوزي Orthopaedics MSc

مقارنة النتیجة الوظیفیة ما بعد تركیب مفصل ركبة 
صناعي ما بین الرجال والسیدات على حسب نسبة 

ھشاشة العظام

comparative study of functional 
outcome after total knee 
replacement between male and 
female regarding bone density

طاھر عبد الستار عید / یاسر سعد الدین 
حنوت 2013

102 8 حامد احمد اللطف Orthopaedics MSc الكسور ما حول مفصل الفخذ الصناعي
peri-prosthetic fractures in hip 
arthroplasty

ھشام محمد الموافي / عادل ابراھیم 
الصعیدي / محمود سامي شلبي 2014

132 9 نسرین كمال عبد هللا Orthopaedics MSc

اعاده عالج الكسر غیر الملتئم مابین المدورین 
لعظمھ الفخذ اما عن طریق التثبیت او تركیب 

مفصل صناعى

treatment of non-united 
trochanteric fractures by revision of 
fixation versus arthroplasty ایمن عبید / محمد عبد هللا الصاوي 2014

157 10 محمد مصطفي محمد محمد Orthopaedics MSc
استخدام جھاز إللیزاروف مزدوج الحلقات في 

عالج الكسور حول او داخل المفصل لعظمة القصبھ

the use of twin-ring ilizarov in 
treatment of peri- or intra- articular 
fractures of the tibia

ھشام فتحي غنیم / عمرو صابر السید 
عمر 2014

191 11 حمدي فرج منسي Orthopaedics MSc
التنبؤ بحدوث الكسور المرضیة في آفات العظام 

الحمیدة
predictability of pathological 
fractures in benign bone lesions

ھشام محمد الموافي / ولید عاطف عبید / 
بھاء زكریا حسن 2014

212 12 احمد علي عبد العزیز علي Orthopaedics MSc

قیمة المسامیر الحاجبیة بجانب المسمار النخاعي 
التشابكي في معالجة كسور أعلي وأسفل عظمة 

القصبة

value of blocking screws as a 
supplement to interlocking nail in 
management of non diaphyseal 
tibial fractures

بھاء الدین محمد السروي / عادل ابراھیم 
الصعیدي 2014

Orthopaedics



226 13 محمد شوقي عبد الحمید عرفھ Orthopaedics MSc

دراسة عشوائیة مستقبلیة للمقارنة بین استخدام 
نمط التثبیت األقل تدخال و الشرائح ذاتیة الغلق من 
خالل الفتح الجراحى فى تثبیت كسور أعلى عظمة 

القصبة من الناحیة الوحشیة

randomized prospective 
comparative study of the less 
invasive stabilization system (liss) 
versus single open incision locked 
plating for the treatment of 
proximal tibia fractures through the 
lateral approach

ھشام محمد الموافي / احمد فؤاد شمس 
الدین 2014

231 14 مایكل مكرم لبیب Orthopaedics MSc
التقییم الوظیفي للعضالت الخاطفة للفخذ بإستخدام 

رسم العضالت بعد النھج الجانبى لمفصل الفخذ

emg in assessment of hip 
abductors function following lateral 
approach to the hip

ھشام محمد زكي الموافي / یاسر سعد 
الدین حنوت 2014

240 15 ھیثم عبد الرحیم الخطیب Orthopaedics MSc

دراسة مقارنة بین اصالح كسور الرضفة بواسطة 
االسالك المضغوطة او المسامیر المجوفة والسلك 

الستانلیس من خاللھا

comparative study for the treatment 
of transverse patellar fractures by 
tension band fixation using 
cannulated screws versus 
kirschner wires ھشام فتحي غنیم / احمد فؤاد شمس الدین 2014

322 16 حاتم فھمي محمد السید Orthopaedics MSc
دراسة وتقییم نتائج  أنماط التثبیت األقل تدخال    

فى تثبیت كسور أعلى عظمة القصبة

evaluation of results of minimally 
invasive techniques in 
management of fracture tibial 
plateau

السید مرسي ذكى / عادل إبراھیم 
الصعیدي 2014

326 17
عبد العاطي مغربي حسن عبد 

العاطي Orthopaedics MSc تقنیة الباقة في معالجة كسور مشطیات الید
bouquet technique in treatment of 
metacarpal fractures

ھشام محمد الموافي / عادل إبراھیم 
الصعیدي 2014

345 18 مصطفي مجدي احمد محمود Orthopaedics MSc

التثبیت الداخلي بواسطة التدخل الجراحي المحدود  
مقارنة بالعالج التحفظي عن طریق الدعامة 
الوظیفیة في عالج كسر نصل عظمة العضد

minimally invasive osteosynthesis 
with bridge plate versus 
conservative treatment with 
functional brace for treatment of 
the humeral shaft fracture

محمود محمد ھدھود / بھاء زكریا محمد 
حسن 2014

361 19 احمد حمدي محمد عبود Orthopaedics MSc

تقییم النتائج للتمدید العظمى فوق اللقمى فى حاالت 
تشوه ثنى الركبھ فى االطفال المصابین بالشلل 

الدماغى التشنجى

evaluation of results of supra-
condylar extenstion osteotomy in 
knee flexion in spastic cerebral 
palsy حسان نعینع / عادل ابراھیم الصعیدي 2014

406 20 ابراھیم عبد العال احمد عبد الرحیم Orthopaedics MSc تصلیح تمزق الغضروف الھاللي للركبة بالمنظار rthroscopic meniscal repair السید مرسي زكي / عمرو صابر 2014

432 21 احمد محمد عبد الحي Orthopaedics MSc
تسلیك اللفافة اإلخمصیة من خالل شق جلدي مائل 

في حاالت كعب القدم المؤلم

plantar fascia release through 
oblique skin incision in painful heel 
.

احمد البدوي شاھین / محمود محمد 
ھدھود 2014

452 22 احمد محمود فتوح السید عالم Orthopaedics MSc
التثبیت الوقائى لثانویات العظام المنتشرة وتأثیرھا 

على نوعیة الحیاة
prophylactic fixation in metastatic 
bone lesions ھشام الموافي / بھاء زكریا محمد حسن 2014

543 23 المعتز با محمد احمد حسن Orthopaedics MSc
عالج خلع الكتف المتكرر "بانكرت" عن طریق 

المنظار الجراحي بطریقة المثبتات الخطافیة

arthroscopic management of 
shoulder bankart lesion by suture 
anchors technique

بھاء الدین محمد السروي / عمرو صابر 
السید 2014

545 24 احمد سعید محمد كیلھ Orthopaedics MSc
تقییم تیبس مفصل المرفق في األطفال النتائج عن 

اإلصابات
assessment of posttraumatic stiff 
elbow in paediatrics ھشام محمد الموافي / عمرو صابر السید 2014



556 25 احمد سامي عبد الرحمن زھران Orthopaedics MSc

دراسة مقارنة بین إستخدام مسمار نخاعى مرن 
واحد فى تثبیت كسور عظمة العضد فى األطفال 

وبین إستخدام مسمارین

comparative study between using 
of single versus double flexible 
intramedullary nails for fixation of 
paediatric humeral shaft fractures

حسان احمد بدوي نعینع / أحمد فؤاد 
شمس الدین / یاسر سعد الدین موسى 

حنوت 2014

611 26 عید السید حسن محمد Orthopaedics MSc
تقییم نتائج العالج الجراحى لكسور أعلى عظمة 

القصبة
evaluation of operative results of 
displaced tibial plateau fractures السید مرسي ذكى / عمرو صابر السید 2014

624 27 محمد احمد احمد الدمیاطي Orthopaedics MSc
الشق العظمى الداخلى ألعلى عظمة القصبة لعالج 

الركبة الفحجاء باستخدام شریحة بودو

open wedge high tibial osteotomy 
in varus knee deformity using 
puddu plate محمود محمد ھدھود / احمد إبراھیم زایده 2014

820 28 جھاد سمیر ابراھیم بده Orthopaedics MSc
التعامل الجراحي مع 

اعتالل الكاحل الالحسي (كاحل شاركوت)
Operative Management of Charcot 
Ankle

بھاء الدین محمد السروي / عادل 
الصعیدي 2015

893 29 محمود محمد فرج Orthopaedics MSc

تقییم عواقب الكتف بواسطة األشعة المقطعیة 
متعددة الشرائح ماقبل الجراحة فى حاالت اصابة 

الضفیرة العضدیة الوالدیة  اللتي تحتاج لنقل 
األوتار حول الكتف

Preoperative Multislice Computed 
Tomography Evaluation of 
Shoulder Sequelae in Brachial 
Plexus Birth Injury Needing Tendon 
Transfer Around The Shoulder ھشام فتحي غنیم / احمد فؤاد شمس الدین 2015

894 30 ھشام محمد عبد السالم ھلیل Orthopaedics MSc
تقییم نتائج عالج كسر عنق عظمة الفخذ في 

البالغین خالل 48 ساعة

OUTCOME OF TREATMENT OF 
FRACTURE NECK OF FEMUR 
WITHIN 48 HOURS IN ADULTS السید مرسي زكي / اسامھ جمال أحمد 2015

906 31 خالد سعود عبد الصالح حسین Orthopaedics MSc

تقییم عملیة الكحت مع أو بدون الترقیع العظمي 
دون إستخدام التثبیت الداخلي لعالج اآلفات 

الورمیة العظمیة الحمیدة اللتي تصیب منطقة حول 
مدوري الفخذ في المرضى غیر الناضجین ھیكلي

Evaluation of Curettage +/- Bone 
Grafting Without Internal Fixation in 
Treatment of Peritrochanteric 
Benign Bony Lesions in Skeletally 
Immature Patients

ھشام محمد زكي الموافي / بھاء زكریا 
محمد حسن 2015

951 32 حسام محمد كمال عبدالال Orthopaedics MSc
مقارنة بین نتائج التغییر األولى لمفصل الفخذ فى 

المرضى المصابین والغیر مصابین بالسكرى

Comparison of Results of Primary 
Total Hip Replacement in Diabetic 
and Non Diabetic Patients السید مرسي زكى / اسامھ جمال احمد 2015

955 33 محمد عصفور احمد ابراھیم Orthopaedics MSc

نتائج جراحات ترقیع األوتار القابضة ألصابع الید 
عند  اتباع أسلوب التحریك االرادي المبكر بعد 

الجراحة
Results of flexor tendon grafting 
with early active mobilization

حسان احمد نعینع / أشرف صالح الدین 
أبو حسین 2015

1009 34 محمد كمال عبدالھادي عبد الغني Orthopaedics MSc

البالزما الغنیھ بالصفائح الدمویھ فى عالج التھاب 
اللفافھ االخمصیھ المزمن

تقیم النتائج المبكره
Platelet rich plasma in management 
of chronic planter fasciitis

 احمد محمود شاھین / محمد عبدالرحیم 
سلیمان /عمرو صابر السید 2015

1017 35 محمد یسري ابو زید Orthopaedics MSc

التقییم اإلكلینیكي لحقن البالزما الغنیة بصفائح الدم 
داخل المفصل في عالج التھاب خشونة مفاصل 

الركبة

CLINICAL EVALUATION OF 
INTRAARTICULAR PLATELET -
RICH PLASMA INJECTION FOR 
TREATMENT OF KNEE 
OSTEOARTHRITIS طاھر عبد الستار عید / اسامھ جمال أحمد 2015

1104 36 محمود محمد طھ حلوه Orthopaedics MSc

التصلیح المفتوح والتثبیت الداخلي لكسور الجزء 
الخلفي االنسي من اعلى عظمھ القصبھ من خالل 

فتحھ من الجھھ الخلفیھ للركبھ

Open Reduction and Internal 
Fixation Through Posterior 
Approach for Posteromedial Split 
Fracture Tibial Plateau

ھشام محمد الموافي / یاسر سعد الدین 
حنوت 2015



1110 37 محمد قیاتي رضوان Orthopaedics MSc

مقارنة بین الحقن الوریدي واالستخدام الموضعي 
لحمض الترانكسامك في تقلیل النزیف الدموي بعد 

التقویم الكلي لمفصل الركبة

Comparison between efficacy and 
safety of intravenous versus intra-
articular administration of 
Tranexamic acid in decreasing 
blood loss after total knee 
arthroplasty (TKA) طاھر عبد الستار عید / عمرو صابر السید 2015

1137 38 محمد حامد محمد نصر محمد بلبع Orthopaedics MSc
نتائج إعادة البناء المشتركة للرباط الصلیبي 

األمامي و الرباط الجانبي األنسي للركبة

RESULTS OF COMBINED 
RECONSTRUCTION OF THE 
ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT 
AND THE MEDIAL COLLATERAL 
LIGAMENT ایمن محمد عبید /عمرو صابر السید عمر 2015

1142 39 محمود محمد الخولي Orthopaedics MSc

دراسة مقارنة بین نتائج حقن البالزما الغنیة 
بالصفائح وحمض الھیالورونیك

بمفصل الركبة فى الحاالت المبكرة من خشونة 
الركبة

Comparative Study between the 
Clinical Outcomes of Intra-Articular 
Platelet-Rich Plasma Injection 
versus hyaluronic acid in Cases of 
Knee Osteoarthritis

طاھرعبد الستار عید / یاسر سعد الدین 
حنوت 2015

1179 40 محمد محمد الشرقاوي Orthopaedics MSc

تقویم  التثبیت  المغلق  عن  طریق  الجلد  لكسور 
 النتوء  األنسى   لعظم  القصبة باستخدام   

مسامیر  اسفنجیة

Evaluation of Closed Percutaneous 
Fixation of Medial Malleolar 
Fractures Using   Cancellous   
Screws محمود محمد ھدھود / احمد إبراھیم زایده 2015

1297 41 اسالم محمد محمد حمدان Orthopaedics MSc
تثبیت الكسور الناتجة عن قطع الرباط الصلیبي 

الخلفي من عظمة الساق

Fixation Of Posterior Cruciate 
Ligament Avulsion Fracture From 
The Tibial Insertion

ایمن محمد عبید / محمد عبد هللا الصاوي 
/ أحمد إبراھیم زایده 2016

1334 42 باسم ناصر صبحي ندا Orthopaedics MSc
مشاكل المفصل بین أسفل عظمتي الساعد بعد 

عالج كسر أسفل عظمة الكعبرة

Problems of the distal radio ulnar 
joint after management of distal 
radius fractures ھشام محمد الموافي / سامح مرعي 2016

1335 43 ایھاب رجب عبد الحكیم نعیم Orthopaedics MSc
قطع األم الجافیھ أثناء جراحھ العمود الفقرى: 

األسباب وطرق العالج المختل

Dural Tear in spinal surgery: 
causes and different types of 
management

محمود محمد ھدھود / سامي عبد الھادى 
صقر 2016

1339 44 محمد نبیل علي الشریف Orthopaedics MSc
استخدام الحقن االسمنتى عن طریق الجلد في 

عالج كسور الفقرات القطنیة والصدریة

Percutaneous vertebroplasty in 
treatment of thoraco-lumber 
fractures محمود محمد ھدھود / احمد إیراھیم زایده 2016

1357 45 احمد علي ابراھیم وھبھ سالم Orthopaedics MSc
نتائج عالج مرض كینبوك بواسطھ االلتحام 

الرسغي المحدود

Outcome OF Management OF 
Keinbock Disease by limited carpal 
fusion

ھشام محمد الموافي / بھاء زكریا محمد 
حسن 2016

1426 46 حسام محمد رشدي احمد Orthopaedics MSc

التدخل الجراحي لتوسیع ضیق القناة العصبیة 
القطنیة من خالل شق النتوء الشوكي للفقرات 

القطنیة

Spinous process splitting approach 
in surgical treatment of lumbar 
canal stenosis محمود محمد ھدھود / سامح محمد مرعي 2016

1432 47 محمد ممدوح محمد عفیفي Orthopaedics MSc
نتائج الترقیع المفصلى للركبة فى حاالت القرح 

المفصلیة
Mosaicoplasty for treatment of 
chondral lesions of the knee محمود ھدھود / سامح محمد مرعي 2016

1473 48 ندیم اسماعیل عبد الرحمن اإلمام Orthopaedics MSc
استخدام مفصل فخذ كامل ثنائي الحركة فى عالج 

كسور مدور عظمة الفخذ المفتتة

Dual Mobility Total Hip Arthroplasty 
in Managment of Comminuted 
Trochanteric fracture ایمن محمد عبید / سامح محمد مرعي 2016



1573 49 حازم فایز عبد القادر درویش Orthopaedics MSc

تثبیت للكسور المغلقھ لمشطیة الید الخامسھ
بواسطة اسالك كیرشنرداخل النخاع مقابل 

تثبیت عرضي

Kirschner Wires fixation of closed
Fifth metacarpal fractures
(Intramedullary vs.transverse 
fixation

حسان احمد نعینع / سامي عبد الھادي 
صقر 2016

1588 50 احمد مصطفي عبد العزیز امام Orthopaedics MSc
مقارنھ بین التدخل الجراحي االمامي والتدخل 

الجراحي الخلفي لتغیر مفصل الفخذ

The anterior approach versus 
posterior approach in hip 
arthroplasty ایمن عبید / سامح محمد مرعي 2016

1637 51 عمرو عبد العزیز حافظ زیدان Orthopaedics MSc تسلیك األوتار الزنادیھ عن طریق الجلد
Percutaneous Trigger Finger 
Release

محمود محمد ھدھود / یاسر سعد الدین 
حنوت 2016

1723 52 احمد عبد هللا علي یحیي Orthopaedics MSc
حقن البالزما الغنیة بالصفائح الدمویة لحاالت 

التھاب اللقیمة الوحشیة للعضد
Platelet-Rich Plasma Injection in
Tennis Elbow

ھشام محمد الموافي / ھانى السید عبد 
الجواد 2016

1724 53 محمد علي احمد بدر Orthopaedics MSc
تثبیت كسور عظمة العرقوب بمسامیر من خالل 

الجلد

PERCUTANEOUS FIXATION 
OF CALCANEAL FRACTURE BY 
CANNULATED SCREWS

احمد فؤاد شمس  / یاسر سعد الدین 
حنوت 2016

1769 54 احمد محمود ابراھیم الدسوقي Orthopaedics MSc
دراسة مقارنة بین الفتح األمامي والخلفي في 

العالج الجراحي لكسور عظمة الكعبرة

Comparative Study of Volar and 
Dorsal Approaches for Surgical 
Treatment of Isolated Radial 
Fractures

احمد فؤاد شمس الدین / سامي عبد 
الھادي صقر 2016

1782 55 احمد محمود جوده یوسف Orthopaedics MSc
إصالح قطع الغضروف الھاللى بالركبھ بواسطھ 

استخدام تقنیھ الخیاطھ الخارجیھ الداخلیھ
Meniscal Repair Using the outside-
in Suture Technique ایمن محمد عبید / أسامھ جمال احمد 2016

1825 56 محمد احمد السید بدوي Orthopaedics MSc

المقارنة بین نتائج تثبیت النوع الثاني بتقسیم مایو 
للجزء العلوى لعظمة الزند بسلوك معدنیة ضاغطة 

بالمقارنة بشریحة خطافیة .

COMPARISON BETWEEN THE 
USAGE OF TENSION BAND WIRING 
VERSUS HOOK PLATE IN  TYPE II 
MAYO OLECRANON FRACTURES 
IN ADULTS

السید مرسي زكي  / احمد فؤاد شمس 
الدین 2016

1829 57 رمزي منیر عبد العظیم Orthopaedics MSc

عالج كسور عظام الفخذ الغیر ملتئمة المثبتة 
بمسمار نخاعي تشابكي باستبدال المسمار بآخر أو 

إضافة شریحة

Management of Non-Union of 
Diaphyseal Femoral Fracture Fixed 
by Interlocking Nailing 
Using Exchange Nailing versus 
Plate Augmentation

محمود محمد ھدھود / عـــمـــــرو عبد 
المرضي قــنــدیـــــــل 2016

1853 58 احمد جمال عبد العزیز احمد Orthopaedics MSc

دراسة التأثیر المزدوج إلحداث ثقوب لسطح 
المفصل مع حقن بالزما غنیة بالصفائح الدمویة 

في عالج قرح الغضروف المفصلى الصغیره ذات 
السمك الكامل  بمفصل الركبة

Combined Effect of Subchondral 
Microfracture & Platelet-rich 
Plasma Injection in Small Full 
Thickness Articular Cartilage 
Lesions of the Knee Joint

احمد البدوي شاھین / عادل ابراھیم 
الصعیدي 2016

1874 59 محمد بیومي عوض عوض Orthopaedics MSc
اعادة بناء الرباط االنسي مابین الرضفھ والفخذ في 

عالج حاالت الخلع المتكرر للرضفة

RECONSTRUCTION OF MEDIAL 
PATELLOFEMORAL LIGAMENT IN 
TREATMENT OF RECURRENT 
PATELLAR DISLOCATION

محمد الصــــــاوي حبیب  / عمــــرو 
صابر السید عمیر 2017



1942 60
حسام الدین احمد عبد الفتاح ابو 

دنیا Orthopaedics MSc
نتائج عالج كسور مشطیات و سالمیات الید المائلة 

و الحلزونیة بإستخدام المسامیر الدقیقة الضاغطة

Results of treatment of oblique and 
spiral fractures of metacarpals and 
hand phalanges by mini lag screws

احمد فؤاد شمس الدین / یاسر سعد الدین 
حنوت 2017

2056 61 محمد ادم جندي Orthopaedics MSc

دراسة للمقارنة بین الفتح الدالي الصدري والفتح 
االبطي لنقل االوتار حول الكتف في مرض شلل 

الضفیرة العصبیة العضدیةالعلویةأثناء الوالده

Comparative study between 
deltopectoraland transaxillary 
approaches for muscletransfer 
around the shoulder in Erb′s palsy

احمد فؤاد شمس الدین/سامي عبد الھادي 
صقر 2017

2075 62 محمد السید الخولي Orthopaedics MSc
الدقة التشخیصیة إلختبار اوبراین في اصابات 
الجزء العلوي  من الشفة الحقیة لمفصل الكتف

Diagnostic Accuracy of O’Brien 
Test for Superior Labral Anterior 
and Posterior (SLAP) Lesions

طاھـر عبـد الستـار عیـد  / عـمــرو عبـد 
المرضي قــنــدیـل 2017

2122 63 تامر سعید محمد Orthopaedics MSc
النتائج الوظیفیة المترتبة علي كسور الترقوه 

المعالجة غیر جراحیا

Functional outcome of 
conservatively treated clavicle 
fractures احمد البدوي شاھین / أحمد ابراھیم زایده 2017

2128 64 عبد الرحمن ممدوح الشافعي Orthopaedics MSc
التصویر االشعاعى والرنین المغناطیسى ألالم 

العصص مجھولة السبب

Radiological and Magnetic 
Resonance Imaging of Idiopathic 
Coccydynia and Study of The Effect 
of Prolotherapy

 محمود محمد ھدھود / محمد صالح 
الدین الزواوي / احمد فؤاد شمس الدین / 

یاسر سعد الدین حنوت 2017

2154 65 طارق مسعد زیدان Orthopaedics MSc

المقارنة بین تأثیر البالزما الغنیة بالصفائح 
الدمویة ونخاع العظام المركز فى تاخر وعدم التئام 

كسور العظام

Comparison between the effects of 
platelet-rich plasma and bone 
marrow concentrate on delay and 
nonunion bone of diaphyseal 
fracture

محمود محمد ھدھود / محمد عبد الرحیم 
سلیمان  / احمد ابراھیم زایده 2017

2198 66 خلیل محمد حسن عبد هللا Orthopaedics MSc

الشق العظمي لعظمة الكعبرة 
مع أو بدون تقصیر عظمة الزند إلستعدال اإللتئام 

الخاطئ لكسور النھایة القاصیة لعظمة الكعبرة

DISTAL RADIAL OSTEOTOMY
WITH OR WITHOUT ULNAR 
SHORTENING 
FOR CORRECTION OF MALUNITED 
DISTAL RADIUS

 محمود محمد ھدھود / محمد عبدهللا 
الصاوي / یاسر سعد الدین حنوت 2017

2201 67 محمود فرج محمود ابو موسي Orthopaedics MSc
عالج متالزمة النفق الرسغى جراحیاً بواسطة 

فتحتین صغیرتین
Carpal tunnel release by using two 
mini incisions

السید مرسي زكي / عادل ابراھیم 
الصعیدي / اسامھ جمال أحمد 2017

2214 68 محمد یوسف محمد الشخیبي Orthopaedics MSc
الدور الجراحى لتصلیح التھابات الوتر العرقوبى 

(اخیلیس)

SURGICAL TREATMENT
                        OF INSERTIONAL 
ACHILLES
                                 
TENDONOPATHY

محمــود ھــدھـــود / عــادل ابراھیم 
الصعـیدي / ســــامى صــــقــر 2017

2222 69 مصطفي جمال الدین حجاج Orthopaedics MSc

تقدیر إرتفاع الرضفة بعد إستبدال مفصل الركبة 
الصناعي الكامل وتأثیره على مدى الحركة بعد 

الجراحة

ASSESSMENT OF PATELLAR 
HEIGHT AFTER TOTAL KNEE 
ARTHROPLASTY AND ITS EFFECT 
ON POST-OPERATIVE RANGE OF 
MOTION

السید مرسي زكي / محمد الصاوي حبیب 
/ ھاني السید عبد الجواد 2017

2228 70 محمد محمود عبد القادر Orthopaedics MSc
مقارنة بین العالج التحفظي والجراحي لكسور 

قاعدة العظمة المشطیة الخامسة للقدم.

Comparative Study Between 
Operative And Conservative 
Treatment Of Base Fifth Metatarsal 
Bone Fracture

السید مرسي زكي / ھشام فتحي غنیم / 
سامي عبد الھادي صقر 2017



2236 71 عبد هللا محمد محمد الشال Orthopaedics MSc
عالج الخلع االمامي المتكرر لمفصل الكتف بطریقة 

التارجیھ
Latarjet Procedure for Recurrent 
Anterior Shoulder Instability

السید مرسي ذكي / عادل ابراھیم 
الصعیدي / عمرو صابر السید / عمرو 

عبدالمرضي قندیل 2017

2238 72 باسم خلف حناوي Orthopaedics MSc
تأثیر المحور التشریحي والمیكانیكي علي وظیفة 
الركبة بعد عملیة تركیب المفصل الصناعي للركبة

Effect Of Anatomical And 
Mechanical Axis On 
Total Knee Replacement

السید مرسي زكي  / محمد عبدهللا 
الصاوي / ھاني السید عبدالجواد 2017

2240 73 مصطفي عبد الرحمن الجرواني Orthopaedics MSc

عالج انكسىر انغیز مستقزة أسفم انكعبزة بىاسطت
انشزیحت انذاتیت انغھق متعددة انزوایا

مقدمة

Variable-angle volar locking plate in 
management of unstable distal 
radius fractures

بھاء الدین محمد السروي / محمد عبد هللا 
الصاوى  /اسامھ جمال أحمد 2017

2248 74 محمد ابراھیم ابراھیم دبور Orthopaedics MSc
تقییم عالج كسور عظام الكردوس حول الكاحل 

لدى االطفال
Management Of Physeal Injuries 
Around The Ankle In Children

السید مرسي زكى / ھشام فتحى غنیم  / 
عماد بدوى 2017

2251 75 محمود حسن ابو غابھ Orthopaedics MSc

دور األشعة المقطعیة متعددة المقاطع في الكسور 
المفتتة ما بین مدورى عظمة الفخذ كمتنبأ لنتیجة 

التثبیت بواسطة مسمار الفخذ المتحرك

The role of multidetector C.T. in 
comminuted intertrochantric 
femoral fractures as a predictor of 
dynamic hip screw fixation outcome

ھشام محمد الموافي / بسمھ عبدالمنعم 
دسوقي / احمد فؤاد شمس الدین / بھاء 

زكریا محمد 2017

2255 76 معتصم عبده شحاتھ ابو السعود Orthopaedics MSc
عالج كیس العظم الدموي باستخدام الرقعھ 

العظمیة مقابل استخدام حقن نخاع العظام

Management of Aneurysmal Bone 
Cyst Treated By Bone Graft versus 
Bone marrow Injection

احمد البدوي شاھین  / عمرو عبد 
المرضي قندیل 2017

2260 77 فخر اإلسالم محمد احمد عجیز Orthopaedics MSc
تثبیت كسور أسفل الكعبره بواسطھ شریحھ عن 

طریق التدخل الجراحي المحدود

Minimally invasive plate 
osteosynthesis in distal radial 
fractures محمود ھدھود / عمرو صابر 2017

2271 78 احمد حسام الدین احمد Orthopaedics MSc

تقییم ارتفاع عظمة الرضفة والمیل الخلفي لعظمة 
القصبة بعد عمل شق عظمي مفتوح ألعلى عظمة 

القصبة

ASSESSMENT OF PATELLAR 
HEIGHT AND POSTERIOR TIBIAL 
SLOPE AFTER OPEN-WEDGE HIGH 
TIBIAL OSTEOTOMY السید مرسي / ھشام غنیم / عماد بدوي 2017

2288 79 احمد السید علي Orthopaedics MSc

اصالح االعوجاج المائل للداخل المتبقى من القدم 
المخلبیھ بواسطة القص العظمى المزدوج للعمود 

الداخلى والخارجى للقدم

DOUBLE COLUMN OSTEOTOMY IN 
TREATMENT OF RESIDUAL 
ADDUCTION OF CLUBFOOT

ھشام محمد الموافي / عادل ابراھیم 
الصعیدي / سامي عبدالھادي صقر 2017

2296 80 عمر محمـد حسن عبده Orthopaedics MSc
تقییم نتائج تغییر نصف مفصل الفخذ من خالل 

المدخل الجراحي االمامي الوحشي المحدود

EVALUATION OF THE RESULTS OF 
HEMIARTHROPLASTY OF THE HIP 
THROUGH MINIMALLY INVASIVE 
ANTERO-LATERAL APPROACH

السید مرسي ذكى / محمـد عبدهللا 
الصاوى / سامح محمد مرعى 2017

2301 81 محمد محمود صبري ابراھیم Orthopaedics MSc
عالج الكسور المفتتھ في النھایة القاصیة لعظمة 

الكعبرة بالتثبیت الخارجي

Management of comminuted intra 
articular fractures of Distal Radius 
with External Fixation

السید مرسي زكي  / عادل ابراھیم 
الصعیدي 2017

2312 82 محمود عطا عبد الفتاح شلبي Orthopaedics MSc

استخدام مسمار الفخذ الدینامیكي بطریقھ التدخل 
الجراحي المحدود في عالج كسور مدور عظمھ 

الفخذ في الكبار

Management of Trochanteric 
Fracture In Elderly by Minimally 
Invasive Dynamic Hip Screw 
Technique

احمد فؤاد شمس الدین / اسامھ جمال 
احمد 2017



2368 83 ھشام ربیع بدوي الصعیدي Orthopaedics MSc

نتیجة عالج  كسر بأسفل عظمة الكعبرة في 
مرضى ھشاشة العظام

رد مغلق مع رقعة عظمیة

Results of Management of Distal 
radius fractures in osteoporotic 
patients by closed reduction and 
percutaneous fixation with bone 
substitute عمرو صابر / عماد بدوي 2017

2371 84 محمد شحات محمد Orthopaedics MSc
تصلیح مقفول وتثبیت كسور أعلى عظمة العضد  
بواسطة اسالك معدنیة من خالل الجلد فى االطفال

Closed reduction and percutaneous 
pinning for treatment proximal 
humeral fractures in children

طاھر عبد الستار عید / سامي عبدالھادى 
2017 صقر

2377 85 محمد مجدي علي عبد السالم Orthopaedics MSc

دراسة مقارنة  بین استخدام الشرائح والمسامیر 
النخاعیة لتثبیت كسر مقفول متحرك فى منتصف 

عظمة الترقوة

SURGICAL FIXATION OF 
DISPLACED 
MID SHAFT CLAVICLE FRACTURES 
USING ELASTIC INTRA-
MEDULLARY NAILING VERSUS 
plating

بھاء الدین السروي / ھشام فتحي غنیم / 
یاسر سعد الدین حنوت 2017

2379 86 احمد محمد نجیب سعید كشك Orthopaedics MSc

النتائج األولیھ لإلستبدال الجراحى الجزئى الداخلى 
لمفصل الركبة بواسطة مفصل صناعى جزئي ذات 

تحمیل دینامیكى

Early outcomes of mobile bearing 
medial unicompartmental knee 
replacement

بھاء الدین محمد السروي / ایمن محمد 
عبید / سامح مرعي 2017

2413 87 ابو المجد صبحي مصطفي Orthopaedics MSc
العالقة بین النتائج الوظیفیة و التصویر اإلشعاعي 

بعد االستبدال الكلي لمفصل الركبھ

Relation between Functional and 
Radiographic Outcome after Total 
Knee Arthroplasty

السید مرسي  زكي / عادل ابراھیم 
الصعیدي / ھاني السید عبد الجواد 2017

2416 88 محمود كمال حسن ایفي Orthopaedics MSc

مقارنة بین اسالك كیرشنر ومسامیر نانسي  فى 
التثبیت النخاعى فى عالج كسور عظام الساعد فى 

االطفال

Nancy Nails Versus Intramedullary 
Kirschner Wires In Fixation Of Both-
Bones Forearm Fractures In 
Children

محمود محمد ھدھود / ھشام فتحي غنیم / 
ھانى السید عبد الجواد 2017

2431 89 محمد سعید محمد احمد شحاتھ Orthopaedics MSc

التقییم االكلینیكى واالشعاعى لجراحة اطالة عظمة 
العقب فى القدم المفلطحھ المرنھ المؤلمھ فى 

المرضى غیر الناضجین ھیكلیا

CLINICAL AND RADIOLOGICAL 
EVALUATION OF CALCANEAL 
LENGTHENING OSTEOTOMY FOR 
SYMPTOMATIC FLEXIBLE 
FLATFOOT DEFORMITY IN 
SKELETALLY IMMATURE PATIENTS

بھاء الدین محمد السروي   / یاسر سعد 
الدین حنوت  / سامي عبدالھادي صقر 2017

2480 90 ابراھیم فوزي عبد الفتاح الشیخ Orthopaedics MSc

مقارنة بین النتائج المؤثرة على الركبة على المدي 
الطویل ما بعد عملیة تثبیت كسور عظمة الفخذ 

بالمسمار النخاعي العلوي والسفلي

Comparison Between Long term 
Functional Outcomes of the Knee 
after Retrograde and Antegrade 
Intramedullary Nailing for Femoral 
Shaft Fractures

السید مرسي زكى / عادل ابراھیم 
الصعیدى / سامي عبد الھادي صقر 2017

2485 91 احمد محمد مصطفي السید عمر Orthopaedics MSc
إصالح القطع الجزئى للرباط الصلیبى األمامى
بواسطة إعادة البناء االنتقائى للجزء المقطوع

Management of Partial Tears of the 
Anterior Cruciate Ligament by
Single Bundle Augmentation

ھشام محمد الموافي / عماد بدوى بدوى   
/ محمد حمدى النجار 2017

2553 92 تامر عید نصر خضر Orthopaedics MSc
تثبیت كسور مشطیات الید غیر المستقره بواسطھ 

أسالك معدنیھ
Pinning Of Unstable Metacarpal 
Fractures

بھاءالدین محمد السروي / عماد بدوي 
بدوي 2017



2628 93 بیشوي فائق حنا Orthopaedics MSc
المتابعة المتأخره لحاالت تغییر مفصل الركبة 

الكامل وعالقتھا بأنشطتھم الیومیة

LATE FOLLOW -UP OF TOTAL 
KNEE REPLACEMENT                  & 
ITS RELATION TO DAILY LIFE 
ACTIVITIES محمد الصاوي / ھانى السید عبد الجواد 2018

2629 94 احمد عماد عبد العزیز Orthopaedics MSc

الرد المغلق لحاالت الخلع الخلقي بمفصل الفخد في 
األطفال

في سن المشي

Closed reduction of developmental 
dysplasia of the hip (DDH) for a 
walking child

السید مرسي زكي / سامي عبد الھادي 
صقر 2018

2632 95 محمد منصور احمد Orthopaedics MSc
العالج غیر الجراحي لحاالت الخشونة المبكرة في 

مفصل الركبة
Non Surgical Treatment of Early 
Osteoarthritis of The Knee.

السید مرسي زكى / ھانى السید عبد 
الجواد 2018

2679 96 محمد حمدي السید قدر Orthopaedics MSc

مقارنة بین تقصیر العظمة ذات الرأس واالندماج 
الرسغى المحدود فى المرحلة الثالثة-أ من مرض 

كینبوك فى الرسغ

Capitate shortening versus limited 
carpal fusion in grade IIIA kienbock 
disease

احمد فؤاد شمس الدین / سامي عبد 
الھادى صقر 2018

2687 97
محمد ابراھیم عبد الحمید سید 

احمد Orthopaedics MSc

دراسة مقارنة بین استخدام مادتى
(ریفاوكسیبان) و (اینوكسیبارین)

بعد اجراء عملیة تغییر مفصل الركبة او الفخذ

Comparative study between 
(Rivaroxaban)&(Enoxaparin)In 
postoperative Total Knee & Total 
Hip arthroplasty

السید مرسي زكى محمد / محمد  الصاوى 
2018 / یاسر سعد الدین حنوت

2701 98 محمد جالل سعد Orthopaedics MSc
العوامل المؤثرة على نتائج تثبیت كسور عنق عظم 

الفخذ وعالقتھا بحدوث عملیة ثانیة

Factors affecting Outcome of 
Fracture Neck of Femur Fixation 
and it's relation to incidence of 
second operation محمد عبدهللا الصاوي / سامح مرعي 2018

2710 99 محمود حسن محمود زكي رفعت Orthopaedics MSc

نتائج إستخدام المأتى الجراحى المجاور للفقرات 
لتثبیت الفقرات القطنیة والعجزیة أو إزالة الضغط 

علي االعصاب

Results of Lumbosacral Spine 
Fixation or Neural Decompression 
using Paraspinal Approach

محمود محمد ھدھود  / سامح محمد 
مرعي 2018

2720 100 محمد فوزي عبد الغني Orthopaedics MSc
نتائج عالج تنخر رأس عظمة الفخذ المبكر عن 

طریق إزالة الضغط وحقن نخاع العظم المركز

 RESULTS OF MANAGEMENT OF 
EARLY OSTEONECROSIS OF 
FEMORAL HEAD BY CORE 
DECOMPRESSION AND

یاسر سعد الدین حنوت  / عماد بدوي 
بدوى 2018

2781 101 انس منصور عبد الفتاح ناصر Orthopaedics MSc

دراسة للمقارنة بین استخدام مفصل فخذ صناعى 
كامل ثنائى الحركھ  ونص مفصل فخذ صناعى 

ثنائى القطبین فى  معالجة كسور عنق عظمھ الفخذ 
فى كبار السن

Comparative study between
dual mobility total hip replacement 
versus bipolar hemiarthroplasty in 
the treatment of displaced femoral 
neck fracturesin the elderly یاسر سعد الدین حنوت  / سامح مرعي 2018

2810 102 محمد محمد احمد رزق Orthopaedics MSc
تأثیر مكمالت الكالسیوم وفیتامین د3 على التئام 
الكسور الجدلیھ للطرف السفلى ،دراسة مقارنھ .

Vitamin D3 and calcium 
supplementation effect on healing 
of Diaphyseal lower limb fractures, 
comparative study.

طاھر عبد الستار عید  / محمد عبد هللا 
الصاوي / سامي عبد الھادي صقر 2018

2817 103 احمد محمد دبدوب Orthopaedics MSc

عالج إصابة الرباط الظنبوبى الشظوى البعید بدون 
كسر بواسطة خیط على زر مقابل 

المسمارالسیندزموسى

Suture-button versus syndesmotic 
screw in the treatment of distal 
tibiofibular syndesmosis injury 
without fracture

محمد الصاوي حبیب  / سامى عبد 
الھادى صقر 2018



2822 104 سمیر محمود حماد عبد الحمید Orthopaedics MSc
دراسة مقارنة بین التسلیك التقلیدى لمتالزمة 
النفق الرسغى وتقنیة الشق العرضى الصغرى

COMPARITIVE STUDY BETWEEN 
TRADITIONAL AND MINIMAL 
INVASIVE CARPAL TUNNEL 
RELEASE BY TRANSVERSE MINI 
INCISION احمد فؤاد شمس الدین / عماد بدوي بدوى 2018

2864 105
عبد الرحمن حداد عبد السمیع 

الربعي Orthopaedics MSc

مقارنة بین الحقن الموضعى بالبالزما الغنیة 
بالصفائح الدمویة فى مقابل الكورتیكوستیروید في 

عالج التھاب اللفافة األخمصیة

Platelet rich plasma versus 
corticosteroid injection in plantar 
fasciitis

حسان احمد بدوي نعینع / عمرو 
عبدالمرضى قندیل 2018

2875 106 مجدي محي الدین یوسف ناجي Orthopaedics MSc

دراسة مقارنة بین  اإلفراج الجراحى المفتوح  
واإلفراج المحدود عن طریق الجلد  فى عالج 

اإلصبع الزنادى
Open versus Percutaneous Release 
of Trigger Finger

عادل إبراھیم الصعیدي / عمرو عبد 
المرضى قندیل 2018

2877 107 معتز محمد عبد الغني Orthopaedics MSc

دراسة مقارنھ بین تأثیر حقن الكورتیزون 
والبالزما الغنیة بالصفائح فى عالج التھاب غشاء 

باطن القدم المزمن

COMPARATIVE STUDY BETWEEN 
THE EFFECT OF 
CORTICOSTEROIDS AND 
PLATELET RICH PLASMA 
INJECTION FOR TREATMENT OF 
CHRONIC PLANTAR FASCIITIS

ایمن محمد عبید / أحمد فؤاد شمس الدین 
/  ھاني السید عبد الجواد 2018

2878 108 دیفید فوزي بدري Orthopaedics MSc

مقارنة بین نتائج العالج التحفظي و العالج 
الجراحي بمسمار "ھیربرت" عن طریق الجلد في 
الكسور الحدیثة غیر المتزحزحة او ذات تزحزح 

بسیط لعظمة الزورقیة

Comparative study between 
percutaneous Herbert screw 
fixation and conservative treatment 
for acute non-displaced or 
minimally-displaced scaphoid 
fractures in adults. ایمن محمد عبید / ھاني السید عبد الجواد 2018

2892 109 احمد حمدي عبد العظیم السید Orthopaedics MSc

الحصیلة الوظیفیة لعالج خلل التنسج اللیفي 
بالمنطقة القریبة ألعلى عظمة الفخذ عن طریق 

التثبیت الداخلي

Functional outcome of proximal 
femoral fibrous dysplasia treated 
by internal fixation

محمود محمد ھدھود / بھاء زكریا محمد 
حسن 2018

2908 110 محمد علي محمد كریم Orthopaedics MSc

مقارنة بین االستخدام الكامل والجزئي للعاصبة 
الجراحیة فى عملیة استبدال مفصل الركبة بمفصل 

صناعى كامل اسمنتى

Short versus standard duration 
tourniquet use dur-ing cemented 
total knee replacement

احمد فؤاد شمس الدین / محمد عبدهللا 
الصاوي 2018

2911 111 اسالم محمد محمد نصار Orthopaedics MSc
مقارنة بین المسار السریع والمسار القیاسي 

لعملیة استبدال مفصل الورك
Comparison between fast track and 
standard total hip replacement السید مرسي زكي / یاسرسعد الدین حنوت 2018

2986 112 محمد سامي حسن عالم Orthopaedics MSc

طرق عالج خلل تنسج عظمھ التجویف الحرقفى 
باستبدال مفصل الحوض الكلى ونتائجھا على 

المدى القریب

Techniques for management of 
acetabular dysplasia in primary 
total hip arthroplasty and short 
term outcome

ایمن محمد عبید / عماد بدوي بدوي / 
محمد محمد مجدى الدیب 2018

3030 113 محمد یوسف ابراھیم الصاوي Orthopaedics MSc

دراسة مقارنھ بین الشق الجرحى والثقوب تحت 
الجلد المستخدمة إلطالة الوتر العرقوبى للمصابین 
بالشلل الدماغى التشنجى والذین یعانون من التواء 

قفدى فى القدم

Comparative Study between open 
versus percutaneous tendoachilles 
lengthening in equinus deformity of 
the foot in Cerebral Palsy

طاھر عبد الستار / عادل الصعیدي / 
سامى عبد الھادى صقر 2018



3052 114 احمد فھمي انورابراھیم شكري Orthopaedics MSc
تقییم دقة جراحة المفصل الصناعى من جانب 
االشعة بعد كسورالمدوره العظمى لعظمة الفخذ

Evaluation of radiological accuracy 
of total hip replacement after 
intertrochanteric fractures السید مرسي زكي / ھشام غنیم 2018

3053 115
عمرو محمد عبدالفتاح احمد 

ابوسعده Orthopaedics MSc

دراسة مقارنة للعالج التحفظي و التدخل الجراحي 
المحدود للكسور النزعیھ لقاعدة العظمة المشطیة 

الخامسة للقدم في البالغین

Comparative study of conservative 
and minimally invasive surgical 
management of fifth metatarsal 
base avulsion fractures (zone one) 
in adults ھشام فتحي غنیم / یاسر سعدالدین حنوت 2018

3059 116 مصطفي محمد عادل عفاره Orthopaedics MSc

دراسة مقارنة العالج التحفظي لكسورأسفل 
المشطیھ الخامسھ في مرضي السكري والغیر 

سكري

Comparative Study of Conservative 
Management of fracture Base Fifth 
Metatarsal in Diabetics and Non 
Diabetics السید مرسي زكي /  محمد الصاوي حبیب 2018

3066 117 شریف محمد عبدهللا احمد Orthopaedics MSc

استخدام اسلوب لیماري المعدل  في  نقل منشأ  
االوتار من الجزء االمامي الوحشى للركبة  خارج 
المفصل مع   اعادة بناء الرباط الصلیبى االمامي

Modified Lemaire technique for 
extraarticular anterolateral 
tenodesis with ACL reconstruction عمرو صابر السید  / سامح مرعي 2018

3103 118 ماجد ابراھیم فؤاد Orthopaedics MSc

دراسة للمقارنة بین طرق تثبیت كسر جدل عظمة 
الظنبوب باستخدام مسمار نخاعي مرن او التدخل 
الجراحي المحدود بواسطة شریحة ومسامیر فى 

االطفال

Comparative study between elastic 
intramedullary nail versus biologic 
plating in pediatric middle tibial 
shaft fractures

السید مرسي زكي / احمد فؤاد شمس 
الدین / سامي عبد الھادي صقر 2018

3134 119 حمد سعید احمد حسین Orthopaedics MSc

تقییم طرق عالج  ورم الخالیا العمالقة اسفل 
عظمة الكعبرة
دراسة مقارنة

Giant Cell Tumor of Distal End 
Radius  
A Cohort Study of Treatment 
Protocols Outcomes

احمد البدوي محمود شاھین  / عادل 
إبراھیم الصعیدي / عمرو عبد المرضي 

قندیل 2018

3195 120 احمد حسن جبریل Orthopaedics MSc تقییم المضاعفات المبكره  بعد اجراء منظار الركبھ
Evaluation of early complications 
after Knee Arthroscopy

احمد البدوي شاھین / عمرو عید درویش 
2018 / بھاء زكریا حسن

3218 121 محمد حسنین محمد البسیوني Orthopaedics MSc
عالج الكسور ذات االلتأم الخاطئ و الغیر ملتأمھ 

بعظمة الترقوة
Surgical Management of Malunited 
And Nonunited Clavicular Fracteurs محمد الصاوي حبیب / سامح محمد مرعي 2018

3269 122 ایھاب لطفي عبدالستار عبدربھ Orthopaedics MSc
استعدال تشوه الركبھ االنثنائي الثابت بواسطھ  

مثبت االلیزاروف

Management of Fixed Flexion 
Deformity of the Knee Using  
Ilizarov Fixator

ھشام محمد زكي الموافي  / احمد ابراھیم 
زایده /  عماد بدوي بدوي 2019

3349 123 محمد سمیر فتحي السبكي Orthopaedics MSc
تقییم نتائج عالج كسور النتوء الوحشي للكاحل 

المصاحبھ بإضطرابات المرتبط االتحادي

Evaluation of results of 
management of supra-syndesmotic 
lateral malleolus fracture with 
syndesmotic injury

ھشام محمد الموافي  / ھشام فتحي غنیم  
/  عماد بدوي بدوى 2019

3351 124 محمد عبدالرحمن محمد عماره Orthopaedics MSc

نتائج عالج كسور عنق العظمة المشطیة الخامسة 
بالید عن طریق رد الكسر مغلقا وتثبیتھ بأسالك 
معدنیة نخاعیة من خالل الجلد من القاعدة الى 

الرأس

Results of Management of Fracture 
Neck of Fifth Metacarpal Bone¬ 
(Boxers Fracture) by Closed 
Reduction and Percutaneous 
Antegrade Intramedullary Pinning

ھشام محمد الموافي / ھشام فتحي غنیم / 
عماد بدوي بدوي 2019



3353 125 بسام محمود ممتاز Orthopaedics MSc تقییم التثبیت بشریحة خلفیة لتفكك حلقة الحوض

Evaluation of posterior plate 
fixation of posterior pelvic ring 
disruption

محمود محمد ھدھود / عمرو صابر السید 
/ عماد عید العجرودي 2019

3369 126 محمد صالح احمد عبید Orthopaedics MSc
تقییم االستبدال التعویضي في األورام الثانویة 

أعلى عظمة الفخذ

Evaluation of prosthetic 
replacement of metastatic proximal 
femoral lesions

احمد البدوي شاھین / بھاء زكریا محمد 
حسن /  إسماعیل توفیق عبد العزیز 2019

3388 127 محمد سامي علي سید احمد Orthopaedics MSc

المقارنة بین األسبرین ومضادات التجلط عن 
طریق الفم كعالج وقائي للجلطات الوریدیة بعد 

عملیات تغییر مفصل الركبة

Comparative study between Aspirin 
and Oral anticoagulant for VTE 
Prophylaxis after Knee Arthroplasty

السید مرسي زكي / محمد الصاوي حبیب 
2019  / ھاني السید عبد الجواد

3444 128
احمد مصطفي عبد العزیز ابو 

الخیر Orthopaedics MSc
تقییم نتائج عملیة التثبیت المفصلي الثالثي في 

عالج القدم المسطحة الصلبة للمراھقین

Evaluation of the result of triple 
arthrodesis in treatment of 
adolescent rigid flat foot

حسان احمد نعینع / أحمد فؤاد شمس 
الدین / سامي عبد الھادي صقر /  رشا 

یسري كامل صالح 2019

3454 129 احمد مسعد محمد الشرقاوي Orthopaedics MSc
إعادة بناء خلع أربطة  المفصل االخرم الترقوي 

باستخدام ضفیرة وتریة
Ligamentous Reconstruction Of 
Acromioclavicular Joint Disruption

محمود محمد ھدھود / عمرو صابر السید 
2019 / عماد عید العجرودي

3489 130 احمد حسام الدین عبد الفتاح حمد Orthopaedics MSc

دراسة المقارنة بین أسالك كیرشنر المسننة 
ومسامیر ھربرت في تثبیت كسور عظمة الزورقیة 
الغیر ملتئمة باستخدام الترقیع العظمي من الحرقفة

Comparative Study Between 
Threaded K-wires & Herbert Screws 
in Fixation of Scaphoid Nonunion 
Fractures Using Iliac Crest Bone 
Graft

حسان احمد نعینع / أحمد فؤاد شمس 
الدین / سامي عبد الھادي صقر / رشا 

یسري صالح 2019

3511 131 ولید جالل الشناوي Orthopaedics MSc
دراسة مقارنة بین العالج التحفظي والتثبیت 

الداخلي النخاعي لكسورعظمتي الساعد باالطفال

Comparative Study between 
Conservative Management and 
Intramedullary Fixation of Both-
Bone Forearm Fracture in Children

ھشام محمد الموافي / سامي عبد الھادي 
صقر 2019

3556 132 أحمد مصطفى عزت حسن سعید Orthopaedics MSc

دراسة مقارنة بین التثبیت األمامى عن طریق 
الفتح وعبر الجلد فى العالج الجراحى للكسور 

الحدیثة للعظمة الزورقیة

Comparative Study between Volar 
Open and Percutaneous Surgical 
Fixation of Recent Scaphoid 
Fractures

بھاء الدین محمد السروى / أحمد فؤاد 
شمس الدین / أحمد إبراھیم زایده / 

أسامة عبد المحسن شریف 2019

3570 133 محمد احمد ابراھیم یوسف Orthopaedics MSc

الموجات التصادمیة خارج الجسم ضد حقن 
الكورتیزون لعالج التھاب اوتار منبت العضالت 

الباسطة للرسغ بالجھة الوحشیة للكوع

Extracorporeal shock wave therapy 
versus steroid injection in 
treatment of tennis elbow أیمن عبید / ھشام فتحي / سامح مرعي 2019

3572 134 محمد الشریف محمد Orthopaedics MSc
دراسة مقارنة النتائج بین طریقة بونسیتي 

التقلیدیة والمعجلة لعالج القدم المخلبیة

Comparative study of results 
between Conventional and 
Accelerated Ponseti Technique for 
idiopathic congenital clubfoot

حسان أحمد نعینع / رشا یسري كامل 
صالح 2019

3573 135 أحمد مجدي عبد الحلیم عبد المجید Orthopaedics MSc

التدخل الجراحي المحدود في مقابل المنظار 
الجراحي في رتق القطع الشدید باإلسورة الوتریة 

لمفصل الكتف

Arthroscopic-Assisted versus All-
Arthroscopic Massive Rotator Cuff 
Repair

طاھر عبدالستار عید / یاسر سعد الدین 
حنوت / عمرو عبدالمرضى قندیل 2019



3596 136 أحمد إبراھیم حامد الطراوي Orthopedics MSc

مقارنة بین نتیجة استخدام مسمار واحد 
ومسمارین في تثبیت رد انفراق 

الرابط االتحادي في اصابات الكاحل

One-screw versus two-screw 
fixation of  syndesmosis in 
bimaleolar ankle fractures 
associated with syndesmotic injury

بھاء الدین محمد السروي / أحمد إبراھیم 
زایده / أحمد نصر الدین البربري 2019

3604 137 محمد سعید قطب الشندیدى Orthopedic MSc
تقییم نتائج عالج كسر بارتون الراحي باستخدام 

شریحة امامیة ذاتیة الغلق

Evaluation of Results of 
Management of Volar Barton 
Fracture by Volar Locked Plate عادل ابراھیم الصعیدي / عماد بدوي بدوي 2019

3628 138 محمد حامد أحمد البدوى Orthopaedics MSc
نثبیت كسور الركبة العائمة بواسطة مسامیر عن 

طریق النخاع
Mangment of floating knee injuries 
by intramedullary fixation

یھاء الدین محمد السروى /  أحمد 
إبراھیم زایده / أحمد نصر الدین البربرى 2019

3641 139 محمود حسني السید بسیوني Orthopedic MSc

دراسة مقارنة  بین مسمار جاما مقابل مسمار 
الورك الدینامیكي لعالج كسور ما بین مدوري 

الفخذ المجموعة 
(AO 31-A1.3)

Comparative study of  GAMMA Nail 
versus Dynamic Hip Screw for the  
treatment of Intertrochanteric Hip 
fractures 
AO Classification Subgroup 31-A1.3

ھشام محمد الموافي / ھشام فتحي غنیم / 
عماد بدوي بدوي / عماد عید العجرودي 2019

3683 140 محمد السید فھمى عوض Orthopaedics MSc

دراسة نتائج تثبیت كسور مشطیات الید عن طریق 
الفتح المحدود بواسطة مسمار نخاعى عكسى 

بدون رأس

Outcomes of Mini-Open Retrograde 
Intramedullary Headless Screw 
Fixation of
Metacarpal Fractures

بھاء الدین محمد السروى / أحمد ابراھیم 
زایده  / أحمد نصرالدین البربرى / 2019

3742 141 كریم فتحي أحمد حسن Orthopaedics MSc
كیفیة التخطیط والتنفیذ في تغییر مفصل الفخذ 

الكامل في حاالت الحق الصعبة

Total hip replacement in difficult 
acetabulum planning and 
management

السید مرسي زكي / محمد الصاوي 
حبیب/ عماد عید العجرودي 2019

3745 142 باسم راجي زكي بباوي Orthopaedics MSc
تقییم نتائج عالج الكسر الغیر مستقر بین مدوري 

عظمة الفخذ بواسطة استخدام المسمار الجاما

EVALUATION OF RESULTS OF 
MANAGEMENT OF UNSTABLE 
INTERTROCHANTERIC FEMORAL 
FRACTURES BY GAMMA NAILS

بھاء الدین محمد السروى / أحمد ابراھیم 
زایده / أحمد نصرالدین البربرى / أسامھ 

عبدالمحسن شریف 2019

3752 143 أحمد بھجت أحمد إبراھیم Orthopedic MSc
تأثیر الحقن الوریدي لحمض الترانیكسامیك 

في تغییر مفصل الركبة
Effect of intravenous injection of 
tranexamic acid in TKR

السید مرسي زكي / محمد الصاوي حبیب 
/ عماد عید العجرودي 2019

3759 144 أحمد حمدى محمد أبوالعال خلیفة Orthopaedics MSc

إعادة إندغام وتر العضلة العضدیة ثنائیة الرأس 
باستخدام المنظار الجراحي

دراسة مقارنة بین الخطاف في مقابل المسمار 
التداخلي

Arthroscopic Biceps Tenodesis
A Cohort Study of Suture Anchor 
versus Bio-tenodesis Screw

طاھـر عبـد الستـار عـیـد / یـاسـر 
سعدالدین حـنـوت / عـمـرو عبد المرضى 

قـنـدیـل 2019

3797 145 أحمد محمد رفعت على القصاص Orthopaedics MSc
تقییم استخدام المسمار النخاعى المرن فى عالج 

كسور عظمتى الساعد فى الیافعین

Evaluation of Flexible 
Intramedullary Nail in Fracture Both 
Bone Forearm in Adolescents

بھاء الدین محمد السروي / أحمد ابراھیم 
زایده / أحمد نصر الدین البربرى 2019

3798 146 حسام محمد ھود أبوطیبة Orthopaedics MSc

 
الحقن بإستخدام الموجات فوق الصوتیة لحاالت 

اعتالل أسورة الكتف الوتریة 
دراسة مقارنة بین البالزما الغنیة بالصفائح 

الدمویة فى مقابل الستیروید

Ultrasound-Guided Sub-acromial 
Injection in Rotator Cuff 
Tendinopathy 
A Prospective Cohort Study of 
Platelet-Rich Plasma Versus Steroid

طاھـر عبـد الستـار عیـد / یاسر سعدالدین 
حنوت / عـمــرو عبـد المرضى قــنــدیـل 2019



3809 147 خالد عماد سعد Orthopaedics MSc
نتائج التثبیت النخاعي الفوري في عالج الكسور 

المفتوحة لعظمتي الساق

Results of Immediate 
intramedullary fixation of open 
fractures both bones leg

محمود محمد ھدھود /  عمرو صابر 
السید  / عماد عید العجرودي 2019

3817 148 عمر عبد العزیز موسى الجمل Orthopaedics MSc
تثبیت كسور مدور عظمة الفخذ باستخدام مسمار 

نخاعي إكسبرت
Fixation of trochanteric fracture by
expert femoral nail

أیمن محمد عبید / عادل إبراھیم الصعیدي 
/ أحمد على عبید 2019

3900 149 حسام محمد ھود أبوطیبة Orthopaedics MSc
الحقن بإستخدام الموجات فوق الصوتیة لحاالت 

اعتالل أسورة الكتف الوتریة

Ultrasound-Guided Sub-acromial 
Injection in Rotator Cuff 
Tendinopathy

طاھـر عبـد الستـار عیـد / یاسر سعدالدین 
حنوت / عـمــرو عبـد المرضى قــنــدیـل 2020

3910 150 Orthopaedics أحمد اسامھ الجبیري MSc

تقییم كیفیھ اداره المرحلة االولى والمرحلة الثانیھ 
ألورام العظام الحمیده المصحوبھ بوجود كسر 

مرضى طبقاً لتصنیف انكینج

Evaluation of Management of stage 
l and stage ll Enneking benign bone 
tumors with  pathological fractures

عمرو عید درویش  / بھاء زكریا محمد 
حسن / اسماعیل توفیق عبد العزیز 2020



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

18 1 مصطفي محمد محمد داود Otolaryngology MSc
دراسة تأثیر عملیة استئصال اللوزتین و اللحمیة 

علي مرض الربو الشعبي عند األطفال
impact of adenotonsillectomy 
on bronchial asthma in children

عادل ثروت عطا  / یاسر عبد الوھاب خلیل / 
ھبھ عبد الرحیم ابو النجا 2013

38 2 احمد حمدي عبدالنبي المصري Otolaryngology MSc

دراسة فى نتائج  تخفیف نقاط التماس فى األنــف 
على

إنقطــــاع التنفــس اإلنســــدادى النــومـــــى

study of the contact points on 
the outcome of obstructive 
sleep apnea of rhinological 
origin

عمر عبد المنعم البنھاوي / عصام عبد الونیس 
بحیري / إبراھیم احمد عبدالشافى 2013

47 3 محمد عثمان محمد محمد الشیخ Otolaryngology MSc

انتشار إلتھاب األذن الوسطى الیوزینى فى األطفال 
الذین یعانون

من اضطرابات تأتُبیِّة

the prevalence of eosinophilic 
otitis media in children with an 
atopic disorders

عادل ثروت عطا  / ایمن السید عبد العزیز / 
ھبھ عبد الرحیم أبو النجا 2013

55 4 نیفین جمال الدین برسیم Otolaryngology MSc

تغیرات البطین التركیبیة والوظیفیة في متالزمة
توقف التنفس االنسدادي أثناء النوم

دراسة توطئة للحصول على درجة الماجستیر

reversibility of structural and 
functional left ventricular 
changes in patients with 
obstructive sleep apnea 
syndrome

عبد اللطیف إبراھیم الرشیدي / عصام عبد 
الونیس بجیري / إبراھیم عبد الشافي الحطیم 2014

82 5 محمد مصطفي محمد عابد Otolaryngology MSc تقییم حاسھ التذوق بعد عملیھ إستئصال اللوزتین
assessment of taste sensation 
after tonsillectomy operation

عبد الحي رشاد العاصي / ایمن السید عبد 
العزیز / ھبھ عبد الرحیم أبو النجا 2014

107 6 شیماء نبیل ذكي Otolaryngology MSc
العالقة بین التأخر اللغوى ومرض نقص انزیم 

الجلوكوز 6 فوسفات

relation between delayed 
language development and 
glucose 6 phosphate deficiency

عادل ثروت / محمد علي سعد بركھ / حسام 
الدسوقي 2014

198 7 احمد سعید عبد المنعم Otolaryngology MSc

الدراسة المیكروبیولوجیة لاللتھاب الصدیدي 
المزمن باالذن الوسطي,دراسة عن دور البیوفیلم 

للجراثیم وعدوي الفطریات

microbiology of chronic 
suppurative otitis media, study 
of the role of bacterial biofilm 
and fungal infection

احمد عبد الحلیم محمد / عبیر عبد الرحیم غزال 
/ یاسر عبد الوھاب خلیل 2014

247 8 اسامھ عبد السالم عبد المجید الجندي Otolaryngology MSc

فحص الببسینوجین كعالمة لوجود ارتجاع عند 
األطفال التي تعاني من التھاب األذن الوسطى 

االرتشاحي

pepsinogen assay as a marker 
of reflux in children with otitis 
media with effusion

عادل ثروت عطا هللا / ایمن السید عبد العزیز / 
إبراھیم أحمد عبد الشافي 2014

260 9 احمد فھمي عبد الحمید Otolaryngology MSc

دراسھ مقارنھ بین تعلیق عظمة الالمى و 
استئصال جزء من منتصف اللسان باللیزر فى 

عالج توقف التنفس االنسدادى أثناء النوم

hyoid suspension versus laser 
midline glossectomy in 
management of obstructive 
sleep apnea

عمر عبد المنعم البنھاوي / یاسر عبد الوھاب 
خلیل / ابراھیم احمد عبد الشافي 2014

335 10
یاسمین احمد عبد الوھاب عبد 

الرءوف Otolaryngology MSc
االثار الناتجة عن التعرض للضوضاء المھنیة 

وعالقتھا بالساعة االیقاعیة لألذن

occupational noise exposure 
effects on the ear in relation to 
circadian clock

عادل ثروت عطا هللا / ھبھ عبد الرحیم ابو النجا 
/ احمد محمود زین العابدین 2014

371 11 ولید محمود احمد صالح Otolaryngology MSc تدابیر للحد من األلم بعد عملیة أستئصال اللوزتین
measures to reduce post 
tonsillectomy pain

عبد الحي رشاد العاصي / احمد عبد الحلیم 
محمد / ھبھ عبد الرحمن أبو النجا 2014

Otolaryngology



378 12 محمد ایمن فتح هللا Otolaryngology MSc
العالقة بین البكتیریا الموجودة في منطقة قناة 
استاكیوس بالبلعوم األنفي وبرشح خلف الطبلة

correlation between 
nasopharyngeal bacteria in the 
eustachian tube area and that in 
middle ear effusion

یاسر عبد الوھاب خلیل / احمـد عبد الحلیم 
محمد / أیمن علي عبد الفتاح 2014

411 13 مروه جمال عبد الحمید Otolaryngology MSc
دور الرنین المغناطیسى الوظیفى فى تقییم 

أمراض الصوت و اللغة و النطق

role of functional mri in 
assessment of voice, language, 
and speech disorders

محمد علي سعد بركھ / حسام الدسوقي / إیمان 
عزت عبد الواحد 2014

548 14 ایمان فتحي السید الدمیاطي Otolaryngology MSc
تقییم اإلدراك الصوتي لألطفال المصابین بتأخر 

نمو اللغة

assessment of phonological 
awareness in children with 
delayed language development

محمد علي سعد بركھ / حسام محمد الدسوقي / 
ایمان عزت عبد الواحد 2014

553 15 شریف مجدي رجب Otolaryngology MSc
الدوار الحركي أذني المنشأ، تمییزه و كیفیة 

التعامل معھ
otogenic vertigo, differential 
diagnosis and how to manage

عبد اللطیف إبراھیم الرشیدي / حسام سني 
البھاء طلعت / ھبھ عبد الرحیم ابو النجا 2014

599 16 مرفت محمد خلیل Otolaryngology MSc
التغیرات التي تحدث في الغشاء المخاطي لألنف 

بعد عملیة الشق الحنجري

evaluation of changes in the 
nasal mucosa of 
tracheastomized patients

محمد قمر الشرنوبي / یاسر عبد الوھاب خلیل / 
إبراھیم عبد الشافي الحطیم 2014

618 17 رشدي رشاد محمد ابو دبش Otolaryngology MSc
استخدام المنظار الجراحى فى عالج الناسور 

الفموى الغارى
endoscopic assisted repair of 
oroantral fistula.

عصام عبد الونیس بحیري / ایمن على عبد 
الفتاح 2014

627 18 شیماء سعید عالم عامر Otolaryngology MSc
نظریة العقل..  تطورھا وعالقتھا بأمراض 

التخاطب

theory of mind, its development 
and its relation to 
communicative disorders

محمد علي سعد بركھ / حسام محمد الدسوقي / 
إیمان عزت عبد الواحد 2015

629 19 ھبھ محمد معوض Otolaryngology MSc تغیرات الصوت التي لھا عالقة باألمراض الجلدیة
voice changes in relation to 
dermatological diseases

محمد علي سعد بركھ / حسام محمد الدسوقي / 
إیمان عزت عبد الواحد 2015

642 20 محمد عبد المطلب السید عبد هللا Otolaryngology MSc

أمراض الشیخوخھ األكثر شیوعا
 في

 األذن واألنف والحنجرة
the most common geriatric 
problems in otolaryngology

عبد اللطیف ابراھیم الرشیدي / ایمن السید عبد 
العزیز / ھبھ عبد الرحیم أبو النجا 2015

665 21 تامر حسني ابراھیم طاحون Otolaryngology MSc
تأثیر استئصال اللوزتین على المناعة الخلطیة في 
األطفال الذین یعانون من التھاب مزمن باللوزتین

effect of tonsillectomy on 
humoral immumtiy in children 
with chronic tonsillitis

ایمن السید عبد العزیز / السید صابر أبو النور 
/ أیمن علي عبد الفتاح 2015

669 22 ریھام بدر الـسیـد علي ابو ھـیـبھ Otolaryngology MSc
آالم الرأس الناشئة عن االضطرابات 

الفسیولوجیة لألنف nasal headache

عبد اللـطـیــف إبـراھـیـــم الـرشـیـدي / ایمـن 
السیـد عبد العـزیـز أبو العـنین / ھـبھ عبـد 

الـرحـیـم أبــو النجا 2015

676 23 سھیر رضا ابو شادي Otolaryngology MSc
قیاس نسبة الحدید والزنك في مرضى 

الرینوسكلیروما
assessment of iron and zinc 
levels in rinoscleroma patients

عبد الحي رشاد العاصي / ایمن السید عبد 
العزیز / ھبھ عبد الرحیم أبو النجا 2015

690 24 حاتم احمد حسنین سالمھ Otolaryngology MSc

دراسھ دور الحساسیھ المشخصھ  بالجلوبیولین 
المناعي ھـ

في حدوث التھاب االذن االرتشاحي في االطفال

study the role of allergy 
diagnosed by immunoglobulin e 
in the etiology of pediatric otitis 
media with effusion

محمد قمر محمد الشرنوبي / ایمن علي عبد 
الفتاح / حسام عادل حسین 2015

693 25 ھاني عبده ابو الیزید Otolaryngology MSc

الكشف عن معدل انتشار ضعف السمع في 
األطفال حدیثي الوالدة في وحدات الرعایة 

المركزة لحدیثي الوالدة

detection of prevelance of 
hearing loss in neonates 
admitted to neonatal intensive 
care unit

حسام سني البھاء طلعت / احمد محمود زین 
العابدین 2015



818 26 منار ماھر سعد رضوان Otolaryngology MSc
استخدام الجھد العضلى المثار لالتزان فى 

تشخیص دوار الشقیقھ
Vestibular Evoked Myogenic 
Potential (VEMP) in migraine

حسام سني البھاء طلعت / احمد محمود زین 
العابدین 2015

937 27 عــالء الـسیـد علي مصـطفي Otolaryngology MSc

دراسة المواقع المختلفة ألنابیب تھویة االذن 
الوسطي في حاالت اإللتھاب االرتشاحي المزمن 

لألذن الوسطى

Study the different sites of 
tympanostomy tubes insertion 
in chronic otitis media with 
effusion

عبد الحي رشــاد الـعـاصي / إبـراھیـم احمـد 
عبد الشـافي / أشرف علي الدمرداش 2015

947 28 محمد فوزي حسیني سحالي Otolaryngology MSc

دراسة عن العالقة بین حجم اللحمیة خلف األنف 
ومستوي ضغط األذن الوسطى ودرجة تھویة 

خالیا النتوء الحلمى لألطفال في سن ما قبل دخول 
الدراسة

Correlation between Adenoid 
volume and Intratympanic 
Pressure level and degree of 
mastiod air cell pneumatization 
in children at

الحسیني الحسیني شریف / عصام عبد الونیس 
بحیري / ایمن على عبد الفتاح على 2015

977 29 مجدي السید عبد الغفار Otolaryngology MSc

تقییم التغیرات التي تصیب عظمة السرج في 
األمراض التي تصیب منطقة العظمة السرجیة و 

أعالھا و جارھا بإستخدام األشعة المقطعیة 
المخروطیة

Cone Beam Computed 
Tomography Evaluation of Bony 
Sella in Different Sellar, 
Suprasellar And Parasellar

عمر عبدالمنعم البنھاوي /  ایمن السید 
عبدالعزیز / أحمد نجیب محمد طھ / وائل محمد 

صفوت 2015

1072 30 وائل محمد محمد عشیبھ Otolaryngology MSc

تأثیر تغییر الرقم الھیدروجینى لقناة األذن 
الخارجیة فى عالج حاالت اإللتھاب الفطرى لألذن 

الخارجیة.

Effect of change of external 
auditory canal pH 
in Otomycosis

عبد اللطیف إبراھیم الرشیدي /   احمد عبد 
المنعم رجب /أیمن على عبد الفتاح على 2015

1075 31 احمد عطیھ محمد محجوب Otolaryngology MSc
دراسة تأثیرمادة المیتومیسین سى فى جراحة 
مفاغرة كیس الدمع باألنف عن طریق المنظار

The Role of Mitomycine C In 
Endoscopic 
Dacryocystorhinostomy

یاسر عبد الوھاب خلیل / ایمن علي عبد الفتاح 
على /أشرف على الدمرداش /سامح سعد مندور 2015

1077 32 ولید خیري حامد Otolaryngology MSc
دراسة فاعلیة األیودین مقارنة بالكلوتریمازول فى 

عالج حاالت اإللتھاب الفطرى لألذن الخارجیة.

Effectiveness of Povidon Iodine 
in Comparison to Clotrimazole 
in the Treatment of Otomycosis

عبداللطیف ابراھیم الرشیدي /ایمن السید 
عبدالعزیز /أیمن على عبدالفتاح على/ طارق 

عبدالرحمن عبدالحافظ 2015

1107 33 حسام محمد احمد البخ Otolaryngology MSc
تقییم عوامل الخطوره لألذن الوسطى ووظیفھ 

قناه استاكیوس على نتائج عملیات ترقیع الطبلھ

Evaluation of Middle Ear Risk 
Index and ET Function as 
Parameters for Predicting the 
Outcome of Myringoplasty
Thesis

عبدالحي رشاد العاصى / یاسر عبدالوھاب خلیل 
/ ابراھیم احمد عبدالشافى  / حسام عادل حسین 2015

1135 34 بیتر وجیھ شاكر Otolaryngology MSc
دراســة تـأثـیـر عـمـلـیـات مناظیر الجـیـوب 

األنـفـیـة على الــكــالم
Effects of endoscopic sinus 
surgery on speech

عمر عبدالمنعم البنھاوي /ابراھیم احمد 
عبدالشافى / ایـمـان عـزت عبدالواحد /اشـرف 

عـلـى الدمرداش 2015

1147 35 محمد عمر البنھاوي Otolaryngology MSc

اجراء عملیة استخراج الحاجز االنفي و تجمیلھ 
في حاالت االنف المعوجة ثم اعادتھ الي مكانھ  

بمساعدة المنظار الضوئي الصلب من خالل 
تجویف االنف

Endonasal Endoscopic 
Assessed Extracorporeal 
Septoplasty In Aesthetic 
Reconstruction Of Crooked nose

عادل ثروت عطاهللا / ابراھیم احمد عبد الشافي 
/ حسام عادل عمر 2015

1164 36 احمد محمد باشا Otolaryngology MSc
تقییم العوامل المنذرة في مرضي االتھاب الفطري 

الغازي بالجیوب األنفیة

Assessment of Prognostic 
Factors in Patients Diagnosed 
as Invasive Fungal Sinusitis

عبد اللطیف ابراھیم الرشیدي  / عمر عبد 
المنعم البنھاوي / ایمن السید عبد العزیز 2015



1274 37 سماح جمال عبد الوھاب Otolaryngology MSc

فعالیة إجراء اإلصالح التجمیلي للحاجز األنفي مع 
أو بدون إختزال المحارة السفلیة على مرضي 

توقف التنفس االنسدادي أثناء النوم

Effectiveness of septoplasty 
with or without inferior turbinate 
reduction in patients with 
obstructive sleep apnea

ایمن السید عبد العزیز / أیمن علي عبد الفتاح / 
محمود موسي الحبشي /حسام عادل حسین عمر 2016

1288 38 محمد فتحي عبد الحكیم عبد المنعم Otolaryngology MSc
المخاطر والجوانب الطبیة والقانونیة في أمراض 

األذن واألنف والحنجرة في مصر
Risks and Medico Legal Aspects 
in Otorhinolaryngology in Egypt

احمد عبد المنعم رجب / صفاء عبد الظاھر / 
أیمن علي عبد الفتاح /طارق عبد الرحمن 2016

1349 39 محمد عبد الرحمن ابراھیم الدیب Otolaryngology MSc

تقییم إنسداد البلعوم التنفسى فى مرضى متالزمة 
توقف التنفس اإلنسدادى النومى بواسطة المنظار 

المرن أثناء النوم المستحث

Evaluation of Lateral pharyngeal 
wall Collapse In Obstructive 
Sleep Apnea Patients With Drug 
Induced Sleep Endoscpy

محمد قمر الشرنوبي / عصام عبدالونیس 
بحیرى / ایمن على عبدالفتاح /طارق 

عبدالرحمن عبدالحافظ 2016

1351 40 وسام عبد هللا عبد السالم الخشن Otolaryngology MSc

طرق مختلفة في تشخیص وعالج العینة النسیجیة 
من العقد اللیمفاویة الحارسة فى سرطان الخالیا 

الحرشفیة بالقناة التنفسیة الھضمیة العلیا 
والمصنف انتشارة صفر بالعقد اللیمفاویة بالرقبة

Different Modalities in 
Management of N0 Neck in 
Upper Aerodigestive Tract 
Squamous Cell Carcinoma

ایمن السید عبدالعزیز /إبراھیم أحمد عبدالشافي 
/ طارق عبدالرحمن 2016

1359 41 یاسمین حسن عبد الفتاح Otolaryngology MSc

دراسة العالقة ما بین االختالفات التشریحیة 
الموضحة في األشعة المقطعیة عالیة الوضوح 

والتھاب األنف والجیوب األنفیة المزمن

High Resolution CT Scan 
Assessment of Prevalence of 
Anatomic Variants in Patient 
with Chronic Rhinosinusitis

الحسیني الحسیني شریف / یاسر عبد الوھاب 
خلیل / إبراھیم احمد عبد الشافي  /حسام عادل 

حسین /عبد الغني محمد مطاوع 2016

1657 42 محمد عبد الرحمن محمد عبد السالم Otolaryngology MSc
تحلیل تصنیفات مسارات الجیب األنفي األمامي 

باستخدام المرئیات اإلشاعیة المختلفة

ANALYSIS OF 
CLASSIFICATIONS FOR 
FRONTAL SINUS DRAINAGE 
PATHWAYS IN RELATION TO 
DIFFERENT RADIOLOGICAL 
IMAGE VIEWERS

احــمــد عبد المـنعــم رجـــب / أیمــن علي 
عبدالـفـــتاح  / محمـــد شـوقي عبد هللا  / 

حســام عــادل حــسین 2016

1750 43 صالح یوسف عبد العزیز Otolaryngology MSc
تقییم المضاعفات والنتائج الوظیفیة لتقنیة الخیاطة

عبر الحاجز فى عملیة تقویم الحاجز األنفى

Evaluation of The Functional 
Results and Complications of 
Trans-septal Suture Technique 
in Septoplasty

عبد الحي رشاد العاصى / یاسر عبد الوھاب 
خلیل / ابراھیم احمد عبد الشافى /حسام عادل 

حسین 2016

1775 44 احمد ھشام فاید جاد هللا Otolaryngology MSc

دراسة مقارنة بین طریقة االستئصال الجزئي 
الطرفي لصفیحة القرنیة األنفیة وطریقة التعدیل 

الجراحي التجمیلي كطرق للعالج الجراحي لحاالت 
تعاني من تضخم القرنیات األنفیة الوسطى

Comparative Study between 
lateral laminectomy and 
conchoplasty in the surgical 
treatment of middle turbinate 
Concha Bullosa

یاسر عبدالوھاب خلیل / ھبھ عبد الرحیم 
ابوالنجا / حسام عادل حسین 2016

1884 45 منھ هللا جمال الدھشان Otolaryngology MSc طرق عالج استنشاق األجسام الغریبة فى األطفال

Foreign body aspiration in 
children: what is variant in 
managment?

عادل ثروت عطا هللا  / عصام عبد الونیس 
بحیري  / ابراھیم احمد عبد الشافى  / ایمان 

عزت عبد الواحد 2017

1918 46 ایناس محمد السید الفخراني Otolaryngology MSc

دراسة مقارنة بین تقنیة التشریح التقلیدى 
واإلنفاذ الحراري بین القطبین في استئصال 

اللوزتین

A comparative study between 
traditional dissecting technique 
and bipolar diathermy in 
tonsillectomy

یاسر عبد الوھاب خلیل / إبراھیم احمد عبد 
الشافي / حسام عادل حسین عمر 2017



1963 47 ھند محمد حسن الشامي Otolaryngology MSc
الخالفات والتحدیات الحالیة في تشخیص وعالج  

حساسیة األنف

Current Controversies and 
Challenges in Allergic Rhinitis 
Management

ایمن السید عبدالعزیز  / یاسر عبدالوھاب خلیل  
/ طارق عبدالرحمن عبدالحافظ 2017

1999 48 مصطفي احمد قدح Otolaryngology MSc

تقییم جودة الحیاة بعد إجراء الجراحة التنظیریة 
لاللتھاب المزمن لالنف و الجیوب االنفیة فى 

محافظة المنوفیة

Evaluation of quality of life after 
Functional Endoscopic Sinus 
Surgery (FESS) in chronic 
rhinosinusitis patients in 
Menoufia Government

عصام عبد الونیس بحیري / ابراھیم احمد عبد 
الشافى / ھویدا محمد أنور الشاذلى / حسام 

عادل حسین 2017

2042 49 مصطفي محمد مصطفي البربري Otolaryngology MSc
دور بعض الجراحات الصغرى بالعیادة الخارجیة 

في عالج الثقب الصغیر لطبلة األذن

The role of some simple office-
based surgery in small central 
tympanic membrane perforation

عبد اللطیف ابراھیم الرشیدي / ایمن علي عبد 
الفتاح  / ھبھ عبد الرحیم أبو النجا 2017

2126 50 حسام الدین موسي شرف شرف Otolaryngology MSc
تشخیص وعالج متالزمة الضغط العصبي 

الوعائي في الزاویة بین المخیخ وجزع المخ

Neurovascular compression 
conflicts of cerebellopontine 
angle assessment and 
management

عصام عبدالونیس بحیري  / شریف ماھر 
العیني / طارق عبدالرحمن عبدالحافظ 2017

2210 51 محمود فوزي حسن قاسم Otolaryngology MSc

دراسة دور المنظار الجراحي في تقییم قناة 
استاكیوس واألذن الوسطي أثناء عملیات ترقیع 

الطبلة

Assessment the role of 
otoendoscopy in evaluating 
eustachian tube and middle ear 
status during myringoplasty

عصام عبد الونیس بحیري  / إبراھیم احمد عبد 
الشافي / حسام عادل حسین عمر 2017

2234 52 ریھام زینھم مصطفي ابو حلوه Otolaryngology MSc
ھل تؤثر درجة ومدة فقدان السمع على إختیار 
الجانب المراد زرعھ:- تقییم نتائج اللغة والكالم

Does the degree and duration of 
hearing loss affect implantation 
side selection:- language and 
speech outcome evaluation

محمد علي سعد بركھ / حسام محمد الدسوقى / 
احمد حسن محمود خشبة / إیمان عزت 

عبدالواحد 2017

2275 53 محمد ابراھیم زكي الحایس Otolaryngology MSc
مقارنھ بین االبر الصینیھ و طریقھ االبلي في 

عالج دوار الوضعیھ االنتیابي الحمید

COPARISON BETWEEN 
ACUPUNCTURE AND EPLEY'S  
MANEUVER IN TREATMENT OF 
BENIGN PAROXYSMAL 
POSITIONAL VERTIGO

الحسیني الحسیني شریف / عصام عبد الونیس  
بحیري  / طارق عبد الرحمن عبد الحافظ 2017

2276 54 مروه خیرت علي مصطفي Otolaryngology MSc
تقییم نتائج  االنف والجیوب االنفیة  في حاالت 

الصداع النصفي

Evaluation of nasal and 
paranasal 
Finding in cases of migraine

عصام عبد الونیس بحیري / طارق عبد الرحمن 
عبد الحافظ  / خالد حاتم عفیفي 2017

2337 55 وائل فھمي محمدي الخولي Otolaryngology MSc
تقییم لدور عملیة ترقیع طبلة األذن بأستخدام 

المنظار والغضروف فى عالج ثقب مركزى جاف

Evaluation of endoscopic 
cartilage myringoplasty in 
management of dry central 
perforation

 عبداللطیف ابراھیم الرشیدي  / عصام 
عبدالونیس بحیرى /  اشرف على الدمرداش 2017

2525 56 احمد حلمي حسیني Otolaryngology MSc
دراسھ مقارنھ الستخدام اللفافھ الفخذیھ واللفافھ 

الصدغیھ في عملیھ ترقیع طبلھ االذن

Comparative Study between 
Fascia lata and Temporalis 
fascia in Myringoplasty

عبد الحي رشاد العاصى / ایمن على عبدالفتاح 
/ طارق عبد الرحمن عبد الحافظ 2017



2725 57 احمد حلمي زیان Otolaryngology MSc

مقارنة نتائج السمع بعد تعدیل وضع عظمة 
السندان أو استخدام ترقیع عظمي ذاتي إلعادة 

بناء سلسلة عظیمات االذن

Hearing results after 
Ossiculoplasty with Incus 
transposition versus cortical 
bone autografting

عصام عبد الونیس بحیري / محمد قمر 
الشرنوبي /  اشرف علي الدمرداش 2018

2801 58 احمد محمد ابراھیم خطاب Otolaryngology MSc

دراسة للشكل واألنسجة للقرینات األنفیة السفلیة 
المتضخمة في المرضى المصریین: من المنظور 

اإلكلینیكي

Morphological and 
Histopathological study of 
hypertrophied inferior nasal 
turbinate in Egyptian patients: 
In Clinical Perspective

عصام عبد الونیس بحیري  / شریف ماھر 
العیني / اشرف علي الدمرداش / أسماء شمس 

الدین محمد 2018

3090 59 احمد وحید محمد Otolaryngology MSc
تأثیر جراحة تصغیر حجم غضروف االنف السفلي 

على وظائف التنفس

Effect of partial inferior 
turbinectomy on pulmonary 
function tests

عصام عبد الونیس بحیري / عادل ثروت عطا 
هللا  / شریف ماھر العیني / 2018

3099 60 عصام احمد احمد المزین Otolaryngology MSc

مقارنة بحثیة بین توصیل الكیس الدمعى 
بالتجویف االنفى باستخدام المنظار الجراحى عن 

طریق الفتحة الواسعة والفتحة الضیقة

Comparative Study between 
Wide and Narrow Fenstrum 
Endoscopic DCR

احمد عبد المنعم رجب  / ابراھیم أحمد عبد 
الشافي  / سامح سعد مندور / طارق عبد 

الرحمن عبد الحافظ 2018

3231 61 احمد عبدهللا حمد Otolaryngology MSc
تأثیر العالج اإلشعاعي لمرضي أورام الرأس 

والرقبة علي وظائف قناة استاكیوس

Effect Of Head And Neck 
Radiotherapy On The 
Eustachian Tube Functions

عصام عبدالونیس بحیري / عادل ثروت عطا 
هللا  / شریف ماھر العیني / احمد حمدي الشافعي 2018

3289 62 رءوف عبدالحلیم السباعي سرحان Otolaryngology MSc

مقارنھ نتائج  تصحیح اإلبصارباللیزر السطحى 
باستخدام الكحول االیثیلي مقابل اللیزر العابر 

للخالیا الطالئیھ فى حاالت قصر النظر 
واألستیجماتیزم

Transepithelial PRK vs Alcohol-
Assisted PRK in Myopia and 
Compound Myopic Astigmatism 
Correction سامح سعد مندور  / احمد بسیوني 2019

3299 63 رحاب نورالدین محمد جاد هللا Otolaryngology MSc

تقییم استئصال لحمیة البلعوم األنفى بالشفط 
التخثرى بمساعدة المنظار مقابل طریقة الكحت 

التقلیدیة

Evaluation of Endoscopic 
Assisted Suction Coagulation 
Adenoidectomy Versus 
Traditional Curettage Technique

محمد قمر الشرنوبي / یاسر عبد الوھاب خلیل / 
ایمن على عبد الفتاح  / محمد عبد الحكیم خلیفھ 2019

3307 64 محمد سعید مصطفي الخولي Otolaryngology MSc

تقییم نسبة بعض التحالیل المعملیة كمؤشر لعملیة 
استئصال اللوزتین مقارنة بالحالة االكلینیكیة 

للوزتین

Evaluation of some laboratory 
tests as indicators of 
tonsillectomy in comparison to 
clinical state of the tonsils

عبد اللطیف إبراھیم الرشیدي / ایمن عبد العزیز 
أبو العنین  / إبراھیم أحمد عبد الشافى الحطیم / 

أحمد محمود حمدان 2019

3337 65 ھند السید حسن المصیلحي Otolaryngology MSc

تقییم الردب األمامي للغشاء الطبلي باستخدام 
األشعة والمیكروسكوب والمنظار فى مرضي 

تسوس عظام األذن الوسطى  األولي

Evaluation of anterior 
epitympanic recess 
radiologically, microscopically 
and endoscopically in primary  
cholesteatoma Patients.

عصام عبد الونیس بحیري / ابراھیم  احمدعبد 
الشافي  / محمد شوقي عبد هللا / احمد حمدي 

الشافعي 2019

3376 66 اسماء احمد مدین Otolaryngology MSc تقییم السمع واالتزان في مرضي البھاق
Audiovestibular Evaluation in 
Vitiligo Patients

عبد المجید حسن قابل / احمد محمود زین 
العابدین / ریم أحمد عبد العزیز حسن 2019



3464 67 ھاني إبراھیم عطیھ إبراھیم Otolaryngology MSc

توضیع الثقبة الوتدیة الحنكیة : تحلیل قیاسي 
لألشكال الشعاعیة والجراحیة لتوضیع الشریان 

الوتدي الحنكي

Sphenopalatine foramen 
localization:Radiological and 
surgical morphometric analysis, 
For localization of 
Shpenopalatine artery.

عصام عبد الونیس بحیري  /احمد عبدالحلیم 
محمد  / أشرف علي الدمرداش 2019

3488 68 ھاجر احمد محمد عبد المطلب Otolaryngology MSc

دور اشعة الرنین المغناطیسي باالنتشار فى 
سرطان الحنجرة و البلعوم السفلى مقارنة بالنتائج 

النسیجیة

Role of diffusion weighted MRI 
in laryngeal and 
hypopharyngeal cancer in 
comparison to histopathological 
finding

عصام عبد الونیس بحیري   / ناصر محمد عبد 
البارى  / محمد  السید عبد السمیع / احمد 

محمود حمدان 2019

3647 69 أحمد إبراھیم فكري عمارة Otolaryngology MSc

دراسة األعراض والعالمات السریریة  والمرضیة 
للألورام الخبیثة لتجویف األنف والجیوب األنفیة 

(بأثر رجعي )  للمرضي الذین تم عالجھم 
بمستشفي جامعة المنوفیة

Retrospective 
clinicopathological study of 
patients with sinonasal 
epithelial malignant tumors 
treated at Menoufia university 
hospital

عصام عبد الونیس البحیري / محمد أبو الفتوح 
شحاتة / إبراھیم أحمد عبد الشافي / أنور عبد 

العاطي إبراھیم 2019

3652 70 مرقس زاھر شفیق Otolaryngology MSc
قیاس مستوى جفاف العین في حاالت مرض 

السكري النوع الثاني
Measurement of Dry Eye In type 
2 diabetic patients أمین فیصل اللقوة /  أحمد محمد شبل فاید / 2019



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

31 1 تھاني عبد هللا محمد العطار Parasitology MSc

تقییم نشاط السیسبالتین المضاد للیشمانیا بعد التعدیل 
المناعي بواسطة حبة البركة في الفئران المصابة 

باللیشمانیا

evaluation of anti leishmanial activity 
of cisplatin after immunomodulation 
by nigella sativa in experimentaly 
infected mice with leishmania spps.

نشات السید عبد المنعم ناصف / 
منال أحمد الملیجي / إنجى فیكتور 

نصیف بشاي 2013

428 2 تھاني عبد هللا محمد العطار Parasitology MSc

تقییم نشاط السیسبالتین المضاد للتریبانوسوما بعد التعدیل 
المناعي بواسطة حبة البركة في الفئران المصابة 

بالتریبانوسوما إیفانسى.

evaluation of trypanocidal effect of 
cisplatin on experimentaly infected 
mice with trypanosoma evansi after 
immunomodulation by nigella sativa.

نشات السید عبد المنعم ناصف / 
منال أحمد الملیجي / إنجى فیكتور 

نصیف بشاي 2014

649 3 ایمان سامي علي اسماعیل Parasitology MSc
تقییم طرق حدیثة  فى تحضیر البراز لتشخیص الطفیلیات 

المعویة

evaluation of recent stool preparation 
techniques for diagnosis of intestinal 
parasites

محمد محمد عبد الغفار / جیھان 
صالح صادق / سلوي فؤاد عشیبھ 2015

675 4
شیماء عبد المجید عبد 

الحكیم فرج Parasitology MSc

تقییم التأثیر العالجى لمثبطات إنزیم السیستین البروتینى 
والنیتازوكسانید على فئران التجارب المصابة بعدوى 

الكریبتوسبوریدیوم

evaluation of the therapeutic effect of 
cysteine protease inhibitors and 
nitazoxanide on mice infected with 
cryptosporidium

امیمھ كامل عبد السالم الشافعي / 
عبد الجواد السید سعد / نانسي 

محمود محمد حربة 2015

846 5
امیره محمود عبد الحمید 

عطا  Parasitology MSc
تقییم تاثیر نبات الكاسیا بمفرده ومع االلبندازول على 

الفئران المعدیھ  بالتوكسوكارا كانیس .

Evaluation of Antiparasitic effects of 
Cassia plant or either in combination 
with albendazole in Toxocara canis 
infected mice

نادیھ صالح النحاس / امیرة فتحي 
عبد العاطي / أماني أحمد راضى 2015

1051 6
مروه القصري عبد الشافي 

الشین Parasitology MSc
إتجاه  جدید نحو تشخیص مرض الفالریا بإستخدام 

النانوتكنولوجى

A NEW TREND IN DIAGNOSIS OF 
FILARIASIS USING 
NANOTECHNOLOGY

امیمھ كامل عبد السالم الشافعي 
/إبراھیم ربیع بیومى على /أمیرة 
فتحى عبد العاطى عفیفى / سلوى 

فؤاد أحمد عشیبة 2015

1118 7 ھبھ هللا محمد سالم سالم Parasitology MSc
تحسین التلیف الكبدي البلھاریسي باستخدام الخالیا 

الجذعیة الوسیطة

Amelioration of Bilharzial Liver 
Fibrosis Using Mesenchymal Stem 
Cells

نادیھ صالح النحاس / سحر محمود 
سلیم /  اماني أحمد راضي / دالیا 

عبد العاطي شافعى 2015

1664 8 مني محمد فھیم صالح Parasitology MSc

تقییم التأثیر العالجى لجزیئات الشیتوزان النانویھ  
بمفردھاوتلك المحملھ بعقار البرازیكوانتال على عدوى 

البلھارسیا المعویھ فى حیوانات التجارب.

Evaluation of Therapeutic Effect of 
Chitosan Nanoparticles (alone and  
loaded with Praziquantel) in 
Experimental Schistosomiasis 
Mansoni

نانسي محمود حربھ / سمر احمد 
الرفاعى خلیل / شیماء احمد شرف 

الدین / جیھان صالح صادق 2016

2279 9
اسماء رمضان فتحي علي 

حجازي Parasitology MSc
االستجابة المناعیة والخلویة فى النساء المصابات بطفیل 

التریكوموناس فاجینالز

Cytological and Immunological 
Response in Women                    
Infected with Trichomonas vaginalis

وفاء محمد القرش /اسماعیل محمود 
علي محرم  / امانى ابراھیم عمار / 

امانى فوزى عطیھ 2017

2731 10 محمد السید كشك Parasitology MSc
الكفاءه العالجیة لمادة الجینیستین علي الفئران المعدیة 

تجریبیاً بطفیلى البلھاریسیا مانسونى

The therapeutic efficacy of Genistein 
on Schistosoma mansoni 
experimentally infected mice

محمد محمد عبد الغفار / إسماعیل 
محمود علي محرم / سلوي فؤاد 

عشیبھ / اماني إبراھیم عمار 2018

Parasitology



2793 11 ایمان السید محمد عبد الحمید Parasitology MSc

اإللیزا المقترنة بجزیئات الذھب متناھیة الصغر مقارنة 
باإللیزا التقلیدیة في االكتشاف المبكرللمولد المضاد 
للترایكینیال اسبیرالیس فیفئرانالتجاربالمعدیة معملیا

Nano-Gold Beads-Based ELISA 
Versus Traditional ELISA for Early 
Detection of TrichinellaspiralisAntigen 
in Experimentally Infected Mice

نشات السید ناصف / مناألحمد 
الملیجي / إنجي فیكتور نصیف 

بشاي/ سمر أحمد الرفاعي 2018

2840 12 ھبھ صبري مكاوي Parasitology MSc

التأثیر الوقائى للقاح مستضد البیض القابل للذوبان 
المترافق مع العامل المساعد تریھالوس دیمیكوالت على 

عدوى البلھارسیا المعویة فى فئران التجارب

Protective Effects of Soluble Egg 
Antigen Vaccine Conjugated with 
Trehalose Dimycolate Adjuvant in 
Murine 
Schistosomiasis mansoni

امیمھ كامل عبد السالم الشافعي / 
بھاء الدین ودیع األسود / شیماء 

احمد شرف الدین / رھام مصطفى 
بركات 2018

3796 13 رشا أحمد كامل المیھي Parasitology MSc

دراسھ تاثیر برومید االزوكسیمیرا مقارنھ بالنیتازوكسنید 
علي الفئران المثبطھ مناعیا و المعدیھ معملیا 

بالكریبتوسبوریدیوم بارفوم

Study the Effect of Azoximer Bromide 
in Comparison to Nitazoxanide on 
Immunosuppressed Mice 
Experimentally Infected with 
Cryptosporidium Parvum
Submitted for the Fulfillment of MSC 
Degree in Basic Medical Sciences 
(Parasitology)

 مني  محمد كامل السبكي  / نانسى 
محمود حربھ / سمر أحمد الرفاعى 

خلیل / أماني فوزي عطیھ 2019

3915 14 شیماء محمد الخولى Parasitology MSc

تأثیرات حمایة األعصاب المحتملة للوسارتان والدونبیزیل 
على اعتالل االعصاب الطرفیة المحدث ب االوكزالبالتین 

فى الجرذان

Potential Neuroprotective Effects of 
Losartan and Donepezil On Oxaliplatin
Induced Peripheral Neuropathy In Rats

مھا محمد البطش / فاطمة الدسوقى 
أحمد / إیمان محمد مصطفى سوید / 

أمیرة فھمى على السید 2020



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

200 1 نھي حلمي غانم Pathology MSc

الدور التشخیصي للسموثیلین  و الفیمنتن في 
التفریق بین الطبقھ العضلیھ العمیقھ والعضلیھ 

المخاطیھ السطحیھ في سرطان المثانھ

the diagnostic role of smoothelin and 
vimentin in differentiation between 
muscularis propria and muscularis 
mucosa in urinary bladder carcinoma

مني عبد الحلیم قندیل / اسماء جابر عبده / نھي 
محمد نور الدین القاضي 2014

303 2 ایات جمال الشین Pathology MSc

دور دالالت الخالیا الجذعیة (الدیھاید 
دیھیدروجینیز1 وسى دى 44 (  في التسبب في 

سرطان القولون والمستقیم

the role of stem cell markers 
(aldehyde dehydrogenase-1 and 
cd44) in the pathogenesis of 
colorectal cancer

نانسي یوسف اسعد / ھیام عبد السمیع عیاد / 
نانیس شوقي شبل ھولھ 2014

315 3 مني سعید محمد طنطاوي Pathology MSc

دراسة اإلظھار المناعي الھستوكیمیائي للھس-
1 و السوكس-17 في االنسداد الصفراوي 

وبعض المسببات األخرى للركود الصفراوي في 
حدیثي الوالدة

an immunohistochemical study of 
hairy enhancer of split-1 (hes1) and 
sox17 expression in biliary atresia 
and some other neonatal cholestatic 
disorders

مني عبد الحلیم قندیل / ھیام عبد السمیع عیاد / 
شیرین فتحي الجدي 2014

341 4 ھند علي الشحات علي Pathology MSc
دور ال E و ال N كادھیرین فى الظھاریة 

االنتقالیة الوسیطة في تضخم البروستاتا الحمید

the role of e-cadherin and n-cadherin 
in epithelial mesenchymal transition 
in benign prostatic hyperplasia.

مشیره محمد عبد الواحد / اسماء جابر عبده / 
رانیا عبد هللا حسنین 2014

342 5 ھبھ جابر محمود ابو شعیشع Pathology MSc

التعبیر الھیستوكیمیائي المناعة لفور ھید بوكس 
ب3 (فوكس ب3) وسیكلوأكسیجینیز 

2(كوكس2) في سرطان الثدي

immunohistochemical expression of 
forkhead box p3 (foxp3) and 
cyclooxygenase-2 (cox2) in breast 
cancer

مشیره محمد عبد الواحد / ھیام عبد السمیع عیاد 
/ ھالة سعید الربعي 2014

909 6 ایھ حمدي عبد الباري بدر Pathology MSc

إظھار كل من "یاب " و محفز اإلستنساخ "تاز"
 فى اإللتھاب الكبدى المزمن

 دراسھ مناعیھ ھیستوكمیائیھ

Expression of Yes-associated protein 
(YAP) and Transcriptional co-
activator with PDZ-binding motif 
(TAZ) in Chronic Hepatitis: An 
Immunohistochemical Study

نانسي یوسف اسعد / محمد إبراھیم شعبان / 
رانیا عبد هللا عبد هللا  /  ضحي ماھر طایع 2015

948 7 ساره فھمي ابو السعود Pathology MSc
تطبیق االیمیرین والسى دى 56  فى تشخیص 

سرطان الغدة الدرقیة  الحلمى

Application of emerin and  CD 56 in 
diagnosing papillary thyroid 
carcinoma.

مشیره محمد عبد الواحد / اسماء جابر عبده / 
عبد النبي سعید 2015

953 8 علیاء ابو المجد مصیلحي Pathology MSc

التعبیر المناعي للدیسموكولین 2 والسیتوكیرتین 
  14

في سرطان الخالیا الظھاره للمثانة البولیھ

Immunohistochemical Expression of 
Desmocollin2 and CK14   in 
Urothelial Carcinoma

ھیام عبد السمیع عیاد / ھالھ سید الربعي / 
شیرین فتحي محمد 2015

1454 9 ساره محمد عبد الحمید Pathology MSc

اظھار مضخھ اخراج امالح العصاره الصفراویھ 
واالرجیناز 1والھیب بار1 فى التفرقھ بین 

سرطان الخالیا الكبدیھ من السرطانات االخرى
مقدمة من :

Bile salt export pump, Arginase1 and 
HepPar1 expression in differential 
diagnosis of Hepatocellular 
Carcinoma from Non Hepatocellular 
Carcinoma

مني عبد الحلیم قندیل / ھالھ سعید الربعى /ایات 
شعبان حمیده 2016

Pathology



1496 10 تیسیر عبد الحمید ابراھیم تعلب Pathology MSc

نظائر عامل نمو بطانة االوعیة الدمویھ (أ) 
والجوانب االكلیینیكیة الباثولوجیة فى سرطان 

الخالیا الكبدیة فى المرضى المصریین.

Vascular Endothelial Growth Factor A 
(VEGFA) Isoforms And 
Clinicopathological Parameters In 
Hepatocellular Carcinoma From
Egyptian Patients

نانسي یوسف اسعد  / ھالھ سعید الربعى / 
شیرین فتحي الجدي / ضحى ماھر طایع 2016

1500 11 نھال محمد نبیل جابر عطا هللا Pathology MSc

الدور التشخیصي لجزئ
 TROP-2   في سرطان

 الغده الدرقیھ من النوع الحلیمي

Potential  diagnostic Role of 
Trophoblastic cell surface antigen 2 
(TROP-2) in Papillary thyroid 
carcinoma

اسماء جابر عبده / محمد ابراھیم شعبان / رانیا 
عبدهللا عبدهللا حسنین 2016

1688 12 سھي احمد انور مصطفي Pathology MSc
األھمیة الباثواكلینیكیة للتعبیر الزائد للمورتالین 

فى السرطان المتوغل لقنوات الثدى

The clinicopathological significance 
of Mortalin overexpression in 
invasive ductal carcinoma of breast

مشیره محمد عبد الواحد / محمد ابراھیم شعبان / 
عبد النبي سعید عبد النبى محمد 2016

2266 13 االء محمد ناصر حامد بحبح Pathology MSc

دراسة مقارنة بین التعبیر المناعي 
الھستوكیمیائى لبروتین ال (ERG) وال 

(MAGI-2) فى سرطان البروستاتا

Comparative Study of 
Immunohistochemical Expression  of  
 Erythroblastosis E26 Rearrangement 
Gene(ERG) and Membrane-
associated guanylate kinase (MAGI-
2)In Prostatic Carcinoma

ھــیـــــام عبد السمیع عــیـــاد / محــــمـــد 
ابراھیــم شعــبان   /مروه محمد داود 2017

2427 14 شیماء ھانئ احمد Pathology MSc

دور الخالیا اللیمفاویة المصاحبة للورم في 
سرطان الخالیا الكبدیة،

 دراسة ھستوكیمیائیة مناعیة

 Role of Tumor Infiltrating 
Lymphocytes (TILs) in Hepatocellular 
Carcinoma, 
An Immunohistochemical Study

اسماء جابر عبده / ھالھ سعید الربعي / نانیس 
شوقي ھولھ  / مرفت محمود سلطان 2017

2488 15 مروه سعید المصري Pathology MSc

اظھارالبروتین المجند لموت الخلیة المبرمج , 
بیتا-كاتینین و سي ك19 في سرطان الخلیة 

الكبدیة في المرضى المصریین.

Expression of Programmed Cell 
Death Ligand 1, β-catenin and CK19 
in Hepatocellular Carcinoma of 
Egyptian

رحاب منیر سمكھ / دالیا رفعت الشراكي / رانیا 
عبدهللا عبدهللا / ضحي ماھرطایع 2017

2902 16 محمود احمد محمد عبد الرحمن Pathology MSc

التعبیر المناعي الھستوكیمیائي للبروتین المجند 
لمت الخلیة المبرمج و خالیا ال سي دي 8 في 

سرطان االقنیة البنكریاسیة

Immunohistochemical Expression of 
programmed death- ligand 1 (PD-L1) 
and CD8 in Pancreatic Ductal 
Adenocarcinoma

رحاب منیر سمكھ   / نانیس شوقي ھولھ / 
میرفت محمود سلطان / اسماء شمس الدین محمد 2018

2923 17 جھاد رافت امین الجعفراوي Pathology MSc
تقسیم سرطان بطانةالمثانة البولیة اعتمادا على 

الصبغات المناعیة  جاتا3 وسیتوكیرتین 5/6

Stratification of Urothelial Bladder 
Carcinoma Depending on 
Immunohistochemical Expression of 
GATA3 and CK5/6

اسماء جابر عبده /مروه محمد سراج الدین / 
شیرین فتحي محمود 2018

3037 18 ایالف محمد جابر Pathology MSc
دوره و أھمیتة في سرطان بطانة الرحم  

Annexin A2

Expression and clinical significance 
of annexin A2 in endometrial 
carcinoma.

مشیره محمد عبدالواحد  / مروه محمد سراج 
الدین / مروه محمد محمد داود 2018

3054 19 منار یوسف شوقي سماره Pathology MSc
دور SET بروتین فى سرطان الخالیا الكبدیة: 

دراسة مناعیة ھستوكیمیائیة

Role of SET Protein in Hepatocellular 
Carcinoma: An Immunohistochemical 
Study

نانسي یوسف اسعد / محمد إبراھیم شعبان / 
ضحى ماھر طایع / مروه صالح أحمد جاد هللا 2018



3061 20 نورھان صفوت عبد الرازق قاسم Pathology MSc
إظھار س د 163 و س د 47 فى أورام الثدى: 

دراسة مناعیة ھیستوكیمیائیة

CD163 and CD47 expression in 
breast carcinoma: An 
immunohistochemical study

ھــیـــــام عبد السمیع عــیـــاد / دالیا رفعت 
الشراكي / مروه محمد داود / إیناس الخولى 2018

3347 21 ایھ یسري ابوزید Pathology MSc دور مسار تكون الدھون علي سرطان القولون
Role of  Lipogenic Pathway in 
Colorectal Carcinoma

رحاب منیر سمكھ / دالیا رفعت الشراكي / مروه 
محمد محمد داوود 2019

3503 22 اسراء عبدالرحمن السید قرمان Pathology MSc

دراسة دور المستقبل فارنیسوید إكس في 
المراحل المختلفھ من أمراض الكبد المزمنة: 

دراسة مناعیھ ھیستوكیمیایة

Study the Role of Farnesoid X 
receptor in Different Steps of Chronic 
Liver Diseases; an 
Immuohistochemical Study

نانسي یوسف اسعد / نانیس شوقي ھولھ / 
شیرین فتحي الجدي / دینا محمد مصطفي سوید 2019

3602 23 لمیاء صبرى عبد الصمد أبو النصر Pathology MSc

االظھار المناعى الھستوكیمیائي لمرتبط الموت 
المبرمج  للخلیة (بى دى ال 1) والبروتین 

المرتبط بالخالیا  اللمفاویة التائیة السامة 4 
(سي تى ال ایھ 4) فى سرطان القولون 

والمستقیم.

Programmed Cell Death Ligand 1 (PD-
L1) and Cytotoxic T-lymphocyte-
Associated Protein 4 (CTLA-4) 
Immunohistochemical Expression In 
Colorectal Carcinoma

أسماء جابر عبده / ھالة سعید الربعى / أسماء 
شمس الدین محمد 2019

3614 24 زینب علي محمد فاید Pathology MSc
التعبیر الھستوكیمیائي المناعي لألیكوس 

والفوكس بي 3 في سرطان الخالیا الكبدیة

Immunohistochemical expression of 
ICOS and FOXP3 in Hepatocellular 
Carcinoma

مشیرة محمد عبد الواحد  / ھالة سعید الربعي / 
أسماء شمس الدین محمد 2019

3927 25 نورھان أنور حسن Pathology MSc

دراسة ھستومناعیة لظھور(FAP)  فى سرطان 
المثانة البولیة الظاھریة ل (نوع 

CK20 (نوع البطانیة)  و  CK5/6(القاعدیة

Fibroblast Activation protein (FAP) 
Expression in , CK5/6 (Basal Type) & 
CK20 (Luminal TypeUrothelial 
Bladder Carcinoma; An 
Immunohistochemical Study

ھیام عبد السمیع عیاد / دالیا رفعت الشراكى / 
ایات شعبان حمیده 2020



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

3 1 محمد حسین یوسف یوسف Pediatrics MSc
دراسة مستویات بروتین زد (Z) كعامل خطر 

للتجلط في األطفال المصابین بالمتالزمة النفروزیة

study of levels of protein z as a risk 
factor for thrombosis in children with 
nephrotic syndrome

احمد أنور خطاب / غاده محمد المشد / 
محمد سلیمان رزق 2013

4 2 شیماء فتوح محمد البقلي Pediatrics MSc
قیاس معدالت بروتین زد في األطفال حدیثي 

الوالدة األصحاء وذوي المخاطر العالیة
plasma protein z levels in healthy and 
high-risk newborn infants

فتحیھ محمد السید النمر / احمد أنور 
خطاب / رانیا صالح الزیات 2013

20 3 احمد شحاتھ محمد Pediatrics MSc
دراسھ تحلیل سائل النخاع الشوكي في األطفال 

بعد الفترة الَولیِدیّة
study of cerbrospinal fluid (csf) in 
children beyond neonatal period

مھا عاطف محمد توفیق / دالیا منیر 
الالھوني 2013

72 4 محمود الحسن مھدي Pediatrics MSc
دراسة تأثیر فقر الدم بسبب نقص الحدید على 

القلب
study of cardiac affection in children 
with iron deficiency anemia

مھا عاطف محمد توفیق / احمد أنور 
خطاب / محمد سلیمان رزق 2014

79 5 امیر ابراھیم الشین Pediatrics MSc

تقییم وظیفة البطین األیسر في مرضى أنیمیا 
البحر المتوسط العظمى بواسطة فحص الموجات 

الصوتیة للقلب بطریقة تتبع النقاط

assessment of left ventricular function 
in patients with beta thalassemia 
major: a speckle tracking imaging 
study

احمد أنور خّطاب / محمد فھمي النعماني / 
دعاء محمود ِعلیان 2014

87 6 احمد عبد الباسط محمد عبد العال Pediatrics MSc
دراسة تأثیر العالج بالفینوفیبرات فى عالج 

الصفراء الغیر مباشرة في األطفال حدیثى الوالدة

study the effect of treatment of 
indirect hyperbilirubinemia with 
fenofibrate in neonates غاده محمد المشد / دالیا منیر الالھوني 2014

93 7 احمد جابر عبد العزیز بھنسي Pediatrics MSc
مدى أھمیة إینوالز الخالیا العصبیة كأداة 

تشخیصیة في اختناق ما حول الوالدة

significance of neuron specific 
enolase as a diagnostic marker in 
perinatal asphyxia

فادي محمد حسین الجندي / محمد عبد 
الرحیم سلیمان / دینا عبد الرازق عبد 

القادر میدان 2014

104 8 ھبھ محمد صبحي الزفزاف Pediatrics MSc
تقییم رعایة االطفال حدیثى الوالدة

في بعض مستشفیات المنوفیة
evaluation of neonatal care in some 
menoufiya hospitals

علي محمد الشافعي / محمد رضا بسیوني 
/ فتحیھ محمد النمر 2014

137 9 عمرو عبد الحلیم عبد الھادي السیسي Pediatrics MSc

بروتین إس ١٠٠بى بدم الحبل السري في مرض 
القصور الدماغي   اإلقفارى الناتج عن نقص 

األكسجین في األطفال حدیثي الوالدة

umbilical cord s100b protein in 
neonatal hypoxic ischemic 
encephalopathy

غاده محمد المشد / غادة محمد المشد / 
نجالء فتحي برسیم 2014

138 10 محمد اسماعیل الشحات اسماعیل Pediatrics MSc

تأثیر العالج الضوئ على معامل التصنیف 
المناعي 4 و 8  والخالیا القاتلة الطبیعیة في 

حدیثي الوالدة الذین یعانون من زیادة بیلیروبین 
الدم غیر المباشر

effect of phototherapy on cd4, cd8 and 
natural killer cells in neonates 
suffering from indirect 
hyperbilrubinemia

فریده حسین الرشیدي / محمد احمد الحلوة 
/ محمود أحمد الحاوي 2014

139 11 سامح سعید عبد هللا Pediatrics MSc

دراسة مستویات معامل التصنیف المناعي 4، 8 
والخالیا القاتلة الطبیعیة في األطفال الذین یعانون 

من فرفورة الدم المناعیة

study of cd4, cd8 and natural killer 
cells (cd16, cd56) in children with 
idiopathic thrombocytopenic purpura

فریده حسین الرشیدي / محمد احمد حلوة / 
محمود أحمد الحاوي 2014

141 12 السید صالح علي شھاب Pediatrics MSc

مقارنة تركیز التروبونین آي القلبي بتركیز 
الكریاتین كاینیز ذو الداللة القلبیة في حاالت 

اختناق ماحول الوالدة

comparison of serum cardiac troponin 
i and creatine kinase mb 
concentrations in perinatal asphyxia احمد ثابت محمود / دالیا منیر الالھوني 2014

145 13 والء احمد محمد عبد هللا Pediatrics MSc

 CD163 دراسة مستوى وحیدات الھیموجلوبین
عند مریض التالسیمیا بیتا                           

  وعالقتھ بارتفاع ضغط الدم الرئوى

monocyte - hemoglobin receptor 
cd163 in beta thalassemic patients 
and it is relation to pulmonary 
hypertension

فریده حسین الرشیدي / محمد سلیمان / 
دعاء محمود علیان 2014

Pediatrics



147 14 فاطمھ عبد الرءوف عبد الصادق Pediatrics MSc
تقییم حالة السمع عند األطفال المصابین 

بالمتالزمة النفر وزیھ
evaluation of hearing status in 
children with nephrotic syndrome

غاده محمد المشد / وفاء مصطفي محمد 
ابو الفتوح / أحمد محمود زین الدین 2014

151 15 اماني احمد البسیوني البنا Pediatrics MSc

دور األشعة التلیفزیونیة على البطن لألطفال 
حدیثى الوالدة فى اكتشاف العیوب الخلقیة التى لم 

تكتشف قبل الوالدة

the role of routine post-natal 
abdominal ultrasound for newborns in 
detection of possible abnormalities 
which may have been missed ante-
natally

فادي محمـد الجندي / دالیا منیر الالھونى / 
طارق فوزي عبد الال 2014

155 16 منار محمود الخضري Pediatrics MSc ارتفاع ضغط الدم منذ الوالدة وحتي الطفولة hypertension from birth till childhood علي محمد الشافعي / فتحیھ محمد النمر 2014

166 17 محمد احمد رضا محمد الدیب فرحات Pediatrics MSc

تقییم رعایة األطفال حدیثي الوالدة 
في مركزي الزھور والشفاء 

(مركزین خاصین لرعایة حدیثي الوالدة) 
في شبین الكوم بمحافظة المنوفیة

Evaluation of Neonatal Care in Some 
Kafr El-Shiekh Hospitals

علي محمد الشافعي / محمد رضا بسیوني 
/ محمد علي محمد الشافعي 2014

167 18 محمد سعید محمود ابراھیم موسي Pediatrics MSc
مراجعھ الجوانب النفسیة لمرضي وحده الرعایة 

المركزة لألطفال و ذویھم
psychological review of picu patients 
and their relatives

احمد ثابت محمود / أحمد أنور خطاب / 
إیمان جمعھ صالح 2014

179 19 عماد عبد الھادي مھدي عبد الھادي Pediatrics MSc

دراسة لبعض  تنبؤات  شدة  انحالل الدم في 
األطفال الذین یعانون من نقص انزیم جلوكوز-6  

فوسفات النازع للھیدروجین

study of some predictors of severe 
hemolysis in children with glucose -6-
phosphate dehydrogenase deficiency سھام محمد رجب / محمد احمد حلوه 2014

188 20 محمد ھاشم عبد هللا خضر Pediatrics MSc
تقییم رعایة األطفال  حدیثي الوالدة

فى مستشفى دمنھورالتعلیمى
evaluation of neonatal care in 
damanhour teaching hospital

فادي محمد الجندي / محمد رضا بسیوني / 
فتحیھ محمد النمر 2014

189 21 مني محمد ابراھیم خلیل Pediatrics MSc
دراسة بعض مالمح الدم فى یرقان األطفال حدیثى 

الوالدة

some hematological parameters in 
neonates with neonatal 
hyperbilirubinemia

مھا عاطف محمد توفیق / فادي محمد 
الجندي / وفاء مصطفى محمد ابو الفتوح 2014

193 22 ھبـھ ممـدوح محمـد عـبد ربـھ Pediatrics MSc
تقییـم رعـایـة األطفـال حدیثـي الـوالدة فـي بعـض 

مستشفیـات كفرالشیـخ
evaluation of neonatal care in some 
kafr el-shiekh hospitals

علي محمـد الشـافعــي / محمـد رضـا 
بسیـوني / فتحیــھ محمـد النمــر 2014

195 23 اسماء سمیح مصطفي درویش Pediatrics MSc

مستویات األنسولین واللبتین في الرضع ذوي 
الوزن المناسب للعمر الرحمي لألمھات المصابة 

والغیر مصابة بداء السكري

insulin and leptin status in 
appropriate- for -gestational-age 
infants of diabetic and non -diabetic 
mothers

احمد أنور خطاب / دالیا منیر الالھوني / 
رانیا صالح الزیات 2014

207 24 محمد علي عبده Pediatrics MSc

دراسة اكلینیكیة وجینیة علي بعض األطفال 
المصریین الذین یعانون من حمى البحر األبیض 

المتوسط

genetic and clinical study of some 
egyptian children suffering from 
familial mediterranean fever

علي محمد الشافعي / فتحیھ النمر / محمد 
على الشافعي 2014

215 25 اسماء السید محمد محمد Pediatrics MSc
تقییم رعایة األطفال حدیثي الوالدةفي مستشفى 

بنھا التخصصي لألطفال
evaluation of neonatal care in benha 
child hospital

فادي محمد الجندي / محمد رضا بسیوني / 
دالیا منیر الالھوني 2014

221 26 سناء منصور محمد محمد Pediatrics MSc
  كثافة العظام فى االطفال المصابین بالمتالزمة 

النفروزیة الكلویة
bone mineral density in children with 
nephrotic syndrome غاده محمد المشد / محمود احمد الحاوي 2014

225 27 احمد قدري غازي محمد احمد Pediatrics MSc

دراسة اختبارات الوظائف التنفسیة في االطفال 
المصابین بالفشل الكلوي المزمن والذین یعالجون 

بالغسیل الدموي بصورة منتظمة

study of pulmonary function tests in 
children with chronic renal failure on 
regular hemodialysis

فھیمھ محمد حسان / غاده محمد المشد / 
رانیا صالح الزیات 2014



227 28 دعاء صالح حلمي العزیزي Pediatrics MSc

آكالت الھیموجلوبین CD163  كعامل خطورة 
الرتفاع ضغط الدم الرئوي في مرض فقر الدم 

المنجلي

hemoglobin scavenger cd163 as a risk 
factor for pulmonary hypertension in 
sickle cell disease

فریده حسین الرشیدي / محمد عبد الرحیم 
سلیمان / دعاء محمود علیان 2014

237 29 دینا فاروق محمد علي Pediatrics MSc
الجدید في النوع الثانى من مرض السكري 

لألطفال والبالغین
update in type 2 diabetes mellitus in 
children and adolescents

علي محمد الشافعي / وفاء مصطفى ابو 
الفتوح 2014

238 30 ھاني حامد احمد سعد Pediatrics MSc

دراسة نقص عنصر الماغنسیوم كعامل فى زیادة 
حدوث الوفاه فى أطفال وحدة العنایة المركزه 

لألطفال بمستشفى جامعة المنوفیھ .

study of hypomagnesaemia as 
apredictor of high mortality in 
critically ill pediatric patients in 
pediatric intensive care unit in 
menofiya university hospital

فادي محمد الجندي / نجوان یسرى كامل 
صالح 2014

243 31 رانیا صالح الدین حسین علي Pediatrics MSc

دراسة مستوى اللبتین بالدم فى األطفال الذین 
یعانون من أمراض القلب الخلقیة المسببة لزرقة 

وغیرالمسببة لزرقة

study of serum leptin level in children 
with cyanotic and acyanotic 
congenital heart disease

فھیمھ محمد حسان / احمد أنور خطاب / 
رانیا صالح الزیات 2014

245 32 نشوي محمد فرج محمد Pediatrics MSc
قیاس مستوى  فیتامین  (أ) فى الدم في الربو في 

مرحلة الطفولة
assesment of plasma level of vitamin 
a in childhood asthma

فھیمھ محمد حسان / احمد أنور خطاب / 
رانیا صالح الزیات 2014

251 33 فـوزي ابراھیم عطا هللا Pediatrics MSc دراسة حدوث التشوھات الخلقیة في األطفال
frequency of congenital anomalies in 
children

سھیر سید ابو العال / مھا عاطف توفیق / 
وفاء مصطفي محمد أبو الفتوح 2014

253 34 اسماء تیسیر عبد المنعم عرفھ Pediatrics MSc

دراسة وظائف الغدة الدرقیة فى األطفال المصابین 
بالفشل الكلوى المزمن وتحت العالج بالغسیل 

الدموى

study the thyroid function in children 
with chronic renal failure on 
hemodialysis

غاده محمد المشد / نجالء فتحي برسیم / 
یاسر عبد الستار الغباشي 2014

256 35 محمد محمد محمد الشبیني Pediatrics MSc
تحدید الطفرات الجینیة لحمى البحر االبیض 

المتوسط فى عائالت االطفال المصابین بالمرض

detection of familial mediterranean 
fever gene mutations in families with 
affected children

سھیر سید ابو العال / مھا عاطف توفیق / 
وفاء مصطفي محمد ابو الفتوح 2014

258 36 احمد مصطفي بكر الھواري Pediatrics MSc

التغیرات في میكانیكیة البطین األیسر لألطفال 
الذین تم شفاؤھم من السرطان المكتشفة 

بالموجات الصوتیة للقلب بتقنیة التتابع الرقطي

changes in left ventricular mechanics 
in childhood cancer survivors 
detected by speckle-tracking 
echocardiography

فریده حسین الرشیدي / محمود علي 
سلیمان / دعاء محمود علیان 2014

259 37 منجده مصطفي ابراھیم متولي Pediatrics MSc

قیمة قیاس عامل ترم-1 الذائب فىتحدید القیمة 
التشخیصیة والتكھنیة فى حدیثى الوالده الذین 

یعانون من إلتھاب میكروبى فى الدم

value of measurement of soluble trem-
1 factor in diagnosis and prognosis of 
neonatal sepsis

فادي محمد الجندي / فتحیھ محمد النمر / 
دینا عبد الرازق میدان 2014

261 38 ایناس محمد عبد الرازق حسیني Pediatrics MSc
المسح الجماعى إلنخفاض انزیم G6PD في 
االطفال حدیثي الوالدة غرب محافظة المنوفیة

neonatal screening of glucose _6_ 
phosphatae dehydrogenase deficiency 
in west of menoufia governorate

سھیر سید ابو العال / مھا عاطف توفیق / 
نجالء فتحي برسیم 2014

262 39 محمد محمود رضا عمر Pediatrics MSc
مستویات الزنك بالدم عند األطفال فى المستشفى 

المصابین بالتھاب رئوى حاد

assesment of blood zinc levels in 
children hospitalized with severe 
pneumonia

فھیمھ محمد حسان / احمد أنور خطاب / 
رانیا صالح الزیات 2014

264 40 احمد توفیق السید الشین Pediatrics MSc

أثر االختالالت فى مستوى اللیبتین فى الدم على 
محور الغدة النخامیة – تحت المھاد فى األطفال 

المصابین بأنیمیا تكسیریة مزمنة

impact of abnormalities in leptin levels 
on pituitary – hypothalamic axis in 
patients with chronic hemolytic anemia

فریده حسین الرشیدي / إیناس سعید 
عیسي / اسماء عبد السمیع محمود 2014

269 41 احمد مصطفي جوده علیوه Pediatrics MSc

G6PD المسح الجماعي إلنزیم
 في األطفال حدیثي الوالده في شرق محافظة 

المنوفیة

neonatal screening of glucose _6_ 
phosphatae dehydrogenase deficiency 
in west of menoufiya governorate

سھیر السید ابو العال / وفاء محمد أبو 
الفتوح 2014



271 42 محمد عبد الرحیم محمد یوسف Pediatrics MSc

دراسة انتشار حساسیة الصدر فى طالب المرحلة 
االعدادیھ

 فى محافظھ المنوفیة

prevalence of bronchial asthma 
among preparatory school students in 
menoufiya governorate فھیمھ محمد حسان / رانیا صالح الزیات 2014

280 43
عبد الوھاب عبد هللا عبد الوھاب 

محمد ندا Pediatrics MSc
تقییم مستوي  األدیبونكتین  عند مرضي تكسیر 

الدم المزمن عند األطفال

evaluation of serum adiponectin level 
in chronic hemolytic anemia in 
children

فریده حسین الرشیدي / إیناس سعید 
عیسي / اسماء عبد السمیع سلیمان 2014

297 44 محمد زین العابدین محمود Pediatrics MSc
فائده مستقبالت الحدید القابلھ للذوبان في 

تشخیص انیمیا نقص الحدید في االطفال

the usefulness of soluble transferrin 
receptor in diagnosis of iron 
deficiency anemia in childern

فادي محمد الجندي / محمد سلیمان رزق / 
محمود احمد الحاوي 2014

298 45 نورا سعد السید المنشاوي Pediatrics MSc

ھل من الضرورى عمل الموجات فوق الصوتیة 
الدماغیة الروتینیة في األطفال المبتسرین أكبر من 

30 أسبوع ؟

are routine cranial ultrasounds 
necessary in premature infants 
greater than 30 weeks gestation?

فـادي محمد الجندي / دالیـــا منیـــر 
الالھونى / طــــارق فوزي عبــد الال 2014

299 46 ساره محمد عبد المحسن شعیر Pediatrics MSc

دراسة لمستوى ھرمون اللیبتین في مصل الدم في 
كل من مكتملي شھور الحمل و الخدج حدیثي 

الوالدة
a study of serum leptin level in both 
full term and preterm newborn

احمد ثابت محمود / مھا عبد الرافع 
البسیوني / دالیا منیر الالھونى 2014

302 47 اماني محمود احمد خضر Pediatrics MSc
تقییم األطفال ذوي اإلعاقات الذھنیة: 

مؤشر إلي التدخل المبكر

assessment of children with mental 
retardation: a guide to early 
intervention سھیر سید ابو العال / نجالء فتحي برسیم 2014

304 48 احمد عید ابراھیم عید Pediatrics MSc
تقییم مستوى اللیبتین بمصل الدم بین األطفال 

حدیثى الوالدة مكتملى النمو المصابین بتسمم الدم
evaluation of serum leptin level 
among full term septicemic neonates

احمد ثابت محمود / مھا عبد الرافع 
البسیوني / دالیا منیر الالھونى 2014

325 49 احمد سعید حفني سلطان Pediatrics MSc
خصائص ریفل في تقییم إصابات الكلى الحادة في 
العنایة المركزة لألطفال بمستشفى جامعة المنوفیة

rifle criteria in assessment of acute 
kidney injury in pediatric intensive 
care unit of menoufiya university

فادي محمد الجندي / غاده محمد المشد / 
نجوان یسري كامل صالح 2014

334 50 عبیر مختار محمد Pediatrics MSc عالج األلم لدي حدیثي الوالده pain management in neonates علي الشافعي / دالیا منیـــر الالھونى 2014

348 51 ھبھ جمال عبد الحمید Pediatrics MSc
تقییم مستوى فیتامین  )سى(  فى الدم فى االطفال 

المصابین بالربو الشعبى
assessement of blood level of vitamin 
c in children with bronchial asthma

فھیمھ محمد حسان / احمد أنور خطاب / 
رانیا صالح الزیات 2014

353 52 احمد امام شلتوت Pediatrics MSc معدل انتشار الصداع في عیادات األطفال الخارجیة
prevalence of headache in pediatric 
outpatient clinics غاده محمد المشد / نجوان یسري صالح 2014

354 53 عاطف مندوه ابراھیم Pediatrics MSc

استخدام اللیبوكالین المصاحب لجیالتینیز 
النیتروفیل فى مصل الدم كعالمة بیولوجیة مبكرة 

لضرر الكلى الحاد في العنایة المركزة لألطفال 
بمستشفى جامعة المنوفیة

serum neutrophil gelatinase-
associated lipocalin as an early 
biomarker in acute kidney injury in 
pediatric intensive care unit of 
menoufiya university

فادي محمد الجندي / محمد سلیمان رزق / 
نجوان یسري كامل صالح 2014

376 54 زینب محمد مصطفي برسیم Pediatrics MSc
دراسة األطفال المصابین بفقر الدم

مع التشنجات الحراریة
study of anemic children with febrile 
seizures

علي محمد الشافعي / السید صابر ابو 
النور / محمود أحمد الحاوي 2014

377 55 امیره ابراھیم جنیدي حسن Pediatrics MSc
تقییم كثافھ العظام فى األطفال والمراھقین تحت 

العالج المزمن بالكورتیزون

assessment of bone mineral density in 
children and adolescents on chronic 
glucocorticoid therapy protocol of 
thesis submitted for partial fulfillment 
of master

احمــد أنــور خطــاب / نجــالء فتحي 
برسیـم / محمــد احمـد حلـوه 2014

385 56 محمود صبحي عبد السمیع ابو الخیر Pediatrics MSc

نسبة الزنك في البالزما / النحاس في مصل الدم 
كعامل حیوي لألطفال الذین یعانون من اضطرابات 

طیف التوحد

the plasma zinc/serum copper ratio as 
a biomarker in children with autism 
spectrum disorders

غاده محمد المشد / سامح عبد هللا عبد 
النبي / نشوي محمود محرم 2014



429 57 رشا بكري محمد البكري Pediatrics MSc دراسة حول المثبطات في حاالت ھیموفیلیا األطفال
screening for inhibitors among 
haemophilia children

سھام محمد رجب / محمود احمد الحاوي / 
بالل عبد المحسن منتصر 2014

467 58 رشا ثروت سالم مـحــمد Pediatrics MSc

دراسھ مدى انتشار الفیروسات الكبدیة المنتقلھ 
عبر الدم بین االطفال المصابین باالنیمیا 

التكسیریھ الوراثیھ

prevelance pattern of blood born 
hepatic group of viruses among 
egyptian children with hereditary 
hemolytic anemias

سـھام مـحـمد رجــب / لـیلي مـتـولي 
إبراھیم شریف / مـحمد احمد حلوه 2014

468 59 محمد انور ابراھیم المسدي Pediatrics MSc

قیمة المزارع الحنجریة في اكتشاف تلوث الدم 
لدي المبتسرین وحدیثي الوالدة علي جھاز 

التنفس الصناعي
value of endotracheal tube culture in 
ventilated septic neonates احمد ثابت محمود / دالیا الالھوني 2014

472 60 اھلھ حسن جاد Pediatrics MSc
انزیم الجلوتاثیون أس ترانسفیراز فى مرض 

البول السكري النوع األول
glutathione-s- transferase enzyme in 
type 1 diabetes mellitus

سھیر السید ابو العال / مھا عاطف توفیق / 
نجالء فتحي برسیم 2014

473 61 مروه جابر سعید فتیح Pediatrics MSc

تقییم وظیفة البطین األیسر باستخدام ایكو التتبع 
الرقطى في المرضى الذین یعانون من الفشل 

الكلوى فى مراحلھ النھائیة مع الحفاظ على الكسر 
الدفقى للبطین األیسر

evaluation of the left ventricular 
function using speckle tracking 
echocardiography in patients with end-
stage renal disease with preserved left 
ventricular ejection fraction.

احمد أنور خطاب / محمود علي سلیمان / 
رانیا صالح الزیات 2014

486 62 اسماء علي حسن عامر Pediatrics MSc
مضاعفات العین لدى األطفال ذوي المتالزمة 

النفروزیة
ocular complications of pediatric 
patients with nephrotic syndrome

غاده محمد المشد / اسماء محمد أحمد 
إبراھیم / نجوان یسري صالح 2014

487 63 محمود احمد عطیھ حربي Pediatrics MSc

دراسة نقص نسبة الھیموجلوبین كعامل خطورة 
فى حدوث التھابات الجھاز التنفسى السفلى فى 

االطفال

low hemoglobin level as a risk factor 
for lower respiratory tract infection in 
pediatrics

مھا عاطف توفیق / وفاء مصطفي محمد 
ابو الفتوح 2014

488 64 شیماء السید حسن محمد النشار Pediatrics MSc
دراسة لألطفال المصابین بالتخلف العقلي المرتبط 

بالصبغي إكس الغیر مصاحب بالمتالزمات
study of non syndromic x- linked 
mental retardation in children

مھا عاطف محمد توفیق / وفاء مصطفي 
ابو الفتوح 2014

489 65 امیره كمال احمد ابو العزم Pediatrics MSc
دراسة للتخلف العقلي المرتبط بالصبغي إكس في 

األطفال
study of x- linked mental retardation in 
children

مھا عاطف محمد توفیق / وفاء مصطفي 
ابو الفتوح 2014

506 66 عمرو عبد الحمید صدیق Pediatrics MSc

فحص درجة الذكاء بین أطفال المدارس اإلبتدائیة 
بإستخدام إختبار رسم شخص في مركز شبین 

الكوم محافظة المنوفیة

screening intelligence of primary 
school children using “draw a person 
test” in shebinelkom district al- 
menoufia governorate

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
محمد علي الشافعي 2014

510 67 شیرین رشاد احمد الشیمي Pediatrics MSc

فحص درجھ الذكاء بین أطفال المدارس اإلبتدائیھ 
باستخدام اختبار رسم شخص في مدینھ طنطا 

بمحافظھ الغربیھ

screening intelligence of primary 
school children using “draw a person 
test” in tanta district el gharbia 
governorate

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
زین عبد اللطیف عمر 2014

519 68 خالد محمود محمد حسن ببرم Pediatrics MSc

فحص درجة الذكاء بین أطفال المدارس اإلبتدائیة 
بإستخدام إختبار رسم شخص في محافظة 

االسكندریة

screening intelligence of primary 
school children using “draw a person 
test” in alexandria governorate

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
محمد علي الشافعي 2014

530 69 سمر بیومي محمد السید Pediatrics MSc

فحص درجھ الذكاء بین أطفال المدارس اإلبتدائیھ 
باستخدام اختبار رسم شخص في مركز بركة 

السبع بمحافظة المنوفیة

screening intelligence of primary 
school children using “draw a person 
test” in berket el sabaa district el 
menoufia governorate

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
محمد علي الشافعي 2014



533 70 احمد مختار عبد الحافظ فرغلي Pediatrics MSc

تأثیر التسمم الدموي على ھرمون الكورتیزول 
وھرمونات الغده الدرقیھ

 لدى االطفال حدیثي الوالدة
study of serum cortisol & thyroid 
hormone level in neonatal sepsis غاده محمد المشد / دینا عبد الرازق میدان 2014

541 71 محمد احمد رضا محمد الدیب فرحات Pediatrics MSc

تاثیر الجرعة العالیة من اومیجا3 على نسب 
الدھون فى االطفال مرضى الغسیل الكلوى المزمن 

بمستشفى جامعة المنوفیة

effect of high dose omega 3 
supplementation on lipid profile in 
children on chronic hemodialysis in 
menofia university hospital

علي محمد الشافعي / بالل عبد المحسن 
منتصر / محمد علي محمد الشافعي 2014

544 72 محمد عبد بھ محمد داغر Pediatrics MSc

فحص درجة الذكاء بین أطفال المدارس اإلبتدائیة 
بإستخدام إختبار رسم شخص في مركزالمنصورة 

محافظة الدقھلیة

screening intelligence of primary 
school children using “draw a person 
test” in mansoura district al-dakahlia 
governorate

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
محمد علي الشافعي 2014

547 73 محمد عمر عبد العزیز خلیل Pediatrics MSc

فحص درجة الذكاء بین أطفال المدارس اإلبتدائیة 
بإستخدام إختبار رسم شخص في مركز میت غمر 

محافظة الدقھلیة

screening intelligence of primary 
school children using “draw a person 
test” in meit ghamer district al-
dakahlia governorate

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
محمد علي الشافعي 2014

555 74 محمد عادل حسن ابو قوره Pediatrics MSc

مقارنة بین مؤشر الصدمة ونسبة الالكتات 
كعالمات تنبؤیة في حاالت التسمم الدموي الحاد 
وحاالت الصدمة الناتجة عن التسمم الدموي في 

وحدة العنایة المركزة لالطفال

comparison between shock index and 
lactate level as prognostic markers in 
severe sepsis and septic shock in 
pediatric intensive care unit فادي محمد الجندي / نجوان یسري صالح 2014

568 75 اسالم عبد العاطي سلیمان جمل Pediatrics MSc
دراسة التشنجات المستعصیة فى العنایة المركزة 

لألطفال بمستشفى جامعة المنوفیة

study of intractable convulsions in 
pediatric intensive care unit of 
menoufiya university hospital

فادي محمد الجندي / نجوان یسرى كامل 
صالح 2014

571 76 عمرو محمد شوقي الغراب Pediatrics MSc
تأثیر اضافھ الزنك على نمو االطفال حدیثى الوالدة 

ناقصى النمو
effect of zinc supplementation on 
growth of preterm infants غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید 2014

574 77 ناھد احمد السید العشماوي Pediatrics MSc
التغیرات التى تطرأ على العظام أثناء وبعد العالج 

فى األطفال المصابین بسرطان الدم اللیمفاوى الحاد

bone changes during and after 
treatment of childhood acute 
lymphoblastic leukaemia

سھام محمد رجب / محمود احمد الحاوي / 
بالل عبد المحسن منتصر 2014

598 78 االء محمد محمد خلیل بسیوني Pediatrics MSc

تأثیر الجرعة العالیة من أومیجا 3 على عالمات 
االلتھاب فى األطفال مرضى الغسیل الكلوى 

المزمن بمستشفى جامعة المنوفیة

effect of high dose omega 3 
supplementation on inflammatory 
markers in children on chronic 
hemodialysis in menoufiya university 
hospital

علي محمد الشافعي / محمد على محمد 
الشافعي / بالل عبد المحسن منتصر 2014

602 79 ایمان حلمي محمد داوود Pediatrics MSc

تأثیر أومیجا 3 على عامل نخر الورم ألفا فى 
األطفال المصابین بفشل كلوي مزمن و یعالجون 

بواسطة الغسیل الدموي

effect of omega 3 supplementation on 
tumor necrosis factor alpha level in 
children with chronic renal failure on 
haemodialysis غاده محمد المشد / السید إبراھیم الجبالي 2014

621 80 مروه ابراھیم رمضان علي Pediatrics MSc

دراسة  عن  حدوث  التخثر المنتشر فى األوعیة 
الدمویة الظاھر والغیر ظاھر منھ في حاالت 

األختناق الولیدي

assessment of overt and non overt 
disseminated intravascular 
coagulopathy in neonatal asphyxia

سھام محمد رجب / دینا عبد الرازق میدان 
/ محمد عبد الرحیم سلیمان 2014

623 81 ماجد عبد المنعم محمد فوده Pediatrics MSc

تركیز حمض األسكوربیك فى الدم فى األطفال 
المصابین بفشل كلوي مزمن  ویعالجون بواسطة 

الغسیل الدموي

ascorbic acid concentrations in 
children with chronic renal failure on 
haemodialysis

غاده محمد المشد / السید إبراھیم الجبالي 
/ محمد سلیمان رزق 2014



625 82 محـمد زاھر البربري Pediatrics MSc

األھمیة اإلكلینیكیة لقیاس مستوى حمض البولیك 
بالدم فى األطفال المصابین بفشل كلوي مزمن 

والذین یعالجون بواسطة الغسیل الدموي 
فى ھؤالء األطفال

clinical significances of serum uric 
acid measurement in children with 
chronic renal failure on haemodialysis

غـاده محمد المشد / السید إبراھیم الجبالي 
/ محمد سلیمان رزق 2015

626 83 تامر وحید محمد الزیات Pediatrics MSc

متوسط حجم الصفائح الدمویة
وحمض البولیك

فى االطفال حدیثى الوالدة المصابین بالتسمم 
الدموى

mean platelet volume and serum uric 
acid in neonatal sepsis

غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید / 
محمد سلیمان رزق 2015

633 84 رضوي محمد عبد الحكیم زینھ Pediatrics MSc

تأثیر حقن محلول فانكومیسین-ھیبارین بالقسطرة 
الوریدیة لألطفال حدیثي الوالدة للوقایة من عدوى 

مجرى الدم بالمستشفیات

role of vancomycin-heparin lock 
solution for prevention of nosocomial 
bloodstream infection in neonates 
with central venous catheters

فادي محمد الجندي / دالیا منیر الالھوني / 
محمد عبد الرحیم سلیمان 2015

646 85 محمد عبد الحكیم محمد عبد الحكیم Pediatrics MSc

مصل عامل النمو المشابھ لألنسولین رقم 1 
كواحد من العالمات البیولوجیة لعیوب القلب 
الخلقیة في األطفال الرضع لألمھات المصابة 

بالسكري

study on the relationship between 
serum insulin like growth factor-1 
level and congenital heart diseases in 
infant of diabetic mother

سھیر سید ابو العال / دالیا منیر الالھوني / 
نجالء فتحي برسیم 2015

651 86 محمود عبد المحسن عبد الفتاح احمد Pediatrics MSc التقییم النفسى لألطفال المصابون بالربو الشعبى
protocol of the study of psychological 
assessment of bronchial asthma

غاده محمد المشد / رانیا صالح الزیات / 
محمد صالح الباھي 2015

656 87 ھاني حمدي السخاوي Pediatrics MSc

دراسة وبائیات ومعدالت البقاء فى أورام األطفال 
للحاالت المترددة على قسم األطفال بمستشفي 

جامعة المنوفیة

study of the epidemiology and 
survival analysis of the childhood 
tumors presented to pediatric 
department menoufia university 
hospital

سھام محمد رجب / محمد عبد الرحیم 
سلیمان 2015

674 88 فتحیھ مرتضي احمد فوده Pediatrics MSc
دراسة نقل كرات الدم الحمراء وحدوث عدوي 
المستشفیات في المرضي ذو الحاالت الحرجة

red blood cell transfusion and 
nosocomial infection in pediatric 
critically ill patients

فادي محمد الجندي / نجوان یسري كامل 
صالح / 2015

684 89 اسماء محمد السید سعد Pediatrics MSc

آثار مكمالت الزنك على مستویات الزنك واللبتین 
في الدم في األطفال الذین یعانون من فشل كلوي 

مزمن وخاضعین للغسیل الكلوي المنتظم

effects of zinc supplementation on 
serum zinc and leptin levels in 
children with chronic renal failure on 
regular hemodialysis

غاده محمد المشد / السید ابراھیم الجبالي 
/ سالي محمد الحفناوي 2015

701 90 ھاني محمود ربیع Pediatrics MSc
العوامل المؤدیة إلى خلل السمع

فى األطفال حدیثى الوالدة ناقصى النمو
risk factors of hearing impairment in 
preterm

غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید / 
احمد محمود زین العابدین 2015

702 91 صفاء السید مصطفي شاھین Pediatrics MSc

دراسة بروتین  سى التفاعلى الحساس  و الجزئ  
الداخلى الملتصق  -1   فى حاالت التسمم الدموى 

لحدیثى الوالدة

assessment of soluble intercellular 
adhesion molecule 1 & highly 
sensitive c-reactive protein in early 
diagnosis of neonatal sepsis

احمد انور خطاب / ھناء احمد العربي / 
دالیا منیر الالھوني 2015

770 92 وفاء محمد امین شعبان Pediatrics MSc
القیمة التشخیصیة للبروتین الدھنى أ1 فى التسمم 

الدموي لألطفال حدیثى الوالدة
diagnostic value of apolipoprotein a1 
in neonatal sepsis

فادي محمد الجندي / دالیا منیر الالھونى / 
دینا عبد الرازق میدان 2015

774 93 مني محمد محمد السید Pediatrics MSc
الحدید الزائد في األطفال الناجین من سرطان 

االطفال
iron overload in pediatric cancer 
survivors

فریده حسین الرشیدي / محمود احمد 
الحاوي / أسامة عبید 2015



775 94 رضوه جاد الحق محمود Pediatrics MSc

تقیم الحاالت المصابة بلین العظام فى العیادة 
الخارجیة للمعھد القومى للجھاز الحركى والعصبى 

بالجیزة

evaluation of cases of rickets 
presented to outpatient clinic of 
rickets in the national institute of 
neuromotor system in giza

علي محمد الشافعي / محمد حسام الصباغ 
/ محمد احمد سمیر محمد 2015

778 95 اسماء محمد طلبھ Pediatrics MSc

مستوى خالیا الحمضات فى األطفال حدیثى الوالدة 
المصابین بالصفراء الغیر مباشرة الشدیدة 

ویعالجون بالعالج الضوئى

blood eosinophil levels in newborns 
with severe indirect 
hyperbilirubinemia treated with 
phototherapy

غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید / 
محمد احمد سمیر 2015

779 96 امل عبد العزیز محمد محرم Pediatrics MSc
الربط بین فقر الدم الناتج عن نقص الحدید 

وعدوى الھیلكوباكتر بیلوري في األطفال

correlation between helicobacter 
pylori infection & iron deficiency 
anemia in pediatrics

مھا عاطف توفیق / وفاء مصطفي ابو 
الفتوح 2015

780 97 سالي علي ابراھیم Pediatrics MSc الرعایھ الداعمھ الطفال متالزمھ دون
supportive aid for children with 
down’s syndrome

سھیر سید ابو العال / وفاء مصطفي محمد 
أبو الفتوح 2015

795 98 فاطمھ لقمان عبد هللا فرج Pediatrics MSc
الوسائل الداعمة لمصابي الشلل الدماغي 

المصاحب إلعاقة حركیة
supportive aid for children with 
cerebral palsy سھیر سید ابو العال / نجالء فتحي برسیم 2015

800 99 ابراھیم ندا طھ جنھ Pediatrics MSc
معدل انتشار مرض السكري بین األطفال فى سن 

المدرسة فى محافظة المنوفیة

Prevalence of Diabetes Mellitus
Among School Age Children In 
Menoufiya Governorate.

فھیمھ محمد حسان / احمد أنور خطاب / 
وفاء مصطفي محمد أبو الفتوح 2015

808 100 اماني احمد كمال بكر جمعھ Pediatrics MSc

تقییم  التطور الفكرى لألطفال فى سن ما قبل 
المدرسھ فى غرب محافظة المنوفیة،بجمھوریة 

مصرالعربیھ

Assessment of intellectual 
development in preschool age 
children in West of Menoufiya 
Governorate, Egypt

سھیر سید ابو العال / مھا عاطف محمد 
توفیق / وفاء مصطفي ابو الفتوح 2015

809 101 اماني محمد علي محمد Pediatrics MSc

تقییم  التطور الفكرى لألطفال فى سن ما قبل 
المدرسھ فى شرق محافظة المنوفیة،بجمھوریة 

مصرالعربیھ

Assessment of intellectual 
development in preschool age 
children in East of Menoufiya 
Governorate, Egypt

سھیر سید ابو العال / مھا عاطف محمد 
توفیق / نجالء فتحي برسیم 2015

811 102 ھناء ابراھیم فتوح فرحات Pediatrics MSc
دراسة مستوي الكوبیبتین في الدم كداللة لشدة 
االلتھاب في الجھاز التنفسي السفلي في األطفال

Evaluation of  Serum Level of 
Copeptin as Abiomarker  in Severity of 
Lower Respiratory Tract Infections in 
Children

فھیمھ محمد حسان / احمد أنور خطاب / 
نجوان یسري كامل 2015

812 103 امیره فتحي احمد علي Pediatrics MSc
التقییم اإلكلینیكى لمرحلة البلوغ فى األطفال 

والمراھقین من الجنسین
Clinical Assessment of Puberty in 
Children and Adolescents

سھیر سید ابو العال / مھا عاطف توفیق / 
نجالء فتحي برسیم 2015

814 104 عمر احمد مصطفي سلیمان Pediatrics MSc دراسة وراثیة لالطفال المصابون بمرض الصرع
Genetic study of epilepsy in infants 
and children

سھیر سید ابو العال / مھا عاطف توفیق / 
وفاء مصطفي محمد أبو الفتوح 2015

815 105 دینا عبد العزیز حماد Pediatrics MSc

دراسة تلف الحامض النووي فى االطفال 
المصابین بالصرع ویتلقون عقار حمض 

الفالبرویك او كاربامازیبین

Astudy of DNA  Damage In Epileptic 
Childern Treated with  Valproic Acid 
or Carbamazepine

احمد ثابت محمود / مھا عاطف محمد 
توفیق / سامح عبد هللا عبد النبي 2015

817 106 احمد محمد صابر احمد الحنفي Pediatrics MSc

قیاس مستوى العامل واحد المشتق من 
 CXCR4))و مستقبالتھ ألفا (cxcl12)األنسجة
في الدم كأداة تشخیصیة في إنتان الدم في األطفال 

حدیثي الوالدة

The validity of serum level of stromal-
derived-factor-1(cxcl12) and its alpha 
chemokine receptor (cxcr4) as a 
diagnostic tool in neonatal sepsis

فادي محمد الجندي / حسن سعید بدر / 
محمد احمد حلوه 2015

821 107 سمیھ محمد ابراھیم Pediatrics MSc
دور االكسیمتر النبضى فى االكتشاف المبكر 

ألمراض القلب الخلقیة في األطفال حدیثي الوالدة

The role of pulse oximetry in early 
detection of congenital heart diseases 
in newborn غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید 2015



828 108 سامیھ محمد عبد الظاھر مصطفي Pediatrics MSc التغذیة السلیمة لألطفال من الوالدة وحتى البلوغ Healthy Diet From Birth To Adolesence علي محمد الشافعي / محمد احمد سمیر 2015

830 109 سماح احمد مصطفي منصور Pediatrics MSc

دراسة  العدوى الناتجة عن استخدام األجھزة 
الطبیة لألطفال فى وحدات العنایة المركزة 

والحضانات

Study of Device Associated Infections  
In Neonatal and Pediatric Intensive 
Care Units مھا عاطف توفیق / حسن سعید بدر 2015

834 110 سمر السید مطاوع Pediatrics MSc

دراسة  كفاءة استنشاق السالبیوتامول 
واالبینفرین الراسیمى فى عالج زیادة سرعة 

التنفس المؤقتة فى األطفال حدیثى الوالدة

Study of Efficacy of Inhaled 
Salbutamol and Inhaled Racemic 
Epinephrine in Treatment of Transient 
Tachypnea of Newborn احمد ثابت محمود / نجوان یسري كامل 2015

844 111 ریھام سعید محمد زیدان Pediatrics MSc
دراسة تعدد األشكال الجینى  MTRR في االطفال 

الذین یعانون من عیوب القلب الخلقیة الالزرقیھ

Study of methionine synthase 
reductase gene polymorphisms in 
children with Acyanotic congenital 
heart diseases

فھیمھ محمد حسان / احمد أنور خطاب / 
وفاء مصطفي محمد أبو الفتوح 2015

903 112 ایمان یحیي صفي الدین محمد عامر Pediatrics MSc
اكتشاف نسبة حاملي انیمیا الثالسیمیا في أقارب 

مرضي الثالسیمیا- محافظة المنوفیة

Detection of thalassemia carrier 
among relatives of thalassemic 
patients - Menoufia governorate

سھام محمد رجب / محمد عبد الرحیم 
سلیمان / زین عبد اللطیف عمر 2015

904 113 اسماء فخري علي الصیفي Pediatrics MSc
معدل انتشار سمة البیتا الثالسیمیاوانیمیانقص 

الحدید  فى االطفال ذوى فقر الدم صغیر الكریات

Frequency of β –Thalassemia Trait  
and Iron Deficiency Anemia  in 
Children with Microcytic  
Hypochromic  Anemia
with Iron Deficiency Anemia.

سھام محمد رجب / محمد عبد الرحیم 
سلیمان / زین عبد اللطیف عمر 2015

912 114 ھاني الرفاعي یوسف الھنداوي Pediatrics MSc
دراســة نسبـة الدھــون فى 

أطفــال متــالزمـة داون
Study of lipid profiles of children with 
Down syndrome

مھا عاطف توفیق / سھیر سید ابو العال / 
بالل عبد المحسن منتصر 2015

915 115 وفاء شوقي عبد الفتاح السبع Pediatrics MSc

العالقة بین نسبة البروتین الدھني أ1 في الحبل 
السري لألطفال المبتسرین و متالزمة صعوبة 

التنفس

Cord Serum Apolipoprotein A1 In 
Preterm Infant With Respiratory 
Distress Syndrome

احمد انور خطاب / دالیا منیر الالھوني / 
دینا عبد الرازق میدان 2015

930 116 محمود محمد ابو خلیل الخولي Pediatrics MSc

تحدید نسبھ الزنك في األطفال األصحاء واألطفال 
المرضى في

سن الرضاعھ وسن ما قبل الدراسھ

Serum Zinc in Healthy and Diseased 
Children  Among  Infants and  
Preschool Age

مھا عاطف توفیق / زین عبد اللطیف عمر 
/ سھام احمد خضیر 2015

940 117 مھا احمد مجدي الھنداوي Pediatrics MSc
أثر مكمالت كبریتات الزنك في عالج فقر الدم 

بسبب نقص الحدید في األطفال

Effect of zinc sulfate supplementation 
in Treatment Of Iron Deficiency 
Anemia In Children علي محمد الشافعي / محمد احمد سمیر 2015

963 118 محمد زعیم حافظ Pediatrics MSc
نسبة تركیز البیبتید األزیني في االطفال المصابین 

بالضائقة التنفسیة الحادة

Atrial natriuretic peptide 
concentration in children with acute 
respiratory distress syndrome

احمد انور خطاب / وفاء مصطفي محمد / 
محمد احمد حلوه 2015

976 119 یسرا یاسر الشبراوي Pediatrics MSc

تقییم  نسبة البیبتید الناتریوترك الموالیة للدماغ  
وتخطیط صدى انسجة القلب بالدوبلر 

فى مرضى انیمیا البحر المتوسط

Evaluation of serum Pro-Brain 
Natriuretic Peptide(pro-BNP) and 
Echocardiographic Tissue Doppler 
Abnormalities

احمد انور خطاب / سالم السید دراز / احمد 
عبد الرحمن سنبل   /اسماء عبد السمیع 

محمود 2015

980 120 محمد عبد المنعم محمد عبده Pediatrics MSc
تقییم استنشاق السالبیوتامول كعالج  لسرعھ 

التنفس العابر في االطفال حدیثي الوالده

EVALUATION OF BETA- 2 AGONIST 
SALBUTAMOL INHALATION FOR THE 
TREATMENT OF TRANSIENT 
TACHYPNEA OF THE NEWBORN فادي الجندي / رانیا صالح الزیات 2015



983 121 صابرین عبد العزیز السید احمد Pediatrics MSc

تقییم مستوى المانوز المرتبط باللیكتین كداللة 
تشخیصیة على االصابة بالتسمم الدموي البكتیري 

في األطفال حدیثي الوالدة

Evaluation Of Serum Mannose 
Binding Lectin Levels As A Biomarker 
In Neonatal Sepsis

فادي محمد الجندي / سھام احمد خضیر / 
حنان مصطفي محمد السید 2015

984 122 ساره محمد توفیق Pediatrics MSc

التقییم الغذائى و أثر التوعیة الغذائیة على األطفال 
المصابین بالفشل الكلوى المزمن ویخضعون 

للغسیل الكلوى المنتظم

Nutritional assessment and the impact 
of nutritional
educational sessions on children with 
chronic renal failure on regular 
hemodialysis غاده محمد المشد / السید إبراھیم الجبالي 2015

986 123 محمد مصطفي محمد دبدب Pediatrics MSc
مستوى البروتین عالى التنقل من النوع بوكس 1 

فى مصل االطفال المصابین بالتشنجات الحراریة

High Mobility Group Box1 Protein 
serum level In children with febrile 
seizures

احمد ثابت محمود / سامح عبد هللا عبد 
النبي /احمد عبد الرحمن سنبل 2015

987 124 اسالم جاد هللا محمد موسي Pediatrics MSc

قیاس مستوى العامل واحد المشتق من 
األنسجة(CXCl12) و مستقبالتھ ألفا 

(CXCR4) في الدم كأداة تشخیصیة إلنتان الدم 
في وحدات العنایة المركزة لألطفال

The validity of serum level of stromal-
derived-factor-1(cxcl12) and its alpha 
chemokine receptor(cxcr4) as a tool in 
diagnosis of sepsis in pediatric Icu.

فادي محمد الجندي / حسن سعید بدر / 
حسام صالح الدین عبدالباقي / محمد 

عبدالرحیم سلیمان 2015

988 125 فاطمھ الزھراء محمد عباس حسن Pediatrics MSc

دور الزنك في الحاالت المرضیة الحرجة التي یتم 
دخولھا وحدة العنایة المركزة لألطفال بمستشفي 

جامعة المنوفیة

ROLE OF ZINC AMONG CRITICALLY 
ILL PATIENTS IN PEDIATRIC 
INTENSIVE CARE UNIT OF 
MENOUFIYA UNIVERSITY HOSPITAL

فادي محمد الجندي / سالم السید دراز / 
سھام احمد خضیر / نجوان یسري صالح 2015

1012 126 وسام علي محمود علي Pediatrics MSc
التقییم اإلكلینیكي لألعضاء التناسلیة الخارجیة 

لحدیثي الوالدة
Clinical Assessment Of External 
Genitalia In Newborn

سھیر سید ابو العال /مھا عاطف توفیق / 
نجالء فتحي برسیم 2015

1016 127 اسامھ محمود علي عمران Pediatrics MSc
مستوى أمیلوید (أ) فى الدم كداللة لمرض تسمم 

الدم فى األطفال حدیثى الوالدة
Serum Amyloid A level as a Marker of 
Neonatal Sepsis

غاده محمد المشد / إیمان عبد الفتاح بدر / 
زین عبد اللطیف عمر / حنان مصطفي 

السید 2015

1018 128 نھلھ محروس عبد النبي الصباغ Pediatrics MSc

تأثیر العالج بالحدید على مستوى الذكاء 
واختبارات األداء الدراسي على األطفال الذین 

یعانون من أنیمیا نقص الحدید

The Effect of Iron Therapy on Iq and 
school Performance in children 
suffering from iron deficiency Anemia علي محمد الشافعي  / محمد احمد سمیر 2015

1019 129 منال زغلول عبد الملك حسیني Pediatrics MSc
معدل انتشار امراض القلب الروماتزمیة فى اطفال 

المدارس  بمدینة قویسنا

Prevalence of Rheumatic Valvular  
Heart Disease among School  Children 
in Quesna District

فھیمھ محمد حسان / سالم السید دراز / 
نجالء فتحي برسیم 2015

1022 130 ھدي احمد ابو المكارم Pediatrics MSc دراسة التغیرات فى العظام فى مرضى الھیموفیلیا
Study Of Bone changes in hemophilia 
patients

سھام محمد رجب/حسام صالح الدین 
عبدالباقي  / محمد عبدالرحیم سلیمان 2015

1025 131 رشا عبد الحمید عبد الونیس جمعھ Pediatrics MSc

مستویات الخارصین و النحاس في األطفال الذین 
یعانون من الصرع غیرالمستجیب و المستجیب 

للعالج

Serum Zinc and Copper levels in 
Children with Intractable and 
Controlled Epilepsy

سھام محمد رجب / سامح عبد هللا عبد 
النبي / رانیا محمد عزمي الشاذلي 2015

1026 132 اماني صبحي محمد الفالحھ Pediatrics MSc
تقییم القلب واألوعیة الدمویة لألطفال الذین تم 

شفاؤھم من السرطان
Cardiovascular Evaluation in 
Childhood Cancer Survivors

فریده حسین الرشیدي / محمود احمد 
الحاوي / أحمد عبد الرحمن سنبل 2015

1031 133 ایھ محمد ممدوح عبد العظیم Pediatrics MSc
دراسة فیتامین د2 ووظیفة الغدة الدرقیة فى 
األطفال المصابین بالسمنة فى العمر المدرسى

Study of Vitamin D2 and Thyroid 
function

in school age obese children مھا عاطف توفیق / سالي محمد الحفناوي 2015



1033 134 مینا إمیل الكسان Pediatrics MSc
مستوي فیتامین أ في الدم في األطفال المصابین 

بااللتھاب الرئوي
Serum level of Vitamin A in Children 
with Pneumonia

فھمیھ محمد حسان / سالم السید دراز / 
زین عبد اللطیف عمر 2015

1039 135 نشوي صابر ابو سكینھ Pediatrics MSc
دراسة تغیرات العظام فى الناجین من مرضى 

سرطان دم األطفال اللیمفاوى الحاد

Study of Bone Changes in Pediatric 
acute lymphoblastic leukemia 
Survivors
Protocol of thesis

 سھام محمد رجب / حسام صالح الدین 
عبدالباقي / محمد عبدالرحیم سلیمان 2015

1046 136 احمد ابوالمجد الصباحي Pediatrics MSc

دراسة دور النتروفیل جیالتینیز المرتبط 
باللیبوكالین في البول في الكشف المبكر للخلل 
الوظیفي للكلي في األطفال والمراھقین مرضي 

الداء السكري من النوع األول

Role of Urinary Neutrophil Gelatinase 
Associated Lipocalin in early 
detection of diabetic nephropathy in 
children and adolescents with type 1 
diabetes mellitus

احمد أنور خطاب / محمد عبدالرحیم محمد 
سلیمان  / وفاء مصطفي محمد أبوالفتوح 2015

1060 137 احمد حسن لملوم حسن Pediatrics MSc
مستوى الزنك والنحاس في األطفال ناقصي 

وكاملي النمو وامھاتھم

Serum Zinc and Copper Levels in 
Preterm and Full Term Neonates and 
Their Mothers محسن ملیجي دیب  / زین عبد اللطیف عمر 2015

1061 138 مي ابو الیزید منصور البدوي Pediatrics MSc  دراسة وراثیھ للتشوھات الخلقیھ في األطفال
Genetic Study of congenital anomalies 
in children سھیر سید ابو العال  / مھا عاطف توفیق 2015

1063 139 محمد جمال محمد حسن Pediatrics MSc
دور المیالتونین في عالج التسمم الدموي 

البكتیري عند حدیثي الوالدة

The effect of melatonin in the 
treatment of   newborns with neonatal 
sepsis فادي محمد الجندي  / محمود احمد الحاوي 2015

1065 140 ایمن محمود عبد المنعم Pediatrics MSc

دراسة النتائج على المدى القصیر لقطع الحبل 
السري مبكرا و مؤخرا في األطفال حدیثي الوالدة 

الناضجین

Study of short term outcome of early 
and late cord clamping in full term 
newborns مھا عاطف توفیق  / دالیا منیر الھوني 2015

1071 141 ایھ عبد الرازق السید حجازي Pediatrics MSc
دراسة أثر الفطام المبكر والمتأخر الممنھج وغیر 

الممنھج على نمو الطفل

Effect of programmed and non-
programmed early and late 
complementary feeding on Infant 
development

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
زین عبد اللطیف عمر 2015

1078 142 محمد احمد مرسي شحاتھ Pediatrics MSc دور ھرمون اإلریثروبویتن فى االنیمیا الولیدیة
The Role of Recombinant human  
Erythropoietin in Neonatal anemia

دالیا منیر الالھوني  / محمود احمد الحاوى 
/ منى صالح الدین حبیب 2015

1114 143 ھیثم یوسف علي حسبو Pediatrics MSc

دراســة 

حدوث نقص صودیوم الدم في التھاب القصیبات 
الھواءیة الحاد لدى الرضع

Study of incidence of hyponatremia in 
acute bronchiolitis in infants

احمد انور خطاب / وائل عباس بحبح  / 
سالم دراز 2015

1117 144 اشرف سعد محمد Pediatrics MSc
تقییم معدل ال-كارنتین فى الدم فى االطفال الذین 

یعانون من حساسیة الصدر
Assessment of serum carnitine level 
in children with Bronchial Asthma مھا عاطف توفیق  / رانیا صالح الزیات 2015

1123 145 صفا رمضان رجب الزھیري Pediatrics MSc
انیمیا نقص الحدید فى االطفال المصابین بنوبات 

توقف النفس
Iron Deficiency Anemia Among 
Children With Breath Holding Spells احمد انور خطاب / نجوان یسري صالح 2015

1133 146 محمد رضا حسني الجابري Pediatrics MSc
مستوي انظیم اإلیالستاز الناتج عن كریات الدم 

البیضاء مفصصھ النوي في اإلنتان الولیدي

Serum polymorphnuclear leucocyte 
elastase enzyme level in neonatal 
sepsis

احمد ثابت محمود / دالیا منیر الالھوني / 
خالد عبد المؤمن خلیفھ 2015

1145 147 دینا احمد احمد عالم Pediatrics MSc
معدل انتشار أمراض القلب الروماتزمیة فى أطفال 

المدارس بمركز بركة السبع_محافظة المنوفیة

Prevalence of Rheumatic Heart 
Disease in Birket El Saba District 
school children

فھیمھ محمد حسان / سالم السید دراز / 
رانیا صالح الزیات 2015



1146 148 شاھنده شھبور مقلد Pediatrics MSc

معدل انتشار امراض القلب الروماتزمیة فى اطفال 
المدارس

بمركز الشھداء - محافظة المنوفیة

Prevalence of Rheumatic Heart 
Disease                 in Al-Shohadaa 
District School children

فھیمھ محمد حسان / سالم السید دراز / 
رانیا صالح الزیات 2015

1150 149 ساره محمود عبد القادر بدیر Pediatrics MSc

معدل انتشار امراض القلب الروماتزمیة فى اطفال 
المدارس

بمحافظھ الغربیھ

Prevalence of Rheumatic Valvular  
Heart Disease among School  Children 
in Elgharbia  Governorate سالم السید دراز / رانیا صالح الزیات 2015

1154 150 رضا ابو زید علي البسطویسي Pediatrics MSc

القیمھ التنبؤیة لمضاد الثرومبین 3
في حاالت التسمم الدموي فى األطفال حدیثى 

الوالدة
Prognostic Value Of  Antithrombin3 In 
Neonatal Sepsis غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید 2015

1157 151 سعد عزت عبد المنعم محمد Pediatrics MSc
قیاس معدل إنتشار أمراض القلب الروماتیزمیھ  

فى أطفال المدارس بمدینة دمیاط

Prevalance of Rheumatic Heart 
Disease in Domietta District 
Schoolchildren سالم السید دراز / رانیا صالح الزیات 2015

1193 152 محمد علي محروس سلیم Pediatrics MSc

معاییر النمو وضغط الدم لألطفال المصریین 
سنوات (0: 19 سنھ) في محافظة كفر الشیخ – 

مدینة قلین

Z- Score Of Growth Parameters And 
Blood Pressure For Egyptian Children 
(0–19 Years) In Qaleen City, Kafr El-
Sheikh Governorate

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھونى  
/ زین عبد اللطیف عمر 2015

1194 153 ھیثم محمد رافت Pediatrics MSc

معاییر النمو وضغط الدم لألطفال المصریین 
سنوات (0: 19 سنھ) في محافظة الشرقیة – 

مدینة اإلبراھیمیة

Z- Score Of Growth Parameters And 
Blood Pressure For Egyptian Children 
(0–19 Years) In El-Ebrahimeia City, 
Sharkya Governorate

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھونى  
/ زین عبد اللطیف عمر 2015

1196 154 امیر احمد عبد المنصف Pediatrics MSc

معاییر النمو وضغط الدم لألطفال المصریین 
سنوات (0: 19 سنھ) في محافظة كفر الشیخ – 

مدینة كفر الشیخ

Z- Score Of Growth Parameters And 
Blood Pressure For Egyptian Children 
(0–19 Years) In Kafr El-sheikh City, 
Kafr El-sheikh Governorate

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھونى  
/ محمد احمد سمیر 2015

1201 155 عالء علي محمد مصري Pediatrics MSc الحالة الغذائیة لألطفال ذوي امراض القلب الخلقیة
NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN 
WITH CONGENITAL HEART DISEASE

فھیمھ محمد حسان /احمد انور خطاب / 
رانیا صالح الزیات 2015

1202 156 محمد عاطف عبد الفتاح ابو النور Pediatrics MSc

معاییر النمو وضغط الدم لألطفال المصریین 
سنوات (0: 19 سنھ) في محافظة المنوفیة – 

مدینة بركة السبع

Z- Score Of Growth Parameters And 
Blood Pressure For Egyptian Children 
(0–19 Years) In Berket El-Sabae City, 
Menoufia Governorate

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھونى  
/ محمد احمد سمیر 2015

1205 157 والء عبد الحكیم سالم Pediatrics MSc

القیمة العالجیة للسیلیمارین كمزیل للحدید فى 
األطفال الذین یعانون من مرض  أنیمیا البحر 

المتوسط

Therapeutic Value of Silymarin as Iron  
 
       Chelator in Children with Beta 
                  Thalassemia Major

غاده محمد المشد / اسماء عبدالسمیع 
محمود 2015

1208 158 ھبھ محمد سامي محمد السقا Pediatrics MSc

دراسة عالقة مرض التھاب الغدة الدرقیھ , 
ومرض حساسیة المعي القمحي وعدوى 

المیكروب الحلزونى مع مرض السكر من النوع 
األول

Coeliac,Thyroid Diseases and H-pylori 
Infection in association to Type1 DM

فادي محمدالجندى / زین عبد اللطیف عمر 
/ نعمھ حسین زعربان 2015



1212 159 امیر محمد خیر هللا Pediatrics MSc

معاییر النمو وضغط الدم لألطفال المصریین 
سنوات (0: 19 سنھ) في محافظة البحیرة – 

مدینة كوم حمادة

Z- Score Of Growth Parameters And 
Blood Pressure For Egyptian Children 
(0–19 Years) In Kom Hamada City, El- 
Behira Governorate

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھونى  
/ زین عبد اللطیف عمر 2015

1218 160 محمد عبد المنعم محمود زید Pediatrics MSc

معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بین 
أطفال المدارس االبتدائیة الذین یعیشون في 

منطقة الباجور بمحافظة المنوفیة

Prevalence of Stunted Growth Among 
Primary School Children Living in El 
Bagour district in Menoufia علي محمد الشافعي /  وائل عباس بحبح 2015

1225 161 دینا محمد عادل احمد شلبي Pediatrics MSc

تقییم دور األدرینومیدالین كدلیل جدید في حاالت 
الحمي المصحوبة بقلة عدد خالیا عدالت الدم 

البیضاء

Evaluation Of The Role Of 
Adrenomedullin As A New Marker In 
Febrile Neutropenia

فادي محمدالجندي/ھالھ عبدالبدیع نایل 
/سالي محمد الحفناوي 2015

1228 162 ایمان علي النضار Pediatrics MSc

دراسة مستوى الكورتیزول ووظائف الغدة الدرقیة 
في األطفال حدیثي الوالدة مكتملي النمو المصابین 

بالتسمم الدموي

STUDY OF SERUM CORTISOL AND 
THYROID HORMONE LEVELS IN FULL 
TERM NEONATES WITH SEPSIS. دالیا منیر الالھوني / حنان مصطفي السید 2015

1229 163 شرین محمد الشاذلي Pediatrics MSc

تقییم نسبھ األجسام المضاده لبروتین الصدمة 
الحراریة27 في مصل الدم لدى مرضى  أنیمیا 

البحر األبیض المتوسط بیتا ثالسیمیا

Assessment of serum heat shock 
protein 27 antibodies in patients with 
beta Thalassemia

سھام محمد رجب / محمود احمد الحاوي / 
أمیره محمد فؤاد 2015

1230 164 دعاء مكرم عبد السالم Pediatrics MSc
تقییم دور البرو كالسیتونین كدلیل جدید فى حاالت 

الحمى المصحوبة بقلة عدد خالیا عدالت الدم

Evaluation of the role of Procalcitonin 
as A New Marker in Febrile 
Neutropenia

فادي محمد الجندى / ھالھ عبد البدیع نایل 
/ محمود احمد الحاوى 2015

1233 165 سید فھمي النحاس Pediatrics MSc

التنبؤ باصابھ الكلي  الحاده في حاالت نقص 
االكسجین لحاالت  حدیثي الوالده عن طریق 
مستوي لیبوكالین  المرتبط بانزیم جیالتیناز 

نیوتروفیل في الدم

Prediction of Acute Kidney Injury in 
asphyxiated neonates by Serum 
Neutrophil Gelatinase-associated 
Lipocalin

سھام محمد رجب / خالد عبد المؤمن 
خلیفھ / حنان مصطفي السید 2015

1234 166 یاسر فوزي محروس واصل Pediatrics MSc
دراسة عن تحدید نسبة "ریسیستین" فى أطفال

مرضى البیتا ثالثیمیا
Study of Resistin level in children with 
beta thalassemia

محسن ملیجي دیب / اشرف عبد الرؤوف 
داوود / محمود أحمد الحاوى 2015

1235 167 رشا رفعت عبد الحمید النحراوي Pediatrics MSc
دور جین ال (FTO) في السمنة في األطفال 

والمراھقین
FTO  gene contribution in obesity in 
children and adolescents

سھیر سید ابو العال  / مھا عاطف توفیق / 
2015 نجالء فتحي برسیم

1246 168 محمد سعید محمود احمد Pediatrics MSc

دراسة قیاس مدي دقة البریسیبسین كمؤشر 
لتشخیص و تحدید األھمیة التنبؤیة للتسمم 

الدموى فى وحدة العنایة المركزة لألطفال في 
مستشفي جامعة المنوفیة

Reliability of Presepsin as a 
Diagnostic and Prognostic Value for 
Sepsis in Pediatric . Intensive Care 
Unit of Menoufiya University

فادي محمد الجندى / نجوان یسري صالح  
/ منى صالح الدین حبیب 2015

1259 169 فرحات عبد المقصود القاضي Pediatrics MSc

صالحیة معاییر جونز المعدلة في تشخیص 
امراض القلب الروماتیزمیة في اطفال المدارس 

بمركز شبین الكوم  - محافظة المنوفیة

Validity of modified Jones Criteria in 
diagnosis of Rheumatic heart 
diseases in Shebin El-kom District 
School children, Menoufia government

 فھیمھ محمد حسان / احمد أنور خطاب / 
رانیا صالح الزیات 2015

1260 170 السید عبد العزیز السید Pediatrics MSc
دراسة نسبة الفیسفاتین في مرضي أنیمیا البحر 

المتوسط
Study of serum visfatin level in 
children with Beta-thalassemias

محسن ملیجي دیب  / اشرف عبد الرؤوف 
داود / محمود أحمد الحاوي 2015

1261 171 احمد محرم احمد بدوي Pediatrics MSc
قیاس معدل إنتشار أمراض القلب الروما تیزمیة  

فى أطفال المدارس بمدینة المنصورة

Prevalance of Rheumatic Heart 
Disease in Mansoura District 
Schoolchildren سالم السید دراز / رانیا صالح الزیات 2015



1275 172 ھاني ھاشم امین احمد Pediatrics MSc

 دراسة فقر الدم المصحوب بصغر حجم كرات الدم 
الحمراء فى أطفال المدارس االبتدائیة بمدینة 

بلبیس بمحافظة الشرقیة

Microcytic Hypochromic Anemia in 
school- aged children in Bilbeis City-
Sharkia Governorate سھام محمد رجب / محمود احمد الحاوي 2016

1280 173 عمرو محمد رفعت ابراھیم نصار Pediatrics MSc

اكتشاف نسبة حاملي انیمیا الثالسیمیا وأنیمیا 
نقص الحدید في أقارب مرضي الثالسیمیا - 

محافظة  المنوفیة

Detection of Thalassemia Trait and 
Iron Deficiency Anemia Among 
Relatives of Thalassemic Patients - 
Menoufia Governorate

سھام محمد رجب / محمد عبد الرحیم 
سلیمان / زین عبد اللطیف عمر 2016

1282 174 مروه محمد حسین Pediatrics MSc
معدل انتشار عدوى البكتیریا الحالزونیة بین 

أطفال المدارس في محافظة القلیوبیة

SEROPREVALENCE OF 
HELICOBACTER PYLORI INFECTION 
AMONG SCHOOL CHILDREN IN AL 
QULUBIA GOVERNORATE

محسن ملیجي دیب /وائل عباس بحبح 
/دالیا حسني ابو العال 2016

1291 175 نھلھ احمد محمد اسماعیل Pediatrics MSc

 دراسة تأثیر بعض المكمالت الغذائیة على 
األطفال المصابین باضطراب نقص االنتباه وفرط 

الحركة

Study of the effect of some nutritional 
supplements on children with 
Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD)

مھا عاطف محمد توفیق / سامح عبدهللا 
عبدالنبي 2016

1302 176 نھال مبروك احمد عید Pediatrics MSc
دور الزنك عن طریق الفم في العالج من الیرقان 

الولیدى
 The role of Oral zinc in treatment of 
neonatal jaundice

 احمد أنور خطاب / دالیا منیر الالھوني / 
وائل عباس بحبح 2016

1317 177 والء عادل محمد السعدني Pediatrics MSc

تقییم مستوى بروتین اس 100 ب فى مصل دم 
االطفال كاملى النمووحدیث الوالده  المصابین 

بمرض االعتالل الدماغى

Evaluation Of Serum S100 B Protein In 
Term Newborn Infants With Hypoxic 
Ischemic Encephalopathy احمد ثابت  / دالیا منیر الالھوني 2016

1360 178 ھبھ صالح احمد شعبان Pediatrics MSc

دراسة أثر الفطام المبكر والمتأخر الممنھج وغیر 
الممنھج على نمو الطفل بمدینة منوف، محافظة 

المنوفیة

Effect of programmed and non-
programmed early and late 
complementary feeding on Infant 
development in Menouf city, Menoufia 
Government

علي محمد الشافعي /دالیا منیر الالھوني / 
زین عبد اللطیف عمر / وائل بحبح 2016

1361 179 ھبھ ممدوح محمد عبد ربھ Pediatrics MSc
دراسة أثر الفطام المبكر والمتأخر الممنھج وغیر 

الممنھج على نمو الطفل بمحافظة كفر الشیخ

Effect of programmed and non-
programmed early and late 
complementary feeding on Infant 
development in Kafr El-Sheikh 
Government

علي محمد الشافعي /دالیا منیر الالھوني / 
زین عبد اللطیف عمر وائل بحبح 2016

1365 180 طارق حامد محمد عفیفي Pediatrics MSc

مقارنة مستوى بروتین سى التفاعلى مع  جرعة 
كى تى / فى  

فى األطفال المصابین بالفشل الكلوى المزمن 
ویعالجون بالغسیل الدموى

Comparison of C-reactive Protein 
Levels with 
Delivered Dose of Kt/V in
Children with End-stage Renal 
Disease on Maintenance Hemodialysis غاده محمد المشد / السید إبراھیم الجبالي 2016

1388 181 محمد عبد الفتاح محمد عبد الحافظ Pediatrics MSc

معاییر النمو وضغط الدم لألطفال المصریین 
سنوات ( 0: 19 سنھ) في محافظة المنوفیة – 

مدینة أشمون

Z- Score Of Growth Parameters And 
Blood Pressure For Egyptian Children 
(0–19 Years) In Ashmoun City, 
Menoufia Governorate

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھونى  
/زین عبد اللطیف عمر 2016



1391 182 غاده محمد عبد العاطي باظھ Pediatrics MSc

معاییر النمو وضغط الدم لألطفال المصریین 
سنوات (0: 19 سنھ) في مدینة السادات – 

محافظة المنوفیة

Z- Score Of Growth Parameters And 
Blood Pressure For Egyptian Children 
(0–19 Years) In Sadat City, Menoufia 
Governorate

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھونى  
/ زین عبد اللطیف عمر  /وائل عباس بحبح 2016

1392 183 ایناس عبد الرحمن سعد داود Pediatrics MSc

قیاس مدي دقة مادة میدریجیونال 
بروأدرینومیدیللین كمؤشر لتحدید األھمیة التنبؤیة 

في حاالت الفشل بعضلة القلب فى وحدة العنایة 
المركزة لألطفال في مستشفي جامعة المنوفیة

Prognostic value of mid-regional 
pro–adrenomedullin  in acute heart 
failure in Pediatric intensive care unit 
of Menoufia University

فادي محمد الجندى  /نجوان یسري صالح  
/ شیماء الشافعى  سلیمان 2016

1394 184 ساره محمد السید زاید Pediatrics MSc
دراسة مستوى فیتامین د  في الدم

 في أطفال المدارس البدناء
SERUM VITAMIN D LEVEL 
IN OBESE SCHOOL AGED CHILDREN

مھا عاطف توفیق / نجالء فتحي برسیم / 
سھام احمد خضیر 2016

1397 185 ھبھ محمد مصطفي مصطفي Pediatrics MSc
تقییم مستوي الزالل بمصل الدم بین األطفال 

الخدج حدیثى الوالدة المصابین بالتسمم الدموى

Evaluation of serum albumin level 
among preterm septicemic newborn 
infants

دالیــــــا منیر الالھــونـي / حنان مصطفي 
السید 2016

1403 186 ایمان السید احمد الكفوري Pediatrics MSc

دراسھ تأثیر عقار حامض االورسودیوكسیكولیك 
على ارتفاع البیلیروبین غیر المباشر في االطفال 

حدیثي الوالده المعالجین بجھاز العالج الضوئي

Effect of Ursodeoxycholic Acid on 
Indirect Hyperbilirubinemia in 
Neonates Treated With Phototherapy

فادي محمد الجندي / وائل عباس بحبح / 
دالیا حسني ابو العال 2016

1407 187 فاطمھ محمد خلیفھ الطنطاوي Pediatrics MSc

االرتباط بین نوع -B  الناتریوتریك بیبتید في 
مرضى فشل القلب االحتقانى الالتعویضي في طب 

االطفال بوحدة العنایة المركزة بجامعة المنوفیة

Correlation between B-type Natriuretic 
Peptide and Functional/Cognitive 
Parameters in Prognosis of 
Decompensated Congestive Heart 
Failure Patients In Pediatric Intensive 
Care Unit                            at Menoufia 
University

احمد أنور خطاب / نجوان یسري كامل 
صالح / شیماء الشافعي سلیمان 2016

1415 188 سمر شبل علي سلطان Pediatrics MSc

قیاس مدي دقة البنتركسین3 كمؤشر لتشخیص و 
تحدید األھمیة التنبؤیة للتسمم الدموى فى وحدة 

العنایة المركزة لألطفال في مستشفي جامعة 
المنوفیة

Reliability of pentrexin3 as a 
Diagnostic and Prognostic Value For 
Sepsis in Pediatric Intensive Care Unit 
of Menofiya University

فادي محمد الجندى /نجوان یسري صالح  
/منى صالح الدین حبیب 2016

1423 189 والء صالح احمد غالب Pediatrics MSc

معاییر النمو وضغط الدم لألطفال المصریین 
سنوات (0: 19 سنھ) في محافظة المنوفیة – 

مدینة قویسنا

Z- Score Of Growth Parameters And 
Blood Pressure For Egyptian Children 
(0–19 Years) In Quesna City, Menoufia 
Governorate

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھونى  
/ زین عبد اللطیف عمر 2016

1438 190 اماني جابر عبد الحلیم صالح Pediatrics MSc

معاییر النمو وضغط الدم لألطفال المصریین 
سنوات (0: 19 سنھ) في محافظة المنوفیة – 

مدینة قویسنا

Z- Score Of Growth Parameters And 
Blood Pressure For Egyptian Children 
(0–19 Years) In Quesna City, Menoufia 
Governorate

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھونى  
/ زین عبد اللطیف عمر 2016

1441 191 رحاب قنصوه ابو الفتوح بده Pediatrics MSc إرشادات عالج مرضى قصور الغدة الدرقیة الخلقي
Guidelines for Magagement of 
congenital Hypothyroidism سھیر ابو العال / نجالء فتحي برسیم 2016

1461 192 غاده عبد الستار حسن الجزار Pediatrics MSc
العالقة  بین فیتامین د والحدید واضطراب نقص 

االنتباة المصاحب بالحركة الزائدة فى االطفال

The Relationship between Serum 
Vitamin D Level and Iron level with 
Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder in Children

فھیمھ محمد حسان / محمد عبد الرحیم 
سلیمان / سامح عبد هللا عبد النبي 2016



1487 193 مروه احمد محمد احمد موسي Pediatrics MSc
األعراض التقلیدیة و الغیر تقلیدیة لأللتھاب 

الكبدى الفیروسى ( أ ) في األطفال

TYPICAL AND ATYPICAL 
MANIFESTATIONS OF HEPATITIS A 
VIRUS INFECTION IN CHILDREN

مھا عاطف محمد توفیق / مھا عبد الحمید 
طھ حسن 2016

1550 194 فاتن صالح عبد الرحمن حمود Pediatrics MSc

االجرائات الوقائیة في حمابة الخالیا العصبیھ  في 
االطفال المصابین باالعتالل المخي الناتج عن 

نقص االكسجین بالدم

NEUROPROTECTORS IN HYPOXIC 
ISCHAMIC ENCEBHALOPATHY IN 
NEONATES

علي محمد الشافعي / دالیا منبر الالھوني / 
زین عبد الطیف عمر 2016

1551 195 ریھام محمد عاشور جبریل Pediatrics MSc

العالقة بین نسبة األلبیومین في الدم وحدوث 
العدوى في األطفال حدیثي الوالدة (35 أسبوع 

فأكثر من العمر الحملي)

Relationship Between Serum Albumin 
Level and Infections in  Newborn > 
35w of Gestational Age دالیا منیر الالھوني / حنان مصطفي السید 2016

1569 196 والء عبد العاطي عبد الفتاح محمد Pediatrics MSc
دراسة مستوي االمیلیز واللیبیزفي الدم لدي 

االطفال المصابین بالحماض الكیتوني السكري

Study of serum amylase and lipase 
levels in  pediatric  diabetic  
ketoacidosis حسن سعید عثمان بدر / محمد احمد حلوه 2016

1587 197 تامر سامي محمد Pediatrics MSc

قیاس مضاد البكتریة السبحیة 
 ((Antistreptolysin-o

في األطفال األصحاء من سن 5-15سنة 
بمحافظةالمنوفیة

Antistreptolysin- O Titers in Normal 
Healthy
 Children From 5-15years in Menoufia 
Governorate

احمد أنور خطاب  / دالیا حسني أبوالعال / 
وائل عباس بحبح 2016

1597 198 ھند جابر طلحھ مصطفي Pediatrics MSc

مستوى ھیموجلوبین س التراكمى السكرى في 
األطفال غیر المصابین بداء السكري ویعانون من 
الفشل الكلوى المزمن ویعالجون بالغسیل الدموى 

المنتظم

Hemoglobin A1c level in non-diabetic 
children with end-stage renal disease 
receiving regular hemodialysis

غاده محمد المشد /  مھا معوض عالم    / 
السید إبراھیم الجبالي 2016

1599 199 سالي سعد محمود الضبع Pediatrics MSc

العالقة المحتملة بین
التوكسوبالزما جوندى و األطفال المصابین 

بالصرع مجھول السبب

Probable relationship between
Toxoplasma gondii and children with 
cryptogenic epilepsy

احمد أنور خطاب / محمد عبد الرحیم 
سلیمان 2016

1666 200 امیره عبد الحمید یسري احمد Pediatrics MSc
 البروأدرینومیدالین كداللة لتشخیص التلوث 

الدموي الولیدي
Proadrenomedullin as a marker for 
diagnosis of neonatal spesis

حسن سعید بدر / دالیا حسني ابو العال / 
دینا عبدالرازق میدان 2016

1690 201 اسماء محمد عبد الرحمن الفقي Pediatrics MSc التغذیة العالجیة فى أمراض طب األطفال
NUTRITIONAL TREATEMENT OF 
PEDIATRIC DISEASES

علي محمد الشافعى / زین عبد اللطیف 
عمر / وائل عباس بحبح 2016

1711 202 نھال كمال احمد الشناوي Pediatrics MSc
تقدیر مستوى االریثروفیرون في مرضى 

الثالسیمیا الكبرى
Estimation of Erythroferrone Level in 
Thalassemia Major Patients

فادي محمد الجندي / محمود احمد الحاوي 
/ أمیره محمد فؤاد شحاتھ 2016

1725 203 مصطفي محمد ابو الیزید شلبي Pediatrics MSc
دراسة األشعة التلیفزیونیة على الرئة كوسیلة 

لتشخیص اإللتھاب الرئوى فى األطفال

A Study of lung Ultrasonography as a 
diagnostic tool in Childhood 
Pneumonia

غاده محمد المشد / وائل عباس بحبح / 
ولید عبد الفتاح موسي 2016

1728 204 ھانم رضا محمـد غطاس Pediatrics MSc التغذیة في الحاالت الحرجة
NUTRITION IN CRITICALLY ILL 
PATIENT

علي محمـد الشافعي / دالیا منیر الالھوني 
/ زین عبداللطیف عمر / وائل عباس بحبح 2016

1761 205 شیماء طھ علي الطویل Pediatrics MSc

أھمیھ قیاس مستوى الجاالكتین- 3 بالدم في 
األطفال اللذین یعانون من قصور بعضلة القلب 

نتیجة وجود عیوب خلقیة بالقلب .

Value of Galectin-3 measurement in 
children patients with Heart Failure 
secondary to Congenital Heart 
Diseases

احمد أنور خطاب  / نجوان یسري كامل / 
محمد سلیمان رزق 2016

1781 206 مي ابو النصر البرعي البیومي البرعي Pediatrics MSc

تقییم مستوى البروتین المرتبط بفیتامین ( د ) فى 
البول لالطفال المصابین بمرض البول السكرى من 

النوع االول

Evaluation of Urinary Vitamin D 
Binding Protein in Type 1 Diabetic 
Children

سالي  محمد الحفناوى / سھیر السید ابو 
العال / مھا عاطف توفیق 2016

1784 207 محمد حسانین ابو عامر Pediatrics MSc

مستوى فیتامین د فى األطفال حدیثى الوالدة 
المصابین

بالتسمم الدموى وأمھاتھم
Maternal and Neonatal Vitamin D 
Levels in Neonatal Sepsis

غاده محمد المشد / ماثر كامل الشافعي / 
حنان مصطفي السید 2016



1787 208 احمد السید الرفاعي Pediatrics MSc
العالج الدوائى لألنواع المختلفة من أمالح البول 

فى األطفال

Therapeutical  management of 
Different
Types of renal crystals in children علي محمد الشافعى   / وائل عباس بحبح 2016

1788 209 احمد السید احمد العدلي Pediatrics MSc
قیاس مستوى فیتامین د في األطفال حدیثي 

الوالده كاملي األشھر الرحمیھ واألصحاء
Measurement of Vitamin D Level in 
Healthy Full Term Neonates

فادي محمد الجندي / مآثر كامل الشافعي / 
حنان مصطفي السید 2016

1791 210 ایات محمد محمد سلیمان Pediatrics MSc
العالج الغذائي لألنواع المختلفة من أمالح البول 

فى األطفال
Nutritional management of Different
types of renal crystals in children علي محمد الشافعى / وائل عباس بحبح 2016

1795 211 ایمان صالح عبد العزیز سیف Pediatrics MSc

تقییم ألنماط ممارسة الغسیل الكلوي في األطفال 
الذین یعانون من الفشل الكلوى المزمن 
والخاضعین لإلستصفاء الدموى المنتظم

Evaluation of Dialysis Practice 
Patterns in Children with End Stage 
Renal Disease on Regular 
Hemodialysis غاده محمد المشد / زین عبد اللطیف عمر 2016

1798 212 ھیثم صابر اسماعیل Pediatrics MSc
مستوى فیتامین د في األطفال حدیثي الوالدة 

المصابین بالیرقان
Vitamin D Levels in Neonatal 
Hyperbilirubinaemia

غاده محمد المشد / مآثر كامل الشافعي / 
حنان مصطفي السید 2016

1799 213 ھبھ السید ابراھیم السید Pediatrics MSc

ھل یمكن استخدام السریفاكتنت بروتین د  كمؤشر 
فعال بدال من تحدید الشدة السریریھ لحاالت 

االلتھاب الرئوى فى قسم األطفال؟

Can Serum Surfactant Protein D 
Levels be used as an effective factor 
instead of Clinical Severity Scores of 
Pneumonia in Pediatric Departments?

فھیمھ محمد حسان / نجوان یسري صالح 
/شیماء الشافعى سلیمان 2016

1817 214 محمد مصباح محمد صادق Pediatrics MSc
العالج الغذائي لألنواع المختلفة من أمراض 

السكري والسكري الكاذب في األطفال

Dietetic management of different 
types of diabetes mellitus and 
diabetes insipidus  in pediatrics علي محمد الشافعي / وائل عباس بحبح 2016

1821 215 امل یسن عبد الحمید مراد Pediatrics MSc

دراسة اآلثار الجانبیة قصیرة المدى للعالج 
الضوئي  في االطفال حدیثي

 الوالدة المصابون بالیرقان من النوع  الغیر مباشر

STUDY OF CRY1 GENE AND SOME 
SHORT TERM HAZARDS OF 
PHOTOTHERAPY ON   JAUNDICED 
NEWBORNS

مھا عاطف محمد توفیق / دالیا منیر 
الالھوني 2016

1832 216 احمد نبیل سعید البزار Pediatrics MSc

معاییر النمو وضغط الدم لألطفال المصریین 
سنوات

 (0: 19 سنھ) في محافظة المنوفیة– مدینة 
شبین الكوم

Z- Score Of Growth Parameters And 
Blood Pressure For Egyptian Children 
(0–19 Years) In Shebin El Kom City, 
Menoufia Governorate

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھونى  
/ زین عبد اللطیف عمر 2016

1851 217 سعید صبحي سعید اسماعیل Pediatrics MSc
دراسة تأثیر العالج الضوئى على مستوى الزنك 

بالدم فى األطفال حدیثى الوالده المصابین بالیرقان

Study of short term hazards of 
phototherapy on serum zinc level in 
jaundiced neonates مھا عاطف توفیق / دینا عبد الرازق میدان 2016

1857 218 عبد الكریم شاكر السبكي Pediatrics MSc
العالقة بین مستوى فیتامین( د) فى الدم ومتالزمة 

الضائقة التنفسیة في االطفال المبتسرین

The Association between Vitamin D 
levels and Respiratory Distress 
Syndrome in preterm infants

دالیا منیر الالھوني / حنان مصطفى السید 
/ سمر محمد كمال 2017

1859 219 والء الصاوي ابراھیم ابو النصر Pediatrics MSc
تأثیر اعطاء الكافیین مبكرا على حدیثى الوالده 

ناقصى النمو
Effect of Early Caffeine Administration 
on Preterm Neonates فادي محمد الجندى / حنان مصطفى السید 2017

1865 220 فــاطمھ یحیي نجم Pediatrics MSc
تأثیر إضافة  فیتامین  ھـ  في  یرقان  األطفال  

حدیثي  الوالدة

EFFECT OF VITAMIN E 
SUPPLEMENTATION IN 
MANAGEMENT OF NEONATES WITH 
INDIRECT HYPERBILIRUBINEMIA

دالیا منیر الالھوني  / حنان مصطفي السید 
/ سمر محمد كمال 2017



1872 221 ھالھ فؤاد عزت احمد الخولي Pediatrics MSc
دراسة اشعة الموجات فوق الصوتیة على شرایین 

المخ في أطفال أنیمیا خالیا الدم المنجلیة

Study of Transcranial Doppler 
Ultrasound in Children With Sickle 
Cell Anemia سھام محمد رجب  / محمود احمد الحاوي 2017

1875 222 ھناء عزت ابراھیم عشیبھ Pediatrics MSc
مستوى إریثروفیرون في االطفال مرضى انیما 

نقص الحدید
Erythferrone level in Iron deficiency 
Anemia pediatric patients

فادي محمد الجندى / محمود احمد الحاوى  
/ امیره محمد فؤاد شحاتھ 2017

1877 223 عمرو علي عبد الخالق الشامي Pediatrics MSc
دراسة التنوع الشكلى لجین سى دى 226 فى 

األطفال المصابین بمرض السكر من النوع األول
CD226 gene Polymorphism in Type 1 
Diabetic Children محمد سعید مكاوي / سھیر ابو العال 2017

1889 224 راجیھ عبد الرؤوف محمد یوسف Pediatrics MSc

صالحیة نظم التقییم المختلفة في توقع معدالت 
االعتالل والوفیات في وحدة العنایة المركزة 

لألطفال.

Validity of different scoring systems in 
predicting morbidity and mortality in 
pediatric intensive care unit

 فادي محمد الجندي / علیاء عھدي عبد 
العزیز 2017

1891 225 نیرمین امین احمد وھدان Pediatrics MSc
انترلیكون 6 فى األطفال المصابین باأللتھاب 

الرئوى المكتسب
Interleukin-6 in children with 
community acquired pneumonia

احمد أنور خطاب / محمد سعید محمد 
المكاوي / أمیره محمد شحاتة 2017

1895 226 انسام كامل السید المشد Pediatrics MSc
تقییم حجم الخصیة لدى األطفال باستخدام مقیاس 

برادر

Validity of Prader Orchidometer for 
Assessment of Testicular volume in 
Children

سھیر سید ابو العال / وفاء مصطفي محمد 
أبو الفتوح 2017

1901 227 محمد عبد الرحمن الدھیمي Pediatrics MSc
دراسة وظائف الغدة الدرقیة فى األطفال

المصابین بحاالت مرضیة حرجة
Thyroid Functions In Critically Ill 
Children سھیر سید ابو العال / محمد سعید المكاوي 2017

1902 228 ایناس عبد الرحمن سعد داود Pediatrics MSc

قیاس القیمة التنبؤیة لمادة میدریجیونال 
بروأدرینومیدللین في حاالت الفشل بعضلة القلب 

فى وحدات العنایة المركزة لألطفال

Prognostic Value of Mid-Regional 
pro–Adrenomedullin  in Acute Heart 
Failure in Pediatric Intensive Care 
Units

فادي محمد الجندى  / رضا سند عرفھ  
/نجوان یسري صالح  / شیماء الشافعى  

سلیمان 2017

1905 229 نجوي طلعت محمود ابو النجا Pediatrics MSc
قیاس نسبة أل – كارنیتین في حدیثي الوالدة 

األصحاء وكذلك المصابون بالتسمم الدموي
L. Carnitine Serum Level in Healthy 
and Septic Neonates

دالیا منیر الالھوني / حنان مصطفي السید  
/ محمود احمد الحاوي 2017

1911 230 الزھراء عبد الرحمن ھیكل Pediatrics MSc حالة الزنك فى التشنجات الحراریة فى األطفال
Zinc Status In Children With Febrile 
Convulsion غاده محمد المشد / زین عبد اللطیف عمر 2017

1919 231 احمد ابراھیم غانم Pediatrics MSc
العالقة بین مستوي فیتامین (د)بالدم وحدوث 

التسمم الدموي المبكر في حدیثي الوالدة
Association Between Vitamin D levels 
And Early Onset Sepsis In Newborns

دالیا منیر الالھوني / حنان مصطفي السید 
/ سمر محمد كمال 2017

1922 232 یاسر محمد محمد ابراھیم Pediatrics MSc

معدل إنتشار التبول الإلرادى
فى

أطفال المدارس اإلبتدائى

Prevalence of Nocturnal Enuresis in 
Primary 
School Children فھیمھ محمد حسان / غاده محمد المشد 2017

1925 233 محمد احمد محمد عبد النبي طایع Pediatrics MSc

معدل إنتشار التبول الإلرادى
فى

أطفال المدارس اإلبتدائى فى مدینة أوسیم محافظة 
الجیزة

Prevalence of Nocturnal Enuresis in 
Primary School Children in Awsim 
district- Giza governorate غاده محمد المشد / زین عبد اللطیف عمر 2017

1927 234 محمد حلمي احمد شاھین Pediatrics MSc
تحدیث بروتوكوالت التشخیص والعالج في 

المواقف المختلفة بوحدة األطفال حدیثي الوالدة

Updated Management Protocols Of 
Common Situations in Neonatal 
Intensive Care Unit غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید 2017

1938 235 نشوي محمد رمضان Pediatrics MSc

تقییم مستویات الزنك فى الدم فى األطفال حدیثى 
الوالدة المصابین بالصفراء الغیر مباشرة قبل 

وبعد العالج الضوئى

Evaluation of Serum Zinc Levels In 
indirect Hyperbilirubinemic Neonates 
Before And After Phototherapy غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید 2017



1948 236 خلود امین السید احمد سالم Pediatrics MSc
مستویات المغذیات الدقیقة في األطفال المصابین   

       بالشلل الدماغي
Micronutrient levels in children with 
cerebral palsy احمد انور خطاب / سامح عبد هللا عبد النبي 2017

1972 237 مروه مجدي محمد فرج Pediatrics MSc
دراسة ل"سعھ توزیع خالیا كرات الدم الحمراء" 
في حاالت التسمم الدموي لألطفال الحدیثى الوالدة Study of RDW in Neonatal Sepsis دالیا منیر الالھوني / محمد سعید المكاوي 2017

1976 238 ھند محمد عفت خطاب طراد Pediatrics MSc
دراسة عن مستوي عنصر السیلینیوم في الدم

لدي األطفال المصابین بالتشنجات الحراریة
Serum Selenium Level in Children 
with Febrile Seizures

احمد ثابت محمود / مھا  عبد الرافع 
البسیوني / سامح عبد هللا عبد النبي 2017

1983 239 ھبھ محمود عبد السمیع محمود Pediatrics MSc
دراســة نسبة "اإلس - تي -2" في المصل  

للحــاالت الحرجـــة في األطفــــال
A Study of Serum  ST2 Level in 
Critically ill Children

احمــــد انور خطــــاب  / محمد سعید 
المكاوي  / ریم محسن الخولي 2017

2003 240 عبد الحمید ربیع عبد الحمید عیسي Pediatrics MSc

مستویات السكر بالدم في التسمم الدموي و 
التسمم الدموي المحتمل في األطفال حدیثي الوالدة 

و ارتباطھ بالوفیات

Blood glucose levels in neonatal 
sepsis and probable sepsis and its 
association with mortality دالیا منیر الالھوني / محمد سعید المكاوي 2017

2009 241 اسامھ احمد رافت دیاب Pediatrics MSc

أھمیة مستوى اللكتین الرابط للمانوز فى الدم فى 
التشخیص والتنبؤ لحاالت خمج الدم فى العنایة 
المركزة لألطفال بمستشفى األطفال التخصصى 

ببنھا

Validity of Mannose-Binding Lectin 
Serum Level in Diagnosis and 
Prognosis of Sepsis in Pediatric 
Intensive Care Unite in Benha 
Specialized Children Hospital

فادي محمد الجندى / رضا سند عرفھ / 
احمد عبد الرحمن سنبل / محمد سعید 

المكاوى 2017

2027 242 امل یوسف محمود عبد العزیز Pediatrics MSc
معاییر النمو وارتفاع ضغط الدم لدى األطفال في 

المدارس االبتدائیة

Growth parameters and blood 
pressure measurements in primary 
school children

سھیر سید ابو العال /وفاء مصطفي ابو 
الفتوح 2017

2028 243 محمود عبدالھادي الطیب محمد Pediatrics MSc
أثرإعطاءالزنك بالفم في النتائج المبكرة لتسمم 

الدم في االطفال حدیثى الوالدة
Effect of Oral Zinc Supplementation 
on Early Outcome of Neonatal Sepsis غاده محمد المشد / زین عبد اللطیف عمر 2017

2031 244 منار حامد عبد الحمید الحبشي Pediatrics MSc

تقییم مستوى توازن التأكسد ومضادات األكسده 
وكفاءة مضادات األكسدة الكلیة فى حاالت التھاب 

مجرى البول فى االطفال

Evaluation of Oxidant-Antioxidant 
Balance and Total Antioxidant 
Capacity in Urinary Tract Infection in 
Children

فھیمھ محمد حسان  / محمد جمال الدین 
الھلباوي 2017

2041 245 مني عبد العزیز یوسف البحیري Pediatrics MSc
مستوي عنصري الزنك والحدید بالدم في األطفال

المصابین بالتشنجات الحراریة
Serum Zinc and Iron Levels in 
Children with Febrile Seizures

احمد ثابت محمود / مھا عبد الرافع 
البسیوني / سامح عبد هللا عبد النبي 2017

2049 246 اسماعیل سعید محمد Pediatrics MSc
تأثیر استنشاق السالبیوتامول في سرعھ التنفس 

المؤقتة عند االطفال حدیثي الوالدة
The Effects of Inhaled Albuterol in 
Transient Tachypnea of the Newborn دالیا منیر الالھوني  /  حنان مصطفي السید 2017

2066 247 ایھاب سیف عبد الجواد عمر Pediatrics MSc
القیمة التشخصیة للریسیستین مقارنة بالبروتین 
التفاعلى سى فائق الحساسیة فى التسمم الولیدى

Diagnostic Value of Resistin in 
Comparison with Highly Sensitive C-
Reactive Protein in Neonatal Sepsis

احمد انور خطاب/ محمد سعید مكاوي / 
محمد احمد حلوه 2017

2081 248 اسامھ طارق عبد الفتاح Pediatrics MSc
تحدید نسبة ھرمون اللبتین في الدم فى مختلف 

انماط الوزن عند الوالدة
serum leptin level in different patterns 
of  birth weight

احمد أنور خطاب / دالیا منیر الالھوني  / 
وفاء مصطفي أبو الفتوح 2017

2084 249 نشوي علي عبد السمیع الرفاعى Pediatrics MSc
دور إعطاء فیتامین (ھ) فى عالج األطفال حدیثى 

الوالده المصابین بالصفراء الغیر مباشره

Role of Vitamin E Supplementation in 
Management of Neonatal Indirect 
Hyperbilirubinemia غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید 2017

2099 250 اسماء موافي جمعھ عطویھ Pediatrics MSc
جودة الحیاة في األطفال الذین یعانون من الفشل 

الكلوي المزمن ویخضعون للغسیل الكلوى
Quality of life in children with chronic   
renal failure on hemodialysis غاده محمد المشد / زین عبد اللطیف عمر 2017



2129 251 وائل عادل عبد الحمید الشافعي Pediatrics MSc

مستوي االلبیومین والبلیروبین في دم الحبل 
السرى كوسیلھ للتنبؤ بحدوث الصفراء في حدیثي 

الوالده

Cord Blood Albumin & Bilirubin as A 
Predictor for Neonatal 
Hyperbilrubinemia غاده محمد المشد  / حنان مصطفي السید 2017

2131 252 یسرا عبد الرحمن انور حشیش Pediatrics MSc
دور تفاعل البلمرة المتسلسل في تشخیص العدوى 

الفطریة لألطفال حدیثي الوالدة

The role of a real-time polymerase 
chain reaction for detection of 
neonatal fungal sepsis in blood 
samples

فادي محمد الجندي / دینا عبد الرازق 
میدان / صفاء إبراھیم طایل 2017

2146 253 ھناء محمد رشاد السید حسین Pediatrics MSc
الكشف عن عیوب التمثیل الغذائي الخلقیة في 

األطفال المصابین بالصرع

Metabolic Screening for Inborn Errors 
of Metabolism among Children with 
Epilepsy سھیر سید ابو العال / محمد سعید المكاوي 2017

2156 254 رحاب جمال الدین علي ناصر Pediatrics MSc
االرتباط بین نقص فیتامین د وتسمم الدم فى 

العنایة المركزة لألطفال

Association between vitamin D 
deficiency and sepsis in pediatric 
intensive care unit

فادي محمد الجندى /احمد أنور خطاب / 
علیاء عھدى عبدالعزیز 2017

2164 255 سكینھ زھیر محمود الصاوي دربالھ Pediatrics MSc
قیاس مستوى الریزستین في الدم لدي االطفال 

المصابین بالفشل الكلوي المزمن .
Evaluation of Serum Resistin in 
Children with Chronic Renal Failure

مھا عاطف توفیق  /   محمدعبدالرحیم 
سلیمان / زین عبداللطیف عمر 2017

2170 256 ایمان سامي اسماعیل الجنیدي Pediatrics MSc

معدل إنتشار التبول الإلرادى
فى

أطفال المدارس اإلبتدائى فى مدینة بنھا محافظة 
القلیوبیة

Prevalence of Nocturnal Enuresis in 
Primary School Children in Banha 
district- Qalubia governorate غاده محمد المشد / زین عبد اللطیف عمر 2017

2175 257 ایات عبد المنعم كامل الجندي Pediatrics MSc

دراسة مقارنة بین فاعلیة الحدید المشتت مصغر 
الجزیئات و غیره من عناصر الحدید االخري فى 

عالج 
انیمیا نقص الحدید  فى األطفال

Comparative Study Between The 
Micro Dispersed Iron And Other 
Elemental Iron In Treatment Of Iron 
Deficiency Anemia (IDA) In Pediatric 
Age Group فادي محمد الجندى / محمود احمد الحاوى 2017

2184 258 نورا مصلحي ابراھیم عدوي Pediatrics MSc
الخصائص  اِإلكلینیكیة  لدى األطفال ألذین یعانون 

من تشنجات عصبیة
Clinical characteristics of seizures in 
hospitalized children

فھیمھ محمد حسان / نجالء فتحي برسیم / 
نھلھ محمد سعید 2017

2206 259 وفاء نجاح عطیھ Pediatrics MSc
تحور جین انترلوكین 6 في االطفال المرضي 

بمتالزمھ الكلیھ

Interleukins 6 gene polymorphism in              
          children with Nephrotic 
syndrome

غاده محمد المشد / محمد سعید المیكاوي / 
نجوان یسري صالح / عصام شوقي 

عبدالھادي خطاب 2017

2216 260 رباب محمد امین شعبان Pediatrics MSc

تقییم دور االس تى ٢ القابل للذوبان كمؤشرعلى 
شدة فشل عضلة القلب فى االطفال المصابون 

بالعیوب الخلقیة الالزرقیة بالقلب

Soluble ST2 as an indicator of severity 
of heart failure in children with 
congenital Acyanotic 
heart diseases احمد أنور خطاب / رانیا صالح الزیات 2017

2218 261 امیره حسن محمود قابیل Pediatrics MSc
دراسة ألمراض الحساسیھ الشائعة في األطفال 

المصابین بالمتالزمة النفروزیة الكلویة
Study of Common Allergic Diseases in 
children with  Nephrotic Syndrone غاده محمد المشد   / زین عبد اللطیف عمر 2017

2221 262 رانیا السید زكي امان Pediatrics MSc

تأثیر غطاء الرأس فى الوقایة من نقص مستوى 
الكالسیوم بالدم الناتج من العالج الضوئي في 

األطفال حدیثي الوالدة الذین یعانون من الصفراء

The Effect Of Head Covering In 
Prevention Of Phototherapy _ Induced 
Hypocalcemia In Icterus Newborns مھا عاطف توفیق / فادي محمد الجندى 2017

2241 263 اسماء عبد المنعم محمود زیدان Pediatrics MSc

ھرمون الثیروكسین الحر والھرمون المحفز للغدة 
الدرقیھ فى االطفال حدیثى الوالدة ناقصى 

النموالمصابون بمتالزمة ضیق التنفس

Free Thyroxine and Thyroid 
Stimulating Hormone in Preterm 
Neonates with Respiratory Distress 
syndrome

مھا عاطف محمد توفیق / فادي محمد 
الجندى 2017



2257 264 ساره خیرت علي مصطفي Pediatrics MSc
االشكال المتعدده لجین ابولیبوبروتین اى فى 

االطفال الناجین من االورام الخبیثة
Apolipoprotein E gene polymorphism 
in childhood survivors of malignancy

سھام محمد رجب / ایمان عبد الفتاح بدر 
/وفاء مصطفي ابوالفتوح / صفاء ابو 

القاسم محمد سلیمان 2017

2261 265 دعاء مصطفي علي علي ابو غدیر Pediatrics MSc

معدل إنتشار التبول الإلرادى
فى

أطفال المدارس اإلبتدائى فى أسیوط
Prevalence of Nocturnal Enuresis in 
Assiut Primary Schools غاده محمد المشد / زین عبد اللطیف عمر 2017

2262 266 فاطمھ جاد محمد عبد الرحیم Pediatrics MSc

دراسة عامل تیومار نیكروزیز ألفا فى المصل 
بوصفھ أداة للتنبؤ بشدة االلتھاب الرئوى 

المكتسب من المجتمع وعواقبھ فى األطفال

Serum Tumor Necrosis Factor Alpha 
as a Tool for Prediction of Severity 
and Outcome of Pediatric Community 
Acquired Pneumonia

فادي محمد الجندي / محمد سعید المكاوي 
/ محمد احمد حلوه 2017

2270 267 شیماء طارق محمد الترجمان Pediatrics MSc

دراسة تعدد الشكل الجینى لمحفز تیومر 
نیكروزیس فاكتورألفا فى األطفال المصابین 

بااللتھاب الرئوى المكتسب

The role of Tumor necrosis factor 
alpha promoter polymorphism in 
community acquired pneumonia in 
Egyptian children فادي محمد الجندى  / محمد سعید المكاوى 2017

2293 268 رشاد ثروت سالم محمد Pediatrics MSc

دراسة  مدى انتشار الفیروسات الكبدیة المنتقلة 
عبر الدم بین االطفال المصابین باالنیمیا التكسریة 

الوراثیة

Prevelance pattern of blood born 
hepatic group of viruses among 
Egyptian children with hereditary 
hemolytic anemias

سھام محمد رجب / لیلي متولى ابراھیم / 
محمد احمد حلوه 2017

2326 269 محمد امین احمد الشافعي Pediatrics MSc

معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بین 
أطفال المدارس االبتدائیة الذین یعیشون في 

منطقة قویسنا

Prevalence of Stunted Growth Among 
Primary School Children Living in 
Quesna district

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
زین عبد اللطیف عمر / وائل عباس بحبح 2017

2328 270 عبد هللا محمد مصطفي Pediatrics MSc

تقیم مستوي الكارنتین الكلي في الدم  في األطفال 
الذین یعانون من الفشل الكلوي ویخضعون لدیال 

دموي في مستشفي جامعة المنوفیة

Evaluation of Serum Total carnitine 
level in Children with End stage renal 
disease on Chronic Hemodialysis in 
Menoufia University Hospital

فھیمھ محمد حسان / زین عبداللطیف عمر 
/ محمد سلیمان رزق 2017

2329 271 عماد حمدي السید Pediatrics MSc

معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بین 
أطفال المدارس االبتدائیة الذین یعیشون في 

منطقة بركة السبع

Prevalence of Stunted Growth Among 
Primary School Children Living in 
Berket Elsabae district

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
زین عبد اللطیف عمر / وائل عباس بحبح 2017

2330 272 محمد جمعھ فاضل عبد الغني Pediatrics MSc

استخدام مستویات البالزما من البروتین القلبي 
سي كمؤشر حیوي للتشخیص و المتابعة في 

حاالت الفشل القلبي في األطفال

Diagnostic and Prognostic Value of 
Plasma Levels of Cardiac Myosin 
Binding Protein-C as a Novel 
Biomarker in Heart Failure

احمد أنور خطاب / باسم عبد الفتاح الجزار 
/ محمد سلیمان رزق 2017

2333 273
محمد الشناوي عبد الحسیب عبد 

الھادي Pediatrics MSc

قیاس مستوى عامل نمو األعصاب كعالمة  
تشخیصیة لمرض قصور االنتباه وفرط الحركة 

عند األطفال
Assessment of Nerve Growth Factor 
As Diagnostic Marker In ADHD

فھیمھ محمد حسان / سامح عبد هللا عبد 
النبي  / وفاء مصطفى محمد ابو الفتوح 

/رشا ابراھیم محمد نور الدین 2017

2339 274 امنیھ عبد الحمید محمد المحالوي Pediatrics MSc
دراسة سرعات خالیا األنسجة العضلیة للقلب 

لعمل قیم مرجعیة لألطفال

STUDY OF MYOCARDIAL TISSUE 
VELOCITIES IN PEDIATRIC AS 
REFERENCE VALUES

فھیمھ محمد حسان /  احمد أنور خطاب / 
رانیا صالح الزیات / باسم عبد الفتاح 

الجزار 2017

2341 275 احمد محمد عبد الفتاح ابو عیاد Pediatrics MSc

نظام النقاط بعینة الدم المأخوذة من الحبل السري 
كداللة مبكرة للتنبؤ بتسمم الدم المبكر في األطفال 

حدیثي الوالدة

Cord Blood - Haematological Scoring 
System as an Early Predictive Marker 
for Early Onset Neonatal Sepsis غاده المشد  / حنان مصطفي السید 2017



2342 276 ھبھ سلیمان عبد الھادي سلیمان Pediatrics MSc

معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بین 
أطفال المدارس االبتدائیة الذین یعیشون في 

منطقة الباجور

Prevalence of Stunted Growth Among 
Primary School Children Living in El 
Bagour district

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
زین عبد اللطیف عمر / وائل عباس بحبح 2017

2343 277 كیرلس سمعان محروس نقوال Pediatrics MSc

معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بین 
أطفال المدارس االبتدائیة الذین یعیشون في 

منطقة تال

Prevalence of Stunted Growth Among 
Primary School Children Living in Tala 
district

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
زین عبد اللطیف عمر / وائل عباس بحبح 2017

2346 278 ایمان محمد علي الجمال Pediatrics MSc

معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بین 
أطفال المدارس االبتدائیة الذین یعیشون في 

منطقة شبین الكوم

Prevalence of Stunted Growth Among 
Primary School Children Living in 
Shebin Elkom district

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
زین عبد اللطیف عمر / وائل عباس بحبح 2017

2348 279 شیماء محمود عبد الصادق ھویدي Pediatrics MSc

معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بین 
أطفال المدارس االبتدائیة الذین یعیشون في 

منطقة شبراخیت

Prevalence of Stunted Growth Among 
Primary School Children Living in 
Shubrakhet district

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
زین عبد اللطیف عمر / وائل عباس بحبح 2017

2349 280 اسراء عادل محمد الشافعي الملیجي Pediatrics MSc

معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بین 
أطفال المدارس االبتدائیة الذین یعیشون في 

منطقة الشھداء

Prevalence of Stunted Growth Among 
Primary School Children Living in El 
Shohada district

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
زین عبد اللطیف عمر / وائل عباس بحبح 2017

2354 281 ایناس عبد الموجود محمود سالمھ Pediatrics MSc التقییم االكلینیكي لحدیثي الوالدة Clinical Assessment of Neonates
سھیر سید ابو العال  / مھا  عاطف توفیق 

/ دالیا منیر الالھوني 2017

2370 282 عمرو محمد فتحي الفرماوي سعد Pediatrics MSc
األلبیومین المعدل من نقص الترویة بمصل 

األطفال الذین یعانون من نوبات الصرع
Serum Ischemia-Modified Albumin in 
Children With Epileptic Seizures

احمــــد ثابــــــت محمــــود / مھا عبد 
الرافع البسیوني / نھلھ محمد سعید عبد 

الھادي 2017

2375 283 منار عید عبد الحمید عراقي Pediatrics MSc

معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بین 
أطفال المدارس االبتدائیة الذین یعیشون في 

منطقة بنھا

Prevalence of Stunted Growth Among 
Primary School Children Living in 
Banha district

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
زین عبد اللطیف عمر / وائل عباس بحبح 2017

2376 284 نسرین محمد محمد قطب Pediatrics MSc

معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بین 
أطفال المدارس االبتدائیة الذین یعیشون في 

منطقة دمنھور

Prevalence of Stunted Growth Among 
Primary School Children Living in 
Damnhour district

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
زین عبد اللطیف عمر / وائل عباس بحبح 2017

2385 285 محمد سعید عنبر Pediatrics MSc

دراسة لقیاس مستوي السیلینیوم في دم الحبل 
السري لألطفال حدیثي الوالده مكتملي وغیر 

مكتملي النمو

A Study of measurement of cord blood 
selenium level in preterm and fullterm 
neonates غاده محمد المشد / زین عبد اللطیف عمر 2017

2386 286 مني سعید محمد القباني Pediatrics MSc

معدل حدوث وعوامل الخطر لالصابة بااللتھاب 
الرئوي المصاحب لجھازالتنفس الصناعي ألطفال 

العنایة المركزة

Incidence and Risk Factors of 
Ventilator-Associated Pneumonia in 
Critically Ill Children

 فادي محمد الجندي /    احمد أنور خطاب 
/  محمد سعید المكاوي 2017

2441 287
اسماعیل عبد الھادي عبد الحمید عبد 

الھادي Pediatrics MSc
دراسة لبعض العوامل المصاحبة للیرقان الولیدي 

المطول
Study of some factors associated with 
prolonged neonatal jaundice

مھا عاطف محمد توفیق / دالیا منیر 
الالھوني 2017

2442 288 شیماء فتحي نبوي داود Pediatrics MSc
المؤشرات  الوراثیة الرابطة بین التحكم فى 

السكرى لدى االمھات ورضیعھم

Gentic indices relationship betmeen 
glycemic control of diabetic mothers 
and their infant

سھیر سید ابو العال / نجالء فتحي برسیم / 
رجب محمد داود 2017

2455 289 مروه حلمي محمد Pediatrics MSc
اإلریثروبیتوین كعالج إلعتالل الدماغ من نقص 

الترویة ونقص األكسجین بحدیثى الوالدة

Erythropoietin as a therapy for 
Neonatal Hypoxic Ischemic 
Encephalopathy

احمد ثابت محمود / دالیا منیر الالھواني / 
نھلھ محمد سعید عبدالھادى 2017

2456 290 اماني فوزي محمد اسماعیل Pediatrics MSc
متوسط حجم الصفائح الدمویة لدى األطفال 

المصابین بالتھاب الكبد أ
Mean platelet volume in children with
hepatitis A

سھیر سید ابو العال / مھا عاطف محمد 
توفیق 2017



2467 291 انجي عوض جندي Pediatrics MSc

قیاس نسبة الحدید والماغنسیوم بالدم فى األطفال  
  والمراھقین الذین یعانون من السمنة وعالقتھا 

بالحالة النفسیة والعقلیة للطفل

Estimation of serum iron and 
magnesium levels in obese children 
and adolescents and their relation 
with mental and psychological status

سھیر سید ابو العال / وفاء مصطفي محمد 
ابوالفتوح 2017

2468 292 مصطفي جمال مصطفي الصنصفتي Pediatrics MSc

دراسة مقارنة لمستویات ارتفاع البیلیروبین الكلى 
المقاسة عن طریق الدم مقابل الجلد في حدیثي 

الوالدة

Comparative study of total serum 
bilirubin levels measured via blood 
versus skin in neonates

مھا عاطف توفیق / دالیا منیر الالھوني / 
منن السید سالم 2017

2472 293 مصطفي عبد الفتاح سعد الشافعي Pediatrics MSc
نسبة التروبونین I في األطفال والرضع الذین 

یعانون من الصدمة الناتجة عن تعفن الدم
Troponin I level in Children and 
Infants with septic Shock

احمد أنور خطاب / باسم عبدالفتاح الجزار 
/ ھبھ محمد إبراھیم عبدهللا 2017

2474 294
والء عبد الفتاح محمد عبد الحمید 

حدیفھ Pediatrics MSc

أھمیة قیاس مستوى عامل النمو المتحول بیتا 2
فى لبن األمھات ودم األطفال الرضع وعالقتھ بعدم 

تحمل التغذیة

Value of TGF-β2 measurment in both
 infants serum and their mothers 
breast milk 
and its  correlation with feeding 
intolerance

احمد أنور خطاب / دالیا منیر الالھوني / 
زین عبد اللطیف عمر / محمد سلیمان رزق 2017

2499 295 محمد احمد مجدي عبد الھادي النحاس Pediatrics MSc

دراسة إغالق القناه الشریانیھ لدى االطفال عن 
طریق القسطره القلبیھ  بواسطھ االنواع المختلفھ 

من األجھزه مع عمل متابعھ قصیره المدى 
بواسطھ الموجات فوق الصوتیھ على القلب

Transcatheter Closure of Patent 
Ductus Arteriosus in pediatric age 
Using Different Types of Devices and 
Echocardiographic short-term follow 
up

احمد انور خطاب / احمد معوض األمام / 
رانیا صالح الزیات 2017

2500 296 بسمھ مفید السید شلبي Pediatrics MSc

دراسة ارتباط تعدد األشكال الجینیة لجین 
التریبتوفان ھیدروكسیالز(2) و اضطراب قصور 

االنتباه وفرط الحركة لدى األطفال

Association between Tryptophan 
Hydroxylase 2 Gene Polymorphism 
and Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder in Children

سامح عبد هللا عبد النبي / وفاء مصطفى 
محمد ابو الفتوح / نھى ربیع محمد بیومى 2017

2502 297 مروه منیر شاكر جاد Pediatrics MSc
العالقة بین الكورتیزون لألم قبل الوالدة مع 

ارتفاع الیرقان الوریدى فى حدیثى الوالدة

The Association of Antenatal 
Corticosteroids with 
Hyperbilirubinemia

دالیا منیر الالھوني / عبد الحافظ محمد 
رمضان / حنان مصطفي السید 2017

2510 298 احمد مصطفي عبد المعطي برین Pediatrics MSc

دراسة ارتباط تعدد األشكال الجینیة لجین الریلین
و اضطراب قصور االنتباه و فرط الحركة لدى 

األطفال

Association between Reelin Gene 
Polymorphism and Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder in Children

سامح عبد هللا عبد النبي /  وفاء مصطفى 
محمد ابو الفتوح / نھى ربیع محمد بیومى 2017

2511 299 محمود صبري محمود صالح Pediatrics MSc
مدى توزیع خالیا الدم الحمراء كعالمة تنبؤیة في 

حاالت التسمم الدموي الولیدي
Red Cell Distribution Width as a 
prognostic factor in Neonatal Sepsis غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید 2017

2521 300 محمد عبد الناصر عبد الباسط سالم Pediatrics MSc

الداللة المرضیة لمعامل التغیر في قطر كرات الدم 
الحمراء في األطفال المصابین بحاالت مرضیة 

حرجة

Red Blood Cell Distribution Width as a 
Pragmatic Marker for Outcome in 
Pediatric Critical Illness

فادي محمد الجندي / علیاء عھدي عبد 
العزیز 2017

2526 301 عبد المنعم محمد عیاد Pediatrics MSc

دراسة سرعات خالیا األنسجة العضلیة للقلب في 
األطفال ما قبل سن المدرسة في محافظة المنوفیة 

لعمل قیم مرجعیة

¬¬¬¬Study of myocardial tissue 
velocities in pre-school children in 
Menoufia governorate as reference 
values

فھیمھ محمد حسان /  احمد أنور خطاب / 
رانیا صالح الزیات /باسم عبد الفتاح الجزار 2017

2530 302 محمود نبیل العدوي Pediatrics MSc
اختالل وظائف القلب فى حاالت تسمم الدم 

البكتیرى و الصدمة الدوریة الناتجة عن التسمم
Cardiac Dysfunction in Pediatric 
Sepsis & Septic Shock

فھیمھ محمد حسان  / باسم عبد الفتاح 
الجزار 2017



2536 303 منال ابو الفتوح السید یوسف Pediatrics MSc

نقص نسبھ الصودیوم بالدم في االطفال ذوي 
التھاب القصیبات الھوائیھ وحساسیھ الصدر 

الشدیده
Hyponatremia in hospitalized children 
with bronchiolitis and severe asthma

سھیر سید ابو العال / مھا عاطف محمد 
توفیق / محمد سعید مكاوي 2017

2547 304 محمد حلمي زیان Pediatrics MSc

تقییم نقاط "فشل األعضاء المتتابع"
(نقاط سوفا) في وحدة العنایة المركزة لألطفال

: دراسة تحققیة

Sequential organ failure assessment 
(SOFA) score in the Pediatric 
intensive care unit: A validation study غاده محمد المشد / محمد سعید المكاوي 2017

2581 305 حنان طلعت عبد العزیز شعبان Pediatrics MSc
اكتشاف حاملي مرض انیمیا البحر المتوسط بین 

طالب المرحلة الثانویة بمدینھ الباجور

Identification of thalassemia carriers 
among secondary school students in 
El-Bagor city

سھام محمد رجب / محمد عبد الرحیم 
سلیمان / سامح عبد هللا عبد النبي 2018

2597 306 ساره محمد عاطف عبد العزیز سبیكھ Pediatrics MSc
دراسة مدى انتشار أمراض دم األطفال فى 

مستشفیات جامعة المنوفیة

Epidemiology of Hematological 
Diseases Among Pediatric attending 
Menoufia University Hospitals

فادي محمد الجنـــدي / محمود احمد 
الحـــاوي / ھبھ خضري عالم 2018

2598 307 احمد فؤاد عبد الصادق حلیمھ Pediatrics MSc

مقارنة بین السیلدینافیل والتاداالفیل في عالج 
ارتفاع ضغط الشریان الرئوي بعد عملیات القلب 

المفتوح في األطفال

Comparative study of sildenafil versus 
tadalafil for management of early post-
operative pulmonary hypertension in 
pediatric cardiac surgery patients

 دالیا منیر اللھوني / رانیا صالح الزیات  / 
خالد احمد شمس 2018

2626 308 لورا سامي احمد الصیاد Pediatrics MSc

القیمة التنبؤیة للنسبة بین خالیا الدم البیضاء 
المتعادلة / والكریات اللیمفیة والنسبة بین 

الكریات اللیمفیة / والصفائح الدمویة فى تشخیص 
التسمم الدموى المبكر فى األطفال حدیثى الوالدة

Predictive Value of  Neturophil / 
Lymphocyte Ratio And  Lymphocyte / 
Platelet Ratio in Diagnosis of  Early 
Onset Neonatal Sepsis غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید 2018

2650 309 ھبھ سماح محمد السماني Pediatrics MSc
تقییم دور "سوبار" الذائب في االلتھاب الرئوي 

المكتسب من المجتمع لدي األطفال

Evaluation of serum soluble urokinase 
plasminogen activator receptor 
(suPAR) in pediatric community-
acquired pneumonia

احمد أنور خطاب / محمد سعید المكاوي  / 
نجوان یسري صالح  /شیماء الشافعي 

سلیمان 2018

2656 310 ایمان عیسوي احمد نصر Pediatrics MSc
اكتشاف حاملي مرض الثالسیمیا بیتا بین طالب 

التعلیم الثانوي  بمركز الشھداء بمحافظة المنوفیة

Screening of beta thalassemia carriers 
in high school students in El-
Shohadaa, Menoufia Governorate

سھام محمد رجب / محمد عبد الرحیم 
سلیمان  / وفاء مصطفي محمد ابو الفتوح 2018

2660 311 ھبھ ملیجي محمد شریف Pediatrics MSc
فائدة "سوبار" الذائب في تقییم اإللتھاب الرئوى 

المكتسب من المستشفى لدي األطفال

Utility of serum soluble urokinase 
plasminogen activator receptor 
(suPAR)for evaluation of nosocomial 
pneumonia in children

احمد أنور خطاب/ محمد سعید مكاوي / 
نجوان یسري صالح / شیماء الشافعي 

سلیمان 2018

2663 312 رانده عبد الجواد ابراھیم Pediatrics MSc

االكتشاف المبكر لحاملى مرض البیتا ثالسیمیا في 
طالب المدارس الثانویة بشبین الكوم بمحافظة 

المنوفیة

Screening of beta thalassemia carriers 
in high school students in Shebin El 
Kom -Menoufia governorate

سھام محمد رجب / محمد عبد الرحیم / 
وفاء مصطفي محمد ابو الفتوح 2018

2681 313 رانیا سعید شعبان ابو حجازي Pediatrics MSc
دراسة تأثیر اضافة فیتامین (د) والماغنسیوم  

لالطفال المصابین بالصرع

A STUDY OF THE EFFECT OF 
SUPPLEMENTATION OF VITAMIN D 
AND MAGNESIUM TO EPILEPTIC 
CHILDREN

احمد ثابت محمود / نھلھ محمد سعید / 
سالي محمد الحفناوى 2018



2693 314 محمد موسي حسن الشوني Pediatrics MSc
تقییم مدى االختالل فى توازن الجلوكوز بالدم فى 

األطفال ذوي الحاالت الحرجة
Assessment of glucose homeostasis 
in critically ill children مھا عاطف توفیق / نجوان یسري صالح 2018

2713 315 محمود محمد عبد الحمید اسماعیل Pediatrics MSc
دراسة وبائیة ألمراض الكلي في األطفال فى 

مستشفى جامعة المنوفیة

Epidemiological study of renal 
diseases in pediatrics In Menoufia 
University Hospital

غاده محمد المشد / زین عبداللطیف عمر / 
ھبة هللا محمد ناصربحبح 2018

2718 316 شریف سعید السید البطاوي Pediatrics MSc

تأثیر وجود اإلضطراب المترافع في مخطط 
كھربیة الدماغ على اإلستجابة العالجیة لمرض 

التشنج الطفلي.
The impact of hypsarrhythmia on 
infantile spasms treatment response

دالیا منیر االھوني / محمد سید المكاوى / 
نھلھ محمد سعید 2018

2724 317 نادیھ عطیھ مقاوي Pediatrics MSc
تأثیر برنامج التحفیز المبكر عن طریق الفم على 

التغذیة الفمویةفىاالطفال المبتسرین

Effect of an early oral stimulation 
program on oral feeding of preterm 
infants غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید 2018

2734 318 مني عادل عبد النبي النحراوي Pediatrics MSc
حجم مشكلة البلھارسیا بین االطفال في محافظة 

الغربیة (مركز طنطا)
Prevalence of Schistosomiasis among
children in Elgharbia Governorate

 علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني 
/ زین عبداللطیف عمر 2018

2737 319 محمد عبد الفتاح محمد عبد الحافظ Pediatrics MSc
حجم مشكلة البلھارسیا بین االطفال في محافظة 

المنوفیة (مركز اشمون)
Prevalence of Schistosomiasis among
children in Menoufia Governorate

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
زین عبداللطیف عمر 2018

2741 320 احمد جمال سرور محمد علي Pediatrics MSc

متوسط حجم الصفائح الدمویة كعامل تنبُئي في 
األطفال حدیثي الوالدة المصابین بمتالزمة ضیق 

التنفس
Mean platelet volume as a prognostic 
factor in neonatal respiratory distress غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید 2018

2743 321 احمد عمر عبده الشیخ Pediatrics MSc
دراسة سریریة للضائقة التنفسیة عند حدیثى 

الوالدة ونتائجھا
A Clinical Study of Respiratory 
Distress in Newborn and its Outcome دالیا منیر الالھوني / حنان مصطفى السید 2018

2745 322 سالي محمد عمر الفقي Pediatrics MSc
تقییم بیروكسیردوكسین -2 في األطفال الذین 

یعانون من أنیمیا البحر المتوسط
Evaluation Of Peroxiredoxin-2 in 
Children with Beta Thalassemia

فادي محمد الجندى / محمود احمد الحاوى 
/  أمیره محمد فؤاد  شحاتھ 2018

2746 323 مصطفي عبد الفتاح عبده Pediatrics MSc

مادة ان تیرمینال برو ناتریوریتك ببتید من النوع 
(ب) بالبول 

فى االطفال حدیثي الوالدةالذین یعانون من ضائقة 
تنفسیة

Urinary N-terminal pro-Brain 
Natriuretic peptide (NT-proBNP)in 
neonates with respiratory distress دیناعبدالرازق میدان / رانیا صالح الزیا ت 2018

2747 324 اسماء ابراھیم السید محمد شرف Pediatrics MSc
دراسة تأثیر اضافة فیتامین د لالطفال المصابین 

بالربو الشعبي

A Study of the Effect of Vitamin D 
Supplementation to Asthmatic 
Children

احمد ثابت محمود / مھا عبدالرافع 
البسیوني / نھلھ محمد سعید 2018

2760 325 ایفان سیف النصر عبد الستار Pediatrics MSc
فائدة قیاس الالكتات فى البالزما في األطفال ذوي 

الحاالت الحرجھ
Utility of plasma lactate measurement 
in critically ill children

 دالیا منیر اللھواني  / محمد سعید 
المكاوى / خالد عبد المؤمن خلفیھ 2018

2761 326 احمد محمد احمد شلبي Pediatrics MSc دراسة وراثیة للخصیةالمعلقھ في الرضع واألطفال
Genetic studyof undescended testis in 
infants and children

سھیرسیدابوالعال / مھا عاطف توفیق / 
تامرفخریعبدالعزیز / عصام شوقى خطاب 2018

2763 327 زینب سامي عبد الفتاح نوار Pediatrics MSc

دراسة البیتا2میكروجلوبیولین واللیبوكالین 
المصاحب النزیم الجیالتینیز للخالیا البیضاء 

المحببة المتعادلة ونسیة حمض الیوریك البولي 
الي الكریاتینین في االختناق الولیدى

Urinary B2microglobuline,Neutrophil 
GelatinaseAssociated Lipocaline and 
uric acid/creatinine ratio In Perinatal 
Asphyxia

دینا عبد الرازق میدان / رانیا صالح 
الزیات / ریھام صالح الزیات 2018

2765 328 نورا عبد الصبور محمود حسین Pediatrics MSc

دراسةنسبةالكریاتنین 
والیوریا فى حاالت االختناق الولیدى فى االطفال 

المبتسرین
Study of urea and creatinine ratio as 
marker in neonatal asphyxia

سھیر السید ابو العال / دالیا منیر الالھوني 
/ حنان مصطفى السید 2018



2770 329 نرمین عالء الدین نجیب شقره Pediatrics MSc

تأثیر العالمات الوراثیة الناتجة من ارتفاع نسبة 
سكر الدم لدي االمھات على ذویھم من حدیثي 

الوالدة

The Effect of Genetic Markers of 
Maternal Hyperglycemia on Neonatal 
Outcome

احمد أنور خطاب / دالیا منیر الالھوني / 
نجالء فتحى برسیم / عصام شوقى خطاب 2018

2771 330 شرین سعد عبد الحلیم شاھین Pediatrics MSc
جودة الحیاة في األطفال الذین یعانون من 

المتالزمةالنفروزیھ
Quality of life in children with 
nephrotic syndrome

غاده محمد المشد  / ھبھ هللا محمد ناصر 
بحبح 2018

2775 331 محمد علي الحاج علي Pediatrics MSc
دور شرائط البول الكاشفة في تشخیص االلتھاب 

السحائي في االطفال
Role of urine reagent strips in 
diagnosis of childhood meningitis

احمد ثابت محمود / نھلھ محمد سعید / ریم 
محسن الخولي 2018

2778 332 محمد محمد صبحي زاید Pediatrics MSc
أحدث اإلرشادات التوجیھیة في عالجاألمراض 

الشائعة في وحدة األطفال حدیثي الوالدة
Recent Guidelinesin Management of 
Common Diseases in NICU غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید 2018

2783 333 ایات عبد ربھ یوسف تركي Pediatrics MSc

االرتباط بین عامل نمو الخالیا اللیفیة23وتضخم 
البطین األیسر في األطفال الذین یعانون من مرض 

الكلى المزمن

The Association between The FGF23 
And Left Ventricular Hypertrophy In 
Children with Chronic Kidney Disease

فھیمھ محمد حسان / نجوان یسري صالح 
/ ھبھ هللا محمد ناصر بحبح 2018

2795 334 فرج سعد ابراھیم سعد Pediatrics MSc
القیمة التنبؤیة لحجم الصفائح الدمویة في األطفال 
حدیثي الوالدة المولودین ألمھات مصابین بالسكر

Predictive Value of Mean Platelet 
Volume in 
Infant of Diabetic Mother غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید 2018

2802 335 میاده حازم عبد هللا Pediatrics MSc

القیمة التشخیصیة والتنبؤیة لبروتین النیوتروفیل 
لیبوكالین فى حاالت التسمم الدموى لألطفال 

حدیثى الوالدة

Value of NGAL(Neutrophil Gelatinase 
Associated Lipocaline) As a 
Diagnostic &Prognostic Marker For 
Neonatal Sepsis

فادي محمد الجندى / دینا عبد الرازق 
میدان / دالیا حسنى ابو العال 2018

2828 336 ایمان نصر الدین خلیل البربري Pediatrics MSc

استخدام نسبة الخالیا المتعادلة الي الخالیا 
اللیمفاویة في تشخیص وتقییم حاالت األطفال 

الحرجة
Utility of Neutrophil / Lymphocyte 
Count Ratio in Critically Ill Children

فادي محمد الجندي / محمد سید المكاوي / 
نجوان یسري صالح 2018

2833 337 شیماء محمد احمد نمیر Pediatrics MSc
فائدة مؤشرات الصفائح الدمویة في األطفال الذین

یعانون من الحاالت الحرجة
Utility of platelet indices in critically ill 
children

احمد انور خطاب / محمد سعید المكاوي  / 
نجوان یسري صالح 2018

2834 338 ابراھیم جمال الدین عوض زالبیھ Pediatrics MSc

تقییم مستوى عیار مضاد ستربتولیزین س في 
األطفال األصحاء في سن المدارس في محافظة 

المنوفیة

Assessment of Anti streptolysin O 
titre in  healthy  school age children in 
Menoufia governorate

فادي محمد الجندي  / محمد عبد السالم 
زنون / حنان مصطفي السید 2018

2835 339 احمد صدقي علي ابراھیم Pediatrics MSc

تقییم مستوى عیار مضاد ستربتولیزین س في 
األطفال األصحاء في سن المدارس فى محافظة 

القلیوبیة

Assessment of Anti streptolysin O 
titre in  healthy  school age children in 
Qaliobia governorate

فادي محمد الجندي  / محمد عبد السالم 
زنون / حنان مصطفي السید 2018

2836 340 مدیحھ عبد السالم عبد العظیم الجرش Pediatrics MSc

تـأثیر نسبة الھیموجلوبین علي كفاءة العالج 
الضوئي لألطفال حدیثي الوالدة الذین یعانون من 

مرض الیرقان الفسیولوجي

The influence of hemoglobin level on 
the efficacy of phototherapy in 
neonatal jaundice دالیا منیرالالھوني / محمد سعید المكاوي 2018

2837 341 شیماء عمر محمد االودن Pediatrics MSc

معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بین 
أطفال المدارس االبتدائیة الذین یعیشون في 

منطقةالریاض

Prevalence of Stunted Growth 
AmongPrimary School Children 
Livinginel reyad district

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
زین عبد اللطیف عمر / وائل عباس بحبح 2018

2838 342 ایمان صالح احمد العدوي Pediatrics MSc

معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بین 
أطفال المدارس االبتدائیة الذین یعیشون في 

منطقة كفر الشیخ بمحافظة كفر الشیخ

Prevalence of Stunted Growth Among 
Primary School Children Living in Kafr 
El Sheikh district in Kafr El sheikh

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
زین عبد اللطیف عمر / وائل عباس بحبح 2018

2843 343 ابراھیم سعید ابراھیم جمعھ Pediatrics MSc

مستوي ھرمون اللبتین 
لدي األطفال الذین یعانون من السمنة وحساسیھ 

الصدر

 In obese childeren  Serum leptin 
level 
Suffering from bronchial asthma

مھا عاطف توفیق / سھیر سید ابوالعال / 
ھبھ محمد عبدهللا 2018



2844 344 احمد محمد عبد السالم العزاوي Pediatrics MSc

دور الببتید النھائي األمیني لسابق الكوالجین٣  
كعالمھ حیویھ في تشخیص والتنبؤ بالتسمم 

الدموى فى وحدة العنایة المركزة لألطفال في 
مستشفى جامعھ المنوفیة

Role of Procollagen Type III 
Aminoterminal Propeptide (PIIINP) as 
A Diagnostic and Prognostic 
Biomarker for Sepsis in Pediatric 
Intensive Care Unit of Menoufia    
University Hospital

احمد أنور خطاب  /  نجوان یسري صالح / 
شیماء الشافعي سلیمان 2018

2845 345 ھدي ایھاب محمد الیماني Pediatrics MSc
استخدام تحلیل الكالبروتیكتین في الدم لدى 

األطفال الرضع والخدج ذوي مرضى تسمم الدم
Utility of serum calprotectin  in  
neonatal sepsis دالیا منیر الالھوني  / محمد سعید المكاوي 2018

2846 346 محمد عبد هللا محمد فارع Pediatrics MSc
مستوى الثرمبومودیلین بالمصل في األطفال 

حدیثي الوالدة المصابین بالصدمة نتیجھ تسمم الدم

Serum Thrombomodulin Level In 
Neonates 
With Septic Shock احمد ثابت محمود / دالیا منیرالالھوني 2018

2847 347 عصام یحیي محمد عبد الفتاح Pediatrics MSc
دراسة التھابات مجرى البول في األطفال الذین 

یعانون من ارتفاع في درجة الحرارة
Study of urinary tract infection among 
febrile children سھیر السید ابو العال / مھا عاطف توفیق 2018

2848 348 مروه نجاح الزعفراني االغا Pediatrics MSc
ھل زیادة الكلوراید في الدم حالة حمیدة في 

األطفال ذوي الحاالت الحرجة؟
Is hyperchloremia a benign condition 
in critically ill children?

 فادي محمد الجندي  / خالد عبدالمؤمن 
خلیفھ / محمد سعید المكاوي 2018

2849 349 دالیا صابر سعد عبد الحمید Pediatrics MSc
التقییم الوراثي لألطفال المصابین بمرض 

التشنجات الحراریة
Genetic evaluation of children with 
febrile seizures

سامح عبدهللا عبد النبي / نجالء فتحي 
برسیم  / عصام شوقي خطاب 2018

2850 350 علیاء اشرف علي شرف الدین Pediatrics MSc

تقییم معامل نمو الخالیا اللیفیة ٢٣في التسمم 
الدموى لالطفال حدیثي الوالده للكشف المبكر عن 

إصابة الكلى الحاد

Role Of Fibroblast Growth Factor 23 
To Predict Acute Kidney Injury In 
Neonatal Sepsis

 فھیمھ محمد حسان /  رانیا صالح الزیات 
/  كریمھ عبد الھادي دیاب 2018

2851 351 غاده محمد النبوي زھو Pediatrics MSc
الكشف عن فیروس الھربس البسیط من النوع 

األول في األطفال المصابین بالتھاب الدماغ
Detection of Herpes Simplex Virus 
Type 1 in children with Encephalitis

سامح عبد هللا عبد النبي / وفاء مصطفي 
محمد ابو الفتوح / نجوان یسري صالح / 

شیماء الشافعي سلیمان 2018

2857 352 احمد عبد الرحیم علي الطنوبي Pediatrics MSc

 معدل انتشار مرض نقص ھرمون الغدة الدرقیة 
الخلقي بمحافظة كفر الشیخ من 2012 حتى 

2016

Prevalence of Congenital 
Hypothyroidism in Kafr Elsheikh 
Governorate From 2012 to 2016 احمد ثابت محمود  /  نجوان یسري صالح 2018

2858 353 احمد عبد الفتاح قطب قاسم Pediatrics MSc

أھمیة متابعة نسبة الصفراء في الیوم االول من 
العمر في تقییم حدوث الیرقان الولیدي عند 

األطفال حدیثي الوالدة

Value Of  First Day  Bilirubin 
Measurment In Predicting The 
Development Of Significant Neonatal 
Hyperbilirubinemia

مھا عاطف توفیق /  دینا عبد الرازق 
میدان / محمود احمد الحاوي 2018

2860 354 مھا سامي محمد سلیمان Pediatrics MSc دي دایمر:عامل مفید في التسمم الدموي للرضع
D-dimer: A Useful Marker in Neonatal 
Sepsis

فادي محمد الجندي / مآثر كامل الشافعي / 
حنان مصطفي السید 2018

2870 355 جھاد صبحي محمد حسانین Pediatrics MSc
دراسة المعرفھ والسلوك

 بین حاالت الصرع
study of cognition and behavior 
among epileptic children

 احمد ثابت محمود  / لمیاء جمال الدین 
الحمراوي / نھلھ محمد سعید 2018

2888 356 احمد محمد عبد اللطیف حرب Pediatrics MSc
مستویات الزنك والنحاس والحدید والسیلینیوم في 

األطفال الذین یعانون من الصرع

Serum Zinc, Copper, Iron and 
Selenium levels
 in Epileptic Children احمد ثابت محمود / نھلھ محمد سعید 2018

2899 357 احمد محمد الدسوقي محمد Pediatrics MSc
القیمھ التشخیصیة ل YKL-40 (واى كى أل 40 

(فى األطفال المصابین بحساسیھ الصدر
Diagnostic value of YKL-40 in 
asthmatic children

فھیمھ محمد حسان / باسم عبدالفتاح 
الجزار / محمد جمال الدین الھلباوي 2018

2901 358 ایھاب خضر عطا  خضر Pediatrics MSc

تقییم عامل نمو بطانة األوعیة الدمویة لدى 
األطفال المصابین بمرض أنیمیا البحر األبیض 

المتوسط وأنیمیا الخالیا المنجلیة

Assessment of Vascular Endothelial 
Growth Factor in Children with Beta 
thalassemia and Sickle Cell Anemia

احمد انور خطاب /  دالیا حسني ابو العال / 
محمود احمد الحاوى 2018



2916 359 محمد السید محمود الحاطي Pediatrics MSc

دور مصل اس 100 بي بروتین و نیورون 
سبسیفیك انولیز للتنبأ باالصابات العصبیة بوحدة 

العنایة المركزة لالطفال

أطروحة

The role of S100 B protein and neuron 
specific enolase as predictors of 
neurological affection in Pediatric 
Intensive Care Unit

سامح عبد هللا عبد النبي / نجوان یسري 
صالح / نھلھ محمد  سعید  / سالي محمد 

الحفناوي 2018

2927 360 شریھان السید سعد غانم Pediatrics MSc

تقییم مستوى الكالسیوم والفسفور والمغنیسیوم 
في الدم لدى األطفال حدیثي الوالدة المصابین 

بمرض التسمم الدموى
Estimation of Calcium, Magnesium and
Phosphorus Levels in Neonatal Sepsis دالیا منیر الالھوني / محمود احمد الحاوي 2018

2932 361 الھام السید ابو یوسف Pediatrics MSc

دور استنتاجات الموجات فوق الصوتیة على 
الجمجمة في األطفال الخدج في التنبؤ بتطور 

الشلل الدماغي

The Role OF Cranial Ultrasound 
Findings in preterm infants in 
Prediction of the development of 
cerebral palsy

سھیر السید ابو العال / دالیا منیر الالھوني 
/ حنان مصطفي السید 2018

2935 362 احمد عبد السالم السید Pediatrics MSc
دراسة المیكرو ار-ان-ایھ 15-ایھ فى حدیثى 

الوالده المصابین بالتسمم الدموى Study of miR-15a in neonatal sepsis
دینا عبد الرازق میدان / رانیا صالح 

الزیات / سالي محمد الحفناوى 2018

2946 363 دعاء احمد احمد ابو السعد Pediatrics MSc
دراسة بعض معاییر خالیا الدم في التسمم الدموي 

عند االطفال حدیثي الوالدة
Study of Some Haematological 
Parameters in Neonatal Sepsis مھا عاطف توفیق / فادي محمد الجندى 2018

2967 364 نھلھ احمد محمد صالح Pediatrics MSc

دراسة الحمض النووي الریبوزي الصغیر 375 
ایھ في االطفال حدیثي الوالدة المصابین باالعتالل 

الدماغي نتیجة نقص االكسجین
Study of Micro RNA-375a in neonatal 
Hypoxic Ischemic Encephalopathy

دینا عبد الرازق / رانیا  صالح الزیات / 
منال عبد المنعم اللیثي 2018

2981 365 ساره احمد عبد السالم نجم Pediatrics MSc
دراسة زیادة مستوي البیلیروبین بعد العالج 

الضوئى في االطفال حدیثي الوالدة والخدج
Rebound Hyperbilirubinemia after 
Phototherapy in Neonates

سھیر السید ابو العال / مھا عاطف توفیق / 
دالیا منیر الالھوني 2018

2982 366 محمد نبیل طھ Pediatrics MSc
دراسة تأثیر إضافة فیتامین ھـ  على النظام 

المضادة لألكسدة فى یرقان األطفال حدیثى الوالدة

Effect of Vitamin E Supplement on the 
oxidative stress in the Neonates with 
indirect Hyperbilirubinaemia

فادي محمد الجندى / محمود احمد الحاوى 
/ منال عبد المنعم اللیثي 2018

2987 367
اسماء علي عبد الرزاق عبد العزیز 

عمار Pediatrics MSc
دراســة العالقة بین اضطراب فرط الحركة ونقص 

االنتباه والسمنة لدى األطفال

Study the Relation between Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder and 
obesity in Children

 فھیمھ محمد حسان   / سامح عبد هللا عبد 
النبي  /نھلة محمد سعید 2018

3003 368 عبدهللا السید احمد عطیھ Pediatrics MSc
عرض توزیع كرات الدم الحمراء (RDW)في 

مرض  الذئبة الحمراء
Red cell distribution width in systemic 
lupus erythematosus

احمــــد أنور خطــــــاب / ھبھ هللا محمد 
ناصر حامد بحبح 2018

3023 369 ھایدي رفعت الشراكي Pediatrics MSc
الرنین المغناطیسي T2*  للقلب والكبد في  

مرضى الثالسیمیا الكبرى
Cardiac and liver MRI T2* in pediatric 
patient with β-thalassemia major احمد أنور خطاب / محمود احمد الحاوي 2018

3025 370 ھند اسماعیل عبد الجواد ابو خلیل Pediatrics MSc

تأثیر أنمیا نقص الحدید على مستوى 
الھیموجلوبین السكرى فى األطفال التى تعاني من 

مرض السكر المنتظم

Study the effect of Iron Deficiency 
Anemia on
Hemoglobin A1c Levels in controlled 
diabetic Children مھا عاطف توفیق / نجالء برسیم 2018

3057 371 عبیر یحیي محمد الشامي Pediatrics MSc
تقیم نقص مستوى االلبیومین فى الدم كداللھ على 
التاثیر السلبى على االطفال ذوي الحاالت الحرجة

Hypoalbuminemia as a marker of 
adverse outcome in critically ill 
children احمد انور خطاب / علیاء عھدي عبد العزیز 2018

3064 372 دعاء حاتم منصور محمد Pediatrics MSc

دور بروتین المایلین األساسي فى التنبؤ باإلعتالل 
العصبي

بوحدة العنایة المركزة لألطفال

The Role of Myelin Basic Protein in 
Prediction of Neurological Morbidity in 
Pediatric Intensive Care Unit

وفاء مصطفي ابو الفتوح   / نجوان یسرى 
صالح  / سالى محمد الحفناوى 2018



3073 373 باسم محمد مصطفي احمد Pediatrics MSc

تقییم تركیزات الزنك والنحاس في مصل األطفال 
ذوى الحاالت الحرجة في وحدة العنایة المركزة 

لألطفال فى مستشفى جامعة المنوفیة

Assessment of serum zinc and copper 
concentrations in critically ill children 
in pediatric intensive care unit at 
Menoufia university hospital

فادي محمد الجندى / محمد سعید المكاوى 
/ ریم محسن الخولى 2018

3095 374 احمد مھدي السید فتیح Pediatrics MSc
مستوي اإلندوكان بمصل األطفال المصابین 

بالتسمم الدموي
Serum Endocan Level in Childern with 
Sepsis

فھیمھ محمد حسان  / رانیا صالح الزیات / 
شیماء الشافعي سلیمان 2018

3110 375 مي محمود حامد بشیر Pediatrics MSc
تأسیس مخطط بیاني لتطور األطفال (30-0) 

شھر في منوف محافظة المنوفیة

Establishment of A chart for infants' 
development (0_30) months in Menouf  
 Menoufia Governorate

علي محمد الشافعي / زین عبداللطیف عمر 
/ وائل عباس بحبح 2018

3111 376 سرور فایز محمود Pediatrics MSc
تأسیس مخطط بیاني لتطور األطفال (30-0) 

شھرفي شبین الكوم محافظة المنوفیة

Establishmentof A chart for infants' 
development (0_30) months in Shebin 
ElKom Menoufia Governorate

علي محمد الشافعي / زین عبداللطیف عمر 
/ وائل عباس بحبح 2018

3118 377 ولید فتحي محمد شلبي Pediatrics MSc

تأثیر العالج الضوئي علي عالمات الموت 
المبرمج للخالیا في األطفال حدیثي الوالدة كاملي 

النمو الذین یعانون من الیرقان

Effect of phototherapy on markers of 
apoptosis in term newborn with 
hyperbilirubinemia

احمد أنور خطاب /  باسم عبد الفتاح 
الجزار / محمد جمال الدین الھلباوي 2018

3128 378 رانیا مجدي إمام الغنیمي Pediatrics MSc
الكشف عن مضاد مستقبل إن- میثیل دي- 

اسبارتات فى األطفال المصابین بالتھاب الدماغ
Detection of Anti N-methyl D-Aspartate 
receptor in children with Encephalitis

سامح عبد هللا عبد النبي  / وفاء مصطفى 
ابو الفتوح / نجوان یسرى صالح / شیماء 

الشافعى سلیمان 2018

3131 379 احمد المحمدي عبد المنعم محفوظ Pediatrics MSc

القیمھ التشخیصیة والتنبؤیة  للثرومبومدیولین 
في التسمم الدموى في الحاالت الحرجة لمرضي 

االطفال

Value of thrombomodulin as a 
diagnostic and prognostic marker for 
sepsis in critically ill pediatric patients.

احمد أنور خطاب  / أشرف عبد الرءوف 
داود / نجوان یسري صالح 2018

3133 380 ابراھیم عبد الرحمن سلیمان Pediatrics MSc

قیاس مستوى بروتین (سى ) وبروتین ( إس ) 
فى االطفال المصابین بالصرع ویتلقون عالج 

فالبروات الصودیوم وغیره من االدویة المضادة 
للصرع

Plasma level of Protein C and protein 
S among 
Epileptic children treated by sodium 
valproate and other Anti-epileptic 
drugs

احمد ثابت محمود /  أحمد سنبل  / نھلھ 
محمد سعید 2018

3137 381 نورا وھدان عرفھ مصطفي Pediatrics MSc
تقییم مستویات اللیبوكسین أ-4 في الرضع 

واألطفال الذین یعانون من صفیر الصدر
Evaluation of Levels of Lipoxin A4 in 
Wheezy Infants and Children

فھیمھ محمد حسان / باسم عبد الفتاح 
الجزار 2018

3143 382 مروه محمد عبدهللا خلیل Pediatrics MSc

مقارنة الموجات الصوتیة على القلب بین استخدام 
األسیتامینوفین مقابل األیبوبروفین عن طریق الفم 

فى عالج القناة الشریانیة السالكة فى األطفال 
حدیثى الوالدة

Echocardiographic Comparison 
between use of Oral Acetaminophen 
versus ibubrufen in Management of 
Patent Ductus arteriosus In Neonates غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید 2018

3146 383 ھبھ هللا عبد الحلیم محمد إسماعیل Pediatrics MSc

األوستیوبروتجرین كأحد العالمات البیولوجیة 
لمرض إعتالل عضلة القلب التمددى في طب 

األطفال
Osteoprotegerin as a Biomarker in 
Dilated Cardiomyopathy in Pediatrics

احمد أنور خطاب / رانیا صالح الزیات / 
سالي محمد الحفناوى 2018

3149 384 یاسمین فتحي صابر محمد حموده Pediatrics MSc
دراسة تعبیر الحامض النووي الریبوزي الدقیق 

في االطفال المصابین بداء السكري من النوع االول

Study of MicroRNA expression profile 
in children with type 1 diabetes 
mellitus

نجالء فتحي برسیم / إیمان مسعود عبد 
الجید مسعود / مروه محمد محمود محسب 2018



3160 385 ھدي علي العباسي Pediatrics MSc
بروتین سي النشط المتسلسل واالضطرابات 

االلكترولیھ في التسمم الولیدى

Serial CRP and electrolyte 
disturbances in
Neonatal septicemia

سھیر سید ابوالعال / مھا عاطف محمد 
توفیق / دینا عبدالقادر میدان 2018

3175 386 مي سامي عبد الغنى غانم Pediatrics MSc

تأثیر استنشاق عقار البودیسونید علي حدیثى 
الوالدة مكتملي النمو المصابین بمتالزمة شفط 

العقي

EFFECT OF INHALED BUDESONIDE 
THERAPY
IN FULL TERM NEONATES WITH 
MECONIUM ASPIRATION SYNDROME. غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید 2018

3201 387 ریم محمد فتوح شلبي Pediatrics MSc
االرتباط بین وظائف الغدة الدرقیة ومؤشرات 

الدھون فى األطفال والمراھقین المصابین بالسمنة

Association between Thyroid Function 
and Lipid Profile Parameters among 
Obese Children and Adolescents

مھا عاطف توفیق / نجالء فتحي برسیم / 
مروه محمد محسب 2018

3237 388 علي علي محمد سلیم Pediatrics MSc

الوقایة من قرحة اإلجھاد لدي األطفال ذوي 
الحاالت

 المرضیة الحرجة
Stress Ulcer Prophylaxis in Critically 
Ill Children سھیر سید ابو العال / محمد سعید المكاوي 2018

3239 389 احمد عبدالعظیم عبدالقادر بدر Pediatrics MSc

اعتالل االوعیھ الدمویة ومدى شده مرض انیمیا 
الخالیا المنجلیة وعالقتھا بتعدد اشكال الجین 

المصنع ألوكسید النیتریك البطانیة

Vasculopathy and Disease Severity of 
Sickle Cell Disease and Its Relation To 
Endothelial Nitric Oxide Synthase 
Gene Polymorphism

فھیمھ محمد حسان / محمود احمد الحاوي 
/ حنان مسعد اسماعیل بدیر 2018

3247 390 ریم صالح عبد الرسول عفیفي Pediatrics MSc

التنبؤء بدور تعدد االشكال لجین اللوكیمیا/ 
 (BCL11A) اللیمفاویة للخالیا ب 11 الف

والمضاعفات الناجمة عن مرض أنیمیا الخلیة 
المنجلیة في طب األطفال

Predictive Role of B-cell 
lymphoma/leukemia 11A Gene 
polymorphism and Complications of 
Sickle Cell Disease in Pediatrics

 محمود احمد الحاوي / حنان مسعد 
اسماعیل بدیر 2018

3250 391 محمود حمدي رمضان المال Pediatrics MSc
قیاس مستوى ببتید الناتریوتریك القلبى كداللة 

تشخیصیة باالطفال المصابین بالصرع

Assessment of Brain-type natriuretic 
peptide as a diagnostic marker in 
Epileptic Children

احمد ثابت محمود  / مھا أحمد البسیوني / 
نھلھ محمد سعید 2018

3254 392 ایمان شوقي محمد العطار Pediatrics MSc
عدوى المیكروب الحلزوني عند األطفال المصابین 

بالنوع األول من داء البول السكري
Helicobacter Pylori Infection in 
Children with Type 1 Diabetes Mellitus مھا عاطف توفیق / سھیر سید ابو العال 2018

3260 393 ساره عبدالفتاح محمد صبح Pediatrics MSc

تقییم مستوى اإلنترلیوكین 6 فى مصل الدم فى 
حاالت اإللتھاب السحائى البكتیري والفیروسي فى 

األطفال.

Assessment of Interleukin-6 (IL-
6)Level in children with bacterial and 
viral Meningitis.

غاده محمد المشد / ھبة هللا محمد  ناصر 
بحبح / شرین صبحي السید النیداني 2019

3271 394 احمد جالل السعدني Pediatrics MSc

دور التصویر باألشعة فوق الصوتیة للورید 
األجوف السفلي في تقییم اإلرتشاح المائى لألطفال 

المصابین بالمتالزمة الكلویة

The role of inferior vena cava diameter 
sonography in the assessment of 
hypo –and hypervolemic edema in 
children with nephrotic syndrome

نجوان یسري صالح  / ھبھ هللا محمد 
ناصر بحبح 2019

3285 395 اسراء كمال الباز Pediatrics MSc
دراسة دور الغولوبولین المناعي الوریدي في 

عالج التھاب المخ عند االطفال

The role of Intravenous 
immunoglobulin  in  treatment of 
pediatric encephalitis

سامح عبدهللا عبد النبي / نجوان یسري 
صالح / نھلھ محمد سعید 2019

3286 396 رنا خیري رشاد احمد Pediatrics MSc

العالقة بین تعددالشكل الوراثى  لجین مستقبل 
الجلوكوكورتیكوید (بى سى ال1) والبدانة فى 

األطفال المصابین بمتالزمة داون

Association between bcl-I 
Polymorphism of the Glucocorticoid 
Receptor Gene and Obesity in 
Children with Down syndrome

وفاء مصطفي محمد ابو الفتوح  / ھبھ هللا 
محمد ناصر بحبح /  منال عبد المنعم اللیثى 2019



3291 397 ایمان عبد الموجود محمود سالمھ Pediatrics MSc

الدراسة اإلكلینیكیة لالنترلوكین-27 في تشخیص 
والتنبؤ بالتسمم الدموى فى وحدة العنایة المركزة 

لألطفال

Clinical study of Interleukin-27 as a 
Diagnostic and Prognostic Biomarker 
for Sepsis in Pediatric Intensive Care 
Unit

نجوان یسري صالح / وائل عباس بحبح / 
شیماء الشافعي سلیمان 2019

3292 398 دینا عبد المنعم الجبالي Pediatrics MSc

االرتباط بین الھیموجلوبین السكري لألمھات 
ومعدل حدوث المضاعفات الولیدیة فى األطفال 

الرضع لألمھات المرضي بداء السكرى

Correlation Between Maternal 
Hemoglobin A1c And Rate of Neonatal 
Complications in Infants of Diabetic 
Mothers فادي محمد الجندي / نھي محمد عاشور 2019

3301 399 امیره محمد صالح یسن Pediatrics MSc

مستوى البروتین الملحي الحامضي في الدم 
المصل بالولدان الخدع المصابین بالتھاب القولون 

الناخر

Serum intestinal fatty acid binding 
protein level in diagnosis of preterm 
neonates with Necrotizing 
Enterocolitis

احمد ثابت محمود / مھاالبسیوني / نھلھ 
محمد سعید 2019

3303 400 محمد  محمود  رزق  عوض Pediatrics MSc
تقییم  وظائف  الغدة  الدرقیة  في  أمراض  الكلي 

 المزمنة في  األطفال

Assessment  Of  Thyroid  Function  In  
Children  With  Chronic  Kidney  
Disease

غاده  محمد  المشد / ھبھ  هللا  محمد  
ناصر  بحبح 2019

3308 401 ھبھ حلمي داود Pediatrics MSc

تأثیر وظیفة الغدة الدرقیة على مقاومة 
اإلرثروبویتین وزیادة الوزن بین الجلسات في 

األطفال مرضى الغسیل الكلوى المزمن

Effect of Thyroid Function on 
Erythropoietin Resistance and 
Interdialytic Weight Gain in Children 
on Regular Hemodialysis

غاده محمد المشد / ھبھ هللا محمد ناصر 
بحبح 2019

3309 402 احمد فؤاد شبل  السید زاید Pediatrics MSc
مستوى الجلوتامین في بالزما األطفال مرضى 

الحاالت الحرجة
Glutamine plasma level in critically ill 
children

سامح عبدهللا عبد النبي / نھلھ مـــحــمــد 
سـعــیـد /مروي لطفي عبد المنعم ھالل 2019

3311 403 جمال إبراھیم محمد شعبان Pediatrics MSc
تغذیة األطفال المصابین بأمراض حرجھ وعالقتھ 

المحتملة بالنتائج السریریة
Feeding of critically ill children and its 
possible relation to clinical outcome

 محمدسعید المكاوي / علیاء عھدى 
عبدالعزیز 2019

3313 404 سھیلھ عابد عبد السالم Pediatrics MSc

مقارنة بین الحدید المتحد باألحماض األمینیة 
والالكتوفیرین و الالكتوفیرین مع الحدید و الحدید 
التقلیدي في عالج األطفال المصابة بأنیمیا نقص 

الحدید

Comparison between Oral Iron Amino 
Acid Chelate, Lactoferrin, Lactoferrin 
With Iron and traditional iron In The 
Treatment Of children with Iron 
Deficiency Anemia محمود احمد الحاوي / وائل عباس بحبح 2019

3314 405 مروه إبراھیم حامد حبیب Pediatrics MSc

تأثیر عقار ل كارنیتین علي عالج األنیمیا في 
مرضي األطفال الخاضعین بإنتظام لجلسات الغسیل 

الكلوي

Effect of L_Carnitine Therapy on 
Anemia
Therapy in Pediatric Patients on 
Regular Hemodialysis

غاده محمد المشد / محمود احمد الحاوي   
/ ھبھ هللا محمد ناصر بحبح 2019

3328 406 دینا عادل زكریا عافیھ Pediatrics MSc

التغذیة الوریدیة المبكرة مقابل التغذیة الوریدیة 
المتاخرة في االطفال اللذین یعانون من الحاالت 

الحرجة
Early versus late parental nutrition in 
critically ill children نجوان یسري صالح / محمد سعید المكاوي 2019

3329 407 زینب محب محمد فاید Pediatrics MSc
تأثیر العالج الضوئي على عدد الصفائح الدمویة 

فى االطفال حدیثى الوالدة المصابین بالصفراء
Effect of Phototherapy on Platelets 
Counts in Neonatal Jaundice غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید 2019

3342 408 احمد سعید محمد النشار Pediatrics MSc

دراسة العامل المحفز لمستعمرة كرات الدم 
البیضاء المحببھ كمؤشر لألطفال المصابین 
باأللتھاب الرئوي الناتج عن جھاز التنفس 

الصناعي

Study of granulocyte colony 
stimulating factor as a biomarker for 
children with Ventilator associated 
pneumonia.

سھیر سید ابو العال / نجوان یسري صالح 
/ مني صالح الدین حبیب 2019



3348 409 سند جمال ابراھیم بدر Pediatrics MSc
قیاس مستوى تغیربروتین االمیلوید (أ) باالطفال 

المصابین بالصرع الحاد
Human serum amyloid A protein 
changes in acute epilepsy in children

مھا عاطف محمد توفیق  / ولید فتحي 
محمد عبدالعظیم 2019

3350 410 مصطفي سعودي نبوي غنیم Pediatrics MSc

عوامل الخطر لنسبة الوفیات في وحدات العنایة 
المركزة لالطفال        حدیثي الوالدة بمركز 

الشھداء

Mortality Rate Risk Factor In Neonatal 
Intensive Care Units In El Shohadda 
District غاده محمد المشد / حنان مصطفي السید 2019

3370 411 نھال سامي سعید Pediatrics MSc

بروتین االحماض الدھنیة المعویة في البول 
كمؤشر  للتمییز بین  التھاب القولون الناخر 
المبكر ومرض تسمم الدم فى األطفال الخدج

Urinary Intestinal Fatty Acid-Binding 
Protein as a non invasive biomarker 
for distinguishing Early stage 
Necrotizing Enterocolitis from 
Neonatal Sepsis

احمد ثابت محمود / نھلھ محمد سعید / مھا 
أحمد البسیوني 2019

3378 412 وسام خمیس محمد الحفناوي Pediatrics MSc

أنماط التغیر بقطعة ST برسم القلب والعوامل 
المحتملة المساھمة فى حدوث ذلك لدى مرضى 

الغسیل الكلوى من االطفال

Pattern and possible contributing 
factors of haemodialysis-associated 
ST segment ECG changes in pediatric 
patients

غاده محمد المشد / ھبھ هللا محمد ناصر 
بحبح 2019

3380 413 مھـاد ابراھیم محمد عبد الكریم Pediatrics MSc

االشكال المتعددة للجین الخاص بمضادات 
مستقبالت االنترلوكین-1 في االطفال الذین یعانون 

من تشنجات حراریة

Interleukin-1 receptor antagonist gene 
polymorphisms in children with febrile 
convulsions

احمـــد ثابــت محمـــود / مھـــا عاطــف 
توفیــق / نھلـھ محمد سعیــد 2019

3386 414 ھشام محمد السید محمد Pediatrics MSc

 معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بین 
أطفال المدارس االبتدائیة الذین یعیشون في 

منطقة فوة محافظة كفر الشیخ

Prevalence of Stunted Growth Among 
Primary School Children Living in 
Fowa district Kafr elsheikh

علي محمد الشافعي / دالیا منیر الالھوني / 
زین عبد اللطیف عمر / وائل عباس بحبح 2019

3391 415 الشیماء زكریا الدمرداش Pediatrics MSc
متالزمة الغدة الدرقیة في األطفال المصابون 

بتسمم الدم ف وحدات الرعایة المركزة
Thyroid Function Abnormalities in 
Critically ill children with sepsis نجالء فتحي برسیم / محمد سعید المكاوي 2019

3403 416 دعاء محمد إبراھیم الجنادي Pediatrics MSc
دراسة عن معدل عدوي الحضانات بمستشفى 

الجامعة بالمنوفیة

Prevalence of nosocomial infections 
in Neonatal Intensive Care Unit at 
Menoufiya University Hospital

سھیر سید ابو العال / نھي محمد عاشور / 
رشا جالل مصطفي 2019

3428 417 ایھ عادل عبدالعال عوف Pediatrics MSc

انترلوكین -8 بالسائاللنخاعیكعالمة 
باألطفااللمصابین بااللتھاب السحائى الجرثومي و 

العقیم الحادیین

Cerebrospinal fluid interleukin-8 as 
amarkerin children with acute 
bacterial and aseptic meningitis

احمد ثابت محمود / أحمد عبدالرحمن سنبل 
/نھلھ محمد سعید 2019

3433 418 ایھ المنشاوي عبد المحسن قندیل Pediatrics MSc

العالقة بین جین  MTHFRو االعراض العصبیة 
في مرضي نقص االكسجین وترویھ  الدماغ من 

حدیثي الوالدة

MTHFR Gene relation to Neurological 
Manifestations in Neonates with 
Hypoxic Ischemic Encephalopathy

نجالء فتحي برسیم / حنان مصطفي السید  
/ ایمان مسعود عبد الجید 2019

3446 419 ساره عاصم علم الدین Pediatrics MSc
كالبروتكین في مصل الدم كعالمة حیویة محتملة 

لتسمم الدم في األطفال حدیثي الوالدة
Serum Calprotectin: A Potential 
Biomarker for Neonatal Sepsis.

غاده محمد المشد / مآثر كامل الشافعي  / 
حنان مصطفي السید 2019

3456 420 رحاب صالح احمد وھب Pediatrics MSc

تقییم القلب فى األطفال الذین یعانون من لغط 
القلب الحمید بدون أعراض في مستشفي جامعة 

المنوفیة

CARDIAC EVALUATION IN 
ASYMPTOMATIC CHILDREN WITH 
MURMURS IN MENOUFIA UNIVERSITY 
HOSPITAL

فھیمھ محمود حسان / باسم عبد الفتاح 
الجزار 2019

3471 421 نھال عبد الحمید عبده عبد الحمید Pediatrics MSc
تقییم البروتین المرتبط بالھیبارین فى التھاب 

السحایا الجرثومي الحاد
Assessment of Heparin Binding 
Protein in Acute Bacterial Meningitis

 احمد ثابت محمود / مھا عبد الرافع 
البسیوني / محمود احمد الحاوى 2019



3472 422 محمود لبیب شحاتھ Pediatrics MSc

دراسة تاثیر العالج الضوئى على نسبة 
الماغنیسیوم فى األطفال حدیثى الوالدة المصابین 

بارتفاع نسبة البلیروبین بالدم

Effect of Phototherapy on Serum 
Magnesium Level In Newborn With 
Hyperbilirubinemia احمد انور خطاب / نھي محمد عاشور 2019

3474 423 ایھ عادل عبدالعال عوف Pediatrics MSc

انترلوكین -8 بالسائل النخاعي كعالمة باألطفال 
المصابین بااللتھاب السحائى الجرثومي و العقیم 

الحادیین

Cerebrospinal fluid interleukin-8 as 
amarker in children with acute 
bacterial and aseptic meningitis

احمد ثابت محمود /  أحمد عبدالرحمن 
سنبل /نھلھ محمد سعید 2019

3499 424 سمر محمد ابراھیم شتا Pediatrics MSc
دراسة نسبة الجلوتاثیون كمؤشر لإلصابة الحادة 

بالكلى فى حدیثى الوالدة

Study of Serum glutathione S-
transferase as predictor for acute 
kidney injury in neonate

دینا عبد الرازق میدان / نھي محمد 
عاشور / نھى ربیع محمد بیومي 2019

3519 425 عائشھ نادي عبد القادر عمر Pediatrics MSc
مستوى بي دي-1 و عالقتھ بحدوث التسمم 

الدموي في األطفال حدیثي الوالدة
PD-1 expression in neonatal sepsis as 
a diagnostic and prognostic marker

دینا عبد الرازق میدان / نھي محمد 
عاشور / ریم محسن الخولي 2019

3527 426 احمد سعید محمود ھویدي Pediatrics MSc

دراسھ دور تنقیھ البالزما  مقابل الجلوبیولین 
المناعي الوریدي في عالج االطفال المصابین 

بمتالزمھ جولیان باریھ .

Study  the Role of  Plasmapheresis  
versus  Intravenous immunoglobulin  
in the  treatment of Guillain baree 
syndrom in pediatric patients .

سامح عبدهللا عبد النبي / نجوان یسري 
صالح / نھلھ محمد سعید 2019

3532 427 فاطمھ عبده علي بدره Pediatrics MSc

دراسة مقارنة بین الموجات الفوق الصوتیة 
واالشعة السینیة لعدوي التھابات الجھاز التنفسي 

واالحتقان للجھاز التنفسي في األطفال

Lung Ultrasonography versus chest X-
ray in pediatric chest infection and 
congestion

فھیمھ محمد حسان / باسم عبد الفتاح  
الجزار 2019

3539 428 احمد عادل زكریا عافیھ Pediatrics MSc

دور قیاس معدل سرعة سریان الدم في الشریان 
األورطي في عالج األطفال المصابین بالصدمة 

الناتجة عن التسمم البكتیري

Role Of Left Ventricular Outflow Tract 
Velocity Time Integral In Management 
Of Children With Septic Shock

فھیمھ محمد حسان / احمد أنور خطاب / 
رانیا صالح الزیات / باسم عبد الفتاح 

الجزار 2019

3542 429 احمد سعید الشافعي كشك Pediatrics MSc
عوامل الخطر لنسبة الوفیات في وحدات العنایة 
المركزة لالطفال        حدیثي الوالدة بمركز تال

 Mortality Rate Risk Factor In Neonatal 
Intensive Care Units In Tala District غاده محمد المشد / 2019

3545 430 اسأمھ محمد محمد شریف Pediatrics MSc

دور االبلین كمؤشر للتغیرات في مستوي 
الجلوكوز في الدم ومعدالت الدھون في حاالت 

التغذیة الوریدیة الكاملة فى األطفال حدیثي الوالدة

The role of Apelin in Prediction of 
alteration in blood Glucose level and 
Lipid profile in Neonates on Total 
Parenteral Nutrition

وفاء مصطفي محمد أبو الفتوح / نھي 
محمد عاشور / نھي ربیع محمد بیومي 2019

3547 431 ماجد محمد عبد الجواد حجاب Pediatrics MSc

اإلرتباط بین المؤشرات الجینیة والتحكم فى نسبة 
السكر بالدم لدى األطفال الذین یعانون من الداء 

السكرى من النوع األول

Genetic Indices Relationship to 
Glycemic Control in Children with 
Type 1 Diabetes Mellitus

نجالء فتحى برسیم / ایمان عبدالفتاح بدر / 
رضا عبداللطیف ابراھیم 2019

3550 432 محمد أبو العزم محمد أبو العزم Pediatrics MSc

القیمة التشخیصیة والتنبؤیة لإلندوكان في الدم 
في األطفال حدیثي الوالدة المصابین بالتسمم 

الدموي

The Diagnostic and Prognostic Value 
of Serum Endocan in Evaluation of 
Neonatal Sepsis

أحـمـد أنـــور خـطـــــاب / نھى محمد 
عاشور جبریل / شیرین صبحي السید 

النیداني 2019

3553 433 رحاب حسن علي مصطفى Pediatrics MSc

كاربوكسي ھیموجلوبین كعامل مبكر للتنبوء 
باالرتفاع المرضي في نسبة البلیروبین لدي 

حدیثي الوالدة ناقصي النمو

Carboxyhemoglobin: An early 
predictor for pathological 
hyperbilirubinemia in preterm 
neonates

دینا عبد الرازق میدان / ماثر كامل 
الشافعي / نھي محمد عاشور 2019

3554 434 محمد صالح شلبي Pediatrics MSc
عالمات نزع االنبوب الناجح عند األطفال حدیثى 

الوالدة ناقصى النمو
Markers of Successful Extubation In 
Extremely Preterm Neonates غاده محمد المشد 2019



3555 435 بسمھ السید حسین فرج Pediatrics MSc

دراسة تعدد األشكال الجینیة لجین السیرتون(1) 
ودالالت أكسدة البروتین في االطفال المصابین 

بالتوحد

Study of Sirtuin 1 Gene Polymorphism 
and Protein Oxidation Markers in 
children with Autism Disorder

وفاء مصطفى محمد أبو الفتوح /  نھى 
ربیع محمد بیومى 2019

3557 436 دینا عبد المنعم رجب الجبالي Pediatrics MSc

العالقة بین مستوى البروستاجالندین وارتفاع 
مستوى البیلیروبین الغیر مباشر بالدم فى األطفال 

حدیثى الوالدة

The Relation Between Blood Level Of 
Prostaglandin E2 And Indirect 
Hyperbillirubinemia In Neonates

دینا عبد الرازق عبد القادر میدان / نھى 
محمد عاشور جبریل / نھى ربیع محمد 

بیومي 2019

3558 437 سارة محمد عبد الغني Pediatrics MSc

نسب األسیل كارنیتین واألحماض االمینیة بالدم 
كمتنبئات لحدوث النزیف البطینى بالمخ فى 

األطفال الخدج حدیثى الوالدة

Acylcarnitin and amino acids profiles 
in prediction of IVH in preterm 
neonates

سامح عبد هللا عبد النبي / نھا محمد 
عاشور جبریل / مروه لطفي ھالل 2019

3559 438 إبراھیم محمد فتحي حسن Pediatrics MSc

قیمة اختبار رسم األشخاص في تقییم الوظیفة 
اإلدراكیة بالمقارنة مع اختبار ذكاء قیاسي 

(اختبارستانفورد بینیھ

Value Of Draw APerson Test In 
Assessing Cognitive Function In 
Comparison To Standard I.Q Test 
(Stanford BINET test)

علي محمد الشافعي / حسن على حسن / 
زین عبداللطیف عمر / وائل عباس بحبح 2019

3567 439 حسناء فتحي حسن غریب Pediatrics MSc

تأثیر الدیكسامیثازون في الفترة المحیطة بالوالدة 
عن التعبیر عن الخالیا سي دي 8و4 في الدم عند 

األطفال حدیثي الوالدة

Effect of Prenatal Dexamethasone on 
Circulating Natural Killer Cell and 
Expression of CD4, CD8 in Neonatal 
Circulation

محمود احمد الحاوي / دینا عبد الرزق 
میدان / نھي محمد عاشور / ریھام محمد 

الزیات 2019

3576 440 عمرو نشأت إسماعیل Pediatrics MSc
مستوى األجسام المضادة من نوع إم فى المصل 

عند األطفال المصابین بمرض خمج الدم
Serum immunoglobulin-M level in 
pediatric patients with sepsis

محمد سعید المكاوى / علیاء عھدى عبد 
العزیز 2019

3578 441 محمد السید محمد الشامي Pediatrics MSc
أسباب قصر القامة بین تالمیذ مرحلة التعلیم 

اإلبتدائى في مركز تال بمحافظة المنوفیة

Etiology of short stature among 
primary school children in Tala 
district, Menoufia governorate علي محمد الشافعي / زین عبداللطیف 2019

3580 442 محمد عبد السمیع سید احمد إسماعیل Pediatrics MSc
دراسة تلف الحمض النووى لدى األمھات 

المصابة بالسكر الحملى ورضیعھم
Study of DNA Damage in diabetic 
mothers and their newborn سھیر سید ابو العال / نجالء فتحى برسیم 2019

3582 443 أمیرة محمود أبو طالب Pediatrics MSc

تأثیر الدیكسامیثازون في الفترة المحیطة بالوالدة 
عن التعبیر عن الخالیا سي دي 3و16و56 في 

الدم عند األطفال حدیثي الوالدة

The effect of perinatal dexamethasone 
on expression of CD56/CD16/CD3 
Natural Killer cells in peripheral blood 
in neonates

دینا عبد الرازق میدان / محمود احمد 
الحاوي / نھي محمد عاشور / ریھام 

صالح الزیات 2019

3590 444 سنیة إبراھیم منصور Pediatrics MSc

 تقییم انتشار السمنة بین األطفال في سن 
المدارس االبتدائیة من 6-12 سنة في محافظة 

كفر الشیخ

prevalence of obesity among primary 
school children 6-12 years in Kafr El-
Sheikh Governorate فھمیة محمد حسان / زین عبد اللطیف عمر 2019

3591 445 ھدیر یحي خلیل عالمة Pediatrics MSc

دراسة معامل أبغار العادي و معامل أبغار 
المشترك في التقییم المبكر لحدیثي الوالدة و 

التوقع المبكر للمضاعفات مقارنة بمعامل حدیثي 
الوالدة لإلنعاش و التأقلم

Comparison of Conventional and 
Combined APGAR scores Versus 
Neonatal Resuscitation and 
Adaptation Score (NRAS) for Early 
Neonatal Assessment and Adverse 
Outcome Prediction.

فادى محمـد الجندى / دینا عبد الرازق 
میدان 2019

3595 446 ھانى جالل إبراھیم خفاجي Pediatrics MSc

أسباب قصر القامة بین تالمیذ مرحلة التعلیم 
اإلبتدائى في مركز كفر الشیخ - محافظة كفر 

الشیخ

Etiology of short stature among 
primary school children in kafr El 
Sheikh District, Kafr El Sheikh 
Governorate علي محمد الشافعي / زین عبداللطیف 2019



3597 447 بسمة مجدي عبد الفتاح Pediatrics MSc

القیمة التشخیصیة للتروبونین القلب أي كعامل 
تنبؤي مبكر للضائقة التنفسیة في االطفال حدیثي 

الوالدة

Diagnostic Value of Cardiac Troponin I 
as an early predictor of Neonatal 
Respiratory Distress syndrome غادة محمد المشد / مآثر كامل الشافعي 2019

3600 448 أحمد رجب سعفان الشاذلي Pediatrics MSc

العالقھ بین التعبیر عن الحمض النووى الریبوزى 
(ام) للكیمیرین و الفیسفاتین و التھاب االمعاء

 والقولون الناخر في حدیثي الوالده

The Relationship between Chemerin 
and Visfatin mRNA Expression and 
Necrotizing Enterocolitis in Neonates

وفاء مصطفى محمد أبو الفتوح / نھى 
محمد عاشور جبریل /نھى ربیع محمد 

بیومى 2019

3601 449 نرمین سعد كامل Pediatrics MSc
دراسة الروتا فیروس فى الرضع واألطفال 

المصابون بنزالت معویھ حاده

STUDY OF ROTA VIRUS AS ACAUSE 
OF ACUTE GASTROENTERITIS IN 
INFANTS AND CHILDREN مھا عاطف محمد توفیق 2019

3605 450 عمرو عبد الغفار ابراھیم قنصوة Pediatrics MSc
الطفرات الجینیة لمحوالت إنزیم األنجیوتنسین في 

متالزمة الضائقة التنفسیة لألطفال المبتسرین

ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME 
(ACE) Gene Polymorphism in 
Premature Neonates with Respiratory 
Distress Syndrome

سھیر سید أبو العال  / مھا عاطف توفیق / 
دینا عبد الرازق 2019

3608 451 عمرو محمد أحمد علیوه Pediatrics MSc
دور مقیاس التقییم التنفسى فى تقییم شدة األزمة 

الربویة الحادة فى األطفال

Role of Pediatric Respiratory 
Assessment Measure (PRAM) Score in 
Evaluation of The Severity of 
Bronchial Asthma Exacerbation in 
Children غاده محمد  المشد 2019

3648 452 مي یسري عبد الحافظ Pediatrics MSc
تقییم األحماض العضویة في بول حدیثي الوالدة 

المصابین بنزیف داخل البطین المخي

Evaluation of Urinary Levels of 
Organic Acids in Preterm Infants with 
Intraventricular Hemorrhage

سامح عبد هللا عبد النبي  / نھى محمد 
عاشور جبریل  / مروى لطفي ھالل 2019

3649 453 Pediatrics والء عالء سلیمان أبوالعزم MSc
البریسبسین في االطفال المصابون بحمي نقص 

العدالت
Presepsin In Pediatric Patients With 
Febrile Neutropenia

سھام محمد رجب  / محمود أحمد الحاوى 
/ أمیرة محمد فؤاد 2019

3650 454 علیاء ربیع محمد بیومى Pediatrics MSc

البروتین المرتبط بالسكریات الدھنیة في األطفال 
المصابون 

بحمي نقص العدالت

Lipopolysaccharide Binding Protein In 
Pediatric Patients With Febrile 
Neutropenia. سھام محمد رجب  / محمود أحمد الحاوى 2019

3655 455 فاطمة عبد المحسن عبد المجید Pediatrics MSc

ھل مستوي"أنجیوبیوتین-2" مفید فى تقییم 
األطفال

 المصابین بخمج الدم؟

Is serum angiopeitin-2 useful for 
evaluation of 
pediatric patients with sepsis?

محمد سعید المكاوى / علیاء عھدى عبد 
العزیز / ثریا أحمد عمر 2019

3656 456 منى یاقوت  عبد الشھید Pediatrics MSc قیاسات الجزاء وجوه االطفال لسن ما قبل المدرسة
The face measurment in preschool  
children 2019 مھا عاطف توفیق /  سھیر سید ابو العال

3660 457 Pediatrics أسماء جالل عبد الجید احمد MSc

دور الرضاعة الطبیعة في  تقلیل االلم في االطفال 
حدیثي الوالدة اثناء التطعیمات ومقارناتھا 

بمخففات االالم االخري

Effects of Breastfeeding in pain relif in 
comparison with other pain reliever in 
full term neonates during 
immunization injection فادي محمد الجندي / دینا عبد الرزاق 2019

3685 458 غادة عصام شاھین Pediatrics MSc
 إعادة إدخال منتجات حلیب األبقار في األطفال"
"المصابین بحساسیة لبن البقر

“Reintroduction of cow’s milk 
products in cow’s milk protein allergy 
in pediatric”

 علي محمد الشافعي  / زین عبداللطیف 
عمر  / وائل عباس بحبح 2019



3693 459 أمیرة محمد عبدهللا الطراوي Pediatrics MSc

دراسة اضطرابات البول لدى أطفال المدارس 
اإلبتدائیة  الذین ال یعانون من أعراض مرتبطة 

بالجھاز البولي للوقایة والكشف المبكر عن 
أمراض الكلى المزمنة في مركز الریاض

Study of Urine Abnormalities in 
Asymptomatic Primary School 
Children for Prevention and Early 
Detection of Chronic Kidney Diseases 
in Al-Riyad District علي محمد الشافعي 2019

3694 460 أماني مجدي محمد محمد Pediatrics MSc

    دراسة اضطرابات البول لدى أطفال المدارس 
اإلبتدائیة  الذین ال یعانون من أعراض مرتبطة 

بالجھاز البولي للوقایة والكشف المبكر عن 
أمراض الكلى المزمنة في مركز الحامول

Study of Urine Abnormalities in 
Asymptomatic Primary School 
Children for Prevention and Early 
Detection of Chronic Kidney Diseases 
in El-Hamoul District علي محمد الشافعي 2019

3695 461 سالى طلعت عبدالحمید ھاشم Pediatrics MSc

دراسة اضطرابات البول لدى أطفال المدارس 
االبتدائیة الذین ال یعانون من  أعراض مرتبطة 

بالجھاز البولى للوقایة والكشف المبكر عن 
أمراض الكلى المزمنة 

بمركز السنطة محافظة الغربیة

Study of urine abnormalities in 
asymptomatic primary school children 
for prevention and early detection of 
chronic kidney diseases at  Alsanta 
district Gharbiya governorate على محمد الشافعى 2019

3698 462 راما محمد المشالوى Pediatrics MSc

دراسة اضطرابات البول لدى أطفال المدارس 
االبتدائیة الذین ال یعانون من  أعراض مرتبطة 

بالجھاز البولى للوقایة والكشف المبكر عن 
أمراض الكلى المزمنة بمركز الشھداء محافظة 

المنوفیة

Study of urine abnormalities in 
asymptomatic primary school children 
for prevention and early detection of 
chronic kidney diseases at Al-
Shohadaa district على محمد الشافعى 2019

3703 463 مروى شعبان إسماعیل ابوسیف Pediatrics MSc

دراسة تعدد أشكال مستقبالت حمض الریتینویك 
للبروتین المستجیب ٢  في حدیثي الوالدة 
المصابین بالتھاب األمعاء والقولون الناخر

Study of Retinoic Acid Receptor 
Responder 2 Gene Polymorphism in 
Newborns with Necrotizing 
Enterocolitis

وفاء مصطفى محمد أبوالفتوح / نھى 
محمد عاشور جبریل / نھى ربیع محمد 

بیومي 2019

3708 464 محمود عمر حسین محمود Pediatrics MSc

قیاس مستوى الدیكوبف 1 فى الدم كداللة فى 
األطفال حدیثى الوالدة المصابین بإضطراب 

وظائف المخ بسبب أسفیكسیا الوالدة

Circulating Dickkopf-1 as a biomarker 
in neonates with 
Hypoxic Ischemic Encephalopathy 
(HIE)

سامح عبد هللا عبد النبي  / باسم عبدالفتاح 
على الجزار / ثریا احمد عمر 2019

3712 465 حامد محمد ناصر بحبح Pediatrics MSc

دراسة اضطرابات البول لدى أطفال المدارس 
اإلبتدائیة الذین ال یعانون من أعراض مرتبطة 

بالجھاز البولي للوقایة والكشف المبكر عن 
أمراض الكلى المزمنة  في مركز منوف محافظة 

المنوفیة

Study of urine abnormalities in 
asymptomatic primary school children 
for prevention and early detection of 
chronic kidney diseases in Menouf 
district Menoufia Governorate علي محمد الشافعي 2019

3722 466 شیماء علي عبد الرحیم جویلي Pediatrics MSc
تقییم مستوي فیتامین (أ) المصل في االطفال 

المصابین بتسمم الدم في وحدات الرعایة المركزة
Evaluation of serum vitamin A level in 
children with sepsis

محمد سعید المكاوي / باسم عبدالفتاح 
الجزار / ریھام صالح الزیات 2019

3724 467 مني محمد احمد العیسوي Pediatrics MSc

دراسة اضطرابات البول لدى أطفال المدارس 
اإلبتدائیة  الذین ال یعانون من أعراض مرتبطة 

بالجھاز البولي للوقایة والكشف المبكر عن 
أمراض الكلى المزمنة في مركز كفر الشیخ

Study of Urine Abnormalities in 
Asymptomatic Primary School 
Children for Prevention and Early 
Detection of Chronic Kidney Diseases 
in Kafr El-Sheikh District علي محمد الشافعي 2019

3726 468 مھا فوزي فتحي الحنفي Pediatrics MSc
تقییم نشاط "آدام تى إس 13 " لدى األطفال 

المصابین بخمج الدم
Assessment of ADAMTS-13 activity in 
pediatric patients with sepsis

محمد سعید المكاوي / باسم عبدالفتاح 
الجزار / ساره محمود الدیب 2019



3731 469 محمد رضا عبد السالم ابراھیم Pediatrics MSc

دراسة ارتباط تعدد األشكال الجینیة للنیكوتینامید 
فوسفوریبوزیل ترانسفیریز في حدیثي الوالدة 

المصابین بالتھاب االمعاء والقولون الناخر

The Relationship between 
Nicotinamide Phosphoribosyl 
Transferase Gene Polymorphism and 
Necrotizing Enterocolitis in Neonates

وفاء مصطفى محمد أبو الفتوح / نھى 
محمد عاشور جبریل / نھى ربیع محمد 

بیومي 2019

3733 470 حازم راغب السید علي Pediatrics MSc

دراسة تأثیر إضافة استخدام فیتامین(أ) و 
حاصرات المستقبالت بیتا على حدوث اعتالل 

الشبكیة لألطفال الخدج ذوي الوالدة المبكرة

A Study Of The Effect Of Vitamin (A) 
And Beta Blockers Supplementation 
On The Occurrence Of Retinopathy Of 
Prematurity Among Preterm Newborns أحمد ثابت محمود  / أحمد محمد شبل 2019

3764 471 محمد حسام عبدالمقصود جعفر Pediatrics MSc

فائدة الكوبیبتن للتنبؤ بالنتائج السریریة على 
المدى الطویل في مرضى األطفال الذین یعانون 

من قصور القلب.

utility of copeptin for predicting long-
term  clinical outcomes in pediatric 
patient with heart failure. احمد انور خطاب / علیاء عھدي عبدالعزیز 2019

3782 472 عصام محمد عبد الاله Pediatrics MSc

انتشار قصور الغدة الكظریة بین األطفال 
المصابین بأمراض خطیرة في وحدة العنایة 

المركزة لألطفال

The prevalence of adrenal 
insufficiency among critically ill 
children admitted into the Pediatric 
Intensive Care Unit

محمد سعید المكاوي / نجالء فتحي برسیم 
/ نوران طلعت أبو الخیر 2019

3788 473 محمود عصام عبد القادر أحمد Pediatrics MSc
التنبؤ باالستجابة للمحالیل لدى األطفال المصابین 

بھبوط فى الدورة الدمویة نتیجة تسمم الدم
Prediction of fluid responsiveness 
among children with septic shock

فادي محمد الجندي  / محمد سعید المكاوي 
/ نجوان یسري صالح  / باسم عبد الفتاح 

الجزار 2019

3795 474 محمد متولى سلطان Pediatrics MSc
القیمة التنبؤیة لمستوى ھرمون النمو فى الدم لدى

األطفال الذین یعانون من حاالت حرجة
Prognostic value of serum growth 
hormone level in critically ill children

محمد سعید المكاوى                          
                                                 
                                                 

   محمد سعید المكاوى  / علیاء عھدى 
عبد العزیز / بالل منتصر 2019

3807 475 دینا حسن محمود عثمان Pediatrics MSc
تعدد األشكال الجیني  ل Il2RA في األطفال 

المصابین بداء السكري من النوع االول
IL2RA Gene Polymorphism in Children 
with Type1 Diabetes Mellitus سھیر سید ابو العال / نجالء فتحى برسیم 2019

3819 476 آالء مسعد مصطفى محمد Pediatrics MSc

تطویر وقیاس صحة منحنى تطور نمو األطفال 
المصریین الذین تتراوح أعمارھم حتى 30 شھرا 

من العمر.

Development And Validation Of 
Egyptian Development Screening 
Chart For Children  Till 30 months Of 
Age. علي محمد الشافعي 2019

3824 477 إیمان حمدى عبد العزیز ھویدى Pediatrics MSc

معدل انتشار ألم البطن بین أطفال المدارس 
االبتدائیة  

في مدینة أشمون - محافظة المنوفیة

Prevalence of Abdominal pain Among 
Primary 
School Children in Ashmoun 
City – Menofia Governorate

فھیمة محمد حسان / أحمد أنور خطاب / 
محمد شكري الحارون 2019

3825 478 دعاء السید أبو الفتوح Pediatrics MSc

أر اس (2229864) ریلین جین تعدد األشكال 
الجینیة في األطفال الذین یعانون من اضطرابات 

طیف التوحد

Rs (2229864) RELN Gene 
polymorphism
IN CHILDREN WITH Autistic Spectrum 
Disorders

سامح عبد هللا عبد النبي  / نھلة محمد 
سعید  / سالي محمد الحفناوي 2019

3828 479 ریھام عبد السالم الكومي Pediatrics MSc
القیمة التنبؤیة للزالل في البول في األطفال ذوي 

الحاالت الحرجة
Predictive Value of Microalbuminuria 
In critically ill children غادة محمد المشد / محمد شكري الحارون 2019



3834 480 أحمد مجدى لطفى ابو المكارم Pediatrics MSc

تقییم مصل البروتین الدھني المرتبط بالجیالتین 
في الدم كعالمة مبكرة للقصور الكلوي لدى أطفال 

انیمیا البحر المتوسط

Assessment of serum Neutrophil 
gelatinase associated lipocalin 
(NGAL) in children with β-thalassemia 
as an early marker of renal impairment

فھیمة محمد حسان / أسماء عبد السمیع 
محمود / أمیرة محمد فؤاد شحاتة 2019

3849 481 یوستینا اسحق زكي Pediatrics MSc

نسبةالفوسفاتیزالقلوي و األلبیومین في الحبل 
السري كمؤشرات احتمالیھ الرتفاع نسبة 

الصفراالملحوظ في الدم لالطفال حدیثي الوالدة 
األصحاء كاملي النمو

Cord Blood Alkaline Phosphatase & 
Albumin as Probable Predictors of 
Significant Neonatal Jaundice in 
Healthy Full Term Infants

أحمد ثابت محمود / سھام أحمد خضیر / 
حنان مصطفى السید 2019

3871 482 مرام صالح مصطفي Pediatrics MSc
السیستاتین (سي) في األطفال المصابون بأمراض 

الكلي المزمنة
Cystatin C in children with chronic 
kidney disease

فھیمھ محمد حسان  / ھبھ بدوي عبد 
السالم / ساره محمود الدیب 2020

3873 483 ھشام الحسین الصیرفي Pediatrics MSc

المقارنة بین أداء نظامى مؤشر اإلعتالل الوظیفي 
الحاد الثنائي لحدیثي الوالدة  في الفترة المحیطة 

بالوالدة  والمؤشر المرضي الممتد لحدیثي الوالدة 
للتنبؤ بالوفیات لحدیثي الوالدة في وحدات العنایة 

المركزة

Comparison Between the Score for 
Neonatal Acute Physiology with 
Perinatal Extension (SNAP-PE II) And 
Extended Sick Neonate Score ( ESNS) 
In Prediction Of Neonatal Mortality
In NICUS فادي محمد الجندي / حنان مصطفى السید 2020

3883 484 شیماء كامل عبده الجمیل Pediatrics MSc
قیمة الكورتیزول اللعابي لتقییم األطفال المصابین 

بأمراض خطیرة
The value of salivary cortisol for 
evaluation of critically ill children

نجالء فتحي برسیم / نوران طلعت أبو 
الخیر 2020

3889 485 أحمد السید محمد حسین Pediatrics MSc
تأسیس مخطط بیاني لتطور االطفال منذ الوالدة 

حتى سن    ٠٣ شھر في محافظة األسكندریة

Establishment of A chart for infants' 
development from birth up to 30 
months in Alexandria Governorate علي محمد الشافعي / وائل عباس بحبح 2020

3897 486 Pediatrics ایمان احمد عز أمین MSc
تقییم متماثل ثنائي میثیل األرجینین في األطفال 

الذین یعانون من مرض الكلى المزمن

Evaluation of serum symmetric 
dimethyl arginine in children with 
chronic kidney disease

غادة محمد المشد /  أسماء عبد السمیع 
محمود /  أمیرة محمد فؤاد شحاتة 2020

3901 487 عاصم محمود سالمة سند Pediatrics MSc
قیاسات الجزء السفلي من الوجھ في االطفال دون 

سن الدراسة

Anthropometry of the lower zone of 
the face
in preschool aged children مھا عاطف توفیق / نجالء فتحي برسیم 2020

3905 488 أمیره عبد الحكیم محمد حامد Pediatrics MSc
دراسة ارتفاع نسبھ أنجیوبیوتین - 2فى االطفال 

المصابین بأنیمیا الخالیا المنجلیھ
Assessment of serum angiopoietin-2 
in children with sickle cell disease

سھام محمد رجب / أسماء محمد ابراھیم / 
أسماء عبد السمیع محمود / ریھام صالح 

الزیات 2020

3906 489 ریھام محمد أبو بكر حسن السید Pediatrics MSc تقییم السمع لحدیثي الوالدة في محافظة الدقھلیة
Hearing Assessment of the Newborns 
in Dakahlia Governorate سھیر سید أبو العال / نجالء فتحى برسیم 2020

3918 490 سارة سامى طاھر محمد Pediatrics MSc
تقییم السمع في األطفال حدیثي الوالدة في 

محافظة اإلسكندریة
Hearing Assessment of the Newborns 
in Alexandria Governorate سھیر سید أبو العال / نجالء فتحي برسیم 2020

3920 491 فوزیة محمد حسن عبد القادر Pediatrics MSc تقییم السمع لحدیثي الوالدة  بمحافظة المنوفیة
Hearing Assessment of Newborn 
Infants in Menoufia Governorate

وفاء مصطفى أبو الفتوح / أسماء صالح 
معطى  / نھى ربیع محمد بیومى 2020

3928 492 فاطمة عادل علي رضوان Pediatrics MSc
  klotho دراسة تعدد األشكال الجینیة لبروتین

في األطفال الخاضعین لغسیل الكلى المنتظم

Study of Klotho Polymorphism in 
Children on Regular
Hemodialysis مھا عاطف توفیق / محمد شكري الحارون 2020

3930 493 سالي عبد العزیز سید أحمد محمد Pediatrics MSc
تقییم السمع فى األطفال حدیثي الوالدة فى محافظة 

دمیاط
Hearing Assessment of the Newborns 
in Damietta Governorate سھیر سید أبو العال / نجالء فتحى برسیم 2020



3934 494 عفاف حسن سید احمد الربع Pediatrics MSc
تقییم وظیفة القلب فى حدیثى الوالدة المصابین 

بتسمم بكتیرى عن طریق دوبلر أالنسجة

Evaluation of myocardial function in 
neonatal sepsis using tissue Doppler 
imaging

دینا عبد الرازق  میدان / باسم عبدالفتاح 
على الجزار 2020

3950 495 سارة احمد عبدالقادر الشھابى Pediatrics MSc
دراسة نسبة داى میثایل ارجینین في األطفال 

المصابین بانیمیا البحر المتوسط

Assessment of serum asymmetric 
dimethyl arginine level in children with 
beta thalassemia

سھام مـحمد رجب / سالى محمد الحفناوى 
/ ایمان رجب عبده سلیمة  / أسماء 

عبدالسمیع محمود 2020



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

230 1 ایمان ابو الیزید علي Pharmacology MSc

تأثیر األتورفاستاتین واللوسارتان والمونتلوكاست 
على تلیف الرئة المحدث عن طریق حقن 

البلیومایسین فى الفئران

effect of atorvastatin, losartan and 
montelukast on bleomycin induced 
pulmonary fibrosis in rats

عبد الرحمن عبد الفتاح یاسین / محمد 
ھشام دبا / نھي محمد نور الدین القاضي 2014

1356 2 دعاء زغلول محمد شبل Pharmacology MSc

تأثیرالترایمیتازیدین والكویرستین علي احتشاء 
عضلة القلب المحدث عن طریق حقن االیزوبرینالین 

فى الفئران

Potential protective effect of trimetazidine 
and quercetin on isoprenaline-induced 
myocardial infarction in rats.

عبد الرحمن عبد الفتاح یاسین / 
محمدابراھیم شعبان / محمود حامد 

العضیمي /صفا ریاض الفقي 2016

1552 3 محمود عبد الرحیم فتحي Pharmacology MSc
التأثیر المحتمل لكارفیدلول  و سیلوستازول علي 

تلیف الكبد في الجرذان
Antifibrotic Potential of Carvedilol and 
Cilostazol on Liver Fibrosis in Rats.

عبدالرحمن عبدالفتاح یاسین / احمد 
بسطاوي احمد  / مھا محمد البطش /  

صفاء ابراھیم طایل 2016

1555 4 سمر رجب احمد النجار Pharmacology MSc

دراسة التأثیر الواقى للكركم والسیلدینافیل على 
الفشل الكلوى 

المزمن المحدث باألدینین فى الجرذان

Study of the Protective Effect of Curcumin 
and Sildenafil on Adenine Induced 
Chronic Renal Failure in Rats

عبد الرحمن عبد الفتاح یاسین  /  مھا 
محمد البطش / عماد الدین متولي الحناوى  

/ رحاب منیر سمكھ 2016

1981 5 فاطمھ عفت رمضان حشیش Pharmacology MSc
التأثیر الوقائي المحتمل للكویرستین علي تسمم 

القلب المحدث بالدوكسوروبیسین في الجرذان

Possible protective effect of Quercetin on 
Doxorubicin induced Cardiotoxicity  in 
Rats

محمود حامد العضیمي /  مھامحمد البطش 
/ مشیره محمد عبد الواحد / شرین صبحي 

السید النیدانى 2017

2157 6 سماح محمد عبد السالم ودن Pharmacology MSc

التأثیر العالجى المحتمل للمیزنا  على االلتھاب 
التقرحى للقولون المحدث بالدكستران سلفات 

صودیوم فى الجرزان

Possible Therapeutic Effect of Mesna on 
Dextran Sulfate Sodium-Induced 
Ulcerative Colitis in Rats

مھا محمد البطش  / عماد الدین متولي 
الحناوى  / رحاب منیر سمكھ 2017

2204 7 ایھ جابر ابراھیم كشك Pharmacology MSc

التأثیر المضاد لفقدان الذاكره المحتمل للوسارتان 
وحده أو مجتمعا  بالدونیبیزیل على الخرف الوعائي 

المحدث ب ل- میثیونین في الجرذان

Potential anti-amnestic effect of Losartan 
alone or in combination with Donepezil on 
L- Methionine induced vascular dementia 
in Rats

مھا محمد البطش / صفا ریاض الفقي  / 
دالیا رفعت الشراكي 2017

3374 8 عمر علي علي ابوشادي Pharmacology MSc

التأثیر الوقائي للروزوفاستاتین علي التھاب الغشاء 
المخاطي للجھاز الھضمي المحدث بالـ 5- 

فلورویوراسیل في الجرذان

Protective Effects of Rosuvastatin on 5-
Fluorouracil-Induced Gastrointestinal 
Mucositis in Rats

مھا محمد البطش / عماد الدین متولي 
الحناوي / اسماء جابر عبده 2019

3475 9 ایھ جمال الدین ابو العینین حشاد Pharmacology MSc

تأثیر الزافیرلوكاست على االلتھاب العظمي 
المفصلي المحدث عن طریق خالت الیود أحادیة 

الصودیوم في الجرذان
Effect of  Zafirlukast on Monosodium 
Iodoacetate-induced Osteoarthritis in Rats

مھا محمد البطش /  صفا ریاض الفقي  / 
إیمان محمد سوید 2019

Pharmacology



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

503 1 محمود عبد الھادي عباس السروجي Physical Medicine MSc

تقییم الحقن الموضعي للبالزما الغنیة بالصفائح 
الدمویة لمرضي خشونة الركبة وتأثیرھا علي 

األلم ونوعیة الحیاة

evaluation of platelet rich plasma 
injection in knee osteoarthritis patient 
and its impact on pain and quality of 
life

سمر جابر سلیمان / عالء عبد العزیز 
لبیب 2014

837 2 دالیا احمد سعد نوفل Physical Medicine MSc

قیاس سمك بطانة الشریان والطبقھ الوسطي 
كعالمة لتصلب الشرایین تحت اإلكلینیكي في 

مرضى الذئبة الحمراء

Intima media  thickness    
measurement as a marker  of  
subclinical atherosclerosis  in  
systemic lupus erythromatosUs 
patients

سمر جابر سلیمان / دینا رفعت 
الشراكي / غاده محمود سلطان 2015

1635 3 الزھراء احمد عبد الھادئ حماد Physical Medicine MSc

حقن البالزما الغنیھ بالصفائح الدمویھ مقارنة 
بالعالج بالموجات 

التصادمیھ فى عالج التھاب الرباط األخمصى

Platelet Rich Plasma Injection versus 
Extracorporeal Shock-wave Therapy 
In Treatment Of Plantar Fasciitis

سمر جابر سلیمان / عالء عبد العزیز 
لبیب / ایمان علي عبد هللا / طارق 

فوزى عبد الال 2016

2016 4 ایھ مجدي عبد الخالق عالم Physical Medicine MSc

دراسة الحقن الموضعى للبالزما الغنیھ بالصفائح 
الدمویھ مقارنة بالحقن الموضعى للستیرویدات 

فى عالج متالزمة النفق الرسغى مجھول السبب 
.

Study of Platelet-Rich Plasma local 
injection versus corticosteroid local 
injection in idiopathic Carpal Tunnel 
Syndrome

سمر جابر سلیمان / ھبھ احمد جمال 
عسیلي / سجى فرحات الجزار 2017

2578 5 فاطمھ الزھراء محمد محمد خطاب Physical Medicine MSc

الدقة التشخیصیة للموجات الفوق صوتیة و 
دراسات التوصیل العصبي في التشخیص المبكر 

العتالل العصب الزندي عند المرفق

Diagnostic Accuracy Of Nerve 
Conduction Studies Versus 
Ultrasonography In Early Diagnosis 
Of Ulnar Nerve Entrapment At The 
Elbow

سمر جابر سلیمان /عالء عبد العزیز 
لبیب /دینا سالم فتوح 2018

2590 6 امیره عادل احمد مبارك Physical Medicine MSc
تأثر سمك الغالف المشیمي في مرضى 

الروماتوید المفصلي وعالقتھ بنشاط المرض

Choroidal thickness affection in 
Rheumatoid Arthritis patients and its 
relation to disease activity

عالء عبد العزیز لبیب / إیمان علي 
عبد هللا / اسماء محمد أحمد 2018

3096 7 ایمان عبد المعبود محمد السیسي Physical Medicine MSc

دراسة دور بروتین االسكلروستین فى االكتشاف 
المبكر اللتھاب الفقار المفصلى المصاحب 

لمرض االلتھاب المعوي المناعي

Study the role of Sclerostin in early 
detection of Axial 
Spondyloarthropathy among Patients 
with Inflammatory Bowel Diseases

سمر جابر سلیمان / عالء عبد العزیز 
لبیب / دالیا صالح سیف  / ایمن أحمد 

صقر 2018

3268 8 لیلي محمد محمود زیدان Physical Medicine MSc

دراسھ مستوى دیكوف_1 فى مصل المرضى 
الذین یعانون من  االلتھاب الفقارى التیبسى و 

ربط مستواه مع احتمالیھ حدوث كسر فى 
الفقرات و مستوى كثافھ العظام

Serum level of dickkopf-1 in patient 
with ankylosing spondylitis and its 
relation to vertebral fractures and 
bone mineral density

عالء عبد العزیز لبیب / سجي فرحات 
الجزار  / سالى محمد الحفناوى 2019

3680 9 ھاجر عبد المجید ناجي العربي Physical Medicine MSc

دراسة معدل تأثر العصب الفوق شوكي  في 
مرضي اآلم الكتف الغیر محدده في المرضى 

المصریین

The frequency of suprascapular nerve 
affection in patients with  non specific 
shoulder pain in Egyptian patients

سمر جابر سلیمان / دالیا صالح سیف 
/دینا ممدوح سراج 2019

Physical Medicine



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

877 1
الزھراء احمد محمود فرج 

شریف Physiology MSc

دراسة تأثیر فاتحات قناة البوتاسیوم علي 
أداء  القلوب المعزولة في الجرذان 

 ً المحدث بھم مرض البول السكري تجریبیا

A study on the effect of  potassium-
channel openers on the performance 
of isolated hearts in experimentally-
induced diabetic rats محمد عبد الفتاح بنداري / یحي محمد نجیب 2015

882 2 انوار مبروك حسن شعبان Physiology MSc

دراسة تأثیر االستروجین على اشارات 
مسار األنسولین  في الفئران المصابة بداء 

السكري

A Study on the Effect of Estrogen on 
Insulin Signaling Pathway in Diabetic 
Rats

جرجس صبري یوسف حنا / شوزان محمد علي / 
سالي سعید دنیا 2015

883 3 اسراء عاطف ابراھیم سالم Physiology MSc

دراسة إمكانیة إستخدام مستوي 
البیلوروبین في السیرم

 كعالمة بیولوجیة في تطور اعتالل الكلي 
في الجرذان المصابة

 بمرض البول السكري

A Study on the Possibility of using 
Serum Billirubin level 
as a Potential Biomarker in 
Progression of Nephropathy 
In Diabetic Rats

سھیر عبد الحمید صالح / اسماء جابر عبده / 
سوزان مصطفي ھزاع 2015

970 4 مني السعید عبد الوھاب فرج Physiology MSc

تأثیر الریاضة و ایقافھا علي بعض 
القیاسات الدینامیكیة ومحدثات االلتھاب 

فى الجرذان عالیة الضغط

Impact of Exercise Training and 
Detraining on Some Hemodynamics 
and Inflammatory Mediators in 
Hypertensive Rats

ھشام احمد ضیاء عبد الرازق / صفاء محمد القطب 
صالح 2015

1256 5 ساره السید محمود عبده Physiology MSc

دراسة علي التغیرات المناعیة المصاحبة 
للسمنة في ذكور الجرذان البالغین  والدور 
المحتمل لتحسین المناعة باإلمداد بحمض 

اللینولیك المقترن

A study on the immunological 
changes in adult male obese rats and 
the possible immune modulator 
effect of Conjugated Linoleic Acid 
supplementation

محمد عبد الفتاح بنداري/اسماء جابر عبده / `غاده 
سمیر عبدهللا عامر 2015

1257 6 بسمھ صبحي محمد غنیم Physiology MSc

تأثیر عقار فالسارتان و حمض الفولیك 
على تفاعلیة األوعیة الدمویة و بعض 

القیاسات الكیمیائیة في ذكورالفئران التي 
تعاني من السمنة الناجمة عن النظام 

الغذائي الدھني

Effect of Valsartan and Folic Acid on 
Vascular Reactivity and Some 
chemical Parameters in Fat Diet-
induced Obese Male Rats

ھشام احمد ضیاء عبدالرازق / مأثر كامل 
عبدالسالم الشافعي /شیماء محمد عبد الغني مطاوع 2015

1931 7 رنا انس الوجود توفیق Physiology MSc

التغیرات المرتبطة بالعمر والجنس في 
الدینامیكیة الدمویة للكلي عند الجرذان 

البیضاء الدور المحتمل للسیتوكین 
والبروستاجالندین

Age and gender-related changes in 
renal haemodynamics of albino rats: 
The possible role of cytokines and 
prostaglandins

محمد عبد الفتاح بنداري / صفاء محمد القطب 
صالح / غاده سمیر عبد هللا / عصام عمر ھندیة 2017

1934 8 سمر رشاد السید عبد الفتاح Physiology MSc

تأثیر ممارسة الریاضة على بعض قیاسات 
الجھاز الدوري فى الجرذان البیضاء 

المسنة

Effect of Exercise on Some 
Cardiovascular Parameters in Aged 
Albino Rats

محمد حنفي احمد حسن / یحي محمد نجیب 
عبدالسالم  / امنیھ أمین عبدالمعبود  / ایمان 

ابراھیم الجیزاوى 2017

1967 9 الشیماء ابراھیم محمد Physiology MSc

دراسة تأثیرمعززمستقبالت البیبتید شبیھ 
الجلوكاجون 1 على مستوى الجلوكوز و 

وظائف الكلى و بعض القیاسات الدینامیكیة 
بالدم في الجرذان المصابة بالسكرى

A Study on the Effect of Glucagon 
like Peptide 1 agonist on Glycemic 
State, Renal Functions and some 
Hemodynamic Parameters in Diabetic 
Male Albino Rats

سھیرعبد الحمید صالح / سوزي فایز كامل عویضھ 
/  احمد محمد محمد جعفر  / شیماء محمد عبد 

الغني مطاوع 2017

Physiology



2896 10 اسماء معوض احمد سابق Physiology MSc

تأثیر وخز اإلبر الكھربى على الذاكرة 
والتعلم فى نموذج شیخوخة المخ 

المستحدث فى الجرذان بإستخدام سكر 
الجالكتوز

Effect of Electro-Acupuncture on 
Memory and Learning in D-Galactose 
Induced Rat Brain Aging

محمد حنفي احمد حسن / سوزي فایز كامل 
عویضھ / دالیا رفعت الشراكى / غادة السید 

الجروانى 2018

2952 11 امل جمال موسي یونس Physiology MSc

تأثیرمثبط ناقل الصودیوم والجلوكوز علي 
حالة سكر الدم والدھون ووظائف الكلى 

في الجرذان المصابة بالنوع الثاني من داء 
السكري

Effect of Sodium Glucose 
Cotransporter 2 Inhibitor on Glycemic 
State, Lipid Profile and Renal 
Functions in Type 2 Diabetic Rats.

سھیر عبد الحمید صالح / سوزان مصطفي ھزاع / 
دالیا فتحي العجمي 2018

2956 12 ایھ صالح عبد العزیز صالح Physiology MSc

تأثیر حمض األسكوربیك وألفا-توكوفیرول 
على التغیرات العصبیة السلوكیة الناتجة 

عن تناول الجرذان لجلوتامات أحادي 
الصودیوم

Effect of L-Ascorbic Acid and Alpha-
Tocopherol on The Monosodium 
Glutamate-induced Neurobehavioral 
Changes in Rats .

ھشام احمد ضیاء عبد الرازق / صفاء محمد القطب 
صالح / أمنیھ أمین عبد المعبود محمد / مروة 

صالح أحمد جادهللا 2018

2973 13 لمیاء محمود غریب محمد Physiology MSc

التأثیر الوقائي المحتمل لمضادات مستقبل 
االندوثیلین 1 علي اختالل الكلي في 

الجرذان المصابة بداء السكري من النوع 
الثاني

Possible Protective Effect of 
Endothelin-1 Receptor 
Antagonist on Renal Impairment in 
Type 2 Diabetic Rats

سھیرعبد الحمید صالح / سالي سعید علي دنیا  / 
ایمان ابراھیم الجیزاوي 2018

2975 14 ایھ الدسوقي محمد ابو سعیده Physiology MSc

دراسة تأثیر ممرات البوتاسیوم على تنظیم 
تفاعلیة االوعیھ الدمویھ في الجرذان 

المحدث بھم مرض البول السكري تجریبیا
Role of K Channels in Regulation of 
Vascular Reactivity in Diabetic rats

جرجس صبري یوسف حنا / احمد محمد محمد 
جعفر 2018

3439 15 ایھ محمد عبدالعزیز عفیفي Physiology MSc

تأثیر التكیف الُمسبق والمیالتونین 
مجتمعین على 

ضرر إعادة ترویة الكلیة بعد انقطاعھا في 
الفئران

Impact of Combined Ischemic 
Preconditioning and 
Melatonin on Renal Ischemia-
Reperfusion Injury in Rats

ھشام احمد ضیاء عبدالرازق / سالي سعید علي 
دنیا / محمد سلیمان رزق / غاده سمیر عبدهللا عامر 2019

3442 16 اماني فرید مصطفي الزیات Physiology MSc

الدور المحتمل لحمض األلفا لیبویك في 
التحكم في الخلل التنسیقي الحركي لدى 

ذكور الجذران  البیضاء

The Possible Role Of Alpha-Lipoic 
Acid In Control Of Motor 
Coordination Dysfunction In Male 
Albino Rats

جرجس صبري یوسف حنا / صفاء محمد القطب 
صالح / سوزان عبد الحمید خضیر 2019



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

86 1 حنان علي علي داود Plastic surgery MSc أعادة بناء الثلث السفلي لألنف
reconstruction of defects in lower 
third of the nose

طارق فؤاد كشك / احمد فرج القاصد / دالیا مفرح 
السقا 2014

Plastic surgery



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

53 1 محمود احمد محمد ابو ھندي Radiodiagnosis MSc

دور الدوبلر الملون فى تقییم 
القصور الشریاني للطرف السفلى  

في مرض السكرى

role of color doppler ultrasound in 
the evaluation of lower limb arterial 
insufficiency with diabetes

زینب عبد العزیز علي / رحاب 
محمد حبیب 2014

66 2 دعاء محمد حسني احمد Radiodiagnosis MSc

دور فحص القنوات المراریة  و البنكریاس بالرنین 
المغناطیسي في الكشف عن آفات الكبد و القنوات 

المراریة
the role of mrcp in diagnosis of 
hepatobiliary lesions

ھالھ حافظ محمد / اشرف أنس 
زیتون 2014

76 3 محمد ابراھیم الحماقي Radiodiagnosis MSc
دور األشعة المقطعیة متعددة المقاطع في تقیم العیوب 

الخلقیة فى القلب

multidetector computed 
tomography in assessment of 
congenital heart disease using low 
dose protocol

محمد رمضان الخولي / احمد 
سمیر ابراھیم / طارق فوزي عبد 

الال 2014

106 4 حمدي زكي سعید علي Radiodiagnosis MSc
دور األشعة المقطعیة متعددة المقاطع فى الربو 

الشعبى المتقدمھ
role of multislice computed 
tomography in advanced

السید المكاوي السید / اشرف 
أنس زیتون 2014

152 5 محمد رمضان توفیق Radiodiagnosis MSc
دور األشعة المقطعیة متعددة المقاطع في تقییم 

أمراض إلتھاب األمعاء المزمنة

role of multi slice comkkkkputed 
tomography in evaluation of 
chronic inflammatory bowel 
diseases

محمد عبد العزیز معالي / رحاب 
محمد حبیب 2014

211 6 عبیر نبیل علي مصطفي Radiodiagnosis MSc دور لألشعة المقطعیة فى تقییم إصابات البطن الرضیھ
role of ct in evaluation of blunt 
abdominal trauma

عادل محمد الوكیل / رحاب محمد 
حبیب 2014

250 7 اسماء سعید عبد الجواد زیان Radiodiagnosis MSc

دور الموجات فوق الصوتیة والتصویرباألشعة 
المقطعیة متعددة الكواشف في تشخیص أمراض جدار 

البطن األمامى

Role of ultra sonography and Multi 
detector computerized tomography 
in imaging of anterior abdominal 
wall lesions

السید المكاوي السید / طارق 
فوزي عبد الال 2014

263 8 دالیا عبد الرءوف محمد علي Radiodiagnosis MSc
دور الرنین المغناطیسى فى تقییم آالم مفصل الحوض 

المزمنھ في المرضى البالغین
role of mri in assessment of 
chronic hip pain in adults

محمد صالح الدین الزواوي / 
رحاب محمد حبیب 2014

309 9 محمد عبد هللا حسن نور Radiodiagnosis MSc
دوراألشعة المقطعیة بالكمبیوتر متعددة الكواشف فى 

تقییم كتل الغدة الكظریة
role of multi-detector ct in the 
evaluation of adrenal masses محمد صالح الدین الزواوي 2014

374 10 بالل احمد مصطفي سلیمان Radiodiagnosis MSc
الوسائل المتاحة حالیاً لتحدید مراحل سرطان المستقیم 

بالرنین المغناطیسى
current status in staging of rectal 
carcinoma by mri

ھالھ حافظ محمد / ولید عبد 
الفتاح موسي 2014

379 11 محمد ابراھیم محمد الحالل Radiodiagnosis MSc
دور تصویر قنوات الغدد اللعابیة بالرنین المغناطیسي 

في تشخیص أمراض الغدد اللعابیة

role of magnetic resonance 
sialography in diagnosis of salivary 
gland diseases

السید المكـاوي السید / رحـاب 
محمد حبیب 2014

384 12 سمیھ محمود محمد البدوي Radiodiagnosis MSc
دور التصویرالدینامیكي بالرنین المغناطیسى المعزز 

بالوسط التبایني فى وصف آفات الثدى المریبة

value of dynamic contrast 
enhanced mri in characterization of 
suspicious breast lesions

بسمھ عبد المنعم دسوقي / 
اشرف أنس زیتون 2014

402 13 جیالن ابراھیم العدل Radiodiagnosis MSc
تقییم انتشار ثانویات العظام في سرطان البروستاتا 

بالمسح الذرى

evaluation of distribution features 
of bone metastases by bone 
scintigraphy in prostate cancer

عادل محمد الوكیل / اشرف أنس 
زیتون / إیمان عبد الرازق توفیق 2014

Radiodiagnosis



403 14 رانیا عرفھ عبد السمیع كریم Radiodiagnosis MSc

تقییم  كفاءة الرنین المغناطیسي في فحص  مسراق 
المستقیم  فى حاالت ما قبل الجراحة  لسرطان 

المستقیم

preoperative mri evaluation of the 
mesorectum in cases of rectal 
carcinoma

محمد رمضان الخولي / محمد 
شوقي عبد هللا 2014

405 15 امیر محمود التلواني Radiodiagnosis MSc

دور تصویر الشرایین باألشعة المقطعیة و الدوبلر 
الملون فى تقییم 

القدم السكرى

role of computed tomography 
angiography ( cta ) and color 
doppler ultrasonography in the 
evaluation of diabetic foot

السید المكاوي السید / اشرف 
أنس زیتون 2014

408 16 نجوان رشاد علي مشمشھ Radiodiagnosis MSc

دور التصویر بالموجات فوق الصوتیة كعامل مساعد 
لالشعة العادیة على الثدى فى النساء ذوى الثدى 

الكشف

Role of sonography as an adjunct 
to mammogniphy in women with 
dense breasts

اسامھ محمد عبید / ولید عبد 
الفتاح موسي 2014

446 17 بالل سعید حفني سلطان Radiodiagnosis MSc
دور األشعة المقطعیـــة متــعددة المقــــاطع في 

تشخیــــــص حاالت انســــــداد األمـــــعاء
role of mdct in diagnosis of 
intestinal obstruction

السید المكاوي السید / رحاب 
محمد حبیب 2014

482 18 محمود عبد العزیز عبد الھادي Radiodiagnosis MSc
دور الرنین المغناطیسى في تشخیص االنسداد 

الصفراوي السرطاني

magnetic resonance 
cholangiopancreatography (mrcp) 
in malignant obstructive jaundice

زینب عبد العزیز / اشرف أنس 
زیتون 2014

511 19 والء احمد عبد الخالق ابو سمك Radiodiagnosis MSc
دور التصویر بالرنین المغناطیسي في تقیم سرطان 

المثانة البولیة

role of magnetic resonance 
imaging in evaluation of urinary 
bladder cancer

اشرف أنس زیتون / سامح 
مصطفي عزب 2014

590 20 مصطفي محمد عادل Radiodiagnosis MSc
دور التصویر بالرنین المغناطیسي ثالثي األطوار في 

تشخیص اآلفات الكبدیة البؤریة

role of triphasic magnetic 
resonance imaging in diagnosis of 
hepatic focal lesions

زینب عبد العزیز علي / طارق 
فوزي عبد الال 2014

614 21
شیماء محمد الغریب عبد المجید 

ھالل Radiodiagnosis MSc
دور الدوبلر الملون عن طریق المھبل في تقییم اآلفات 

 التي تصیب الرحم

role of transvaginal color doppler 
ultrasonography in assessment of 
uterine leisons

السید المكاوي السید / ناصر 
كمال عبد العال 2014

622 22 ھالھ زكریا محمد Radiodiagnosis MSc
دور دوبلكس الموجات فوق الصوتیة فى اعتالل الكلى 

السكرى

role of color duplex 
ultrasonography in diabetic 
nephropathy

محمد رمضان الخولي / صفاء 
ابو القاسم محمد 2014

636 23 ضحي نزیھ عبد المجید یوسف Radiodiagnosis MSc
القیم المرجعیة لدوبلر الشریان الدماغى االوسط

للجنین فى الحمل الطبیعى

doppler reference values of fetal 
middle cerebral artery in normal 
gestation

اشرف أنس زیتون / ھیام عبد 
المنصف عبد اللطیف 2015

667 24 رباب محمد رضا عبد الرحمن Radiodiagnosis MSc دور التصویر الحالي فى تشخیص المشیمة المنزاحة
role of current imaging in diagnosis 
of placenta previa

محمد عبد العزیز معالي / رحاب 
محمد حبیب 2015

670 25 ریھام محمود الشیخ Radiodiagnosis MSc
دور الموجات فوق الصوتیة والدوبلر الملون فى 

التفرقة بین إصابات  الغدد اللیمفاویة العنقیة

role of colour doppler 
ultrasonography in diffrentiating 
between benign and malignant 
cervical lymphadenopathy

محمد صالح الزواوي / سامح 
مصطفي عزب 2015

709 26 شاریھان عبد المنعم عطیھ Radiodiagnosis MSc
دور الموجات فوق الصوتیة فى تشخیص إصابات 

البطن غیر النافذة
role of ultra-sonography in blunt 
abdominal truma

عادل محمد الوكیل / رحاب محمد 
حبیب 2015

729 27 مروه مجدي عبد العاطي Radiodiagnosis MSc
دور األشعة المقطعیة عالیة التباین فى تقییم المظاھر 

الصدریة فى التھاب المفاصل الروماتویدى

role of hrct in evaluation of thoracic 
manifestations of rheumatoid 
arthritis

محمد عبد العزیز معالي / ولید 
عبد الفتاح موسي / سامي سید 

احمد الدحدوح 2015



735 28 محمد حسني محمد السایس Radiodiagnosis MSc

دور استخدام الموجات الصوتیة عبر الجمجمة 
والدوبلر الملون فى تقییم حاالت النزیف حول وداخل 

البطین الدماغى فى  االطفال حدیثى الوالدة

role of transcranial ultrasound and 
color doppler in assessment of 
periventricular-intraventricular 
heamorrhage in neonates

محمد رمضان الخولي / ولید عبد 
الفتاح موسى 2015

841 29 ھانم عباس متولي Radiodiagnosis MSc

تقییم االستجابة للعالج الكیماوى بالحجم والشكل 
باألشعة المقطعیة المبرمجة  لثانویات الكبد الناشئة 

عن اورام الجھاز الھضمى

EVALUATION OF CT SIZE & 
MORPHOLOGIC RESPONSE 
CRITERIA IN PATIENTS WITH GIT 
LIVER METASTASES TREATED BY 
CHEMOTHERAPY

ھالھ حافظ محمد / محمد شوقي 
عبد هللا / الشیماء محمود الحنفي 2015

855 30 شیماء سمیر محمود Radiodiagnosis MSc

دور الموجات الفوق الصوتیة مقابل االشعة المقطعیة  
فى تقییم  حاالت األلم

الحاد للربع السفلى األیمن من البطن

Role of Ultrasonography versus 
Computed tomography in 
evaluation of Right lower quadrant 
abdominal pain

عادل محمد الوكیل / سامح 
مصطفي عزب 2015

856 31 رشا محمود رشاد النمرسي Radiodiagnosis MSc
دور الفیبروسكان فى تقییم درجة تلیف الكبد فى 

مرضى الكبد المزمن

The Role of  Fibroscan in  
Assessment of Liver cirrhosis in 
Patients with Chronic Liver Disease

محمد صالح الدین الزواوي / 
مھا محمود سالم 2015

860 32 ھبھ حمدي زكي القرمھ Radiodiagnosis MSc
دور الموجات فوق الصوتیة كأداة تشخیصیة لدراسة 

اإلعتالل الوظیفي للمفصل الفكي الصدغي

The role of ultrasonography as a 
diagnostic tool for screening of 
temporomandibular joint 
dysfunction

زینب عبد العزیز علي / اشرف 
أنس زیتون 2015

862 33 ھبھ محمد عبد الرحمن Radiodiagnosis MSc
دور الموجات فوق الصوتیة والدوبلر و الرنین 
المغناطیسى  فى تشخیص  المشیمة المنغرسة

Role of Ultrasound ,Doppler and 
MRI in the diagnosis of placenta 
accreta

عادل محمد الوكیل / سامح 
مصطفي عزب 2015

913 34 امیره صالح احمد عبید Radiodiagnosis MSc

دور الموجات فوق الصوتیة والدوبلر الملون في 
تقییمالتغیرات الفسیولوجیة و الحاالت المرضیة فى 

الثدي
 خالل فترة الحمل والرضاعة

The role of ultrasonography and 
color Doppler in evaluation of 
physiological changes and 
pathological conditions of breast in 
pregnancy and lactation

محمد صالح الدین الزواوي / 
سامح مصطفي عزب 2015

1048 35 افنان محمد صفوت االعصر Radiodiagnosis MSc
دور األشعة المقطعیة متعددة الكواشف وثالثیة األبعاد 

في تقیم كسر مفصل الحوض

The Role of Multi detector CT & 3D 
Reformat  for Assessment of 
Acetabuler  Fracture

عادل محمد الوكیل / رحاب محمد 
حبیب / 2015

1083 36 رفیده جعفر محمد حسن Radiodiagnosis MSc
دور التصویر  بالرنین المغناطیسي في تشخیص  

آفات الجسم الجاسئ

The role of Magnetic resonance 
imaging in diagnosis 
of corpus callosum lesions

محمد عبد العزیز معالي /ولید 
عبد الفتاح موسي 2015

1121 37 عمرو ابراھیم الدسوقي الجندي Radiodiagnosis MSc
دور األشعة المقطعیة متعددة المقاطع في فى مرضى 

ضیق الشریان التاجي

Role of Multi Detector Computed 
Tomography Angiography In 
patients with Coronary Artery 
Stenosis

بسمھ عبد المنعم دسوقي /محمد 
شوقي عبدهللا / عوني جمال شلبي 2015

1126 38 مني كمال االشوح Radiodiagnosis MSc
دور الدوبلر الملون بالموجات الفوق صوتیة فى 

تشخیص المشیمة الملتصقة قبل الوالدة

The Role of color Doppler 
ultrasonography in the prenatal 
diagnosis of placenta accreta

محمد صالح الدین الزواوي / 
ھیام عبد المنصف عبد اللطیف 2015

1139 39 علیاء احمد عبد الفتاح الزاملي Radiodiagnosis MSc

تقییم دقة التشخیص بالموجات فوق الصوتیة ألالم 
مفصل الكوع غیر الناتجة عن أورام عن طریق 

التشخیص بالرنین المغناط

Assessment of the accuracy of 
ultrasound diagnosis of non – 
neoplastic elbow pain by MRI

 ھالھ حافظ محمد /  محمد شوقي 
عبد هللا 2015



1189 40 عال طاھر اسماعیل عالم Radiodiagnosis MSc
دور التصویر بالرنین المغناطیسي في تشخیص 

االعتالل الوظیفي للمفصل الفكي الصدغي

 ROLE of MAGNETIC RESONANCE 
IMAGING in DIAGNOSIS of 
TEMPROMANDIBULAR JOINT 
DYSFUNCTION

بسمھ عبد المنعم دسوقي / 
سوزان فؤاد عمر 2015

1213 41 حنان محمد جالل خالف Radiodiagnosis MSc
دور فحص الموجات فوق الصوتیھ بإستخدام مطاطیة 

األنسجھ فى تمییز كتل الثدى

The role of shear wave 
elastography in characterization of 
solid breast masses

محمد عبدالعزیز معالي / ھیام 
عبدالمنصف عبداللطیف  / 

محمود محمد السخاوي 2015

1269 42 ھشام عبد المنعم السید تمراز Radiodiagnosis MSc

دور التصویر بالرنین المغناطیسي باستخدام خاصیة 
االنتشار مع الرنین المغناطیسي الدینامیكي  المعزز 
بالصبغة لتقییم استجابة الورم بعد الحقن الكیمیاوي 
الشریاني عبر القسطرة لعالج سرطان الخالیا الكبدیة

Role of diffusion weighted and 
dynamic contrast-enhanced 
magnetic resonance imaging in 
evaluation of tumor response after 
trans-catheter arterial 
chemoembolization for the 
treatment of hepatocellular

محمد صالح الدین الزواوي  / 
شیماء عبد الحمید عبد المجید / 

محمد محمد حسیني 2015

1277 43 مروه سبیع عبد الفتاح عبد الرحمن Radiodiagnosis MSc
دور األشعة المقطعیة متعددة المقاطع في تشخیص 

االورام اللیمفاویھ في الصدر

Role of Multidetector Computed 
Tomography in Diagnosis of 
Thoracic Lymphoma

محمد عبد العزیز معالي / ولید 
عبد الفتاح موسي 2016

1341 44 محمد مصطفي سلیمان Radiodiagnosis MSc
القیمة التشخیصیة للتصویر بالرنین المغناطیسي في 

تشخیص الخصیة الغیر محسوسة والغیر نازلة

The Diagnostic value of MRI in 
diagnosis of non palpable 
undescended testis .

عادل محمد الوكیل / سامح 
مصطفي عزب 2016

1342 45 امل رمضان عبد الرحمن بیومي Radiodiagnosis MSc
دور الرنین المغناطیسى فى التمییز بین آفات الثدى 

الحمیدة والخبیثة

Role Of Magnetic Resonance 
Imaging In Differentiation Of 
Benign And Malignant Breast 
Lesions

عادل محمد الوكیل / سوزان فؤاد 
عمر 2016

1346 46 ماجد مبارك عبد المحسن الوراقي Radiodiagnosis MSc
دور التصویر بالرنین المغناطیسي بطریقة اإلنتشار 

في تقییم كتل الحجاج

The Role of diffusion weighted 
magnetic resonance imaging in 
evaluation of orbital masses

عادل محمد الوكیل / عبد الغني 
محمد مطاوع 2016

1369 47 دعاء مشرف عبد السمیع محمد Radiodiagnosis MSc
دور األشعھ المقطعیة متعددة المقاطع فى تقییم  

سرطان رأس البنكریاس

The Role of Multidetector 
Computed Tomography in 
Diagnosis and Staging Of 
Pancreatic Head Cancer

عادل محمد الوكیل / سوزان فؤاد 
عمر 2016

1378 48 احمد عبد الستار عبد المعبود Radiodiagnosis MSc
دور التردد الحراري و حقن االیثانول كعالج مركب 

ألورام الكبد السرطانیة

The role of radiofrequency ablation 
and percutaneous ethanol injection 
as a combination therapy for the 
Management of hepatocellular 
carcinoma

السید المكاوي السید / محمد 
شوقى الوراقى / عبد الغنى محمد 

مطاوع 2016

1408 49 ایمان علي محمود عبید Radiodiagnosis MSc
دور قیاس مرونة االنسجة باستخدام أشعة القص في 

توصیف البؤر الكبدیة

THE ROLE OF SHEAR WAVE 
ELASTOGRAPHY IN  
CHARACTERIZATION OF HEPATIC 
FOCAL LESIONS

بسمھ عبد المنعم دسوقي / 
سوزان فؤاد عمر / حازم متولي 

عمر 2016

1449 50 نھال العلیمي ابراھیم سعد هللا Radiodiagnosis MSc
قیمة الفحص بالموجات فوق الصوتیھ في تشخیص 

أمراض البطن الحاده عند االطفال

Value of ultrasonography in 
diagnosis of pediatric acute 
abdominal diseases

عادل محمد الوكیل / اشرف أنس 
زیتون 2016



1457 51 حامد جمال علي Radiodiagnosis MSc
دور التصویر باالنتشار المغناطیسى فى التفرقھ بین 

الكتل الملحقھ المركبھ

Role of diffusion weighted MR 
imaging in the differentiation of 
complex adnexal masses

السید المكاوي السید / محمد 
شوقي عبد هللا 2016

1526 52 نھال ابو بكر السید احمد Radiodiagnosis MSc
دور التصویر بالرنین المغناطیسي في تقییم سرطان 

عنق الرحم

The role of magnetic resonance 
imaging in evaluation of cervical 
carcinoma

ھالھ حافظ محمد / صفاء 
ابوالقاسم محمد 2016

1563 53 ساره سامي احمد مصطفي الخولي Radiodiagnosis MSc
دور التصویر بالرنین المغناطیسي في التفریق بین 

آفات المبیض الحمیدة والخبیثة

Role of MRI in differentiation 
between benign and malignant 
ovarian lesions

عــــــادل محمد الوكیل / محمد 
شوقي عبد هللا 2016

1584 54 شریف محسن ابراھیم یوسف شلبي Radiodiagnosis MSc

دور الدوبلر الملون في االكتشاف المبكر العتالل 
الكلیة في

مرضي السكر النوع االول

Role of duplex ultrasound in 
evaluation of early renal 
hemodynamics 
alteration in type I diabetic patients.

زینب عبد العزیز علي / سوزان 
فؤاد عمر 2016

1612 55 امیره محمد بكري محمد البكري Radiodiagnosis MSc

الدوبلر الملون للشریان الرحمي في الشھور االولي 
من الحمل في الكشف عن مضاعفات الحمل في 

الشھور االخیرة

First –trimester uterine artery 
Doppler analysis in the predication 
of later pregnancy complication

عادل محمد الوكیل /  سامح 
مصطفي عزب 2016

1624 56 اشرف بیومي عبد هللا Radiodiagnosis MSc

دور متكاملة التصویر المقطعى والمسح البوزیتروني 
في توصیف اآلفة وتوجیھ الخزعة في المرضى الذین 

یعانون من االنسداد الخبیث للقنوات الصفراویة

Role of PET/CT in lesion 
characterization and biopsy 
guidance in patients with malignant 
biliary obstruction

محمد صالح الدین الزواوي  / 
محمد محمد حسیني  /  ولید عبد 

الفتاح موسي 2016

1651 57 شیماء عبد العظیم فتوح Radiodiagnosis MSc
الدور الحالى للرنین المغناطیسى فى تشخیص اورام 

الدماغ بالحفره الخلفیھ فى االطفال
Current Role of Mri in Diagnosis of 
Pediatric Posterior Fossa Tumours

زینب عبد العزیز علي / رحاب 
محمد حبیب 2016

1698 58 حنان احمد كامل مكي Radiodiagnosis MSc
دور األشعة المقطعیة متعددة الكواشف في تقییم 

الثانویات خارج الكبد في حاالت سرطان الكبد

Role of Multi detector computed 
tomography in evaluation of the of 
extrahepatic metastasis in case of 
hepatocellular carcinoma

عادل محمد الوكیل / شیماء عبد 
الحمید حسنین  / محمد محمد 

حسیني 2016

1707 59 مھا محمد عبده موسي Radiodiagnosis MSc
دور األشعة المقطعیة متعددة الكواشف  في تشخیص 

األسباب غیر القلبیة ألالم الصدر

Role  of Multidetector  CT  in 
Diagnosis of Non
Cardiac Causes of Chest Pain

ھالھ حافظ  محمد / یاسمین 
حسني حمیده 2016

1712 60 ایھ حمدي عبد العزیز الصباغ Radiodiagnosis MSc

دور الدوبلر الملون بالموجات الفوق صوتیة في تقییم 
اإلختالل الوظیفي لوصلة الطعم الوعائي في مرضى 

الغسیل الكلوي

The Role of color Doppler 
ultrasonography in evaluation of 
hemodialysis graft dysfunction

محمد صالح الدین الزواوي / 
یاسمین حسني حمیده 2016

1742 61
عزت عالء الدین علي عابدین 

الشریف Radiodiagnosis MSc

الحقن المفصلي للصبغة لتقییم إصابات الحجرة األولى 
لمفصل الرسغ باألشعة المقطعیة متعددة الشرائح و 

الرنین المغناطیسي

ARTHROGRAPHIC EVALUATION 
OF 1ST COMPARTMENT INJURY 
OF THE WRIST JOINT BY 
MULTIDETECTOR CT AND MRI

عادل محمد الوكیل  / محمد حافظ 
شعبان / رحاب محمد حبیب 2016

1751 62 ایھ یسري مصطفي Radiodiagnosis MSc
دور التصویر بالرنین المغناطیسي لتقییم الكبد العالي 

الصدى
The role of MRI in the evaluation of 
hyperechogenic liver

ھالھ حافظ محمد / شیماء عبد 
الحمید حسنین/ منال ابراھیم 

جمعھ 2016



1756 63 محمود شاكر عبد الواحد Radiodiagnosis MSc
العائد التشخیصي للعینة المسترشدة بالتصویر في 

تشخیص األمراض العضلیة الھیكلیة

Diagnostic Yield Of Image Guided 
Biopsy In Diagnosis Of  
Musculoskeletal Diseases

اشرف أنس زیتون / محمد كامل 
عبد المجید 2016

1762 64 ماجد فوزي عبد المنعم Radiodiagnosis MSc
تقییم اعتالالت المفصل الفكى الصدغى باستخدام 

التصویر بالرنین المغناطیسى

Magnetic Resonance Imaging 
Evaluation of Temporomandibular 
Joint Disorders

عادل محمد الوكیل / محمد 
شوقي عبد هللا 2016

1771 65 ھشام محمد عاطف سلیمان Radiodiagnosis MSc

دور تحلل شبكة األعصاب الجوف باطنیة تحت توجیھ 
األشعة المقطعیة لعالج األالم الناشئة عن أورام البطن 

السرطانیة

Role of CT-guided percutaneous 
celiac plexus neurolysis in relieving 
pain caused by abdominal 
malignancy

السید المكاوي السید / محمد 
شوقي الوراقي / طارق فوزي 

عبدالال 2016

1806 66 احمد عفیفي محمد الدجوي Radiodiagnosis MSc

دور فحص سریان السائل الشوكي بإستخدام الرنین 
المغناطیسي في تقییم

اتساع بطینات المخ عند كبار السن

Role Of Magnetic Resonance 
Cerebrospinal Fluid Flow Study In 
Assessment Of Ventriculomegaly In 
Elderly

 محمد صالح الدین الزواوي  / 
محمد شوقى عبد هللا 2016

1818 67 مني فتحي عبد الرازق حنوت Radiodiagnosis MSc
التفریق بین خثرة الورید البابي الحمیدة و الخبیثة عن 

طریق األشعة المقطعیة باستخدام كثافة الخثرة

Differentiation of malignant from 
benign portal vein thrombi on CT 
images using thrombus density

عادل محمد الوكیل / رحاب محمد 
حبیب 2016

1823 68 بسیوني عبد العزیز بسیوني Radiodiagnosis MSc
دور األشعة المقطعیة متعددة المقاطع بطریقة االرواء 

فى تقییم شدة أمراض الكبد المزمنة

ROLE OF MULTISLICE CT 
PERFUSION IN ASSESSMENT OF 
THE SEVERITY OF CHRONIC LIVER 
DISEASES

محمد رمضان الخولي / ولید 
عبدالفتاح موسى  / 

محمودالسخاوى 2016

1845 69 ھبھ عبد المنعم البلشي Radiodiagnosis MSc

قیمة الرنین المغناطیسي ذو خاصیھ االنتشار في تقییم 
االستجابة للعالج ما بعد التردد الحرارى

 لعالج سرطان الكبد االولى

Value of diffusion weighted MRI in 
evaluation of treatment response 
post radiofrequency ablation for 
hepatocellular carcinoma

محمد رمضان الخولي / محمد 
شوقى الوراقى / شیماء عبد 

الحمید حسنین 2016

1868 70 الھام فتحي عبد الفتاح مشمشھ Radiodiagnosis MSc

دور الموجات الفوق  صوتیھ  و الدوبلر عبر عظام 
الجمجمة على األطفال حدیثي الوالدة الموضوعین 

على جھاز التنفس الصناعي

ROLE OF TRANSCRANIAL 
DOPPLER  ULTRASOUND  IN 
VENTILATED NEONATES

بسمھ عبد المنعم دسوقي  / 
شیماء عبد الحمید حسانین 2017

1935 71 ایمان حامد علي الریس Radiodiagnosis MSc
دور التقنیات الحدیثھ للرنین المغناطیسي فى توصیف 

تضخم الغدد اللیمفاویھ بالعنق

Role Of Advanced MRI Techniques 
In Assessment Of Cervical 
Lymphadenopathy

محمد عبد العزیز معالي / ولید 
عبد الفتاح موسي 2017

2024 72 محمود سامي علي فاید Radiodiagnosis MSc
دور الرنین المغناطیسي في األصابات الریاضیة الحادة 

لمفصل الركبة

Role of Magnetic Resonance 
Imaging in Acute Sports Injuries of 
the Knee

محمد عبد العزیز معالي / رحاب 
محمد حبیب 2017

2051 73 مروه منصور منسیي Radiodiagnosis MSc

تقییم  دور الموجات فوق الصوتیةو الدوبلر الملون 
للشریان المخي األوسط والشریان السري للجنین في 

الحمل عالي الخطورة

Value of colour doppler 
ultrasonography of foetal middle 
cerebral and umbilical arteries in 
high risk pregnancy

السید المكاوي السید / رحاب 
محمد حبیب 2017

2054 74 محمود احمد علي عبدالال Radiodiagnosis MSc
دور التصویر بالرنین المغناطیسي بطریقة اإلنتشار 

في تقییم اّفات الثدي المشتبھة

The Role of diffusion magnetic 
resonance imaging in evaluation of 
suspicious breast lesions

محمد عبدالعزیز معالي   / صفاء 
ابوالقاسم محمد 2017



2068 75 تامر عبد النبي عبد الرحمن العسال Radiodiagnosis MSc
دور التصویر بالموجات فوق الصوتیة في تقییم 

الناسور الشرجي

THE ROLE OF 
ULTRASONOGRAPHY IN 
EVALUATION OF PERIANAL 
FISTULA

السید المكاوي السید  / ولید 
عبدالفتاح موسي 2017

2111 76 عمرو ابراھیم احمد نصار Radiodiagnosis MSc

دور البوزیترون المنبعث المدمج باألشعة المقطعیة 
في 

في حاالت الثانویات غیر معلومة المصدر

ROLE OF PET/CT IN  
PATIENTS WITH METASTASIS    
OF UNKNOWN ORIGIN

السید المكاوي السید / اشرف 
أنس زیتون 2017

2199 77 اسراء عبد الظاھر خلیفھ Radiodiagnosis MSc
قیاس سمك طبقة النسیج الدھنى تحت الجلد فى بطن 

الجنین بالسونار كمؤشر لوزنھ بعد الوالدة

Antenatal ultrasound measurement 
of fetal abdominal subcutaneous 
tissue thickness as a predictor of 
fetal birth weight

عادل محمد الوكیل  / شیماء عبد 
الحمید حسنین 2017

2212 78 ھبھ الدسوقي فتح هللا مصطفي Radiodiagnosis MSc

دور التصویر باالنبعاث البوزیتروني المقطعى المدمج 
باألشعة المقطعیة فى تحدید مراحل انتشاراألورام 

السرطانیة األولیة للقولون والمستقیم

Role of positron-emission 
tomography / computed 
tomography (PET/ CT) for staging 
of primary colorectal cancer

 بسمھ عبد المنعم دسوقي /   
محمد  محمد حسینى  / ولید عبد 

الفتاح موسى 2017

2237 79 محمود فرحات السید حماد Radiodiagnosis MSc
        دور حقن الشریان الرحمي في عالج آفـات

       الرحم المختلفة

Role of uterine artery embolization 
in management   of different uterine 
lesions

محمـد عبدالعزیز معالي / محمـد 
شوقي الوراقي / محمـد كامل 

عبدالمجید / ھیثم ابوعلي حمزه 2017

2243 80 صفاء ابراھیم بنداري العطفي Radiodiagnosis MSc
دور االشعة متعددة المقاطع فى تشخیص سرطان 

المعدة

Diagnosis of Gastric cancer
by Multi-detector computed 
tomography

 عادل محمد الوكیل /  شیماء 
عبد الحمید حسنین 2017

2253 81 اسماء السید بیومي القشاش Radiodiagnosis MSc
دور األشعة المقطعیة متعددة الكواشف في تشخیص 

حاالت النزیف البولي
Role of multidetector CT in 
evaluation of urinary tract bleeding

عادل محمد الوكیل / رحاب محمد 
حبیب 2017

2272 82 ساره عبد الحمید محمد حسن Radiodiagnosis MSc
دور االشعھ متعدده المراحل والمقاطع في تشخیص 

الكتل الكلویھ التكیسیھ المركبھ

Role of Multiphasic Multi-Detector 
Computed
Tomography (MDCT) In the 
diagnosis of Complex Cystic Renal

عادل محمد الوكیل   / صفاء ابو 
القاسم محمد سلیمان 2017

2282 83 ندا نبیل احمد العبكاوي Radiodiagnosis MSc
القیم المرجعیة لتدفق القناة الوریدیة في

الحمل الطبیعي

REFERENCE VALUES FOR 
DUCTUS VENOSUS FLOW IN 
NORMAL GESTATION

اشرف أنس زیتون / شیماء عبد 
الحمید حسنین 2017

2299 84 ساره ابراھیم المسیدي Radiodiagnosis MSc
التصویر التشخیصي آلالم الكتف في مرضي ما بعد 

السكتة الدماغیة
Diagnostic Imaging of shoulder 
pain in post-stroke patients

محمد رمضان الخولي  / ولید 
عبد الفتاح موسي / عالء عبد 

العزیز لبیب 2017

2316 85 احمد جابر الصواف Radiodiagnosis MSc
الدورالحالي  لتسلسل االستعادة العكسیة للزمن االول 

في التصویرالعصبي

The current role of T1 Inversion 
Recovery sequence in 
Neuroimaging

محمد شوقي عبد هللا / رحاب 
محمد حبیب 2017

2340 86 ساره محمد سلطان محمد عبد العزیز Radiodiagnosis MSc

القیمھ التشخیصیھ للتصویر باالشعھ المقطعیھ  في 
تشخیص التھاب البنكریاس الحاد وفقا لتصنیف أتاالنتا 

المراجع

Role of Contrast –Enhanced CT in 
evaluation of acute pancreatitis 
according to The Revised Atlanta 
Classification

عــادل محمــد الــوكیـــل / ولیــد 
عبـدالفتــاح موسي 2017



2393 87 ابراھیم احمد دیاب Radiodiagnosis MSc

دراسة مقارنة بین التصویر المقطعي مخروطي 
الشعاع باستخدام زراع سي واألشعة الشریانیة 

التداخلیة في الحقن الكیمائي لحاالت االورام 
السرطانیة في الكبد

Comparison between C-arm cone 
beam computed tomography and 
interventional angiography in trans 
arterial chemo-embolization of 
hepatocellular carcinoma

ھالھ حافظ محمد / شیماء عبد 
الحمید حسنین 2017

2406 88 اسماء عز الدین شعبان Radiodiagnosis MSc
دور األشعة المقطعیة متعدده المقاطع فى تحدید 

مراحل انتشار سرطان المبیض

THE ROLE OF MULTIDETECTOR 
COMPUTED TOMOGRAPHY IN  
STAGING OF OVARIAN 
CARCINOMA

عادل محمد الوكیل / ولید عبد 
الفتاح موسي 2017

2447 89 سلمي حسین بیومي Radiodiagnosis MSc
دور التصویر المرن بالموجات فوق الصوتیة في 

تشخیص عقیدات الغدة الدرقیة (التطورات األخیرة)

Value of Ultrasound Elastography 
in Diagnosis of Thyroid Nodules 
(Recent Advances).

عادل محمد الوكیل / محمود 
محمد السخاوي / دینا ممدوح 

سراج 2017

2531 90 اسراء علي عبد المحفوظ زھره Radiodiagnosis MSc
دور الموجات الفوق صوتیة 

في تقییم التھاب مفصل الركبة

Role of ultrasonography in 
evaluation of
knee osteoarthrities

محمد رمضان الخولي / شیماء 
عبد الحمید حسنین 2017

2558 91 عمر محمد عاطف عمر حماده Radiodiagnosis MSc

دور الرنین المغناطیسى وتصویر القنوات المراریة 
عن طریق الجلد  في تشخیص االنسداد الصفراوي 

السرطاني

Role of Magnetic resonance 
cholangiopancreatography and 
percutaneous transhepatic 
cholangiography in malignant 
obstructive jaundice

محمد صالح الدین الزواوي / 
ھیام عبد المنصف عبد اللطیف / 

محمد عباس ضیف 2017

2585 92 اسماء محمد عبد العزیز ابو مصطفي Radiodiagnosis MSc

دور االشعة المقطعیة متعددة الكواشف فى تقییم 
وظیفة البطین األیسر اإلنقباضیة مقارنة مع تصویر 

القلب بالموجات فوق الصوتیة من خالل الصدر

Role of MDCT in Assessment of 
Left Ventricular Systolic Function in 
Comparison with Transthoracic 
Echocardiography.

اشرف أنس زیتون / شیماء عبد 
الحمید حسنین  / محمد السید 

عبد السمیع 2018

2586 93 نوره فتحي مصطفي علي Radiodiagnosis MSc
دور األشعة المقطعیة متعددة الكواشف في تقییم الكتل 

المنصفیة االمامیة

THE ROLE OF MULTI- DETECTOR 
CT IN THE EVALUATION 
OF ANTERIOR MEDIASTINAL 
MASSES
 THE ROLE OF MULTI- DETECTOR 
CT IN THE EVALUATION 
OF ANTERIOR MEDIASTINAL 
MASSES
THE ROLE OF MULTI- DETECTOR 
CT IN THE EVALUATION 
OF ANTERIOR MEDIASTINAL 
MASSES

محمد صالح الدین الزواوي / 
ھیام عبد المنصف عبد اللطیف 2018

2596 94 محمد محمد صالح الدین Radiodiagnosis MSc
دور التصویر باألشعة المقطعیة متعددة الكواشف في 

خطھ عالج مرضى الحوادث الرضیة في منطقة الصدر

Role of MDCT imaging in the 
management of blunt chest trauma 
patients

بسمھ عبد المنعم دسوقي / 
شیماء عبد الحمید حسنین 2018



2606 95 محمد عبد الجواد السیسي Radiodiagnosis MSc
دور االشعة المقطعیة متعددة الكواشف في تقییم 
المرضى الذین یعانون من اصابات الوجھ والفكین

Role of Multidetector Computed 
Tomography in Assessment of 
Patients with Maxillofacial Trauma

بسمھ عبد المنعم دسوقي  / دینا 
ممدوح سراج 2018

2620 96 عادل ماھر عبد هللا الغنام Radiodiagnosis MSc

دور الموجات الفوق الصوتیة والدوبلر لفحص المخ 
عبر عظام الجمجمة في تشخیص مرض القصور 
الدماغي اإلقفاري الناتج عن نقص األكسجین في 

األطفال حدیثي الوالدة

THE ROLE OF TRANSCRANIAL 
GRAYSCALE AND DOPPLER 
ULTRASOUND EXAMINATION IN 
DIAGNOSIS OF NEONATAL 
HYPOXIC-ISCHEMIC 
ENCEPHALOPATHY

زینب عبد العزیز علي / یاسمین 
حسني حمیده 2018

2677 97 ھاجر سعید محمد زیدان Radiodiagnosis MSc

استخدام تقنیة كثافة الحد األدنى لتصویر القنوات 
المراریة باألشعة المقطعیة فى تقییم المرضى الذین 

یعانون من اإلنسداد المرارى: دراسة مقارنة مع 
تصویر القنوات المراریة من خالل الجلد مروراً بالكبد.

Multislice CT cholangiography 
using minimum intensity projection 
in evaluation of patients with biliary 
obstruction:comparison with 
percutaneous transhepatic 
cholangiography.

محمد رمضان الخولي / محمد 
شوقي الوراقي  / ھیام عبد 

المنصف عبد اللطیف 2018

2726 98 سمر سعد الدین محمد Radiodiagnosis MSc
دور االشعة المقطعیة متعددة الكواشف في تقیم 

انتشار الكبد الدھني في محافظة المنوفیة

Role of MDCT in assessment of 
hepatic steatosis prevalence in 
Menoufia governorate

زینب عبد العزیز علي / شیماء 
عبد الحمید حسنین 2018

2738 99 بسمھ فتحي السید Radiodiagnosis MSc

دور الموجات الفوق صوتیة فى وقت مبكر بعد العملیة 
فى التنبؤ بفشل الوصلة الشریانیةالوریدیةفى مرضى 

االستصفاء الدموى

Role of early 
postoperativeultrasonography in 
prediction of AV fistula failure in 
hemodialysis patients

محمد رمضان الخولي / محمد 
كامل عبد المجید 2018

2803 100 ھاجر صبحي علي صقر Radiodiagnosis MSc
دور االشعة المقطعیة متعددة الكواشف في تقییم

أمراض عدوى الكلي

Role of Multidetector Computed 
Tomography
  in Evaluation of Renal Infections

السید المكاوي السید / ھیام عبد 
المنصف عبد اللطیف 2018

2915 101 دالیا وحید الیماني Radiodiagnosis MSc
دور الرنین المغناطیسى ثالثى االبعاد متدرج الصدى 

(االنتقاء المائى) فى التقییم المبكر لخشونھ الركبھ

Role of Three Dimensional Water 
Selective Gradient Echo MRI 
Technique (WATS) in early 
assessment of Knee Osteoarthritis

 محمد عبد العزیز معالي /  
طارق فوزى عبد الال 2018

2918 102 بسمھ محمد عبد الحمید الجندي Radiodiagnosis MSc
قیمھ التصویر بالرنین المغناطیسي في تشخیص 

سرطان المستقیم و القولون السینى

Value of Magnetic Resonance 
Imaging in Assessment of local 
Staging of Recto sigmoid 
Malignancies

محمد عبد العزیز معالي / دینا 
ممدوح سراج 2018

2920 103 ایھ خیرت علي مصطفي Radiodiagnosis MSc

دور متوالیات التصویر بالرنین المغناطیسي المختلفة 
في تقییم خلل الحبل الشوكي والعمود الفقري لدى 

األطفال

Role of Different Magnetic 
Resonance Imaging Sequences in 
Evaluation of Pediatric Spinal 
Dysraphism

عادل محمد الوكیل / محمد كامل 
عبد المجید 2018

2921 104 حسام السید محمد عزاز Radiodiagnosis MSc
دور األشعة المقطعیة متعددة الكواشف فى تقییم 

إمكانیة استئصال سرطان البنكریاس

Role of multidetector computed 
tomography in evaluation of 
resectability of pancreatic cancer

 محمد شوقي عبد هللا / رحاب 
محمد حبیب 2018



2931 105 فاطمھ محمود امین فھمي Radiodiagnosis MSc
دور الدوبلر الملون فى تقییم الجھاز الوریدى للطرفین 

السفلین أثناء الثلث األخیر من الحمل

Role of Color Doppler 
Ultrasonography in Evaluation of 
The venous system of lower limbs 
during third trimester of pregnancy

ھالھ حافظ محمد / ولید عبد 
الفتاح موسي 2018

2957 106 شھیره احمد السید سالم Radiodiagnosis MSc

تقییم دور  الموجات الفوق الصوتیة واالشعة 
المقطعیة متعددة المقاطع فى تقییم إصابات الصدر  

الرضھ

The Role of Ultrasonography  and 
Multidetector computed 
Tomography in evaluation of Blunt 
Chest Truma

اشرف أنس زیتون / طارق  
فوزي عبدالال 2018

2958 107 اسماء جمال جابر برسیم Radiodiagnosis MSc

استخدام الموجات فوق الصوتیة عبر الجمجمة للتنبؤ 
بالسكتة الدماغیة في مرض الخالیا المنجلیة في 

االطفال

The Use Of Transcranial 
Ultrasonograpy To Predict Stroke In 
Children With Sickle Cell

عادل محمد الوكیل / طارق فوزي 
عبدالال 2018

2971 108 طھ محمد طھ Radiodiagnosis MSc
دور األشعة المقطعیة ثنائیة الطاقة في تقییم حصوات 

الكلى

Role of Dual Energy Computed 
Tomography in evaluation of renal 
stones

محمد شوقي عبد هللا / طارق 
فوزي عبد الال 2018

3022 109 مي احمد غباشي ربیع Radiodiagnosis MSc
دور الموجات الفوق الصوتیة و الدوبلر الملون

في  آالم الحوض المزمنة في السیدات

Role of Grey scale and Colour 
Doppler Ultrasound in female 
chronic pelvic pain

محمد شوقي عبد هللا / ولید عبد 
الفتاح موسي 2018

3032 110 زینب مصطفي شحاتھ بیصار Radiodiagnosis MSc
دور األشعة المقطعیة متعددة الشرائح في تقییم التمدد 

الشعبى

The role of multi-slice computed 
tomography for the assessment of 
bronchiectasis

 زینب عبد العزیز علي  /یاسمین 
حسني حمیده 2018

3147 111 دعاء حمدي شاھین Radiodiagnosis MSc

دور التصویر بالرنین المغناطیسي للقنوات الصفراویة 
والبنكریاس في أمراض الكبد والقنوات المراریة عند 

األطفال
Role Of  MRCP in hepatobiliary 
diseases in children

زینب عبد العزیز علي /  شیماء 
عبد الحمید حسنین 2018

3166 112 رضوي حامد عبد العزیز وھدان Radiodiagnosis MSc
دراسة مقارنة بین دور األشعة المقطعیة والرنین 

المغناطیسي فى تشخیص كسر العظمة الزورقیة

Comparative Study between Role of 
Computed Tomography and 
Magnetic Resonance Imaging in 
Scaphoid Fracture Diagnosis

عادل محمد الوكیل /  طارق 
فوزي عبد الال 2018

3325 113 شروق محمد الدالتوني Radiodiagnosis MSc
دور أشعة الماموجرام الرقمي بالصبغة في تشخیص

أورام الثدي

The role of contrast enhanced 
digital mammography in evaluation 
of breast masses

السید المكاوي السید / ھیام 
عبدالمنصف عبد اللطیف 2019

3339 114 نشوي رجب احمد الوحش Radiodiagnosis MSc
دور االشعھ المقطعیھ متعدده الكواشف في تقییم 

إصابات ما وراء الغشاء البریتوني

Multidetector Computed 
Tomography Role in Evaluation of 
Traumatic Retroperitoneal Injuries

محمد رمضان الخولي / شیماء 
عبد الحمید حسنین 2019

3392 115 ابراھیم احمد احمد مصباح Radiodiagnosis MSc

دور التصویر الطبقي بالبوزیترون المنبعث المدمج مع 
األشعة المقطعیھ في تقییم مرضي سرطان 

الثدي حدیث التشخیص
Role of PET/CT in evaluation of 
recently diagnosed breast cancer

محمد الزواوي / ولید عبد الفتاح 
موسي 2019

3445 116 ھند علي عبد العاطي  شریف Radiodiagnosis MSc
دور التصویر بالرنین المغناطیسي في تقییم

 أورام البلعوم االنفى لدى البالغین
Role of MRI in evaluation of 
nasopharyngeal tumors in adults

محمد صالح الدین الزواوي / 
محمد كامل عبد المجید 2019



3521 117 رحاب عبدالناصر محمد سلیمان Radiodiagnosis MSc
دور الرنین  المغناطیسى بخاصیة االنتشار فى تقییم 

كتل  الحوض النسائیة

Role of  MRI  Diffusion Weighted 
Imaging in Evaluation of Female 
Pelvic Masses

محمد عبدالعزیز معالي / محمد 
كامل عبدالمجید 2019

3535 118 الشیماء عبدالقادر عبدالحمید تركي Radiodiagnosis MSc
دور الرنین المغناطیسي في تقییم اصابات مفصل 

الكاحل

ROLE OF MAGNETIC RESONANCE 
IMAGING IN EVALUATION OF POST 
TRAUMATIC ANKLE JOINT

السید المكاوي السید / ھیام 
عبدالمنصف عبداللطیف 2019

3540 119 ماجده سمیر عبدالستار محمد Radiodiagnosis MSc
قیمة الرنین المغناطیسى بخاصیة االنتشار في 

تشخیص وتحدید مراحل سرطان المثانة

Value of Diffusion weighted MRI 
imaging in Diagnosis and Staging 
of urinary bladder cancer

محمد عبدالعزیز معالي  / ولید 
عبدالفتاح موسى 2019

3711 120 أالء عادل حسین مرعي Radiodiagnosis MSc
دور االشعة المقطعیة متعددة المقاطع في تقییم أورام 

الصدر األوسط في األطفال

The role of Multi-Detector 
Computerized Tomography in 
Evaluation of Mediastinal Masses in 
Children

أالء عادل حسین مرعي / ھیام 
عبد المنصف عبد اللطیف 2019

3734 121 إبراھیم أیمن أبو سعده Radiodiagnosis MSc
نتائج التصویر بالرنین المغناطیسى للمخ فى حاالت 

الصرع MRI Brain Findings in Epilepsy
محمد صالح الدین الزواوى / 

یاسمین حسنى حمیده 2019

3736 122 أحمد مجدي اسماعیل عبر Radiodiagnosis MSc
دور فحص الشریان البصري بالدوبلر في التنبؤ 

بتسمم الحمل
Role of Ophthalmic artery Doppler 
in prediction of preeclampsia

بسمة عبد المنعم دسوقي / إیمان 
رجب عبده سلیمھ 2019

3767 123 الزھراء عبدهللا خلیل ابوالحسن Radiodiagnosis MSc
دور التصویر بالرنین المغناطیسى في تشخیص 

وتحدید مراحل سرطان المستقیم

Role of Magnetic Resonance 
Imaging in Diagnosis and Staging 
of Rectal Cancer

السید المكاوي السید / یاسمین 
حسني حمیده 2019

3768 124 محمد صالح أبو الفتح الحفناوي Radiodiagnosis MSc

دور إضافة تسلسل (STIR) االكلیلى في تقییم 
التصویر بالرنین 

المغناطیسي أللم أسفل الظھر

Role of Adding Coronal-STIR 
Sequence in MRI Evaluation of Low 
Back Pain

محمد شوقي عبد هللا   /  دینا 
ممدوح سراج 2019

3769 125 شیماء جمعة موسى على Radiodiagnosis MSc

القیمة التنبؤیة لمستوى ھرمون عامل النمو الشبیھ 
باإلنسولین-1 فى المصل لدى األطفال الذین یعانون 

من حاالت حرجة

Prognostic value of serum insulin-
like growth factor-1 level in 
critically ill children

 محمد سعید المكاوى / نجالء 
فتحى برسیم / بالل منتصر 2019

3786 126 ریھام سید أحمد محمد الجندي Radiodiagnosis MSc
توحید القیم المرجعیة لحجم معدة الجنین في الحمل 

الطبیعي

Standardization of reference values 
for fetal gastric size in normal 
gestation

أشرف انس زیتون / طارق 
فوزى عبد الال 2019

3868 127 معاذ نبیل عبد المنعم سعد Radiodiagnosis MSc

دور التصویر باإلنبعاث البوزیتروني المدمج مع 
االشعة المقطعیة في تقییم 

 سرطان الخالیا الكبدیة المعالج موضعیا في ظل 
اعطاء االشعھ المقطعیھ و الرنین المغناطیسي نتائج 

سالبھ

Role of PET/CT in Evaluation of 
Locally Managed Hepatocellular 
Carcinoma with Negative CT/ MRI 
Findings

محمد رمضان الخولي / ولید عبد 
الفتاح موسي 2020



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

936 1 امیره محمد محمود حسنین Speech & Audiology MSc
االستجابة العضلیة المثارة لجھاز االتزان فى 

داء الفقار الرقبیة

Vestibular Evoked Myogenic 
Potential 
             in cases of cervical 
spondylosis

حسام سني البھاء طلعت / احمد 
محمود زین العابدین 2015

946 2 ساره محمد سعد الدین علي السید Speech & Audiology MSc
اإلستجابة العضلیة المثارة لجھاز االتزان فى 

فقدان السمع الناتج عن الضوضاء VEMP in noise induced hearing loss
حسام سني البھاء طلعت / احمد 

محمود زین العابدین 2015

1387 3 ریھام محمود محمد العشري Speech & Audiology MSc
دورالكورتیزون فى عالج اآلفات 

الطفیفةالمصاحبةلبحةالصوت الوظیفیھ

Role of Steroids Injection in 
Treatment of Minimal Associated 
Pathological Vocal Folds Lesions 
(M.A.P.Ls)

محمد علي سعد بركھ / حسام محمد 
الدسوقى / ایمان عزت عبد الواحد 2016

1404 4 ریھام محمود محمد العشري Speech & Audiology MSc
دورالكورتیزون فى عالج اآلفات 

الطفیفةالمصاحبةلبحةالصوت الوظیفیھ

Role of Steroids Injection in 
Treatment of Minimal Associated 
Pathological Vocal Folds Lesions 
(M.A.P.Ls)

محمد علي سعد بركھ / حسام محمد 
الدسوقى / عصام عبد الونیس 
بحیرى /ایمان عزت عبد الواحد 2016

1414 5 فاطمھ محمد محمد الشریف Speech & Audiology MSc معالجة اللغة في الطفل ثنائي اللغة
Language Processing in Bilingual 
Child

محمد علي سعد بركھ /حسام محمد 
الدسوقي /إیمان عزت عبد الواحد 2016

1499 6 مي محمد صالح الدین صالح Speech & Audiology MSc
مدى انتشار زواج األقارب في مرضي فقدان 

السمع
Prevalence f consanguinity in 
Egyptian patients with hearing loss

حسام سني البھاء طلعت / احمد 
محمود زین العابدین 2016

1968 7 امینھ جمیل عبد العلیم Speech & Audiology MSc دور عوامل النمو في عالج اضطرابات الصوت
The Role of Growth Factors in the 
Treatment of Voice Disorders

محمد قمر محمد الشرنوبي / محمد 
علي سعد بركھ / حسام محمد 

الدسوقي / إیمان عزت عبد الواحد 2017

2458 8 فاطمھ شعبان عبد القوي Speech & Audiology MSc

معایرة النسخة العربیة من إختبار مقدار الثقھ 
بتوازن الجسم أثناء القیام بأنشطھ محدده في 

جمھوریة مصر العربیة

Standardization of Arabic Version 
of Activities Specific Balance 
Confidence Scale (ABC) on 
Egyptian population

حسام سني البھاء طلعت /   احمد 
محمود زین العابدین 2017

2459 9 مریم السید جاد Speech & Audiology MSc تعریب مقیاس أعراض الدوار
Arabization of Vertigo Symptom 
Scale

حسام سني البھاء طلعت / احمد 
محمود زین العابدین 2017

2460 10
ایناس اسماعیل عبد الفتاح عبد 

الكافي Speech & Audiology MSc
معایرة النسخة العربیة من مقیاس بیك للقلق 

في جمھوریة مصر العربیة

Standardization of the Arabic 
version of Beck Anxiety Inventory 
(BAI) in Egyptian population

حسام سني البھاء طلعت / احمد 
محمود زین العابدین 2017

2461 11 ریھام حسن علي محمود Speech & Audiology MSc تعریب إستبیان التأثیر األولي للطنین

Arabization Of The Tinnitus 
Primary Function Questionnaire
Protocol of Thesis

حسام سني البھاء طلعت / احمد 
محمود زین العابدین 2017

2497 12 شریف شعبان محمد Speech & Audiology MSc
تعریب مقیاس اضطرابات الدھلیزي 

علي أنشطة الحیاة الیومیة
Arabization of Vestibular disorders 
Activities of Daily Living scale

حسام سني البھاء طلعت / احمد 
محمود زین العابدین 2017

Speech & Audiology



2508 13 ماریان متري مینا مطر Speech & Audiology MSc تعریب استبیان تحدید المكان ووضوح الكالم

Arabization of Complete 
Intelligibility Spatiality Quality 
questionnaire

حسام سني البھاء طلعت /احمد 
محمود زین العابدین 2017

2601 14 مي احمد السید احمد Speech & Audiology MSc تعریب إستبیان نیمیجن
Arabization of Nijmegen 
Questionnaire

حسام سني البھاء طلعت / اسماء 
صالح معطى 2018

2602 15 مریم جمعھ محرز Speech & Audiology MSc تعریب مقیاس المستشفى للقلق واالكتئاب
Arabization of hospital anxiety and 
depression scale

حسام سني البھاء طلعت / اسماء 
صالح معطى 2018

2603 16 ایھ جمال رجب حافظ Speech & Audiology MSc

مقارنھ بین قیاس السمع بالحالة المستقرة 
وقیاس السمع بإستخدام  النغمات النقیة  في 

البالغین

Comparison between Auditory 
Steady State Response & Pure 
Tone Audiometry in Adult 
population

حسام سني البھاء طلعت / اسماء 
صالح معطي 2018

2608 17 ریھام الحسیني علي ابراھیم Speech & Audiology MSc تعریب مقیاس الدوار البصري التناظري
Arabization of Visual Vertigo 
Analogue Scale

حسام سني البھاء طلعت  / احمد 
محمود زین العابدین 2018

2614 18 یاسمین عبد العزیز قوره Speech & Audiology MSc تعریب استبیان الدوار في مواقف محددة
Arabization of Situational 
Characteristic Questionnaire

حسام سني البھاء طلعت / اسماء 
صالح معطي 2018

2716 19 نانسي فتحي عمران Speech & Audiology MSc
مقارنة بین كفاءة عقار سیناریزین و 

توبیرامیت في عالج الصداع النصفي الدھلیزي

Comparison between the Efficiency 
of Cinnarizine and Topiramate in 
the treatment of Vestibular Migraine

عبداللطیف إبراھیم الرشیدي / حسام 
سني البھاء طلعت / عبدالمجید حسن 

قابل / اسماء صالح مختار 2018

2740 20 مھا عید قمح Speech & Audiology MSc
دراسةاختبار دفعة  الرأس باستخدام الفیدیو في 

حاالت التصلب المتعدد
Study of Video Head Impulse Test 
in Multiple Sclerosis

عبد المجید حسن قابل / اسماء 
صالح معطي / خالد حاتم عفیفي 2018

2764 21 ھبھ هللا محمد الدسوقي Speech & Audiology MSc
اختبار دفعة الرأس باستخدام الفیدیو فى 

مرضى الصرع
Video Head Impulse Test in 
Epileptic Patients

عبد المجید حسن قابل  / اسماء 
صالح معطي / جیالن محمود الجندى 2018

2813 22 سمر محمد عامر الفخراني Speech & Audiology MSc تقییم الجھد العضلي المثار في مرضى الصرع
Assessment of Vestibular Evoked 
Myogenic Potential in Epilepsy

عبد المجید حسن قابل / اسماء 
صالح معطي / خالد حاتم عفیفي 2018

2815 23 مروه عادل عالم Speech & Audiology MSc
دراسة اختبار دفعة  الرأس باستخدام الفیدیو 

في حاالت الصداع النصفي
Study of Video Head Impulse Test 
in Migranous patients

عبدالمجید حسن قابل / اسماء صالح 
معطي / خالد حاتم عفیفي 2018

2816 24 االء مصطفي عبد الغفار Speech & Audiology MSc
تقییم قیمھ الجھد العضلي المثار في حاالت 

التصلب المتعدد

Assessment of vestibular evoked 
myogenic potential in Multiple 
sclerosis

عبد المجید حسن قابل /  اسماء 
صالح معطي / جیالن محمود سالم 2018

3398 25 شیماء احمد عویضھ Speech & Audiology MSc
دراسة اختبار  السمع  ورأرأة  العین باستخدام 

الفیدیو في حاالت قصور الغدة الدرقیة
Audio vestibular Assessment in 
hypothyroidism

عبد المجید حسن قابل / اسماء 
صالح معطي 2019

3443 26 ھبھ ابراھیم سلمان Speech & Audiology MSc
 الموجھ السالبھ غیر المتوافقھ فى االطفال 

ذوي التاخر اللغوي النوعي
Mismatch Negativity in Children 
with Specific Language Impairment

حسام سني البھاء طلعت  /عبد 
المجید حسن قابل / احمد محمود 

زین العابدین   / أسماء صالح معطي 2019



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

17 1 دعاء محمد جالل خالف Tropical Medicine MSc

دور الفیبروسكان في التنبؤ بسرطان 
الكبد في المرضى المصریین المصابین 

بتلیف كبدي

the role of ultrasound elastography as a 
tool for prediction of hepatocellular 
carcinoma in egyptian patients with 
cirrhosis محمد عالء الدین نوح / بسام محمد اسماعیل . 2013

154 2 وسام یوسف محمد شبایك Tropical Medicine MSc

مستوى فیبرونیكتین EDA في السائل 
النخاعي في حاالت االلتھاب

السحائي

extra domain a containing fibronectin 
levels in the cerebrospinal fluid in 
patients with meningitis

جمال سعد الدیب / حسام الدین مصطفي سلیم 
/ منى صالح الدین حبیب 2014

160 3 محمد السید عبد العزیز عیاد Tropical Medicine MSc

دراسة العالقة بین نسبة األمونیا بالدم 
ودوالي المريء في مرضى التشمع 

الكبدي

study of the relationship between blood 
ammonia level and esophageal varices in 
patients with liver cirrhosis

عاطف ابو السعود علي / أمیره ماھر بدوى / 
أحمد عبد الرحمن سنبل 2014

176 4
شیرین عبد العزیز بیومي 

القشاش Tropical Medicine MSc

دراسة تأثیر مرض الكبد المزمن على 
نوعیة الحیاة المرتبطة بالصحة 

لمرضى الكبد المزمن فى محافظة 
المنوفیة

study of the impact of chronic liver 
disease on health - related quality of life 
in chronic hepatic patients, menoufia 
governorate

محـمد عـالء الدیـن نـوح / امیره ماھر أحمد 
بدوي / ھالة مروان محمد 2014

187 5 ھبھ السید محمد ناجي Tropical Medicine MSc

تقییم نسبة انترلیوكین -6 وبروتین-ج 
التفاعلي ذو الحساسیة العالیة في 

السائل النخاعي ومصل الدم في 
المرضي المتوقع اصابتھم بااللتھاب 

                                    السحائي

evaluation of interleukin 6 and high 
sensitive c reactive protein in csf and 
serum of patients with suspected 
meningitis

جمال سعد الدیب / امیره ماھر بدوي / مني 
صالح الدین حبیب 2014

194 6 رشا محمد عبد المجید شتیھ Tropical Medicine MSc
مستوى  البروكالسیتونین بالمصل 

كداللة على تشخیص العدوى البكتیریة
serum procalcitonin level as a marker for 
diagnosis of bacterial infections

حسام إبراھیم محمد / امیره ماھر أحمد بدوي 
/ صفاء إبراھیم طایل 2014

203 7 ایمان توفیق سعید Tropical Medicine MSc

دراسة القیمة التشخیصیھ لنسبة 
الجلوكوز في السائل النخاعي المخي 

إلي نسبتھ في الدم في االلتھاب 
السحائي البكتیري

study of diagnostic value of cerebrospinal 
fluid/blood glucose ratio in bacterial 
meningitis جمال سعد الدیب / حسام الدین مصطفي سلیم 2014

213 8 رشا محمود محمد الصواف Tropical Medicine MSc
مآل حاالت التیتانوس بمستشفیات 

حمیات كفر الشیخ
outcome of tetanus patients in kafr el-
sheikh fever hospitals

حسام ابراھیم محمد / حسام الدین مصطفي 
سلیم 2014

220 9 ھشام محمد عبد الواحد بشتھ Tropical Medicine MSc

دراسة معدل اإلصابة بعدوى فیروس 
الكبد ( ب) و( سى) فى اطفال المدارس 

فى محافظة المنوفیة

study of the prevalence of hepatitis b and 
hepatitis c viruses infections in school 
children in menofiya governorate

ایمن اللحلح / منال عبد العزیز سعفان / حسام 
الدین مصطفي سلیم 2014

257 10 بدیر ھارون عبد هللا فاید Tropical Medicine MSc

اختبار الجین المفجى السمى الخلوى 
(VacA)

والجین المرتبط السمى الخلوى 
 (CagA)

للكشف عن السالالت الخبیثة للبكتریا 
الحلزونیة البوابیة

helicobacter pylori vacuolatingcytotoxin 
gene (vaca) and cytotoxin-associated 
gene (caga) line test: a new test for the 
detection of the helicobacter pylori 
virulent strains محمد عالء الدین نوح / عبد هللا سعید عیسي 2014

Tropical Medicine



281 11 سمر عبد الظاھر حسن السید Tropical Medicine MSc

 تأثیر فیروس الخالیا العمالقة 
(سیتومیجالو) على استجابة المرضى 
المصابین بااللتھاب الكبدي الفیروسي 

(C) المزمن للعالج المختلط

impact of human cytomegalovirus on 
response of chronic hepatitis c virus-
infected patients to combination therapy

حسام إبراھیم محمد / امیره ماھر احمد بدوي 
/ احمد عطیھ عطیھ على 2014

284 12 محمد سالمھ عبد الحكم سالمھ Tropical Medicine MSc

دراسةدور البروكالسیتونین المصلي 
في التفریق بین اإللتھاب السحائي 

البكتیري والفیروسي

study of role of serum procalcitonin level 
in differentiation between bacterial and 
viral meningitis

محمد عالء الدین نوح / جمال سعد الدیب / 
محمد سلیمان محمد رزق 2014

311 13 اماني عبد المولي عطیھ Tropical Medicine MSc
معدل انتشار المضاعفات العصبیة فى 

مرضى  اإللتھاب السحائى الحاد
prevalence of neurological complications 
in patients with acute meningitis ایمن محمد اللحلح / رشا علي القبانى 2014

312 14 فاطمھ محمد عبد الفتاح عبده Tropical Medicine MSc
معدل انتشار التھاب الصفاق الجرثومي 

العفوي في التلیف الكبدي واالستسقاء

study of prevalence of spontaneous 
bacterial peritonitis in patients with liver 
cirrhosis with ascites

عاطف ابو السعود علي / وفاء أحمد ابراھیم 
زھران / بسام محمد اسماعیل 2014

463 15 اسماعیل محمود علي Tropical Medicine MSc
معدل انتشار الطفیلیات المعویة في 

مرضى تشمع الكبد في محافظة المنوفیة
prevalence of intestinal parasites in 
cirrhotic patients in menoufia governorate

حسام إبراھیم محمد / نانسي محمود حربھ / 
حسام الدین مصطفي سلیم 2014

492 16 بسمھ محي رجب عیسي Tropical Medicine MSc

مستوى الجاما جلوتامیل ترانسببتیداز 
كداللة على نسبةالتحسن والشفاء في 
حاالت سرطان الكبد الخاضعھ للعالج 

بواسطة التردد الحراري

studying of gamma-
glutamyltranspeptidase as a prognostic 
marker in radiofrequency-ablation 
treatment of hepatocelluler carcinoma

محمد عالء نوح / بسام محمد مسعود / إیمان 
مسعود عبد الجید 2014

532 17 امیـره محمـد غانـم Tropical Medicine MSc

قیاس مستوى اللبتین في المصل 
والسائل البریتوني في أمراض الكبد 

المزمنة
estimation of serum and ascetic fluid 
leptin levels in chronic liver disease جمال سعـد الدیـب / یاسر عبد الستار الغباشي 2014

647 18 احمد حسن الدالي Tropical Medicine MSc

العالقة بین نقص الصفائح الدمویة 
ودرجات دوالي المرئ في مرضى الكبد 

المزمن

correlation of thrombocytopenia with 
grading of esophageal varices in chronic 
liver disease patients

محمد عالء الدین نوح / خالد عبد المؤمن علي 
/ امیره ماھر بدوى 2015

700 19 حسام محمد جمال النقیب Tropical Medicine MSc
العالقة بین الصودیوم في الدم وشدة 

إعتالل الكبد في مرضى التشمع الكبدى

correlation between the serum sodium 
and the severity of liver dysfunction in 
cirrhotic patients

عاطف ابو السعود علي / مؤمنھ سعید 
الحامولي / أیمن علي عزام 2015

721 20 مني محمد عبد المقصود Tropical Medicine MSc

قیاس درجة صالبة الكبد بالفیبروسكان 
للتنبؤ بداولي المريء في المرضي 

المصابین بأمراض الكبد المزمنة

liver stiffness measurement by fibroscan 
for predicting esophageal varices in 
patients with chronic liver diseases ایمن محمد اللحلح / حسام الدین مصطفي سلیم 2015

949 21 محمد عبد الوھاب دعبس Tropical Medicine MSc

معدل انتشار األفالتوكسین ب1 في 
مصل مجموعة من مرضى سرطان 

الكبد المتعلق باإللتھاب الكبدي 
الفیروسي "سي" المزمن

Seroprevalence of Aflatoxin-B1 in a group 
of patients with chronic hepatitis-C 
related hepatocellular carcinoma

حسام إبراھیم محمد / امیره ماھر بدوي / 
نسرین جمال الدین الھلباوي 2015

1115 22 راندا محمد صدیق Tropical Medicine MSc
دورمؤشرمقاومة الكلى لتقییم إعتالل 

الكلى الوظیفى فى مرضى التلیف الكبدى

The role of renal resistive index in 
assessment of functional renal 
impairment in patients with liver cirrhosis.

ایمن محمداللحلح / نجالءسعیدمحمدالعبد / 
شیماءعبدالحمیدعبدالمجید 2015



1247 23 محمد حسین السباعي الصعیدي Tropical Medicine MSc

           دراسة في دور 
الھوموسیستایین فى مرضي   

             المتالزمة الكبدیة الكلویة
A study of The role of Homocysteine in    
patients with Hepatorenal Syndrome

جمال سعد الدیب / مؤمنھ سید الحامولي 
/امیرة فؤاد شحاتھ 2015

1553 24 ولید عبد هللا غنیم Tropical Medicine MSc

دراسة بیتا 2 میكروجلوبیولین  في 
مصل مرضى االلتھاب الكبدي 

الفیروسي المزمن سي المصاحب و 
غیر المصاحب لسرطان الكبد

Study of serum beta-2 microglobulin in 
patients with chronic hepatitis C Virus 
with and without hepatocellular 
cercinoma.

ایمن محمد اللحلح /مؤمنھ سعید الحامولي  / 
امیره فؤاد شحاتھ 2016

1565 25 مصطفي ابراھیم الجغب Tropical Medicine MSc

دراسة العالقة بین معدل ھرمون 
التستوستیرون في المصل و تآكل 
العضالت في المرضى المصریین 

الذكور المصابین بتلیف الكبد

Study of the correlation between serum 
testosterone level and sarcopenia in 
Egyptian male patients with liver cirrhosis

عاطف ابوالسعود علي / نجالء سعید محمد 
العبد / سوزان فؤاد السید عمر 2016

1610 26 ھاني عوض السید غنیم Tropical Medicine MSc

دور فیبر ونكتن في المصل في تقییم 
تلیف الكبد في مرضى

االلتھاب الكبدي المزمن سي

Value of serum Fibronectin for 
assessment of liver fibrosis in chronic 
patients with hepatitis c
Thesis

ایمن محمد اللحلح / ایمان عبذ االفتاح  بدر / 
محسن محمد الخیاط 2016

1616 27 صبرین محمد سامي اصیلھ Tropical Medicine MSc
دور السیروتونین في تطور دوالي 

المرئ والمعده

ROLE OF SEROTONIN IN DEVELOPMENT 
OF ESOPHAGEAL AND GASTRIC FUNDAL 
VARICES

محمد عالء الدین نــوح / حسام الدین مصطفي 
سلیم / سالي محمد الحفناوي 2016

1773 28 ھشام السعید سالم Tropical Medicine MSc

دراسة الدور التشخیصى الختبار 
المالریا بالبول لدى المرضى المصابین  

بالمالریا المنجلیة المحجوزین فى 
مستشفى حمیات العباسیة

Study Of Diagnostic Role of Urine Malaria 
Test In Patients With Falciparum Malaria 
Admitted In Abbassia Fever Hospital

حسام ابراھیم محمد / اسماعیل محمود علي 
محرم / احمد رجب الجزاره 2016

1844 29 مھا مصطفي محمد ھنا Tropical Medicine MSc

دور مؤشر احتقان الورید البابي في 
توقع دوالى المرىء في مرضي 

الفیروس الكبدي سي

The role of portal congestion index in 
prediction of esophageal varcies in HCV 
patients

 محمد عالء الدین نوح  / مؤمنھ سعید 
الحامولي  / صفاء ابوالقاسم محمد 2016

1847 30 ھبھ جمیل عبد الفتاح Tropical Medicine MSc

مقاومة األنسجة لألنسولین ودورھا 
كمعامل غیر اختراقى  للتنبؤ بوجود 

دوالى المرئ فى مرضى التشمع الكبدى 
الناتج عن االتھاب الكبدى الفیروسى 

"سى"

Insulin resistance as a non-invasive 
parameter for prediction of esophageal 
varices in patients with hepatitis C virus 
induced cirrhosis.

عاطف ابو السعود علي / أحمد رجب الجزاره 
/ بالل عبد المحسن منتصر 2016

1861 31 ایناس فرج عبد الموجود المزین Tropical Medicine MSc

دراسة االندوتوكسین بالمصل فى 
مرضى التشمع الكبدى

المصاحب و غیر المصاحب باعتالل 
الدماغ الكبدى

Study of serum endotoxin in patients with 
liver cirrhosis with and without hepatic 
encephalopathy

ایمن محمد اللحلح / رانیا عزمي الشاذلي / 
ایمن عبد الحلیم الجمل 2017

1886 32 احمد یوسف حسن متولي Tropical Medicine MSc

دراسة دور قیاس فص الكبد األیمن 
باستخدام الموجات فوق الصوتیھ/ 

نسبھ األلبیومین بالدم للتنبؤ بدوالي 
المريء في مرضى التشمع الكبد

Study the role of right liver lobe diameter 
by ultrasound/ serum Albumin level ratio 
in prediction of oesophageal varices in 
patients with liver cirrhosis

محمد عالء الدین نوح / مؤمنھ سعید 
الحامولي / صفاء ابو القاسم محمد 2017

2021 33 مروه محمد سامي الشیخ Tropical Medicine MSc
دراسة معدل الدھون في المصل قبل 
وبعد عالج التھاب الكبد الوبائي سي

Study of serum lipid profile before and 
after Hepatitis C virus treatment ایمن محمد اللحلح / مؤمنھ سعید الحامولي 2017



2061 34 ایمن عبد المبدي احمد علي Tropical Medicine MSc

دراسة فعالیة الجمع العالجي 
للسوفوسبوفیر و الدكالتاسفیر مع أو 

بدون الریبافیرین كعالج لفیروس الكبد 
الوبائي "سي" في مصر

Study the Efficacy of the combination 
therapy of  Sofosbuvir and Daclatasvir 
with or without Ribavirin as a treatment of 
chronic hepatitis C virus infection in 
Egypt  . محمد عالء الدین نوح  /  احمد رجب الجزاره 2017

2140 35 مصطفي انور عبد الرحیم Tropical Medicine MSc

دراسة مستوى فیتامین (د)
 فى مصل مرضى تشمع الكبد وسرطان 

الكبد

Study of serum vitamin D 
in patients with liver cirrhosis and 
hepatocellular carcinoma

جمال سعد الدیب / مؤمنھ سعید الحامولي / 
شرین صبحي السید النیداني 2017

2141 36 طارق محمد منصور Tropical Medicine MSc
دراسة دور عامل الفون ویلبراند 

لمرضى التشمع الكبدي
Study of the role of  von willebrand factor 
in patients with liver cirrhosis

عاطف ابو السعود علي / مؤمنھ  سعید 
الحامولي / شیرین صبحي السید النیدني 2017

2195 37 محمود محمد صیره Tropical Medicine MSc

دراسة حدوث سرطان الكبد في 
المرضي  المصابین  بعدوي  فیرس 

التھاب  الكبد المزمن  سي مع مضادات 
الفیروسات مباشرة المفعول في 

محافظة المنوفیة

Study the incidence of hepatocellular 
carcinoma in HCV-infected patients 
treated with direct-acting antivirals in 
Menofia Governorate محمد عالء الدین نوح  / احمد رجب الجزاره 2017

2252 38 مصطفي محمد السید النمر Tropical Medicine MSc

دراسة العالقة بین المتغیرات بجین 
البطانة الوعائیة المكون إلنزیم أكسید 

النیتریك وحدوث النوع الثاني 
للمتالزمة الكبدیة الكلویة

Study of the relation between endothelial 
Nitric Oxide Synthase G894T gene 
variants and occurrence of type II 
hepatorenal syndrome

حسام إبراھیم محمد / نـجالء سعید العبد / 
صفاء إبراھیم طایل 2017

2383 39 محمد رضا محمد موسي Tropical Medicine MSc

دراسة االستجابة والسالمة / الخطر  
للعالج المختلط باالدویة المباشرة  
المضاده للفیروس الكبدي سي في 

مرضي التشمع الكبدي درجة تشایلد بي

Study of the Response and Safety / Risk 
of Direct Acting Antiviral Combination 
Therapy in Hepatitis C Virus-related Child 
– B Liver Cirrhosis حسام محمد ابراھیم /  ایمن احمد صقر 2017

2388 40 رجاء مغربي السید محمود Tropical Medicine MSc

دراسة معدل تكرار إلتھاب السحایا بعد 
التخدیر النخاعي القطني لمختلف 

العملیات الجراحیة

Study of frequency of meningitis after 
spinal anesthesia for various surgical 
procedures

حسام إبراھیم محمد / ایمن أحمد صقر / ریم 
محسن الخولي 2017

2492 41 محمد عثمان السید عثمان زرد Tropical Medicine MSc

القیمة التشخیصیة لمؤشرات الصفائح 
الدمویة و المستضد السرطاني الجنیني 

في التفرقة بین قرحة المعدة الخبیثة 
والحمیدة

Diagnostic value of platelet indices and 
CEA  in differentiating malignant from 
benign gastric ulcers

ایمن محمد اللحلح / نجــالء سـعید  محـمد 
العــبد / سوزي فوزي عبد الفتاح جوھر 2017

2504 42 محمد عبد البدیع محمد سلیمان Tropical Medicine MSc

دراسة الدور التشخیصي لمستضد اللب 
لفیروس اإللتھاب الكبدى "سى" في 

المرضى المعالجین باستخدام المضادات 
الفیروسیة المباشرة

Study of the diagnostic role of hepatitis C 
Virus Core Antigen in the Patients Treated 
with Direct-Acting Antivirals

محمد عالء الدین نوح /  احمد رجب الجزاره / 
محمد جمال الھلباوي 2017

2507 43 مایكل جورج فوزي Tropical Medicine MSc

دور عدوي البكتیریا الحلزونیة  -
ھیلیكوباكتر بیلوري-  في تطور مرض 

الكبد المزمن
The role of Helicobacter pylori infection in 
the progression of chronic liver disease محمد عالء الدین نوح / مرفت رجب 2017

2513 44 احمد محمد عبد الغفار Tropical Medicine MSc

دور مستوي األمیلیز والالیبیز في 
مصل الدم بعد ساعتین من عمل منظار 

رسم القنوات المراریة والبنكریاس 
االرتجاعي في التحدید المبكر لحدوث 
التھاب البنكریاس بعد إجراء المنظار

Role of Two Hours Serum Amylase and 
Lipase Levels Post Endoscopic 
Retrograde Cholangiopancreatography in 
Early Detection of Post-Procedure 
Pancreatitis

محمد عالء الدین نوح / محمد عقل راضي / 
ایمن أحمد صقر 2017



2514 45 ایمن موسي عنب Tropical Medicine MSc
تقییم معدل عنصر الماغنیسیوم في 

مرضى التلیف الكبدي
Assessment of serum Magnesium level in 
patients with liver cirrhosis عاطف ابوالسعود علي / مرفت رجب  نصار 2017

2516 46 محمد عطیھ السید عابدین Tropical Medicine MSc

دور الموجات فوق الصوتیة 
بالمنظارفى تشخیص أمراض 

البنكریاس البؤریة بالمقارنة مع األشعة 
المقطعیة

Role of Endoscopic Ultrasound versus 
Computed Tomography in diagnosis of 
pancreatic focal lesions

جمال سعد الدیب / محمود احمدفؤاد األنصاري 
/ مؤمنھ سعید الحامولي 2017

2575 47 جمال محمد رشاد شرشر Tropical Medicine MSc

دراسة الدور التشخیصي
  للثیوردوكسین بالمصل في مرضى 

سرطان الخالیا  الكبدیة

Study  the diagnostic role of Serum 
Thioredoxin in patints with hepatocellular 
carcinoma.

ایمن محمد عبد الغني اللحلح / أحمد رجب 
الجزاره / محمد جمال الھلباوى 2018

2587 48 محمد عبد القادر علي عید Tropical Medicine MSc خطر الجراحھ فى مرضى التشمع الكبدى
Risk of Surgery In Patients With
 Liver Cirrhosis

حسام ابراھیم محمد / نجالء سعید محمد العبد 
/ امل إسماعیل عبدالرحمن 2018

2686 49 دیفید مجدي متري Tropical Medicine MSc

دراسة المیكرو ار-ان-ایھ21 وألفا 
فیتوبروتین بمصل الدم فى مرضى 
سرطان الكبد الناتج عن األلتھاب 

الكبدي الفیروسي

Study of serum microRNA-21 and alpha-
fetoprotein
in hepatocellular carcinoma patients
secondary to viral hepatitis

عاطف ابو السعود علي / صفاء أبراھیم طایل 
/ ھبھ مصطفى الحجرى 2018

2719 50 مي كمال عبد الخالق Tropical Medicine MSc

دراسھ خطر عامل فون ویلبراند في 
حدوث السكتة المخیة الوعائیھ 

التخثریة في مرضي التشمع الكبدي

Study of von Willbrand factor as a risk
 for thrombotic cerebrovascular stroke in 
cirrhotic

حسام ابراھیم محمد / ایمن أحمد صقر / خالد 
حاتم عفیفي 2018

2721 51 دینا یحیي عبد الشافي Tropical Medicine MSc

دراسة معدل تكرار ونتائج نقص ترویة 
عضلة القلب الحاد في المرضي 

المصابین بنزیف الجھاز الھضمي 
العلوي مع أو بدون أرتفاع ضغط 

الورید البابي

Study of frequency and outcomes of 
acute myocardial ischemia in patients 
presented with upper gastrointestinal 
bleeding with and without portal 
hypertension

عاطف ابو السعود علي / عوني جمال شلبي / 
أیمن أحمد صقر 2018

2883 52
ابراھیم الدسوقي رمضان عبد 

المولي Tropical Medicine MSc

دراسة تدرج االلبومین فى المصل 
وسائل االستسقاء ومؤشر احتقان 

الورید البابى الكبدى كطرق غیر وخذیة 
للتنبؤ بدوالى المرئ فى مرضى التلیف 

الكبدى

Study of serum ascites albumin gradient 
(SAAG) and portal vein congestion index 
as non-invasive methods in prediction of 
esophageal varices in cirrhotic patients

جمال سعد الدیب / نجالء سعید العبد / شیماء 
عبدالحمید عبدالمجید 2018

2885 53 السعید محمد رجب النجار Tropical Medicine MSc

دراسة مستوى فیتامین ب 12 فى 
المصل فى المرضى المصابین

بھیلیكوباكتر بیلوى

Study of serum vitamin B12 level in 
patients with
Helicobacter pylori infection

ایمن محمد اللحلح / نجالء سعید محمد العبد / 
شیرین صبحي السید النیدانى 2018

2919 54 احمد نبیل عوض زھران Tropical Medicine MSc

دراسة مستوى األدیبونیكتین في 
مرضى السمنة  المصاحبة بالمريء 

باریت
Study of serum Adiponectin level in obese 
patients with Barrett's esophagus

ایمن محمد اللحلح / نجالء سعید محمد العبد  / 
منال عبد المنعم عبد الغني اللیثى 2018

2943 55 ریمون رافت كامل بسالیوس Tropical Medicine MSc

مقارنة فعالیة وسالمة إستخدم 
الستیرویدات واالمینوسالیسیالت 

واألدویة المثبطة للمناعة واألدویة 
البیولوجیة فى عالج مرضى داء 

األمعاء اإللتھابى

A comparative effectiveness and safety of 
steroids,
aminosalicylates, Immunosuppressives 
and biological drugs uses in patients with 
inflammatory bowel diseases

محمد عالء الدین نوح / ایمن أحمد صقر / 
أسماء شمس الدین محمد 2018

2960 56 محمد العزب محمد عبد الرازق Tropical Medicine MSc

مالءمھ قیاس ِكسرة سیتوكیراتین 19 
(21-1) بالمصل  فى 

التفرقھ بین االنسداد المرارى الحمید و 
الخبیث

Applicability of Serum Cytokeratin19 
Fragment (CYFRA21-1) Measurement in 
Differentiation between Benign and 
Malignant Biliary Obstruction

حسام ابراھیم محمد / احمد رجب الجزاره / 
علي سعد الدین ندا 2018



2965 57 شیرین رضا الشبیني Tropical Medicine MSc
دراسة الدور التشخیصى ل ایھ اكس ال 

  المذاب فى مرضى سرطان الكبد

Study Of the diagnostic role of Soluble 
(sAxl)  Level In patients with 
hepatocellular carcinoma

ایمن محمد اللحلح  / نجالء سعید محمد العبد / 
ریھام الزیات 2018

2993 58 شریف زكي عبدالمعطي عوض Tropical Medicine MSc

دراسة دور سیبتن9  المیثیلى  بالدم 
في الكشف المبكر عن سرطان القولون 

والمستقیم مقارنة بمنظار القولون

Study of role of serum methylated septin9 
in early detection of colorectal cancers in 
comparison to colonoscopy

جمال سعد الدیب / ایمن أحمد صقر / أحمد 
نبیل فوزي 2018

3031 59
یاره الشحات عبد الحمید زین 

الدین Tropical Medicine MSc

دراسة إعتالل وظائف القلب كمتنبئ 
مبكر لدوالى المرئ في المرضى 

المصابین بتلیف الكبد

Study Cardiac dysfunction as an early 
predictor of esophageal varices in 
patients with Liver cirrhosis

حسام الدین مصطفي سلیم / احمد رجب 
الجزاره / ھند محمد عبده الدیب 2018

3138 60 عالء جمال سعید مطاوع Tropical Medicine MSc

تقییم دور شرائط تحلیل اإلستریز 
ومیلوبیروكسیداز فى تشخیص اإللتھاب 

البریتونى التلقائى فى مرضى تشمع 
الكبد

Assessment the role of Leucocyte Estrase 
Reagent Strips and Myeloperoxidase for 
diagnosis of spontaneous bacterial 
peritonitis in cirrhotic patients

عاطف ابوالسعود علي / احمد ابو زید احمد 
طعیمھ / محمد جمال الدین الھلباوى 2018

3140 61 عطاء سلیمان عبد هللا سلیمان Tropical Medicine MSc

دراسة دور البروتین الخاص بجین 
PNPLA3 فى مرض الكبد الدھنى 
غیر الكحولى فى المرضى المصریین 

وعالقتھ بشدة المرض

Study the role of Patatin-Like 
Phospholipase Domain Containing 3 
Gene (PNPLA3) protein in the Non-
alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in 
Egyptian Patients and its relation to 
disease severity

عاطف ابو السعود علي / نسرین جمال الدین 
الھلباوى /  أیمن عبد الحلیم الجمل 2018

3214 62 مصطفي كامل عبد العال بدیر Tropical Medicine MSc

دور منظار المرىء والمعدة واالثنى 
عشر فى تقییم المرضى الخاضعین 

لجراحات السمنة المفرطة

The role of 
esophagogastroduodenoscopy in 
assessment of patients undergoing 
bariatric surgery

حسام الدین مصطفي سلیم  / عاصم فاید 
مصطفى  / ایمن أحمد صقر 2018

3480 63 محمد ابوالیزید احمد Tropical Medicine MSc

الدور التنبؤي لنسبة خالیا الدم  العدلیة 
الي اللمفاویھ ومؤشر التغذیة التنبؤي 

في سرطان الكبد الغیر قابل لالستئصال 
بعد الحقن الشریاني بمادة كیمیائیة

Prognostic role of Neutrophil-lymphocyte 
Ratio and Prognostic Nutritional Index in 
Unresectable Hepatocellular Carcinoma 
After Transarterial Chemoembolization

ایمن محمد اللحلح / مؤمنھ  سعید الحامولي / 
أحمد عبدالراضي أحمد 2019

3530 64 عایده سمیر رزق مرقص Tropical Medicine MSc

دراسة دورمستوى بروتین ربط  
الھیبارین فى المصل والسائل النخاعى 
فى التفرقة بین االلتھاب السحائى الحاد 

البكتیري والغیر البكتیرى

Study the role of serum and CSF heparin 
binding protein level in differentiation 
between acute bacterial and non-bacterial 
meningitis

ایمن محمد اللحلح / إیمان عبد الفتاح بدر / 
مؤمنھ سعید الحامولي 2019

3533 65
عمر رضا عبدالمقصود 

عبدالمقصود Tropical Medicine MSc
الغلوبین المناعي ج 4 بالمصل في 

مرضى ضیق القناة المراریة المشتركة
Serum Immunogloulin G4 In Patients With 
Common Bile Duct Strictures

حسام الدین مصطفي سلیمھ / احمد رجب 
الجزارة / علي سعد الدین ندا 2019

3544 66 ھدى سعد المھیلي Tropical Medicine MSc

دراسة دور الجمع بین إم تو بیروفیت 
كاینیز و الكالبروتكتین و الدم الخفي 

كعالمات بیولوجیھ في البراز من أجل 
اإلكتشاف المبكر لسرطان القولون و 

المستقیم

Study The Role Of Combined M2-Pyruvate 
kinase, Calprotectin And Occult Blood 
Test As Fecal Biomarkers For Early 
Detection Of Colorectal Cancer

عاطف أبو السعود علي / أحمد أبو زید أحمد / 
محمد جمال الھلباوي 2019



3561 67 أحمد سید أحمد الخاللى Tropical Medicine MSc

دراسة مستوي سیلینوبروتین في 
مرضي مصریین یعانون من الكبد 

الدھني غیرالكحولي

Study the level of selenoprotein P in 
Egyption patients with non alcoholic fatty 
liver

جمال سعد الدیب / نسرین جمال الدین 
الھلباوى / أیمن عبد الحلیم الجمل 2019

3618 68 أنس عاطف ابوعمر Tropical Medicine MSc

دراسة فاعلیة وأمان التخثر ببالزما 
االرجون في عالج النزیف الشرجي 
الناتج عن التھابات المستقیم النازفة 

بسبب العالج االشعاعي

Study of the efficacy and safety of argon 
plasma coagulation for the treatment of 
bleeding per rectum due to hemorrhagic 
radiation proctitis

أیمن محمد اللحلح   /  محمد أبوالفتوح شحاتة 
2019 / أیمن أحمد صقر

3771 69 مروه أحمد السید عبد المجید Tropical Medicine MSc

دراسة مستوى الكوببتین بالمصل 
كمؤشر لدرجة التشمع الكبدى و 

مضاعفاتھ

Study of serum copeptin level as a 
predictor of the severity of liver cirrhosis 
and its complications

حسام الدین مصطفي سلیم / أحمد أبوزید أحمد 
/ نوران طلعت أبوالخیر 2019



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

393 1
عبد السالم عبد هللا عبد السالم ابو 

النور Urology MSc دراسة تحلیلیة لحاالت فشل اصالح المبال التحتاني
failed hypospadias repair: critical 
analysis

السید حسین سلیمان / طارق محمد عبد الباقي 
/ محمد عبد الجابر سلیم 2014

412 2
مصطفي فتحي عبد العزیز عبد 

الباري Urology MSc
سرطان المثانة البولیة السطحي بمستشفیات جامعة 

المنوفیة: مدى انتشاره ونتائج العالج

non muscle-invasive urothelial bladder 
carcinoma in menoufia university 
hospitals, prevalance and outcome of 
treatment

سلطان محمد سلطان / طارق محمد عبدا لباقي 
/ محمد مرزوق عبد هللا 2014

413 3 احمد سمیر ابراھیم غنیمي Urology MSc
دور التقشیرالبالزمي ثنائي القطبین في عالج التضخم 

الحمید للبروستاتا

role of bipolar plasma enucleation of 
the prostate in treatment of benign 
prostatic hyperplasia

احمد أحمد جمال الدین / طارق محمد عبد 
الباقي / عید عبد الرسول 2014

414 4 ابراھیم موافي جمعھ Urology MSc
تقییم استخدام شق مجرى البول تحت توجیھ المنظار

 فى عالج ضیق مجرى البول فى االحلیل األمامى

evaluation of direct visual internal 
urethrotomy in management of 
anterior urethral strictures

عالء الدین المھدي / طارق محمد عبد الباقي / 
محمد عبد الجابر سلیم 2014

901 5 محمد جمال المراكبي Urology MSc
العوامل المؤثره على تفتیت حصوات الكلي والحالب 

باستخدام جھاز التفتیت بالموجات التصادمیة

predictive factors of renal and uretric 
stone disintegration  by the       
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy

فاطمھ احمد الصرفي / طارق محمد عبد الباقي 
/ عید عبد الرسول الشریف 2015

1730 6 محمد عبد الجواد عبد الجواد Urology MSc

دراسة مقارنھ بین استخدام لیزر الثولیوم والقاطع 
الكھربائي ثنائي القطب الستئصال البروستاتا في حاالت 

التضخم الحمید للبروستاتا

Thulium:YAG laser vaporesection 
(ThuVaRP) versus bipolar 
transurethral resection of the prostate 
(TURP) for the treatment of  benign 
prostatic hyperplasia  :comparative 
study

 عالء الدین محمد المھدي / محمد مرزوق 
عبدهللا / محمد عبدالجابر سلیم 2016

1748 7 عبد هللا احمد عبد الحكم Urology MSc

دراسة مقارنھ بین استخدام منظار الحالب شبھ الصلب 
مع لیزر الھولمیوم مقابل التفتیت بالموجات التصادمیة 

في عالج حصوات أعلي الحالب

Semi-rigid ureterscopy with 
Holmium:YAG laser lithotripsy versus 
shock wave lithotripsy in treatment of 
proximal ureteric stones: comparative 
study

اسامھ عبدالوھاب عبدالجواد / محمد مرزوق 
عبدهللا / عید عبدالرسول الشریف 2016

2249 8 احمد حمدي مصطفي علي Urology MSc

امكانیة تطبیق مخطط المعادلة القیاسي لحصوات الكلي 
للتنبؤ بنتائج عالج حصوات الكلي باستخدام منظار 

الكلي عن طریق الجلد في المستشفي الجامعي بالمنوفیة

APPLICABILITY OF THE CLINICAL 
RESEARCH OFFICE OF 
ENDOUROLOGICAL SOCIETY 
NOMOGRAM TO PREDICT 
TREATMENT OUTCOME OF PCNL AT 
MENOUFIA UNIVERSITY HOSPITAL

عبد العلیم محمد الدرعي  / محمد مرزوق عبد 
هللا / محمد عبد الجابر سلیم 2017

2258 9 عماد عبد الھادي توفیق ابو ذكري Urology MSc
استخدام المخدرالموضعي  للجلد اثناء تفتیت الحصوات 

بجھاز تفتیت الحصوات بالموجات التصادمیة

Use of local anesthetic cream to the 
skin during extracorporeal shock wave 
lithotripsy

عبد العلیم محمد الدرعي / محمد عبد المنعم 
الشاذلي / عاطف عبد اللطیف بدوي 2017

2291 10 احمد محمد سعید الزقزوقي Urology MSc
قیاس نسبة اإلشعاع بواسطة طبیب جراحة المسالك 

أثناء إستخراج حصوات الكلى بمنظار الكلى
Measurement of radiation exposure of 
urologist during PCNL

فاطمھ احمد أحمد الصرفي / ناصر محمد 
عبدالبارى / محمد عبدالمنعم الشاذلى / محمد 

عبدالجابرالسید سلیم 2017

Urology



2347 11 حامد محمد محمود العنتري Urology MSc

العالقة بین كثافة حصوات الجھاز البولي باآلشعة 
المقطعیة و تكوین  الحصوة .

بروتوكول بحث توطئة للحصول علي درجة الماجستیر 
في جراحة المسالك البولیة

Correlation between urinary stones 
Computed tomography estimated 
density and stone composition

 اسامھ عبدالوھاب عبد الجواد  / محمد 
عبدالمنعم الشاذلي  / شادي محمد سالم  /  

دالیا حسني أبوالعال 2017

2689 12 محمد شعبان علي محمد Urology MSc
تقنیة استئصال البروستاتا عبر االحلیل المحافظ على 

القذف   تقییم

EVALUATION OF EJACULATORY 
PRESERVING TRANSURETHRAL 
PROSTATECTOMY TECHNIQUE

 سلطان محمد سلطان  / محمد الشاذلي  / فؤاد 
زناتى 2018

2692 13 محمود احمد محمـد وھبھ Urology MSc

 االرتباط بین التعبیر المناعى لبروتین كى 67 وبروتین 
بى 63 وعدوانیة سرطان المثانة البولیة ذات الخلیة 

االنتقالیة

Correlation between 
Immunohistochemical Expression of 
Ki-67and P63 and Aggressiveness of 
Urinary bladder Urothelial Carcinoma

سـلطـان محمــد سـلطـان / اسماء جابر عبده /  
محمـد مرزوق عبدهللا / محمـد عبد الجابر سلیم 2018

2702 14 ھاشم حسن عبد الرحمن محمد Urology MSc

تأثیر كثافة الحصوات الكلویة ومسافة الحصوة الي 
الجلد المحددة بواسطة األشعة المقطعیة متعددة الشرائح 
على نتائج تفتیت الحصوات بالموجات التصادمیة خارج 

الجسم

Effect of Hounsfield unit of renal 
stones and skin to stone distance 
detected by multi slice CT on the 
outcome of extracorporeal shock wave 
lithotripsy

محمد رشدي عمر بدر الدین  / محمد مرزوق 
عبدالمقصود عبدهللا 2018

2732 15
محمود حلمي عبد الستار علي 

ھویدي Urology MSc

دراسةانتعاش وظیفة الكلي في األشخاص البالغین بعد 
العالج من االعتالل البولي االنسدادي في كلیة واحدة: 

دراسة مالحظتیة مستقبلیة

Recoverability of renal function after 
treatment of adult patients with 
unilateral obstructive uropathy:
Prospective observational study

اسامھ عبدالوھاب عبدالجواد / محمد عبدالمنعم 
الشاذلي / عاطف عبداللطیف  بدوى 2018

2839 16 احمد مصطفي برسیم Urology MSc

الربط المجھرى لدوالى الخصیتین مقابل الجراحة 
التقلیدیة

مقارنة مستقبلیة للنتائج اإلنجابیة والوظیفیة

Low inguinal microsurgical varicocele 
ligation versus conventional inguinal 
approach: prospective comparison of 
reproductive and functional outcomes

 احمد أحمد جمال الدین / محمد مرزوق عبد 
هللا /  عید عبدالرسول الشریف 2018

2969 17 حسین حماده حسین كیوان Urology MSc
إثارة عصب الشظیة الخلفى عن طریق الجلد فى عالج 

التبول اللیلى الالإرادى األولى

Percutaneous Tibial Nerve Stimulation 
In The Treatment Of Primary 
MonoSymptomatic Nocturnal Enuresis

عالءالدین محمد المھدي / محمد مرزوق 
عبدهللا / محمد سید الغرباوى 2018

3077 18 عبد المنعم فاروق محمد عطیھ Urology MSc
االستئصال ثنائي القطب عبر اإلحلیل للبروستاتا مقابل 

االستئصال باللیزر الثولیوم: النتائج الوظیفي

Bipolar Transurethral Resection 
Versus Thulium Laser Enucleation Of 
The Prostate: Functional     Outcome

احمد أحمد جمال الدین / عید عبد الرسول 
الشریف  / محمد مرزوق عبد هللا 2018

3123 19 ایمن فوزي عدلي Urology MSc

المقارنة بین استخدام الھولمیوم لیزر والسكینة الباردة 
عن طریق المنظار في عالج المرضى الذین یعانون من 

ضیق فى مجري البول

Holmium laser versus cold 
knife_direct vision internal 
urethrotomy in management of 
bulbar urethral stricture فاطمھ احمد الصرفي  / محمد سید الغرباوي 2018

3151 20 محمد عادل ابو زید Urology MSc
      معدل فیتامین د في حاالت حصوات الكلي الكالسیة 

المرتجعة
Assessment of vitamin D level in 
cases of recurrent renal calcium stone.

عبد العلیم محمد الدرعي / محمد مرزوق عبد 
المقصود عبد هللا  / محمد سید محمد الغرباوي 2018



3204 21 احمد مصطفي عبدالعاطي موسى Urology MSc

دراسة مقارنة بین نتائج ومضاعفات لیزر الثولیوم 
عالى الجھد ومنخفض الجھد في تقشیرالبروستاتا 

بالمنظار

Outcome and complications of using 
low power thulium laser versus high 
power thulium laser in enucleation of 
the prostate

سلطان محمد سلطان / محمد مرزوق عبدهللا /  
محمد كمال عمر 2018

3322 22 محمود عبدالعزیز عامر Urology MSc

إستئصال الكلیة الجزئي مقابل إستئصال الكلیة الجذري 
للكتل الكلویة محدودة اإلنتشار:تحلیل نقدى من حیث 

نتائج األورام والتأثیر على وظائف الكلى

Partial nephrectomy versus radical 
nephrectomy for localized renal 
masses: critical analysis of 
oncological outcome and impact on 
the renal function

سلطان محمد سلطان / محمد عبدالمنعم 
الشاذلي / محمد عبدالجابر سلیم 2019

3356 23 ابراھیم علي انور علي Urology MSc

تقییم ونتائج ضعف كفاءة عضالت المثانة عند المرضى 
الذین یعانون من انسداد في عنق المثانة بسبب تضخم 

البروستاتا الحمید

Evaluation and outcome of detrusor 
underactivity in patients with bladder 
outlet obstruction due to benign 
prostate enlargement

سلطان محمد سلطان / محمد عبدالمنعم 
الشاذلي  / محمد السید الغرباوي 2019
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