
 المسجلين موضوعات بحث الماجستير في االمراض الباطنة

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب /أسامه عبد المنعم القلفاط   -(1)

 2012المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف  

 -: وعنوانها
الرعاية الغذائية لمرضي السكر من النوع الثاني المترددين علي العيادة الخارجية بالمعهد "تأثير تحسين 

 الطبي القومي بدمنهور علي التحكم بنسبة السكر في الدم "

"IMPACT OF IMPROVING DIABETIC DIET CARE IN TYPE 2 

DIABETIC PATIENTS ATTENDING OUTPATENT CLINIC AT 

DAMANHOUR MEDICAL NATIONAL INSTITUTE ON GLYCEMIC 

CONTROL " 
  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ  االستاذ الدكتور / محمد أحمد بدر  -1
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ  االستاذ الدكتور / قتحي زكريا السيوي  -2

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة الخامسة   بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ محمد عالء الدين الحيوي 

 الطبيبة / نهال عبد السالم يوسف حسن عطيه  ةوافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد -(2)

 2012 المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف 

 -: وعنوانها
"القيمة التشخيصية لمستوي البروكالسيتونين في مصل الدم في مرضي االلتهاب الكبدي الفيروسي سي 

 المصابين بالتهاب الصفاق الجرثومي العفوي "

"DIAGNOSTIC VALUE OF SERUM PROCALCITONIN LEVEL IN 

HCV PATIENTS WITH SPONTANEOUS BACTERIAL PERITONITIS 

" 
  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ  االستاذ الدكتور / محمد يوسف الحصافي  -1
 بطـب اإلسكندريةالباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية أستـاذ  االستاذ الدكتور / دالل محمد نصر الدين القفاش  -2
 الدكتور / محمد سعيد سيد شاطر  -3

 )مشرف مشارك(
 مدرس االمراض الباطنة بطب االسكندرية 

 لخبرته في مجال البحث 

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة السادسة    بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ يحيي حافظ مرسي 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب / محمود درويش محمد صديق  -(3)

 2013المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الربيع 

 -: وعنوانها
 "دراسة تصلب الشرايين المبكر في مرضي الصدفية المفصلية وعالقته بنسبة الليبتين بالدم "

"STUDY OF PREMATURE ATHEROSCLEROSIS IN PATIENTS 

WITH PSORIATIC ARTHRITIS AND ITS ASSOCIATION WITH 

SERUM LEPTIN LEVEL " 
  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ  االستاذ الدكتور / مجدي عبدالعزيز زهيري  -1
 التحاليل الطبية االكادمية الطبية العسكرية أستـاذ  االستاذ الدكتور / محمد عبد الرحمن احمد  -2
 أستشاري مساعد االمراض الباطنة مستشفيات جامعة االسكندرية   الدكتورة / نيفين مهند محمود  -3

 -الباحث المساعد :
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 الخامسة بطـــب اإلسكندريةطـالبة بالفــرقة  الــــطـــــالــــب/ أحمد صالح رزق 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة / باسنت ياسر محمد عزت عيسي    -(4)

 2013المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 الذئبة الحمراء ومرضي التهاب الكلي الذئبي ""بحث معدل انتشار اعتالل الغدة الدرقية في مرضي 

"PREVELANCE OF THYROID DISORDERS IN PATIENTS WITH 

SYSTEMIC LUPUS ERYTHRMATOSUS ( SLE) AND PATIENTS 

WITH LUPUS NEPHRITIS(LN)" 
  -السادة المشرفون:

 اإلسكندريةبطـب االمراض الباطنة  أستـاذ  االستاذ الدكتور / منتصر حسين زيد  -1
 بطـب اإلسكندريةالباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية أستـاذ  االستاذ الدكتور / أكرم عبد المنعم دغيدي  -2
 أستاذ مساعد االمراض الباطنة بطب االسكندرية الدكتورة/ هبه سليم الشاعر  -3
 الدكتور / مها السيد حسن بندق  -3

 )مشرف مشارك(
 مدرس االمراض الباطنة بطب االسكندرية 

 لخبرتها في مجال فحص الغدة الدرقية بالموجات الصوتية  

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة السادسة    بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ نورهان محسن عبده علي 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب / أدهم السيد السيد الشرقاوي  -(5)

 2013المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف   

 -: وعنوانها
 استباقية اترابية "البولي كواصم لتقدم إصابة الكلي الحاد في المرضي الحرجين دراسه  1"تقييم النترين 

" ASSESSMENT OF URINARY NETRIN-1 AS A MARKER FOR 

PROGRESSION OF ACUTE KIDNEY INJURY IN CRITIALLY ILL 

PATIENTS:PROSPECTIVE COHORT STUDY " 
  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ  االستاذ الدكتور / هالة صديق الوكيل  -1
 بطـب اإلسكندريةمساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية أستـاذ  الدكتور / دورين نزيه يونان  -2
 الدكتورة / ياسمين صالح نجا   -3

 )مشرف مشارك(
 مدرس االمراض الباطنة بطب االسكندرية 

 لخبرتها في مجال إصابة الكلي الحاد  

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة الرابعة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ ايه هاني الشناوي 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة / االء محمد أنور عبد المجيد  -(6)

 2014المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف   

 -: وعنوانها
"دراسة أستخدام تركيز النيوبترين بالبراز كعامل لنشاط مرض إلتهاب االمعاء المزمن مقارنة 

 بالكالبروتكتين في البراز "

" A STUDY OF FECAL NEOPTERIN CONCENTRATION AS A 

MARKER OF DISEASE ACTIVITY IN COMPARISON TO 

FECALCALPROTECTIN IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY 

BOWEL DISEASE" 
  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ  االستاذ الدكتور / عبير محمود علي ابراهيم  -1
 الدكتور / خالد علي عبدالعاطي  -2

 )مشرف مشارك (
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  مدرس 

 لخبرته في مجال البحث 
 الدكتورة / مروة أحمد محيسن  -3

 )مشرف مشارك(
 مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بطب االسكندرية 

 لخبرتها في مجال البحث  

 



 

 

وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة  الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة / إيمان درويش حلمي  -(7)
 درويش 

  2013المسجلة لدرجة الماجســتير فـي األمراض الباطنة  فصل الخريف  

 -: وعنوانها

في الدم وحالة  6"العالقة بين مستويات عامل النخر الورمي ألفا والبروتين المتفاعل سي وانترلوكين 

 الوهن في المسنين "
"CORRELATION OF SERUM LEVELS OF TUMOR NECROSIS FACTOR –

ALPHA (TNF-ɑ), C-REACIVE PROTEIM ( CRP) AND INTERLEUKIN-6 (IL-

6) WITH FRAILTY STATUS IN OLDER ADULTS " 

 -: السادة المشرفون
 أستـاذ األمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية األستاذ الدكتور / محمد سامي جاد  -1

 اإلسكندريةأستاذ مساعد االمراض الباطنة بطـب  الدكتورة / مروة أحمد سعد  -2

 أستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينكية والكيميائية  بطـب اإلسكندرية داليا عبد المعطي النيلي الدكتورة /  -3

 
 
 
 
 

وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة  الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب / محمد حسن عبد الباري  -(8)
 حسان 

   2013المسجل لدرجة الماجســتير فـي األمراض الباطنة  فصل الخريف  

 -: وعنوانها

وتكلس االوعية الدموية ) الشريان السباتي ( في مرضي السكر من  1-"دراسة العالقة بين االومنتين 

 النوع الثاني "
"STUDY OF CIRCULATORY LEVEL OF OMENTIN-1 IN TYPE2 

DIABETES MELLITUS AND ASSOCIATION WITH CAROTID ARTERY 

ATHEROSIS  " 

 -: السادة المشرفون
 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية األستاذ الدكتور / سمير حلمي أسعد خليل  -1
 أستاذ مساعد االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية الدكتور / مجدي حلمي ذكري مجلع  -2

أستـاذ الباثولوجيا االكلينكية االكاديمية الطبية العسكرية  األستاذ الدكتور / محمد عبد الرحمن أحمد  -3
 مستشفي القوات المسلحة االسكندرية 

 الدكتور /أحمد عادل حسن البحيري   -4

 )مشرف مشارك(
 مدرس االشعة التشخيصية بطـب اإلسكندرية

 لخبرته في مجال البحث
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وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة  الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب / سامي محمد السيد أبراهيم  -(1)

 قليه 

  2012المسجل لدرجة الماجســتير فـي االمراض الباطنة فصل الخريف  

 -: وعنوانها

لحدودية ومقارنتها "تأثير التثقيف الصحي لمرضي الداء السكري من النوع الثاني في المناطق ا

 بالمناطق المركزية بمحافظة االسكندرية "
"EFFECT OF HEALTH EDUCATION FOR PATIENTS WITH TYPE 2 

DIABETES IN BORDER REGIONS COMPARED TO CENTRAL REGIONS 

OF ALEXANDRIA " 

 -: السادة المشرفون
 بطـب اإلسكندريةاألمراض الباطنة أستـاذ  األستاذ الدكتور / محمد احمد بدر  -1

 نهي محمد جابر امين الدكتورة /  -3

 )مشرف مشارك(
 بطـب اإلسكندريةاألمراض الباطنة مدرس 

 لخبرتها في مجال البحث

 -: الباحث المساعد
 طـالب بالفــرقة الخامسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب / نهاد حامد جاد عبده 

اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة / هند عبد المنعم عبد الحميد السيد امام وافقـــت  -(2)

 2014المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 " االكتئاب واضطرابات النوم واالعياء في المراحل المبكرة للداء الكلوي السكري "

"DEPRESSION, SLEEP DISORDERS AND FATIGUE IN EARLY 

DIABETIC KIDENY DISEASE" 
  -السادة المشرفون:

 أستـاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور / هشام كمال توفيق الصباغ  -1

 الدكتور / جيداء فاروق مكي  -2

 )مشرف مشارك(

 النفسي بطـب اإلسكندريةمدرس امراض المخ واالعصاب والطب 

 لخبرتها في اضطرابات النوم 

 الدكتور/ ياسمين صالح سعيد نجا  -3

 )مشرف مشارك(

 مدرس األمراض الباطنة بطب االسكندرية 

 لخبرتها في داء الكلي السكري 

 -الباحث المساعد :
 بطـــب اإلسكندريةطـالبة بالفــرقة الخامسة   الــــطـــــالــــبة/ سمر محمد عبد الهادي 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب / شرين السيد أحمد محمد  -(3)
 2010المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 الكلوي المزمن "" تقييم التغييرات الشكلية والوظيفية للغدة الدرقية في مرضي الفشل 

"ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL AND FUCTIONAL 

CHANGES OF THYROID GLAND IN CHRONIC KIDNEY DISEASE 

PATIENTS" 
  -السادة المشرفون:

 أستـاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور / علياء علي االجهوري  -1

 أستـاذ الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور / مجدي ممدوح البرديني  -2

 أستاذ مساعد االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية الدكتورة / ايمان عزت الجوهري  -3

 الدكتورة / مها السيد حسن بندق  -4

 )مشرف مشاررك (

 اإلسكندرية مدرس االمراض الباطنة  بطـب

 لخبرتها في مجال فحص الغدة الدرقية بالموجات الصوتية

4-2017 



 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ امير ابراهيم عبد المنعم 

 
 

 الطبيبة/ مني محمد عبد المنعم محمد عليوافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة  -(1)

 2013المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 " االضطرابات المعرفية في مرضي القصور الكلوي المزمن ومرضي االستصفاء الدموي "

"COGNITIVE DISORDERS IN CHRONIC KIDEY DISEASE AND 

HEMODIALYSIS PATIENTS  " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندرية أستـاذ االمراض الباطنة  االستاذ الدكتور / أحمد سامي البلبيسي   -1

 بطـب اإلسكندرية أستـاذ االمراض الباطنة  االستاذ الدكتور / إيمان عزت الجوهري   -2

 الدكتور/ هشام عادل ششتاوي  -2

 )مشرف مشارك(

 بطـب اإلسكندرية مدرس أمراض المخ واالعصاب والطب النفسي 

 لخبرته في مجال البحث 

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة الخامسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ فاطمه الزهراء محمود مرشد 

 الطبيب/ أحمد هشام محمد محمد بدرةوافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد  -(2)

 2014المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الخريف  

 -: وعنوانها
" دراسة تأثير تبادل البالزما العالجي علي مستوي هرمون الخاليا الدهنية لبتين ووسطاء االلتهابات 

 االلتصاق بين الخاليا المذاب والبروتين المتفاعل سي "جزئ 

"EFFECT OF THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE (TPE ON SERUM LEVELS OF 

LEPTIN ADIPOKINE AND INFLAMMATORY MEDIATORS: SOLUBLE 

INTERCELLUAR ADHESION MOLECULE (Slcam-1) ANS C-REACTIVE PROTEIN 

(CRP)" 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة  أستـاذ االستاذ الدكتور / منتصر محمد حسين زيد   -1

 بطـب اإلسكندرية أستـاذ مساعد االمراض الباطنة  الدكتور/ هبه سليم الشاعر  -2

 الدكتورة / ايمان طايع السيد  -3

 )مشرف مشارك(

 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطب االسكندرية 

 لخبرتها في مجال البحث 

 -الباحث المساعد :
 طـالب بالفــرقة الخامسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ أحمد محمد سميح 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب/ إيهاب عماد الدين محمد السيد  -(3)

 2014المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الربيع 

 -: وعنوانها
 " أختيار وظائف الرئة في المرضي المسنين المصابين بمرض وهن العضالت ) السر كوبينيا ("

"PULMONARY FUNCTION TESTS INELDRELY PATIENTS WITH 

SARCOPENIA" 

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور / سوزان نشأت ابوريه  -1

 بطـب اإلسكندرية أستـاذ االمراض الصدرية  االستاذ الدكتور/ محمد اهاب عطا  -2

 بطـب اإلسكندرية أستـاذ االشعة التشخيصية  االستاذ الدكتور/  خالد ابراهيم النويعم  -3

 أستاذ مساعد االمراض الباطنة بطب االسكندرية  الدكتور / ناني حسن الجيار  -4

6-2017 



 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب/ أحمد عالء محمد عبد العزيز  -(4)

 2014المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الخريف 

 -: وعنوانها
علي ايض " دراسة  العالقة بين مرض السمنة ومقاومة االنسولين والسكليروستين كدليل حيوي جديد 

 العظام "
"A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN OBESITY, INSULIN 

RESISTANCE AND SCLEROSTIN AS A NOVEL BIOMARKER OF BONE 

METABOLISM" 

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور / محمد نبيل عطا   -1

 بطـب اإلسكندرية أستـاذ مساعد االمراض الباطنة  الدكتورة/ إيمان زكي عزام  -2

 أستـاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية الدكتورة/ دورين نزيه يونان  -3

 الدكتور / طارق محمد سالم  -4

 )مشرف مشارك(

 مدرس االمراض الباطنة بطب االسكندرية 

 لخبرته في مجال الغدد الصماء 

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة الرابعة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ علياء عبد الحميد إبراهيم 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/ والء فتحي محمد ابو السعود  -(5)

 2013لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الخريف المسجلة 

 -: وعنوانها
 " دراسة الترانسفيرين في البول كمؤشر لالعتالل الكلوي السكري "

"STUDY OF URINARY TRANSFERRIN AS A MARKER OF DIABETIC KIDNEY 

DISEASE" 

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور / هشام كمال توفيق الصائغ   -1

 أستـاذ الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية  االستاذ الدكتور/ أكرم عبد المنعم دغيدي  -2

 اإلسكندريةأستـاذ مساعد االمراض الباطنة بطـب  الدكتور / كامل حميده حسين  -3

 الدكتور / ياسمين صالح سعيد نجا  -4

 )مشرف مشارك(

 مدرس االمراض الباطنة بطب االسكندرية 

 لخبرته في مجال امراض الكلي 

 -الباحث المساعد :
 طـالب بالفــرقة الثانية  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ حازم جمعه منشاوي 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/ مروة محمد سعد سنهوري  -(6)

 2013المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الخريف 

 -: وعنوانها
مرضي بروتين سي : عالقتهما بالخطورة القلبية في مرضي القصور الكلوي المزمن و-" ثرومبوديولين

 االستصفاء الدموي"

"THROMBOMODULIN-PROTEIN (C) : RELATION 

TOCARDIOVASCULAR RISK IN CHRONIC KIDNEY DISEASE AND 

HEMODIALYSIS PATIENTS" 

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور / شريف عزيز زكي   -1

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية  إيمان عزت الجوهري االستاذ الدكتور/  -2

 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطب االسكندرية  الدكتور / نيفين لويس ميخائيل سعد  -3



 لخبرتها في مجال البحث  )مشرف مشارك(

 الدكتور / محمد خالد الفقي  -4

 )مشرف مشارك(

 مدرس أمراض القلب واالوعية الدموية بطب االسكندرية 

 لخبرته في مجال البحث 

 -الباحث المساعد :
 طـالب بالفــرقة السادسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ محمد عالء محمد عبد العزيز 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب/ أحمد مصطفي عبد الحليم إبراهيم الباشا  -(7)

 2014المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الخريف 

 -: وعنوانها
الفشل الكلوي الحاد الناتج عن تسمم الدم " دور اختيار االجهاد بالفيروساميد علي الكلي كعالمة لتوقع شدة ونتيجة 

" 

"THE ROLE OF FUROSEMIDE STRESS TEST FOR THE PREDICTION OF 

SEVERITY AND OUTCOME OF SEPSIS-INDUCED ACUTE KIDNEY 

INJURY  

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور / هشام كمال الصائغ   -1

 الدكتورة / ياسمين صالح نجا   -2

 )مشرف مشارك(

 مدرس االمراض الباطنة بطب االسكندرية 

 لخبرته في مجال الفشل الكلوي الحاد  

 الدكتور / هاني عيد محمد السيد  -4

 )مشرف مشارك(

 مدرس الطب الحرج بطب االسكندرية 

 لخبرته في مجال الفشل الكلوي الحاد وتسمم الدم  

 -المساعد :الباحث 
 طـالب بالفــرقة الخامسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ محمد عالء محمد عبد العزيز  

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب/ هشام فتحي محمود  -(8)

 2014المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الخريف 

 -: وعنوانها
" معدل انتشار وتأثير والعوامل المرتبطة بطلب عالج السلس لبولي في المرضي المسنين المترددين علي 

 المستشفي الرئيسي الجامعي باالسكندرية " مصر "

"PREVALENCE, IMPACT AND CORRELATES OF TREATMENT-

SEEKING FOR URINARY INCONTINENCE IN ELDERLY PATIENTS 

ATTENDING MAIN UNIVERSITY HOSPITAL OF ALEXANDRIA, EGYPT 

 " 

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور / سكينة اسماعيل أحمد -1

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور / سوزان نشأت أبوريه  -2

 أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي واالجتماعي بطب االسكندرية  االستاذ الدكتور / عايدة محيي محمد   -3

 أستاذ مساعد االمراض الباطنة بطب االسكندرية  الدكتورة / ناني حسن الجيار  -4
 

 الطبيبة/ هدي محمود أحمد السيد  ةوافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد -(9)

 2014المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الخريف 

 -: وعنوانها
" مقارنة بين التخسير بواسطة غاز االرجون وبين الربط في تمدد االوعية الدموية المعدية في مرضي 

 تليف الكبد الناتج عن التهاب الكبدي الفيروسي المزمن س"

"ARGON PLASMA COAGULATION VERSUS BAND LIGATION IN 

GASTRIC ANTRAL VASCULAR ECTASIA IN PATIENTS WITH 

CHRONIC HCV-RELATED LIVER CIRRHOSIS" 

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور / محمد يوسف الحصافي  -1



أستـاذ االمراض الباطنة االكلينيكية والتجريبية معهد البحوث  االستاذ الدكتور / جمال أحمد محمد امين   -2

 الطبية جامعة اإلسكندرية

أستـاذ مساعد االمراض الباطنة االكلينيكية والتجريبية معهد  الدكتورة / منال محمد محمود  -3

 البحوث الطبية جامعة اإلسكندرية

 -ساعد :الباحث الم
 طـالب بالفــرقة الرابعة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ هديرسعد غازي  

 

 

 الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/ سارة أحمد محمد السيد   اعتماد خطةوافقـــت اللجنــة علــي  -(11)

 2013 المسجلة لدرجة الماجســتير في االمراض الباطنة فصل الخريف 

 -: عنوانهاو
"معامل المقاومه ومؤشر انخفاض الضغط للكشف المبكر عن خلل االوعية الدموية في مرضي الغسيل الكلوي 

" 
"RESISTANCE INDEX AND PRESSURE DROP COEFFICIENT FOR EARLY 

DETECTION OF VASCULAR ACCESS DYSFUNCTION IN HEMODIALYSIS PATIENTS 

" 

   -السادة المشرفون:
 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية األستاذ الدكتور / صالح سعيد ابراهيم نجا  -1

 أستـاذ االمراض الباطنة التجريبية واالكلينيكية معهد البحوث جامعة االسكندرية  األستاذ الدكتور / ايمان صالح الدين خليل   -2

 الــدكتــــورة/ أميره حسين محمد  -3

 )مشرف مشارك(

 مدرس  االمراض الباطنة التجريبية والكلينيكية معهد البحوث 

 جامعة اإلسكندرية لخبرتها فى مجال الكلي والغسيل الكلوي    

 الــدكتــــور/ سيد محمد أحمد مهنا   -4

 )مشرف مشارك(

 مدرس  االشعة التشخيصية معهد البحوث جامعة 

 اإلسكندرية لخبرته فى مجال البحث     

 -: المساعدالباحث 

 طـالب بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ عمرو خالد شوقي محمد موسي 
 الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/ سارة حسين محمد الجاهل    اعتماد خطةوافقـــت اللجنــة علــي  -(11)

 2015الخريف  المسجلة لدرجة الماجســتير في االمراض الباطنة فصل 

 -: عنوانهاو
 البولي كعالمة حيوية جديدة لتشخيص وتقييم اعتالل الكلية السكري " 1"دراسة لدورسماد 

"STUDY OF THE ROLE OF URINARY SMADI AS A NEW BIOMARKR FOR 

DIAGNOSIS AND  EVALUTING THE SEVERITY OF DIABETIC 

NEPHROPATHY " 

   -السادة المشرفون:
 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية األستاذ الدكتور / طلعت عبد الفتاح عبد العاطي  -1

 أستـاذ الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية األستاذ الدكتور / محمد مصطفي محمد رزق  -2

 الــدكتــــور/ هند حسن عبد المنعم  -3

 )مشرف مشارك(

 زميل االمراض الباطنة مستشفيات جامعة االسكندرية 

 لخبرته فى مجال البحث  

 -: الباحث المساعد

 طـالب بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ امير ابراهيم عبد المنعم 

 
 الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/ نرجس فرج محمد المصاقري اعتماد خطةوافقـــت اللجنــة علــي  -(12)

 2014المسجلة لدرجة الماجســتير في االمراض الباطنة فصل الخريف  

 -: عنوانهاو
"دراسة مقاومة االنسولين وكثافة الثدي باالشعة بين النساء بعد سن اليأس المصابين بمرض السكري النوع 

 الثاني"

8-2017 



"STUDY OF INSULIN RESISTANCE AND MAMMOGRAPHIC BREAST 

DENSITY AMONG POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH TYPE2 

DIABETES MELLITUS " 

   -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ  األستاذ الدكتور / ايمان يوسف مرسي  -1

 الــدكتــــورة/ هبه هللا حسن ممدوح  -2

 )مشرف مشارك(

 مدرس االشعة التشخيصية بطب االسكندرية 

 لخبرتها فى مجال فحوصات المرأة   

 الــدكتــــورة/ نهي محمد جابر أمين  -3

 )مشرف مشارك(

 مدرس االمراض الباطنة االسكندرية 

 لخبرتها فى مجال البحث  

 الــدكتــــور/ نهي سعيد قنديل  -4

 )مشرف مشارك(

 البحوث الطبية جامعة االسكندرية مدرس الباثولوجيا الكيميائية معهد 

 لخبرته فى مجال البحث  

 -: الباحث المساعد

 طـالب بالفــرقة الخامسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ أسماء أحمد حسن 
 الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/ مرفت عبد السالم زكي بدر الدين  اعتماد خطةوافقـــت اللجنــة علــي  -(13)

 2015المسجلة لدرجة الماجســتير في االمراض الباطنة فصل الخريف  

 -: عنوانهاو
 "العالقة بين مستوي فيتامين "د" بالدم علي امكانية حدوث متالزمة الشيخوخة في المسنين "

"RELATIONSHIP OF SERUM VITAMIN D LEVEL ON THE POSSIBILITY 

OF GERIATRIC SYNDROME IN ELDERLY PERSONS" 

   -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ  األستاذ الدكتور / نهي محمد الصباغ  -1

 استاذ مساعد االمراض الباطنة بطب االسكندرية  الــدكتــــورة/ ناني حسن الجيار  -2

 استاذ مساعد االمراض الباطنة بطب االسكندرية  الــدكتــــورة/ ايمان زكي عزام  -3

 استاذ مساعد الباثولوجيا الكلينيكية والكيميائية بطب االسكندرية  الــدكتــــورة/ دورين نزيه يونان  -4

 -: الباحث المساعد

 السادسة بطـــب اإلسكندريةطـالب بالفــرقة  الــــطـــــالــــب/ أحمد محمود السيد خليفه 
 الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/ فاطمه جابر بيومي علي المليجي  اعتماد خطةوافقـــت اللجنــة علــي  -(14)

 2012المسجلة لدرجة الماجســتير في االمراض الباطنة فصل الخريف  

 -: عنوانهاو
القولون باستخدام تقنية التصوير ضيق النطاق في تشخيص "دراسة نتائج المنظار المالحظة بواسطة منظار 

 المرضي الذين يعانون من إلتهاب القولون التقرحي "

"STUDY OF ENDOSCOPIC FINDING NARROW BAND IMAGING 

COLONOSCOPY IN DIAGNOSIS OF ULCERATIVE COLITIS PATIENTS " 

   -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ  األستاذ الدكتور / عزت علي أحمد  -1

 استاذ علم االمراض بطب االسكندرية  األستاذ الدكتور / ناهد محمد أبو الفتوح بدور  -2

 استاذ مساعد االمراض الباطنة بطب االسكندرية  الــدكتــــورة/ وفاء محمد حسين مكي الشيخ   -3

 استاذ مساعد االشعة التشخيصية  بطب االسكندرية  الــدكتــــور/ محمد عيد ابراهيم  -4

 

 

 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة / أماني عوض فريد سولاير -(15)

  2016المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الربيع  

9-2017 



 -: وعنوانها
 الغدة الدرقية لدي كبار السن وعالقتها بالجانب المعرفي وجودة الحياة " "مدي إنتشار اضطرابات

"THE PREVALENCE OF THYROID DYSFUNCTION IN OLDER 

ADULTS AND ITS ASSOCIATION WITH MENTAL HEALTH AND 

QUALITY OF LIFE" 
  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ  االستاذ الدكتور / سوزان نشات أبو ريه  -1
 الدكتور / شحاته فرج شحاته  -2

 )مشرف مشارك(
مدرس الحصاءات الحيوية المعهد العالي للصحة العامة جامعة االسكندرية 

 لخبرته في مجال البحث 
 الدكتورة / نيفين لويس ميخائيل   -3

 )مشرف مشارك (
 بطـب اإلسكندريةمدرس الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية  

 لخبرتها في مجال البحث 

  -: الباحث المساعد

 طـالبة بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ سارة سمير غبلاير 
 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة / اسماء احمد مصطفي عطيه  -(16)

 2014لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف  المسجلة  

 -: وعنوانها
 في البولكمؤشر حيوي في حاالت الرفض المزمن للكلي المزروعة " 6"دور النترلوكين 

"ROLE OF URINARY INTERLEUKIN-6 AS A BIOMARKER FOR 

CHRONIC RENAL ALLOGRAFT REJECTION" 
  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ  ذ الدكتور / منتصر محمد زيد االستا -1
 بطـب اإلسكندريةالباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية  أستـاذ  االستاذ الدكتور / مني وجدي عياد  -2
 الدكتورة / ياسمين صالح نجا  -3

 )مشرف مشارك (
 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 في زرع الكليلخبرتها 

  -: الباحث المساعد

 طـالبة بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ مروة مجدي عبد التواب 
 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب/ محمد يسري السيد الحلو  -(17)

 2014الباطنة فصل الخريف   المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض 

 -: وعنوانها
"دراسة اعتالل وظائف المخ في مرضي الغسيل الدموي المستدام وعالقته المحتملة بمستوي عامل نخر 

 ألفا بالبالزم "

"STUDY OF COGNITIVE DYSFUNCTION IN MAINTENACE 

HAEMODIALYSIS PATIENTS AND ITS POSSIBLE ASSOCIATION  

WITH PLASMA TUMOR NECROSIS FACTOR- ALPHA LEVEL  " 

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور / محمد مجدي عبد القادر  -1
أستـاذ االمراض الباطنة التجريبية واالكلينيكية  بمعهد البحوث الطبية جامعة  االستاذ الدكتور / محمد نادر موافي  -2

 اإلسكندرية
أستـاذ مساعد االمراض الباطنة التجريبية واالكلينيكية  بمعهد البحوث الطبية  الدكتور / ياسر علي عمار   -3

 جامعة اإلسكندرية
 الدكتور / احمد مصطفي عوض   -4

 )مشرف مشارك (
 مدرس الباثولوجيا الكيميائية  بمعهد البحوث الطبية جامعة اإلسكندرية 

 لخبرته في العملية في مجال البحث 

  -: الباحث المساعد

 طـالب بالفــرقة الرابعة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ حسام الدين رمضان خليل 
 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/ علياء فرج محمد مرغني  -(18)

 2014الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف  المسجلة لدرجة  



 -: وعنوانها
"مستوي االوستيوكالسين في مرضي الفشل الكلوي المزمن المعاشين علي غسيل كلوي دموي منتظم 

 وعالقته بمستوي هرمون الغدة الجاردرقية بعد استئصالها "

"SERUM OSTEOCALIN LEVEL IN END STAGE RENAL DISEASE ON 

MAINTENANCE HEMODIALYSIS AFTER PARATHYROIDECTOMY 

RELATION TO PARATHYROID HORMONE LEVEL   " 

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور / سهير احمد عبدالمنعم اللقاني  -1
 االكلينيكية والكيميائية بطب  اإلسكندرية أستـاذ مساعد الباثولوجيا الدكتورة/ دعاء ابراهيم حشاد  -2

  -: الباحث المساعد

 طـالبة بالفــرقة الرابعة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ امنية احمد ابراهيم شرف 
 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/ نهي أحمد ماهر عالم -(19)

 2015المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف   

 -: وعنوانها
 "عالقة االضطرابات الحسية بانخفاض المهارات المعرفية والوظيفية في كبار السن  "

"THE ASSOCIATION OF SENSORY IMPAIRMENT WITH COGNITIVE AND 
FUNCTIONAL DECLINE IN THE ELDERLY "  

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور /سوزان نشأت ابو رية    -1
 أستـاذ طب وجراحة العين بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور /هشام فؤاد الجويني    -2
 ندريةأستاذ مساعد االذن واالنف والحنجرة بطـب اإلسك الدكتور/ أحمد محمد مهنا   -3
 الدكتورة/ ريم سعيد شعله   -4

 )مشرف مشارك(
 مدرس االمراض الباطنة بطب اإلسكندرية

 لخبرتها العلمية في مجال البحث

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة الخامسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ ايه شريف نوح 

 الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب/  محمد احمد ابراهيم عبد الجوادوافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة  -(21)

 2015المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف   

 -: وعنوانها
تصلب الشرايين ومقاومة االنسولين عند مرضي السكري من النوع ’ في مصل الدم  1-دراسة العالقة بين مستوي االومنتين  "

 "الثاني
"STUDY OF THE ASSOCIATION OF SERUM LEVEL OF OMENIN-1 

,ATHEROSCLEROSIS AND INSULIN RESISTANCE IN PATIENTS WITH TYPE 2 
DIABETES "  

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور /فهمي السيد أمارة    -1
 حمد جابر أمين  الدكتورة/ نهي م  -2

 )مشرف مشارك(
 مدرس االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها العلمية في مجال البحث 
 الدكتورة/ نهي سعيد قنديل   -3

 )مشرف مشارك(
 مدرس الباثولوجيا الكيميائيةمعهد البحوث الطبية جامعة اإلسكندرية

 لخبرتها العلمية في مجال البحث

 -الباحث المساعد :
 طـالب بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ عبد الرحمن شعبان عبد الرحمن  

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/  سارة احمد محمد مرتضي  -(21)

 2013المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 "في مصل الدم في مرضي زرع الكلي وعالقتهم بوظيفة الكلي المزروعه 47دراسة مستوي الكال ريتكولين وسي دي  "



"STUDY OF SERUM CALRETICULIN AND CD47 IN PATIENTSWITH RENAL 
TRANSPLATATION: RELATION TO GRAFT FUNCTION  

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور /هيام عبد المجيد العجان    -1
 أستـاذ الكيمياء الحيوية الطبية بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور /صباح عبد الهادي محمود    -2
 الدكتورة/ رشا إبراهيم عبد الرازق جاويش   -3

 )مشرف مشارك(
 الباطنة  بطـب اإلسكندريةمدرس االمراض 

 لخبرتها في متابعة مرضي زرع الكلي 

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة الخامسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/فاطمه الزهراء محمود مرشد  

 محمود محمد القاقوافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/  اميرة  -(22)

 2015المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 معدل انتشار القصور المعرفي البسيط في المسنين المترددين علي المستشفي الرئيسي الجامعي باالسكندرية " "

"PREVALENCE OF MILD COGNITIVE IMPAIRMENT AMONG THE ELDERLY 
ATTENDING THE ALEXANDRIA MAIN UNIVERSITY HOSPITAL"  

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور /سوزان نشأت ابورية     -1
 أستـاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور /محمد احمد مهنا    -2
 أستـاذ االحصاءات الحيوية المعهد العالي للصحة العامة جامعة اإلسكندرية االستاذ الدكتور /ليلي محمد نوفل    -3
 الدكتورة/ ريم سعيد شعلة    -4

 )مشرف مشارك(
 مدرس االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية

   لخبرتها في مجال طب المسنين

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ عمرو خالد شوقي محمد موسي 

 

 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/ رانيا منير عبد الفتاح عبد الفتاح هدي  -(23)

  2014المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 "أهمية تواجد عيادة متخصصة لداء السكري بمنطقة شرق االسكندرية "

"THE IMPORTANCE OF THE PRESENCE OF SPECIALIZED DIABETES CLINIC IN 

EAST ALEXANDRIA AREA    

  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ  االستاذ الدكتور / محمد أحمد بدر   -1

 الدكتورة / نهي محمد جابر امين   -2

 )مشرف مشارك(

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة مدرس 

 لخبرتها في مجال البحث 
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 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب/ مؤمن ايمن ابراهيم فوزى محمد  -(24)

 2016المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الربيع  

 -: وعنوانها
 "دراسة المنستنبت المعوى فى مرضى مصريين مصابين بالنوع االول من مرض السكرى  "

"A STUDY OF GUT MICROBIOME IN EGYPTIAN PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES 
MELLITUS"   

  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندرية  أستـاذ االمراض الباطنة االستاذ الدكتور/امانى احمد البنا     -1

 والمناعة بطـب اإلسكندريةأستـاذ الميكروبيولوجيا الطبية  االستاذ الدكتور/شويكار محمود عبدالسالم     -2

 بطـب اإلسكندرية أستـاذ مساعد االمراض الباطنة الدكتور/كامل حميده رحومه     -3

 بطـب اإلسكندرية مدرس االمراض الباطنة الدكتور / احمد اسماعيل اللقانى   -4

 لخبرته العملية فى مجال البحث )مشرف مشارك(

 -الباحث المساعد :

 طـالبة بالفــرقة الخامسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ احمد السيد احمد  

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/ نوران ياسر الشحات محمد اسحاق   -(25)

 2016المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل  ربيع   

 -: وعنوانها
فى البول كدالئل الصابة الكلى فى مرضى الذئبة  14وكتلة التمايز   8, كتلة التمايز 4, كتلة التمايز3دراسة لخاليا كتلة التمايز "

 "الحمراء

"STUDY OF URINARY CD3+ , CD4,CD8+ AND CD14+ CELLS AS BIOMARKERS FOR 
LUPUS NEPHRITIS "   

  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ  الستاذ الدكتور/اميرة حسن الجربى          ا -1  

 الدكتورة/ عبير على عبدالعاطى  -2

 )مشرف مشارك(           

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  مدرس 

 لخبرتها فى مجال البحث 

 الدكتورة / هناء محمود دنيا  -3

 )مشرف مشارك(

 بطـب اإلسكندريةالباثولوجيا االكلينكية والكيميائية   مدرس 

 لخبرتها فى مجال البحث

 -الباحث المساعد :

11-2017 



 طـالبة بالفــرقة السادسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ شيماء عصام عز الدين حمدى   

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب/عمر نصر هللا محمد عبد الحميد   -(26)

 2015المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل  الخريف   

 -: وعنوانها
 "بواسطة وسائل التصوير الطبي المختلفة أستخدام منظار الموجات الصوتية مع سحب عينة لتقييم أفات البنكرياس المكتشفة "

"ENDOSCOPIC ULTRASONOGRAPHIC GUIDED FINE NEEDLE ASPIRATION FOR 
ASSESSMENT OF PANCREATIC LESIONS DETECTED BY DIFFERENT IMAGING 

MODALITIES "   

  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةالمراض الباطنة  ا أستـاذ  االستاذ الدكتور/اسامة عبادة سالم            -1  

 بطـب اإلسكندريةاالشعة التشخيصية  أستـاذ  االستاذ الدكتور/محمد عيد ابراهيم   -2  

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستاذ مساعد         الدكتورة/وفاء محمد حسين مكي  -3

االستاذ الدكتور / جيالن عبد الشافي  -3

 فضالي 
 االمراض معهد البحوث الطبية جامعة اإلسكندريةاستاذ علم 

 

 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب/  نورهان السيد محمد محمد -(27)

 2015المسجل لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة فصل الخريف    

 -: وعنوانها
 "الحالة التغذوية لمرضى الفشل المتلقين لجلسات  الديلزة الدموية المزمنة بمستشفى المواساة الجامعى  "

"NUTRITIONAL STATUS IN END STAGE RENAL DISEASE PATIENTS RECEIVING 

CHRONIC HEMODIALYSIS SESSIONS IN EL MOASSAH UNIVERSTITY HOSPITAL "   

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ  االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية الستاذ الدكتور/منتصر محمد زيد    ا  -1

 الدكتور/ رشا ابراهيم جاويش   -2

 )المشرف المشارك (

 مدرس االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية 

 لخبرتها العملية فى مجال البحث 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/  ايه عبد الفتاح طه محمد  -(28)
 2015المسجلة لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة   فصل الخريف   

 -: وعنوانها
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دراسة مستوى سكليروستين فى البالزما وعالقتها بامراض تصلب الشرايين قبل ظهورها اكلينيكيا عند مرضى السكرى من  "

 "النوع الثانى 

"SCLEROSTIN AND ITS RELATION TO SUBCLNICAL ATHEROSCLEROSIS IN 

SUBJECTS WITH TYPE2 DIABETES"   

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ  االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ماجى عبد المنعم شلش       -1

 استاذ مساعد  االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية  الدكتور/ كامل حميدة رحومة   -2

 الدكتور / محسن احمد عبدالمحسن-3

 )المشرف المشارك (

 مدرس االشعة التشخيصية  بطب االسكندرية 

 خبرته العملية فى مجال البحثل

 الدكتور / نهى سعيد قنديل   -4

 )المشرف المشارك (

 مدرس الباثولوجيا الكيميائية معهد البحوث الطبية جامعه االسكندرية

 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 -الباحث المساعد :

 السادسة  بطـــب اإلسكندريةطـالبة بالفــرقة  الــــطـــــالــــب/ عمرو خالد شوقى محمد موسى  

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب/  احمد عبدالمنعم احمد حطب    -(29)

 2015المسجل لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة   فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 "معدل انتشار نقص فيتامين د فى مرضى زراعة الكلى   "

"PREVELANCE OF VITAMIN D DEFICIENCY IN RENAL TRANSPLANT PATIENTS"   

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ  االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/منتصر محمد زيد       -1

 الدكتورة/ رشا ابراهيم جاويش     -2

 )المشرف المشارك (

 مدرس االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية 

 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 

 

 

 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب/  محمد يحيى محمد خليل  -(31)

 2016المسجل لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة   فصل الربيع 



 -: وعنوانها
 "نمط العدوى ذات الوصلة الدموية عندى مرضى االستصفاء الدموى  "

"PATTERN OF VASCULAR ACCESS RELATED INFECTION IN HEMODIALYSIS 

PATIENTS "   

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ  االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/منتصر محمد زيد       -1

 استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  بطـب اإلسكندرية  االستاذ الدكتور/ أمنية امال محمود نورالدين   -2

 الدكتورة / نهى محمد احمد الخولى -3

 )المشرف المشارك (

 مدرس االمراض الباطنة  بطب االسكندرية 

 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 -الباحث المساعد :

 طـالبة بالفــرقة الرابعة بطـــب اإلسكندرية ـالــــبة/ سارة محمد مظلوم زكريا  الــــطــــ

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/ صفاء محمد احمد فرحات   -(31)
  2014المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف   

 -: وعنوانها
 "العالقة بين هرمون التستوستيرون والسقوط لدى كبار السن من الرجال   "

" THE ASSOCIATION BETWEEN TESTOSTERONE LEVELS AND FALLS IN ELDERLY 

MEN "   

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/سوزان نشات ابو راية       -1

 أستـاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ منى محمد المسكى      -2

 أستـاذ الكيمياء الحيوية معهد البحوث الطبية  جامعه االسكندرية  االستاذ الدكتور/ماهر عبدالنبى كامل  -3

 جامعة اإلسكندرية مدرس االشعة التشخيصية   معهد البحوث الطبية الدكتور/ السيد محمد مهنا   -4

 لخبرته العملية في مجال البحث . )مشرف مشارك(

 -الباحث المساعد :

 طـالب بالفــرقة السادسة   بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ احمد محمد ابراهيم 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/ لميس محمد عبدالعليم نعينع  -(32)

 2015المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف   

 -: وعنوانها
 "معدل انتشار فقر الدم وارتباطه بالتدهور االدراكى والوظيفى فى كبار السن      "



" THE PREVALENCE OF ANAEMIA AND THE ASSOCIATION WITH COGNITIVE 

AND FUNCTIONAL DECLINE IN THE ELDERLY"   

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/سوزان نشات ابو راية       -1

 أستـاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ منى محمد المسكى      -2

 أستـاذ الكيمياء الحيوية معهد البحوث الطبية  جامعه االسكندرية  االستاذ الدكتور/ماهر عبدالنبى كامل  -3

 مدرس االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية الدكتورة/ ريم سعيد شعلة  -4

 لخبراتها  العملية في مجال البحث . )مشرف مشارك(

 -الباحث المساعد :

 طـالبة بالفــرقة السادسة   بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ احمد محمد ابراهيم 

 

 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ مى سعيد عبد القادر خليفة  -(33)

 . 2016الباطنة فصل الربيع المسجلة  لدرجة الماجســتير  في االمراض 

 -: وعنوانها
 "دراسة ارتباط تقرحات القدم السكرى مع مضاعفات االوعية الدموية المزمنة فى مرضى داء السكرى من النوع الثانى "

"STUDY OF ASSOCIATION OF DIABETIC FOOT ULCERS WITH CHRONIC 
VASCULAR DIABETIC COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES 

MELLITUS"   

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/مجدى حلمى مجلع    -1

 أستـاذ مساعد االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية الدكتور/ عزة عبدالكريم اسماعيل حسان    -2

 الدكتور/ محمد حسن حسين  زيتون -3

 المشارك()المشرف 

 مدرس االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية

 لخبرتة العملية فى مجال البحث 

 -الباحث المساعد :

 طـالبة بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ جيالن السعيد محمد يوسف  

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/ مينا شريف عزيز زكي  -(34)

 . 2014المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 "دراسة بعض معامالت االكسدة في مرضي االستصفاء الكلوي الدموي الدائم المصابون بفيروس الكبد سي  "

01-2018 



"STUDY OF SOME OXIDATIVE STRESS MARKERS IN HEPATITIS C VIRUS 
INFECTED MAINTENANCE HEMODIALYSIS PATIENTS"   

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/أيمان عزت متولي الجوهري    -1

 أستـاذ الباثولوجيا االكلينيكية والكيميتائية بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ مني وجدي عياد حلمي     -2

 الدكتورة / ياسمين صالح سعيد نجا  -3

 )مشرف مشارك(

 مدرس االمراض الباطنة  بطب االسكندرية 

 لخبرتها في مجال أمراض الكلي  

 -الباحث المساعد :

 لثة بطـــب اإلسكندريةطـالب بالفــرقة الثا الــــطـــــالــــب/مصطفي أحمد مصطفي  

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ منار السيد احمد محمد  -(35)

 2015المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 "سيليكتين وتصلب الشريان السباتى فى مرضى المرحلة االخيرة من الفشل الكلوى -هعالقة التعدد الجينى للجين   "

"RELATIONSHIP BETWEEN THE E –SELECTIN GENE POLYMORPHISM AND CAROTID 
ARTERY ATHEROSCLEROSIS IN AND STAGE RENAL DISEASE "   

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية    االستاذ الدكتور/محمد مجدي  عبد القادر  -1

 الدكتور/ منى مصطفى صبحى  -2

 )المشرف المشارك (

 مدرس الكيمياء الحيوية الطبية بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 الدكتور/ رشا ابراهيم عبد الرازق جاويش   -3

 )مشرف مشارك(

 مدرس االمراض الباطنة  بطب االسكندرية 

 لخبرتها العملية  في مجال امراض الكلى  

 الدكتور/ امنية احمد جمال الدين   -4

 )مشرف مشارك(

 مدرس االشعة التشخيصية  بطب االسكندرية 

 لخبرتها العملية  في مجال البحث  

 -الباحث المساعد :

 طـالب بالفــرقة الثالثة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ مصطفى احمد مصطفى   

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ ياسمين أحمد محمد هشله -(36)

 . 2014المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 "دراسة دور منظار االمعاء ثنائي البالون لحاالت نزيف الجهاز الهضمي مجهول السبب  "

"A STUDY OF THE ROLE OF DOUBLE-BALLOON ENTEROSCOPY IN CASES OF 
OBSCURE GASTROINTESTINAL BLEEDING "   

  -السادة المشرفون:



 ة  بطـب اإلسكندريةأستـاذ االمراض الباطن االستاذ الدكتور/ حنان حسني نوح    -1

 أستـاذ االشعة التشخيصية بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ محمد عيد إبراهيم   -2

 الدكتورة/ دعاء عبده محمد حيدر  -3

 )مشرف مشارك(

 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها في مجال البحث 

 -الباحث المساعد :

 طـالب بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ أحمد محمد أبراهيم 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ ايات عزيز سكري أحمد  -(37)

 . 2015المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 "معدل انتشار وتنبؤات متالزمة التمثيل الغذائي في المراة في ما بعد سن الياس في مستشفيات جامعة االسكندرية  "

"PREVALENCE AND PREDICTORS OF METABOLIC SYNDROME IN 
POSTHENOPAUSAL WOMEN IN ALEXANDRIA UNIVERSITY HOSPITALS "   

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية وزان نشأت ابورية  االستاذ الدكتور/س  -1

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/سكينة اسماعيل احمد    -2

 أستـاذ االحصاء الحيوية معهد البحوث الطبية جامعة اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ ليلي محمد نوفل    -3

 الدكتورة/ ريم سعيد شعلة  -4

 )مشرف مشارك(

 مدرس االمراض الباطنة  بطب االسكندرية 

 لخبرتها في مجال البحث  

 -الباحث المساعد :

 طـالب بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ أحمد محمد ابراهيم   

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ ماريان ميالد لبيب مرجان  -(38)

 . 2015المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل  الخريف  

 -: وعنوانها
 "عة االسكنريةالمسنين بمستشفيات جام 2العالقة بين ضبط سكر الدم وجودة الحياة بالمرضي بالسكري النوع  "

"RELATIONSHIP BETWEEN GLYCEMIC CONTROL AND QUALITY OF LIFE IN ELDERLY 
PATIENTS WITH RYPE 2 DIABETES IN ALEXANDRIA UNIVERSITY HOSPITALS"   

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/سوزان نشأت ابورية    -1

 أستـاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ سكينة اسماعيل احمد     -2

 أستـاذ االحصاء الحيوية معهد البحوث الطبية جامعة اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ ليلي محمد نوفل   -3

 الدكتورة/ ريم سعيد شعله  -3

 )مشرف مشارك(

 يةمدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندر

 لخبرتها في مجال البحث 

 -الباحث المساعد :



 طـالب بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ أحمد محمد أبراهيم 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/ اسالم محب ابراهيم سعيد العيشي  -(39)

 2014االمراض الباطنة فصل الخريف  المسجل لدرجة الماجســتير  في

 -: وعنوانها
 "" في مرضي االصابة المزمنة بفيروس االلتهاب الكبدي سي : العالقة مع االلتهاب والتليف الكبدي 3تنشيط إنفالمازوم "إن إل آر بي  "

"ACTIVATION OF NLRP3 INFLAMMASOME IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C 
VIRUS INFECTION: RELATION TO HEPATIC IMFLAMMATION AND FIBROSIS"   

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/هدي عبد المجيد العجان    -1

 أستـاذ الكيمياء الحيوية الطبية  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ صباح عبد الهادي محمود  -2

 أستـاذ علم االمراض بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/  نيفين محمد فريد الديب   -3

 الدكتور / عاصم أحمد عثمان الشنديدي  -3

 )مشرف مشارك(

 مدرس االمراض الباطنة  بطب االسكندرية 

 لخبرته في مجال أمراض الكبد 

 -الباحث المساعد :

 طـالب بالفــرقة الرابعة  بطـــب اإلسكندرية الـــطـــــالــــب/هاني زاهر عبد اللطيف عبد الهادي  

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/ الحسن محمد ايمن عبد المنعم عبد الحي -(41)
 2016المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الربيع  

 -: وعنوانها
 تقييم الخلل البطاني وصالبة البهر في مرضي الفشل الكلوي النهائي الخاضعين لالستصاء الدموي الدائم ومتلقي زرع الكلي  "

"EVALUTION OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND AORTIC STIFFNESS IN END 
STAGE RENAL DISEASE PATIETS ON MAINTENANCE HEMODIALYSIS AND RENAL 

TRANSPLANT RECIPIENTS"   

  -السادة المشرفون:

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/منتصر محمدحسين زيد    -1

 أستـاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية الدكتور/ عبير شوقي الحديدي  -2

 الدكتور / هشام عبد هللا الغنيمي  -3

 )مشرف مشارك(

 مدرس االمراض الباطنة  بطب االسكندرية 

 لخبرته في مجال االستصفاء الدموي 

 -الباحث المساعد :

 طـالب بالفــرقة السادسة  بطـــب اإلسكندرية /أحمد محي الدين جابر بشير  الــــطـــــالــــب

 

 



 

 

 

 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب/عمر اسامة عبادة سالم احمد عبادة -(41)

 .  2014المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة   فصل  الخريف  

 -: وعنوانها
 "دراسة مدى انتشار وعوامل تنبؤ صعوبة البلع فى المسنين : عالقتها باختالف جودة الحياة   "

"PREVALENCE AND PREDICTORS DYSPHAGIA IN THE ELDERLY : ASSOCIATION 
QUALITY OF LIFE IMPAIRMENT "  

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ  االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ سوزان نشات ابوراية    -1
 استاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية الستاذالدكتور/  محمد تامر عفيفى   -2
 الدكتور/ ايمان احمد السيد    -3

 )مشرف مشارك (
 بطـب اإلسكندريةمدرس االمراض الباطنة  
 لخبرتها فى مجال البحث 

 -الباحث المساعد :
 طـالب  بالفــرقة الخامسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ طارق مخلص محمد   

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/فاطمة الزهراء عبدهللا عمر فايد   -(42)

 .  2016المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل  الربيع  

 -: وعنوانها
دراسة مدى التاثير المبكر للجرعة االمثل من االدوية المضادة لالتهاب الخالية من الستيرويد فى عالج االلتهاب الفقارى  "

 "المحورى 
"A STUDY OF THE EARLY EFFECT OF AN OPTIMAL DOSE OF NON-STEROIDAL 

ANTI INFLAMMATORY DRUGS IN TREATMENT OF AXIAL SPONDYLOARTHRITIS "  

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ  االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/منى حلمى عبدالمجيد   -1
 استاذ االشعة التشخيصية   بطـب اإلسكندرية الستاذالدكتور/  محمد سامى بركات  -2
 الدكتورة/ عبير على عبدالعاطى   -3

 )مشرف مشارك (
 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها العلمية فى مجال البحث 

 -الباحث المساعد :
 الب  بالفــرقة الثالثة  بطـــب اإلسكندريةطـ الــــطـــــالــــب/ احمد محمد ابراهيم  

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب/احمد على خضرى مدنى  -(43)

 . 2015المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف     

 -: وعنوانها
 "دراسة مدى انتشار وعوامل الخطورة المصاحبة لمرض االعتالل الكلوى المزمن فى السيدات المصريات بعد سن اليأس  "

" STUDY OF PREVALENCE AND ASSOCIATED RISK FACTORS OF CHRONIC KIDNEY 
DISEASE IN EGYPTIAN  POSTMENOPASUAL WOMEN "  

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ  االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية سوزان نشأت ابو راية   االستاذ الدكتور/  -1
 استاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/  شريف عزيز زكى   -2
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 استاذ مساعد االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية الدكتورة/  نانى حسن الجيار    -3
 الدكتورة/  منى حسن عشرى    -4

 مشارك()مشرف 
 مدرس الصحه العامه والطب الوقائى واالجتماعى بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها العملية فى مجال البحث 

 -الباحث المساعد :
 طـالبة  بالفــرقة السادسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ مروة  صالح مصطفى قاسم  

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب/عبدالرحمن مصطفى كامل ربيع   -(44)

 . 2012المسجلة لدرجة الماجســتير االمراض الباطنة  في فصل الخريف   

 -: وعنوانها
 "  دراسة تاثيرات تناول عدة ادوية على مرضى السكرى المسنين ويعانون من امراض اخرى "

" STUDY  OF EFFECTS OF MULTIPLE DRUG INTAKE IN ELDERLY DIABETICS WITH 
MULTIPLE ASSOCIATED DISEAES "  

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ  االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/محمد احمد بدر    -1
 الدكتورة/  ريم محمود فتح هللا  -2

 )مشرف مشارك(
 االمراض الباطنة بطـب اإلسكندريةمدرس 

 لخبرتها فى مضاعفات وطرق عالج مرض السكر 

 -الباحث المساعد :
 طـالب  بالفــرقة السادسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ يحيى حسين خليف  

 

 محمد عبد القادر عبدالرازق وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/ ايالن -(45)

 . 2015المسجلة لدرجة الماجســتير االمراض الباطنة  في فصل الخريف   

 -: وعنوانها
 "العالقة بين قياسات الدهون وحمض البوليك كدالالت لتصلب الشرايين وفحص الدوبلر في مرضي الغسيل الكلوي الدموي  "

" RELATION BETWEEN LIPID PROFILE AND URIC ACID AS ATHEROSCLEROTIC 
MARKERS AND DOPPLER STUDY IN HAEMODIAL YSIS PATIENTS"  

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ  االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ أحمد جابر ادم    -1
 أستـاذ  االشعة التشخيصية بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ خالد محمد مغازي   -2
 الدكتور/  نيفين لويس ميخائيل  -3

 )مشرف مشارك(
 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها العمليه في مجال البحث 

 

 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/جمال مرزوق عبدالمجيد مرزوق            -(46)

 .2015المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 " بالكسور   تاثير العالج المشترك بين جراحة العظام وطب المسنين على كبار السن المصابين  "

" EFFECT OF COMBINED ORTHOGERIATRIATRIC MANAGEMENT ON ELDERLY 
PATIENTS WITH FRACTURES"  

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ  االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/سوزان نشات ابو راية        -1

 جراحة العظام والكسور واالصابات بطـب اإلسكندريةأستـاذ  االستاذ الدكتور/ يوسف محمد شتا       -2

 الدكتورة/ ريم سعيد على شعلة -3

 )المشرف المشارك (
 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها فى مجال البحث 

 -الباحث المساعد :
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 اإلسكندريةطـالب  بالفــرقة الرابعة بطـــب  الــــطـــــالــــب/ احمد محمد ابراهيم      
 

 

 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن  الطبيبة/هناء ربيع محمد النجار    -(47)

 .    2016المسجلة لدرجة الماجســتير  في امراض الباطنة فصل  ربيع 

 -: وعنوانها
الخصائص االكلينيكية والبيوكيميائية والموجات فوق الصوتية والسمات الخلوية لمرضى التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو فى  "

 االسكندرية 
"CLINICAL , BIOCHEMICAL , ULTRASONGRAPHIC , AND CYTOMORPHOLOGIC 

FEATURES OF HASHIMOTO THYROIDITIS IN ALEXANDRIA"  

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/علياء على االجهورى    -1

 أستـاذ علم االمراض  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ بسمة محمد السبع     -2

 الدكتورة/ مها السيد بندق -3

 )المشرف المشارك(
 مدرس االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية

 مجال ابحاث الغدة الدرقيهلخبرتها فى 
 الدكتورة/ ريهام عبدالحميد محمد -4

 )المشرف المشارك(
 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية  والكيميائية  بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها فى مجال البحث

 -الباحث المساعد :
 بطـــب اإلسكندريةطـالبة بالفــرقة السادسة   الــــطـــــالــــبة/ شروق محمد احمد عبد الغنى    

 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/روضة محمود محمد المصرى -(48)

 . 2014المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الربيع   

 -: وعنوانها
دراسة مؤشر نقاط رواسب البول بالمقارنة مع الليبوكالين المرتبط بنيتروفيل جيالتيناز بالمصل )ان جال ( كعالمة مبكرة الصابة "

 " الكلى الحاد فى وحدة العناية المركزة 
"STUDY OF URINE SEDIMENT CAST SCORING INDEX IN COMPARISON TO 

SERUM NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN (NGAL) AS EARLY 
MARKERS FOR ACUTE KIDENY INJURY IN INTENSIVE CARE UNIT " 

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/صالح سعيد نجا   -1
 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ هاله صديق الوكيل  -2
 أستـاذ الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ عبله احمد ابو زيد -3

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة الرابعة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ اية هانى الشناوى 

 

 

 المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/شيماء  شعبان  محمد محمد عطيةوافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث  -(49)

 . 2016المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الخريف  
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 -: وعنوانها
 " دراسة لمستوى البروجرانيولين بمصل الدم وعالقتة بالمضاعفات الوعائية الدقيقة فى مرضى السكرى  من النوع االول"

"STUDY OF SERUM PROGRANULIN LEVEL AND ITS RELATION TO 
MICROVASCULAR COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPEI DIABETES " 

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/مباهج مصطفى سوكة    -1

 االمراض الباطنة بطـب اإلسكندريةمساعد أستـاذ  الدكتور/ كامل حميدة حسين رحومة   -2

 الدكتورة/ ايمان طايع السيد -3

 )المشرف المشارك (
 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها فى العملية فى مجال البحث 
 الدكتورة/ ريم محمود فتح هللا السيد  -4

 )المشرف المشارك (
 اإلسكندريةمدرس االمراض الباطنةبطـب 

 لخبرتها فى مجال مضاعفات السكر   

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ ايمان السيد محمد

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/مارى اميل كامل حنا  -(51)

 .2013الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الخريف المسجلة لدرجة 

 -: وعنوانها
 "  40العالقة بين متالزمة االيض ومدى خطورتها وارتفاع مستوى  ى ك ل "

"THE ASSOCIATION BETWEEN METABOLIC SYNDROME AND YKL-40 IN ELDERLY 
MEN"  

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/محمد احمد مهنا      -1
 أستـاذ مساعد االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية الدكتورة/ مروة احمد سعد     -2
 استاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية الدكتورة/ دورين نزية يونان   -3

 -الباحث المساعد :
 طـالب بالفــرقة الخامسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ احمد محمد ابراهيم   

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيدة الطبيبة/دينا متولى محمد مرسى متولى -(51)

 . 2015المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الخريف   

 -: وعنوانها
 " معدل انتشار وعوامل الربط للكبد الدهنى غير الكحولى فى كبار السن من الذين ييعانون من السكر من النوع الثانى  "

"PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER 
DISEASE IN ELDERLY PATIENTS WITH TYPE -2 DIABETES MELLITUS" 

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/سوزان نشات ابو ريه     -1
 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ منى محمد المسكى     -2
 فين لويس ميخائيل سعد الدكتورة/ ني -3

 )المشرف المشارك (
 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها العملية فى مجال البحث 
 الدكتور/ السيد محمد مهنا   -4

 )المشرف المشارك (
 مدرس االشعة التشخيصية معهد البحوث جامعه اإلسكندرية

 لخبرته العملية  فى مجال البحث    

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ شروق محمد عبد الغنى  

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن السيد الطبيب/مرزوق عرفة عبداللطيف مرزوق -(52)

 . 2016المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 " دراسة مستوى االستيوبونتين فى السيرم فى مرضى اضطرابات الغدة الدرقية "

"STUDY OF SERUM OSTEOPONTIN LEVEL IN PATIENTS WITH THYROID 
DYSFUNCTION"  

  -السادة المشرفون:



 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/علياء  على االجهورى     -1
 أستـاذ الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ اكرم عبدالمنعم دغيدى    -2
 اإلسكندريةاستاذ مساعد االمراض الباطنة بطـب  الدكتورة/ ايمان زكى عزام  -3
 الدكتورة/ هناء طارق الزواوى  -4

 )المشرف المشارك (
 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها فى مجال ابحاث الغدة الدرقية 

 

 

 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة /فيروز محمد محمد ابراهيم  السمسار -(53)

 .2014المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل   الخريف  

 -: وعنوانها
 "التفاعل بين العظام وااليض الغذائى للجلوكوز فى السيدات المسنات من مرضى السكرى النوع الثانى   "

"INTERACTION BETWEEN BONES AND GLUCOSE METABOLISM IN ELDERLY 
FEMALES WITH TYPE2 DIABETES MELLITUS " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنةأستـاذ  االستاذ الدكتور/سوزان نشات ابورية  -1
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ  الدكتور/ طلعت عبدالفتاح عبدالعاطى  -2
 بطـب اإلسكندريةالباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية   أستـاذ  الدكتور/ منى وجدى عياد       -3
 الدكتور/ السيد محمد مهنا  -4

 )المشرف المشارك (
 مدرس االشعه التشخيصية معهد البحوث الطبيه جامعه اإلسكندرية

 لخبرتة العلمية فى مجال البحث
 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/محمد فتحى محمد عبد الجواد بقوش  -(54)

 . 2016المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف  

 -: وعنوانها
تغيرات صالبة الكبد فى مرضى االلتهاب الكبدى سى المزمن بعد االستجابة الفيروسية المستدامة  لمضادات الفيروسات  "

 "المباشرة  
 " CHANGES OF LIVER STIFFNESS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C AFTER 

SUSTAINED VIROLOGIC RESPONSE TO DIRECT ACTING ANTIVIRALS" 

  -المشرفون: السادة
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ مساعد  الدكتور/  احمد السيد زيد   -1

 الدكتور/ محمد محمود الشافعى  -2

 )المشرف المشارك (
 اإلسكندرية جامعه مدرس االشعه التشخيصيه 

 لخبرتة العمليه فى مجال البحث
 الدكتور/ عاصم احمد عثمان الشنديدى    -3

 )المشرف المشارك (
 مدرس االمراض الباطنة جامعه  اإلسكندرية

 لخبرته العملية فى مجال البحث  

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة السادسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة / يمنى محمد رشاد 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/بيتر عاطف ميخائيل يوسف ابراهيم  -(55)

 .2016المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل  الربيع  

 -: وعنوانها
 "نسبة انتشار ومراحل والتاثير االكلينيكى للخلل الكلوى فى المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة   "

 " THE PREVALENCE RATE, STAGING AND CLINICAL IMPLICATIONS OF RENAL 
DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH CHONIC LIVER DISEASE" 

05-2018 



  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ  ور/  عمرو على عبدالمعطى االستاذ الدكت  -1
 اإلسكندرية االكلينيكية والتجريبيه معهد البحوث الطبيه جامعه  استاذ االمراض الباطنة االستاذ الدكتور/ ايمان وجدى جابر -2
 والتجريبيه معهد البحوث الطبيه جامعه  اإلسكندريةاستاذ مساعد االمراض الباطنة االكلينيكية  الدكتورة/ داليا على محارم  -3
 الدكتور/ وليد محمد احمد    -4

 )المشرف المشارك (   
 مدرس االشعه التشخيصية  معهد البحوث الطبيه جامعه  اإلسكندرية

 لخبرته العملية فى مجال البحث  

 -الباحث المساعد :
 ندريةطـالبة بالفــرقة السادسة  بطـــب اإلسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             الــــطـــــالــــبة/ شيرى سمير يوسف فلتاس                                                                                   

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/تنسيم عصام ابوهبي كامل   -(56)

 .2016المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل  الخريف  

 -: وعنوانها
معدل انتشار الجلوبولينات البرددية بمصل الدم في مرضي التهاب الكلي التكاثري الناتج عن الذئبة الحمراء وعالقتها بالعالمات  "

 "المصلية لنشاط المرض 
 " PREVALENCE OF SERUM CRYOGLOBULINS IN PATIENTS WITH PROLIFERATIVE LUPUS NEPHRITIS AND 

ITS RELATION WITH SEROLOGICAL MARKERS OF DISEASE ACTIVITY" 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ  االستاذ الدكتور/  عمرو محمد عبد الغني عبيد   -1
 الدكتور/ هشام عبد هللا الغنيمي   -2

 )المشرف المشارك (   
 مدرس االمراض الباطنة بطب اإلسكندرية

 لخبرته في مجال االلتهاب النفروزي الناتج عن الذئبة الحمراء   
 الدكتورة/ هناء محمود دنيا   -2

 )المشرف المشارك (   
 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطب اإلسكندرية

 لخبرته العملية فى مجال البحث  

 -الباحث المساعد :
 طـالب بالفــرقة السادسة  بطـــب اإلسكندرية عبد الحليم محمد  الــــطـــــالــــب/ أحمد عبد العزيز

 
 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ اسراء احمد عبدالحميد احمد حسان  -(57)

 .  2015المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل  الخريف  

 -: وعنوانها
دراسة تاثير صيام رمضان على عوامل الخطر القلبى االيضى والمعلمات االنثروبومترية فى مرضى السكرى من النوع "

 الثانى 
"THE EFFECT OF RAMADAN FASTING ON CARDIOMETABOLIC RISK 

FACTORS AND ANTHROPOMETRIC PARAMETERS IN TYPE 2 DIABETES "  

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ  االستاذ الدكتور/مجدى حلمى ذكرى مجلع     -1

 الدكتور/ محمد حسن زيتون -2

 )مشرف مشارك (

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   مدرس

 لخبرتها في مرض السكري من النوع الثاني 

 الدكتورة/ ريم محمود فتح هللا -3

 )مشرف مشارك (

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   مدرس

 لخبرتها في مرض السكري من النوع الثاني

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة السادسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ هبة هللا صالح الدين حامد     

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ ايه ابراهيم على محمد عالم   -(58)

 .  2015المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الربيع 

 -: وعنوانها
 "تحديد نمط البروتيوم بمصل الدم فى اعتالل االعصاب الطرفى السكرى فى مرضى السكرى من النوع الثانى  "

"IDENTIFICATION OF SERUM PROTEOMIC PROFILE OF DIABETIC 

PERIPHERAL NEUROPATHY IN PATIENTS WITH TYPE2 DIABETES "  

06-2018 

 



  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ  االستاذ الدكتور/طلعت عبدالفتاح عبدالعاطى      -1

 بطـب اإلسكندرية  استاذ الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية  االستاذ الدكتور/ محمد مصطفى محمد رزق   -2

 الدكتورة/ ريم محمود فتح هللا  -3

 )المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   مدرس

 لخبرتها فى مجال مرض السكرى ومضاعفاته

 الدكتورة/ رحاب عبدالعال النمر  -4

 )المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندريةالطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل  مدرس

 لخبرتها فى مجال التشخيص والكهربائى

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة السادسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ شروق محمد عبدالغنى 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ منه هللا احمد فرغلى محمد  -(59)

 .  2015المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل  الخريف  

 -: وعنوانها
دراسة االثار االيضية لصوم رمضان فى مرضى السكرى من الثانى وعالقة ذلك بضبط مستوى السكر بالدم ونوبات نقص السكر "

 "ومضاعفات مرض السكرى 
"STUDY OF THE METABOLIC EFFECTS OF RAMADAN FASTING ON PATIENTS 

WITH TYPE 2 DIABETES: RELATION TO GLYCEMIC CONTROL, HYPOGLYCEMIC 

EVENTS AND DIABETIC COMPLICATIONS "  

  -السادة المشرفون:
 اإلسكندرية أستـاذ االمراض الباطنة  بطـب االستاذ الدكتور/مجدى حلمى ذكرى مجلع      -1

 استاذ مساعد االمراض الباطنة   بطـب اإلسكندرية الدكتورة/ عزة عبدالكريم حسان   -2

 الدكتورة/ مى هشام بدرة  -3

 )المشرف المشارك(

 مدرس االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها فى ابحاث السكرى

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة السادسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ هبة هللا صالح الدين حامد     

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ شيماء على محمد على   -(61)

 . 2014المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل   الخريف 

 -: وعنوانها
مقارنة بين الصورة السريرية وعوامل الخطورة للسكتة الدماغية بين مرضى السكرى والمرضى غير المصابين بداء "

 "السكرى 
"COMPARISON STUDY OF CLINICAL PRESENTATION AND RISK FACTORS 

FOR CEREBROVASCULAR STROKE IN DIABETIC VERSUS NON-DIABETIC 

PATIENTS "  

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ  االستاذ الدكتور/ايمان يوسف موسى    -1

 بطـب اإلسكندريةمساعد االمراض الباطنة   أستـاذ  الدكتور/ كامل حميدة رحومه -2

 -الباحث المساعد :
 الخامسة  بطـــب اإلسكندريةطـالبة بالفــرقة  الــــطـــــالــــبة/ اسراء حامد  حداد     

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/ راجى ابراهيم زاهر مشرقى -(61)

 .  2014المسجل لدرجة الماجســتير  في أمراض الدم  فصل  الخريف   

 -: وعنوانها
 "البروتوزوا المعوية فى المرضى المصريين بنقص العدالت نتيجة ابيضاض الدم الحاد   "

" INTESTINAL PROTOZOAN INFECTIONS AMONG EGYPTIAN 

NEUTROPENIC PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIA  "  

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ  االستاذ الدكتور/ نادية السيد زكى   -1



 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ  االستاذ الدكتور/ نهلة عبدالمنعم حامد -2

 بجامعه  اإلسكندرية  استاذ أمراض الدم معهد البحوث الطبية  االستاذ الدكتور/ نادية على صادق -3

 الدكتورة/ ايرينى لويس ميخائيل -4

 )المشرف المشارك (

 بجامعه  اإلسكندرية  أمراض الدم معهد البحوث الطبية  مدرس

 لخبرتها فى مجال البحث     

 -الباحث المساعد :
 طـالب  بالفــرقة الثالثة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ اندرو مدحت حناوى عويضة    

 

 

 

 ايمان رمضان مرسى عبدالحميد وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/  -(62)
 .  2014المسجلة لدرجة الماجســتير  في   االمراض الباطنة  فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
دراسة تاثير تنفيذ برنامج التثقيف الصحى على تحسن الحاله المعرفية والحالة االيضية وجودة الحياة لمرضى السكر من النوع   "

 "االول المصريين البالغين صغار السن 

" A STUDY OF THE IMPACT OF IMPLEMENTATION OF STRUCTURED EDUCATION 
PROGRAM ON IMPROVING KNOWLEDGE, METABOLIC CONTROL AND QUALITY 
OF LIFE FOR EGYPTIAN YOUNG ADULTS WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS     "  

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ  االستاذ الدكتور/ محمد احمد بدر   -1
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ مساعد  الدكتور/ كامل حميدة حسين رحومه   -2
 الدكتور/ رنا حسن عمارة  -3

 )المشرف المشارك (
 مدرس التغذية المعهد العالى للصحة العامة جامعه االسكندرية

   لخبرتها العملية فى التغذية العالجيه  
 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/ هشام نبيل عامر السيد  -(63)
 .  2012المسجل لدرجة الماجســتير في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
( كمؤشر حيوى مبشر عند مرضى السكر وغير مرضى السكر من كبار السن 2تقييم للبروتين الدهنى المرتبط فوسفوليباز )اية  "

 "المصابين بقصور الشريان التاجى  

" EVALUATION OF LIPOPROTEIN –ASSOCIATED PHOSPHOLIPASE A2 AS A 
PROMISING BIOMARKER FOR ISCHEMIC HEART DISEASE IN ELDERLY DIABETIC 

AND NON DIABETIC PATIENTS     "  
  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ  االستاذ الدكتور/ نهى محمد الصباغ   -1
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ مساعد  الدكتور/ نانى حسن  الجيار    -2
 الدكتور/ نرمين احمد الدباح  -3

 )المشرف المشارك (
 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية  جامعه االسكندرية

   لخبرتها العملية فى مجال البحث  

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة السادسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ ميار مصطفى حلمى 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ رشا محمد حافظ زكى  -(64)
 .  2016المسجلة لدرجة الماجســتير في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 "دراسة العالقة بين وظيفة الغدة الدرقية والضعف لدى كبار السن     "

07-2018 



" STUDY OF THE RELATION BETWEEN THYROID FUNCTION AND FRAILTY IN 
ELDERLY "  

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ  االستاذ الدكتور/ محمد احمد مهنا    -1
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ مساعد  الدكتور/ نانى حسن  الجيار    -2
 أستـاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية  جامعه االسكندرية الدكتور/ عبير شوقى الحديدى  -3

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ ندى رمضان محمود العيسوى جب هللا  -(65)
 .  2017 المسجلة لدرجة الماجســتير في االمراض الباطنة فى فصل الربيع 

 -: وعنوانها
الحمض النووى الباكتيرى والبروتين المالزم للسكاريد الدهنى فى مرضى السكرى من النوع الثانى وعالقتة بضبط سكر الدم  "

 "ومرض الكلى السكرى 

" CIRCULATING BACTERIAL DNA AND LIPOPOLYSACCHARIDE BINDING PROTEIN 
IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND THEIR ASSOCIATION WITH GLYCEMIC 

CONTROL AND DIABETIC KIDNEY DISEASE  "  
  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةباطنة  االمراض الأستـاذ  االستاذ الدكتور/ طلعت عبدالفتاح عبدالعاطى     -1
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ مساعد  الدكتورة/ عزة عبدالكريم حسان     -2

 الدكتورة/ مروة احمد محيسن -1

 )المشرف المشارك(

 مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه  جامعه االسكندرية
 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة الخامسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ ليلى احمد خليف 

 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/  ساهر ناهض حسن النخال   -(66)

 . 2017المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الربيع  

 -: وعنوانها
 "دراسة ملف مصل الدم لفيرو ابيشتاين بار فى مرضى التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو المصريين"

"STUDY OF EPSTEIN –BARR VIRUS SEROLOGICAL PROFILE IN EGYPTIAN 
PATIENTS WITH HASHIMOTO'S THYROIDITIS"   

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ  االستاذ الدكتور/ سميرنعيم اسعد    -1
 بطـب اإلسكندريةمساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه  أستـاذ  الدكتورة/ مروة احمد محيسن    -2
 الدكتورة/ ايمان طايع السيد -1

 )مشرف مشارك (

 بطـب اإلسكندرية مدرس الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية
 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 الدكتور/ طارق محمد سالم -4
 )مشرف مشارك (

 مدرس االمراض الباطنة   بطـب اإلسكندرية
 لخبرته العملية فى مجال الموجات الصوتية للغدة الدرقية وابحاث الغدة الدرقية.

 
 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/  عياد سمير عياد كامل جورجى  -(67)

 . 2015المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 ""الصورة السكانية االكلينيكية وااليضية لمرض السكرى فى سن الشباب فى محافظة االسكندرية
"THE DEMOGRAPHIC ,CLINICAL AND METABOLIC PROFILE OF DIABETES 

MELLITU IN YOUTH IN ALEXANDRIA GOVERNORATE"   
  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ  االستاذ الدكتور/ سميرحلمى اسعد خليل   -1

08-2018 



جامعة المعلوماتية الحيوية واالحصاء الطبية معهد البحوث الطبية  أستـاذ  االستاذ الدكتور/ عادل زكى عيد السيد   -2
 اإلسكندرية

 بطـب اإلسكندرية  استاذ االمراض الباطنة  االستاذ الدكتور/ مجدى حلمى زكريا مجلع -3
 الدكتورة/ نهى محمد جابر امين -4

 )مشرف مشارك (
 مدرس االمراض الباطنة   بطـب اإلسكندرية

 العملية في مجال البحث لخبرتها 

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة الخامسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ هدير سعد الصافى غازى   

وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/  يسرا زهران السيد ابو حديد المسجلة لدرجة  -(68)

 2016في االمراض الباطنة فصل الخريفالماجســتير  

 -: وعنوانها
دراسة مستوي فيتامين د وعوامل قياسية بنائيه اخري في العظام في مجموعة من سيدات مصريات  "

 باختالف شكل المالبس "
"STUDY OF SERUM 25-HYDROXYVITAMIN D LEVEL AND OTHER CERTAIN 

METABOLIC BONE PARAMETERS IN A GROUP OF EGYPTIANS FEMALE WITH 
DIFERNT CLOTHING STYLE  "   

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ  االستاذ الدكتور/ فهمي السيد أمارة   -1
 الدكتورة / ريم محمود فتح هللا  -2

 )مشرف مشارك(
 بطب االسكندرية االمراض الباطنة مدرس 

 لخبرته العملية في مجال البحث 
 الدكتورة/ نيفين لوي ميخائيل  -2

 )مشرف مشارك(
 بطب االسكندرية الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية مدرس 

 لخبرتها العملية في مجال البحث 
 

 

 
 رشا ابراهيم حمادة محمود حامدوافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/  -(69)

 .    2016المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فى  فصل الخريف 

 -وعنوانها :

 سنين""دراسة اختبارات الوظائف الرئويه ووظائف فسيولوجية تنفسية اخرى فى الم
"STUDY OF PULMONARY FUNCTION TESTS AND OTHER RESPIRATORY 

PHYSIOLOGICAL PARAMETERS IN ELDERLY  " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ  االستاذ الدكتور/محمد احمد مهنا    -1
 الصدرية بطـب اإلسكندرية أستـاذ االمراض االستاذ الدكتور/ محمد اهاب محمد محمد عطا -2
 الدكتورة/ ريم سعيد شعلة -3

 )المشرف المشارك(
 مدرس االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية 

 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 السيد سمير مشير عبدالغنى عبد ربةوافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/  -(71)

 . 2015لماجســتير  في االمراض الباطنة فى  فصل الخريفالمسجل لدرجة ا 

 -وعنوانها :

 "محافظة االسكندرية –معدالت انتشار مرض السكر وعتالل السكر الصائم لدى السكان البالغين فى قرية الكوبانية حى المنتزة"
"PREVALENCE OF DIABETES MELLITUS AND IMPAIRED FASTING GLUCOSE IN 

ADULT POPULATION AT ELQOBANIYAH VILLAGE, ALMONTTAZAH , ALEXANDRIA 
GOVERNORATE"  

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ االستاذ الدكتور/فتحى زكريا السيوى  -1
 الدكتور/ ريم محمود فتح هللااالستاذ  -2

 )المشرف المشارك (
 مدرس االمراض الباطنة بطب اإلسكندرية

 لخبرتها فى مجال البحث
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 -الباحث المساعد :
 طـالب بالفــرقة  الخامسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ احمد حسام الدين فؤاد رضا

 
 
 
 
 

 عبير عبدالحفيظ محمد نصاروافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/  -(71)

 . 2016المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فى  فصل الربيع  

 -وعنوانها :

تاثير عالج سوفوسبوفير المركب على معدل ترشيح كبيبات الكلى فى المرضى المصابين بالتهاب الكبدى الفيروسى المزمن سى "

" 
"THE EFFCT OF SOFOSBUVIR COMBINATION THERAPY ON ESTIMATED 
GLOMERULAR FILTERATION RATE IN CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS  

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ االستاذ الدكتور/السعيد حسن ابراهيم   -1
 استاذ االمراض الباطنة التجريبية واالكلينيكية معهد البحوث الطبية جامعه اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ محمد احمد البيلى  -2
 التجريبيه واالكلينيكية معهد البحوث الطبية جامعه اإلسكندرية استاذ مساعد االمراض الباطنة الدكتور/ حنان مصطفى مصطفى -3

 -الباحث المساعد :
 طـالب بالفــرقة  السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ شروق محمد عبدالغنى 

 

 

 نجيب جاد هللا سليموافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ دينا محمد  -(72)

 . 2016المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 "دراسة استخدام تركيز البوتاسيوم بالبول فى مرضى التهاب القولون التقرحى وعالقتة بنشاط المرض  "

"  A STUDY OF URINARY POTASSIUM CONCENTRATION IN ULCERATIVE COLITIS 
PATIENTS AND ITS CORRELATION WITH DISEASE ACTIVITY"  

  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة أستـاذ االستاذ الدكتور/صالح الدين احمد بدر الدين    -1

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة أستـاذ  االستاذ الدكتور/ وفاء محمد حسين مكى   -2

 بطـب اإلسكندريةمساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائيةأستـاذ  الدكتورة/ داليا عبدالمعطى النيلى    -3

 االدكتورة/ دعاء عبدة محمد حيدر  -4

 )المشرف المشارك(

 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها العمليه فى مجال البحث

 

 خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ أمانى على خليل نواروافقـــت اللجنــة علــي اعتماد  -(73)

 .  2017المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الربيع 

 -: وعنوانها
 "دراسة مقارنة بين استخدام الميتفورمين واالنسولين على الحالة االدراكية للمرضى المصريين من النوع الثانى السكرى  "
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"  COMPARATIVE STUDY BETWEEN METFORMIN AND INSULIN  USE ON 
COGNITIVE STATUS IN TYPE2 DIABETIC EGYPTIAN PATIENTS"  

  -السادة المشرفون:

 اإلسكندرية االمراض الباطنة أستـاذ االستاذ الدكتور/طلعت عبدالفتاح عبدالعاطى   -1

 بطـب اإلسكندريةمساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية أستـاذ الدكتور/ داليا عبدالمعطى النيلى  -2

 االدكتورة/ مى هشام بدرة -3

 )المشرف المشارك(

 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها العمليه فى مجال البحث

 -الباحث المساعد :
 ذ بطـــب اإلسكندريةطـالب بالفــرقة الخامسة  الــــطـــــالــــب/ حازم اشرف محمد الشيخ 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ مى محمود محمد مرسى  -(74)

 .2017المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فصل الربيع 

 -: وعنوانها
 "وعالقتة بنشاط المرض والتقدم االشعاعى فى مرضى التيبس الفقارى  35دراسة مستوى انترلوكين  "

"  STUDY OF SERUM IL-35 LEVEL IN ANKYLOSING SPONDYLITIS PATIENTS AND 
CORRELATION WITH DISEASE ACTIVITY AND RADIOGRAPHIC PROGRESSION "  

  -السادة المشرفون:

 اإلسكندرية االمراض الباطنة أستـاذ دكتور/أنا نشات ابو راية االستاذ ال  -1

 بطـب اإلسكندريةالباثولوجيا االكلينيكية والكيميائيةأستـاذ  االستاذ الدكتور/ منى وجدى عياد  -2

 استاذ االشعة التشخيصية بطـب اإلسكندرية االدكتور/ صالح الدين دسوقى ابو العنين -3

 -الباحث المساعد :
 طـالب بالفــرقة الثالثة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب / احمد محمد ابراهيم 

 

 

 مى محمد مجدى احمد شلبى وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/  -(75)

 .2016المسجلة لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة  فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 "دراسة خطر االصابة بداء السكرى الحملى لدى االناث اللواتى يخضعن للتخصيب المجهرى مقارنة بالحمل العفوى   "

" RISK OF GESTATIONAL DIABETES MELLITUS IN FEMALES UNDERGOING IN 
VITRO FERTILIZATION COMPARED TO SPONTANEOUS PREGNANCIES" 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ  االستاذ الدكتور/ يحيى مصطفى غانم        -1

 بطـب اإلسكندرية مساعد التوليد وامراض النساء  أستـاذ االستاذ الدكتور/ ياسر سعد الكسار     -2

 الدكتورة/ نهى محمد جابر امين    -3
 )المشرف المشارك (

 -المساعد :الباحث 
 طـالب بالفــرقة الخامسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ فرح محمود فتحى النجار   

 

 مدرس االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية
 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 
 طالبة بالفرقه الرابعة بطـب اإلسكندرية
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 ندى أحمد عثمان عبد الرحيم وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/  -(76)

 . 2017المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الربيع 

 -: وعنوانها
 "ى المصريين   بالدم كعامل لنشاط مرض التهاب القولون  التقرحى فى بعض المرض 23دراسة االنترلوكين "

" THE STUDY OF  SERUM INTERLEUKIN -23 AS INFLAMMATORY MARKER OF 
ACTIVITY IN ULCERATIVE COLITIS IN SOME OF THE EGYPTIAN PATIENTS" 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ االستاذ الدكتور/محمد تامر عفيفى   -1

 استاذ الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائيةبطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/منى وجدى عياد   -2

 الدكتور/خالد على عبد العاطى     -3
 )المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة   مدرس
 لخبرته العملية فى مجال البحث

 

 ايمان سمير محمد عمارـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـح -(77)

 .2016المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
دراسة العالقة بين مستوى حمض اليوريك فى البالزما وعوامل الخطورة االيض قلبيه وتصلب الشرايين المبكر بين السكان "

 "المصريين   
" RELATION OF SERUM URIC ACID , CARDIOMETABOLIC RISK FACTORS AND 

EARLY ATHEROSCLEROSIS AMONG EGYPTIAN POPULATION" 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ االستاذ الدكتور/عادل محمد أنور خليفة  -1

 الدكتور/نهى محمد جابر أمين  -2
 المشارك()المشرف 

 مدرس االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية
 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 الدكتور/محمد مسعود رضوان     -3
 )المشرف المشارك(

 مدرس االشعة التشخيصية بطـب اإلسكندرية 
 لخبرته العملية فى مجال البحث

 -الباحث المساعد :
 طـالب بالفــرقة الخامسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ سارة صالح عبدالمنعم علوان 

 

 
 طـالبة بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية

 أحمد فتح هللا صدقى  محمد اسماعيل وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/  -(78)

 .2017الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل  الخريف المسجل لدرجة 
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 -: وعنوانها
 "السائل فى مصل الدم بحدوث نزف الدوالى فى مرضى التشمع الكبدى    163ارتباط سى دى "

" CORRELATION OF SERUM SOLUBLE CD163 TO THE OCCURRENCE OF 
VARICEAL HEMORRHAGE IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ االستاذ الدكتور/محمد يسرى طاهر راشد         -1

 استاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية الدكتور/عبير شوقى محمد الحديدى      -2

 الدكتور/ عاصم احمد عثمان الشنديدى    -3
 )المشرف المشارك(

 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية 
 لخبرته العملية فى مجال البحث

 -الباحث المساعد :
 طـالب بالفــرقة الخامسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ نــديــم عــبــدهللا الـبــتـيــبـســى

 

 
 طـــالــب بالفــرقة السادسة  بطـــب اإلسكندرية

 
 
 

 محمد هشام محمد عادل على النشاروافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/  -(79)

 . 2016المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
( لجين مستقبالت هرمون الميالتونين فى مرضى الغسيل  RS13140012الطفرة احادية النيوكليوتيدة )دراسة هرمون الميالنين "

 "الكلوى كعامل خطورة لتصلب االوعية الدموية
" A STUDY OF MELATONIN AND SNP RS13140012 IN HEMODIALYSIS PATIENTS 

AS RISK FACTOR FOR ATHEROSCLEROSIS" 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ االستاذ الدكتور/علياء على االجهورى   -1

 استاذ مساعد الباثولوجيا االكلينكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية الدكتورة/ايمان طايع السيد  -2

 الدكتور/طارق محمد سالم     -3
 )المشرف المشارك(

 مدرساالمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية 
 لخبرته العملية فى الميالتونين وجيناتة 

 الدكتورة/نهى محمد الخولى      -4
 )المشرف المشارك(

 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية 
 لخبرتها العملية فى االستصفاء الدموى 

 -الباحث المساعد :
 طـالب بالفــرقة الخامسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ شروق محمد احمد عبد الغنى   

 

 طـالبة بالفــرقة السادسة  بطـــب اإلسكندرية

 


