
 2017قائمة رسائل الماجستير في طب األطفال لعام 

 الممتحنين المشرفين العنوان أسم الطالب م
تقييم مؤشرات الصفائح الدموية  شهدى محمود محمد غزاله 1

وعالقتها بنتائج الصدمة االنتانية فى 

 األطفال

 أ.د. حسن على حسن الكينانى

 أ.د.عبير شوقى محمد الحديدى

 محمدد. مها يوسف كمال 

 أ.د. حسن على حسن الكينانى 

 أ.د. هاله محمد عبد الحليم عاصم

 أ.د.أحمد محمد لطفى بديوى

 ) معهد البحوث الطبية(

دراسة أسباب ومضاعفات ارتفاع ضغط  أسماء محمد محمد الشيخ 2

الدم فى الوريد البابى الكبدى فى األطفال 

المترددين على عيادة الكبد فى مستشفى 

 الجامعى بالشاطبىاألطفال 

 أ.د. محمد نجيب زكى مسعود

 د. أمل احمد على محفوظ

 أ.د. محمد نجيب زكى مسعود

 أ.م.د.منال محمد عبد الجواد

 أ.م.د.محمد محمد عبده شمسية

 )معهد البحوث الطبية(

تقييم االحوال المعيشية واالسرية كعامل  غادة حسن مصطفى عبد القادر 3

الرثويه خطورة لحدوث مرض الحمى 

 ومرضى روماتيزم القلب

 أ.د. صالح رفيق زاهر

 أ.د. شهيرة صالح الدين بركات

 أ.د. عمر الفاروق زكريا العزونى

 أ.د. كمال محمود احمد 

 ) معهد البحوث الطبية(

 أ.د. صالح رفيق زاهر

دراسة عن حدوث اضطراب الفظم فى  محمد محمد أنور البيومى 4

تالل قلوب األطفال الذين يعانون اع

 عضلة القلب االحتقانى

 أ.د. على محمد عبد المحسن

 د. منال عبد الملك انطونيوس

 أ.د. عمر الفاروق زكريا العزونى

 أ.د. كمال محمود أحمد 

 ) معهد البحوث الطبية(

 أ.د. على محمد عبد المحسن

تقييم البنية السكانية والجغرافية كعامل  أحمد مصطفى حامد الغزالى 5

مرض الحمى خطورة لحدوث 

الروماتيزمية ومرض روماتيزم القلب 

 بمستشفى الجامعى لألطفال

 أ.د. صالح رفيق زاهر

 أ.د. شهيرة صالح الدين بركات

 أ.د.صالح رفيق زاهر

 أ.د. كمال محمود أحمد

 ) معهد البحوث الطبية(

 أ.د. عمر الفاروق زكريا العزونى

)سى بى  دراسة تعدد أشكال جين اتش إيمان مصطفى حسين على 6

إن إم واى بى ( وعالقته باالستجابة 

لعقار هيدروكس يوريا فى عالج بيتا 

 ثالثيميا

 أ.د. هدى محمد أبوالفتوح حساب

 د.مروه حنفى محمود سعيد

 أ.د.بثينة عبد الفتاح الدمياطى

 أ.د. نادية على صادق

 أ.د. هدى محمد أبو الفتوح حساب

لدى امهات  تقييم ممارسات التغذية سارة محمد نجيب  7

األطفال عند عمر سنة فى العصالن 

 الصحة باالسكندرية

 أ.د. محمد نجيب زكى مسعود

 أ.د. عفاف جابر إبراهيم

 د. أمنية مجدى عمر

 أ.د. أكرام محمد حلمى

 أ.د. محمد نجيب زكى مسعود

 أ.د. حنان عبد العزيز مراد 

 ) معهد البحوث الطبية(

لتقييم االكلينيكى لالم نوعية الحياة وا هانى رزق سعد رزق 8

المفاصل فى األطفال ذوى االعتالل 

 المنصلى الناعورى

 أ.د. هدى محمد ابو الفتوح حساب

 د. هيام مصطفى عبد الغنى

 أ.د. هدى حساب 

 أ.د. حنان جالل عزوز

أ.د. نادية على صادق ) معهد 

 البحوث الطبية(



مقارنة بين مقياس الخلل الوظيفى  سارة عمر مصطفى  9

اللوجتيكى فى األطفال ومقياس الخلل 

فى  2-الوظيفى اللوجتيكى فى األطفال 

توقيع حدوث الوفاة فى فى توقيع حدوث 

الوفاة فى األطفال مرضى العناية 

 المركزة

 أ.د. أحمد أحمد النواوى

 أ.م.د. على محمد عبد المحسن

 د. منال عبد الملك انطونيوس

 أ.د. احمد أحمد النواوى

 الحليم حسب أ.د. على عبد 

 ) المعهد العالى للصحة العامة(

 أ.م.د. عزة أحمد أحمد مصطفى

المقارنة بين استخدام عقار البيراسيتام  دينا محمد جابر إبراهيم 10

مع الحديد مقابل استخدام الحديد منفرداً 

فى االطفال المصابين بنوبات توقف 

 التنفس المصحوبة بأنيميا نقص الحديد

 ريبأ.د. بيومى على غ

 د. منى خليل محمد

 أ.د.بيومى على غريب

 أ.د. مدحت صالح الدين عطية 

 ) المعهد العالى للصحة العامة(

 أ.د. طارق السيد إسماعيل عمر

معدل انتشار عدم االستجابة للقاح  عالء محمد عبد السميع 11

االلتهاب الكبدى الفيروسى البانى فى 

االطفال الذين تم تطعيمهم فى 

 االسكندرية

 أ.د. مجدى عبد الفتاح رمضان

 أ.د. اكرم عبد المنعم دغيدى

 د. منال عبد الملك انطونيوس

 أ.د.مجدى عبد الفتاح رمضان

 أ.د. محمد نجيب زكى مسعود

 أ.د. بثينة محمد سامى دغيدى

 ) المعهد العالى للصحة العامة(

سارة جابر عبد الفتاح على ابو  12

 السعود

االولى فى دراسة نمط التنازر النفروزى 

االطفال المترددين على مستشفى 

االطفال الجامعى باالسكندرية لمدة 

 -2010خمس سنوات ) يناير 

 (2014ديسمبر

 أ.د. محمود محي الدين القرش

 د. حنان محمد فتحى

 ا.د. محمود محيى الدين القرش

 أ.د. محمد عالء الدين حسن ثابت

 أ.م.د. ياسر على عمار

 ) معهد البحوث الطبية(

دراسة اضطراب النوم عند األطفال  اسماء زكريا مسعود العمراوى 13

 المصابين بالشلل الدماغى

 أ.د.بيومى على غريب

 أ.م.د.منى خليل محمد

 أ.د. بيومى على غريب

أ.د. مدحت صالح الدين عطية ) 

 المعهد العالى للصحة العامة(

 أ.د. طارق السيد إسماعيل عمر

دراسة مستوى الزنك فى المصل  ينابتسام محمد محمد سعد الد 14

وعالقته بمقاومة االنسولين فى االطفال 

 والمراهقين المصابين بالسمنه

 أ.م.د.منال عبد الجواد

 د. أمنية مجدى عمر

 د. ريهام عبد الحليم ابو الوفا

 أ.د. محمد نجيب زكى مسعود

 أ.د.بثينة محمد سامى دغيدى 

 ) المعهد العالى للصحى العامة(

 منال محمدعبد الجوادأ.م.د. 

دراسة استرجايمن اكلينيكية ومعملية  مى عطا محمد عطا 15

واشعاعية لالطفال قصار القامة 

المترددين على عيادة الغدد الصماء 

 بمستشفى االطفال الجامعى بالشاطبى

 أ.د.مجدى عمر عبده

 د. دعاء خاطراالمام ياسين

 أ.د.مجدى عمر عبده

 أ.د. بثينة محمد سامى دغيدى

 أ.د. حازم جوده

دراسة الوفيات بمستشفى االطفال  نوران رشدى صالح عبد الفتاح 16

الجامعى باالسكندرية خالل الخمس 

 سنوات االخيرة

 أ.د. شهيرة صالح الدين بركات

 أ.د. هانى حسن إبراهيم زبدى

 د. منال عبد الملك انطونيوس

 أ.د. أكرام محمد حلمى

 أ.د. نهاد إبراهيم دبوس ) المعهد

 العالى للصحة العامة(



 أ.د. شهيرة صالح الدين بركات

دراسة الفيروس المضخم للخاليا كأحد  حمادة مصطفى مصطفى حمودة 17

االسباب المحتملة لمرضى الركو 

 الصفراوى بالكبد فى األطفال الرضع

 أ.د.مجدى عبد الفتاح رمضان

 أ.م.د. منال عبد الجواد

 أ.م.د.منى عبد الهادى إبراهيم 

 أ.د. مجدى عبد الفتاح رمضان 

 أ.د. محمد نجيب زكى مسعود

أ.د.بثينة محمد سامى دغيدى ) 

 المعهد العالى للصحة العامة(

اعادة تقييم معدل انتشار  منى سعد محمد الضوى 18

عدوىالمستشفيات بمرضى وحدة العناية 

 المركزة لألطفال باالسكندرية

 أ.م.د.عزة أحمد مصطفى

 مد رؤوفد.مى محب الدين مح

 أ.د.أحمد احمد النواوى

أ.د. محمد احمد بدر )جامعة 

 الزقازيق(

 أ.م.د. عزة احمد مصطفى

دراسة سريرية وتصويرية الصادة  كريم محمد إبراهيم الدغيدى 19

 المادة البيضاء للمخ فى االطفال الخدج

 أ.د. مجدى بدر الدين

 أ.م.د.أحمد حافظ عفيفى

 د. أدهم أحمد باديب

 عادل حسن البحيريد. احمد 

 أ.د. مجدى بدر الدين

أ.د. محمد احمد عبد هللا عقده )جامعة 

 المنوفيه(

 أ.د. غيمان محمد احمد مرزوق

تقييم نظم التغذية الوريدية الموحدة مقابل  امنية فيصل محمد فايزالديب 20

 النظم الفردية لالطفال الخدج

 أ.د. مجدى عبد الفتاح رمضان

 د. حسن حشمت حسن

 مجدى عبد الفتاح رمضان أ.د.

 أ.د. هشام عبد الرحيم غزال

أ.د. عبد الرحمن محمد المشد ) 

 جامعة طنطا(

دراسة مستوى فيتامين د فى مصل  اسماء الجبالى محروس دياب 21

الحاالت المرضية الحرجة التى يتم 

حجزها فى وحدة العناية المركزة 

 لالطفال بجامعة االسكندرية

 الحلوانىأ.د. امينه صدقى 

 أ.د. اكرم عبد المنعم دغيدى

 أ.م.د. عزة أحمد مصطفى

 أ.د. أمينة صدقى الحلوانى

 أ.د. هاله محمد عبد الحليم عاصم

أ.د. خلود يحيى أحمد طايل ) المعهد 

 العالى للصحة العامة(

دراسة كثافة العظام ومستوى الفوسفاتيز  اميرة حمدى احمد الجمل 22

فال الكلوى العظمى فى دم االط

 المصابين بسرطان الدم الليمفاوى الحاد

 أ.د. مصطفى احمد سعيد سالمة

 أ.د. هدى محمد ابو الفتوح حساب

 أ.د. خالد محمد مراد مغازى

 د. عبير شوقى محمد الحديدى

 أ.د. هاله محمد عبد الحليم عاصم 

 أ.د. نادية على صادق

 أ.د. هدى محمد ابو الفتوح حساب

تقييم العالج لحاالت سوء التغذية الشديدة  المولىصالح عبد هللا عبد  23

باستخدام الحليب العالجى المعد ميفاتى 

 تغر باليمن

 أ.د. مجدى عبد الفتاح رمضان

 د.محمد مهيوب على العصار

 د. أمل احمد على محفوظ

 أ.د. بيومى على غريب

 أ.د. مجدى عبد الفتاح رمضان

أ.م.د. داليا إبراهيم طايل ) المعهد 

 للصحة العامة( العالى

عالقة فشل االعضاء والوفاة بنسبة  امنه حسين محمد حسن 24

الالكتات للزالل بالدم لالطفال المصابين 

 بانتان الدم والصدمه االنتانية

 أ.م.د.عزة أحمد مصطفى

 د. منال عبد الملك انطونيوس

 د. إيمان محمد إبراهيم عبد اللطيف

 أ.د. أحمد احمد النواوى

ة البيومى ) جامعة أ.د. محمد عطي

 عين شمس (

 أ.م.د. عزة أحمد مصطفى

 أ.د. إيمان مرزوق أ.د. إيمان محمد أحمد مرزوقدراسة انواع االجسام المناعية ج فى  بسمة مصطفى كامل محمد موسى 25



 أ.د. اكرم عبد المنعم دغيدى االطفال المصابين بمتالزمة داون

 د. مها يوسف كمال 

 أ.د. هاله عاصم

 بثينه محمد سامى دغيدىأ.د. 

والء مبروك عبد العاطى  26

 العشماوى

دراسة التقييم مدى امتثال االطفال 

المرضى بحساسية الصدر كعالج عن 

طريق الكورتيكوستيرويد االستنشاقى 

وتأثير ذلك على جودة حياتهم بعيادة 

الحساسية بمستشفى األطفال الجامعى 

 باالسكندرية

 حا.د. نادر عبد المنعم فصي

 د. دعاء عبد المعز هيبة

 أ.د. نادر عبد المنعم فصيح

 أ.د. أشرف احمد جالل

أ.د. إبراهيم محمد البكارى ) معهد 

 البوث الطبية(

دراسة الهيسيدين بالمصل والمحتوى  إيمان محمد زكى الماحى 27

الهيموجلوبين للخاليا الشبكية فى 

االطفال المصابين بمرض التهاب 

 اليفعى المفاصل الروماتويدى

 أ.د. هدى محمد او الفتوح حساب

 أ.د. وفاء احمد البغناعى

 د. غادة الدرينى

 أ.د. نادية على صادق 

 أ.د. هدى حساب

 أ.د. امنية بدر الدين

دراسة معدل انتشار فيروس االنشتينبار  إيمان حسين السيد صبحى 28

فى االطفال الذين يعانون من تضخم 

 بالغدد الليمفاوية

 أ.د. مجدى عبد الفتاح رمضان 

 أ.م.د. منال عبد الجواد

 أ.م.د. داليا عبد المعطى النيلى

 أ.د. محمد نجيب زكى مسعود

 أ.د. مجدى عبد الفتاح رمضان

 أ.د. بثينة محمد سامى دغيدى

ى ( فى T 2تقييم فترة كيوتى المعدلة )  أسماء إبراهيم خليل السيد 29

رسم قلب االطفال مرضى البول 

 السكرى من النوع االول

 أ.د. طارق كمال الوليلى

 د. هانى محمود عادل

 د. شيماء السيد عبد المجيد

 أ.د. عمر الفاروق زكريا العزونى

 أ.د. طارق كمال الوليلى

أ.د. كمال محمود أحمد ) معهد 

 البحوث الطبية(

دراسة ارتفاع مستوى الجلوكوز فى الدم  فاتن محمد شفيق شلبى 30

ولوجية لتلوين جلطات وريدية لعالجة بي

فى االطفال غير مرضى السكر 

 المصابين بامراض خرج

 أ.د. أحمد أحمد النواوى

 أ.م.د. عزة أحمد مصطفى

 أ.د. هند ممدوح حنفى

 أ.د. محمد احمد بدر

 أ.م.د. عزة أحمد مصطفى

دراسة مستوى مصل الدم لفيتامين د فى  مروة احمد شحاتة قاسم 31

ن المصابين بالسمنه األطفال والمراهقي

المفرطه بمستشفى األطفال الجامعى 

 باإلسكندرية

 أ.د. مجدى عبد الفتاح رمضان 

 أ.م.د. أمنية مجدى عمر

 د. ريهام عبد الحليم ابو الوفا

 أ.د. محمد نجيب زكى مسعود

 أ.د. مجدى عبد الفتاح رمضان

أ.د. نسرين كمال عبد الفتاح ) المعهد 

 العالى للصحة العامة(

معدل انتشار مرضى حساسية الفحح فى  ايمان محمد ابو السعادات 32

األطفال المصابين بداء البول السكرى 

 النوع االول 

 أ.د/ سنا حسني بركات

 أ.د/ وسام محمد الجندي

 أ.د/ ناهد محمد بدور

 أ.د. إيمان مرزوق

 أ.د. سنا بركات

أ.د. عزت خميس امين ) المعهد 

 العالى للصحة العامة(

تقييم عوامل الخطورة الغير مورثة فى  سعيد حسن مطاريد محمد 33

الرضع واالطفال المصابين بامراض 

 القلب الخلقية الغير محوبه برزرقه

 أ.د/ صالح رفيق زاهر

 د/ منال عبدالملك انطونيوس

 أ.د. صالح رفيق زاهر

 أ.د. مجدى عبد الفتاح رمضان

 أ.د. بثينه محمد سامى دغيدى



تقييم فعالية استخدام محلول الملح عالى  احمد غريب يوسف 34

% المرذذفى عالج التهاب 3التركيز 

القصيبات الهوائية للرضع المحجوزين 

 فى المستشفى

 أ.د/ أمنية مصطفى كمال بدرالدين

 د/ دعاء عبدالمعز هيبه

 أ.د. مجدى عبد الفتاح رمضان 

 أ.د. أمنية بدرالدين

أ.د. احمد ثابت محمد ) جامعة 

 المنوفية(

دراسة نمط انواع االجسام المناعية ج  رفيدة سامى احمد عاشور 35

عند االطفال المصرين المصابين بمصل 

 جوشرن

 أ.د/ ايمان محمد مرزوق

 أ.د/ أكرم عبد المنعم دغيدي

 د/ أمنية مجدي عمر

 أ.د. بيومى غريب

 أ.د. بثينه محمد سامى دغيدى

 أ.د. إيمان مرزوق

دراسة تصميم وتنفيذ برنامج تدريبى  اية محمد عبدهللا محمد  36

المهات االطفال ذوى الشلل الدماغى 

 لتحسين شكالت االجسام والبلع والتغذية

 طارق السيد عمر /أ.د

 د/ مني خليل محمد

 د/ أمنية مجدي عمر

 د/ هيام مصطفى عبد الغني

 أ.د. طارق عمر

 أ.د. منال محمد عبد الجواد

 أ.د. نسرين كمال عبد الفتاح

المعهد العالى للصحة العامة()   

تقييم برنامج تدريبى قلئم على اللفاءة  محمود طه محمود احمد الهنداوى 37

لالطباء المقيمين بمستشفى اطفال جامعة 

 االسكندرية عن مرضى الشلل الدماغى

 أ.د/ طارق السيد عمر

 منى خليل محمد د/

 د/ هيام مصطفى عبد الغني

 د/ عالية عماد إسالم

ومى على غريبأ.د. بي  

 أ.د. طارق عمر

 أ.د. مدحت صالح الدين عطية 

 ) المعهد العالى للصحه العامه(

دراسة مستوى مادة السيروكوين فى  دينا محمود راغب محمود 38

مصل االطفال الذين يعانون من طفيف 

 مرض التوحد

 حسين حسنى عبد الدايم /د.أ

 مجدي ممدوح البردينى /د.أ

 أ.د. بيومى على غريب

 أ.د. حسين عبد الدايم

أ.د. أحمد رؤوف احمد ) جامعة عين 

 شمس(

دراسة طفيل الكريبتوسبوريد فى  اكرام عبد السالم الفرماوى محمد  39

األطفال المصابين بأورام الدم السرطانية 

واالورام الجينية والذين يعانون من 

 االسهال

 مجدي عبد الفتاح رمضان /أ.د

 مها يوسف كمال /د

 منى محمد طلبه /د

 أ.د.هاله عاصم

 أ.د. مجدى عبد الفتاح رمضان

 أ.د. هند على الطويل 

 ) معهد البحوث الطبية(

دراسة عن طريق الوصول للدورة  محمد السيد خليل محمد 40

الدموية لالطفال حديثى الوالدة بوحدة 

االطفال حديثى الوالدة بمستشفى 

 االسكندرية الشاطبى لالطفال

 حليم أنور بدر الدينأ.د/ عبد ال

 أ.م.د/ أحمد محمد سعيد أبجبل

 د/ خالد مصطفي سعد

 د/ محمود صالح الدين سعد جعفر

 أ.د. عبد الحليم بدر الدين 

أ.د. محمد أحمد بدر )جامعة 

 الزقازيق(

 أ.د. عمر العزونى

دراسة دور اللبا البقرى فى عالج  دعاء على محمد البنا 41

 االسهال الحاد عند االطفال

 بركات محمد حسنى سنا /أ.د

 عمر مجدي أمنية د/

 محيسن أحمد مروة /د

 أ.د. سنا بركات

 أ.م.د. عزة أحمد مصطفى

 أ.د. وفاء محمد كامل بكر 

 ) المعهد العالى للصحة العامة(

تقييم نوعية الحياة المرتبطة بحساسية  عمرو جمال عوض البنا 42

الصدر لدى االطفال المترددين على 

الحساسية بمستشفى االطفال عيادة 

 أ.د/ ماجد محمد عيسى

 د/ غادة فاروق الدرينى

 أ.د. أمنية بدر الدين

أ.د. أحمد ثابت محمد ) جامعة 

 المنوفية(



 أ.د. ماجد عيسى الجامعى باالسكندرية

أمانى عبد اللطيف محمد ابو  43

 مصطفى

مقارنة بين تاثير عقار الكالريثروميسين 

على تحمل وعقار االريثروميسين 

 االطفال الخدج الرضاعة

 أ.د/ هشام عبد الرحيم غزال

 د/ حسن حشمت حسن

 أ.د. مجدى عبد الفتاح رمضان

 أ.د. هشام عبد الرحيم غزال

أ.د. مصطفى محمد عونى )جامعة 

 طنطا(

دراسة ضغوط الشرج والمستقيم  السعيد حمدى الصاوى 44

باستخدام جهاز المانومتيرى عالى الدقه 

االطفال الذين يعانون من امساك فى 

 وظيفى مرين

  أ.د/ هند ممدوح حنفى

 منال محمد عبد الجواد /د

 أحمد فؤاد محمود خليل /د

 

 أ.د. هند حنفى

 أ.د. اكرام محمد حلمى

أ.م.د.منال محمد محمود عبد المجيد 

)االمراض البطنه 

 التجريبيةواالكلينيكية(

 

الشلل الدماغى لدى حديثى  التنبؤ بحدوث فاطمه محمد شوقى يوسف 45

الوالدة مكتمل النمو المفرطين لالعتالل 

الدماغى نتيجة نقص االكسجين بالدم 

 والمعالجين بخفض الحرارة العالجى

 أ.د/ طارق السيد اسماعيل عمر

 د/ منى خليل محمد 

 د/ حسن حشمت حسن 

 د/ هيام مصطفى عبد الغني

 أ.د. هشام غزال

 أ.د.. طارق عمر

 أ.د. عزة كمال الشهاوى 

 )جامعة طنطا(

دراسة وصف الحاله االكلينيكية  مى فرج محمد حسنين 46

للمرضى المحجوزين بالتهاب رئوى 

 بمستشفى االطفال الجامعى باالسكندرية

 أ.د.ماجد محمد عيسى

 د. دعاء عبد المعز هيبه

 أ.د. ماجد عيسى

 أ.د.اشرف جالل

 أ.د. أحمد ثابت محمود 

منوفية() جامعة ال  

التقييم االنثروبوميترى لالطفال الذين  امنية سمير محمد محمد خليل 47

 يعانون من امراض كبدية

 أ.د. محمد على محمود داود

 أ.م.د. منال محمد عبد الجواد

 أ.د. محمد نجيب زكى مسعود

 أ.د. محمد داود

 أ.د. بثينه محمد سامى دغيدى 

 ) المعهد العالى للصحة العامة(

دراسة تاثير محلول الملح المرذذ عالى  نوران عز الدين عبد السالم 48

% فى عالج نوبات الصفير 3التركيز 

 6الحاد فى االطفال من سن سنتين إلى 

 سنوات

 أ.د. امنية بدر الدين

 د. غادة الدرينى

 أ.د. امنية بدر الدين

 أ.د.ماجد عيسى

 أ.د.أحمد ثابت محمود 

 )جامعة المنوفية(

الحسينى عبد الفتاح لمياء  49

 إسماعيل

تقييم العالج فى حاالت االنتان والصدمه 

االنتانية قبل حجزها بوحدة العناية 

المركزة فى مستشفى االطفال الجامعى 

 بالشاطبى

 أ.د. حسن على الكينانى

 د. امل احمد على محفوظ

 أ.د.حسن على الكينانى 

أ.د. بثينة محمد سامى دغيدى 

العامة ()المعهد العالى للصحة   

 أ.م.د. منال محمد عبد الجواد

هينار إبراهيم محمد كامل  50

 المخزنجى

دراسة تاثير الدومبيردون المعطى بالفم 

لرسم القلب  QTCعلى الفاصل الزمنى 

 فى االطفال

 أ.د.على محمد عبدالمحسن

 د. منال عبد الملك انطونيوس

 أ.د. عمر العزونى

 أ.د.كمال محمود احمد 

الطبية( ) معهد البحوث  



 أ.د. على عبد المحسن

تقييم نزول مستوى الالكتات كمؤشر  منى على رجب النجار 51

الوفاه فى المرضى بوحدة العناية 

 المركزة لالطفال 

 أ.م.د.عزة مصطفى

 أ.م.د. عبير شوقى الحديدى

 د. هدير حسونه

 أ.د. عالء ثابت

أ.د.محمد أحمد بدر ) جامعة 

 الزقازيق(

 أ.م.د. عزة مصطفى

الكشف عن البكتيريا المطيئه  هاله عبد العاطى على جاد 52

العسيرهفىبراز االطفال المصابين بخلل 

طيف التوحد وعالقته باعراض الجهاز 

 الهضمى والخلل الحسى

 ا.د. حنان جالل عزوز

 أ.د.شويكار محمود عبد السالم

 أ.م.د.منى خليل محمد

 د.امنية مجدى عمر

 أ.د.محمد نجيب

الدين عطيةأ.د.مدحت صالح   

 ) المعهد العالة للصحة العامة(

 أ.د. حنان عزوز

مقارنه بين التهوية االنفيه بالضغط  محمد السعيد عبد السالم الخولى 53

المستمر والتهويه الميكانيكيه الرئويه 

مابعد العالج بالسرفاكتنت لعالج 

االطفال حديثى الوالدة ناقصى النمو 

 المصابين بمتالزمه ضيق التنفس

 أ.د. هشام غزال

 د. حسن حشمت 

 أ.د. حسن على حسن الكينانى

 أ.د. هشام عبد الرحيم غزال

 ا.د. عبد الرحمن محمد المشد 

 ) جامعة طنطا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2018قائمة رسائل الماجستير في طب األطفال لعام 

 م أسم الطالب العنوان المشرفين الممتحنين

 أ.د/ محمد حازم وجيه جوده

 أ.د/ هشام عبدالرحيم غزال

أ.د/ عبدالرحمن محمد المشد 

 طنطا( جامعه)

 أ.د/ محمد حازم وجيه جوده

 د/ بهاء صالح الدين حماد

في مصل الدم  تقييم تركيز "نزوبين القلب أي"

لألطفال حديثي الوالدة الُمصابين باإلعتالل 

 الدماغي نتيدة نقص األوكسجين و النزوية

  .1 محمد أحمد أمين حسن

 أ.د/ هالة محمد عاصم

 أ.د/ هدى محمد أبوالفتوح حساب

 أ.د/ نادية علي صادق 

 )معهد البحوث(

أ.د/ هدى محمد أبوالفتوح 

 حساب

 مها يوسف كمال د/

 نزيه يوناندورين  د/

دراسة بعض وظائف الكبيبات و األنابين الكلوية 

في األطفال المصابين بالثالثيمية البيتا و يتلقون 

 عقاقير مستقبلة للحديد

  .2 أمنية أحمد محمد عرب

 أ.د/ إكرام محمد حلمي

 أ.د/ مجدي عبدالفتاح رمضان

أ.د/ بثينة محمد سامي دغيدي 

 )معهد الصحة العامة(

 عبدالفتاح رمضانأ.د/ مجدي 

 د/ أحمد فؤاد محمود خليل

دراسة عن معدل انتشار و تشخيص و عالج 

االمساك الوظيفي بين االطفال المترددين على 

عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى الشاطبي 

 الجامعي

  .3 محمد محمود السيد القط

 أ.د/ عمر الفاروق زكريا العزوني

 أ.د/ كمال محمود احمد 

 )معهد صحة عامة(

 أ.م.د/ على محمد عبدالمحسن

 أ.م.د/ على محمد عبد المحسن

 د/ منال عبد الملك أنطونيوس

تنبؤات تطور المرض في االطفال المصابين بداء 

 عضلة القلب االحتقاني

 نادية أحمد عبد الفتاح أحمد

 

4.  

 الدين القرش أ.د/ محمود محيي

 أ.د/ محمد عالء الدين حسن ثابت

 أ.م.د/ ياسر علي عمار 

 )معهد البحوث(

أ.د/ محمد عالء الدين حسن 

 ثابت

أ.م.د/ أماني عبد الباري 

 عبداللطيف يوسف

دراسة سريرية باثولوجيه لالطفال المصابين 

 بالتناظر النفروزى مع مظاهر ليست معتاده

يمنى حسام الدين حجازي 

 زيادة

5.  



 أ.د/ أ؛مد أحمد النواوي

 أ.د/ أمينة صدقي الحلواني

 أحمد مصطفىأ.م.د/ عزة أحمد 

 أ.د/ محمد أحمد بدر )طب زقازيق(

 أ.د/ أمينة صدقي الحلواني

 أ.م.د/ عزة أحمد أحمد مصطفى

تقييم لنقص البومين االم كمؤشر السريرية في 

االطفال المرضى، في حالة حرجة في مستشفى 

 االطفال الجامعي باالسكندرية

  .6 محمد فرج محمود رافع

 أ.د/ هالة محمد عاصم

 محمد أبوالفتوح حسابأ.د/ هدى 

 أ.د/ محمد أحمد بدر )طب زقازيق(

أ.د/ هدى محمد أبوالفتوح 

 حساب

د/ مروة حنفي محمود سعيد 

 )باثولوجي(

ام  –ال  – 1 –دراسة تعدد أشكال جين بي أس 

واي بي بالدم في مرضى االنيميا المنجلية و 

عالقته باالستجابة لعقار هيدروكسي يوريا في 

 العالج

  .7 إبراهيم خليلوسام محمد 

 أ.د/ هالة محمد عاصم

 أ.د/ هدى محمد أبوالفتوح حساب

أ.د/ نادية علي صادق )معهد 

 البحوث(

أ.د/ هدى محمد أبو الفتوح 

 حساب 

د/ مروة حنفي محمود سعيد 

 )باثولوجي(

ايه" و  11دراسة تعدد أشكال جين "بي سي ال 

عالقته باالستجابة لعقار هيدروكسي يوريا في 

 االنيميا المنجلية عالج مرضى

مي عبدالرحيم صبري 

 عبدالعزيز

8.  

 أ.د/ صالح رفيق زاهر

أ.د/ بثينة محمد سامي دغيدي 

 )معهد الصحة العامة(

 أ.د/ مجدي عبدالفتاح رمضان

 أ.د/ صالح رفيق زاهر

 د/ منال عبدالملك انطونيوس

تقييم عوامل الخطورة الغير موروثة في الرضع و 

القلب الخلقية االطفال المصابين بامراض 

 المصحوبة بزرقة

مصطفى محمود اسماعيل 

 السبيعى

9.  

 أ.د/ محمد مجدي بدر الدين

أ.د/ شادية مصطفى السالب )طب 

 المنصورة(

 أ.د/ أشرف أحمد جالل

 أ.د/ محمد مجدي بدر الدين

 د/ حسن حشمت حسن

 د/ أدهم أحمد باديب

تقييم استخدام القنية االنفية عالية التدفق في الدعم 

 التنفسي المبدئي لالطفال الخدج المتأخرين

  .10 أحمد سالمة سعد حامد

 أ.د/ بيومي علي غريب

أ.د/ مدحت صالح الدين عطية 

 )صحة نفسية صحة عامة(

 عزوز  جالل حنان أ.د/

 عزوز  جالل حنان أ.د/

 محمد خليل منى أ.م.د/

دراسة تغييرات تخطيط المخ الكهربائي الكمي عند 

 يعانون من طيف مرض التوحداالطفال الذين 

 حسني حسين سامية

 عبدالدايم

 

11.  



 أ.د/ محمد نجيب مسعود

 أ.د/ هشام عبد الرحيم غزال

أ.د/ عبدالرحمن محمد المشد )طب 

 طنطا(

 أ.د/ محمد نجيب مسعود

 أمنية مجدي عمر /د

دراسة تأثير مالمسة جلد الطفل لجلد االم عقب 

االصابة بتسارع الوالدة المباشرة فيتقليل معدالت 

التنفس المؤقت لحديثي الوالدة للطفال المولودين 

 بعملية قيصرية

  .12 محمد مجدي محمد عبدهللا

 أ.د/ هالة محمد عاصم

 أ.د/ هدى محمد أبوالفتوح حساب

أ.م.د/ أحمد محمد لطفي بديوي 

 )معهد البحوث(

 أ.د/ هالة محمد عبدالحليم عاصم

 أ.د/ عال عاطف شراكي

 مراد مغازيخالد محمد  أ.د/

 د/ مها يوسف كمال

هيدروكسيل   25دراسة الكثافة للعظام و مستوى 

فيتامين د و هرمون الغدة المجاورة للدرقية في 

 االطفال المصابين بمرض االنيميا المنجلية

  .13 رشا محمد أحمد شعبان

 أ.د/ بيومي علي غريب

أ.د/ عبدالرحمن محمد المشد )طب 

 طنطا(

 أ.د/ محمد حازم جودة

 

 أ.د/ محمد حازم جودة

 د/ أدهم أحمد باديب

د/ أحمد عادل حسن البحيري 

 )أشعة(

دراسة العالقة بين نتائج التخطيط الدماغي 

الكهربائي مندمج المدى و اشعة الرنين 

المغناطيسي على المخ في االطفال حديثي الوالدة 

 المصابين باالعتالل الدماغي

  .14 زياد أحمد عبدالمنعم محمد

 حسني عبدالدايمأ.د/ حسين 

أ.د/ عزة كمال الشهاوي )طب 

 طنطا(

 عزوز  جالل حنان أ.د/

 أ.د/ حنان جالل عزوز

أ.د/ ايمان حسن دياب )كيمياء 

 حيوية(      

 م.د/ منى خليل محمد.أ

في الدم  10تقييم مستوى مرافق انزيم كيو 

 لالطفال ذوي خلل طيف التوحد

  .15 إيمان محمد محمد حواله

 بيومي علي غريب  /أ.د

 د/ الهام السيد السقا

 أ.د/ طارق السيد عمر

أ.د/ عزة كمال الشهاوي )طب 

 طنطا(

 بيومي علي غريب  /أ.د

 د/ الهام السيد السقا

د/ هيام مصطفى عبد الغني 

 )طب طبيعي(

دور العالج الطبيعي في االطفال ذوي الشلل 

 الدماغي في مستشفى االطفال بجامعة االسكندرية

مرتضى إبراهيم رشا 

 حجازي

16.  

 أ.د/ أحمد أحمد النواوي

 أ.د/ محمد أحمد بدر )طب زقازيق(

 أ.د/ أحمد أحمد النواوي

 أ.د/ أشرف أحمد جالل 

معدل حدوث االصابة بالميكروبات النتعددة 

بها مرضى وحدة العناية المقاومي التي يصاب 

مروة محمود رجب محمود 

 األلفي

17.  



 د/ منال عبدالملك أنطونيوس د/ حنان محمد فتحي

د/ مروة أحمد محيسن 

 )ميكروبولوجي(

 المركزة لالطفال بجامعة االسكندرية

 أ.د/ مجدي عبدالفتاح رمضان

 أ.د/ إيمان محمد مرزوق

أ.م.د/داليا إبراهيم طايل )تغذية 

 صحة عامة(

 أ.د/ مجدي عبدالفتاح رمضان

 د/ أمنية مجدي عمر

د/ مروة أحمد محيسن 

 )ميكروبولوجي(

دراسة تمثيل الزيفان الداخلي في الدم في االطفال 

و المراهقين المصابين بالسمنة بمستشفى االطفال 

 الجامعي باالسكندرية

  .18 بسمة محمد زكي عبدالجواد

 أ.د. اكرام حلمى

 أ.د. محمد نجيب

 أ.د. حنان مراد عبد العزيز 

 )المعهد العالى للصحة العامه(

 أ.د/ محمد نجيب زكى مسعود

 أمنية مجدي عمرد/ 

 أبو الوفا د/ ريهام عبد الحليم

مقارنه تاثير الرضاعة وتاثير التغذيه الصناعيه 

على مثيله جين الليتين فى الرضع عند عمر سته 

 اشهر

  .19 ماري جرجس وديع حلمي

 أ.د.بيومى على غريب

 أ.د مجدى عبد الفتاح رمضان

أ.د. بثينة محمد سامى دغيدى ) 

 العامة(المعهد العالى للصحة 

 أ.د/ مجدى عبدالفتاح رمضان

 د/ منال عبدالملك أنطونيوس

توفيق القواعد االرشاديه االكلينيكيه المبنيه على 

الدليل لتشخيص وعالج حاالت التهاب الحلق 

ودواعى استئصال اللوزتين فى مستشفى االطفال 

 الجامعى باالسكندريه

  .20 مي محمد أحمد مصطفى

 ثابتأ.د.محمد عالء الدين حسن 

 أ.د.محمد السيد يوسف

 أ.م.د.داليا على محارم 

 ) معهد البحوث الطبية(

 محمد عالءالدين حسن ثابت /أ.د

 هيثم المتولي بدوي /أ.د

 أحمد محمد سعيد أبو جبل /د

 حنان محمد فتحي عبدالمطلب /د

التحليات االكلينيكية واللقيات التصويرية للنظام 

 الكلوى الجامع المزدوج فى االطفال

  .21 عاُل عبدالتواب السعيد سعد

 أ.د. هند ممدوح حنفى

 أ.م.د.منال عبد الجواد

أ.م.د. مروة أحمد عبد السالم 

 مدكور )معهد البحوث الطبية (

 أ.م.د.منال عبد الجواد 

 د. امل احمد على محفوظ

 د.عال حسين على الجدار

دراسة الحاله السريرية والمناعية لالطفال 

الكبدى الفيروسى "ب" المصابين بااللتهاب 

 المزمن

بسنت سمير عبدالعظيم 

 عبدالحميد

22.  

دراسة حاالت قصر القامة الوراثية المترددة على  أ.د/ إيمان محمد مرزوق أ.د. احسان وفا زياد محمد عبدالعاطي  23.  



 أ.د. إيمان مرزوق

أ.د. بثينه محمد سامى دغيدى ) 

 المعهد العالى للصحة العامة(

بمستشفى االطفال الجامعى عيادة الوراثة  أ.د/ صفيه إبراهيم شحاته

 باالسكندرية

 إبراهيم

 أ.د.اكرام محمد حلمى

 ا.د. محمد نجيب زكى مسعود

 أ.د. حنان مراد عبد العزيز 

 )المعهد العالى للصحة العامة(

 أ.د/ محمد نجيب زكي مسعود

 د/ أمنية مجدي عمر

 أبو الوفا د/ ريهام عبد الحليم

دراسة تاثير الرضاعة الطبيعية بالمقارنه بالتغذية 

الصناعية على ميثله جين االديبونكتين لدى 

 الرضع عند عمر سته اشهر 

 ريهام عبد القادر محمد حسن

 

24.  

 أ.د.اكرام محمد حلمى

 ا.د. محمد نجيب زكى مسعود

 أ.د. حنان مراد عبد العزيز 

 )المعهد العالى للصحة العامة(

 زكي مسعود أ.د/ محمد نجيب

 دغيدي عبدالمنعم أ.د/ أكرم

 أ.م.د/ منال محمد عبدالجواد

 أمنية مجدي عمر د/

دراسة دالله مستويات االديبونيكتين فى مصل 

 االطفال الذين يعانون من امراض الكبد المزمنه

 وسام سعيد أحمد زغلول

 

25.  

 أ.د.هاله محمد عاصم

 أ.د.هدى حساب

أ.د.نادية على صادق )معهد 

 الطبية(البحوث 

 أ.د/ هالة محمد عاصم

 د/ أمنية مجدى عمر

 د/ ريهام عبدالحليم أبوالوفا

 

معدل انتشار البكتيريا الحلزونية فى انيميا نقص 

الحديد وتاثير ذلك على االستجابه للعالج فى 

 االطفال

سارة سمير شبل على 

 أبوالسعود

 

26.  

 أ.د.أكرام حلمى

 أ.د.محمد نجيب 

دغيدى ) أ.د. بثينة محمد سامى 

 المعهد العالى للصحة العامة(

 أ.د/ محمـد نجيب مسعود

 أ.د/ حمدى أبو زيد

 د/ أمنية مجدى عمر

خبره عشرة سنوات فى دراسة مشاكل الرضاعة 

بعيادة مشورة الرضاعة بمستشفى االطفال 

 الجامعى باالسكندرية

أمانى صافى عبدالرؤوف  

 خليفة

27.  

 أ.د.حازم جودة

 أ.م.د. داليا على محارم 

 ) معهد البحوث الطبيه(

 أ.م.د. حنان محمد فتحى

 أ.د/ محمد حازم جوده

 أ.د/ هيثم المتولي بدوي

دراسة االستجابه للعالج بالديزموبريسن بواسطه 

تحليل متعدد المتغيرات فى سلس البول احادى 

 االعراض

 نهلة محمد أحمد الكال

 

28.  



 أ.د. بيومى على غريب

 إيمان مرزوقأ.د. 

أ.د. محمد أحمد بدر )جامعه 

 الزقازيق(

 أ.د/ إيمان محمد أحمد مرزوق

 أ.د/ نهال محمد الشقنقيري

 أ.د/ عفاف جابر إبراهيم

 د/ شيماء أنور محمد أنور محمد

تسجيل لعيوب العين فى االطفال المصابين 

بامراض وراثيه المترددين على عيادة الوراثة 

 باالسكندريةبمستشفى االطفال الجامعى 

شيماء محمد عوض هللا 

 صالح

 

29.  

 أ.د.أحمد النواوى

 أ.م.د. على محمد عبد المحسن

أ.د.اسامه عبدرب الرسول طلبه 

 )جامعه طنطا (

 أ.د/ أحمد أحمد النواوي

 د/ هدير محمد حسونه

دور رفع الساق فى التنبؤ باالستجابه للسوائل 

 الوريدية فى اطفال مرضى وحدة العناية المركزة

 إسماعيل فرغلي محمد بسنت

 

30.  

 أ.د. زينب رزق

 أ.د. امنيه بدر الدين

 أ.د. محمد أحمد بدر 

 ) جامعه الزقازيق(

 أ.د/ زينب محمود رزق حسين

 د/ غادة فاروق الدريني

تقييم جوده الحياه فى االطفال المصابين بالتهاب 

المفاصل مجهول السبب بواسطه تقريرالتهاب 

 االطفال المفاصل متعدد االبعاد فى

 منى علي محمد إسماعيل

 

31.  

 أ.د. هدى حساب

 أ.د. نادية على صادق

 )معهد البحوث الطبيه(

 أ.م.د. عزة مصطفى

أ.د/ هدى محمد أبو الفتوح 

 حساب

 أ.م.د/ مروة حنفي محمود سعيد   

على تطور متبطات  6تاثير تعدد اشكال انترلوكين 

العامل الثامن فى االطفال المصابين بمرض 

 هيموفيليا أ

أحمد محمد عبدالمقصود 

 محمد يوسف

 

32.  

 أ.د. هدى حساب

 أ.د. نادية على صادق

 )معهد البحوث الطبيه(

 أ.م.د. عزة مصطفى

أ.د/ هدى محمد أبو الفتوح 

 حساب

 د./ مروة حنفي محمود سعيد

على تطور  10تاثير تعدد اشكال انترلوكين 

متبطات العامل الثامن فى االطفال المصابين 

 بمرض هيموفيليا أ

شيماء محمد السيد محمد 

 حسين 

 

33.  

 أ.د. هند حنفى 

 أ.د. سنا بركات

 بركاتمحمد سنا حسني  /أ.د

 الجنديمحمد  صبا /د

دراسه مقارنه فى فعاليه العالج الثنائى بعقارى 

اوميبرازولمقابل العالج الثالثى االموكسيسيكين / 

 القياسى فى ايادة الميكروب الحلزونى فى االطفال

 شريف حسنمحمد عبير 

 

34.  



 أ.د. أمانى حسين كاظم 

 ) معهد البحوث الطبية(

 أمل أحمد علي محفوظ /د

أ.د. مرتضى حسن فخرى 

 الشبراوى )جامعه القاهره(

 أ.د. أحمد النواوى

 أ.د. ماجد عيسى

 أ.د/ أحمد أحمد النواوى

 أ.د/عزة أحمد أحمد مصطفى

 د/ منال عبدالملك أنطونيوس

عن النتائج االكلينيكية المرتبطه بالحمل دراسه 

الزائد من السوائل فى الحاالت الحرجه من مرض 

 االطفال

 مي محمد عادل عطا

 

35.  

 أ.د. احمد النواوى

 أ.د. محمد احمد بدر 

 ) جامعه الزقازيق(

 أ.د. عزه مصطفى

 أ.م.د/ عزة أحمد أحمد مصطفى

 أ.م.د/ علي محمد عبدالمحسن

 د/ هدير محمد حسونه

دراسه استخدام مجموع النقاط المخصصه لالدويه 

المعالجه للقلب واالوعيه الدمويه كمؤشر للوفيات 

 فى الصدمه االنتانيه فى االطفال

 يمنى رمضان محمد شحاتة

 

36.  

 أ.د. مجدى عبد الفتاح رمضان 

أ.م.د. سعيد أحمد عودة ) معهد 

 البحوث الطبية(

 أ.م.د. منال عبد الملك انطونيوس

 مجدي عبدالفتاح رمضانأ.د/ 

 د/ أمنية مجدى عمر

دراسه مقاومه مفعول االنسولين عد االطفال 

 والمراهقين المصابين بالميكروب الحلزونى

 محمد عبد الحميد  فايد 

 

37.  

 أ.د. هند حنفى

 أ.د. سنا بركات

أ.د. امانى حسين كاظم )معهد 

 البحوث الطبيه(

 أ.د.سنا بركات

 أ.د. صبا محمد الجندى

 احمد فؤادد. 

دراسه تاثير االلتهاب بالبكتيريا الحلزونيه البوابيه 

على افراز الحمض المعدى االساسى والمحفز 

 بواسطه عقار البيتاجسترين

  .38 حواء جمعة عبدالرحمن

 أ.د. زينب رزق

 أ.د.ايهاب الصاوى

أ.د. محمد احمد بدر )جامعه 

 الزقازيق(

 أ.د. زينب رزق

 د. دعاء هيبه

 ميخائيلد. نفين لويس 

معدل انتشار انيميا نقص الحديد فى االطفال 

المصابين بعدوى الجهاز التنفسى العلوى المتكررة 

 فى مستشفى االطفال الجامعى باالسكندرية

  .39 مها مرسي احمد السيد

 أ.د. بيومى على غريب

 أ.د.مجدى عبد الفتاح رمضان

 مجدي عبدالفتاح رمضان أ.د/

 منى خليل محمد أحمد د/.م.أ

دراسه اعتالالت التوتر واالكتئاب فى االطفال 

 المصابين بداء السكرى النوع االول

 منى عبدربه راجي 

 إمام

40.  



أ.د.مدحت صالح الدين عطيه ) 

 المعهد العالى للصحه العامه(

  د/ أمنية مجدي عمر

 أ.د.ناديه على صادق 

 ) معهد البحوث الطبيه(

 أ.د. مصطفى سالمه

 أ.د. هاله عاصم

 محمد عبدالحليم عاصمأ.د/ هالة 

 د/ مها يوسف كمال

 د/ نيفين لويس ميخائيل سعد

دراسه وصفيه لحاالت مرض كثره االنسجه 

الليمفاويه الملتقمه للكريات الحمراء المحجوزين 

 فى مستشفى اطفال جامعة االسكندرية خالل سنه

نسرين عبدالمنعم محمد 

 عليوة

 

41.  

 أ.د.مصطفى سالمه

 أ.د. هاله عاصم

أحمد محمد لطفى بديوى ) أ.د. 

 معهد البحوث الطبيه(

 أ.د/ مصطفى أحمد سعيد سالمة

 فائق صالح الخويسكى /أ.د

 مها يوسف كمال زيد /د

دراسه احصائيه لالطفال المصابين بسرطان الدم 

الحاد بمستشفى االطفال بجامعه االسكندرية خالل 

 2016-2014الالعوام 

سمر محمد عثمان علي 

 أبوسنة

 

42.  

 بيومى على غريبأ.د. 

 أ.د. غيمان مرزوق

أ.د. محمد أحمد بدر ) جامعه 

 الزقازيق(

 أ.د/ إيمان محمد احمد مرزوق

 أ.د/ أكرم عبد المنعم دغيدي

 د/ أمنية مجدي عمر

الخصائص االكلينيكيه للحاالت المترددة على 

عيادة الوراثه بمستشفى االطفال الجامعى لجامعه 

تراكم السكريات االسكندريه والمصابه بمرض 

 المخاطيه المتعدده

 بسنت حلمي حسن شنش

 

43.  

 أ.د. ايمان مرزوق

 أ.د. مجدى رمضان

أ.د. بثينه بثينه محمد سامى دغيدى 

 )معهد البحوث الطبيه(

 أ.د. ايمان مرزوق

 أ.د. نهال الشقنقيرى 

الظواهر المرضيه بالعين المصاحبه لمتالزمه 

الوراثه فى داون فى االطفال المترددين على عيادة 

 مستشفى االطفال بجامعه االسكندريه

  .44 عبدالمحسن صالح الراشدي

 أ.د. احسان وفا 

 أ.د. ايمان مرزوق

أ.د. بثينه محمد سامى دغيدى ) 

 المعهد العالى للصحه العامه(

 أ.د. احسان وفا

 د.شيماء السيد

 د. دعاء محمد السيد

دراسه وظيفه السمع فى االطفال الذين يعانون من 

خلقى بالغده الدرقيه المترددين على  قصور

 مستشفى االطفال الجامعى باالسكندريه

  .45 هايدي السيد سعد السيد

أ.د.ناديه على صادق ) معهد 

 البحوث الطبيه(

 محمد عاصم ةهال /أ.د

 عال عاطف شراكي /أ.د

متعدده فى المقاوم الدويه  1دراسه البروتين 

االطفال الذين يعانون من سرطان الدم الليمفاوى 

 غاده ابراهيم حمدي السيد

 

46.  



 

 

2019قائمة رسائل الماجستير في طب األطفال لعام   

 الممتحنين المشرفون العنوان االسم م

حبيبة مصطفي عبد الرحمن   .1

 مصطفي 

تحليل حمض البوليك في الدم في 

 األطفال المصابين بمتالزمة داون 

 أ.د/ بيومي علي غريب 

 أ.د/ أكرام عبد المنعم دغيدي 

السقا دإلهام السي أ.م.د/  

بيومي علي غريب أ.د/  

 أ.د/ أمال قطب بحيري 

 أ.م.د/ مني خليل محمد

دراسة مرض االلتهاب السحائي  اسماء عبد الرازق فراج  .2

في األطفال بمستشفي حميات 

 االسكندرية

 أ.د/ بيومي علي غريب 

السقا دإلهام السي .د/  

 أ.د/ بيومي علي غريب 

عزة احمد احمد مصطفي أ.د/  

ابتسام محمد عبد هللا  أ.د/  

هناء محمد الزوبير محمود خلف   .3

 هللا 

دراسة جودة الحياة المرتبطة 

بالصحة في األطفال المصابين 

بالنوع األول من مرض البول 

السكري والمترددين علي مستشفي 

 الطلبة سبورتنج االسكندرية

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

 د / هلة محمود طه الرشامي 

 د/ أمنية مجدي عمر 

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

 د / مني خليل محمد

خلود احمد طايل  أ.د/   

دراسة نمط النوم في األطفال  اسماء يسري حسن النقراشي  .4

 المصابين بالشلل الدماغي

 أ.د/ بيومي علي غريب 

السقا دإلهام السي أ.م.د/  

 د/ جيداء فاروق مكي

 أ.د/ بيومي علي غريب 

أمال قطب بحيري.د/ أ  

.د/ مني خليل محمدأ  

تقييم وظيفة الجهاز العصبي الذاتي  رانا ممدوح محمد ابو سمره   .5

في األطفال ذوي الشلل الدماغي 

 :دراسة سريرية وكهروفسيولوجية

حنان جالل عزوز  أ.د/  

علي محمد عبد المحسن أ.م.د/  

د/ هيام مصطفي عبد الغني استشاري 

والروماتيزم والتاهيلالطب الطبيعي   

 أ.د/ بيومي علي غريب 

حنان جالل عزوز  أ.د/  

جامعة  –بثينة محمد محمد حسانين  أ.د/

 المنصورة

 

 أ.د/ بيومي علي غريب  أ.د/ بيومي علي غريب دراسة الوظائف المعرفية ونسبة  سارة مصطفي ابو سته محمد  .6

 أ.د. هاله عاصم

 أ.د. هدى حساب

 الحاد مها يوسف كمال/ د

 أ.د/ هشام عبد الرحيم غزال

 أ.د/ محمد حازم جودة

أ.د/ بثينة محمد سامي دغيدي 

 )معهد الصحة العامة(

 أ.د/ هشام عبد الرحيم غزال

 د/ أدهم أحمد باديب

 

لالطفال الخدج بعد النتائج على المدى القصير 

خروجهم من وحدة العناية المركزة لالطفال حديثي 

 الوالدة بمستشفى االطفال الجامعي باالسكندرية

محمود أحمد أحمد حسين 

 الزميتي

47.  



الذكاء في األطفال المصابين 

 بمتالزمة دوان 

السقا دإلهام السي .د/ عزة احمد احمد مصطفي د/م.أ.   

معهد البحوث –أمال قطب بحيري  أ.د/  

 

 

 

التقييم العصبي لمرض الجوشيه  شيماء احمد محمد احمد  .7

بمستشفي األطفال بجامعة 

 االسكندرية 

إيمان محمد احمد مرزوق أ.د/  

 أ.م.د / مني خليل محمد

 

إيمان محمد احمد مرزوق أ.د/  

طارق عمر أ.د/  

المعهد  –بثينة محمد سامي دغيدي  أ.د/

 العالي للصحه العامه

 

دراسة التطبيق السريري لتخطيط  اسماء عمر محمد حسن بدوي  .8

المخ الكهربائي الكمي في تشخيص 

األطفال ذوي نقص األنتباه وفرط 

 النشاط الحركي 

حسين حسني عبد الدايم .د/أ  

استاذ  –د/ اسامة أبو المجد الخولي 

مساعد امراض المخ واالعصاب 

 والطب النفسي اسكندرية

 أ.د/ بيومي علي غريب 

حسين حسني عبد الدايم .د/أ  

المعهد  –مرفت وجدى أبو نازل  .د/أ

 العالي للصحه العام

دراسة دور أشعة الموجات فوق  مها حسن طه محمود  .9

الصوتية للرئة في التنبؤ بعدم نجاح 

التنفس الصناعي الغير نافذ في 

المواليد الخدج المصابين بإعتالل 

 التنفس في اليوم األول بعد الوالدة 

/ هشام غزال أ.د  

 د/ حسن حشمت

مدرس  –د/ احمد عادل البحيري 

 االشعة التشخيصية والتداخليه

/ هشام غزال أ.د  

نادر فصيح /أ.د  

جامعة  –عبد الرحمن محمد المشد  /أ.د

 طنطا 

دراسة تنبؤ الوفاة في وحدة العناية  فاطمة عامر محمد عامر   .10

المركزة لحديثي الوالدة في 

مستشفي االطفال الجامعي 

 باالسكندرية

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

 د/ حسن حشمت

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

/ هشام غزال أ.د  

المعهد  –بثينة محمد سامي دغيدي  أ.د/

 العالي للصحه العامه

مدي انتشار ارتفاع ضغط الدم  هبة خلف عبد الرحيم أبو زيد  .11

وعالقته بإنتظام مستوي السكر في 

األطفال المصابين بالنوع األول من 

 مرض داء السكرى 

عمر عبده يوسف مجدي أ.د/   

 د/ دعاء خاطر االمام ياسين 

عمر عبده يوسف مجدي أ.د/   

بثينة محمد سامي دغيدي أ.د/   

 أ.م.د / منال عبد الملك انطونيوس

تقييم تأثير عملية نقل الدم المشيمى  اسماء عماد عبد العليم حامد  .12

علي وظائف القلب لالطفال حديثي 

الوالدة مكتملي النمو الذين احتاجوا 

 لإلفاقة

مجدي بدر الدين  أ.د/   

المحسند/ علي عبد   

 د/ أدهم باديب 

مجدي بدر الدين  أ.د/    

إيمان محمد احمد مرزوق أ.د/  

شادية مصطفي كمال السالب  أ.د/ 

 )جامعة المنصورة(

نورهان جمال عبد الناصر   .13

 حنفي 

دراسة وظيفة الغدة الدرقية في 

األطفال والمراهقين المصابين 

بالنوع االول من مرض البول 

احسان وفا أ.د/   

 د/ شيماء السيد

احسان وفا أ.د/    

المعهد  –بثينة محمد سامي دغيدي  أ.د/

 العالي للصحه العامة



لدهون السكرى وعالقته بمستوي ا

 بالدم 

 أ.م.د/ حنان محمد فتحي 

 

نروهان عبد الرحمن رجب   .14

 محمد

استخدام تخطيط صدي القلب 

الوظيفي في تقييم ديناميكية الدم 

ووظائف عضلة القلب في األطفال 

حديثي الوالدة وذوي العمر الحقيقي 

اسبوع 37أقل من   

مجدي بدر الدين  أ.د/   

 د/ علي عبد المحسن

 د/ مروة عبد الكريم محمد

مجدي بدر الدين  .د/ أ  

إيمان محمد احمد مرزوق أ.د/  

 –شادية مصطفي كمال السالب  .د/ أ

 جامعة المنصورة 

ل نخر الورم تأثير تعدد اشكال عام مجدي محمود عبد هللا بكر  .15

ألفا علي تطور مثبطات العامل 

الثامن في األطفال المصابين 

 بمرض هيموفيليا "أ" 

هدي حساب أ.د/   

 د/ مروة حنفي 

هدي حساب أ.د/   

شادية علي صادق  أ.د/   

عزة احمد مصطفي أ.د/   

استخدام أجهزة االستنشاق في  فارس أحمد محمد السيد قريطم  .16

 عيادة الربو الشعبي بمستشفي

 األطفال الجامعي باالسكندرية

ماجد عيسي أ.د/   

 د/ غادة الدريني 

امنية بدر الدين  أ.د/   

ماجد عيسي أ.د/   

جامعة  –احمد ثابت محمود  أ.د/ 

 المنوفية

تقييم كثافة عظام األطفال المصابين  سلمي محمد صالح السيد  .17

بمرض السكري من النوع االول 

المترددين علي عيادة السكري 

بمستشفي األطفال الجامعي 

 باالسكندرية

حازم جوده أ.د/   

 د/ شيماء السيد

مدرس  –د/ دعاء مختار عماره 

 االشعة التشخيصية كلية الطب

مجدي عمر  أ.د/   

حازم جوده أ.د/   

المعهد  –بثينة محمد سامي دغيدي  أ.د/

 العالي للصحه العامة

علي  التقييم التشخيصي المبني سارة محمد السيد السيد  .18

الدليل لألطفال ذوي التأخر النمائي 

 العام

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

طارق عمر  أ.د/   

 د/ مني خلي 

مدرس قسم  –د / احمد عادل البحيري 

 االشعة

طارق عمر  أ.د/   

 أ.د/ بيومي علي غريب 

المعهد  – مرفت وجدي ابو نازلأ.د/ 

 العالي للصحه العامة

 

مي مصطفي السيد محمد   .19

 سليمان 

دراسة لمقارنة فاعلية كل من 

بوليمالتوز الحديد وجلوكونات 

الحديد مع الالكتوفيرين كمجموعة 

 في عالج انيميا نقص الحديد

  طارق الوليليأ.د/ 

استاذ  –اكرم عبد المنعم دغيدي أ.د/ 

 الباثولوجيا

  د / رانيا الحداد

طارق الوليليأ.د/   

سالمهمصطفي أ.د/   

رئيس  –فائق صالح الخويسكي أ.د/ 

قسم العلوماتية الحيوية الطبية واالحصاء 

 الطبي معهد البحوث

سارة اسماعيل اسماعيل عبد   .20

 الرحمن

تقييم االدارة العالجية لالنصياب 

البلوري المصاحب لذات الرئة 

بمستشفي لالطفال الجامعي 

 باالسكندرية دراسة خالل عام 

ماجد عيسي أ.د/   

 د/ محمد ابو جبل

ماجد عيسي أ.د/   

اشرف جالل  أ.د/   

المعهد  –بثينة محمد سامي دغيدي  أ.د/

 العالي للصحه العامة



دراسة األطفال المترددين علي  دينا عبد المنعم علي فوزي  .21

مستشفي األطفال الجامعي 

باالسكندرية المصابين بالنوع 

األول من الداء السكرى منذ مدة 

 طويلة 

ود عادلمحم أ.د/  

 د/ شيماء السيد

 

محمود عادل أ.د/  

مجدي عمر عبده أ.د/  

أ مساعد الجهاز  -سعيد احمد عوده د/م.أ.

معهد البحوث –الهضمي  والكبد   

دراسة لمقارنة فاعلية كل من  داليا أحمد مصطفي عبد العاطي   .22

الحديد المصفر المضغوط بالنانو 

تكنولوجي والالكتوفيرين في عالج 

الحديدأنيميا نقص   

  طارق الوليليأ.د/ 

اكرم عبد المنعم دغيدي أ.د/   

 د / رانيا الحداد

  طارق الوليليأ.د/ 

مصطفي سالمهأ.د/   

فائق صالح الخويسكي رئيس قسم أ.د/ 

العلوماتية الحيوية الطبية واالحصاء 

 الطبي معهد البحوث

دراسة بروتين استقرار  مي سعد محمود سالم اللبيشي  .23

لفا وعالقته بشدة الهيموجلوبين أ

مرض أنيميا البحر المتوسط )بيتا( 

 في األطفال 

هالة عاصم أ.د/   

عال عاطف شراكي أ الباثولوجيا أ.د/ 

 اإلكلينيكية والكيميائية 

  د/ مها يوسف 

  

 

معهد البحوث –شادية علي صادق أ.د/   

مصطفي سالمهأ.د/   

هالة عاصم أ.د/    

 

 

مزرعة السائل النخاعى تقييم  هبة وهبي السيد شاهين  .24

الشوكى التقليدية والمميكنة في 

تشخيص اإللتهاب السحائي 

 البكتيري الحاد في األطفال

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

أ -منال محمد بدر أ.د/ 

 الميكروبيولوجيا والمناعة الطبيه

 أ.م.د / منال عبد الملك انطونيوس

مستشفي  –د/ ايمان رجب عبد السالم 

 الحميات

 أ.د/ بيومي علي غريب 

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

المعهد  –بثينة محمد سامي دغيدي  أ.د/

 العالي للصحه العامة

الفحص النفسي وإستبيان جودة  مني جمال قاسم  .25

الحياة لالطفال المصابين 

 باألمراض الخلقية بالقلب

 د/ علي عبدا لمحسن

 د / منال عبد الملك انطونيوس

 

معهد  –ود محمود احمد كمال محم أ.د/

 البحوث

 د/ علي عبدا لمحسن

 د/ مني خليل محمد

اسالم محمد السيد حسن ابو   .26

 العينين

درجات المؤشر الرئوي كوسيلة 

لتقييم قرار الطبيب نحو خطورة 

النوبات الحاده ألطفال مرضي 

 حساسية الصدر

ماجد عيسي أ.د/   

 د/ محمد ابو جبل 

أمنية بدر الدين أ.د/   

ماجد عيسي أ.د/   

المعهد  –بثينة محمد سامي دغيدي  أ.د/

 العالي للصحه العامة

دراسة معدل حدوث العيوب  أميرة محمود عبد المنعم كردي  .27

الخلقية بالمسالك البولية في األطفال 

المصابين بمتالزمة داون 

المترددين علي مستشفي األطفال 

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

ايمان مرزوق  أ.د/   

 د/ حنان فتحي 

 

 أ.د/ بيومي علي غريب 

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

داليا ابراهيم طايل المعهد العالي  أ.د/ 

 للصحه العامة



 الجامعي باالسكندرية

دراسة شبه حدوث عوامل  بسنت علي حسن عبد الغني   .28

الخطورة ودرجة االرتفاع لنسبة 

البليروتين الغير مباشر في دم 

بمستشفي دار  المواليد األصحاء

 اسماعيل للوالدة

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

 د / أدهم باديب

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

ايمان مرزوق أ.د/   

داليا ابراهيم طايل المعهد العالي  أ.د/ 

 للصحه العامة

مقارنة بين الالكتوفيرن ربولي  دعاء ابراهيم محمد احمد  .29

مالتوز الحديد في عالج أنيميا 

الحديد في االطفال الذين  نقص

 يعانون من الشلل الدماغي

هالة عاصم  أ.د/   

 د/ أمنية مجدي

 د/ مروة سعيد

 أ.د/ بيومي علي غريب 

هالة عاصم  أ.د/   

معهد البحوث –د/ نادية علي صادق   

أضطرابات التوتر واالكتئاب في  ريهام سعيد محمد اسماعيل  .30

أطفال الهيموفيليا المترددين علي 

الدم بمستشفي األطفال عيادة 

 الجامعي باالسكندرية

مصطفي سالمه أ.د/   

مني خليل  د/ م.أ.  

د/ مها يوسف    

مدرس   -د/ احمد عبد الرحمن شحاتة 

 األمراض الباطنة كلية الطب

مصطفي سالمه أ.د/   

الهام السقا د/ م.أ.  

معهد  –احمد محمد لطفي بديوي  أ.د/ 

 البحوث الطبية

عبد العزيز أبو احمد عبد الفتاح   .31

 الحسن

تقييم معدل انتشار األصابة بعدوي 

اإلتيميباهيستوليتيكا في األطفال 

المصابة باإلسهال الحاد بمستشفي 

 االطفال الجامعي باالسكندرية

 

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

امنية مجدي د/ م.أ.  

مدرس علم  –د/ مني محمد طلبه 

معهدالبحوث الطبية –الطفيليات   

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

أستاذعلم  -هند علي الطويل  أ.د/ 

معهدالبحوث الطبية –الطفيليات   

 د / منال عبد الملك انطونيوس

دراسة البروتين المقاوم ألدوية  أمنية اصالن محمد اصالن   .32

متعددة في األطفال الذين يعانون 

 من سرطان الدم النخاعي الحاد

هالة عاصم  أ.د/   

عال عاطف شراكي أستاذ  أ.د/ 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية

 د/ مها يوسف

نادية علي صادق معهد البحوث أ.د/   

ايمان مرزوق أ.د/    

هالة عاصم  أ.د/   

دراسة نسبة فيتامين د في بالزما  احمد محمد ابراهيم خليفه  .33

دم األطفال المصابين بإنيميا البحر 

المتوسط المترددين علي عيادة 

امراض الدم بمستشفي أطفال 

 جامعة االسكندرية 

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

 د/ مها يوسف كمال

د/ نيفين لويس ميخائيل مدرس 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية 

فتاح رمضانعبد المجدي  أ.د/   

هالة عاصم  أ.د/   

احمد لطفي معهد البحوث  د/ م.أ.  

 

دراسة متابعة األطفال الخدج من  منال مصطفي محمد عباسي   .34

عمر ستة إلي أثني عشر شهراً 

عمر صحيح في مستشفي األطفال 

 الجامعي باالسكندرية 

حازم جوده أ.د/   

مني خليل  د/ م.أ.  

 د / أدهم باديب

  

 

حسن الكيناني أ.د/   

حازم جوده أ.د/   

بثينة محمد سامي دغيدي المعهد  أ.د/

 العالي للصحه العامة

 



تقييم متالزمة إعتالل الغدة الدرقية  رحاب عاطف رشيد أبو ُمره   .35

السوية في مرضي الصدمه 

المحجوزين في وحدة العناية 

المركزة لالطفال بجامعة 

 االسكندرية 

احمد النواوي أ.د/  

أمنية مجديد /   

د/ ريهام عبد الحليم أبو الوفا مدرس 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية

د/ أحمد خليل احمد ابو احمد زميل 

 طب األطفال 

احمد النواوي أ.د/  

 د / منال عبد الملك انطونيوس

جامعة  –محمد احمد محمد بدر  أ.د/

 الزقازيق 

 

مستصد الليبوبروتين عديد السكاكر  احمد يوسف السيد محمد  .36

 في األطفال المصابين بقصر القامة 

محمد نجيب زكي مسعود  أ.د/  

 د/ أمنية مجدي عمر 

 

محمد نجيب زكي مسعود  أ.د/  

محمد عبد الفضيل يوسف أ.د/  

استاذ –د/ حنان مراد عبد العزيز محمد 

المعهد العالي -صحة المراة والطفل 

 للصحه العامه

الحميد محمد ابراهيمصفاء عبد   .37 توفيق القواعد اإلرشادية اإلكلينيكية  

المبنية علي الدليل لتشخيص 

 وعالج حالت السمنه في األطفال

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

 د/ منال عبد الملك انطونيوس

 د/ رانيا محمد عبد الصادق الحداد

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

 د/ أمنية مجدي عمر 

استاذ  -د/ داليا ابراهيم عبد الحميد

المعهد العالي للصحه العامة–التغذية  

دراسة أعراض التوحد لدي  ساندرا السيد عبد الباقي ابراهيم   .38

األطفال والمراهقين المصابين 

 بتكسير شيج الكظر الخلقي

طارق عمر  أ.د/   

ممدوح البرديني استاذ مجدي  أ.د/ 

 الباثولوجيا االكلينيكية

د/ سهي عبد اللطيف احمد ابراهيم 

 استاذ امراض المخ واألعصاب 

 د/ شيماء السيد

فاطمة محمد كامل نصر  أ.د/   

طارق عمر  أ.د/   

استاذ  -ميرفت وجدي أبو نازل د/ م.أ.

المعهد العالي -الصحه النفسية  

دراسة العالقة بين تعدد األشكال  إنجي علي فؤاد محمود   .39

الجينية لإلنترليوكين اسيتا والتهاب 

المعدة في المرضي األطفال 

المصابين بعدوي الميكروب 

 الحلزوني 

سنا بركات أ.د/   

 د/ صبا محمد الجندي

 د/ أمل احمد علي محفوظ

 د/ مروة احمد حسين

سنا بركات أ.د/   

ايمان مرزوق أ.د/   

ي محمد أستاذ شيرين محمد شوق د/ م.أ.

معهد البحوث–مساعد الميكربيولوجي   

نسبة اإلصابة بالصرع بين األطفال  شيماء محمد فهمي حيدر  .40

المترددين علي العيادة الخارجية 

لالمراض العصبية في مستشفي 

 األطفال الجامعي باإلسكندرية

إلهام السقا د/   

 د/ شيماء أنور

 أ.د/ بيومي علي غريب 

 د/ نهاد ابراهيم دبوس )المعهد العالي( 

إلهام السقا د/   

نجالء مصباح عبد العزيز   .41

 الجمل 

أضطرابات السمع المصاحبة 

لمتالزمة داون في االطفال 

المترددين علي عيادة الوراثة في 

مستشفي األطفال بجامعه 

ايمان مرزوق أ.د/   

 د/ أمنية مجدي عمر 

مدرس  –ؤذن د/ دعاء محمد السيد م

 االنف واالذن والحنجرة

 أ.د/ بيومي علي غريب 

ايمان مرزوق أ.د/   

بثينة محمد سامي دغيدي المعهد  أ.د/

 العالي للصحه العامة



  اإلسكندرية

تقييم تمدد الجانب األيسر للقلب بعد  مايسة حسن عبد السالم صباح  .42

العالج الجراحي لرئق الحاجز 

 البطيني 

 د/ علي عبد المحسن

جراحة      –د/ اكرم رفعت عالم 

 القلب والصدر

 د/ منال عبد الملك انطونيوس 

المعهد العالي  –د/ فهمي شارل فهمي 

 للصحه العامه

صالح زاهر  أ.د/  

 د/ علي عبد المحسن

دراسة عوامل الخطورة في  ندي محمد مختار حلمي زيتون  .43

األطفال الذين يترددون علي عيادة 

أمراض الجهاز الهضمي بمستشفي 

األطفال الجامعي باإلسكندرية 

والمصابين بمرض حساسية 

بروتين اللبن البقري من حيث تأخر 

 تحملهم للبروتين البقري 

 د/ منال عبد الملك

 د/ احمد فؤاد

 د/ منال عبد الجواد

معهد  -السالم مدكورد/ مروة احمد عبد 

 البحوث

 د/ أمل محفوظ

هيروكسي -25دراسة مستويات  كيرلس زكي كامل حزين  .44

فيتامين د في األطفال المصابين 

شونلين" –بفرفريه هينوخ   

هالة عاصم أ.د/   

أكرم دغيدي  أ.د/   

 د/ أمنية مجدي عمر 

بثينة عبد الفتاح الدمياطي أ.د/   

معهد البحوث -د/ نادية علي صادق  

هالة عاصم  أ.د/   

 

تحري حاملي المرض بين أقارب  هايدي مجدي حسين ابراهيم  .45

مرضي الثالسيميا بيتا من محافظة 

 اإلسكندرية

هدي حساب أ.د/   

زينب ابراهيم مراد أ.د/   

 د/ مريم أبو سيف حلمي جنيدي 

بثينة عبد الفتاح الدمياطي أ.د/   

هدي حساب أ.د/   

جامعة  -د/ محمد رمضان الشتشوري

 طنطا 

تحري حاملي المرض بين أقارب  احمد فتحي أبو شوشة   .46

مرضي الثالسيميا بيتا من محافظة 

 البحيرة

هدي حساب أ.د/   

زينب ابراهيم مراد أ.د/   

 د/ مريم أبو سيف حلمي جنيدي 

بثينة عبد الفتاح الدمياطي أ.د/   

هدي حساب أ.د/   

جامعة  -شوريد/ محمد رمضان الشت

 طنطا 

شيماء جمال عبد الناصر   .47

 الحلواني 

دراسة تأثير تعدد أشكال جين  

علي  19س 2 45سيتوكروم بي 

العالج الثنائي في استقبال عدوي 

 الميكروب الحلزوني 

سنا بركات أ.د/   

 د/ أمنية مجدي عمر

 د/ ريهام عبد الحليم أبو الوفا

سنا بركات أ.د/   

ايمان مرزوق  أ.د/   

معهد  –شيرين محمد شوقي  د/ م.أ.

 البحوث

فاعلية عقار الميلرينون مع  محمد جمال محمد غانم   .48

السيلدينافيل في عالج حديثي 

الوالدة المصابين بإرتفاع ضغط 

 الدم الرئوي المستمر

ممدوح الغندور  أ.د/   

 د/ بهاء صالح حماد

 د/ منال عبد الملك انطونيوس 

عمر العزوني أ.د/   

معهد  –كمال محمد محمود  أ.د/ 

 البحوث

تقييم النمو والكثافة النوعية للعظام  محدم ابراهيم كمال ابو خشبه   .49

لألطفال المصابين بتضخم خلقي 

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

 د/ أمنية مجدي عمر

رمضانفتاح مجدي عبد ال أ.د/   

ايمان مرزوق  أ.د/   



في الغدة الكظرية الذين يعالجون 

 بالكورتيزون 

المعهد  –د/ خلود يحيي احمد طايل  د/ شيماء السيد

 العالي للصحه العامه

 

دراسة عوامل الخطورة علي القلب  محمد حسن احمد امام  .50

واألوعية الدموية وذيادة سمك 

بطانة الشريان السباتي في األطفال 

المصابين بتكثر نسيج الغدة 

 الكظرية الخلقي

رمضانفتاح مجدي عبد ال أ.د/   

احمد محمد سعيد ابو جبل د/ م.أ.  

 د/ شيماء السيد

 

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

صالح زاهر أ.د/   

المعهد  –د/ خلود يحيي احمد طايل 

 العالي للصحه العامه

 

احمد محمد عبد الفتاح احمد ابو   .51

 سعده

دور إختيار تراص الالتكس علي 

السائل النخاعي في التشخيص 

السريع والمبكر في اإللتهاب 

السحائي البكتيري الحاد في 

 األطفال 

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

استاذ  –منال محمد بدر  أ.د/ 

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعية

 د/ منال عبد الملك انطونيوس

استشاري  –د/ ايمان رجب عبد السالم 

 –الميكروبيولوجيا الطبية والمناعية 

 مستشفي الحميات

 أ.د/ بيومي علي غريب 

فتاح رمضانمجدي عبد ال أ.د/   

بثينة محمد سامي دغيدي المعهد  أ.د/

 العالي للصحه العامة

 

أشرف خميس محمود محمود   .52

 جاب هللا

أستعمار الميكروب الكروي 

الرئوي في البلعوم األنفي في 

 60األطفال األصحاء األقل من 

يوم المترددين علي العيادة 

الخارجية في مستشفي األطفال 

 الجامعي باالسكندرية 

احمد النواوي أ.د/   

استاذ  –سعاد فريد حافظ  أ.د/ 

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعية

ونيوسد/ منال عبد الملك انط  

احمد النواوي أ.د/   

بثينة محمد سامي دغيدي المعهد  أ.د/

 العالي للصحه العامة

عزة احمد مصطفي أ.د/  

رنا محمد مصطفي مرغني   .53

 شعبان 

دراسة مدي انتشار الربو الشعبى 

وسط طالب المدارس االبتدائية في 

 المناطق الحضارية والريفية 

جالل حسين عارف  أ.د/   

هيبه د/ دعاء عبد المعز  

 

جالل حسين عارف  أ.د/   

عمر العزوني  أ.د/   

حامعة الزقازيق –محمد احمد بدر  أ.د/   

 

 

 

 

 

 

 



2020قائمة رسائل الماجستير في طب األطفال لعام   

 الممتحنين المشرفون العنوان االسم م

جمال عبد الناصر شيماء   .54

  الحلوانى

تاثير تعدد اشكال جين سيتو كروم بى دراسة 

على العالج الثنائى فى استئصال  19س 2 450

  عدوى الميكروب الحلزونى

سنا بركاتأ.د/   

عمرامنية مجدى  أ.م.د/  

 د/ ريهام عبد الحليم ابو الوفا

سنا حسنى بركاتأ.د/   

إيمان محمد مرزوقأ.د/   

)معهد  شيرين محمد شوقى.د/ .مأ

 البحوث الطبيه(

تقييم وظيفه الجهاز البولى السفلى بعد تأنيث  يسرا يسرى رمضان محمد  .55

االعضاء التناسليه فى البنات المصابات بتكثير 

 الغدة الكظرية الخلقى

  احسان وفاأ.د/ 

هيثم المتولى بدوى د/م..أ  

شيماء السيد عبد المجيدد/  

  احسان وفاأ.د/ 

بثينه محمد سامى دغيدى) المعهد  أ.د/

 العالى للصحة العامه(

  محمد فتحىحنان  د/م.أ.

تاثير مؤشر كتله الجسم على مستوى السيطرة   نورهان رجب عبد الفتاح  .56

 على الربو لدى االطفال

بدر الدينامنيه  أ.د/   

  محمد ابوجبلد/ 

امنيه بدرالدين أ.د/   

بثينة محمد سامى دغيدى ) المعهد  أ.د/ 

  العالى للصحة العامه(

 أ.د / ماجد عيسى

معدل انتشار مرض حساسيه القمح فى االطفال  يحيى عطيتو محمد أحمد  .57

 المصريين المصابين بمتالزمه داون

  إيمان محمد مرزوقأ.د/ 

المنعم دغيدىأكرم عبد  د/  

أحمد فؤادد/   

إيمان مرزوق أ.د/   

بثينة محمد سامى دغيدى ) المعهد  أ.د/ 

 العالى للصحة العامه( 

 أ.م.د / أمل محفوظ

 

معدل انتشار االمراض الخلقية بالقلب بين   أحمد وجدى مصطفى  .58

االطفال المترددين على عيادة القلب بمستشفى 

 االطفال الجامعى باالسكندرية

  صالح زاهر أ.د/

على محمد عبد المحسن أ.م.د/  

منال عبد الملك د/ أ.م.

 انطونيوس

صالح زاهرأ.د/   

الوليلىطارق  أ.د/  

)المعهد العالى  فهمى شارل فهمى أ.د/

 للصحة العامة(

 

فى االطفال المصابين  (3مستوى فيتامين )د هبه شاهر عبد الحميد جاد الرب  .59

 باالمراض االلتهابية الذاتيه

  ماجد عيسيأ.د/ 

أمل رفعت منصور .د/أ.م  

غادة الدرينىد/   

  امنيه بدر الدينأ.د/ 

بثينه محمد سامى دغيدى ) المعهد  د/ أ.

 العالى للصحه العامة(

  ماجد عيسى د/.أ

 

الدم  هيدروكسيل فيتامين د فى 25دراسه مستوى مى على عبد الغفار على  .60

المصابين بداء االمعاء االلتهابى  االطفال فى

 بمستشفى االطفال الجامعى باالسكندريه

سنا بركات د/.أ  

عال عاطف شراكىد / أ.م.  

أحمد فؤادد/   

 

سنا بركات أ.د/  

  حنان حسنى نوح أ.د/

مروة أحمد عبد السالم مدكور  د/م.أ.  

 ) معهد البحوث الطبية(

سنا بركات د/أ.فيتامين د فى دراسه التعبير عن مستقبالت  هبه السيد محمد الشرنوبى  .61 سنا بركات أ.د/   



المخاطى لالمعاء فى االطفال المصابين الغشاء 

بالتهاب االمعاء المزمن بمستشفى االطفال 

  الجامعى باالسكندريه

 أ.م.د / صبا محمد الجندى

 د/ أحمد فؤاد

 

حنان حسنى نوح  أ.د/  

مروة أحمد عبد السالم مدكور  د/م.أ.  

 ) معهد البحوث الطبية(

فرحات زيدانسارة هشام   .62 فى الدم لالطفال  12دراسة مستوى فيتامين ب 

  المصابين بالنوع االول من مرض السكرى

  محمد نجيب/ أ.د

أمنية مجدى عمرد/أ.م.  

 

  محمد نجيب/ أ.د

محمد عبدالفضيل يوسف رجب /أ.د  

حنان مراد عبد العزيزمحمود  /أ.د  

  ) المعهد العالى للصحه العامه(

االصابات الرئويه لدى االطفال دراسة   مشالىبسمه رفعت إبراهيم   .63

المصابين بمرض الذئبة الحمراء المترددين على 

العيادات الحارجية فى مستشفى االطفال 

 الجامعى باالسكندرية

ماجد عيسى .د/أ  

غادة الدرينىأ.م.د/   

حنان محمد فتحىأ.م.د/   

امنيه بدر الدين أ.د/   

المعهد )  بثينه محمد سامى دغيدى أ.د/

 العالى للصحه العامه(

/ ماجد عيسىأ.د  

اليه التدريب المعرفى المبرمج على دراسة  نهاد زكى سعيد فايد  .64

الحاسب االلى لعالج االطفال ذوى اضطراب 

  فرط الحركه وتشتت االنتباه 

حسين حسنى عبد الدايم أ.د/   

  شيماء أنور محمد أنورد/

بيومى غريب أ.د/   

حسين حسنى عبد الدايم أ.د/   

جامعه ) عزة كمال الشهاوىأ.م.د / 

 طنطا(

اعراض الجهاز الهضمى وعالقتها دراسه  سارة محمد نجيب دسوقى  .65

بمستوى الكالبروتيكتين فى براز االطفال 

  المصابين بالتوحد

حنان عزوز أ.د/   

نرمين حسام الدين زكرياد/  أ.  

 أ.م.د/ منى خليل

 د/ أحمد فؤاد

  حنان عزوز أ.د/  

)المعهد  صالح الدين عطيهمدحت  أ.د/ 

 العالى للصحه العامه(

/ إلهام السقادم.أ.  

النسبه النحاس والماغنسيوم بالدم فى دراسة   هبه هللا فاروق خليل الصراف  .66

حاالت التشنج الحرارى البسيطه مقارنه 

بالحاالت المرضية المصاحبة بحرارة بدون 

  تشنجات

بيومى على غريب أ.د/   

المنعم دغيدىأكرم عبد د/ أ.  

إلهام السقاد/ أ.م.  

 أ.د/ بيومى غريب

 أ.د/ حسين عبد الدايم

أ.د/ بثينه محمد سامى دغيدى ) المعهد 

  العالى للصحة العامة(

 

دور الرضاعة الطبيعية كعامل واقى فى االطفال  امنيه على عبد الحميد جاب هللا  .67

 المعرضين لالصابه باضطراب طيف التوحد

  الفتاح رمضانمجدى عبد  أ.د/ 

امل محفوظد/ أ.  

مروة سعيد د/   

  مجدى عبد الفتاح رمضان .د/ أ

مدحت صالح الدين عطيه) المعهد  أ.د/

 العالى للصحة العامه(

منى خليل د/ م..أ  

التهاب الغدة الدرقيه الناجم عن المناعه دراسه  محمود سمير عبد البصير احمد  .68

 الذاتية فى االطفال والمراهقين المصابين

  بمتالزمة داون

مجدى عبد الفتاح رمضان أ.د/   

امنيه مجدى عمرد/ أ.م.  

  

دى عبد الفتاح رمضانجم أ.د/   

  إيمان محمد مرزوق أ.د/ 

العالى معهد ال)  طايلأحمد خلود  أ.د/ 

 للصحه العامه(

فاعليه عقار بريدنيزيلون بالفم مقارنه مع عقار  محمد صالح الدين على اسماعيل  .69

ديفالزاكورت بالفم فى عالج االطفال ذوى 

طارق عمر أ.د/   

الهام السقاد/ أ.م.  

  طارق عمر أ.د/ 

منى خليل أ.د/   



  عبدالعزيز على عبد العزيز د/ م.أ.  هيام مصطفى عبد الغنىد/  مرض ضمور العضالت دوشين

(جامعه كفر الشيخ)   

السمعى فى االطفال دراسه استجابه جذع المخ  أحمد مصطفى محمود منفى  .70

حديثى الوالدة المعالجين من ارتفاع نسبه 

الصفراء الغير مباشرة بالدم والتى بدات فى 

 اليوم االول من العمر

 أ.د/ حازم جودة

 د/ أدهم بأديب

 د/ دعاء محمد المؤذن 

 أ.د/ هشام غزال 

 أ.د/ حازم جودة

المعهد أ.د/ بثينه محمد سامى دغيدى)

 العالى للصحة العامه(

كريم جمال راشد محمد عبد   .71

 اللطيف

دراسه مستوى فيتامين د فى االطفال حديثى 

الوالدة كاملى النمو المصابون باالعتالل 

الدماغى بسبب نقص االوكسجين خالل اول 

 ساعه من العمر

 أ.د/ مجدى بدر الدين

 أ.م.د/ عبير شوقى الحديدى

 د/ مروة محمد فرج

 د/ خالد مصطفى سعد

بدرالدينأ.د/ مجدى   

أ.د/ شاديه مصطفى كمال السالب ) 

 جامعة المنصورة(

 أ.م.د/ إلهام السقا

فى االطفال  8و4تقييم نسبه كتله التمايز  نهى الشحات محمد الشحات  .72

21المصابين بالثلث الصبغى   

 أ.د/ إيمان مرزوق

 أ.د/ أكرم عبد المنعم دغيدى

 د/ غادة الدرينى

 أ.د/ بيومى غريب

مرزوقأ.د/ إيمان   

المعهد أ.د/ بثينه محمد سامى دغيدى)

 العالى للصحة العامه(

دراسة تاثير الرضاعة الطبيعية على االطفال  ايمان مصطفى صالح محمود  .73

 ذوى اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركه

 أ.د/ محمد نجيب

 د/ مروة سعيد

 أ.د/ محمد نجيب

حنان مراد عبد العزيزمحمود أ.د/   

للصحه العامه() المعهد العالى   

 أ.م.د/ منى خليل

 

دراسه عن النتائج والخصائص االكلينيكيه  مصطفى عبد السميع مصطفى  .74

واليوكيميائية لالطفال ذوى ندرة القنوات 

المرارية داخل الكبد والمترددين على عيادة 

 الكبد بمستشفى االطفال الجامعى

 أ.د/ مجدى عبد الفتاح رمضان

 أ.م.د/ امل محفوظ

مجدى عبد الفتاح رمضانأ.د/   

 أ.د/ مايسه عباس محمد عامر

 أ.م.د/ مروة أحمد عبد السالم مدكور 

 ) معهد البحوث الطبية(

دراسه عن الوهن العضلى الويبل بين االطفال  محمد حسام محمد احمد المكى  .75

المترددين على مستشفى االطفال الجامعى 

 باالسكندريه

 أ.د/ طارق عمر

 أ.م.د/ الهام السقا

طارق عمر  أ.د/   

عبدالعزيز على عبد العزيز  د/ م.أ.  

 ) جامعه كفر الشيخ(

منى خليل د/ م.أ.  

دراسه التقييم الوظيفى للبطين االيمن لالطفال  كارولين هرمل صدقى عازر  .76

باستخدام الموجات فوق الصوتيه قبل ومابعد 

 اصالح الثقب بين االذنيين

 أ.د/ خالد سعد الدين حامد كراره

 أ.م.د/ممدوح الغندور

 أ.م.د/ منال عبد الملك

 د/ انطوان فخرى عبد المسيح

 أ.د/ عمر العزونى

أ.د/ محمد احمد محمد بدر ) جامعه 

 الزقازيق(

 أ.م.د/ ممدوح الغندور

المخ  الموجات فوق الصوتية على عالقه محمد يحيى صبحى محمد السقا  .77

والرنين المغناطيسى للمواليد المصابين 

باالعتالل الدماغى الطفيف نتيجه نقص 

 أ.د/ مجدى بدر الدين

 أ.د/ أحمد عادل البحيرى

 د/ مروة محمد فرج

 أ.د/ مجدى بدر الدين

أ.د/ شاديه مصطفى السالب ) جامعة 

 المنصورة(



 أ.د/ طارق عمر  االكسجين

تقنيه ادخال القسطرة المركزيه الموجهه دراسه  عمرو جالل محمد سالم  .78

باستخدام الموجات فوق الصوتيه فى االطفال 

 حديثى الوالده ذوى االوزان المنخفضة

 أ.د/ هشام غزال

 د/ بهاء صالح الدين حماد

 أ.د/ هشام غزال

أ.د/ بثينه محمد سامى دغيدى ) المعهد 

 العالى للصحه العامه(

 أ.م.د/ منال عبد الملك انطونيوس

احمد عبد الحليم عبد الرازق   .79

 خضر

لتحت استخدام التحليل الطيفى لالشعه القريبه 

الحمراء لقياس نسبه االكسجين الدماغى للمواليد 

نباالعتالل الدماغى بسبب االوكسجيالمصابين   

 أ.د/ هشام غزال

 د/ مروة محمد فرج

 أ.د/ هشام غزال

 أ.د/ حازم جودة

جامعه أ.د/ عبد الرحمن محمد المشد ) 

 طنطا(

دراسه مستوى الزنك فى مصل الدم لدى  عال صالح إبراهيم شلبى  .80

االطفال المصابين باالاتهاب الرئوى بمستشفى 

 جامعه االسكندريه لالطفال

 أ.د/ مجدى عبد الفتاح رمضان

 د/ رانيا الحداد

 أ.د/ مجدى عبد الفتاح رمضان

د/ حنان مراد عبد العزيز محمود أ.

للصحه العامه(المعهد العالى )  

 أ.د/ امنيه بدر الدين

 

محمد عصام عبد الفتاح محمد   .81

 العشرى

تقييم االضطرابات السلوكيه لالطفال المصابين 

بالهيموفيليا والمترددين على مستشفى االطفال 

 الجامعى باالسكندريه

 أ.د/ حنان عزوز

 أ.د/ هدى حساب

 أ.م.د/ إلهام السقا

 د/ هيام مصطفى عبد الغنى

حنان عزوزأ.د/   

أ.د/ نادية على صادق ) معهد البحوث 

 الطبيه(

 أ.م.د/ منى خليل

تقييم وظائف الرئه عند االطفال المصابين  ايه محمد محمد فتى  .82

وعالقتها بمستوى بانيميا البحر المتوسط 

 الفريتين فى مصل الدم

 أ.د/ امنيه بدرالدين

محمد ابوجبلد/   

 د/ مروة محمد اسامه معاذ

الشاذلىد/ ياسمين   

أ.د/ نادية على صادق ) معهد البحوث 

 الطبيه(

 أ.د/ أمنيه بدر الدين

 أ.د/ ماجد عيسى

تقييم فعاليه مقياس نقاط االعراض االكلينيكية  هبه محمد احمد جاب هللا  .83

فى تشخيص وعالج ن االبقار ببلالمتعلقه 

 الحساسيه لبروتين لبن االبقار فى الرضع

 أ.د/ سنا بركات

عاطف شراكىأ.د/ عال   

 أ.م.د/ أمل محفوظ

 أ.د/ سنا بركات 

د/ مروة أحمد عبد السالم مدكور أ.

معهد البحوث الطبيه()  

 أ.م.د/ دعاء هيبه

نقل الدم لتحقيق التوصيل الكلى المناسب  ياسمين الحسين محمد محمد  .84

لالكسجين فى حاالت التفس الصناعى التى 

تعانى من الصدمه االنتانيه بوحدة العنايه 

 المركزة لالطفال بجامعه االسكندريه

 أ.د/ أحمد احمد النواوى

 أ.د/ على عبد المحسن

 د/ هدير محمد حسونه

 أ.د/ أحمد أحمد النواوى

أ.د/ محمد احمد محمد بدر ) جامعه 

 الزقازيق(

 أ.م.د/ منال عبد الملك انطونيوس

المصابين دراسه العدوى البكتيريه لالطفال  ايات جمال عبد اللطيف يونس  .85

بسرطان الدم الحاد والتهاب الغشاء المخاطى 

 الفموى بمستشفى االطفال الجامعى باالسكندريه

 أ.د/ هاله محمد عاصم

 د/ مروة أحمد محيسن

 د/ ياسمين الشاذلى

أ.د/ نادية على صادق ) معهد البحوث 

 الطبيه(

 أ.د/ مصطفى سالمه

 أ.د/ هاله محمد عاصم



دور تخطيط صدى القلب لتقليل حدوث الصدمه  أسماء حسن على على ابو حسن  .86

االنتانيه المقاومة للعالج فى مرضى الصدمه 

االنتانيه بوحدة العنايه المركزة لالطفال جامعه 

 االسكندريه

 أ.د/ أحمد احمد النواوى

 د/ هدير محمد حسونه

 أ.د/ أحمد أحمد النواوى

أ.د/ محمد أحمد محمد بدر )جامعه 

 الزقازيق(

د مصطفىأ.د/ عزة أحم  

دراسه وصفيه عن االطفال المصابين باحداث  عال ممدوح مصطفى السيد  .87

تخثر الدم ) الوراثيه أو المكتسبه( فى مستشفى 

 االطفال الجامعى باالسكندريه

 أ.د/ مصطفى سالمه

 د/ مها يوسف

 د/ ياسمين الشاذلى

 أ.د/ مصطفى سالمه

أ.د/ همام محمد شرشيرة )معهد البحوث 

 الطبيه(

منى خليل محمد أ.م.د/  

 

دراسه تاثير التنفس الصناعى عن طريق  محمد هانى سعد احمد  .88

استخدام الحجم على الحاله المرضيه للمواليد 

 الخدج ووفياتهم

 أ.د/ هشام غزال

 د/ مروة عبد الكريم محمد

 أ.د/ هشام غزال

 أ.د/ حسن الكينانى

أ.د/ مصطفى محمد عونى ) جامعه 

 طنطا(

قربادى سالم فتح هللا سالم  .89 الدرقيه عند مرضى الفشل دراسه وظائف الغدة  

الكلوى المزمن بمستشفى االطفال الجامعى 

 باالسكندريه

 أ.د/ عالء ثابت

 د/ شيماء السيد

 أ.د/ عالء ثابت

أ.د/ بثينه محمد سامى دغيدى) المعهد 

 العالى للصحه العامه(

 أ.م.د/ حنان فتحى محمد

عن مستوى عنصر الزنك بالدم قبل وبعد  دراسه محمد احمد محمد دسوقى بظاظو  .90

العالج الضوئى فى االطفال المواليد المصابين 

 بصفراء الدم

 أ.د/ منال عبد الجواد

 أ.م.د/ أمل محفوظ

 أ.م.د/ أمنيه مجدى عمر

 أ.د/ اكرام حلمى

أ.د/ بثينه محمد سامى دغيدى )المعهد 

صحه العامه(العالى لل  

 أ.م.د/ امل محفوظ

محمد عمرو محمد احمد  .91 دراسه االصابه بفيروس الهربس البسيط  

لالطفال المصابين بسرطان الدم الحادوالتهاب 

الغشاء المخاطى الفموى بمستشفى االطفال 

 الجامعى باالسكندريه

 أ.د/ هاله محمد عاصم

 أ.م.د/ مروة أحمد محيسن

 د/ ياسمين الشاذلى

أ.د/ نادية على صادق ) معهد البحوث 

 الطبيه(

محمد عاصمأ.د/ هاله   

 أ.د/ هدى حساب

دراسه العدوى الفطريه لالطفال المصابين  اسماء احمد ربيع الجزيرى  .92

بسرطان الدم الحادوالتهاب الغشاء المخاطى 

 الفموى بمستشفى االطفال الجامعى باالسكندريه

 أ.د/ هاله محمد عاصم

 أ.م.د/ مروة أحمد محيسن

 د/ ياسمين الشاذلى

معهد البحوث أ.د/ نادية على صادق ) 

 الطبيه(

 أ.د/ هاله محمد عاصم

 أ.د/ هدى حساب

تقييم مستوي فيتامين د عند حديثي الوالدة كاملى  مروة محمد مليحه   .93

خرين الذين يعانون النمو والمواليد الخدج المتأ

ين الدم غير المباشر ومن من فرط بيليردب

 المظاهر العصبية غير الطبيعية 

 أ.د/ مجدي بدر الدين

 د/ مروة محمد فرج 

 د/ خالد مصطفي سعد

 -د/ ميرهان خميس الديب

 مدرس االذن واالنف والحنجرة

 أ.د/ مجدي بدر الدين

 –كمال السالب  أ.د/ شادية مصطفي

 جامعة المنصورة

 د/ حسن حشمت حسن 

 



سوء التغذية بين األطفال النزالء دراسة خطر  رضوي احمد محمد صالح  .94

 في المستشفيات باستخدام بعض ادوات الفحص 

 أ.د/ مجدي عبد الفتاح 

المعهد  -د/ داليا ابراهيم طايل  

 العالي للصحه العامة

 د/ أمنية مجدي عمر 

 أ.د/ مجدي عبد الفتاح 

المعهد  –د/ حمدي محمود احمد ابو زيد 

 العالي للصحه العامة

 د/ أمل محفوظ

دراسة دور قياس الكاليرتكتين في البراز عند  نهي محمد احمد حماد  .95

 األطفال المصابين بنزيف شرجي 

 أ.د/ اكرام حلمي

 د/ أحمد فؤاد

 

 

 أ.د/ اكرام حلمي

 –أ.م.د/ منال محمد محمود عبد المجيد 

 معهد البحوث

 د/ أمل محفوظ 

معلومات واتجاهات وممارسات األطباء  نهي سعيد محمد سعيد طه  .96

والتمريض وأمهات االطفال المحجوزين حول 

 التعامل مع الحمى في مستشفيين باالسكندرية 

 أ.د/ ماجد عيسي

 د/ هاني حسن زيادي

 د/ محمد ابو جبل

 أ.د/ امنية بدر الدين

 أ.د/ ماجد عيسي

معهد البحوث –د/ ممدوح مسعد اليماني   

دراسة مقارنة التأثير العالجى لعقاري  سالي مسعد حسين حافظ  .97

وجلوكونات الحديدوز مع  100كتوفيرين الال

في  يكهيدروكسيد الحديد 100كتوفيرين الال

النتائج عن نقص الحديد عالج فقر الدم   

 أ.د/ حسن الكيناني

د/ مصطفي محمد احمد 

 مرزوق

 د/ مها يوسف 

 أ.د/ حسن الكيناني

 أ.د/ مصطفي سالمه

معهد البحوث  –د/ احمد لطفي بديوي   

نسبة انتشار البكتريا متعددة المقاومة في  أيفون جود فري مواكس   .98

المرضي المحجوزين بمستشفي االطفال 

 الجامعي باالسكندرية 

 أ.د/ مجدي عبد الفتاح 

 د/ هالة عبد الروؤف

 د/ منال عبد الملك

 

 أ.د/ بيومي غريب

 أ.د/ مجدي عبد الفتاح

معهد  –أ.م.د/ احمد حسن جاب هللا 

 البحوث

نوعية الحياة لألطفال المصابين بالصرع  سمر محمد السيد المستكاوي   .99

والمترددين علي مستشفي األطفال الجامعي 

 باالسكندرية

 أ.د/ طارق عمر 

 د/ مني خليل

 

 أ.د/ حمدي بدير 

المعهد  –د/ ميرفت وجدي أبو نازل 

 العالي للصحه العامة

 أ.د/ طارق عمر 

تقييم وظيفة البطين األيمن لألطفال المصابين  عمر رأفت رياض ابراهيم  .100

االنتانيه المحجوزين بوحدة العناية المركزة 

 لالطفال جامعة االسكندرية

 أ.د/ احمد النواوي

 د/ علي عبد المحسن

 د/ منال عبد الملك

 د/ هدير حسونه

 –أ.د/ اسامة عبد رب الرسول طلبه 

 جامعة طنطا 

 د/ علي عبد المحسن

 د/ هاني محمود عادل

دراسة المناعة المكتسبة من لقاح إلتهاب الكبدي  عاصم موسي عبد الفتاح موسي  .101

البائي المؤتلف : مقارنة بين نظامين للتطعيم في 

 مصر 

 أ.د/ مجدي عبد الفتاح 

 –أ.د/ احمد حسين يسري 

 المعهد العالي للصحه العامة

 د/ منال عبد الملك 

 أ.د/ بيومي علي غريب 

 أ.د/ مجدي عبد الفتاح 

 

 

 

 

أمنية مجدي عمرد/  د/ علي عبد المحسندور الدوبلر النسيجي لصدي القلب التخطيطي  فاتن عادل عبد الواحد الفقي  .102  



في تقييم وظائف القلب لدي األطفال المصابين 

 بمرض السكر من النوع األول 

 د/ رانيا الحداد

 د/ شيماء السيد

المعهد  –د/ بثينة محمد سامي دغيدي 

 العالي للصحه العامة 

 د / علي عبد المحسن 

نمط ونتائج حاالت الكلى المحجوزة في مستشفي  عزة سعيد ابراهيم محمد  .103

أشهر  6االطفال الجامعي باالسكندرية خالل   

 أ.د/ عالء ثابت 

 د/ حنان فتحي 

 أ.د/ عالء ثابت 

المعهد  –د/ بثينة محمد سامي دغيدي 

 العالي للصحه العامة 

 د/ أمل محفوظ

يل الشاميعسمر اسماعيل اسما  .104 مستوي الكالبرونتين البرازي وألفا وان انتي  

 تربسين في األطفال المصابين بقصر القامة 

 أ.د/ محمد نجيب

 د/ ريهام عبد الحليم أبو الوفا

 د/ أمنية مجدي عمر 

نجيبأ.د/ محمد   

 أ.د/ محمد عبد الفضيل يوسف 

 –د/ حنان مراد عبد العزيز محمود 

 المعهد العالي للصحه العامة

دور المنظار الشعبي ذو األلياف الضوئية المرنة  ريهام محمد توفيق شبايك  .105

في تشخيص السعال المزمن و/أو المتكرر في  

 أطفال مرضي جامعة االسكندرية

 أ.د/ محمود الزلباني 

 أ.د/نادر فصيح

 د/ محمد ابو جبل

 أ.د/نادر فصيح

 د/ عبد الرحمن محمد المشد

 طب االطفال جامعة طنطا

 د/ دعاء هيبة 

تحرى حاملى المرض من أقارب الثالسيميا بيتا  سارة صالح محمد عالم  .106

 من محافظة كفر الشيخ

 أ.د/ هدي حساب

ب ابراهيم مرادند/ زي  

 د/ نفين لويس ميخائيل سعد 

بثينة الدمياطيأ.د/   

 أ.د/ هدي حساب

جامعة  -د/ محمد رمضان الشنشوري  

 طنطا

صالحية معامل الذبحه الكلوية كمؤشر ألصابة  أسماء عبد الفتاح حامد بدر الدين  .107

الكلى الحاده في األطفال المحجوزين في وحدة 

 العناية المركزة لالطفال بجامعة اإلسكندرية 

 أ.د/ حسن الكيناني

الحداد اد/ راني  

 

 أ.د/ حسن الكيناني

المعهد  –د/ بثينة محمد سامي دغيدي 

 العالي للصحه العامة 

 د/ حنان فتحي 

وفرين في الوقاية من تسمم الدم تقييم تأثير الالكت ندي ابراهيم احمد مرسي   .108

 متأخر الظهور عن االطفال الخدج 

 أ.د/ امنية بدر الدين 

 د/ مروة فرج

الحداد اد/ راني  

 أ.د/ امنية بدر الدين 

 أ.د/ هشام غزال 

جامعة الزقازيق –أ.د/ محمد احمد بدر   

 

 

دراسة العوامل االجتماعية واألقتصادية لألطفال  سماح سعيد علي السيد حماد   .109

المصابين بأمراض القلب الروماتيزمية في 

 مستشفي األطفال الجامعي 

 أ.د/ صالح زاهر 

 أ.د/ شهيرة بركات 

د/ منال عبد الملك   

 أ.د/ عمر العزوني 

 أ.د/ صالح زاهر 

المعهد العالي  –د/ فهمي شارل فهمي 

 للصحه العامة

دراسة جودة الحياة في األطفال المصابة  هالة بشير ابراهيم علي   .110

بأضطرابات التطور الجنسي في مستشفي 

 أ.د/ بيومي غريب

 د/ شيماء السيد

 أ.د/ بيومي غريب

 أ.د/ مجدي عبد الفتاح 



المعهد  –د/ بثينة محمد سامي دغيدي  د/ مروة سعيد  االطفال الجامعي باالسكندرية 

 العالي للصحه العامة

 

 

 

 


