
 في االمراض الباطنة الدكتوراهلمسجلين موضوعات بحث ا

 

وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ الشيماء صبحي أحمد أبوشادي  -(1)

بنظام الساعات المعتمده وذلك بعد استيفاء   2014فصل الخريف المسجلة لدرجة دكتور االمراض الباطنة 

 . 10/12/2016خطط االبحاث والمعتمدة من لجنة الدراسات العليا في مالحظة لجنة 

  -وعنوانها:
 "كوبيبتين وفيتامين " د" في مصل الدم لمرضي الفشل الكبدي الحاد المصاحب للتليف الكبدي "

"SERUM COPEPTIN AND VITAMIN"D" IN PATIENTS WITH ACUTE ON 

TOP OF CHRONIC LIVER FAILURE" 

 -: المشرفونالسادة 

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

 أستـاذ مساعد االمراض الباطنة بطب االسكندرية   الدكتور/ بيريهان السيد سالم  -2

 أستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية  بطب االسكندرية  الدكتورة / داليا عبد المعطي إبراهيم -3

  -: الباحث المساعد

 طـالب بالفــرقة السادسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ أسماء محمد عبد العال

 (+Bنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

 
 
 
وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ مروة أحمد صالح أحمد مدرس  -(2)

بنظام   2014فصل الخريف المسجة لدرجة دكتور في االمراض الباطنة مساعد بقسم االمراض الباطنة 

ات العليا في الساعات المعتمده وذلك بعد استيفاء مالحظة لجنة خطط االبحاث والمعتمدة من لجنة الدراس

10/12/2016. 

  -وعنوانها:
 "دراسة المؤشرات التكهنية لالستجابة االولية لمرض جريفز لعالج كاربيمازول "

"STUDY OF PROGNOSTIC PREDICTORS OF EARLY RESPONSE OF 

GRAVES DISEASE TO CARBIMAZOLE " 

 -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ  األستاذ الدكتور/ علياءعلي االجهوري  -1

 االسكندرية الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطب أستـاذ مساعد  الدكتور/ دعاء ابراهيم حشاد  -2

 الدكتورة/ مها السيد بندق  -3

 )مشرف مشارك(
 مدرس االمراض الباطنة بطب االسكندرية 

 لخبرتها في مجال البحث  

 عمرو عبدالعال الكمشوشيالدكتور/  -4

 )مشرف مشارك(
 مدرس طب وجراحة العين  بطب االسكندرية 

 لخبرته في مجال ابحاث مرض العين الدرقي    

  -: الباحث المساعد

 طـالب بالفــرقة الخامسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ ايناس عبد النبي ابراهيم 

 (-Aنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

 
 

 

1-2017 



 
زيزي محمد محمد غانم المسجلة وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/   -(3)

 بنظام الساعات المعتمده .  2013فصل الربيع لدرجة دكتور في االمراض الباطنة 

  -وعنوانها:
الناتج عن فيروس "انماط الببتيدوم في مصل الدم باستخدام مطياف الكتلة لمرضي تليف الكبد 
 االلتهاب الكبدي سي مع او بدون سرطان الكبد الخلوي "

"SERUM PEPTIDOME PATTERNS USING MASS SPERCTROMETRY IN 

HEPATITIS C VIRUS RELATED LIVER CIRRHOSIS PATIENTS WITH 

AND WITHOUT HEPATOCELLULAR CARCINOMA " 

 -: السادة المشرفون

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية األستاذ الدكتور/ فتح هللا صدقي محمد  -1

 أستـاذ االمراض الباطنة بطب االسكندرية  األستاذ الدكتور/ عمرو علي عبد المعطي  -2

 أستاذ الباثولوجيا االكلينكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية األستاذ الدكتور/ بسنت السيد معز -3

 الدكتور/ عمر سامح حيدر االعصر  -4

 )مشرف مشارك(
 مدرس االشعة التشخيصية بطب االسكندرية 

 لخبرته في االشعة التداخلية 

 (+Bنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

 
 
 
 
 

نظرت اللجنة في إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ شاهنده عبده نعمان أحمد المعداوي  -(4)

بنظام   2015فصل الخريف المسجل لدرجة دكتور الفلسفة في الطب في االمراض الباطنة )طبيب مقيم (  

 الساعات المعتمده .

  -وعنوانها:

السكر في الدم بين السيدات الحوامل المصابات بداء د ونسبة  –"دراسة العالقة بين نقص فيتامين 
 البول السكري اثناء الحمل "

"STUDYING THE RELATION BETWEEN VITAMIN D DEFICIENCY AND 

GLYCEMIC STATE AMONG PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL 

DIABETES  " 

 -: السادة المشرفون

 ستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندريةأ األستاذ الدكتور/ علياء علي االجهوري  -1

 أستـاذ التوليد وامراض النساء بطب االسكندرية   األستاذ الدكتور/ السيد البدوي محمد عبد النبي  -2

 أستـاذ مساعد االمراض الباطنة بطب االسكندرية   الدكتورة/ أيمان زكي عزام  -3

 (-Aنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

 

 

 

 

3-2017 



 

 

وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ أحمد جالل محمد محمود )طبيب  -(5)

بنظام الساعات   2014فصل الخريف المسجل لدرجة دكتور في االمراض الباطنة بوزارة الصحة(   

 المعتمده .

  -وعنوانها:

 "دور الطيف الضوئي في اكتشاف التحور المعوي في انسجة المعدة "

"ROLE OF NARROW-BAND IMAGING FOR DETECTING GASTRIC 

INTESTINAL METAPLASIA" 

 -: السادة المشرفون

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية األستاذ الدكتور/ محمد تامر أحمد محمود عفيفي  -1

 اإلسكندريةأستـاذ االمراض الباطنة بطـب  األستاذ الدكتور/ عبير محمود علي ابراهيم  -2

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

 أستاذ مساعد االمراض الباطنة بطب االسكندرية  الدكتورة/ وفاء محمد حسين مكي الشيخ   -4

 (Bنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

 

 

 المقدمة من السيدة الطبيبة/ صفاء عبد اللطيف حافظ بكروافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث  -(6)

 بنظام الساعات المعتمده .2011فصل الخريف المسجلة لدرجة دكتور  في االمراض الباطنة  

  -وعنوانها:

"تقييم فاعلية االنظمة المبنية علي السوفوسبوفير في عالج المرضي المصريين المصابين بااللتهاب 

 ن سي "الكبدي الفيروسي المزم
"EVALUTION OF THE EFFICACY OF SOFOSBUVIR BASED REGIMENS 

IN TREATMENT OF EGYPTIAN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS 

C VIRUS INFECTION " 

 -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة  اذـأست / فتح هللا صدقي محمد األستاذ الدكتور -1

 اإلسكندريةب ـبطمساعد االمراض الباطنة   اذـأست ة/ أماني صالح اليمني الدكتور -2

 ة/ هبه محمود طه الوشاحي الدكتور -3

 )مشرف مشارك (

 مدرس الصحة العامة والطب الوقائي واالجتماعي بطب االسكندرية 

 لخبرتها في مجال الدراسات االكلينيكية واالحصاء الطبية 

  -: الباحث المساعد

 اإلسكندريةبطـــب السادسة رقة ــالب بالفـط / بيتر اشرف فايز الــــطـــــالــــب

 ( -Cنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

 

وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ عمار ياسر أحمد أحمد نعينع المدرس  -(7)

فصل المسجل لدرجة دكتورالفلسفة في الطب  في االمراض الباطنة المساعد بقسم االمراض الباطنة  و 

بنظام الساعات المعتمده . وذلك بعد استيفاء مالحظة لجنة خطط االبحاث والمعتمدة من 2015الخريف 

 .04/04/2017لجنة الدراسات العليا في 

5-2017 



  -وعنوانها:

البول كدالالت االعتالل خليه  "دراسة دقة االختبار التشخيصي لنسبة البودوكالكسين والنفرين في

 الرجالء في مرضي ارتفاع معامل زيادة الكتلة الجسدية ومتالزمة االيض "
"URINARY LEVELS OF PODOCALYXIN AND NEPHRIN AS MARKERS 

FOR PODOCYTOPATHY IN HIGH BODY MASS INDEX AND METABOLIC 

SYNDROME PATIENTS: A DIAGNOSTIC TEST ACCURACY STUDY " 

 -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة  اذـأست / منتصر محمد زيد األستاذ الدكتور -1

 أستاذ مساعد االمراض الباطنة بطب االسكندرية  ة/ هبه سليم الشاعر الدكتور -2

 االسكندريةأستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطب  الدكتورة/ هدير علي عباسي  -3

  -: الباحث المساعد

 اإلسكندريةبطـــب الخامسة رقة ــالب بالفـط /اسالم محمد أحمد  الــــطـــــالــــب

 (+Bنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ محمد أحمد محمد أبراهيم الغرياني   -(8)

بنظام الساعات المعتمده   2013فصل الخريفالمسجل لدرجة دكتور في االمراض الباطنة )طبيب حر(  

 .04/04/2017ي وذلك بعد استيفاء مالحظة لجنة خطط االبحاث والمعتمدة من لجنة الدراسات العليا ف

  -وعنوانها:

"دور الترشيح الدموي باستخدام محلول وقتي التحضير المصحوب باعادة الحقن الداخلي في عالج 

 نشاط الذئبة الحمراء في حالة عدم االستجابة للعالج التقليدي "
"ROLE OF ONLINE HEMODIAFIL TRATION WITH ENDOGENOUS 

REINFUSION IN TREA TMENT OF SYSTEMIC LUPUS 

ERYTHEMATOSUS ACTIVITY RESISTANT TO CONVENTIONAL 

THERAPY" 

 -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة  اذـأست / صالح سعيد نجا األستاذ الدكتور -1

   االمراض الباطنة بطب االسكندرية أستاذ  / إبتسام عبد الحميد األستاذ الدكتور -2

   االمراض الباطنة بطب االسكندرية أستاذ  / ايمان عزت الجوهري األستاذ الدكتور -3

 أستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطب االسكندرية  الدكتورة/ أمل رفعت منصور  -3

  -: الباحث المساعد

 اإلسكندريةبطـــب السادسة رقة ــالب بالفـط / مهاب عبد الهادي حسن الــــطـــــالــــب

 (B نجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

 

 

 
 
 



 
 

 
 

وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ محمد أحمد عبد العزيز حسين )معيد  -(9)

 ) 

 المعتمده .بنظام الساعات  2015فصل الخريف المسجل لدرجة دكتور الفلسفة في الطب في االمراض الباطنة و   

  -وعنوانها:

( متناهي الصغر في الدم كأداه لتشخيص 1"دراسة مستوي الحمض النووي الريبوزي الجوال )رن

 سرطان القولون والشرج المتقطع"
"STUDY OF CIRCULATING MICRORNA-17-3P AS A POTENTIAL 

DIAGNOSTIC TOOL FOR SPORADIC COLORECTAL CANCER" 

 -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة  اذـأست / حنان حسني نوح األستاذ الدكتور -1

   االمراض الباطنة  بطب االسكندرية أستاذ  / عزت علي احمد األستاذ الدكتور -2

   االمراض الباطنة  بطب االسكندرية أستاذ  / أماني أحمد البنا األستاذ الدكتور -3

 الحليم ابو الوفاالدكتور/ ريهام عبد  -3

 )مشرف مشارك(

 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطب االسكندرية  

 لخبرتها في مجال البيولوجيا الجزيئية 

 (Bنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

 

 
 وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ عمرو محمد يوسف الحصافي  )طبيب حر(  -(10)

 بنظام الساعات المعتمده . 2015فصل الخريف المسجل لدرجة دكتور الفلسفة في الطب في االمراض الباطنة و 

  -وعنوانها:

 "دراسة جلطة الوريد البابي الخبيثة في سرطان الكبد وعالقتها بعوامل التكهن االخري "
"STUDY OF MALIGNANT PORTAL VEIN THROMBOSIS IN 

HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND ITS RELATION WITH OTHER 

PROGNOSTIC FACTORS" 

 -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة  اذـأست / السعيد حسن ابراهيم األستاذ الدكتور -1

   الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطب االسكندرية أستاذ  / محمد مصطفي محمد رزق األستاذ الدكتور -2

   مساعد االمراض الباطنة بطب االسكندرية أستاذ  / إيهاب مصطفي حسونه الدكتور -3

 الدكتور/ عمر سامح حيدر االعصر  -4

 )مشرف مشارك(

 مدرس االشعة التشخيصية  بطب االسكندرية  

 لخبرته في مجال االشعة التدخلية  

  -: الباحث المساعد

 اإلسكندريةبطـــب السادسة رقة ــبالف ةالبـط ة / ندي أحمد سليم الــــطـــــالــــب

 (Aنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير )  -

 

 

 

 

 

 

6-2017 



 

 

 

 
 وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ عصام الدين عبد الجواد عبد الخالق الزهيري  -(11)

 بنظام الساعات المعتمده . 2014الخريف فصل المسجل لدرجة دكتور في االمراض الباطنة  

  -وعنوانها:

"دراسة المستنبت المعوي في االنماط االكلينكية الظاهرية لمرض الشلل الرعاش في المرضي 

 المصريين "
"STUDY OF GUT MICROBIOTA IN CLINICAL PHENOTYPES OF 

PARKINSON'S DISEASEIN EGYPTIAN PATIENTS" 

 -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة  اذـأست / محمد أحمد مهنا األستاذ الدكتور -1

 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة  اذـأست / سوزان نشأت ابورية األستاذ الدكتور -2

   الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  بطب االسكندرية أستاذ  / شويكار محمود عبدالسالم  األستاذ الدكتور -3

   أمراض المخ واالعصاب والطب النفسي بطب االسكندرية أستاذ  الدكتور/ غاده عبد الهادي عشماوي األستاذ  -3

  -: الباحث المساعد

 اإلسكندريةبطـــب الخامسة  رقة ــالب بالفـط / أحمد السيد أحمد الــــطـــــالــــب
 (-Aنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) 

 
 
 

وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ غاده محمد السيد مشعل )طبيب  -(12)

بنظام الساعات  2013فصل الخريف  لدرجة دكتور في االمراض الباطنة بالمستشفيات  التعليمية ( المقيدة 

 المعتمده .

  -وعنوانها:

كدالئل الصابة  c1q"دراسة مستوي الليبوكالين المرتبط بجيالتينيز النيوتروفيل واالجسام المضادة ل 

 الكلي في مرضي الذئبة الحمراء والتنبؤ باالستجابة للعالج "
"STUDY OF NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN 

(NGAL) AND ANTIC1q ANTIBODIES AS BIOMARKERS FOR LUPUS 

NEPHRITIS AND PREDICTORS FOR TREATMENT RESPONSE" 

 -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة  اذـأست / ابتسام محمد عبد الحميد األستاذ الدكتور -1

 اإلسكندريةب ـبطمساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية  اذـأست / داليا عبد المعطي النيلي الدكتور -2

 ة/ عبير علي عبد العاطي الدكتور -3

 )مشرف مشارك (

 اإلسكندريةب ـبطمدرس االمراض الباطنة  

 لخبرتها في مجال البحث 

 ة/ ياسمين صالح نجا الدكتور -4

 )مشرف مشارك (

 اإلسكندريةب ـبطمدرس االمراض الباطنة 

 لخبرتها في مجال البحث   

  -: الباحث المساعد

 اإلسكندريةبطـــب السادسة رقة ــالب بالفـط / محمد سعود سالم الــــطـــــالــــب

 (Cنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

 

 

7-2017 



 

 

المقيد  عمرو خليفه حسين عتمان إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ وافقت اللجنة علي  -(1)

 بنظام الساعات المعتمده . 2015فصل الخريف  االمراض الباطنةلدرجة دكتور الفلسفة في الطب في 

  -وعنوانها:

دراسة نمط البروتيوم بالبول في مرضي إعتالل الكلي المنزرعه المزمن باستخدام قياس الطيف "

 "الكتلي وعالقته بتليف الكلي الذي تم تقييمه بمرونة الكلي باستخدام الموجات فوق الصوتية  
"STUDY OF URINARY PROTEOMIC PROFILE IN PAIENTS WITH 

CHRONIC ALLOGRAFT NEPHROPATHY USING MASS 

SPECTROMETRY IN CORREL5TATION WITH RENAL FIBROSIS 

ASSESSED BY RENAL ULTRASOUND ELASTOGRAPHY" 

 -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة أستـاذ  هيام عبد المجيد العجان األستاذ الدكتور/  -1

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة أستـاذ  هاله  صديق الوكيل األستاذ الدكتور/  -2

 بطـب اإلسكندرية الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية أستـاذ  بسنت السيد معزاألستاذ الدكتور/  -2

 دعاء مختار عمارة / ةالدكتور -3

 )مشرف مشارك(

 بطب االسكندرية االشعة التشخيصية  مدرس 

 لخبرتها في مجال الموجات الصوتية المرنه

  -: الباحث المساعد

 بطـــب اإلسكندرية السادسةطـالب بالفــرقة  محمد سعود سالم الــــطـــــالــــب/ 

 (  -Aنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

 

 

 

 

 

 

 

الطبيبة/علياء محمد ماهر محمد وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة -(2)

المدرس المساعد بقسم االمراض الباطنة المقيدة لدرجة دكتور الفلسفة في الطب في االمراض 

  بنظام الساعات المعتمدة . 2016الباطنة فصل الخريف 

      -وعنوانها :
والسموم " تأثير أنماط اإلستصفاء الكلوي المختلفة والغذاء علي بكتيريا الجهاز الهضمي 

 اآلزوتية "

" THE EFFECT OF DIFFERENT DIALYSIS TREATMENT 

MODALITIES AND DIET ON GASTROINTESTINAL BACTERIA 

AND AZOTAEMIC TOXINS " 

 -السادة المشرفون :
 أستاذ االمراض الباطنة بطب االسكندرية / صالح سعيد نجا                             األستاذ الدكتور -1

 أستاذ االمراض الباطنة التجريبية واالكلينيكية  بمعهد البحوث الطبية                                            / ايمان صالح الدين خليل                    الدكتور -2

 أستشاري أمراض الكلي بجامعة لندن / أندرو دافنبورت                                الدكتور -3

 أستاذ علم االحياء الدقيقة بجامعة لندن معهد ايستمان لالسنان  / ديف شبرات                                    الدكتور -3

 -الباحث المساعد :
 الطالبة / أسماء السيد الشربيني إبراهيم              طالبة بالفرقة الرابعة بطب االسكندرية

8-2017 



 (+B)نجح فى المقرر التمهيدى بتقدير  -

 

 

 
وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ احمد عبد الحميد محمود كسبر  -(13)

فصل لدرجة دكتور الفلسفة في الطب في أمراض الدم المدرس المساعد بقسم االمراض الباطنة المقيد  

 بنظام الساعات المعتمده . 2015الخريف 

  -وعنوانها:
 الجيني للمورث الفوسفاتيز والتنسين المرادف في مرضي لوكيميا النقوي الحادة ""التعبير 

"PHOSHATASE AND TENSIN HOMOLOG (PTEN) GENE EXPRESSION IN 

ACUTE MYELOID LEUKEMIA PATIENTS  " 

 -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةأستـاذ االمراض الباطنة بطـب  األستاذ الدكتور/ اشرف حسين الغندور  -1

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية األستاذ الدكتور/ عايدة علي نظير   -2

أستـاذ الباثولوجية االكلينيكية االكاديمية الطبية العسكرية مستشفي  األستاذ الدكتور/ محمد عبدالرحمن أحمد  -2
 القوات المسلحة باالسكندرية

 الدكتور/ فاطمة محمد عبد الفتاح  -3

 )مشرف مشارك(
 مدرس االمراض الباطنة  بطب االسكندرية 

 لخبرتها العلمية في مجال البحث

  -: الباحث المساعد

 طـالب بالفــرقة الرابعة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ مصطفي اشرف  مصطفي 

 (Cنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

 
وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ هشام السيد محمود الطوبجي  -(14)

بنظام الساعات  2007فصل الخريف لدرجة دكتور االمراض الباطنة )طبيب بالقوات المسلحة ( المقيد  

بجلستها  المعتمده وذلك بعد استيفاء مالحظة لجنة خطط االبحاث المعتمدة من لجنة الدراسات العليا

 علي ان يعتبر هذا تسجيال جديداً والغاء الموضوع السابق تسجيله في  .7/5/2017المنعقدة في 

  -وعنوانها:

بالكيمياء الهستولوجية المناعية في سرطان الكبد الخلوي وعالقته بأرتداد الورم  62"تقييم أظهار بي 

 بعد االجتثات بالتردد الحراري "
"EVALUATION OF THE EXPRESSION OF P62 BY 

IMMUNOHSTOCHEMISTRY IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND 

ITS RELATION TO TUMOR RECURRENCE AFTER RADIOFREQUENCY 

THERMAL ABLATION" 

 -: السادة المشرفون

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية األستاذ الدكتور/ عمرو علي عبد المعطي  -1

 أستـاذ علم االمراض بطـب اإلسكندرية األستاذ الدكتور/ ناهد محمد بدور  -2

 أستـاذ مساعد االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية الدكتورة/ بريهان السيد سالم  -3

 الدكتور / عصام احمد عثمان الشنديدي  -4

 )مشرف مشارك(
 مدرس االمراض الباطنة بطب االسكندرية 

 لخبرته في مجال البحث 

  -: الباحث المساعد

 طـالب بالفــرقة الرابعة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ عبد الرحمن محمد زكريا 

 (-Bنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

9-2017 



 
وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ سوزان حامد محمد عويس المقيدة   -(15)

 بنظام الساعات المعتمده . 2013فصل الخريف لدرجة دكتور الفلسفة في الطب في االمراض الباطنة 

  -وعنوانها:
"مؤشرات االستجابة لالدوية المضادة للفيروسات في إعادة عالج مرضي االنتكاسة وعدم االستجابة 

 المصابين بااللتهاب الكبدي المزمن سي "
"PREDICTORS OF RESPONSE TO DIRECT ACTING ANTI-VIRALS IN 

RETREATMENT OF RELAPSERS AND NON- RESPONDERS CHRONIC 

HEPATITIS C VIRUS INFECTED PATIENTSS " 

 -: السادة المشرفون

 أستـاذ االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية األستاذ الدكتور/ السعيد حسن إبراهيم   -1

 أستـاذ مساعد االمراض الباطنة  بطـب اإلسكندرية تور/ أحمد السيد زيد الدك -2

 الدكتورة/ ريهام عبد الحلم ابو الوفا  -3

 )مشرف مشارك(
 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطب االسكندرية 

 لخبرتها في مجال البحث 

 الدكتور/ سامح الدسوقي أنور الشين  -3

 )مشرف مشارك(
 مدرس االمراض الباطنة بطب االسكندرية 

 لخبرته في مجال عالج االلتهاب الكبدي الفيروسي 

  -: الباحث المساعد

 طـالب بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ محمود راضي السيد متولي 

 ( Aنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

 
 
 
 
علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/  احمد يسرى عبدالعزيز هنو المقيد  وافقت اللجنة  -(16)

 بنظام الساعات المعتمده. 2011لدرجة دكتور في االمراض الباطنة في فصل الخريف 

  -وعنوانها:

 ( للمتبرع على ناتج زراعة الكلى "  C3"تأثير النمط الخفى للمكمل)
"INFLUENCE OF DONDR COMPLEMENT COMPONENT (C3) ALLOTYPE 

ON RENAL TRANSPLANTANTION OUTCOME" 

 -: السادة المشرفون

 بطـباإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ  األستاذ الدكتور/صالح سعيد نجا  -1
 رية  باالكاديمية الطبية العسكالباثولوجيا االكلينيكية أستـاذ األستاذ الدكتور/ محمد عبدالرحمن احمد -2

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة مساعد  أستـاذ الدكتور / هبة محمد سليم الشاعر  -3

  -: الباحث المساعد

 طـالبة بالفــرقة الخامسةبطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ محمد احمد سعيد
 ( Bنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير )

 
 
 
البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ ايمان أحمد عبد الرحمن محمود وافقت اللجنة علي إعتماد خطة  -(17)

بنظام الساعات المعتمده وذلك بعد  2014المقيدة لدرجة دكتور في االمراض الباطنة فصل الخريف 

 . 10/09/2017استيفاء مالحظة لجنة خطط االبحاث المعتمدة من لجنة الدراسات العليا بجلستها المنعقدة 

11-2017 



  -وعنوانها:
دراسة الظهور الجديد لنقص صفائح الدم وميكانيكية حدوثها في مرضي االلتهاب الكبدي الوبائي "

 المزمن الذين يتلقون عقار سبوفير وداكالتاسفير مع او بدون ريبافيرين    "
"STUDY OF NEW-ONSET THROMBOCYTOPENIA AND ITS 

MECHANISMS AMONG HEPATITIS-C INFECTED PATIENTS 

RECEIVING SOFOSBUVIR AND  DACLATASVIR WITH OR WITHOUT 

RIBAVIRIN" 

 -: السادة المشرفون

 أستـاذ االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية األستاذ الدكتور/ فتح هللا صدقي محمد  -1
أستـاذ االمراض الباطنة التجريبية  و االكلينيكية معهد البحوث  األستاذ الدكتور/ محمد أحمد البيلي  -2

 الطبية جامعة اإلسكندرية
 أستاذ مساعد االمراض الباطنة بطب االسكندرية  الدكتورة/ بريهان السيد سالم  -3

 الدكتورة/مروة أحمد عبد السالم مدكور  -3

 

أستـاذ مساعد االمراض الباطنة التجريبية  و االكلينيكية معهد 
 البحوث الطبية جامعة اإلسكندرية

 أستـاذ مساعد امراض الدم معهد البحوث الطبية جامعة اإلسكندرية لطفي بديوي الدكتور/ أحمد محمد  -4

 (Bنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

 

 
 
 
 
 
وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ هبه محمد محمود الجمل المقيدة  -(18)

الساعات المعتمده وذلك بعد استيفاء  بنظام 2012لدرجة دكتور في االمراض الباطنة فصل الربيع  

 . 5/01/2016مالحظة لجنة خطط االبحاث المعتمدة من لجنة الدراسات العليا بجلستها المنعقدة 

  -وعنوانها:
توفيق وتطبيق وتقييم القواعد االرشادية المبنية علي الدليل لعالج مرض التهاب المفاصل اليفعي مجهول  "

 "السبب في مستشفي األطفال الجامعي باالسكندرية 
"ADAPTATION, IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF EVIDENCE-

BASED GUIDELINES FOR TREATMENT OFJUVENILE IDIOPATHIC 

ARTHRITIS IN ALEXANDRIAUNIVERSITY CHIKDREN’S HOSPITAL" 

 -: السادة المشرفون

 أستـاذ طب االطفال بطـب اإلسكندرية األستاذ الدكتور/ محمود محمد منير الزلباني  -1
 أستـاذ طب االطفال بطـب اإلسكندرية األستاذ الدكتور/ طارق السيد اسماعيل عمر  -2

 أستـاذ الصحة العامة والطب الوقائي والجتماعي بطـب اإلسكندرية األستاذ الدكتور/ عايدة محيي محمد علي  -3

 الدكتورة/  غادة محمد فاروق الدريني  -4

 )مشرف مشارك( 

 

 مدرس طب االطفال بطـب اإلسكندرية
 لخبرتها في مجال االمراض الروماتيزمية في االطفال 

  -: الباحث المساعد

 طـالبة بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ ريم يحيي محمد محمد 

 (Bنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير )+ -

 

 



 
 
 
 
 
 
وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ علياء محمد ماهر محمد عبدالمجيد  -(19)

االمراض الباطنة التجريبية واالكلينيكية بمعهد البحوث المقيدة  لدرجة دكتور المدرس المساعد بقسم 

 بنظام الساعات المعتمده. 2016الفلسفه فى الطب فى  االمراض الباطنة في فصل الخريف 

  -وعنوانها:

 "تقييم شامل لخلل تجلط الدم فى امراض الكلى "

" GLOBAL ASSESSMENT OF COAGULATION DEFECTS IN KIDNEY 

DISEASE" 

 -: السادة المشرفون

 بطب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ األستاذ الدكتور/ صالح سعيد نجا  -1

استاذ االمراض الباطنة التجريبية واالكلينيكية   األستاذ الدكتور/ايمان صالح الدين خليل  -2

 معهد البحوث الطبية  جامعه االسكندرية 

استشارى امراض الكلى  مستشفى كينجز كولدج  الدكتور / كيت برامهام    -3

قسم امراض الكلى جامعه كينجز كولدج لندن 

 المملكة المتحدة 

  -: الباحث المساعد

 طـالب بالفــرقة الخامسة بطـــب اإلسكندرية السيد الشربينى ابراهيم     الــــطـــــالــــبة/ اسماء

 ( +Bنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

علي ان يعتبر هذا تسجيالً جديداً والغاء الموضوع السابق تسجيله والمعتمد من مجلس الكلية بجلسته المنعقدة في  -

15/8/2017 

 

 

 

 

 

 

12-2017 



 

 

 

علي  إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ اشرف كامل مبارك عوض المقيد  وافقت اللجنة  -(20)

بنظام الساعات المعتمده. وذلك  بعد استيفاء  2014لدرجة دكتور في االمراض الباطنة في فصل الربيع 

مالحظة لجنة تقييم خطط االبحاث والمعتمدة من لجنة الدراسات العليا بجلستها المنعقدة في 

03/12/2017  
  -وعنوانها:

 12"تاثير االصابة بالميكروب الحلزونى على التغذية , التمثيل الغذائى , االدراك ومستوى فيتامين ب

 بالدم فى كبار السن   "
"EFFECT OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION ON NUTRITION 

,METABOLISM ,COGNITION AND SERUM VITAMIN B12 IN THE 

ELDERLY " 

 -: ة المشرفونالساد

 بطب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ األستاذ الدكتور/منى محمد المسكى   -1

 استاذ الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطب االسكندرية  األستاذ الدكتور/اكرم عبد المنعم دغيدى   -2

 بطب االسكندرية  االمراض الباطنة استاذ مساعد  الدكتور /نانى حسن الجيار      -3

  -: الباحث المساعد

 طـالب بالفــرقة الخامسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ هشام محمد خالد    

 ( Aنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ هند نجيب عبد المطلب عبد الرحيم  -(21)
لدرجة دكتور الفلسفه فى الطب فى االمراض الباطنة  المدرس المساعد بقسم االمراض الباطنة والمقيدة  

 بنظام الساعات المعتمده. 2016فصل الخريف في 

  -وعنوانها:
االلفافيتوبروتين واالرورا بى كينيز كمؤشرات لعودة سرطان الخاليا الكبدية بعد الكى "دراسة مقياس 

 باستخدام الموجات قصيرة المدى "
"ALPHA FETOPROTEIN SCORE AND AURORA B KINASE AS 

PREDICTORS OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA RECURRENCE 

AFTER MICROWAVE ABLATION" 

 -: السادة المشرفون

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

 بطـب اإلسكندرية علم االمراض أستـاذ  األستاذ الدكتور/ ناهد محمد بدور     -2

 الدكتور / عاصم احمد عثمان الشنديدى   -3

 ) المشرف المشارك (
والمرارة مدرس االمراض الباطنة  وحده امراض الكبد 

بطـب اإلسكندرية لخبرته فى مجال التشخيص االكلينكى 
 المراض الكبد.

  -: الباحث المساعد

 طـالب بالفــرقة الخامسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ عبدالرحمن محمد زكريا     

 (Bنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -
 
 

 

01-2018 



 

 

 

 

وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ عبد الحليم جابر صميدة  المقيد   -(22)

بنظام الساعات المعتمده    2015فصل  الربيع لدرجة دكتور الفلسفه فى الطب فى االمراض الباطنة  في 

العليا بجلستها المنعقدة  وذلك  بعد استيفاء مالحظة لجنة تقيم خطط االبحاث والمعتمدة من لجنة الدراسات

 06/01/2018في 
  -وعنوانها:

" ارتباط التعدد الجيني لفتوين أ ومستواه بمصل الدم مع مرض تصلب شرايين االوعية الدموية فى 
 مرضى السكرى من النوع الثانى المصابين باالعتالل الكلوى السكرى المبكر"

"FETUIN A GENE POLYMORPHISM AND ITS SERUM LEVEL 

ASSOCIATION WITH ATHEROSCLEROTIC VASCULAR DISEASE IN 

TYPE 2 DIABETES PATIENTS WITH EARLY DIABETOC KINEY DISEASE 

" 

 -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ األستاذ الدكتور/ايمان يوسف مرسى        -1

 بطـب اإلسكندرية مساعد االمراض الباطنة أستـاذ  األستاذ الدكتور/ عزة عبدالكريم حسان   -2
 الدكتورة/ نيفين لويس ميخائيل سعد -3

 )المشرف المشارك(
 مدرس الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطب االسكندرية

 لخبرتها فى مجال التحاليل المعملية

 الدكتور/ هشام عبدهللا الغنيمى  -4

 )المشرف المشارك(
 الباطنة بطب االسكندرية مدرس االمراض 

 لخبرته فى مجال االعتالل الكلوى السكرى 

  -: الباحث المساعد

 طـالبة بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ هبة سمير عبد الرحيم        

 (  -Bنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ أحمد عواد عبد الحميد )قوات  -(23)

بنظام  2015فصل الخريف  االمراض الباطنة لدرجة دكتور الفلسفة في الطب في مسلحة ( المقيد  

 الساعات المعتمده.

  -وعنوانها:
لبي في مصل الدم وسوء وظيفة البطين "العالقة ما بين مستوي بروتين الحمض الدهني من النوع الق

 االيسر المصاحب لالعتالل الكلوي السكري المبكر في المرضي المصابيين بالسكر من النوع الثاني "
"ASSOCIATION OF SERUM HEART TYPE FATTY ACID 

BINDINGPROTEIN LEVEL AND LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION IN 

TYPE2 DIABETIC PATIENTS WITH EARLY DIABETIC KIDNEY 

DISEASE" 

  -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ األستاذ الدكتور/ طلعت عبد الفتاح عبد العاطي  -1

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ األستاذ الدكتور/ ايمان يوسف مرسي  -2

استشاري ورئيس قسم القلب مستشفي القوات المسلحة  الدكتور/ أحمد حمدي شكري  -3
 باالسكندرية االكاديمية الطبية العسكرية 

02-2018 



 الدكتورة/ ريم محمود فتح هللا  4

 )مشرف مشارك(
 بطب االسكندرية االمراض الباطنة مدرس 

 لخبرتها في مجال االعتالل الكلوي السكري 

  -: الباحث المساعد

 طـالب بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ محمد فوزي أبراهيم 

 (Bنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

 

وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ سارة طة ابراهيم المدرس المساعد  -(24)
فصل لدرجة دكتورفى الفلسفة فى الطب فى طب  االمراض الباطنة في بقسم االمراض الباطنة والمقيدة 

 بنظام الساعات المعتمده. 2015الخريف 

  -وعنوانها:

على تطور االعتالل الكلوى المزمن واالصابة باالمراض القلبية  3" تاثير تعدد االشكال الجينية للمتمم 

 الوعائية فى مرضى االعتالل الكلوى المزمن "

"THE EFFECT OF COMPLEMENT 3 POLYMORPHISM ON CHRONIC 

KIDNEY DISEASE PROGRESSION AND CARDIOVASCULAR EVENTS IN 

CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS" 

 -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ األستاذ الدكتور/احمد جابر ادم            -1

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة  أستـاذ  يمان عزت الجوهرى        األستاذ الدكتور/ ا -2

 بجامعه مانشيستر انجلترااالمراض الباطنة استاذ  األستاذ الدكتورة /فيليب كالرا  -3

 -الباحث المساعد :

 طـالب بالفــرقة السادسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ اسراء شعبان محمد 

 (Aنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير )  -

 

 

 

وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ حسين محمود حسين سعد المدرس  -(25)
فصل في الطب فى االمراض الباطنة  لدرجة دكتور الفلسفة فى المساعد بقسم أمراض الباطنة المقيد  

 المعتمده.بنظام الساعات  2016الخريف  

  -وعنوانها:

فى مرضى التهاب القولون التقرحى وعالقته بأمتداد المرض وشدتة والعالمات  16-"ميكرو ار ان 

 المصلية"

03-2018 

04-2018 



"MICRORNA-16 IN PATIENTS WITH ULCERATIVE COLITIS AND ITS 

CORRELATION WITH DISEASE EXTENT, SEVERITY AND 

SEROLOGICAL MARKERS" 

 -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة  أستـاذ األستاذ الدكتور/عزت على احمد         -1

 بطـب اإلسكندرية علم االمراض أستـاذ   األستاذ الدكتور/ ناهد محمد بدور      -2

 بطـب اإلسكندرية  االشعة التشخيصيةأستـاذ   األستاذ الدكتور/ محمد عيد ابراهيم      -3

 الدكتورة/ ايمان طايع السيد -4

 )المشرف المشارك (

 مدرس الباثولوجيا االكلينكية والكيميائية بطـب اإلسكندرية 

 لخبرتها فى مجال البيولوجيا الجزيئية 

 -الباحث المساعد :

 طـالب بالفــرقة السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــب/ عمر محمد صباح 

 ( -Bالتمهيدى بتقدير )نجح فى المقرر   -

وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ مروة فاروق سعيد محمود المقيدة   -(26)

بنظام الساعات المعتمده وذلك  بعد استيفاء  2014فصل الخريف لدر جة دكتورفى االمراض الباطنة  

 03/12/2017ات العليا بجلستها المنعقدة في مالحظة لجنة تقيم خطط االبحاث والمعتمدة من لجنة الدراس
  -وعنوانها:

" وظيف الغدة الدرقية كعامل مخاطرة مستقبلية لضعف درجة الوعي في المسنين االصحاء اسوياء 
 الدرقية سريريا "

"THYROID FUNCTION AS AN INDEPENDENT RISK FACTOR OF 

COGNITIVE IMPAIRMENT IN CLINICALLY EUTHYROID HEALTHY 

ELDERLY" 

 -: السادة المشرفون.

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ األستاذ الدكتور/علياء علي االجهوري               -1

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

 بطب االسكندريةاالمراض الباطنة  استاذ مساعد  الدكتورة /نانسي حسن الجيار   -3

 الدكتورة /مها السيد حسن بندق  -4

 )مشرف مشارك (

 مدرس االمراض الباطنة بطب االسكندرية 

لخبرتها في مجال فحص الغدة الدرقية بالموجات فوق 
 الصوتية 

 (+Bنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير )  -
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ محمد لطفى عبدالطيف عصر  -(27)
الطب فى لدرجة دكتور الفلسفة فى المدرس المساعد بقسم االمراض الباطنة معهد البحوث الطبية المقيد  

 بنظام الساعات المعتمده. 2016فصل الخريف  في االمراض الباطنة 

  -وعنوانها:
"دور منظار الجهاز الهضمى السفلى باستخدام تقنية التصوير ضيق النطاق للتميز بين سليلة القولون 

 الورمية الغدية وغيرالغدية بالمقارنة للفحص النسيجى"
"ROLE OF NARROW BAND IMAGING – COLONOSCOPY IN 

DIFFERENTIATION BETWEEN ADENOMATOUS AND NON 

ADENOMATOUS COLORECTAL POLYPS IN COMPARISON TO 

HISTOPATHOLOGY" 

 -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ األستاذ الدكتور/محمد يوسف الحصافى            -1

 اإلسكندرية  أستـاذ علم االمراض معهد البحوث الطبية جامعة األستاذ الدكتور/ أمل صبحى الصدفى        -2

استاذ مساعد االمراض الباطنة التجريبيه واالكلينيكية معهد البحوث  الدكتور/ سعيد احمد عودة -3
 اإلسكندرية جامعة -الطبية 

 الدكتور/ سامح الدسوقى انور الشين   -4

 )المشرف المشارك (
 مدرس االمراض الباطنة اإلسكندرية 

 لخبرته فى مجال مناظير الجهاز الهضمى  

 -المساعد :الباحث 
 طالبة بالفرقه الخامسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ منه هللا محمود عيد

 ( -Bنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير )  -

 
 

 

وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ نرمين مجدى عبدالحميد المدرس  -(28)
فصل في الطب فى االمراض الباطنة  لدرجة دكتور الفلسفة فى المساعد بقسم  االمراض الباطنة المقيد 

 بنظام الساعات المعتمده. 2016الخريف 

  -وعنوانها:
الدم فى اترابية من المرضى المصريين المصابين بمرض خشونة "تحديد نمط البروتيوم بمصل 

 المفاصل المبكرة "

05-2018 

07-2018 



"IDENTIFICATION OF SERUM PROTEOMIC PROFILE OF EARLY 

OSTEOARTHRITIS IN A COHORT OF EGYPTIAN PATIENTS" 

 -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنه  أستـاذ األستاذ الدكتور/انا نشات ابو راية          -1

 بطـب اإلسكندرية  الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائيةأستـاذ  األستاذ الدكتور/ محمد مصطفى محمد رزق      -2

 الدكتورة/ ايمان عبد العننى سيد  -3

 

 بطـب اإلسكندرية  االمراض الباطنةأستـاذ مساعد 

 (  +Bبتقدير )  2016نجح فى مقرر اساسيات البحث العلمي  الخريف  -

 

 

 

 

وافت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ نادر فايق تادريس  المقيد  لدرجة  -(29)

 بنظام الساعات المعتمده 2015دكتور فى الفلسفه فى الطب فى طب االمراض الباطنة  في فصل الخريف  

وذلك بعد استيفاء مالحظة لجنة تقيم خطط االبحاث والمعتمدة من لجنة الدراسات العليا بجلستها المنعقدة 

 01/04/2018في 

  -وعنوانها:
معالت تنظيم  –دالئل االلتهابات  –" دراسة العالقات بين مثبط بالسمينوجين المنشط من النوع االول 

 "التمثيل الغذائى واضطرابات القدم السكرى 
"STUDY OF THE ASSOCIATION BETWEEN PLASMINOGEN 

ACTIVATOR INHIBITOR-1 , INFLAMMATORY MARKERS, METABOLIC 

CONTROL PARAMETERS AND DIABETIC FOOT DISORDERS" 

 -: السادة المشرفون

 ريةبطـب اإلسكنداالمراض الباطنة   أستـاذ األستاذ الدكتور/فتحى زكريا السيوى             -1

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة   أستـاذ  األستاذ الدكتور/ مجدى حلمى مجلع         -2
 الدكتورة/ نيفين لويس ميخائيل -3

 )المشرف المشارك (
مدرس الباثولوجيا االكلينكية والكيمبائية بطـب اإلسكندرية 

 لخبرتها فى مجال البحث

 -الباحث المساعد :
 طـالبة بالفــرقة السادسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ رحمة اشرف جمعة عبد الجواد  

 (B +  نجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

 
 

وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ حسام محمد فخرى دعبيس المقيد   -(30)

 بنظام الساعات المعتمده. 2013الباطنة  في فصل الخريف  لدرجة دكتور فى االمراض

  -وعنوانها:
"دراسة العالقة بين )ام ( تورمع مضاعفات مرض السكرى النوع الثانى ودرجة مقاومة الجسم 

 لالنسولين"

08-2018 

09-2018 



"THE RELATION OF m TOR AND DIABETIC COMPLICATINOS AND 

INSULIN RESISTANCE IN PEOPLE WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS 

" 

 -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة أستـاذ األستاذ الدكتور/على احمد عبدالرحيم -1
 بطـب اإلسكندرية  مساعد االمراض الباطنةأستـاذ  الدكتور/ كامل حميدة حسين رحومة -2

 الدكتورة/ نهى محمد جابر امين  -3

 )المشرف المشارك(
 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنةمدرس 

 لخبرتها العملية فى مجال البحث 
 الدكتورة/ ريهام عبدالحليم ابو الوفا  -4

 )المشرف المشارك(
 بطـب اإلسكندرية الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائيةمدرس 

 لخبرتها العملية فى مجال البحث 
 (+Bنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

 
 
 

 

وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ احمد محمد سيد احمد المدرس  -(31)
فصل فيالطب فىاالمراض الباطنة لدرجة دكتور الفلسفة فى المساعد بقسم االمراض الباطنة المقيد  

 بنظام الساعات المعتمده. 2016الربيع 

  -وعنوانها:
" تاثير تطبيق استراتيجيات تقليل تعدد االدوية واالستخدام الغير مناسب لالدوية فى المرضى كبار 

 السن بالمستشفى الرئيسى الجامعى باالسكندرية  "
"IMPACT OF IMPLEMENTATION OF STATEGIES TO REDUCE 

POLYPHARMACY AND INAPPROPRIATE MEDICATION USE AMONG 

ELDERLY PATIENTS IN ALEXANDRIA MAIN UNIVERSITY HOSPITAL " 

 -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ األستاذ الدكتور/سوزان نشات ابو رية -1

 بطـب اإلسكندرية الفارماكولوجى االكلينيكية أستـاذ األستاذ الدكتور/ محمد ثروت غنيم        -2
 بطـب اإلسكندرية الفارماكولوجى االكلينيكية استاذ  األستاذ الدكتور/ عزة محمد بركة    -3
 الدكتور/ ريم سعيد شعلة    -4

 )المشرف المشارك (
 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة  مدرس 

 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 -: الباحث المساعد

 طالب بالفرقه السادسة جامعه االسكندريه الطالب/حسام الحاج محمد سليم 
 (-Aنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -

 
 
 
الفقى المقيد   وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ عمرو يسرى سعد -(32)

 بنظام الساعات المعتمده. 2017لدرجة دكتور الفلسفة فى الطب فى االمراض الباطنة في فصل الخريف 

  -وعنوانها:

فى مرضى السكرى من النوع  8واية بى سى سى  2" تقييم المشاركة فى التعبير عن جينات نوتش 

 الثانى وعالقتها باعتالل الكلى السكرى  "

10-2018 



 

"EVALUATION OF CO-EXPRESSION OF NOTCH2 AND ABCC8 GENES IN 

PATIENTS WITH TYPE 2  DIABETES MELLITUS AND ITS ASSOCIATION 

WITH DIABETIC KIDNEY DISEASE " 

 -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ األستاذ الدكتور/يحيى مصطفى غانم -1
 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة  أستـاذ مساعد الدكتورة/ عزة عبدالكريم حسان        -2

 معهد البحوث الطبية جامعة اإلسكندرية مساعد الباثولوجيا الكيميائية استاذ  الدكتورة/ رانيا محمد حسن الشرقاوى    -3
 الدكتور/ ريم محمود فتح هللا    -4

 )المشرف المشارك (
 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة  مدرس 

 لخبرتها العملية فى مجال البحث

 -: الباحث المشارك

 طالب بالفرقه السادسة جامعه االسكندريه الطالب/على اشرف بسيونى 
 (+Bنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -

 
 
 
محمود سعيد عبدالهادى صالح طه نظرت اللجنة في إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/  -(33)

المدرس المساعد بقسم االمراض الباطنة جامعه كفر الشيخ المقيد  لدرجة دكتور الفلسفة فى الطب فى 

بنظام الساعات المعتمده وذلك بعد استيفاء مالحظة لجنة تقييم  2016االمراض الباطنة في فصل الخريف 

 06/05/2018يا بجلستها المنعقدة في خطط االبحاث والمعتمدة من لجنة الدراسات العل

  -وعنوانها:
ايزوبروستانز وسمك الطبقات الباطنة والوسطانية للشريان السباتى  2"العالقة بين فيتامين د , اف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          فى مرضى االعتالل الكلوى المزمن المعاشين على االستصفاء الدموى : دراسة مقطع عرضى "                                             
"RELATION BETWEEN VITAMIN D , F2 ISOPROSTANES AND CAROTID 

ARTERY INTIMA- MEDIA THICKNESS IN END STAGE RENAL DISEASE 

PATIENTS ON MAINTENANCE HEMODIALYSIS: A CROSS-SECTIONAL 

STUDY" 

 -: المشرفونالسادة 

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ األستاذ الدكتور/احمد جابر ادم           -1
 أستـاذ االشعة التشخيصية  بطباإلسكندرية  األستاذ الدكتور/ عبدالعزيزمحمد النقيدى       -2

 الدكتورة/ نيفين لويس ميخائيل -3

 )المشرف المشارك (
 االكلينيكية والكيميائية بطب اإلسكندريةمدرس  الباثولوجيا 

 لخبرتها فى مجال التحاليل المناعية

 الدكتورة/ رشا ابراهيم جاويش   -4

 )المشرف المشارك (
 مدرس االمراض الباطنة اإلسكندرية

 لخبرتها فى مجال الفشل الكلوى المزمن   

 -الباحث المساعد :
 طالبة بالفرقه السادسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ اسراء شعبان محمد

 (Cنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -

 

 

وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ شيماء محمد محمد عبد العزيز  -(34)

بنظام  2017فصل الربيع الرحمانى المقيد  لدرجة دكتور الفلسفة فى الطب فى االمراض الباطنة في 

الساعات المعتمده وذلك بعد استيفاء مالحظة لجنة تقييم خطط االبحاث والمعتمدة من لجنة الدراسات 

 08/10/2018العليا بجلستها المنعقدة في 

11-2018 



  -وعنوانها:
بالدم فى مرضى السكرى من النوع الثانى  192-" دور الحمض النووى الريبوزى المتناهى الصغر 

 بمرض الكبد الدهنى غير الكحولى  "وعالقته 
"ROLE OF PLASMA MICRO-RAN 192 EXPRESSION IN PATIENTS WITH 

TYPE 2 DIABTES MELLITUS AND ITS ASSOSCIATION WITH NON – 

ALCOHOLIC FATTY LVER DISEASE " 

 -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ األستاذ الدكتور/طلعت عبدالفتاح عبدالعاطى           -1

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة  أستـاذ  األستاذ الدكتور/ ايمان يوسف مرسى        -2

 الدكتور/ ايمان طايع السيد    -3

 )المشرف المشارك (

 بطـب اإلسكندرية الباثولوجيا الكيميائية واالكلينيكية  مدرس 

 ال البحثلخبرتها العمليه فى مج

 الدكتور/ سامح الدسوقى انور الشين    -4

 )المشرف المشارك (

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة  مدرس 

 لخبرته العملية فى مجال البحث

 -: الباحث المساعد

 طالب بالفرقه السادسة جامعه االسكندريه الــطـالـب/على أشرف بسيونى    
 (A)نجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير  -

 
 
وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ وفاء عنتر السيد احمد شاهين  -(35)

بنظام الساعات المعتمده وذلك بعد  2014المقيد  لدرجة دكتور فى االمراض الباطنة  في فصل الخريف 

االبحاث والمعتمدة من لجنة الدراسات العليا بجلستها المنعقدة في  استيفاء مالحظة لجنة تقييم خطط

02/09/2018. 

  -وعنوانها:
"مقارنة بين استخدام بروتوكول اتالنتا واستخدام بروتوكول جمعيات مرض السكرى البريطانية 

 المشتركة لرعاية المرضى الداخليين فى عالج ارتفاع السكر فى وحدة العناية القلبية "
"COMPARISON BETWEEN THE ATLANTA PROTOCOL VERSUS THE 

JOINT BRITISH DIABETES SOCIETIES (JBDS) FOR INPATIENT CARE 

PROTOCOL IN MANAGEMENT OF HYPERGLYCEMIA IN CARDIAC 

CARE UNIT" 

 -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة أستـاذ األستاذ الدكتور/على احمد عبدالرحيم -1

 بطـب اإلسكندرية  امراض القلب واالوعية الدمويةأستـاذ  األستاذ الدكتور/ محمود محمد حسنين -2

 بطـب اإلسكندرية  مساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائيةأستـاذ  الدكتورة/ عبير شوقي الحديدي -3

 الدكتور/ محمد حسن زيتون  -4

 )المشرف المشارك(

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنةمدرس 

 لخبرته العملية فى مجال البحث 

 (-Aنجح فى المقرر التمهيدى بتقدير ) -

 
 

 
وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ والء عطيه السيد سيبه  المدرس  -(36)

الفلسفة في الطب  في االمراض الباطنة فصل المساعد بقسم االمراض الباطنة والمقيدة  لدرجة دكتور 

بنظام الساعات المعتمده وذلك بعد استيفاء مالحظة لجنة تقيم خطط االبحاث والمعتمدة  2015الخريف  

 .03/06/2018من لجنة الدراسات العليا بجلستها المنعقدة في 

  -وعنوانها:

12-2018 



الدهني الغير كحولي في مرضي السكر من " عالقة االختالل الوظيفي االنبساطي للبطين االيسر والكبد 
 النوع الثاني "

"ASSOCIATION OF LEFT VENTRICULAR DIASTOLIC DYSFUNCTION 

AND NON ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN PATIENTS WITH 

TYPE 2 DIABETES " 

 -: السادة المشرفون

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

 بطـب اإلسكندريةأمراض القلب واالوعية الدموية   أستـاذ األستاذ الدكتور/ صالح محمد الطحان  -2

 بطـب اإلسكندريةالباثولوجيا االكلينكية والكيميائية   أستـاذ األستاذ الدكتور/ مني وجدي عياد   -3

 الدكتور/سامح الدسوقي انور الشين  -4

 )مشرف مشارك (

 بطـب اإلسكندريةمدرس االمراض الباطنة 

 لخبرته العلمية في مجال البحث 

 ( B -نجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -

 

 


