
2020الى  2017الرسائل العلميه من عام   

 2017قائمة رسائل الدكتوراة في طب األطفال لعام 

 

 الممتحنين المشرفين عنوان الرسالة اسم الطالب م
تقييم تأثير عقار الباراسيتامول الوقائى فى  مروة محمد فرج محمد  1

وضع استمرار الوصلة الشريانية الغير 

 طبيعى عند األطفال الخدج

 أ.د.عبد الحليم بدر الدين

 عبد المحسن أ.د.على محمد

 د. بهاء صالح حماد

 أ.د.عبد الحليم بدر الدين 

 أ.د.عمر العزونى

 أ.د. محمد أحمد بدر

)جامعة الزقازيق(   

مروة سعيد عبد  2

 المقصود 

دراسة عن فاعلية تعديل السلوك ,التغذية 

الراجعة العصبية او برنامج تدريب االباء 

السلوكى كعالج عند الضطراب فرط 

 االنتباه الحركه مع تشتت

 أ.د.حنان جالل

 أ. د.فاتن إبراهيم عبد اللطيف

 أ.د.طارق عمر

 د.منى خليل محمد

 أ.د.حنان عزوز

 أ.د.بيومى غريب

 أ.د.ايهاب محمد عبد العزيز عيد 

 ) جامعه عين شمس(

ياسمين فتوح عبد هللا  3

 الشاذلى

تقييم التخثر المنتشر داخل االوعية عند 

م الحاد االطفال المصابين بسرطان الد

 بمستشفى االطفال بجامعة االسكندرية

 أ.د.مصطفى أحمد سعيد سالمة

 أ.د. هدى محمد ابو الفتوح حساب

 أ.د. وسام محمد الجندى

 أ.د.هدى حساب 

 أ.د. بثينة الدمياطى

 أ.د. عزة عبد الجواد طنطاوى

 ) جامعة عين شمس(

شادية أحمد على  4

 الدسوقى 

ذوات تقييم الغدد الصماء عند البنات 

متالزمه ترنرالمترددات على وحده 

االمراض الوراثية بمستشفى االطفال 

 الجامعى باالسكندرية

 أ.د.إيمان محمد مرزوق

 أ.د.عبير شوقى الحديدى

 د. دعاء خاطر 

 أ.د.بيومى على غريب

 أ.د. إيمان مرزوق

 أ.د. محمد أحمد بدر )جامعة الزقازيق(

ريم محمد عبد العزيز  5

 طايل 

فاعلية تطبيق حزم االجراءات الوقاية تقييم 

من االلتهاب الرئوى المصاحب لجهاز 

التنفس الصناعى فى وحدة االطفال حديثى 

 الوالدة بمستشفى الشاطبى الجامعى للتوليد

 أ.د. عبد الحليم بدر الدين

 أ.د. سعاد فريد حافظ 

 د.بهاء صالح حماد

 أ.د. عبد الحليم بدر الدين

 غزالأ.د. هشام عبد الرحيم 

 أ.د. محمد أحمد بدر 

 )جامعة الزقازيق(

هدير محمد حسونه  6

 محمد صالح

دور تخطيط صدى القلب لتقليل الوقت 

الالزم الرجاع الصدمة فى الصدمة االنتانية 

 أ.د. أحمد أحمد النواوى

 أ.م.د.على عبد المحسن

 النواوىأ.د. أحمد احمد 

أ.د. محمد عطية البيومى ) جامعة 
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لوحدة العناية المركزة لالطفال جامعة 

 االسكندرية

 المنصورة(

 أ.د. محمد حازم جودة

 أ.م.د. على محمد عبد المحسن

أحمد خليل أحمد ابو  7

 المجد

مقارنة بين استخدام اجهزة التنفس المالية 

التردد واجهزة التنفس التقليدية العادة وظيفة 

 الرئة فى االطفال ذوى اصابات الرئة الحادة

 مد أحمد النواوىأ.د. أح

 أ.م.د.عزة أحمد مصطفى

 د. حسن حشمت

 أ.د. أحمد أحمد النواوى

 أ.د. ايهاب حافظ الصاوى

 أ.د. محمد عطية البيومى

فريال سعيد يوسف  8

 مرسى

دراسة العالقة بين االفراز التجزيئى 

للصوديوم ونشاط الريئين بالبالزما ومستوى 

االلروستيرون فى المصل مقابل التغيرات 

الهستوباثولوجيه واالستجابه للعالج 

بالستيرويدات فى االطفال حديثى االصابه 

 بالمتالزمة الكالئية مجهولة

 أ.د. محمود محى الدين القرش

 أ.د. منى عبد القادر سالم

 أ.د. عالعاطف شراكى

 أ.د. محمود محى الدين القرش

 أ.د. محمد حازم وجيه جودة

أ.د. مفتاح محمد ربيع محمد ) جامعة 

 األزهر(

مروة عبد الكريم محمد  9

 احمد 

دراسة تاثير نفخ الرئة الممتد كعالج ممتد 

لالطفال الخدج المصابين باعتالل التنفس فى 

 غرفة المواليد

 أ.د/ هشام عبد الرحيم غزال 

د/ حسن حشمت حسن عبد العزيز د/ 

 خالد مصطفي سعد

 أ.د.هشام غزال

 أ.د. محمد توفيق

الهادى السيد )جامعة أ.د. هشام السيد عبد 

 المنصورة(
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 2018قائمة رسائل الدكتوراة في طب األطفال لعام 

 م اسم الطالب عنوان الرسالة المشرفين الممتحنين

 أ.د/ مجدي عمر عبده يوسف

أ.د/ يوسف خليل أحمد بسيوني 

 )جامعه االزهر(

 أ.د. إيمان محمد أحمد مرزوق

 أ.د/ مجدي عمر عبده يوسف

المتولي بدوي )جراحة  د/ هيثم

 مسالك(

د/ هدير علي عباسي 

 )باثولوجي(

 د/ دعاء خاطر اإلمام ياسين

دراسة وظيفة الخصية في االطفال ذوي 

االعضاء التناسلية غير النمطية نتيجة 

 الضطراب التطور الجنسي

 (46, XY DSD) 

  .1 شيماء رأفت السيد محفوظ

 أ.د.ايهاب الصاوى

 أ.د.امنيه بدر الدين

 أ.د.ايمان مرزوق

 أ.د. محمد احمد بدر 

 ) جامعة الزقازيق(

 ا.د/ ايهاب حافظ الصاوى

 ا.د/ أمنية مصطفى بدر الدين

 د/ غادة محمد فاروق الدرينى

د/ هبه مرسى عبد القادر 

 مرسى

دراسه سريريه ومعمليه وجزيئية لحاالت 

متالزمات االلتهابات الذاتيه بمستشفى االطفال 

 باالسكندريهالجامعى 

  .2 والء محمد محمد ابراهيم

 أ.د.أحمد النواوى

 أ.د.ماجد عيسى

أ.د.هدى يحيى طموم )جامعه عين 

 شمس (

 أ.د/ أحمد أحمد النواوي

 أ.د/ مجدي عبد الفتاح رمضان

منال عبدالملك  /أ.م.د

 أنطونيوس 

 شمس عبد الفتاح عرفة /د

معدل االصابه بااللتهابات البكتيريه بين مرضى 

الجهاز التنفسى السفلى الحاد بوحدة عدوى 

العناية المركزة بمستشفى االطفال الجامعى 

 باالسكندريه

 إيمان حمزة حسن حسن

 

3.  
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 أ.د.ايمان مرزوق

 أ.د.ماجد عيسى

 أ.د.هشام غزال

 أ.د.حامد محمد محمد الشرقاوى 

 ) جامعه طنطا(

 أ.د/ ماجد محمد عيسى

 أ.د/ هشام عبد الرحيم غزال

    باديبد/ ادهم احمد 

تاثير اعطاء عقار الكورتيزون ماقبل الوالدة 

على حدوث االمراض والوفيات فى االطفال 

 حديثى الوالدة اواخر الخدج

 يمنى محمود زكريا

 

4.  

 ا.د.مجدى بدرالدين

أ.د.شاديه مصطفى كمال السالب 

 )جامعه المنصورة(

أ.د. كمال محمود أحمد )معهد 

 البحوث الطبيه(

محمد مجدي عبدالسالم  /أ.د

 بدرالدين

ممدوح عبدالجليل  /أ.م.د

 الغندور

 حسن حشمت عبدالعزيز /د

دور تخطيط صدى القلب المستهدف فى تقييم 

اداء القلب فى المرضى حديثى الوالدة كاملى 

 النمو الرحمى المصبوغين بلون العقى

أحمد نعيم السيد محمد 

 البدراوي

 

5.  
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2019في طب األطفال لعام  الدكتوراةقائمة رسائل   

 الممتحنين المشرفون العنوان االسم م
الدقة التشخيصية للموجات فوق الصوتية للرئة  إنجي سعد عبد المنعم القراجي   .1

في حاالت االلتهاب الرئوي السريري لدي 

 االطفال دون سن الخامسة 

أمينة مصطفي كمال بدرالدين أ.د/  

رمضان فتاحمجدي عبد ال أ.د/   

 د/ أحمد عادل حسن البحيري

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

أمينة مصطفي كمال بدرالدين أ.د/  

ماجد محمد السيد عيسي أ.د/  

جامعة عين   -إيمان محمود فوده  أ.د/

 شمس

معدل حدوث نقص الجلوبيولين المناعي بين  أمل عبد القادر أحمد القيم   .2

العناية  حاالت اإلنتان الشديد العنيف بمرضي

المركزة لالطفال بجامعة االسكندرية             

                  

ايهاب حافظ الصاوي أ.د/   

احمد النواوي أ.د/   

 -د/ نهلة محمد جمال فرحات

 استاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية

 د/ غادة الدريني 

احمد النواوي أ.د/   

ايهاب حافظ الصاوي أ.د/   

جامعة الزقازيق –د/ محدم احمد بدر   

تقييم نظامين إلستخدم البنسلين طويل المفعول  سامح السيد عوض خضر   .3

من الحمي الروماتيزمية كل أسبوعين مقابل 

 كل ثالثة أسابيع 

صالح زاهر  أ.د/   

 –د/ علي عبد الحليم حسب 

 المعهد العالي للصحه العامه

شهيرة صالح الدين بركات أ.د/   

استاذ  –ميرفت امين قاسم  أ.د/ 

 الميكروبيولجيا الصيدالنية

عمر العزوني  أ.د/   

صالح زاهر  أ.د/   

جامعة  –هالة صحال حمزة  أ.د/ 

 القاهرة  

 

توفيق وتطبيق القواعد اإلرشادية للمارسة  حسام عاشور حسين علي   .4

اإلكلينيكية المبنية علي الدليل في عالج 

األطفال ذوي متالزمة جيان باريه الحاده في 

االطفال المترددين علي مستشفي االطفال 

االسكندرية  –الجامعي   

محمود الزلباني  أ.د/   

طارق عمر   أ.د/   

 د/ مني خليل 

 

محمود الزلباني  أ.د/   

جامعة عين شمس –حامد الخياط  أ.د/   

امنية بدر الدين أ.د/   

طارق عمر   أ.د/    
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2020قائمة رسائل الدكتوراة في طب األطفال لعام   

 الممتحنين المشرفون العنوان االسم م

1. توفيق وتطبيق القواعد االرشاديه للممارسه  حسام عاشور حسين على 

االكلينيكية المبنية على الدليل فى عالج االطفال 

ذوى متالزمه جيان باريه الحادة فى االطفال 

االطفال الجامعى  المترددين على مستشفى

 باالسكندريه

 أ.د/ محمود الزلبانى

 أ.د/ طارق عمر

 أ.م.د/ منى خليل

 أ.د/ محمود الزلبانى

 أ.د/ حامد الخياط )جامعه عين شمس(

 أ.د/ امينه بدر الدين

 أ.د/ طارق عمر

2. دراسه النتائج قصيرة وطويله االجل االكلينيكيه  نانسى عبد السالم كامل 

يه ودراسة ديناميكية التبول والمعمليه واالشعاع

لالطفال الذكور الذين اجرى لهم استئصال 

 صمامات االحليل الخلقى

 أ.د/ محمود عادل

 أ.د/ محيى القرش

 أ.د/ محمد السيد يوسف

 أ.م.د/ والى ايهاب محفوظ

 أ.د/ محمود عادل

 أ.د/ عالء ثابت أ.د/ محمد السيد يوسف

أ.د/ هانى عبد الرؤوف مرسى )جامعه 

 القاهرة(

دراسة إكلينيكية وباثولوجية وعالجية إللتهاب  رشا حست متولي   .3

القولون المزمن في األطفال المترددين علي 

 مستشفي األطفال الجامعي باإلسكندرية

 أ.د/ أكرام حلمي 

 أ.د/ محمد نجيب

 د/ ناهد محمد بدور 

د/ أحمد فؤاد   

 أ.د/ أكرام حلمي 

الزقازيقجامعة  –أ.د/ محمد احمد بدر   

د/ محمد داود   

أسماء محمد عبد الحميد   .4

 الشرقاوي 

دراسة لحاالت مرض كثرة األنسجة الليمفاوية 

المتلقمة للكريات الحمراء في مستشفي األطفال 

 الجامعي باالسكندرية

 أ.د/ هالة عاصم 

 أ.د/ مصطفي سالمه 

 د/ نيفين لويس ميخائيل 

 د/ لويس الشاذلي 

 أ.د/ بثينة الدمياطي

أ.د/ مصطفي سالمه    

جامعة الزقازيق–أ.د/ محمد احمد بدر   

 أ.د/ مصطفي سالمه 

 أ.د/ هالة عاصم   
 


