
 المسجلين موضوعات بحث الماجستير في االمراض الباطنة

 

 عبد المنعم بشرسلوى محمد محمود وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/  -(1)

 . 2013المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 "مستوى بروتين سى التفاعلى عالى الحساسية واالكتئاب فى كبار السنالعالقة بين "

" RELATIONSHIP BETWEEN HIGH SENSITIVITY C- REACTIVE 

PROTEIN LEVEL AND DEPRESSION IN ELDERLY PATIENTS " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة    أستـاذ االستاذ الدكتور/منى محمد المسكى          -1

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

 استاذ الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية  االستاذ الدكتور/ منى وجدى عياد    -3

 الدكتور/ على محمود على رمضان    -4

 )المشرف المشارك(

 مراض الباطنة بطـب اإلسكندرية مدرس اال

 لخبرته فى مجال امراض الشيخوخه

 

 

 بسمة التميمى محمد حسنوافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/  -(2)

 . 2013المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 "فى اعتالل الكلى السكرى من النوع الثانى  Tدور الخاليا التنظيمية "

"ROLE OF T REGULATORY CELLS IN TYPE 2 DIABETIC 

NEPHROPATHY   

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة   أستـاذ االستاذ الدكتور/ عمرو محمد عبيد       -1

 الدكتورة/رشا ابراهيم جاويش   -2

 )مشرف مشارك (

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة  مدرس

 لخبرتها في مجال البحث

 الدكتورة/سلمى عالء الدين امبابى  -3

 )مشرف مشارك(

 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية  بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها في مجال البحث 

 -الباحث المساعد :
 طـالب بالفــرقة الخامسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ فاطمة الزهراء محمود مرشد  

 

 

 طـالبة بالفــرقة الخامسة  بطـــب اإلسكندرية

 شيماء رمزى مسعود محمد شعلة وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/  -(3)

 . 2016الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الربيع المسجلة لدرجة 

 -: وعنوانها
 "دراسة تاثير السيكلوفوسفاميد على هرمون االنتى موالريان لدى مرضى الذئبة الحمراء "

"STUDY OF THE IMPACT OF CYCLOPHOSPHAMIDE ON 

ANTIMULLERIAN HORMONE (AMH) IN PATIENTS WITH SYSTEMIC 

LUPUS ERYTHEMATOSUS  " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة   أستـاذ االستاذ الدكتور/مجدى عبد العزيز زهيرى       -1

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة   أستـاذ االستاذ الدكتور/انا نشات ابو رية   -2

 الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية  بطـب اإلسكندريةاستاذ  االستاذ الدكتور/صالح احمد مروزق    -3

 استاذ التوليد وامراض النساء  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/احمد محمد نجاتى     -4

 -الباحث المساعد :
 طـالب بالفــرقة الخامسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ اسراء رمزى محمد  

 

 

 بالفــرقة الثانية  بطـــب اإلسكندريةطـالبة 

1-2019 



 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ فدوى عادل الشحات ابراهيم  -(4)

 .2017المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فى فصل الربيع 

 -: وعنوانها
 "بمصل الدم كعامل نشاط مرضى التهاب االمعاء المزمن  9-دراسة تركيز الماتريكس ميتالوبروتينيز "

" STUDY OF SERUM MATRIX METALLOPROTEINASE-9 

CONCENTRATION AS A MARKER OF DISEASE ACTIVITY IN 

PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE " 

  -السادة المشرفون:

 

 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ هدير  خميس بسيونى اسماعيل ابو يوسف -(5)

 . 2017المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنةفى فصل الربيع   

 -: وعنوانها
تقييم تاثير عقار الميتفورمين لتحسين االستجابة لمرضى سرطان الكبد الخلوى المتقدم تحت العالج "

 "بعقار الفلورويوراسيل
"   EVALUATION OF METFORMIN SENSITIVITY MEDIATED TO 5 

FLUROURACIL IN ADVANCED HEPATOCELLULAR CARCINOMA 

PATIENTS  " 

  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ األستـاذ الدكتور/عمرو على عبدالمعطى  -1

 بطب اإلسكندرية االمراض الباطنة استاذ  األستـاذ الدكتور/يحيى مصطفى غانم   -2

 استاذ عالج الورام والطب النووي بطـب اإلسكندرية األستـاذ الدكتور/يسرى عبد المجيد رستم    -3

 استاذ مساعد االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية الدكتور/ايهاب مصطفى حسونة  -4

 -الباحث المساعد :

 طـالبة بالفرقه السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ ايه امين يوسف امين 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ محمد عبدالناصر عبدالكريم عبدالفضيل  -(6)

 . 2017المسجلة لدرجة الماجســتير في االمراض الباطنة فى فصل الربيع 

 -: وعنوانها

 "دراسة التغيرات فى البطين االيسر من حيث التضخم واالتساع والكسر القذفى قبل وبعد زراعة الكلى "
"   STUDY OF LEFT VENTRICLE HYPERTROPHY, DILATATION AND 

EJECTION FRACTION CHANGES BEFORE AND AFTER KIDNEY 

TRANSPLANTATION " 

  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ األستـاذ الدكتور/منتصر محمد حسين زيد  -1

 بطب اإلسكندرية مساعد امراض القلب استاذ  الدكتور/ايمان محمد الشرقاوى   -2

 الدكتورة/نهى محمد الخولى     -3

 )المشرف المشارك(

 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 فى مجال البحث لخبرتها العمليه

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة  أستـاذ الدكتور/وفاء محمد حسين االستاذ  -1

 استاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية الدكتورة/ داليا عبدالمعطى النيلى  -2

 استاذ مساعد االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية  الدكتور/ ايمن محمد شمسيه -3

 دعاء عبده محمد حيدرالدكتور/  -4

 )المشرف المشار ك (

 مدرس االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية 

 لخبرتها فى مجال البحث
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3-2019 



 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ يسرا نعيم محمود ابراهيم الرن -(7)

 . 2017المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فى فصل الربيع  

 -: وعنوانها

تاثير عقار سيمفاستاتين على ديناميكية الوريد البابى فى مرضى تليف الكبد الفيروسى "سى " "

 المصريين وعالقتة بمستوى المصنع البطانى الوكسيد النيتريك بالمصل 
"   EFFECT OF SIMVASTATIN ON PORTAL HEMODYNAMICS IN 

EGYPTIAN HCV CIRRHOTIC PATIENTS AND ITS RELATION TO 

SERUM ENDOTHELIAL NITRIC OXIDE SYTHASE LEVEL  " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ األستـاذ الدكتور/محمد يوسف الحصافى  -1

 اإلسكندريةجامعه االمراض الباطنة التجريبيه واالكلينيكة معهد البحوث  استاذ  األستـاذ الدكتور/جمال احمد محمد امين   -2

 جامعه اإلسكندريةالتجريبيه واالكلينيكة معهد البحوث  استاذ مساعد االمراض الباطنة الدكتورة/مروة احمد عبدالسالم مدكور   -3

 الدكتورة/هناء محمود على دنيا   -4

 )المشرف لمشارك (

 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائيه بطب اإلسكندرية

 البحثلخبرتها فى مجال 
 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ رانيا بدر الدين حسن السيد  -(8)

 . 2015المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فى فصل خريف 

 -: وعنوانها
 "قياس مستوى الهيموجلوبين السكرى وسكر الدم الصائم فى مرضى متالزمة تكيس المبايض "

"   MESUREMENTS OF HBA1C, AND FASTING PLASMA GLUCOSE IN 

PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME  " 

  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ األستـاذ الدكتور/فتحى زكريا السيوى  -1

 بطـب اإلسكندريةالتوليد وامراض  النساء استاذ  األستـاذ الدكتور/عبدالمنعم على فوزى   -2

 استاذ مساعد االمراض الباطنةبطـب اإلسكندرية الدكتورة/مى هشام بدره   -3

 -الباحث المساعد :

 طـالبة بالفرقه الثالثة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ نادين مدحت محمود عثمان 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ سماح انور محمد قطب حربى -(9)

 . 2015المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 "الصورة الوبائية االكلينيكية وااليضية لمرض السكرى من اطفال المدارس فى االسكندرية  "

"   THE CURRENT DEMOGRAPHICAL, CLINICAL AND METABOLIC 

PROFILE OF DIABETES MELLITUS IN SCHOOL CHILDREN IN 

ALEXANDRIA  " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ خليل األستـاذ الدكتور/سمير حلمى اسعد  -1

 جامعه اإلسكندريةالمعلوماتية الحيوية واالحصاءات معهد البحوث الطبية استاذ  األستـاذ الدكتور/عادل زكى عبدالسيد   -2

 استاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية األستـاذ الدكتور/مجدى حلمى مجلع   -3

 جابر امين الدكتور/نهى محمد  -4

 )المشرف المشارك(

 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها العمليه فى مجال البحث

 -الباحث المساعد :

 طـالبة بالفرقه الخامسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ هدير سعد الصافى غازى 

 

 

 

 

 



 

 

الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/ كريم مصطفى مرزوق ابراهيم  المسجل لدرجة وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة  -(1)

 . 2015الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
س فى مرضى السكرى من النوع  29و  192"العالقة بين الحمض النووى الريبوزى متناهى الصغر 

 " الثانى وعالقتها باعتالل الكلى السكرى  

"ASSOCIATION OF SERUM MICRO-RAN 192 AND 29 C IN PATIENTS WITH TYPE 2 

DIABETES MELLITUS IN ASSOCIATION WITH KIDNEY DISEASE " 

  -لمشرفون:السادة ا

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ االستاذ الدكتور/طلعت عبدالفتاح عبد العاطى  -1

 استاذ مساعد االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية عزة عبد الكريم اسماعيل حسان  الدكتورة/  -2

معهد البحوث الطبية جامعه الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية استاذ مساعد  رانيا محمد حسن الشرقاوى  الدكتورة/  -3

 االسكندرية

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ دينا محمد محمود عبد القوي  -(2)

 . 2013المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 "دراسة مرض القدم السكري في مرضي السكر من النوع الثاني وامراض الكلي المزمنة "

"   STYDY OF DIABETIC FOOT DISEAE IN TYPES2 DIABTIENTS 

PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE" 

  -السادة المشرفون:
 اإلسكندرية بطـباالمراض الباطنة أستـاذ االستاذ الدكتور/ مجدي حلمي مجلع   -1

 استاذ  االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ايمان عزت الجوهري    -2

 الدكتورة / نهي محمد جابر   -3

 )مشرف مشارك(

 مدرس االمراض الباطنة بطب االسكندرية 

 لخبرتها في مجال البحث 

 -الباحث المساعد :

 طـالب بالفرقه الخامسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ مروان أحمد مجدي رشاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2019 
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 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ هدير عادل محمد محمد منير ابراهيم -(3)

 . 2016الخريف المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فى فصل 

 -: وعنوانها
 "دراسة مستوى الريناليز بمصل الدم كمؤشر حيوى تكهنى فى مرضى الحاالت الحرجه ذوى االصابة الكلوية الحاده"

"   STUDY OF PLASMA RENALASE LEVEL AS A PROGNOSTIC 

BIOMARKER IN CRITICALLY ILL PATIENTS WITH ISCHEMIC ACUTE 

KIDNEY INJURY" 

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

 الدكتور/نيفين لويس ميخائيل سعد-2

 )مشرف مشارك(

 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية

 لخبرته فى مجال البحث

 الغنيمىالدكتور / هشام عبدهللا محمد   -3

 )مشرف مشارك(

 مدرس االمراض الباطنة بطب االسكندرية 

 لخبرته في مجال حاالت الكلى الحرجة

 الدكتور / عماد حمدى حموده محمد   -4

 )مشرف مشارك(

 مدرس الطب الحرج بطب االسكندرية 

 لخبرته في مجال الحاالت الحرجة 

المقـدمــة مــن الطبيب/ حسام احمد شوقى عبد الغنى فياض  المسجل وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث  -(4)

 .2014لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل  الربيع 

 -: وعنوانها
الفيبروسكان مقارنة مع ادوات الفحص البسيطة غير الغازية فى تقييم تليف الكبد فى مرضى الكبد الدهنى غير "

 "الكحولى

" FIEROSCAN COMPARED TO SIMPLE NON-INVASIVE SCREENING 

TOOLS IN ASSESSMENT OF LIVER FIBROSSIS IN NONALCOHOLIC 

FATTY LIVER PATIENTS " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةامراض الباطنةأستـاذ االستاذ الدكتور/محمد تامر عفيفى -1

 امراض الباطنة بطـب اإلسكندريةاستاذ مساعد  الدكتور/ايمن محمد شمسية   -2

 استاذ مساعد االشعة التشخيصية والتدخليةبطـب اإلسكندرية الدكتور/محمد محمود الشافعى  -3

 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ والء احمد محمد عيد ريشة -(5)

 .2016فى فصل الخريف  االمراض الباطنةالمسجلة لدرجة الماجســتير  في 

 -: وعنوانها
مستوى البروتين المالزم للسكاريد الدهنى بمصل الدم كمؤشر حيوى تكهنى وتنبؤى فى مرض التليف الكبدى  "

 "المصاحب الصابة الكلوية الحادة

 "SERUM LIPOPOLYSACCHARIDE BINDING PROTEIN AS A 

PREDICTOR AND PROGNOSTIC BIOMARKER FOR CIRRHOSIS 

RELATED ACUTE KIDNEY INJURY "  

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

 الدكتورة/نيفين لويس ميخائيل سعد   -2

 )المشرف المشارك(

 مدرس الباثولوجيا الكيميائية واالكلينيكيةبطـب اإلسكندرية

 لخبرتها فى مجال البحث

 الدكتور / هشام عبدهللا محمد الغنيمى   -3

 )المشرف المشارك(

 مدرس االمراض الباطنةبطب االسكندرية 

 االصابة الكلوية الحادةلخبرته العملية فى مجال 

 الدكتور / محمد عادل عبدالعزيز   -4

 )المشرف المشارك(

 مدرس طب المناطق الحارةبطب االسكندرية 

 لخبرته فى مجال البحث

 

6-2019 



 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ مروة الصافى عباس حسين -(6)

 .2015فى فصل الخريف  االمراض الباطنةالمسجلة لدرجة الماجســتير  في 

 -: وعنوانها
 "دراسة مستوى فيتامين د وعالقتة بحدوث داء سكر الحمل فى السيدات المصريات"

 "VITAMIN D LEVEL AND ITS RELATION TO DEVELOPING 

GESTATIONAL DIABETES MELLITUS IN EGPTIAN FEMALES "  

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ االستاذ الدكتور/فهمى السيد امارة -1

 استاذ مساعد امراض الباطنة بطـب اإلسكندرية الدكتور/كامل حميده رحومه  -2

 استاذ مساعد التوليد وامراض النساء بطب االسكندرية  الدكتورة / رحاب السعيد نور الدين  -3

 استاذ مساعد الباثولوجيا الكيميائية والكيميائية واالكلينيكيةبطب االسكندرية  الدكتورة/ ريهام عبد الحليم ابو الوفا  -4

 -الباحث المساعد :

 طـالبة بالفرقه السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ ايه عادل خليفة

 الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ ايمان سعيد فوزى البناوافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة  -(7)

 .2015فى فصل الخريف االمراض الباطنة المسجلة لدرجة الماجســتير  في 

 -: وعنوانها
 "مالون داى الديهايد لدى مرضى السكر من النوع الثانى وعالقته بعوامل الخطورة على القلب واالوعية الدموية  "

"    MALONDIALDEHYDE IN TYPE2 DIABTICS AND ASSOCIATION 

WITH CARDIOVASCULAR RISK FACTORS" 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ االستاذ الدكتور/ماجى عبدالمنعم شلش   -1

 الدكتورة/مى هشام بدرة  -2

 )المشرف المشارك(

 اإلسكندريةمدرس االمراض الباطنة بطـب 

 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 الدكتورة / سلمى عالء الدين امبابى   -3
 )المشرف المشارك(

 مدرس الباثولوجيا الكيميائية واالكلينيكيةبطب االسكندرية 

 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 -الباحث المساعد :

 الخامسة بطـــب اإلسكندريةطـالب بالفرقه  الــــطـــــالــــب/ محمد حسنى مرعى

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/ محمد فايز مهدى بدر -(8)

 .2015فى فصل الربيع  االمراض الباطنةالمسجل لدرجة الماجســتير  في 

 -: وعنوانها
 "مستوى البروتين المالزمة للسكاريد الدهنى بمصل الدم وعالقتة بمقاومة االنسولينفى مرض السكر اثناء الحمل "

"   LIPOPOLYSACCHARIDE BINDING PROTEIN SERUM LEVEL AND 

ITS RELATION TO INSULIN RESISTANCE IN DIABETES MELLITUS 

WITH PREGNANCY" 

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

 الدكتورة/نيفين لويس ميخائيل  -2

 )المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندريةوالكيميائية   مدرس الباثولوجيا الكيميائية واالكلينيكية

 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 الدكتورة / ريم محمود فتح هللا  -3
 )المشرف المشارك(

 بطب االسكندرية االمراض الباطنة مدرس 

 لخبرتها العملية فى مجال السكر المصاحب للحمل

 

 

 

 

 



 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ مي سعيد عباس محمود الجندي  -(9)

 .2017فى فصل الربيع  االمراض الباطنةالمسجلة لدرجة الماجســتير  في  

 -: وعنوانها
تأثير ممارسة الرياضة أثناء الغسيل الكلوي علي تصلب الشرايين وقياس الموجات فوق الصوتية علي القلب في  "

 "مرضي الغسيل الكلوي 

"   the IMPACT OF INTRADIALYTIC EXERCISE ON ARTERIAL STIFFNESS 

AND ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS IN HEMODIALYSIS PATIENTS" 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ االستاذ الدكتور/صالح سعيد ابراهيم نجا  -1

 التجريبية معهد البحوث الطبية جامعة  اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ االستاذ الدكتور/ايمان صالح الدين خليل   -2

 الدكتورة/أميرة حسن محمد   -2

 )المشرف المشارك(

التجريبية معهد البحوث الطبية جامعة  اإلسكندرية االمراض الباطنة مدرس 

 لخبرتها فى مجال البحث

 لدكتورة / أماني محمد صديق ا  -3
 )المشرف المشارك(

التجريبية معهد البحوث الطبية جامعة  اإلسكندرية االمراض الباطنة مدرس 

 لخبرتها فى مجال البحث

 -الباحث المساعد :

 طـالبة بالفرقه السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ عمرو خالد شوقي محمد موسي 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/ احمد عبد النبى محمد ابراهيم غالى -(11)

 . 2016المسجل لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
–معدالت انتشار مرض السكر واعتالل السكر الصائم لدى السكان البالغين فى قريه تل العيس مدينة العالمين   "

 محافظات مرسى مطروح" 
"PREVALENCE OF DIABETES MELLITUS AND IMPAIRED FASTING 

GLUCOSE IN ADULT POPULATION AT TAL AL –EIS VILLAGE , 

ELALAMEIN CITY ,  MATROUH  GOVERNORATE " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ االستـاذالدكتور/فتحى زكريا السيوى   -1

 الدكتور / مى هشام بدره   -2

 )المشرف المشارك (

 بطـب اإلسكندريةمدرس االمراض الباطنة 

 لخبرتها العملية  فى مجال البحث

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/ اسماء محمد انور عبدالمجيد  -(11)

 .2017المسجل لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة فى فصل  الربيع 

 -: وعنوانها
 التقييم الشامل لدى مرضى سرطان البروستاتا الموضعى المسنين بعد العالج التام بالشعاع او االستئصال الجراحى"  "

" COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSMENT OF ELDERLY 

LOCALIZED PROSTATE CANCER PATIENTS WHO UNDERWENT 

DEFINITIVE RADIOTHERAPY OR RADICAL PROSTATECTOMY " 

  -سادة المشرفون:ال
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة    أستـاذ االستـاذالدكتور/ سوزان نشات ابو ريه   -1

 بطـب اإلسكندريةجراحة المسالك البولييه والتناسليه   استاذ االستـاذالدكتور / احمد عبدالعزيز العبادى    -2

 بطب االسكندرية استاذ مساعد عالج االورام والطب النووى    الدكتور / محمد فاروق مصطفى  -3
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 علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ سارة بكر احمد زقزوق  -(12)

 . 2015المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 "العالقه بين الضغط االخمصى الذروى ومضاعفات االوعية الدمويه الدقيقة لمرضى السكرى من النوع الثانى  "

"  RELATION OF PEAK PLANTAR PRESSURE TO MICROVASCULAR 

COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES" 

  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ االستـاذالدكتور/على احمد عبدالرحيم  -1

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة     أستـاذ االستـاذالدكتور/  سمير حلمى اسعد خليل   -2

 البحوث جامعه اإلسكندريةأستاذ  المعلوماتية الطبية واالحصاء الطبى  معهد  االستـاذالدكتور / عادل زكى عبدالسيد   -2

 الدكتور / نهى محمد جابر امين -1

 )المشرف المشارك( 

 مدرس االمرض الباطنة  بطب اإلسكندرية

 لخبرتها العمليه فى مجال البحث

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ مريم محمود يحيى عبدالخالق صبحى الحفني -(13)

 .2016لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فى فصل  الربيع المسجلة 

 -: وعنوانها
أ كمتنبئ لعودة سرطان الخاليا الكبدية بعد االجتثاث باستخدام الموجات قصيرة  14دور البروتين البشرى يو ثرى  "

 "المدى

"  THE ROLE OF HUMAN U THREE PROTEIN 14A AS A PREDICTOR 

FOR HEPATOCELLULAR CARCINOMA RECURRENCE AFTER 

MICROWAVE ABLATION " 

  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ االستـاذالدكتور/عمرو على عبد المعطى  -1

 بطـب اإلسكندريةعلم االمراض  أستـاذ االستـاذالدكتور/  ناهد محمد بدور   -2

 أستاذ  مساعد االمراض الباطنة  بطب اإلسكندرية الدكتور / بيريهان السيد سالم   -2

 -الباحث المساعد :

 طالب بالفرقه الثالثه   بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/  احمد محمد ابراهيم 

 

 اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/ سليم يحيى  سليم محمود خميسوافقـــت اللجنــة علــي  -(14)

 .2015المسجل لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة  فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 "تقييم االمعاء الدقيقه عن طريق منظار االمعاء الدقيقة ثنائى البالون فى مرضى كرونز  "

"EVALUATION OF SMALL BOWEL BY DOUBLE – BALLOON 

ENTEROSCOPY IN PATIENTS WITH CROHN 'S DISEASE " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ  االستـاذالدكتور/عزت على احمد        -1

 اإلسكندريةبطـب علم االمراض  أستـاذ  االستـاذالدكتور/ ناهد محمد بدور  -2

 أستـاذ االشعه التشخيصية والتدخليةبطـب اإلسكندرية محمد عيد ابراهيماالستـاذالدكتور /  -3

 خالد على عبد العاطىالدكتور /   -4

 )المشرف المشارك(

 مدرس االمراض الباطنةبطـب اإلسكندرية

 لخبرتة  فى مجال البحث

8-2019 
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 الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ بسمة السيد محمود سعيد محمود ادريس وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة -(15)
 .2017المسجلة لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة  فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 "معدل انتشار مسببات االسهال المزمن بين المرضى المترددين على المستشفى الرئيسى الجامعى باالسكندرية"

" PREVELANCE OF ELTIOLOGIES OF CHRONIC DIARRHEA AMONG PATIENTS 
ATTENDING ALEXANDRIA MAIN UNIVERSITY HOSPITAL" 

  -السادة المشرفون:

 استاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستـاذالدكتور / هدى عبدالحليم الرفاعى   -1

 الدكتور/ فهمى حلمى حبلص  -2

 )المشرف المشارك(
 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 لخبرتة العلمية فى مجال البحث
 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ نورهان يسرى السيد عيسى  -(16)

 . 2018المسجلة لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة  فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 "تروبونين ت عالى الحساسية فى مرضى السكرى من النوع الثانى وعالقته بمقاومة االنسولين وخطر القلب االيضى  "

"  HIGH SENSITIVITY CARDIAC TROPONIN T IN PATIENT WITH TYPE 2 DIABETES 
MELLITUS: RELATION TO INSULIN RESISTANCE AND CARDIO METABOLIC RISKS 

" 

  -السادة المشرفون:
 استاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستـاذالدكتور /طلعت عبدالفتاح عبدالعاطى  -1
 الباطنة بطـب اإلسكندريةاستاذ االمراض  الدكتور/ ايمان يوسف مرسىاالستاذ   -2
 استاذ الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية  بطـب اإلسكندرية االستـاذالدكتور / منى وجدى عياد  -3

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ هبة عبدالفتاح عبدالمعطى تاج الدين -(17)
 .2016االمراض الباطنة  فى فصل الخريف المسجلة لدرجة الماجســتير  في  

 -: وعنوانها
 "دراسهلمستوى مادة الزونيولين فى مصل الدم للتنبؤ بحدوث سكر الحمل فى النساء المصريات"

" STUDY OF SERUM ZONULIN LEVEL AS AN EARLY  PREDICTOR FOR 
GESTATIONAL DIABETES IN EGYPTIAN FEMALES" 

  -السادة المشرفون:
 استاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستـاذالدكتور /محمد على البحراوى  -1
 الدكتورة/ مى هشام بدره  -2

 )المشرف المشارك(
 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها العلمية فى مجال البحث
 الدكتورة/ سلمى عالء الدين امبابى  -3

 )المشرف المشارك(
 الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندريةمدرس 

 لخبرتها العلمية فى مجال البحث
 الدكتور/ هشام عادل فزارى   -4

 )المشرف المشارك(
 مدرس التوليد وامراض النساءبطـب اإلسكندرية

 لخبرته العلمية فى مجال البحث
 

 

11-2019 



 

 

 

 الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ دينا عادل احمد حسن ابراهيموافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة  -(18)

 .2015المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل الخريف 

 -: وعنوانها
بالمصل وعالقته بالخلل االنبساطى لعضله القلب عند مرضى الفشل الكلوى  23-دراسة مستوى معامل نمو الخاليا الليفية   "

 "المزمن 

"  STUDY OF SERUM FIBROBLAST GROWTH FACTOR 23 IN RELATION TO 
DIASTOLIC DYSFUNCTION IN CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS " 

  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ االستـاذالدكتور/شريف عزيز زكى   -1

 بطـب اإلسكندريةمساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية   أستـاذ الدكتورة/  منى وجدى عياد   -2

 أستاذ مساعد االمراض الباطنة اإلسكندرية  الدكتورة / هبة سليم الشاعر   -2

 الدكتور / محمد خالد الفقى  -4

 )المشرف مشارك(

 مدرس امراض القلب واالوعيه الدمويه  بطب اإلسكندرية 

 الصوتيه على القلب لخبرته فى مجال الموجات فوق

 -الباحث المساعد :

 طـالب بالفرقه السادسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/  فاطمة الزهراء محمود مرشد

 حالوةوافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ اسماء عبدالشافى الشرنوبى محمد -(19)

 .2016في االمراض الباطنة فصل الخريف   المسجلة لدرجة الماجســتير

 -: وعنوانها
معدل انتشار وعوامل الخطورة لنوبات الحمض الكيتوني المتكرره فى المرضى البالغين المصابين بمرض السكر من النوع "

 "االول

"  REVELANCE AND RISK FACTORS OF RECURRENT DIABETIC KETOACIDOSIS IN 
ADULTTYPE 1 DIABETIC PATIENTS " 

  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ االستـاذالدكتور/طلعت عبدالفتاح عبدالعاطى -1

 الدكتورة/  ريم محمود فتح هللا    -2

 )المشرف مشارك(

 مدرس امراض الباطنةبطـب اإلسكندرية

 لخبرتها فى مرض السكر ومضاعفاته

 -الباحث المساعد :

 طـالبة بالفرقه الخامسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة /  هند محمد عرفان السمان

 

 

 

12-2019 



 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ ثريا محمد سعيد غازى  -(21)

 .2017المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فصل  الخريف 

 -: وعنوانها
 "دراسة عن تقييم العامل العظمى المحفز كمؤشر مبكر العتالل الكلى بمرضى السكرى من النوع الثانى "

"  STUDY OF SERUM OSTEOINDUCTIVE FACTOR AS AN EARLY MARKER OF 
NEPHROPATHY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETIS " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ االستـاذالدكتور/محمد على البحراوى  -1
 بطـب اإلسكندريةمساعد االمراض الباطنة  أستـاذ الدكتورة/  نهى محمد جابر امين  -2
 أستاذ مساعد الكيميائية الحيوية الطبية اإلسكندرية  الدكتورة / ياسمين عمرو عيسى  -3

 

 اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ رنا ابراهيم حسان احمد قرينوافقـــت -(21)
 . 2017المسجلة لدرجة الماجســتير في االمراض الباطنة فصل الربيع 

 -: وعنوانها
الكلوى من الدرجة الثالثه دراسة التاثير االيجابى لعقار الفيبوكسوستات على الكلى مقارنة باالللوبيورينول فى مرضى الفشل "

 "والرابعة الذين يعانون من فرط حمض اليوريك بالدم
"RENOPROTECTIVE EFFECT OF EFFECT OF FEBUXOSTAT COMPARED WITH 

ALLOPURINOL IN HYPERURICEMIC CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS STAGE 
3 AND 4" 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ د نعينع االستـاذالدكتور/ياسر احم -1
 بطـب اإلسكندريةمساعد االمراض الباطنة  استاذ الدكتورة/ هبة سليم الشاعر  -2

 
 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ هالة محمد حبشى شقيدف-(22)

 . 2016الباطنة  فى فصل الخريف  لدرجة الماجســتير  في االمراض

 -: وعنوانها
تاثير العامل المحفز لهرمون االريثروبويتين )ايبوتين الفا ( على الهيموجلوبين السكرى فى مرضى القصور الكلوى "

 "النهائى الخاضعين لالستصفاء الدموى المنتظم  

"  EFFECT OF ERYTHROPOIESIS STIMULATING AGENT (EPOETIN 

ALPHA) ON HBALC IN PATIENTS WITH END STAGE RENAL DISEASE 

ON REGULAR HAEMODIALYSIS " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ االستاذ الدكتور/ شريف عزيز زكى    -1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      الدكتور/ نهى محمد الخولى   -2

 مشارك()المشرف ال

 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها فى مجال االستصفاء الدموى 

 -الباحث المساعد :
 طالب بالفرقه الرابعة طـب اإلسكندرية الطالب / اسامة محمود خطاب

 

 

 

 

1-2020 



 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ معتز جابر عبد المقصود أحمد الغنام -(23)

 . 2015لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 "في المرضي المصريين المسنيين  Cمعدل انتشار وعوامل الخطر المرتبطة بااللتهاب الكبدي الوبائي "

"  PREVALENCE AND ASSOCIATED RISK FACTORS OF HEPATITIS C 

IN ELDERLY EGYPTIAN PATIENTS" 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ االستاذ الدكتور/ سوزان نشأت ابو ريه     -1

 بطـب اإلسكندريةطب المناطق الحارة أستـاذ االستاذ الدكتور/ عبد الفتاح فهمي هنو  -2

 بطـب اإلسكندريةطب المجتمع  أستـاذ االستاذ الدكتور/ درية السيد مليس      -3

 الدكتور/علي محمود علي رمضان   -4

 )المشرف المشارك(

 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها العلمية في مجال امراض الشيخوخة 
 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ رضوى سعيد عطية النحراوى-(24)

 . 2016المسجلة لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
تاثير المضادات المباشرة لفيروس سى على الفا فيتوبروتين وبعض السيتوكينات فى مرضى االستصفاء الكلوى الدموى "

 "المصابون بفيروس التهاب الكبد الوبائى سى 

"  EFFECT OF DIRECT ACTING ANTIVIRALS ON ALPHA FETOPROTEIN AND SOME 

CYTOKINES IN HEPATITIS C INFECTED HEMODIALSIS PATIENTS  " 

  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة    أستـاذ االستاذ الدكتور/ شريف عزيز زكى    -1
 استاذ الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية الدكتور/ منى وجدى عياد  -2

 الباطنة بطـب اإلسكندريةاستاذ مساعد االمراض  الدكتور/ محمد سعيد عبد السالم  -3

 -الباحث المساعد :

 طالبة بالفرقه السادسةطـب اإلسكندرية الطالبة / شروق اشرف على

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ ماجي السيد أحمد الديب  -(25)

 .2017فصل الخريف لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فى المسجلة 

 -: وعنوانها
 "المقارنة بين المعادالت المختلفة سرعه الترشيح الكبيبي في كبار السن المصريين "

"  COMPARING DIFFERENT EQUATIONS FOR GLOMERULAR 

FILTERATION RATE CALCULAION IN AN EGYPTIAN ELDERLY 

POPULATION " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة    أستـاذ االستاذ الدكتور/ ياسر احمد نعينع   -1

2-2020 

3-2020 



 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة  استاذ مساعد  الدكتورة/ياسمين صالح نجا   -2

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ نرمين السيد عبدالطيف رجب    -(26)

 . 2018لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف المسجلة 

 -: وعنوانها
 "دراسة النمط البكتيرى ومقاومة المضادات الحيوية فى المرضى اللذين يعانون من عدوى القدم السكرى     "

"  STUDY OF BACTERIAL PROFILE AND ANTIBIOTIC RESISTANCE IN 

PATIENTS WITH DIABETIC FOOT INFECTION " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ استاذ الدكتور/ طلعت عبدالفتاح عبد العاطى        -1

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

 استاذ مساعد الميكروبيولوجيا  الطبية والمناعة  بطـب اإلسكندرية الدكتورة/ مروة احمد محيسن  -3

 الدكتورة/ هبة صادق كساب  -4

 )المشرف المشارك (

 مدرس االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 -الباحث المساعد :
 طالبة بالفرقه السادسة طـب اإلسكندرية الطالبة / بسنت رجب راغب  

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/ هاني أحمد محمود ابورواش  -(27)

 .  2016لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فى فصل الخريف  المسجل 

 -: وعنوانها
 "دراسة بعض بكتيريا المستنبت المعوي في مرضي مصرين مصابين بالتهاب القولون المناعي المزمن "

" STUDY OF SOME BACTERIA OF THE GUT MICROBTA IN EGYPTIAN 

PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE  " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ االستاذ الدكتور/ حنان حسني نوح  -1

 بطـب اإلسكندريةالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة استاذ  االستاذ الدكتور/ شويكار محمود عبد السالم   -2

 أستاذ مساعد األمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية الدكتور/ أحمد أسماعيل اللقاني   -3

 الدكتور/ حالد علي عبد العاطي   -4

 المشارك ()المشرف 

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة مدرس 

 ابحث لخبرتها فى مجال 

 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/ مارتن اوتونق داك اجانق   -(28)

 .  2016لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فى فصل الخريف  المسجل 

 -: وعنوانها
 "تأثير قصور االعصاب الطرفية علي مشاكل االتزان في مرضي السكري الثاني "

" IMPACT OF DIABETIC PERIPHERAL NEUROPATHY ON GAIT 

ABNORMALITIES IN PATIENTS WITH RYPE 2 DIABES MELLITUS   " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ االستاذ الدكتور/ سمير حلمي أسعد خليل  -1

 بطـب اإلسكندريةمساعد االمراض الباطنة  استاذ  الدكتور/ نهي محمد جابر امين    -2

 الدكتور/ هاني محمد علي الديب   -3

 )مشرف مشارك(

 مدرس أمراض المخ واالعصاب والطب النفسي  بطـب اإلسكندرية

 لخبرته في مجال البحث 

 

 

 

4-2020 



 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ أحمد السيد محمد خلف هللا الديب  -(29)

 .  2017فصل الربيع  االمراض الباطنة المسجلة لدرجة الماجســتير  في  

 -: وعنوانها
تاثير نمطين مختلفين من ممارسة التمارين الرياضية علي االداء البدني وجودة الحياة في مرضي االستصفاء الدموي "

" 

"EFFECT OF TWO DIFFERENT MODALITIES OF AEROBIC TRAINING 

ON PHYSICAL PERFORMANCE AND QUALITY OF LIFE AMONG 

HEMODIALYSIS PATIENTS 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاألمراض الباطنةأستـاذ االستاذ الدكتور/ محمد مجدي عبد القادر-1

 بطـب اإلسكندريةاألمراض الباطنة أستـاذ االستاذ الدكتور/ هالة صديق الوكيل  -2

 بطـب اإلسكندريةالطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل    أستـاذ االستاذ الدكتور/ جيهان عبد اللطيف يونس  -3

 الدكتور/ هشام عبد هللا الغنيمي -4

 )مشرف مشارك(

 مدرس  األمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 لخبرته في مجال االستسفاء الدموي 

 الباحث المساعد 
 طالبة بالفرقة الخامسة  بطـب اإلسكندرية الطالبة/ هند محمد عرفان السمان 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/ محمد محمد فائق محمد سيد أحمد الماحي  -(31)

 .  2018فصل الخريف   االمراض الباطنة المسجل لدرجة الماجســتير  في  

 -: وعنوانها
معدالت انتشار مرض السكر واعتالل السكر الصائم لدي اسكان البالغين في ثالث قري السوالم قبلي والسوالم بحري 

 واشليمه في محاظة البحيرة 

“PREVALENCE OF DIABETES MELLITUS AND IMPAIRED FASTING 

GLUCOSE IN ADULT POPULATION AT3 VILLAGES; AL-SWALEM 

SOUTH, AL-SWALEN NORTH, AND ASHLEMA AT AL BEHIERA 

GOVERNORATE     

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ االستاذ الدكتور/ فتحي زكريا السيوي -1

 الدكتورة / هبه صادق كساب -2

 )مشرف مشارك (

 مدرس االمراض الباطنة   بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها العلمية في مجال طب الجنين أشعة الدوبلر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2020 

6-2020 



7-2020 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ هدير خميس بسيوني اسماعيل بسيوني  -(31)

 .  2017فصل الربيع   االمراض الباطنة المسجلة لدرجة الماجســتير  في  

 -: وعنوانها
" الدورة في الدم في 2" و " بيريود  1االكلينيكية للبروتينات ذات االيقاع اليومي " بي ام ايه ال الداللة 

 المرضي المصابيين بمرض الكبد المرتبط بفيروس االلتهاب الكبدي سي "
“CLINICAL SIGNIFICANCANCE OF CIRCULATING CIRCADIAN 

PROTEINS BMAL1 AND PERIOD2 IN PATIENTS WITH HEPATITIS C 

VIRUS-RELATED LIVER DISEASE 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة    أستـاذ االستاذ الدكتور/ هدي عبد المجيد العجان -1

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

 أستاذ مساعد االمراض الباطنة بطب االسكندرية  الدكتور ة/ اماني صالح اليمني -3

 16/13/2119علي ان يعتبر هذا تسجيالً جديداً والغاء الموضوع السابق تسجيله في  -

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ ايه فتحي رضوان علي عيسي  -(32)

 .  2016فصل الخريف   االمراض الباطنة المسجلة لدرجة الماجســتير  في  

 -: وعنوانها
دراسة مستوي البروتين الدهني الملزم األحماض الدهنية في البالزما وعالقتها بتصلب الشرايين قبل 

 ظهور اكلينيكيات عند مرضي السكري من النوع الثاني "
“ADIPOCYTES FATTY ACID BIDING PROTEN AND OTS REELATION TO 

SUBCLNICAL ATHEROSCLEROSIS IN SUBJECTS WITH TYPE 2 

DIABETES 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة    أستـاذ االستاذ الدكتور/ ماجي عبد المنعم شلش -1

 بطـب اإلسكندريةمساعد الباثولوجيا الكيميائية أستـاذ الدكتورة/ نهي سعيد قنديل  -2

 الدكتور ة/ ريم محمود فتح هللا -3

 )مشرف مشارك(

 مدرس االمراض الباطنة بطب االسكندرية  

 لخبرتها العلمية في مجال السكر ومضاعفاته 

 الدكتورة / أمنية عز الدين فتحي السعيدني  -4

 )مشرف مشارك(

 مدرس االشعة التشخيصية  بطب االسكندرية  

 لخبرتها العلمية في تصوير الراس والعنق 

 -الباحث المساعد :
 طالبة  بالفرقه السادسةطـب اإلسكندرية الطالب/ عمرو خالد شوقي محمد مرسي 

 

السالم شريف عبدهللا                                          وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/ عبد  -(33)

 . 2018المقيد لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة  فى فصل الربيع  

 -: وعنوانها
االمراض المصاحبة والمتعلقة بطريقه  ونوعية الحياة الصحية لدى المرضى المسنين اللذين يعانون من خشونة مفصل "

 "الركبة 

"  COMORBIDITIES AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN 

ELDERLY PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHITIS " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنةأستـاذ استاذ الدكتور/ سوزان نشات ابو رية -1

 بطـب اإلسكندريةاالشعه التشخيصيهاستاذ  الدكتور/صالح الدين دسوقى ابو العنين  -2

 -الباحث المساعد :



 طالب بالفرقه االثانيه طـب اإلسكندرية الطالب / محمد احمد الشحات 

وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/سمر مجدى محمود محمد محمود                          -(34)

 . 2018الباطنة  فى فصل الخريف   المقيدة لدرجة الماجســتير  في  االمراض

 -: وعنوانها
 "ارتباط صالبة الكبد والطحال مع درجة دوالى المرئ والتنبؤ بنزف الدوالى فى مرضى التشمع الكبدى"

"  CORRELATION OF LIVER AND SPLEEN STIFFNESS TO THE GRADE 

OF ESOPHAGEAL VARICEAL BLEEDING IN PATIENTS WITH LIVER 

CIRRHOSIS" 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ استاذ الدكتور/فتح هللا صدقى محمد  -1

 بطـب اإلسكندريةالتشخيصية والتدخليةمساعد االشعة استاذ  الدكتور/عمرو العبد  -2

 الدكتور/عاصم احمد عثمان الشنديدى  -3

 )المشرف المشارك(

 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 لخبرته العملية فى مجال البحث

 -الباحث المساعد :
 طالبة بالفرقه السادسةطـب اإلسكندرية الطالبة/ نديم عبدهللا البتيبسى

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب /محمد سعيد مصطفي كوهية  -(35)

 . 2016المقيد  لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة  فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
سكر والسي بيبتيد تأثير ضبط جلكوز الدم في مرضي السكر ذوي االعتالل الكلوي المزمن وعالقته بمعدل نقص ال"

 "ومعدل االجسام المضادة لخاليا البنكرياس  

" EFFECT OF GLYCEMIC CONTROL IN CHRONIC KINEY DISEASE 

DIABETIC PATIENTS AND THEIR RELION TO HYPOGLYCEMIA C-

PEPTIDE AND ISLET ANTIBODIES" 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ استاذ الدكتور/مجدي حلمي مجلع   -1

 استاذ الباثولوجيا االكلينكية والكيميائية  بطـب اإلسكندرية استاذ الدكتور/مني وجدي عياد   -2

 استاذ مساعد االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية الدكتور/محمد سعيد عبد السالم   -3

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة / مروة طارق محمد اسماعيل  -(36)

 . 2015المقيدة  لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة  فى فصل الربيع  

 -: وعنوانها
 "تقييم المعرفة والممارسات الخاصة بالعناية بالقدم السكري في مرضي السكر من النوع التاني "

" ASSESSMENT OF KNOWLEDGE AND PRACTICE OF DIABETIC FOOT 

CARE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABSTES" 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ طلعت عبد الفتاح عبد العاطي   استاذ الدكتور/ -1

 الدكتورة/ هبه صادق كساب   -2

 )مشرف مشارك(

 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها في مجال البحث 

 -الباحث المساعد :
 طالبة بالفرقه الخامسة طـب اإلسكندرية الطالبة/ مها كامل مصطفي الصباغ 

 

 

 

 



 

 

 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/ حازم محمد عبد الغني ابوشوشه  -(37)

 . 2015المقيد  لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة  فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 "دراسة معدل حدوث المضاعفات المتأخرة في قسطرة الغسيل الدموي المستديمة وأسباب رفعها "

" STUDY OF THE INCIDENCE OF LATE COMPLICATIONS IN CUFFED 

HEMODIALYSIS CATHETERS AND INDICATIONS OF THEIR 

REMOVAL" 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ أحمد محمد فتحي القريعي  استاذ الدكتور/ -1

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ مساعد  ياسمين صالح نجا  الدكتور/ -2

 الدكتورة/ شمس عبد الفتاح عرفه   -3

 )مشرف مشارك(

 مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها في مجال البحث 

 -الباحث المساعد :
 طالب بالفرقه الرابعة  طـب اإلسكندرية الطالب/محمد أيمن عباس غزي 

 

 

 

                                  بسمة تيسير عبدهللا زيتون        وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ -(38)

 . 2017لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة   فى فصل الخريف    المقيدة 

 -: وعنوانها
مستوى  التستوستيرون والهرمون الجنسى المرتبط بالجلوبيولين للرجال المصابين بالسمنة  مع وجود السكرى من  "

 "النوع الثانى او غيابه 

" TESTOSTERONE AND SEX HORMONE BINDING GLOBULIN LEVELS 

 IN OBESE MEN WITH AND WITHOUT TYPE  2DIABETES MELLITUS   

" 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة    أستـاذ سمير حلمى اسعد خليل             استاذ الدكتور/ -1

 استاذ الغدد  الصماء  كليه الطب جامعه بوفالو و والية نيويورك  استاذ الدكتور/باريش داندونا  -2

 استاذ مساعد االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية الدكتورة/ نهى محمد جابر امين  -3

 

                                  امل عبدالعزيز الماس        وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ -(39)

 . 2017لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة   فى فصل الخريف   المقيدة 

 -: وعنوانها
مستوى التستوستيرون والهرمون الجنسى المرتبط بالجلوبيولين بين الرجال  النحاف المصابين والغير مصابين  "

 "بالنوع الثانى من السكرى 

" TESTOSTERONE AND SEXHORMONE BINDING GLOBULIN LEVEL 

BETWEEN LEAN MEN WITH AND WITHOUT TYPE2 DIABETES 

MELLITUS  " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة    أستـاذ سمير حلمى اسعد خليل   استاذ الدكتور/ -1

 استاذ امراض الغدد الصماء كلية الطب جامعه الواليات المتحدة , نيويورك   استاذ الدكتور/باريش داندونا  -2

 استاذ مساعد االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية الدكتورة/ نهى محمد جابر امين    -3
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                                  أمنية محمد ابراهيم محمد جاويش          وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ -(41)

 . 2018لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة   فى فصل الخريف    المقيد

 -: وعنوانها
بالتهاب االمعاء تحت السريرى ونشاط المرض فى مرضى التهاب المفاصل  2-ارتباط كالبروتيكتن البراز وليبوكالين  "

 "الفقارى المحور  

" ASSOCIATION OF FECAL CALPROTECTCTIN AND LIPOCALIN-

2WITH SUBCLICAL INTESTINAL INFLAMMATION AND DISEASE 

ACTIVITY IN PATIENTS WITH AXIAL SPONDYLOARTHRITIS  " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة    أستـاذ انا نشات ابورية    استاذ الدكتور/ -1

 استاذ الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية استاذ الدكتور/منى وجدى عياد   -2

 االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندريةاستاذ مساعد   الدكتورة/ ايمان عبدالغنى السيد -3

 -الباحث المساعد :
 طالب بالفرقه السادسة طـب اإلسكندرية الطالب / محمد السيد كمال 

                                  البينو فيليب مييك يور          وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/ -(41)

 . 2018لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة فى فصل الربيع     المقيد

 -: وعنوانها
مضادات البروتين السيتريولينية كمؤشرات حيوية لتشخيص وتطور مرض الروماتويد المفصلى عند المرضى  "

 "المسنين المصابين والغير مصابين باالضطرابات االدراكية  

" ANTICITRULLINATED PROTEIN ANTIBODIES : BIOMARKER OF 

DIAGNOSIS AND PROGNOSIS IN ELDERLY RHEUMATOID ARTHRITIS 

PATIENTS WITH AND WITHOUT COGNITIVE IMPAIRMENT " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة    أستـاذ سوزان نشات ابو رية    استاذ الدكتور/ -1

 استاذ الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية استاذ الدكتور/مجدى ممدوح البردينى    -2

 استاذ مساعد  االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية الدكتورة/ ايمان عبدالغنى السيد -3

                                  اد حامد           ياسمين محمد رشوافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ -(42)

 . 2018لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة فى فصل الخريف     المقيدة

 -: وعنوانها
عدد نسخ  الحمض النووى للميتوكوندريا فى المرضى المصابين بامراض الكبد المزمنة المتعلقة بفيروس سى : تاثير  "

 "المضادات الفيروسية المباشرة   

" MITOCHONDRIAL DAN COPY NUMBER IN HEPATITIS C VIRUS 

RELATED CHRONIC LIVER DISEASE : IMPACT OF DIRECT- ACTING 

ANTIVIRALS " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةمساعد االمراض الباطنة    أستـاذ امانى صالح اليمنى     الدكتورة/ -1

 استاذ مساعد الكيمياء الحيوية الطبية  بطـب اإلسكندرية الدكتورة/رشا عبد المولى غزالة    -2

 الدكتور/ عاصم احمد عثمان الشنديدى -3

 )المشرف المشارك(

 الباطنة  بطـب اإلسكندريةمدرس  االمراض 

 لخبرتة العملية فى مجال البحث 

 الدكتورة/ امنية محمد كمال فايد -4

 )المشرف المشارك(

 زميل الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية   مستشفيات جامعه  اإلسكندرية

 لخبرتها العملية فى مجال البحث 

 -الباحث المساعد :
 طالبة بالفرقه السادسة طـب اإلسكندرية الطالبة / االء محمد السعيد شتا 

 



 

 

                                  نورا فيكتور صبحى عزيز           وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ -(43)

 . 2018لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة   فى فصل الخريف     المقيدة

 -: وعنوانها
عوامل الخطر الالم االعصاب من االعتالل العصبى الطرفى السكرى فى االشخاص المصرين البالغين المصابين بمرض  "

 "السكرى من النوع الثانى   

" RISK FACTORS FOR NEUROPATHIC PAIN OF DIABETIC 

PERIPHERAL NEUROPATHY IN EGYPTIAN ADULT SUBJECTS WITH 

TYPE2 DIABETES MELLITUS " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة    أستـاذ مجدى حلمى زكريا مجلع     استاذ الدكتور/ -1

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   استاذ مساعد  الدكتورة/عزة عبدالكريم حسان     -2

 الدكتورة/ مى هشام محمد بدرة -3

 )المشرف المشارك(

 مدرس  االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها العملية فى مجال البحث 

 -الباحث المساعد :
 السادسة طـب اإلسكندريةطالب بالفرقه  الطالب/ مارك مراد شفيق ملك 

 

 

                                  اسماء مهدى رمضان غيثوافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ -(44)

 . 2018المقيدة لدرجة الماجســتير في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
(بمصل الدم  1-دراسة استخدام الحمض النووى الريبوزى الطويل غير الناقل للشفرة )انتيرفيرون جاما انتى سينس "

 "كدليل بيولوجى لنشاط مرضى كرونز 

" STUDY OF SERUM LONG NON CODING RAN INTERFERON GAMMA 

ANTISENSE-1 AS BIOMARKER OF ACTIVITY IN CROHN’S DISEASE   " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة    أستـاذ استاذ الدكتور/عبير محمود على ابراهيم -1

 استاذ مساعد الكيمياء الحيوية الطبية  بطـب اإلسكندرية الدكتورة/فاطمة ابراهيم دويدار -2

 الدكتورة/ دعاء عبده محمد حيدر -3

 )المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندريةمدرس االمراض الباطنة 

 لخبرتها فى مجال البحث

 

                                  مروة صبرى ابراهيم العسلىوافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ -(45)

 . 2018المقيدة لدرجة الماجســتير في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
دراسة الملبنة المعوية لدى عينة من المرضى المصريين المصابين بالتهاب الكلية المصاحبة للذئبة المصاحبة للذئبة "

 "الحمراء 

"  ASTUDY OF GUT LACTOBACILLI IN A COHORT OF EGYPTIAN 

PATIENTS WITH LUPUS NEPHRITIS   " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة    أستـاذ استاذ الدكتور/ اشرف ابراهيم الزواوى  -1

 استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه  بطـب اإلسكندرية استاذ الدكتور/شويكار محمود عبدالسالم  -2

 استاذ مساعد االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية الدكتورة/ ايمان حسن السيد  -3
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كريمان عبد الوهاب عبدالحى عبدالوهاب  وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ -(46)

 . 2018المقيدة لدرجة الماجســتير في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف    طاحون

 -: وعنوانها
 "فى الضعف االدراكى المعتدل لدى كبار السن   10-نقييم المضاد لالتهابات السيتوكين انترلوكين "

"  ASSESSMENT OF ANTI-INFLAMMATORYCYTOKINE INTERLEUKIN 

-10 IN MILD COGNITIVE IMPAIRMENT IN ELDERLY   " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة    أستـاذ استاذ الدكتور/عزة حسن محمد  -1

 الدكتور/على محمود على رمضان  -2

 )المدرس المشارك (

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   مدرس 

 لخبرته فى مجال امراض المسنين

 الدكتورة/ منى مصطفى طاحون  -3

 )المدرس المشارك (

 مدرس الباثولوجيا االكلينكية  بطـب اإلسكندرية

 مجال البحثلخبرتها  فى 

 

                                  محمد ماجبيل عبدهللا بادبيس وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ -(47)

 . 2017المقيدة لدرجة الماجســتير في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 "عالقة محيط العنق ببعض معايير الخطر القلبى االيضى   : دراسه مقطعية فى المصريين البالغين البدناء "

"  RELATIONSHIP OF NECK CIRCUMFERENCE TO SOME 

CARDIOMETABOLIC RISK PARAMETERS : A  CROSS- SECTIONAL 

STUDY AMONG OBESE ADULT EGYPTIANS   " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ استاذ الدكتور/نجوى عمرو الشين   -1

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  استاذ  مساعد   الدكتور/محمد حسن زيتون   -2

 الدكتورة/ ريم محمود فتح هللا السيد  -3

 )المدرس المشارك (

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  مدرس 

 االيض لخبرتها  فى مجال

 الدكتورة/ منى مصطفى طاحون -4

 )المدرس المشارك (

 مدرس الباثولوجيا االكلينكية  بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها  فى مجال التحاليل الطبية

 -الباحث المساعد :
 طالب للفرقه السادسة  طـب اإلسكندرية الطالب / محمد محمد علبة      

 

 

                                   كريم يحيى عبدالكريم عبدالتواب /وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب  -(48)

 . 2017المقيد لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
واالعتالل المشترك فى المرضى المسنين المصابين بالتهاب الروماتويد الخصائص السريرية والمختبرية والوظيفية "

 "المفصلى

"CLINICAL AND LABORATORY CHARTERISTICS , COMORBIDITY 

AND FUNCTION IN ELDERLY PATIENTS WITH RHEUMATOID 

ARTHRITIS    " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ / انا نشات ابو رية             الدكتوراألستاذ  -1

 بطـب اإلسكندريةالباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية  أستـاذ  / مجدى ممدوح البوردينى الدكتوراألستاذ  -2

 بطـب اإلسكندريةمساعد االمراض الباطنة  أستـاذ  الدكتورة/ ايمان عبدالغنى سيد -3
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                                   محمد رجب حامد فليفل   /وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب  -(49)

 . 2018المقيد لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 "مرضى الصدفيةتحرى وجود التهاب مفصلى صدفى واالمراض المصاحبة فى "

"SCREENING FOR PSORIATIC  ARTHITIS AND ASSOCIATED 

COMORBIDITIES IN PSORIASIS PATIENTS    " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ /انا نشات ابو رية             الدكتوراألستاذ  -1

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ االستاذ الدكتور / درويش أحمد الحلوس -2

 معهد البحوث الطبية جامعه اإلسكندريةاالشعة التشخيصية أستـاذ / خالد على مطراوى الدكتوراألستاذ  -3

 بطـب اإلسكندريةمساعد االمراض الجلدية والتاسلية والذكورة  أستـاذ الدكتورة/ اميره  ابو الفتوح عيد-4

 

 

                                   اسامة محمد رفاعى حمزه /وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب  -(51)

 . 2018المقيد لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة فى فصل الربيع 

 -: وعنوانها
 "بجودة الحياة فى مرضى االستصفاء الدموى وقت التعافى من االستصفاء : العوامل المصاحبة وعالقته"

"DIALYSIS RECOVERY  TIME : ASSOCIATED FACTORS AND ITS 

RELATION TO  QUALITY OF LIFE IN HEMODIALYSIS PATIENTS    " 

  -السادة المشرفون:
 اإلسكندريةبطـب االمراض الباطنة   أستـاذ /منتصر محمد حسين زيد             الدكتوراألستاذ  -1

 الدكتور/ محمد ممدوح محمود محمد -2

 )المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  مدرس 

 لخبرته العملية فى مجال البحث

 

                                   هبة هللا السيد ربيع محمد عويس /وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة  -(51)

 . 2018المقيدة لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
مدى انتشار ضعف االدراك فى كبار السن المصابين بمرض السكرى من النوع الثانى مع او بدون قصور فى وظائف "

 "الكلى 

"THE REVALENCE OF COGNITIVE IMPAIRMENT IN ELDERLY TYPE 

TWO DIABETES MELLITUS PATIENTS WITH AND WITHOUT RENAL 

IMPAIRMENT    " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ /سوزان نشات ابو رية             الدكتوراألستاذ  -1

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  استاذ   / شريف عزيز زكى  الدكتوراألستاذ  -2

 الدكتورة/ ريم سعيد شعلة  -3

 )المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  مدرس  

 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   روان محمد سعد محمود زيادة /وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة  -(52)

 . 2018المقيدة لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 "على مرضى الغسيل الكلوى المزمن فى االسكندرية , مصر دراسة متعددة المراكز  19-تاثير وباء كوفيد"

"IMPACT OF COVID -19 PANDEMIC ON MAINTENANCE 

HEMODIALYSIS PATIENTS IN ALEXANDRIA , EGYPT : A 

MULTICENTRE SUTUDY    " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ /احمد فتحى القريعى             الدكتوراألستاذ  -1

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  استاذ مساعد  الدكتورة/ ياسمين صالح نجا  -2

 المعهد العالى للصحة العامة جامعه  اإلسكندريةعلم الوبائيات  استاذ مساعد  الدكتورة/ سمر سامى عبدالحفيظ  -3

 -الباحث المساعد :
 طالبة بالفرقه الثالثة طـب اإلسكندرية الطالبة / اجالل شعبان محمد     

 

 بسمه حمدي عبد العزيز ابوالخير   /وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة  -(53)

 . 2015المقيدة لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 "الكشف عن الجلوبيولينات  البردية بالدم لمستمري االستجابة ألدوية فيروس ) ج( الكبدية مباشر التأثير  "

"DETECTION OF CRYOGLOBULINEMIA IN SUSTAINED 

VIROLOGICAL RESPONDERS WITH DIRECT ACTING HEPATITIS C 

ANTIVRALS  " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ /سهير أحمد اللقاني  الدكتوراألستاذ  -1

 بطـب اإلسكندريةالباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية  استاذ مساعد  الدكتورة/ دورين نزه أسعد يونان  -2

 بطـب اإلسكندريةاالشعة التشخيصية والتدخلية استاذ مساعد  الدكتور/ محمد  محمود الشافعي  -3

 الدكتور/ نهي محمد الخولي  -4

 )مشرف مشارك ( 

 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندريه

 لخبرتها العملية في مجال البحث 

 

                                  عبدالوهاب نور عبدالرحمن           وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/ -(54)

 . 2018المقيد لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة  فى فصل الربيع  

 -: وعنوانها
دراسة العالقة بين مستوى معامل فولبراند فى بالزما الدم واعتالل الشبكية السكرى في مرضى السكرى من النوع "

 "الثانى  

" STUDY OF THE RELATION BETWEEN PLASMA LEVEL OF VON 

WILLEBRAND FACTOR AND DIABETIC RETNOPATHY IN TYPE2 

DIABETES  " 

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

 بطـب اإلسكندريةمساعد االمراض الباطنة   أستـاذ الدكتور ة / نهى محمد جابر امين -2

 الدكتورة/ هبة صادق كساب       -3

 )المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  مدرس 

 لخبرتها العملية  فى مجال البحث .
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                                  االء السيد حامد قطب           افقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/و -(55)

 . 2017المقيدة لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة  فى فصل الخريف   

 -: وعنوانها
 "مقارنة بين مؤشر الكرياتينين مؤشر خطر التغذية المسنين للتقيم الغذائى مع مرضى الغسيل الكلوى  "

" COMPARISON OF CREATININE INDEX AND GERIATRIC 

NUTRITIONAL RISK INDEX FOR NUTRITIONAL EVALUATION WITH 

HEMODIALYSISPATIENTS " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ االستاذ الدكتور/محمد احمد مهنا           -1

 بطـب اإلسكندريةمساعد االمراض الباطنة   أستـاذ الدكتور ة / نانى حسن الجيار -2

 الدكتور/ على محمود على رمضان       -3

 )المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  مدرس 

 لخبرته العملية  فى مجال امراض المسنين .

                                  عيل السيد           باكيتام على اسماوافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ -(56)

 . 2018المقيدة لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة  فى فصل الخريف   

 -: وعنوانها
 "و وسائط اخرى فى السمنة البسيطة والمضاعفة   6دراسة التعدد الشكلى لجين انترلو كين "

" A STUDY OF INTERLEUKIN-6 POLYMORPHISM AND OTHER 

PARAMETERS IN SIMPLE AND COMPLICATED OBESITY  " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ االستاذ الدكتور/ابراهيم عبدالرحمن محمد            -1

 بطـب اإلسكندريةمساعد االشعة التشخيصية والتدخلية   أستـاذ الدكتور / محمد محمود عبدالحميد الشافعى -2

 الدكتورة/ مروة احمد صالح احمد       -3

 )المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  مدرس 

 لخبرتها العملية  فى مجال البحث .

 الدكتورة/ ايمان سعد نصار       -4

 )المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندريةالباثولوجيا واالكلينيكية والكيميائية  مدرس 

 لخبرتها العملية  فى مجال البحث .

 -الباحث المساعد :
 طالبة بالفرقه السادسة طـب اإلسكندرية الطالبة/ اسراء عادل الشرقاوى      

 

                                  عال عدلى عبدهللا صالح           وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة/ -(57)

 . 2017المقيدة لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة  فى فصل الخريف   

 -: وعنوانها
 "امراض الكلى المزمنة للمسنين  مرضى معدل انتشار امراض االوعية الدموية طرفية فى "

" PREVALENCE OF PERIPHERAL ALRTERIAL  DISEASE IN A 

COHORTOF ELDERLY CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS" 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ االستاذ الدكتور/سوزان نشات ابو رية            -1

 اإلسكندريةبطـب مساعد الجراحة   أستـاذ الدكتور  / سامح مصطفى السيد -2

 الدكتور/ محمد خالد الفقى       -3

 )المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندريةامراض القلب واالوعية الدموية  مدرس 

 لخبرته العملية  فى امراض القلب واالوعية الدموية  .

 الدكتور/ محمد حسين عرفه       -4

 )المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  مدرس 

 العملية  فى مجال البحث.لخبرته 

 

 

 

 



                                  محمود عبدالعزيز محمود           وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب/ -(58)

 . 2018المقيد لدرجة الماجســتير  في  االمراض الباطنة  فى فصل الخريف   

 -: وعنوانها
تحليل لالسباب الشائعة لدخول مرضى السكرى الى قسم االمراض الباطنة بالمستشفى الرئيسى الجامعى باالسكندرية  "

" 

" RETROSPECTIVE ANALYSIS OF COMMON CAUSES FOR 

ADMISSIONS OF DIABETIC PATIENTS TO INTERNAL MEDICINE 

DEPARTMENT OF ALEXANDRIA MAIN UNIVERSITY HOSPITAL " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ االستاذ الدكتور/محمد احمد بدر            -1

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ االستاذ الدكتور  / فتحى زكريا السيوى -2

 الدكتور/ مى هشام محمد بدره       -3

 )المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   مدرس

 لخبرتها العملية  فى مجال البحث  .

 

 

فادى فوزى فوج                                               وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب / -(59)

 . 2019المقيد  لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة فى فصل الخريف   

 -: وعنوانها
" فى مرضى سرطان الخلية الكبدية 3-القيمة التنبوئية للجين الوراثى المثبط لالورام "المستقبالت الشبيهة بالتول  "

 "الذى تم عالجهم بتزرية الورم بالميكروويف 

" PROGNOSTIC VALUE OF TUMOR SUPPRESSOR GENE “TOLL LIKE 

RECEPTOR-3” IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA PATIENTS 

TREATED WITH MICROWAVE ABLATION THERAPY" 

  -السادة المشرفون:
االستاذ الدكتور/عمرو على عبدالمعطى  -1  بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ 

 بطـب اإلسكندرية  استاذ علم االمراض االستاذ الدكتور/ ناهد محمد بدور         -2

 استاذ مساعد علم االمراض بطـب اإلسكندرية الدكتورة/ بيريهان السيد سالم     -3

  الدكتورة/ مروة ابراهيم مطاوع -4

 )المشرف المشارك(   

 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 فى مجال البحث التشخيص االكلينكى المراض الكبدلخبرتها العملية 

 

 

 انور عثمان علي وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب / -(61)

 . 2017المقيد لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 "التقييم الشامل للمرضي المسنين الذين يتناولون العقاقير المتعددة واالثار الجانبية لذلك  "

" COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF ELDERLY PATIENTS TAKING 

MULTTIPLE DRUGS AND ASSOCIATED ADVERSE EFFECTS" 

  -السادة المشرفون:
سوزان ابوريه االستاذ الدكتور/ -1  الباطنة  بطـب اإلسكندريةأستـاذاالمراض  

 الدكتور ة/ ريم شعله   -2

 )مشرف مشارك(

 مدرس االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها  العلمية في مجال البحث 
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 سالم عمر سالم وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب / -(61)

 . 2018الباطنة  فى فصل الربيع  المقيد لدرجة الماجســتير  في االمراض 

 -: وعنوانها
 "االعتالل الغير سكري في مرضي السكري من النوع الثاني : دراسة رجعية هيستوباثولوجية وأكلينكية  "

" NON-DIABETIC KINEY DISEASE IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS: A 

RETRSPECTIVE HISTOPATHOLOGICAL AND CLINICAL AND 

CLINICAL OUTCOME STUDDY " 

  -السادة المشرفون:
إيمان يوسف مرسى  االستاذ الدكتور/ -1  أستـاذاالمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية 

 أستـاذاالمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ أحمد فتحي القريعي    -2

 بهاء أحمد مختار ابراهيم  الطبيب /وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن  -(62)

 . 2018المقيد لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 "بالدم وعالقتها بمقاومة االنسولين لدي مرضي السمنة  23دراسة نسبة عامل االرومة الليفية "

" STUDY OF SERUM FIBROBLAST GROWTH FACTOR 23 AND IT’S 

RELATION TO INSULIN RESISTANCE IN OBESE PATIENTS" 

  -السادة المشرفون:
االستاذ الدكتور/ علياء علي االجهوري   -1  أستـاذاالمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية 

 الدكتورة/ مروة أحمد صالح أحمد  -2

 ) مشرف مشارك(

 االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندريةمدرس 

 لخبرتها في مجال ابحاث الغدد الصماء 

 الدكتورة/ مني مصطفي طاحون   -3

 ) مشرف مشارك(

 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية زالكيميائة بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها في مجال البحث 

 

المقيدة  اسماء صبحى حسين احمد ابو حسين المقـدمــة مــن الطبيبة /وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث  -(63)

 . 2017لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الربيع  

 -: وعنوانها
 "البرتين الرابط متعدد السكاريد الدهنى وعالقته بمقاومة االنسولين فى مرضى السكر من النوع الثانى "

" LIPOPOLYSACCHARIDE BINDING PROTEIN AND ITS RELATION TO 

INSULIN RESISTANCE IN OATIENTS WITH TYPE2 DIABETES 

MELLITUS " 

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

 الدكتورة/ ريم محمود فتح هللا السيد -2

 )المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  مدرس

 لخبرتها فى مجال السكر ومضاعفاته

 الدكتورة/ منى مصطفى طاحون -3

 )المشرف المشارك(

 مدرس الباثولوجيا االكلينكية والكيميائيةبطـب اإلسكندرية

 لخبرتها فى مجال التحاليل الطبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2021 



المقيدة  غدير احمد شوقى محمد شوقى شعبان المقـدمــة مــن الطبيبة /وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث  -(64)

 . 2018لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
تقييم صالبة الشرايين فى مرضى االستصفاء الدموى المستديم باستخدام تحليل الموجة النبضيه وقياس الدالئل الحيوية "

 "العظمى فى مصل الدمللتحول 

" EVALUATION OF ARTERIAL ARTERIAL STIFFNESS IN 

MAINTENANCE HEMODIALYSIS PATIENTS USING PULSE WAVE 

ANALYSIS AND SERUM BIOMARKERS OF BONE TURNOVER " 

  -السادة المشرفون:
االستاذ الدكتور/ياسر احمد نعينع  -1  اإلسكندريةبطـب االمراض الباطنة  أستـاذ 

 استاذ الباثولوجيا االكلينكية والكيميائيةبطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ عبير شوقى محمد الحديدى  -2

 الدكتورة/ نهى محمد الخولى  -4

 )المشرف المشارك(

 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 

خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة /دينا محمد ابراهيم سالم المقيدة  لدرجة  وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد -(65)

 . 2019الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 "دراسة معدل انتشار وعوامل الخطورة اعتالل االعصاب الطرفية بين مرضى السكرى من النوع الثانى فى مصر "

" THE PREVELANCE AND RISK FACTORS OF PERIPHERAL 

NEUROPATHY AMONG PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES 

MELLITUS IN EGYPT " 

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

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة مساعداستاذ  االستاذ الدكتور/ كامل حميدة رحومه  -2

 الدكتورة/ ريم محمود فتح هللا   -3

 )المشرف المشارك(

 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها فى مجال السكر ومضاعفاته

 الباحث المساعد 
 جامعه اإلسكندريةالطالب  / احمد ابراهيم رفعت سالمة                           طالب بالفرقه الرابعة 

 

 

المقيدة  لدرجة رانيا هشام عبدالجليل الحدينى وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة / -(66)

 . 2018الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
دراسة العالقة بين النسبة خاليا الدم البيضاء المتعادلة للخاليا الليمفاوية /نسبة الصفائح الدموية للخاليا الليمفاوية "

 "والمراحل المبكرة من اعتالل الكلى السكرى فى مرضى السكر من النوع الثانى  

" RELATION BETWEEN NEUTROPHIL –TO – LYMPHOCYTE RATIO , 

PLATELETS –TO –TO LYMPHOCYTE RATIO AND EARLY STAGES OF 

DIABETIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES " 

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

 الدكتورة/ هبة صادق كساب  -3

 )المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  مدرس

 لخبرتها فى مجال البحث

 

 

5-2021 



المقيدة  ماجى ابراهيم مصطفى يوسف على وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة / -(67)

 . 2017الربيع  لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل 

 -: وعنوانها
 "تاثير خصائص الصفائح الدموية على كثافة المعادن فى العظام وعالقتها بهشاشة العظام "

" impact of platelet features on bone mineral density and their relation with 

osteoporosis " 

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

 استاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية االستاذ الدكتور/ اشرف ابراهيم الزواوى           -2

 الدكتور/ احمد شعبان اسماعيل   -3

 )المشرف المشارك(

 اإلسكندريةمدرس االمراض الباطنة  بطـب 

 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 الدكتور/ ايمان سعد نصار   -4

 )المشرف المشارك(

 مدرس الباثولوجيا االكلينكية والكيميائية  بطـب اإلسكندرية

 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 

اسراء يوسف عبد المنجى                                                 وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة / -(68)

 . 2018المقيدة  لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 "احتماليه مساهمة معدل المنتجات النهائية المتقدمة لعملية ارتباط السكر بالبروتين فى الخلل الحركى لدى كبار السن "

" POSSIBLE CONTRIBUTION OF ADVANCED GLYCSTED END 

PRODUCTS LEVEL IN MOTOR DYSFUNCTION IN THE ELDERLY " 

  -السادة المشرفون:
 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية مد حسن الصباغاالستاذ الدكتور/نهى مح -1

 استاذ مساعد الباثولوجيا االكلينكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية الدكتور/ محمد ممتاز الصاوى            -2

 الدكتور/ على محمود على رمضان   -3

 )المشرف المشارك(

 مدرس االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية

 فى مجال امراض المسنينلخبرته 

 

المقيد  لدرجة محمد سعيد حسن الديهىوافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب / -(69)

 . 2018الماجســتير  في االمراض الباطنة   فى فصل الخريف    

 -: وعنوانها
 "تقييم الشيخوخة الشاملة للمرضى المسنين المصابين بامراض العضالت والعظام الروماتيزمية "

" COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSMENT IN ELDERLY 

PATIENTS WITH RHEUMATIC MUSCULOSKELETAL DISEASES" 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ سوزان نشات ابورايه  /االستاذ الدكتور -1

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة استاذ مساعد   الدكتورة/ ايمان عبدالغنى سيد   -2

 الدكتورة/ محمد حسين عرفة-3

 ) المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة مدرس 

 لخبرته العلمية فى مجال البحث

 -الباحث المساعد :
 طالبة بالفرقة السادسة   طـب اإلسكندرية الطالبة / منار سمير عبدالمطلب حامد 
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محمود عبدالرحمن عبد المجيد عبدالرحمن وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب / -(71)

 . 2018المقيد  لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة   فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
 "الميوستاتين كمؤشر بيولوجى تشخيصى محتمل فى المرضى المسنين الذين يعانون من ساركوبنيا "

" MYOSTATIN AS A POTENTIAL DIAGNOSTIC BIOMARKER IN 

ELDERLY PATIENTS WITH SARCOPENIA" 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ سكينة اسماعيل احمد جمعه /االستاذ الدكتور -1

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة استاذ مساعد   الدكتورة/ مروة احمد محمد سعد  -2

 بطـب اإلسكندريةالباثولوجيا االكلينكية والكيميائية  استاذ مساعد   الدكتورة/ ريهام عبدالحليم ابو الوفا  -3

 الدكتورة/ رنا حسن عمارة -4

  المشرف المشارك 

 بطـب اإلسكندريةالباثولوجيا االكلينكية والكيميائية    استاذ مساعد 

 

 مدرس التغيه المعهد العالى للصحه العامة جامعه اإلسكندرية

 لخبرتها العملية فى مجال البحث 

 

 

ايرينى ماهر مينا تادرس                                                        وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب / -(71)

 . 2016المقيد  لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
اثر الخصائص االكلينيكية واالمراض المصاحبة على القدرة على بذل المجهود وجودة الحياة فى المرضى المسنين بقصور "

 "  عضلة القلب المزمن    

" THE IMPACT OF CLINICAL CHARACTERISTICS AND COMORBIDITIES ON 
FUNCTION AND QUALITY OF LIFE IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART 

FAILURE   " 

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

 أستـاذ  امراض القلب واالوعية الدمويه   بطـب اإلسكندرية محمود محمد حسنين    /الدكتور -1

 الدكتور/ على محمود رمضان   -3
  )المشرف المشارك(      

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة  مدرس 
 لخبرته العملية فى مجال البحث

عمرو وحيد لبيب                                                        وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب / -(72)

 . 2018في االمراض الباطنة  فى فصل الربيع    المقيد  لدرجة الماجســتير

 -: وعنوانها
النمط ب من الببتيد الدماغى المدر للصوديوم فى مرضى التهاب الكبد الفيروسى سى الذين يخضعون لجلسات استصفاء دموى "

 "  منتظم وعالقته بقصور القلب االنبساطى وتصنيف تشايلد بو    

" N-TERMINAL PRO BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE IN HEPATITIS C VIRUS 
MAINTENANCE HEMODIALYSIS PATIENTS AND ITS RELATION TO DIASTOLIC 

DYSFUCTION AND CHILD PUGH SCORE   " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ شريف عزيز زكى      /االستاذ الدكتور -1

 هشام عبدهللا الغنيمى   /الدكتور-2

 )المشرف المشارك(

 جامعه اإلسكندريةاالمراض الباطنة  مدرس  
 لخبرته العملية فى مجال البحث

 الدكتور/ مصطفى ناجى علوانى  -3
 )المشرف المشارك(

 مدرس امراض القلب واالوعية الدمويه   بطـب اإلسكندرية 
 لخبرته العملية فى مجال البحث

 

 

 

9-2021 



مروة جمال بسيونى عطية                                                       اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة /وافقـــت  -(73)

 . 2018المقيدة  لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
تاثير القضاء على البكتريا الملوية البوابية على ضبط مرض السكرى والبيلة االزاللية فى مرضى السكرى النوع الثانى ذوى "

 "  عسر الهضم   

" EFFECT OF HELICOBACTER PYLORI ERADICATION ON DIABETES CONTROL AND 
ALBUMINURIA IN TYOE2 DIABETIC DYSPEPTIC PATIENTS   " 

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

جامعه االمراض الباطنة التجريبه واالكلينكية معهد  البحوث  الطبية  أستـاذ مصطفى فتحى عمر      /االستاذ الدكتور -2
 اإلسكندرية

 االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية استاذ مساعد  الدكتورة/ نهى محمد جابر  -3

 الدكتورة/ نهى عادل البنا  -4
  )المشرف المشارك(   

جامعه اإلسكندرية معهد  البحوث  الطبية  مدرس الباثولوجيا الكيميائية 
 لخبرتها العملية  فى مجال البحث

 

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

 . 2016المقيدة  لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف 

 -: وعنوانها
  دراسة مستوى النشاط البدنى بين مرضى السكرى من النوع الثانى وعالقتة بضبط السكر ومضاعفات االوعية الدموية الدقيقة    "

" 

" STUDY OF PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AMONG PATIENTS WITH TYPE2 
DIABETES AND ITS RELATION WITH GLYCEMIC CONTROL AND 

MICROVASCULAR COMPLICATIONS   " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ ماجى عبد المنعم شلش     /االستاذ الدكتور -1

 بطب اإلسكندريةمساعد االمراض الباطنة   أستـاذ محمد حسن حسين زيتون      /الدكتور -2

 الدكتورة/ شيماء محمد الرحمانى   -3
  )المشرف المشارك(   

 بطب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  مدرس 
 لخبرتها العملية  فى مجال البحث 

 الباحث المساعد
 بطـب اإلسكندرية طالبة بالفرقه السادسة  هبة هللا صالح الدين حامد      /الطالبة

 

سارة احمد كمال حسن                                                       وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة / -(75)

 . 2018المقيدة  لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة   فى فصل الخريف    

 -: وعنوانها
 "  دور يوروموديولين فى التنبؤ باالعتالل الكلوى الناتج عن االصابة بداء السكرى من النوع الثانى   "

" ROLE OF UNROMODULIN IN PRED ICTICTING DIABETIC NEPROPATHY TYPE II 
DIABET DIABETES MELLITUS    " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ محمد مجدى عبد القادر      /االستاذ الدكتور -1

 بطـب اإلسكندريةالباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية    أستـاذ اكرم عبد المنعم دغيدى      /االستاذ الدكتور -2

 الدكتورة/ رشا ابراهيم عبد الرازق جاويش  -3
  )المشرف المشارك(  

 بطـب اإلسكندرية مدرس االمراض الباطنة 
 لخبرتها العملية فى مجال البحث 

 الباحث المساعد
 بطـب اإلسكندرية طالبة بالفرقه السادسة  شروق محمد احمد عبد الغنى      /الطالبة

 

 



 

 

                                                 فتحية على سيد احمد عليان      وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة / -(76)

 . 2018فصل الخريف  المقيدة  لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى 

 -: وعنوانها
 "  معدل انتشار وعوامل الخطورة على انخفاض مستوى الماغنسيوم بالدم فى ملتقى زرع الكلى المصريين    "

" PREVALRNCE AND RISK FACTORS OF HYPOMAGNESEMIA IN 

EGYPTIAN RANAL TRANSPLANT RECEPIENTS   " 

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

 أستـاذ  االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية ايمان عزت الجوهرى     /االستاذ الدكتور-2

 الدكتور/ محمد ممدوح محمود محمد السيد   -3

  )المشرف المشارك(      

 مدرس االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية 

 لخبرته العملية فى مجال زراعه الكلى 

 

احمد محمد محمد حافظ                                                       وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيب / -(77)

 . 2016في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف   المقيد  لدرجة الماجســتير 

 -: وعنوانها
 "معدل انتشار وعوامل الخطر المرتبطة بالكبد الدهنى الغير كحولى فى المرضى المصريين المسنين "

" PREVALENCE AND ASSOCIATED RISK FACTORS OF NON-

ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN ELDERLY EGYPTIAN 

PATIENTS   " 

  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ محمد احمد مهنا        /االستاذ الدكتور -1

 ريم سعيد شعلة     /الدكتورة-2

 )المشرف المشارك(       

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  مدرس  

 لخبرتها العملية فى مجال امراض الشيخوخة

 الدكتورة/ هناء محمود على دنيا   -3

 )المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندرية الباثولوجيا االكلينكية والكيميائية   مدرس 

 لخبرتها العملية فى مجال االبحاث المعملية  

 

مهجة رمضان جبريل فتح هللا                                                       وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة / -(78)

 . 2016المقيدة  لدرجة الماجســتير  في االمراض الباطنة  فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 "مقارنة بين المعادالت المختلفة لمعدل الترشيح الكبيبى المقدر فى مرضى السكرى المسنين "

" COMPARISON BETWEEN DIFFERENT EQUATIONS FOR ESTIMATED 

GER IN DIABETIC ELDERLY PATIENTS   " 

  -السادة المشرفون:
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ عزة حسن محمد         /االستاذ الدكتور -1

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  استاذ   هالة صديق الوكيل      /االستاذ الدكتور -2

 بطـب اإلسكندرية الباثولوجيا االكلينكية والكيميائية   استاذ مساعد  الدكتورة/ دورين نزية يونان-3

 الدكتورة/ ريم سعيد شعلة -4

 )المشرف المشارك(

 

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة  مدرس 

 لخبرتها فى مجال هذه الدراسة  

11-2021 

12-2021 



رثيه رشيد سليمان                                                        اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة /وافقـــت  -(79)

 . 2017المقيدة  لدرجة الماجســتير  في امراض الدم  فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
 "دور االستجابة المناعية فى حدوث الخلل فى التنسج النخاع "

" THE ROLE OF IMMUNE RESPONSES IN THE PATHOGENESIS OF 

MYELODYSPLASTIC SYNDROMES    " 

  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ هاشم محمد نعينع        /االستاذ الدكتور -1

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  استاذ   نبيل احمد الحلوانى      /االستاذ الدكتور -2

 بطـب اإلسكندرية الباثولوجيا االكلينكية والكيميائية   استاذ  االستاذ الدكتور/ زينب ابراهيم مراد     -3

 بطـب اإلسكندرية امراض الباطنة   استاذ  االستاذ الدكتور/ داليا احمد نافع     -4

اسماء السيد خليفة حامد                                                        وافقـــت اللجنــة علــي اعتماد خطة الـبـحـث المقـدمــة مــن الطبيبة / -(81)

 . 2018المقيدة  لدرجة الماجســتير  في امراض الدم  فى فصل الخريف  

 -: وعنوانها
بمرضى انيميا البحر  2بى ووجود ثرومبوكسان بى  62تقييم نشاط الصفائح الدموية وتجمعها باكتشاف وجود سى دى "

 "المتوسط 

" THE ASSESSMENT OF PLATELET ACTIVATION AND 

AGGREGATION BY FLOW CYTOMETRIC DETECTION OF CD 62P AND 

THROMBOXANE B2 IN THALASSEMIA PATIENTS    " 

  -السادة المشرفون:

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ داليا احمد نافع         /االستاذ الدكتور -1

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  استاذ   هاشم محمد نعينع       /االستاذ الدكتور -2

 جامعه اإلسكندرية امراض  الدم معهد البحوث الطبية  استاذ  االستاذ الدكتور/ امال مصطفى غانم      -3

 جامعه اإلسكندرية امراض  الدم معهد البحوث الطبية  استاذ  االستاذ الدكتور/ محمد عمرو المنوفى       -4

 -الباحث المساعد :
 طالب بالفرقة الرابعة  طـب اإلسكندرية الطالبة / فريدة مجدى شعت   

 

 

 


