
List of Master & Doctorate Thesis 
 

سم الطالبا تاريخ  عنوان الرسالة 

 المناقشة

 ايمان نبيل

Doctorate 

 

 

In vitro differentiation of bone marrow derived stem 

cells into chondrocytes 

 

 التمايز المعملى للخاليا الجذعيه المستمده من نخاع العظام لخاليا غضروفية

2013 

 نهي السيد عطية

Doctorate 
Microencapsulation of mesenchymal stem cells using 

alginate poly-l-lysine system with subsequent 

assessment of cell viability 

 

التمحفظ المجهري للخاليا الجذعية المتوسطية باستخدام نظم اآلْلجينات 

ليزين و تقييم الحق لحيوية الخلية -ال -متعدد  

2014 

 صديق سيلفيا كميل

Doctorate 

 

 

 

Histological study of the effect of superparamagnetic 

iron oxide nanoparticles on the liver of male albino rats 

 

دراسة هيستولوجية لتأثير جزيئات النانو الفائقة المغنطة ألكسيد الحديد على 

ءالكبد لذكور الفئران البيضا  

2014 

زكيإيمان ابراهيم أحمد   

Doctorate 

 

Histological and cyto- genotoxic evaluation of the 

impact of citrate- capped and chitosan- capped gold 

nanoparticles on albino mice 

 

التقييم النسيجي وتقيم السمية الخلوية الجينية ألثر الجسيمات المتناهية 

المتوج بالكيتوزان على الفئران الصغر من الذهب المتوج بالسترات والذهب 

 البيضاء

2015 

 غادة احمد محمد محيسن

Doctorate 

Role of transplanted bone marrow mesenchymal stem 

cells in repair of induced damage to the renal proximal 

convoluted tubules in mice 

 

نخاع العظام في إصالح دور زرع الخاليا الجذعية الوسيطة المستمدة من 

 تلف األنابيب الكلوية الملتوية القريبة المحدث فى الفئران

2016 

 دينا محمد رستم

Master 

 

 

 

 

 

 

Doctorate 

Histological study of the convoluted tubules of the 

kidney of adult male albino rats following 

administration of titanium dioxide nanoparticles and 

the possible protective role of l carnosine 

دراسة هستولوجيا لألنابيب الملتوية فى الكلى فى الفئران البيضاء البالغة بعد 

 -ام المتناهية الصغر والدور الوقائى المحتمل لدى لالتيتانيأعطاء جزيئات 

 كارنوسين

 

A comparative study of the potential therapeutic effect 

of bone marrow derived mesenchymal stem cells versus 

their secreted extracellular vesicles in rat model of liver 

fibrosis 

دراسة مقارنة بين التأثير العالجى المحتمل  للخاليا الجذعية الوسطية 

لى نموذج تليف المشتقة من النخاع العظمى والحويصالت التى تفرزها ع

2014 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



List of Master & Doctorate Thesis 
 

 الكبد فى الجرذان

 

 هبة فتحي ابراهيم محمد

Master 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctorate 

Histological study of the seminiferous tubules of adult 

male albino rats after administration of zinc oxide 

nanoparticles and the possible protective role of 

quercetin 

هستولوجيا لألنابيب الناقية للمنيدراسة  في ذكور الفئران البيضاء بعد  

اعطائهم جزيئات الزنك اوكسيد المتناهية الصغر والدور الوقائى المحتمل 

 للكيرسيتين

 

Histological study of the potential therapeutic role of 

amniotic fluid derived stem cells on busulfan induced 

azoospermia in adult rats 

دراسة هستولوجية للدور العالجي المحتمل للخاليا الجذعية المستمده من 

السائل االمنيوسي علي فقد النطاف المحدث بعقار البوسلفان في الجرذان 

 البالغة

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

خليفةحسام الدين ياسمين   

Master 

 

 

 

Doctorate 

Histological study of the effect of gold nanoparticles on 

liver cells of adult albino rats 

دراسة هستولوجية لتأثير جزيئات الذهب المتناهية الصغر على خاليا الكبد 

 فى الفئران البيضاء البالغة

 

Nanoparticle Labeled Bone Marrow Derived 

Mesenchymal Stem Cells as A Therapeutic Strategy for 

Experimentally Induced Liver Fibrosis in Adult Female 

Albino Rats 

الخاليا الجذعية الوسطية المشتقة من النخاع العظمى الموسومة بجسيمات 

متناهية الصغر كاستراتيجية عالجية فى تليف الكبد المستحدث تجريبيا فى 

 اناث الجرذان البيضاء

2014 

 

 

 

 

 

 

2019 

 والء عبدالسالم عمر

Master 

 

 

 

 

Doctorate 

Study of possible toxic effects of iron core nanoparticles 

on the cell cycle in neuroblastoma cell lines 

دراسه التاثيرات السميه المحتمله لجزيئات الحديد المتناهيه الصغر علي 

العصبي دوره الخليه في خطوط خاليا الورم الجدعي  

 

Berberine loaded nano-liposomes: A therapeutic 

strategy for experimentally induced liver fibrosis in 

adult male albino rats 

جسميات النانو الشحمية المحمله بالبربارين: استراتيجيه عالجية لتليف 

 الكبد المستحدث تجريبيا في ذكور الجرذان البيضاء

2014 

 

 

 

 

 

2021 



List of Master & Doctorate Thesis 
 

 رنا انور ابو الروس

Master 

 

Histological study of the effect of iron oxide nano 

particles on lungs of adult male albino rats 

 

تاثير جزيئات الفضة الالمتناهية الصغر على االنابيب المنوية لخصى الفئران 

 األلبينو دراسة هستولوجية و بيوكيميائية

2015 

حسان وفاء محمد  

Master 

Histological study of the effect of pristine and carboxyl 

functionalized multi walled carbon nanotubes on the 

testis of adult Male albino rats 

 

دراسة هستولوجية لتأثير جزيئات الكربون متناهية الصغر متعددة الطبقات 

ذكور الفئران البيضاء البالغةاالصلية والمكرسلة على الخصية فى   

2016 

 

 

 

 

 ايمان مجدى محمد موسى

Master 

 

 

 

 

 

 

Doctorate 

Histological study of the effect of iron oxide 

nanoparticles on thyroid follicular cells of albino rats 

and the possible protective role of beta-carotene 

اكسيد الحديد  لتأثير جزيئات  هستولوجية  دراسة  على الصغر المتناهية 

 المحتمل الوقائى والدور البيضاء فئرانال فى الدرقية الجرابية للغدة الخاليا

 للبيتا كاروتين

 

Comparative study of the effect of bone marrow 

mesenchymal stem cells versus their secreted vesicles on 

renal corpuscles of rats with diabetic nephropathy 

للنخاع العظمى مقابل دراسة مقارنة لتأثير الخاليا الجذعية الوسطية 

حويصالتهم المفرزة علي الكريات الكلوية فى اعتالل الكلية السكرى فى 

 الجرذان

 

2018 

نعمة محمد عبد الفتاح 

 البنوانى

Master 

 

 

 

 

 

 

Doctorate 

Histological study of the effect of zinc oxide 

nanoparticles on left ventricular cardiomyocytes of 

adult male albino rats 

دراسة هستولوجية لتأثير جزيئات أكسيد الزنك المتناهية الصغر على خاليا 

 عضلة القلب فى البطين األيسر لذكور الفئران البيضاء البالغة

 

Histological study of the role of resveratrol loaded lipid 

core nanocapsules on bleomycin induced alveolar lung 

injury of adult male rats 

دراسة هستولوجية لدور الريسفيراترول المحمل على كبسوالت النانو 

الشحمية على إصابة الحويصالت الرئوية لمحدثة بالبليوميسين لذكور 

 الفئران البالغة

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

لم تناقش 

 بعد



List of Master & Doctorate Thesis 
 

 هبه جمال الدين ابراهيم

Master 

 

 

 

 

 

 

Doctorate 

Histological study of the potential prophylactic role of 

cerium oxide nanoparticles against doxorubicin-

induced hepatotoxicity in adult male albino rats 

ة  للدور الوقائي المحتمل لجزيئات أكسيد السيريوم دراسه هستولوجي

دوكسوروبيسين في ذكور متناهية الصغر ضد التسمم الكبدي المحدث بال

 الفئران البيضاء البالغة

 

Study of the effect of thymoquinone versus 

thymoquinone loaded nanostructured lipid carrier on 

seminiferous tubules in cisplatin toxicity in adult rats 

الناقالت  دراسة مقارنة بين تأثير الثيموكينون والثيموكينون المحمل على

الشحمية متناهية الصغر على األنابيب الناقلة للمني في سمية السيسبالتين 

 في الجرذان البالغة

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

لم تناقش 

 بعد

 فيبي حليم لبيب

Master 

 

 

In Vitro differentiation of bone marrow derived 

mesenchymal stem cells into bone forming cell 

 

المعملى للخاليا الجذعية المستمدة من نخاع العظام إلى خاليا بناء التمايز 

 العظام

2015 

 

 

 ريهام سعيد زغلول

Master 

 

Histological study of the effect of zinc oxide 

nanoparticles on the pancreatic acini of adult male 

Albino rats 

 

متناهية الصغر على عنيبات  دراسة هستولوجية لتأثير جزيئات أكسيد الزنك

 البنكرياس فى ذكور الفئران البيضاء البالغة

2019 

 هبة عبدهللا حامد شقيدف

Master 

 

Invitro differentiation of rat bone marrow 

mesenchymal stem cells into cardiomyocytes 

 

الجرذان التمايز المعملي للخاليا الجذعيه الوسطيه المستمده من نخاع عظام 

 الي خاليا القلب العضليه

2019 

 اميرة هاشم نعينع

Master 

 

Histological study of the effect of platelet rich plasma 

and losartan on skeletal muscle injury of adult male 

albino rats 

دراسة هستولوجية لتأثير البالزما الغنية بالصفائح الدموية واللوسارتان 

إصابة العضالت الهيكلية في ذكور الجرذان البيضاء البالغة علي  

2019 



List of Master & Doctorate Thesis 
 

ريهام عبدهللا محمد 

 عبدالرحمن

Master 

 

Histological study of the possible effect of berberine on 

browning of white adipose tissue of adult male albino 

rats 

على تحويل النسيج الدهنى  دراسة هستولوجية للتاثير المحتمل للبربرين

 االبيض الى النسيج الدهنى االسمر في ذكور الجرذان البيضاء البالغة

2021 

 دينا محمد زكريا

Master 

 

Histological study of the effect of bone marrow derived 

mesenchymal stem cells on bleomycin induced lung 

fibrosis in adult albino rats 

 

دراسة هستولوجية لتأثير الخاليا الجذعية الوسطية المستمدة من النخاع 

العظمى علي التليف الرٔيوي المستحدث بعقار البليوميسن فى الجرذان 

 البيضاء البالغة

2021 

 أميرة أحمد ابراهيم

Master 
Histological study of the effect of platelet rich plasma on 

thioacetamide- induced hepatic fibrosis in adult albino 

rats 

دراسة هستولوجية لتأثير البالزما الغنية بالصفائح الدموية علي التليف 

 الكبدي المستحدث بعقار ثيواسيتاميد علي الجرذان البيضاء البالغة

لم تناقش 

 بعد

عباس عبد الوكيل  اسماء

 مبارك زيدان

Master 

Human urine derived mesenchymal stem cells: 

Invitro conditions for isolation, culture, and 

characterization 

 الخاليا الجذعية االدمية الوسطية المشتقة من البول:

 الظروف المعملية لعزلها، استزراعها و التحقق من مواصفاتها

لم تناقش 

 بعد

 مها حمادي حمدان حنفي

 

Master 

Histological study of the possible protective 

Role of liposomal resveratrol in a rat model of 

cardiotoxicity 

دراسة هستولوجية للدور الوقائي المحتمل للحويصالت الشحمية لمادة 

 نموذج سمية القلب بالجرذان ريسفيراترول على

لم تناقش 

 بعد

 ندي جابر سالم محمد

Master 
Histological study of the possible protective effect of 

melatonin on ovariectomy-induced osteoporosis in 

lumbar vertebrae of adult rats 

دراسة هستولوجية للتأثير الوقائي المحتمل للميالتونين علي هشاشة العظام 

ان البالغةذالمحدثة في الفقرات القطنية بواسطة إستئصال المبيضين في الجر  

تناقش لم 

 بعد

 


