
  االسم عنوان الرسالة

دراسة مقارنة بين عقار  التولتيرودين وعقار السوليفيناسين فى عالج فرط نشاط المثانة لدى 

 االناث

Comparsion of Tolterodine and Solifancine in Treatment of Female 

with Overactive Bladder 

 نعمة اميل عزيز حماية 

2017     

1.  

بطانة الرحم وعالقتها ببعض المتغيرات االكلينيكة والمعملية فى مريضات دراسة سمك وشكل 

 تكيس المبيض

Studyof endometrial thikness and pattern and its correlation with 

selected clinical and laboratory variables in women with polycystic 

ovary syndrome 

 

لحاظ عبدالعزيز محمد   

  

2017 

2.  

 دراسة مقارنة بين نقل االجنة المذابة  فى اليوم الثالث او نقلها بعد االطالة الى اليوم الخامس

Comparative study of day three thawd embryo transfer versus day five 

transfer after extended culture 

 

احمد محمود فوزى 

 عبدالحميد 

2017    

3.  

المضاعفات الناتجة عن  اصالح جدار الرحم البطن وخارجها فى الوالدة  دراسة  للمقارنة بين

 القيصرية

evaluation of complications of the in situ versus uterine exteriorzation 

repair of caesarean section uterine incision 

 

سلوى مصطفى محمد 

 الجيار

2017        

4.  

 الحمل خارج الرحم على الندبة القيصرية فة مستشفى الشاطبى الجامعى للوالدةمعدل حدوث ونتائج حاالت 

  Incidence and outcome of cases of caesarean scar ectopic pregnancy in El 

shatpy maternaity university hospital 

 

سمر طلعت عبدالحميد 

 القمرى

2017        

5.  

 بالمشيمة املتصقة فى مستشفى الشاطبىنتائج ومضافات الحاالت المصابة 
Of placenta Accreta in  El-Shatby Maternity University Hospital Outcome 

والء فتحى سعيد سليمان 

 الديب

6.  



and complication of Case 

 

2017          

الشاطبى دور الموجات فوق الصوتية  فى التشخيص والتنبؤ بحاالت المشيمة الملتحمة فى مستشفى 

 الجامعى

Ultrasound Role in Diagnosis and Prediction of Placenta Accreta at El Shatby  

Maternity University Hospital 

دولت محمد وجدى 

 عبدالمحسن 

2017   

7.  

 العالقة بين مستوى فيتامين د بمصل دم االم مع تسمم الحمل        

The relation between maternal serum level of vitamin D and preeclampsia 

 اسماء احمد زكى

2017 

8.  

The study of correlation between leiden V factor and methylin 

tetrahydrofolate reductase enzyme gene mutations in primigravida 

with missed abortion in late first trimester 

دراسة عالقة عامل ليدن الخامس وانزيم االختزال الجيني لمثيلين تتراهدروفوليات 

 باالجهاض في اواخر الشهور االولي لحمل السيدات البكريات 

 

دعاء الزغبي محمد 

 حسن 

2017   

9.  

عنق الرحم عن طريق  وطول الرحم دراسة مقارنة بين استخدام الزاويةالخلفية لعنق

 المبكرة بالوالدة للتنبؤالموجات فوق الصوتية 

comparative ultrasound study between using posterior cervical angle and cervical 

length in prediction of preterm labo 

 احمد السيد احمد السيد 

2017          

10.  

ريةدراسة مقارنة بين طريقتين مختلفتين لتسكين االلم بعد العملية في الوالدة القيص  

Comparative study between two different techniques for 

postoperative analgesia in cesarean section delivery 

 

 

 

ميرفت حمدي محمد 

 المرسي

2017      

11.  

 معدل حدوث البكتريا المهبلية في الثلث االخير من الحمل واثرها علي المواليد

Incidence of bacterial vaginosis in third trimester of pregnancy and 

neonatal outcome 

 

مي محمود محمد عبد 

 العزيز

2017      

12.  



دور الموجات فوق الصوتية اثناء الوضع فى تقييم مسافة تقدم راس الجنين فى توقع 

 طريقة الوالدة

The Role Of Intrapartum Ultrasound Assessment Of Fetal Head 

Progression Distance In Prediction Of The Mode Of Delivery 

 نفين عادل شمسية      

2017      

13.  

مقارنة عقار الليتروزول مع هرمون تحفيز التحوصل بعقار النولفاديكس مع االخير في 

 مريضات متالزمة المبيض المتعدد االكياس قبل الحقن المجهري

Letrzole with follicle stimulating hormone versus nolvadex with the 

latter in patients having polycystic ovarian syndrome undergoing 

intra cytoplasmic sperm injection 

 

 تغريد محمد احمد النقيب

2017 

14.  

تقييم كيفية التعامل  مع السيدات الحوامل المصابات بماقبل تسمم الحمل داخل مستشفى 

 الشاطبى الجامعى

Eveluation of the use of Management of Pre-Eclamptic Cases 

Admitted To Alexandria Maternity University Hospital 0 

سوزان عطيه عطيه 

 جويده

2017         

15.  

     Evaluation of the role of Sonographic head perineum distance 

measurement in the assessment of fetal head descent during labour 

تقييم دور قياس المسافة بين رأس الجنين وعجان االم بواسطة الموجات فوق الصوتية 

 في تقييم نزول رأس الجنين خالل الوالدة

 

هاني عاطف السيد احمد 

 بكر

2017 

16.  

تقييم تأثير مرض السكري قبل الحمل والمخاطرالسلبية علي االمهات ، ونتيجته علي   

 االجنة اثناء وقبيل وبعيد الوالدة  وحديثي الوالدة في مصر

Assessment of the Effect of Pre-Gestational Diabetes and Risk of 

Adverse  Maternal, Perinatal  and Neonatal outcomes in EGYPT 

 

اميرة عبد الباسط 

2017   محمود محمد   

17.  

طرق التشخيص المختلفة في تقييم امراض بطانة الرحم في المريضات الالتي تعانين من 

 نزيف الرحم غير الطبيعي

 Different diagnostic modalities in evaluation of endometrial 

pathology in patients with abnormal uterine bleeding 

 

 دعاء محمد محمد السيد

  

2017  

18.  



 تقييم نتائج البروتوكول المطول في الحقن المجهري

Long protocol in intracytoplasmic sperm injection outcome analysis 

 

 

 

 سالي اسامة سيد قطب

2017 

19.  

دراسة مقارنة نقل االجنة بين اليوم الثالث واليوم الخامس في السيدات الالتي يخضعن 

 للحقن المجهري

Comparative  study between Day 3 versus Day 5 embryo transfer in 

women undergoing intracytoplasmic sperm injection 

بشري فتحي            

 لثرم   

2017 

20.  

The role of rectal bromocriptine in prevention of ovarian 

hyperstimulation syndrome in polycystic ovarian syndrome patients 

undergoing intracytoplasmic sperm  

دور عقاتر البروموكرينتين عن طريق الشرج في منع متالزمة فرط تحفيز المبيض في 

المتكيسة الخاضعات للحقن المجهريمريضات متالزمة المبايض   

اية عاطف الصاوي عبده 

 أبو حسين

2017 

21.  

Prevalence of adnexal masses in child, adolescent and reproductive 

age females in El-Shatby Gynecology Specialized center  

السيدات البالغين في معدل انتشار تكتالت ملحقات الرحم في االناث من االطفال واليافعين و

 سن الخصوبة في مركز االورام المتخصص بمستشفي الشاطبي 

 

 شيماء احمد عمرو عطيه

2017       

22.  

 تأثير احداث خدش في بطانة الرحم في نفس دورة الحقن المجري علي معدل الحمل

The effect of endometrial injury of the same intra cytoplasmic 

sperm injection (ICSI) cycle on the pregnancy rate 

 

 هند مسعد عبد الحميد عطا

2017 

23.  

Incidence of premature Luteinzation in women treated with human 

menopausal gonadotropins with or without clomiphene citrate 

ن اليأسي البشري معدل حدوث اللوتنه المبكر في النساء المعالجة بهرمون الجونادوترفي 

 مع او بدون عقار سترات الكلوموفين

 

عال مصطفي عبد 

 الصادق صالح

2017    

24.  



   Predictive value of follicular fluid Ghrelin  in women with 

polycystic ovarian disease who undergo intracytoplasmic sperm 

injection 

السائل الجريبي في سيدات متالزمة تكيس المبيض القيمة التنبؤية لهرمون الغرلين في 

 الالتي يخضعن للحقن المجهري

 

 

محمد صبحي عيسي عبد 

 الغني

2017    

25.  

Feasibility of complete cytoreduction in advanced epithelial ovarian 

cancer 

 امكانية االزالة الكاملة في سرطان المبيض الظاهري الطالئي المتقدم

السنوسي  امال علي

 االسود  

2017  

26.  

Hydrotubation prior in intrauterine insemination in management of 

unexplained infertility  

 المد المائي لقناتي فالوب قبل الحقن المنوي داخل الرحم في عالج العقم غير مفسر 

مراد محمد صادق مراد 

 العبد 

2017   

27.  

الخلوي والعينة التقليدية للقبة اليمني من الحجاب الحاجز في دراسة  مقارنة بين الفحص 

 الكشف عن تأثرها في حاالت سرطان المبيض المتقدم

Comparative study between cytological examination and traditional 

biopsy in detection of right diaphragmatic copula affection in cases 

of advanced ovarian cancer 

 

   بدور السيد عوض امين 

2017 

28.  

نظام النقاط الهيستنوباثولوجي بعد الجراحة لتحديد االستجابة للعالج الكيماوي المساعد 

 الجديد في سرطان المبيض الظاهري المتقدم

Histopathological scoring system after surgery to evaluate Neo-

Adjuvant chemotherapy response in advanced epithelial ovarian 

cancer 

 

الهام عطية ابريك        

 اليسير

2017  

29.  

تقييم استخدام عقار الديجوكسين عن طريق الفم لعالج الحاالت التى تم تشخيصها مبكرا 

 بتالزمة نقل الدم بين التوامين

Eveluation of the use of Oral digoxin in  treatment of  Early 

Diagnosed Cases of Twin to Twin Transfusion Syndrome 

 هاجر جمال عبدالمنعم

 عبدالحميد

2017 

30.  



 (  ومستوى الكالسيوم فى الدم وحدة تسمم الحمل3العالقة بين فيتامين د )

The relationship of Vitamin D3 and calcium level with Preeclampsia 

severity 

 

 ندى محمد عبدالحميد

2017      

31.  

 دراسة مقارنة بين تاثير عقار الالكتوفيرين مع الحديد المتمخلب وفومارات الحديد فى عالج انيميا

 نقص الحديد خالل فترة الحمل

Comparison Between the Efficacy of Lactoferrin plus chelated iron 

Versus Ferrous Fumarate in Treatment of Iron Deficiency Anemia in 

females during pregnancy 

 

مريم محمد محمد 

 عبدالكريم 

2017     

32.  

تأثير استنشاق االكسجين ذو تدفق منخفض اثناء المرحلة الثانية من المخاض علي درجة 

 الحموضة في الشريان السري: دراسة عشوائية مضبوطة

The effect of maternal low flow oxygen inhalation during the second 

stage of labour on umbilical cord artery PH: A randomized controlled 

study 

سارة السيد علي      

 محمد

2018      

33.  

 تقييم نتيجة معالجة سرطان الرحم من النوع الثاني في مستشفي الشاطبي الجامعي

Evaluation of outcome of management of type 2 endometrial 

carcinoma in El-Shatby University Maternity Hospital 

 

باسنت حسن كامل عبد 

 الفتاح

2018      

34.  

استخدام الجرعة العالية والجرعة القليلة من االدرينالين لتقليل النزيف اثناء استئصال االورام 

 الليفية بالمنظار البطني

Use of high dose adrenaline versus low dose adrenaline to reduce 

haemorrhage during laparoscopic myomectomy 

 

نسمة منصور علي محمد 

 2018     الصواف

35.  

Correlation between serum and follicular Vitamin D levels and intra 

cytoplasmic sperm  injection outcome 

لجريبي ونتائج الحقن المجهريالعالقة بين مستوي فيتامين د بمصل الدم وبالسائل ا  

دينا فتحي عبد السالم 

 حميدة 

218  

36.  



 

The association between IL-6 634 C/G Polymorphism and idiopathic 

recurrent pregnancy loss 

IL-6-634العالقة بين تعدد االشكال الوراثية لجين  واالجهاض المتكرر غير معروف  

 السبب

 

مني شعبان السيد 

 احمد

2018    

37.  

Correlation between plasma adiponectin level and the incidence of 

preeclampsia  

بالزما ومعدل حدوث حدوث حاالت تسمم الحمل  العالقة بين مستوي االديبونكتين  

 

ماري هاني حليم 

 جرجس

2018    

38.  

الليترازول  تقييم مقاومة االنسولين بين مريضات تكيس المبيضين  مستقبالت عقار

 ببروتوكول متصاعد لتنشيط االباضة

insulin resistance assessment in polycystic ovaries females receiving 

step up protocol of letrazole for  stimulation  

 

هبه هللا محمد رزق 

 محمد

2018    

39.  

Evaluation of the Vitamin D level in cases of recurrent abortion in 

Egyptian Women 

 تقييم مستوي فيتامين د في حاالت االجهاض المتكرر في االناث المصريات

 

 

حنين محمد زكي عبد 

 القادر حلمي   

2018 

40.  

Comparison between the efficacy of lactoferrin plus chelated Iron versus 

ferrous fumarate in  Iron deficiency anemia during pregnancy  

دراسة مقارنة بين تأثير عقار الالكتوفيرين مع الحديد المتمخلب وفومارات الحديد في عالج انيميا 

 نقص الحديد خالل فترة الحمل

 

يم محمد محمد مر

 عبد الكريم

2018     

41.  

Association of asymptomatic bacteriuria and pre eclampsia in El Shatby 

University Hospital 

 سندس يوسف غازي

2018      

42.  



 العالقة بين البكتريا البولية الالعرضية وماقبل تسمم الحمل في مستشفي الشاطبي الجامعي

Study of platelet count and platelet indices in women with preeclampsia 

in third trimester of pregnancy  

دراسة لعدد الصفائح الدموية ومؤشراتها في السيدات الالتي تعانين من تسمم الحمل في الجزء 

 الثالث من الحمل

 

هبة هللا عثمان محمد 

 صلحي

2018       

43.  

Relation between serum and follicular prolactin level and ovarian 

response in women undergoing ICSI 

العالقة بين مستوي البروالكتين في مصل الدم والسائل الجريبي واستجابة المبيض في السيدات  

 الالتي يخضعن للحقن المجهري

 رشا رأفت جمال الشريف

2018       

44.  

بولية الالعرضية اثناء الثلث االخير من الحمل علي االم والجنينتأثير  البكتريا ال  

Effect of symptomatic bacteriuria during last trimester of pregnancy on 

the mother and fetus 

 

نهله محمد محب         

 فراويله

2018 

45.  

تأثير التعليم في مجموعات مختلفة من السيدات المصريات فيما يتعلق بالتوجه وممارسة اختبار 

 مسحه عنق الرحم والصورة االشعاعية للثدي 

Impact of education in different groups of Egyptian women regarding 

their attitude and practice of PAP smear and mammography screening 

 

شيماء السيد عبد الحميد 

 عبد الحميد

2018 

46.  

دراسة مقارنة بين غرز النوسيكا الضاغطة للرحم وغرز البي لينش الضاغطة للرحم لوقف 

 النزيف الشديد بعد الوالدة

Comparative study between Nausicaa compression sutures and B-Lynch 

compression sutures in control of severe post-partum hemorrhage 

 

 

جهاد محمد مختار 

 مصطفي

2018 

47.  

ادنيكس في التقييم قبل الجراحي الورام المبيض ذات مؤشر خطر  -استخدام نموذج ايوتا

 الخباثة العالي في مركز االورام النسائية بجامعة االسكندرية

Performance of the international ovarian tumour analysis (IOTA) 

adnex model in preoperative assessment of suspicious adnexal 

ايات سعد محمد 

 محمد

2018     

48.  



masses with high-risk of malignancy index in Alexandria University 

Gynecological Oncology Center      

 

بأكياس بطانة الرحم المهاجرة علي المبيض المستأصلة  125مقارنة مستويات مستضد السرطان 

 عن طريق مناظير البطن الجراحية في مقابل فتح البطن الجراحي قبل وبعد استئصالها جراحيا

 Comparison of CA 125 levels in ovarian endometrioma done by 

laparoscopy versus laparotomy before and after surgical excision 

 

احمد عمرو عبد المنعم 

 درويش

2018 

49.  

دراسة مقارنة تنشيط المبيضين ببرنامج مضاد المحفز لهرمون الجونادوتروبين مقابل 

 التنشيط المزدوج في حاالت الحقن المجهري ذوات االستجابة المنخفضة 

 A comparative Study of Ovarian Response In Intracytoplasmic 

Sperm Injection Cycles Using Fixed Antagonist Protocol Versus 

Double Stimulation Protocol In Poor Responders 

   احمد عماد الدين خليفة 

2018 

50.  

الكلوميفين في حاالت تكيس دراسة معدالت الحمل بعد التنشيط باستخدام عقار سترات 

 المبيض بدون او بعد انزال الدورة المستحثة بالبروجستين

Pregnancy rates after clomiphene citrate ovulation induction in 

polycystic ovarian cases with or without progestin induced 

menstrual period 

 

مروة محمد عبد القادر 

 الغنام  

2018 

51.  

دراسة مقارنة دوبلر الشريان الرحمى فى تحفيز االباضة بين الكلومفين سترات   واللتروزول فى 

 تنشيط المبيض

Comparative Syudy of Uterine Artery Doppler Indies on Day of  

ovulation  Triggering Between Clomiphene Citrate and Letrozole in 

Ovulation induction 

 

عبدالرازق عايدة 

 عبدالعاطى

2018        

52.  

 تقييم الفحص بالموجات فوق الصوتية للتشوهات الخلقية الجنينية فى مستشفى الشاطبى الجامعى

Sonographic Evaluation of Fetal Congenital Anomalies in Shatby 

Maternity University Hospital 

دعاء عادل يوسف 

 عبدالرحمن

2018                 

53.  



مستوى الكرياتنين كينتز وبروتين البالزما  أ المصاحب للحمل فى مصل الدم كدالالت بيوكميائية 

 تشخيصية فى حاالت المشيمة الملتصقة

Serum level of creatine kinase and pregnancy associated plasma protein 

A (PAPP –A) as diagnostic biochemical markers in cases of placenta 

accreta 

 

محمود يسرى محمود 

 على

2018       

54.  

العالقة بين بطانة الرحم المهاجرة بالحوض ومرض التهاب االمعاء في السيدات في سن 

 الخصوبة

Association between pelvic endometriosis and inflammatory bowel 

disease in females in reproductive age 

 

 

2018 

المنعم سعد مروة عبد 

 علي

55.  

دراسة مرجعية علي مدار ثالثة سنوات عن حاالت سرطان الرحم بوحدة االورام النسائية 

 بمستشفي الشاطبي الجامعي 

THREE YEARS EXPERIENCE IN ENDOMETRIAL CANCER ELSATBY 

GYNECOLOGY UNIT, RETROSPECTIVE STUDY 

 

  عنان عبد المنعم علي

 2018  ابراهيم عبيد

56.  

دراسة مرجعية علي مدار ثالث سنوات عن حاالت اورام المبيض بوحدة االورام النسائية 

 بمستشفي الشاطبي

THREE YEARS EXPERIENCE IN OVARIAN TUMORS, EL SHATBY GYNE-

ONCOLOGY UNIT , A RETROSPECTIVE STUDY 

 

سهي ابراهيم محمد عبد 

 العال

2018 

57.  

 المصريات  الالتى تلقين حقنة ديبروفوس فى الشهر السابعمنحنيات النمو لالجنة فى الحوامل 

 والثامن لتحسين وظائف الرئة

Fetal Growth Curves in Pregnant Egyption women who Received 

Diprofos  in 7
th

 and 8
th

 gestational  Months for Enhancing fetal lung 

maturity 

رحاب محب الدين احمد 

 سعيد الخياط

2018 

58.  

 نظام الشاطبي للفحص بالموجات فوق الصوتية في تقييم اورام ملحقات الرحم

Shatby ultrasound scoring system for assessment of adnexal masses  

اريج محمد احمد عبد 

 المولي

59.  



 

 

 

 

 

2018 

لهن تاريخ ومؤشرات دوبلر الشريان الرحمى فى السيدات الحوامل الالتى  الوراثي تخثرالدم تقييم 

 مرضى للعقم الغير مبرر

evaluation of inherited thrombophilias and uterine artery doppler indcies in 

pregnant women with history of unexplained infertilit 

 

 محمد نعيم  

2018                

60.  

ى الكشف عن التشوهات الخلقية للغدة قياسات الموجات  فوق الصوتية للغدة الكظرية للجنين ودورها  ف

 الكظرية
Ultrasound Measurements (Nomograms) of Fetal Adrenal Gland and Its 

Role in Detection of Congenital Adrenal Abnormalities 

اريج يسرى محمود 

 هاشم

2018                

61.  

الليمفاوية التائية في المريضات لمجموعات فرعية من الخاليا  8نسبة خاليا التمايز 

 المصريات المصابات بتسمم الحمل الشديد

CD4/CD8 ratio of T-Lymphocyte subsets in Egyptian patients with 

severe preeclampsia 

محمد مصطفي عبد 

 الحليم الصعيدي

2019 

62.  

المصابات به  دراسة مقارنة لثالثة طرق مختلفة لعالج النوع الثاني من السكري للحوامل

 قبل الحمل
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