
 في االمراض الباطنة الدكتوراهلمسجلين موضوعات بحث ا

 

وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ سمر محمد سامى جاد المدرس  -(1)

فصل في الطب فى االمراض الباطنة لدرجة دكتور الفلسفة فى المساعد بقسم االمراض الباطنة المقيدة  

 بنظام الساعات المعتمده. 2017الخريف 

  -وعنوانها:

"  دراسة نسبة الكورتيزول / الديهيدروايبياندروستيرون  فى الدم فى مرضى السمنة المفرطة قبل 

 وبعد جراحة السمنة : العالقة باداء القلب واالوعية الدموية   "
"STUDY OF SERUM CORTISOL/ DEHYDROEPIANDROSTERONE RATIO 

IN MORBIDLY OBESE PATIENTS BEFORE AND AFTER BARIATRIC 

SURGERY : RELATION TO CARDIOVASCULAR PERFORMANCE" 

 -: السادة المشرفون
 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة  اذـأست / علياء على الجهورى           األستاذ الدكتور -1

 اإلسكندرية ب ـبطالجراحة اذـأست / خالد محمد قطرى األستاذ الدكتور -2

 اإلسكندرية ب ـبطاستاذ مساعد امراض القلب واالوعية الدمويه  ة/ ايمان محمد الشرقاوى   الدكتور -3

 ة/ هناء طارق الزواوى  الدكتور -4

 )المشرف المشارك (

 اإلسكندرية ب ـبطمدرس االمراض الباطنة  

 لخبرتها العملية فى مجال البحث
 (  Bالعلمى بتقدير) + نجح فى المقرر اساسيات البحث -

 وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ محمد خالد عبد العال  -(2)

 بنظام الساعات المعتمده. 2016فصل الخريف في الطب فى االمراض الباطنة  لدرجة دكتور الفلسفة فى المقيد  

  -وعنوانها:

( فى عدم تجاوب مرضى الروماتويد   CD4+  CD25 + FOXP3"  دور الخاليا تى المنظمة )

 المفصلى لعقار الميثو تريكسات الذين لم يخضعوا للعالج مسبقا فى اترابية من المصريين "
"ROLE OF REGULATORY T CELLS( CD4 + CD25 + FOXP3 ) IN 

METHOTREXATE UNRESPONSIEVESS IN AN EGYPTIAN COHORT OF 

NAÏVE RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS  " 

 -: السادة المشرفون
 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة اذـأست / انا نشات ابو راية         األستاذ الدكتور -1

 اإلسكندرية ب ـبطاالمراض الباطنة اذـأست / درويش احمد الحلوس       األستاذ الدكتور -2

 اإلسكندرية ب ـبطاالمراض الباطنة اذـأست / محمد اسامة على حسن األستاذ الدكتور -2

 / نهلة محمد جمال فرحاتالدكتور  -3

 )الشرف المشارك(

 اإلسكندرية ب ـبطاستاذ الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية 

 لخبرتة العملية فى مجال الموجات الصوتية للقلب
 (Cنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -

 

 

 

 

 

 

2-2019 



وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ امنية صالح محمد احمد المدرس  -(3)

فصل في الطب فى االمراض الباطنة لدرجة دكتور الفلسفة فى المساعد بقسم االمراض الباطنة المقيدة  

 بنظام الساعات المعتمده. 2017الربيع 

  -وعنوانها:

بنسيج الكلى وعالقته بالتصوير بالرنين المغناطيسى  3النزيم الكوالجيناز "  تقييم الجسم المضاد 

 بخاصية االنتشار فى مرضى التهاب الكلى الناتج عن الذئبة   "
 

"ASSESSMENT OF RENAL TISSUE ANTICOLLAGENASE III ANTIBODY 

AND ITS CORRELATION TO DIFFUSION WEIGHTED MAGNETIC 

RESONANCE IMAGING IN LUPUS NEPHRITIS PATIENTS" 

 -: السادة المشرفون
 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة  اذـأست / شريف عزيز زكى           األستاذ الدكتور -1

 اإلسكندرية ب ـبطعلم االمراض  اذـأست / منى عبد القادر سالم        األستاذ الدكتور -2

 اإلسكندرية ب ـبطاستاذ االشعة التشخيصية  / احمد حافظ عفيفى  الدكتور -3

 اإلسكندرية ب ـبطاستاذ مساعد االمراض الباطنة   / محمد سعيد عبد السالم  الدكتور -4
 (-Aنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -

 
وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ احمد عبد الحميد محمد عثمان  -(4)

في الطب فى االمراض الباطنة  لدرجة دكتور الفلسفة فى المدرس المساعد بقسم االمراض الباطنة المقيد  
 بنظام الساعات المعتمده. 2017فصل الخريف 

  -وعنوانها:

و ار اس  179247الشكلية لمستقبل الهرمون المنبة للغدة الدرقية )ار اس "  دراسة التعددات 

 ( فى سرطانات الغدة الدرقية الجيدة التمايز   " 12101255
"STUDY OF THYROID SRIMULATING HORMONE RECEPTOR GENE 

POLYMORPHISM (rs 179247 and rs 12101255)IN DIFFERENTIATED 

THYROID CANCER" 

 -: لمشرفونالسادة ا
 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة  اذـأست / سمير نعيم اسعد          األستاذ الدكتور -1

 اإلسكندرية ب ـبطالباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية اذـأست / منى وجدى عياد       األستاذ الدكتور -2

 اإلسكندرية ب ـبطاستاذ مساعد الجراحة  / طارق يوسف قريطم  الدكتور -3

 / طارق محمد سالم  الدكتور -4

 )المشرف المشارك (

 اإلسكندرية ب ـبطمدرس االمراض الباطنة  

 لخبرتة فى مجال ابحاث الغدة الدرقية
 (-Bنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -

 
 

 

 

 

 



 

 وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ عمرو محمود احمد محمود سالمة  -(5)

 بنظام الساعات المعتمده. 2014فصل الخريف في   لدرجة دكتور االمراض الباطنهالمقيد   

  -وعنوانها:

 "  "  دراسة االرتباط بين طول التيلومير وفيتاميند والوظائف العقلية فى كبار السن
"STUDY OF CORRELATIONS BETWEEN TELOMERE LENGTH, 

VITAMIN D , AND COGNITIVE FUNCTIONS IN ELERLY PEOPLE"  

 -: السادة المشرفون
 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة  اذـأست /نهى محمد الصباغ األستاذ الدكتور -1

 اإلسكندرية استاذ مساعد االمراض الباطنة بطب  / مروة احمد سعدالدكتور -2

 اإلسكندرية الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطب استاذ مساعد  / مروة حنفى محمودالدكتور -3
 (-Aنجح فى المقرر تمهيدي الدكتوراه بتقدير ) -

 

 

عبدالسميع  وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ عمرو محمد راضى -(6)

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

 المعتمده.

  -وعنوانها:

 كجين مثبط للورم فى سرطان الكبدى الخلوى  " 1"  دور اريد 
"ROLE OF ARID1A AS A TUMOR SUPPESSOR GENE IN 

HEPATOCELLULAR CARCINOMA " 

 -: السادة المشرفون
 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة  اذـأست / على عبد العاطى سليماناألستاذ الدكتور -1

 اإلسكندرية ب ـبطعلم االمراض  اذـأست / ناهد محمد بدور       الدكتور األستاذ  -2

 اإلسكندرية ب ـبط استاذ مساعد االمراض الباطنة  / بيريهان السيد سالم   الدكتور -2

 / عاصم احمد عثمان الشنديدىالدكتور -3

 )المشرف المشارك(

 اإلسكندرية ب ـبطمدرس االمراض الباطنة 

 لخبرتة العملية فى مجال البحث

 -: الباحث المساعد
 طالب بالفرقه الخامسة جامعة االسكندرية الــطـالـب/منة هللا محمود عيد   

 (Cالعلمى بتقدير )نجح فى المقرر اساسيات البحث  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2019 



 

 
وافقت اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ جيالن محمود مصطفى محمد مرعى  -(7)

بنظام الساعات  2015فصل الخريف  فيالطب فى االمراض الباطنة لدرجة دكتور الفلسفة فى المقيدة  

 المعتمده.

  -وعنوانها:

نمط البروتيوم بمصل الدم فى اترابية من المرضى المصابين بمرض الكبد الدهنى الغير "  تحليل 

كحولى وكذلك مرضى السكرى من النوع الثانى وذلك بواسطة مطياف الكتله عن طريق االمتزاز 

 والتاين بالليزر وسرعه الحركة "
"ANALYSIS OF SERUM PROTEOMIC PROFILE IN A COHORT OF 

EGYPTIAN NON ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN TYPE2 

DIABETES MELLITUS PATIENTS BY MALDI- TOF- MS " 

 -: السادة المشرفون
 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة اذـأست /ايمان يوسف مرسى        األستاذ الدكتور -1

 اإلسكندرية ب ـبطالباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية اذـأست / بسنت السيد معز     األستاذ الدكتور -2

 اإلسكندرية ب ـبطاستاذ مساعد االمراض الباطنة  / ايهاب مصطفى حسونة الدكتور -3

 ة/ مى هشام محمد بادرة    الدكتور -4

 )المشرف المشارك (

 اإلسكندرية ب ـبطاالمراض الباطنة مدرس 

 لخبرتها العملية فى مجال البحث 

 -: الباحث المساعد
 طالبة بالفرقه الخامسه جامعه االسكندريه الــطـالـبة/ اسالم محمد احمد

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

 

 
وافقت اللجنة علي إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ حسام الدين محمود عبدالسالم  المقيد  -(8)

 بنظام الساعات المعتمده. 2014فصل الربيع لدرجة دكتور االمراض الباطنه في 

  -وعنوانها:

بالدم فى مرضى السكرى من النوع الثانى وعالقتة  21"  الحمض النووى الريبوزى ومتناهى الصغر 

 بزالل البول وخطر القلب االيضى "
"PLASMA MICRO-RNA 21 IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES 

MELLITUS AND ITS CORRELATION WITH  ALBUMINURIA AND 

CARDIOMETABOLIC RISK"  

 -: السادة المشرفون
 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة  اذـأست /ايمن يوسف مرسىاألستاذ الدكتور -1

 اإلسكندرية استاذ االشعة التشخيصية بطب  / خالد محمد مغازىاألستاذ الدكتور -2

 اإلسكندرية الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطب استاذ مساعد  ة / ايمان طايع السيد الدكتور -3

 ة/ ريم محمود فتح هللاالدكتور -4

 )المشرف المشارك(

 اإلسكندرية االمراض الباطنة بطب مدرس 

 االكلينيكى لمرضى السرىلخبرتها فى مجال التقييم 

 -: الباحث المساعد
 طالب بالفرقه السادسة جامعه االسكندريه الــطـالـب/هشام محمد خالد  

 (+Bنجح فى المقرر تمهيدي الدكتوراه بتقدير ) -

 

 

 

 

 

4-2019 

5-2019 



 

 

لدرجة وافقت اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ مي عادل أحمد شلبي المقيدة -(9)
 بنظام الساعات المعتمده.2018فى االمراض الباطنة فصل الربيع دكتور الفلسفه فى الطب

  -وعنوانها:

وضعف االدراك المتعدل وتأثيرهم علي العواقب الجسدية  18"عالقة الجين متعدد االشكال االنترلوكين 

 لدي المرضي كبار السن "
"THE RELATION OF INTERLEUKIN18 (IL18) GENE POLYMORPHISMS 

AND MILD COGNITIVE IMPAIRMENT AND THEIR IMPACT ON 

PHYSICAL OUTCOMES IN ELDERLY PATIENTS  "  

 -: السادة المشرفون
 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة  اذـأست /  سكينة اسماعيل احمد األستاذ الدكتور -1

 اإلسكندرية استاذ االمراض الباطنة  بطب  / عزة حسن محمد أحمد األستاذ الدكتور -2

 اإلسكندريةاستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائيه بطب  / ريهام عبد الحليم ابو الوفا الدكتور -3

 / علي محمود رمضان الدكتور -4

 )المشرف المشارك(

 اإلسكندريةمدرس االمراض الباطنة بطب 

 لخبرتها العملية فى مجال ضعف االدراك لدي كبار السن 
 (Bنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -

 

 

 

 
وافقت اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ محمد جالل معوض المقيد  -(10)

 بنظام الساعات المعتمده. 2016الربيع فى االمراض الباطنة فصل لدرجة دكتور الفلسفه فى الطب

  -وعنوانها:

 "  العالقه بين نسبة االسبروسين فى مصل الدم واضطراب الخاليا البطانية ومقاومة االنسولين"

" STIDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SERUM ASPROSIN , 

ENDOTHELIAL DYSFUCNTION AND INSULIN RESISTANCE"  

 -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة  اذـأست /على احمد عبد الرحيم  األستاذ الدكتور -1

 اإلسكندرية استاذ مساعد االمراض الباطنة بطب  / كامل حميده رحومه  الدكتور -2

 اإلسكندرية استاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطب  ة/ ريهام عبد الحليم ابو الوفا الدكتور -3

 ( +Cنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير )-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2019 

7-2019 



 

 

 

 

وافقت اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ محمد ناجى عبدالحى احمد  -(11)

بنظام  2017فى االمراض الباطنة فصل الربيع لدرجة دكتور الفلسفه فى الطبالطير المقيد  

 الساعات المعتمده.

  -وعنوانها:

"  دراسة عن تقييم بروتين الجين الورمى كمؤشر مبكر العتالل الكلى بمرضى السكرى من النوع 

 الثانى"

" STUDY OF NGAL (NEUTROPHIL GELATINASE- ASSOCIATED 

LIPOCALIN) AS AN EARLY BIOMARKER OF NEPHROPATHY IN 

PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES"  

 -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة  اذـأست /مجدى حلمى ذكرى مجلع األستاذ الدكتور -1

 اإلسكندرية استاذ مساعد االمراض الباطنة بطب  / محمد سعيد عبدالسالمالدكتور -2

 ة/ نيفين لويس ميخائيل سعد الدكتور -3

 )المشرف المشارك(

 اإلسكندرية مدرس الباثولوجيا االكلينيكية  بطب 

 لخبرتها العملية فى مجال البحوث المعملية

 ة/ نهى محمد جابر امين الدكتور -4

 )المشرف المشارك(

 اإلسكندرية مدرس االمراض الباطنة  بطب 

 لخبرتها العملية فى تشخيص وعالج مرض السكر ومضاعفاتها

 (+Bنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير )  -

 

 

 

 نظرت اللجنة في إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ مروة محمود امين خليفة -(1)

 بنظام الساعات المعتمده. 2017فى االمراض الباطنة فصل الخريف لدرجة دكتور الفلسفه فى الطب المقيدة

  -وعنوانها:

فى مرضى  92-17الداللة التنبؤية لوجود مجموعه الحمض الريبوزى النووى متناهى الصغر "  

 اللوكيميا الليمفاوية المزمنة"
" PROGNOSIC SIGNIFICANCE OF MICRO RIBONUCLEIC ACID17-92 

CLUSTER EXPRESSION IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA 

PATIENTS"  

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

 اإلسكندرية استاذ االمراض الباطنة بطب  األستاذ الدكتور/ عايدة على نظير  -2

 اإلسكندرية استاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية  بطب  الدكتورة/ امل رفعت منصور  -3

 الدكتورة/ ميادة على موسى   -4

 )المشرف المشارك(

 اإلسكندرية مدرس االمراض الباطنة  بطب 

 لخبرتها فى مجال البحث
 ( +Bنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -

 

 

 

 

 

 

8-2019 

9-2019 



 

 نظرت اللجنة في إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ والء مسعد حمد ابو جنوب  -(2)

 بنظام الساعات المعتمده. 2013االمراض الباطنة فصل الخريف لدرجة  الدكتوراه في المقيدة 

  -وعنوانها:

"  التقدير الكمي لمعامل النمو البطني الوعائي في مرض الكبد ذو الصلة بفيروس االلتهاب الكبدي 

 سي المزمن وعالقته بالكم الفيروسي "
" QUANTIFICATIN OF VASCULARENDOTHELIAL GROWTH FACTOR 

IN CHRONIC HEPATITIS C VIRUS-RELATED LIVER DISEASE AND ITS 

CIRRELATION WITH VIRAL LOAD"  

 -: السادة المشرفون
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ األستاذ الدكتور/محمد يسري طاهر راشد -1

 اإلسكندرية استاذ الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطب  األستاذ الدكتور/ صالح احمد مرزوق  -2

 الدكتور/ سامح الدسوقي أنور الشين  -3

 )المشرف المشارك(

 اإلسكندرية مدرس االمراض الباطنة  بطب 

 لخبرته فى مجال البحث

 -الباحث المساعد :
 طـالب بالفرقه السادسة  بطـــب اإلسكندرية رحمه أشرف جمعة عبد الجواد الــــطـــــالــــب/  

 ( Bنجح فى المقرر تمهيدي الدكتوراه بتقدير ) -

 

 

 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ محمد صالح الدين متولى -(3)

 بنظام الساعات المعتمده. 2017الباطنة  فصل الخريف فى االمراض لدرجة دكتور الفلسفه فى الطبالمقيد   

   -وعنوانها:

الى البيبسينوجين  1فى الدم ونسبة البيبسينوجين  1"  دراسة استخدام دراسة مستوى البيسينوجين 

 للكشف عن التهاب المعدة الضمورى وسرطان المعدة " 2
"STUDY OF SERUM PEPSINOGEN 1 AND PESINOGEN 1 TO 

PEPSINOGEN ПRATIO LEVEL AS A SCREENING  FOR ATROPHIC  

GASTRITIS AND GASTRIC CANCER "  

 -: السادة المشرفون
 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنةأستـاذ األستاذ الدكتور/وفاء محمد حسين -1

 اإلسكندرية استاذ االمراض الباطنة بطب  البنااألستاذ الدكتور/ امانى احمد  -2

 اإلسكندريةاستاذ الباثولوجيا االكلينكية والكيميائية بطب  األستاذ الدكتور/ منى وجدى عياد -3

 اإلسكندريةاستاذ مساعد امراض الباطنة بطب  الدكتور/ ايمن محمد شمسية -4
 (Cنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير )   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-2019 



 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ ايمان الضوى عبدالعال هميمى  -(4)

 بنظام الساعات المعتمده. 2015فصل الخريف فيالطب فى االمراض الباطنة  لدرجة دكتور الفلسفة فى المقيدة  

  -وعنوانها:

ب فى المصل كعوامل تنبؤية  130ميكرو ار ان اية  "صالبة الكبد  , المؤشر الكبدى الكلوى ومنسوب

 العتالل الكلى المزمن فى مرضى التدهن الكبدى الغير كحولى    "
"LIVER STIFFNESS,SONOGRAPHIC HEPATORENAL INDEXAND 

SERUM MICRO RNA 130 b LEVEL AS PREDICTORS FOR CHRONIC 

KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER 

DISEASE" 

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

 بطـب اإلسكندرية الباثولوجيا واالكلينيكية و الكيميائيةأستـاذمساعد الدكتورة/ عبير شوقى الحديد -2

 الدكتور/ سامح الدسوقى انور الشين -3

 المشارك ( )المشرف

 مدرس االمراض الباطنة بطـب اإلسكندرية 

 لخبرته فى الفحص بمخطط قوة دفع االشعة الصوتية 

 -الباحث المساعد :

 طـالبة بالفــرقة الخامسة بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة/ منة هللا محمود عيد
 (+Bنجح فى اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -

 

 

 

 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ اميرة مصطفى رشدى منصور  -(5)

 بنظام الساعات المعتمده. 2018فى  االمراض الباطنة فصل الخريفلدرجة دكتور الفلسفه فى الطبالمقيدة

   -وعنوانها:

االشخاص ذى السمنة ووظائف هيدروكسى فيتامين د والثيروتروبين والليبتين فى  25" العالقة بين 

 الغدة الدرقية المعتدلة "
"THE RELATION BETWEEN 25 HYDROXY VITAMIN D  STATUS , 

THYROTROPIN AND LEPTIN  IN EUTHYROID OBESE SUBJECTS "  

  -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنةاذـأست /علياء على االجهورىاألستاذ الدكتور -1

 اإلسكندرية استاذ  الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية بطب  / عال عاطف شراكىاألستاذ الدكتور -2

 اإلسكندريةاستاذ مساعد االمراض الباطنة   بطب  / تامر محمد الشربينىالدكتور -3

 (-Aنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير )  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-2019 



 

 
 على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ احمد مصطفى عبدالحليم ابراهيم الباشا وافقت  اللجنة -(6)

فى االمراض الباطنة فصل لدرجة دكتور الفلسفه فى الطبالمدرس المساعد بقسم االمراض الباطنة المقيدة   

 بنظام الساعات المعتمده. 2018الخريف

   -وعنوانها:

الذكاء االصطناعى فى توقع االحداث االكلينيكية اثناء الترشيح الكلوى "خطوة اتجاة تطبيق نموذج 
 الدموى لمرضى الفشل الكلوى المزمن النهائى "

"A STEP TOWARDS THE APPLICATION OF AN ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE MODEL IN THE PREDICTION OF INTRADIALYTIC 

CLINICAL EVENTS IN END STAGE RENAL DISEASE PATIENTS "  

  -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ األستاذ الدكتور/هالة  صديق الوكيل -1

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

 الدكتورة/ نانسى ضياء الدين محمد موسى -3

 )المشرف المشارك(

 مدرس الهندسة الحيوية الطبية معهد البحوث الطبية 

 لخبرتها فى مجال الهندسة الحيوية الطبية والذكاء الالصطناعى

 -الباحث المساعد :

 طـالبة بالفرقه الخامسة  بطـــب اإلسكندرية الــــطـــــالــــبة /  هند محمد عرفان السمان
 (B -نجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير )  -

 

 افقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ رندا صالح الدين عبدالمنعم ابراهيمو -(7)

فى االمراض الباطنة فصل لدرجة دكتور الفلسفه فى الطبالمدرس المساعد بقسم االمراض الباطنة المقيدة  

 بنظام الساعات المعتمده. 2018الخريف

   -وعنوانها:

"فاعلية المنظار ذو مجال الحزمة الضيق مقابل باثولوجيا االنسجة لتشخيص تمدد اوعية الغار 
 المعدى فى مرضى التشمع الكبدى"

"EFFICACY OF NARROW BAND SPECTRUM ENDOSCOPY VERSUS 

HISTOPATHOLOGY FOR THE DIAGNOSIS OF GASTRIC ANTRAL 

VASCULAR ECTASIA IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS "  

  -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ األستاذ الدكتور/عمرو على عبد العاطى  -1

 اإلسكندرية استاذ علم االمراض  بطب  األستاذ الدكتور/ ناهد محمد بدور -2

 مساعد االمراض الباطنة بطب االسكندرية استاذ الدكتور/ بيريهان السيد سالم  -3

 الدكتور/ مروة ابراهيم مطاوع ابراهيم -4

 )المشرف المشارك(

 بطب االسكندرية مدرس االمراض الباطنة

 لخبرتها فى مجال البحث

12-2019 



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

 

 
 من السيد الطبيب/ محمد على عبدالحليم حسبوافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة  -(8)

فى االمراض الباطنة فصل لدرجة دكتور الفلسفه فى الطبالمدرس المساعد بقسم االمراض الباطنةالمقيد  

 بنظام الساعات المعتمده. 2016الخريف

   -وعنوانها:

 "دراسة دور الحمض النووى الريبوزى الطويل غير المشفر فى مرض الكلى السكرى"

"STUDY OF THE ROLE OF LONG NON-CODING RAN IN DIABETIC 

KIDNEY DISEASE"  

  -: السادة المشرفون

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

جامعه البحوث استاذ االمراض الباطنةالتجريبية واالكلينكية  معهد األستاذ الدكتور/ محمد نادر موافى -2
 االسكندرية

استاذ مساعد االمراض الباطنةالتجريبية واالكلينكية معهد  الدكتور/ ياسر على احمد عمار -3
 جامعه االسكندريةالبحوث

 الدكتور/ ايمان احمد العطار-4

 )المشرف المشارك(

 جامعه االسكندريةمدرس الباثولوجيا الكيميائية معهد البحوث

 جال البحثلخبرتها العملية فى م

 ( Bنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير )  -
 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ عالية سامى هنداوى ضرغام -(9)

 بنظام الساعات المعتمده. 2014االمراض الباطنة فصل الخريف لدرجة دكتور المقيدة

   -وعنوانها:

تشحم الكبد الغير كحولى وارتجاع المرئ المعدى فى مرضى عسر الهضم " دراسة العالقة بين 
 البدناء و غير البدناء"

"STUDY OF THE RELATION BETWEEN NON- ALCOHOLIC FATTY 

LIVER DISEASE AND GASTROOESOPHAGEAL REFLUX DISEASE IN 

OBESE AND NON-OBESE DYSPETIC PATIENTS"  

  -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ األستاذ الدكتور/ وفاء محمد حسين مكى الشيخ  -1

استاذ االمراض الباطنة التجريبية واالكلينكية  معهد  األستاذ الدكتور/ محمد احمد البيلى  -2
 جامعه االسكندريةالبحوث

التجريبية واالكلينكية  معهد  استاذ مساعد االمراض الباطنة الدكتور/ حنان مصطفى مصطفى  -3
 جامعه االسكندريةالبحوث

 (+Bاجتاز المقرر التمهيدى بتقدير ) -

1-2020 



 

 

 

 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ سارى ابراهيم عبد السالم   -(10)

 بنظام الساعات المعتمده. 2018فى االمراض الباطنة فصل الخريف  لدرجة دكتور الفلسفه فى الطب المقيد  

   -وعنوانها:

 8-)سى / تى (( للبروتين المشابه لالنجيوبيوتين  2278426" دراسة عالقة المتغير الجينى )ار اس 

 فى قطيع من المرضى المصريين الذين يعانون من متالزمة االيض    "
"STUDY OF THE ASSOCIATION OF ANGIOPOIETIN –LIKE PROTEIN-8 

GENE VARIANT (RS2278426(C/T)) IN A COHORT OF EGYPTIAN 

PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME "  

  -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنةاذـأست /طلعت عبد الفتاح عبد العاطىاألستاذ الدكتور -1

 االسكندريةب ـبطاستاذ االمراض الباطنة / ايمان يوسف مرسى حسن   األستاذ الدكتور -2

 االسكندريةب ـبطاستاذ مساعد الباثولوجيا االكلينكية والكيميائية  / ايمان طايع السيدالدكتور -3

 ة/ مروة احمد صالحالدكتور -4

 )المشرف المشارك(

 بطـب االسكندريةمدرس االمراض الباطنة

 العملية فى مجال البحثلخبرتها 

 (+ Bنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -
 

 

 

 

 

وافقت اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ مؤمن أيمن ابراهيم فووزي المدرس المساعد  -(11)

بنظام الساعات   2019فصل الخريفلدرجةدكتوراه الفلسفة في االمراض الباطنة فصل بقسم االمراض الباطنة والمقيد 

 المعتمده.

   -وعنوانها:

 "  دراسة المستنبت المعوي في بعض المرضي المصريين المصابيين بسرطان القولون والمستقيم " 

"  STUDY OF THE GUT MICROBIOMR IN SOME EGYPTIAN PATIENTS WITH 
COLORECTAL CANCER"  

  -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنةأستـاذ األستاذ الدكتور/ محمد تامر أحمد عفيفي  -1

األستاذ الدكتور/ شويكار محمود عبد السالم  -2

 أحمد
 بطـب اإلسكندريةالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستـاذ

 بطـب اإلسكندريةمساعد االمراض الباطنة أستـاذ الدكتور/ أيمن محمد عبده شمسية  -3

 ( )Bاساسيات البحث العلمي بتقدير نجح فى المقرر  -

 

2-2020 

6-2020 



 

 

 

 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ ايمان محمد مصطفى فرج -(12)

 بنظام الساعات المعتمده. 2018المقيدة  لدرجة دكتوراه الفلسفه فى الطب فى االمراض الباطنة فصل الخريف 

   -وعنوانها:

 "مستوى التستوستيرون الحر وعالقتة  بمعدل كثافة العظام فى مرضى زراعة الكلى من الرجال    " 
" FREE TESTOSTERONE LEVEL AND ITS RELATION TO BONE 

MINERAL  DENSITY IN MALE PATIENTS WITH RENAL 

TRANSPLANTATION  "  

  -: المشرفونالسادة 

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

 االسكندريةب ـبطالباثولوجيا االكلينكيةوالكيميائية استاذ  /عال عاطف شراكى      األستاذ الدكتور -2

 االسكندريةب ـبطاستاذ مساعد االمراض الباطنة   ة/ ايمان زكى عزام الدكتور -3

 االسكندرية ب ـبطاستاذ مساعد االمراض الباطنة   ة/ ياسمين صالح نجا   الدكتور-4

 -الباحث المساعد :
 طالبة بالفرقه الرابعةطـب اإلسكندرية الطالبة / هدى عبدالفتاح احمد  

 (Bنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -

 

 

 

 

 

 إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ فاطمه الزهراء عبدهللا عمروافقت  اللجنة على  -(13)

المدرس المساعد بقسم االمراض الباطنة المقيدة  لدرجة دكتوراه الفلسفه فى الطب فى االمراض الباطنة فصل الخريف 

 بنظام الساعات المعتمده. 2019

   -وعنوانها:

"دور الحمض الريبوزى الغير المشفر الطويل فى التهاب المفاصل الرثيانى وعالقته بنشاط المرض 

 واالعراض الخارج مفصلية    " 
" THE ROLE OF LONG NON-CODING RNA IN RHEUMATOID 

ARTHRITIS : ASSOCIATION WITH DISEASE ACTIVITY EXTRA 

ARTICULAR MANFESTATIONS  "  

  -: فونالسادة المشر

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ أنا نشات ابو راية األستاذ الدكتور/ -1

 بطـب االسكندريةاالمراض الباطنة استاذ  األستاذ الدكتور/مجدى عبدالعزيز الزهيرى -2

 االسكندريةبطـب استاذ مساعد الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية  الدكتورة/ ريهام عبدالحليم ابو الوفا  -1

 -الباحث المساعد :
 طالب بالفرقه السادسةطـب اإلسكندرية الطالب / احمد محمد ابراهيم 

 (Cنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -

 

 

 

8-2020 

9-2020 



 

 

 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ مروة منير امين اسماعيل  -(14)

 بنظام الساعات المعتمده. 2017الفلسفه فى الطب فى االمراض الباطنة فصل الخريف المقيدة  لدرجة دكتوراه 

   -وعنوانها:

 "دراسة بعض دالالت االلتهام الذاتى فى مرضى التهاب الكلى بالذئبة الحمراء    " 
" STUDY OF SOME MARKERS OF AUTOPHAGY IN PATIENTS WITH 

LUPUS NEPHRITIS  "  

  -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة أستـاذ ايمان عزت الجوهرى األستاذ الدكتور/ -1

 بطـب االسكندريةاالمراض الباطنة استاذ مساعد الدكتور/محمد سعيد عبدالسالم  -2

 بطـب االسكندريةاستاذ  علم االمراض  الدكتورة/ ناهد محمد السعيد بدور -2

 بطـب االسكندريةاستاذ  الباثولوجيا  االكلينيكية والكيميائية  الدكتورة/ دعاء ابراهيم حشاد -3

 (Cنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -

 

 

 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ شيماء السيد محمد حسن  -(15)

 بنظام الساعات المعتمده. 2018الربيع  المقيدة  لدرجة دكتوراه الفلسفه فى الطب فى االمراض الباطنة فصل 

   -وعنوانها:

"ترابط كتلة العظم والسقوط وكسور الفقرات بالمرحلة النهائية للمرض الكلوي في مرضي الغسيل 

 الدموي كبار السن " 
"THE ASSOCIATION OF BONE MASS, FALLS AND VERTEBRAL 

FRACTURES WITH WND STAGE RENAL DISEASE ON HEMODIAL YSIS 

ELDERLY PATIENTS  "  

  -: السادة المشرفون

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

 بطـب االسكندريةالباطنة  استاذ االمراض مهنااألستاذ الدكتور/محمد أحمد  -2

 بطـب االسكندريةاستاذ جراحة العظام والكسور واالصابات  األستاذ الدكتور/ياسر محسن عالم    -3

استاذ االشعة التشخيصصية والتدخلية معهد البحوث جامعه  األستاذ الدكتور/خالد علي مطراوي     -4

 االسكندرية

 -الباحث المساعد :
 طالب بالفرقه السادسة طـب اإلسكندرية الطالب / منار سمير المطلب حامد  

 (+Bنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/ وائل السعودي السيد وافي  -(16)

 بنظام الساعات المعتمده. 2014الباطنة فصل الخريف  المقيدة  لدرجة دكتوراه في االمراض 

   -وعنوانها:

( الفلزي 9( المرتبط بعامل النمو الشبيه باالنسولين وانزيم البروتين )1"دراسة مستوي البروتسن )

 النسيجي في مصل الدم لمرضي داء السكري من النوع الثاني وامراض الشرايين التاجية " 
"STUDY OF SERUM LEVELS OF IFBP1 AND MMP9 IN PATIENTS WITH 

TYPE 2 DIABETES MELLITUS WITH CORONARY ARTERY DISEASE  "

  

  -: السادة المشرفون

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

 بطـب االسكندريةاستاذ الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية  األستاذ الدكتور/محمد مصطفي أحمد رزق  -2

 بطـب االسكندريةاستاذ االمراض الباطنة  األستاذ الدكتور/ ايمان يوسف مرسي  -3

 بطـب االسكندريةاستاذ أمراض القلب واالوعية الدموية  األستاذ الدكتور/محمد أحمد صدقه  -4

 -الباحث المساعد :
 طالبة بالفرقه السادسة طـب اإلسكندرية الطالبة / شذي محمد أحمد 

 (+Bنجح فى المقرر تمهيدي الدكتوراه بتقدير ) -

 

 

 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ دعاء حسن السيد حجازي  -(17)

 بنظام الساعات المعتمده. 2018الخريف  المقيدة  لدرجة دكتوراه الفلسفه فى الطب فى االمراض الباطنة فصل 

   -وعنوانها:

"عالقة نشاط الخلية الالقمة في الكبد مع التغيرات النسيجية الكبدية في المرضي المصابين بمرض 

 الكبد الدهني غير الكحولي  " 
"RELATION OF LIVER MACROPHAGE ACTION WITH HEPATIC 

HISTOPATHOLOGICAL CHANGES IN PATIENTS WITH NON-

ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE"  

  -: السادة المشرفون

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

 بطـب االسكندريةاستاذ الكيمياء الحيوية الطبية  األستاذ الدكتور/صباح عبد الهادي محمود  -2

 بطـب االسكندريةاستاذ الباثولوجيا  األستاذ الدكتور/نيفين محمد فريد الديب  -3

 بطـب االسكندريةاستاذ مساعد االمراض الباطنة  الدكتور/اماني صالح اليمني  -4

 (+Cنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/ندى رمضان محمود العسيوى    -(18)

 بنظام الساعات المعتمده. 2019المقيدة  لدرجة دكتوراه الفلسفه فى الطب فى االمراض الباطنة   الخريف 

   -وعنوانها:

–" الترابط بين االعتالل العصبى الالرادي القلبى واعتالل االعصاب الطرفية واثار العالج بحمض الفا 

 ليبوتك على مرضى االعتالل العصبى الالرادي القلبى فى مرضى السكرى من النوع الثانى   " 
" ASSOCIATION OF CARDIAC AUTONOMIC NEUROPATHY WITH 

PERIPHERAL NEUROPAYHY AND THE EFFECT OF ALPHA-LIPOIC 

ACID ON CARDIAC AUTONOMIC NEUROPATHY IN PATIENTS WITH 

TYPE 2 DIABETES"  

   -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة   أستـاذ           سمبر حلمى اسعد خليل  األستاذ الدكتور/ -1

 بطـب االسكندرية استاذ االمراض الباطنة   األستاذ الدكتور/طلعت عبدالفتاح عبدالعاطى       -2

 بطب االسكندرية  استاذ مساعد االمراض الباطنة   الدكتورة/ نهى محمد جابر امين -3

 الدكتور/ محمد خالد الفقى -4

 )المشرف المشارك(

 بطب االسكندرية مدرس امراض القلب واالوعية الدموية 

 لخبرته العملية فى مجال البحث 

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

 (  Cنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير )  
 

 

 

 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/الحسن محمد ايمن عبدالمنعم عبدالرحمن      -(19)

المدرس المساعد بقسم االمراض الباطنة المقيد  لدرجة دكتوراه الفلسفه فى الطب فى االمراض الباطنة فصل الخريف 

 بنظام الساعات المعتمده. 2019

   -وعنوانها:

" تقييم اعتالل عضلة القلب االدنى من االكلينيكى الناتج عن الفشل الكلوى المزمن باستخدام تقنية تتبع 

المسار النقطى للموجات الفوق صوتية على القلب ومستوى كلوثو الذائب وعامل نمو الخاليا الليفية 

 فى المصل"  23
" EVALUATION OF SUBCLINICAL UREMIC CARDIOMYOPATHY USING 

SPECKLE TRACKING ECHOCARDIOGRAPHY AND SERUM SOLUBLE 

KLOTHO AND FIBROBLAST GROWTH FACTOR-23 "  

  -: السادة المشرفون

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

 بطـب االسكندريةاالمراض الباطنة   أستـاذ األستاذ الدكتور/ايمان عزت الجوهرى        -2

 استاذ الباثولوجيا االكلينكية والكيميائيةبطب االسكندرية  األستاذ الدكتور/ عبير شوقى الحديدى   -3

 الدكتور/ هدى شحاتة عبدالخالق  -4

 )المشرف المشارك(

 مدرس امراض القلب واالوعية الدموية  بطب االسكندرية

 ة على القلبلخبرتها فى مجال الموجات الصوتي

 (  Cنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -

 

10-2020 

01-2021 



 

 

 

 

 

 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/مى محمود محمد مرسى     -(20)

 المعتمده.بنظام الساعات  2020المقيدة  لدرجة دكتوراه الفلسفه فى الطب فى االمراض الباطنة فصل الربيع

   -وعنوانها:

( فى مرضى اعتالل المفصل الفقارى وعالقته 19" الحمض الريبوزى الطويل الغير مشفر )اتش 

 بمؤشرات المرض ونتائج الموجات الفوق صوتية" 
" LONG NON-CODING RNA (H19) IN PATIENTS WITH 

SPONDYLOARTHIRITIS : ASSOCIATION WITH DISEASE PARAMETERS 

AND ULTRASONOGRAPHIC FINDINGS"  

  -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةب ـبط االمراض الباطنةاذـأست اشرف ابراهيم الزواوى   /األستاذ الدكتور -1

 االسكندريةب ـبط االمراض الباطنةاذـأست /ايمان عبدالمنعم سليمان   األستاذ الدكتور -2

 استاذ مساعد الباثولوجيا االكلينكية والكيميائية بطب االسكندرية  ة/ ايمان طايع السيدالدكتور -3

 (-Bنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير )   -

 

 

 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/اسماء خيرى عبدهللا بلتاجى    -(21)

المدرس المساعد بقسم االمراض الباطنة المقيد  لدرجة دكتوراه الفلسفه فى الطب فى االمراض الباطنة فصل 

 بنظام الساعات المعتمده. 2018الخريف

   -وعنوانها:

نشط للخلية بى ) بى ايه اف اف ( كداللة على االستجابة لعالج االلتهاب الكلوى " تعبيرجين العامل الم

 الذئبى النشط " 
" B-CELL ACTIVATING FACTOR (BAFF) GENE EXPRESSION AS A 

MARSPONSE TO THERAPY OF ACTIVE LUPUS NEPHIRTIS"  

  -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةب ـبط االمراض الباطنةاذـأست اميرة حسن الجربى  /األستاذ الدكتور -1

 االسكندريةب ـبط االمراض الباطنةاذـأست /رجاء عبدالقادر محمود  األستاذ الدكتور -2

 ة/ رغدة سعد زغلول احمدالدكتور -4

 )المشرف المشارك(    

 مدرس الباثولوجيا االكلينكية والكيميائية بطب االسكندرية 

 لخبرتها العملية فى مجال البيولوجيا الجزيئية  
 ( +Bنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2021 



 

 

 

 

 

 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/احمد عالء محمد عبدالعزيز حسن   -(22)

لدرجة دكتوراه الفلسفه فى الطب فى االمراض الباطنة فصل الخريف  المدرس المساعد بقسم االمراض الباطنة المقيد 

 بنظام الساعات المعتمده. 2018

   -وعنوانها:

"اسبروسين فى مصل مرضى قصور الغدة الدرقية المصاحب والغير مصاحب لمرضى تدهن الكبد الال 

 كحولى " 
" SERUM ASPROSIN IN HYPOTHYROIDISM PATIENTS WITH AND 

WITHOUT NON- ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE "  

  -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة اذـأست منى عبداللطيف ابراهيم ابو مسعود /األستاذ الدكتور -1

 االسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة اذـأست /محمد كمال الدين محمد غيطانى   األستاذ الدكتور -2

 استاذ  الباثولوجيا االكلينكية  والكميائية بطب االسكندرية / عال عاطف شراكى األستاذ الدكتور -3

 / محمد سعيد سيد شاطر  الدكتور -4

 )المشرف المشارك(

 بطب االسكندريةاالمراض الباطنة مدرس 

 لخبرته فى مجال ابحاث الكبد 

 -الباحث المساعد :

 الثانية   طـب اإلسكندريةطالب بالفرقة  الطالب / عمر عالء عبدالمنعم محمد

 طالب بالفرقة الثالثة   طـب اإلسكندرية الطالب / مصطفى عبدالمنعم محمود السقا

 (-Aنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -
 

 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/احمد محمد المغازى عبدالفتاح على     -(23)

المساعد بقسم االمراض الباطنة بمعهد البحوث الطبية  المقيد  لدرجة دكتوراه الفلسفه فى الطب فى االمراض المدرس 

 بنظام الساعات المعتمده. 2018الباطنة فصل الخريف 

   -وعنوانها:

كمؤشرات حيوية  1-ويو سى أ  53" دور احماض الريبونيكليك الطويل غير المشفر دبليو ار بى 

 محتملة لتشخيص سرطان الكبد الخلوى " 
" THE ROLE OF LONG NON-CODING RNAS WRAP53 AND UCA-1 AS 

POTENTIAL BIOMARKERS IN DIAGNOSIS OF HEPATOCELLULAR 

CARCINOMA "  

  -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة اذـأست محمد يوسف الحصافى  /األستاذ الدكتور -1

 االسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة اذـأست /عمرو على عبدالمعطى األستاذ الدكتور -2

البحوث معهد االمراض الباطنة  االكلينكية والتجريبية استاذ  مساعد  / منال محمد محمود  األستاذ الدكتور -3

 الطبية  جامعه االسكندرية

 / رشا سعيد عمر سعيد   الدكتور -4

 )المشرف المشارك(

 بطب االسكندريةالكيمياء الطبية الحيوية  مدرس 

 لخبرتها العملية فى مجال البحث  

 (-Aنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير ) -
 

 

 

7-2021 



 

 

 

 

 

 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/امانى عوض فريد سولاير  -(24)

المدرس المساعد بقسم االمراض الباطنة المقيد  لدرجة دكتوراه الفلسفه فى الطب فى االمراض الباطنة فصل الربيع  

 بنظام الساعات المعتمده. 2019

   -وعنوانها:
" تقييم االضطرابات االدراكية فى المرضى المصريين كبار السن المصابين بمرض السكرى من النوع 

 الثانى الذين يعانون من السمنة " 
" ASSESSMENT OF COGNITIVE DISORDERS IN ELDERLY EGYPTIAN TYPE2 DIABETIC 

PATIENTS WITH OBESITY " 

  -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ عزه حسن محمد األستاذ الدكتور/ -1

 بطـب االسكندريةاالمراض الباطنة  أستـاذ األستاذ الدكتور/ايمان يوسف مرسى  -2

األستاذ الدكتور/ على محمود رمضان   -3

 )المشرف المشارك(

 بطـب االسكندريةاالمراض الباطنة  مدرس

 لخبرته العملية فى مجال البحث   

 (Bفى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير )نجح  -
 

 

 

 

 

 

 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/محمد فتحى محمد عبدالجواد  بقوش   -(25)

الربيع  المدرس المساعد بقسم االمراض الباطنة  المقيد  لدرجة دكتوراه الفلسفه فى الطب فى االمراض الباطنة  فصل 

 بنظام الساعات المعتمده. 2020

   -وعنوانها:

فى مرضى سرطان الكبد الخلوى المرتبط بفيروس االلتهاب الكبدى  19-" معامالت السيتوكيراتين 

 سى : التنبؤ بشراسة الورم واالستجابة للعالج الموضعى  " 
"CYTOKERATIN-19 MARKERS IN HEPATITIS C VIRUS-RELATED HEPATOCELLULAR 

CARCINOMA PATIENTS :PREDICTION OF TUMOR AGGRESSIVENESS AND RESPONSE 
TO LOCOREGIONAL THERAPY"  

   -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة  أستـاذ محمد يسرى طاهر األستاذ الدكتور/ .1

 بطـب االسكندرية االمراض الباطنة  أستـاذ األستاذ الدكتور/ايهاب مصطفى حسونة           .2

 بطب االسكندرية الباثولوجيا االكلنيكية والكيميائية  أستـاذ األستاذ الدكتور/ عبير شوقى الحديد  .3

 الدكتور/ عمر سامح االعصر .4

 )المشرف المشارك(

 جامعه االسكندرية االشعه التشخيصية والتدخلية  مدرس

 الورام الكبدلخبرته فى مجال العالج الموضعى 

 (A)نجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير  -

 

 

8-2021 

10-2021 



 

 

 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/مها جابر غريب محمد  )وزارة الصحة(       -(26)

 المعتمده.بنظام الساعات  2018المقيدة  لدرجة دكتوراه الفلسفه فى الطب فى االمراض الباطنة  فصل الربيع  

   -وعنوانها:

أ فى مصل  10-المرتبط بالجليكوزيل والحمض النووى الريبوزى الدقيق  2-" ايزومر بروتين ماك 

الدم كداللة فى التنبؤ بدوالى المعدة والمرئ فى المرضى المسنين المصابين بااللتهاب الكبدى سى 
 والمعالجين بمضاد للفيروسات بعمل بشكل مباشر  " 

"MAC-2 BINDING PROTEIN GLYCOSYLATION ISOMER AND MICRORNA 10-A AS 
SERUM BIOMARKERS FOR GASTROESOPHAGEAL VARICES IN HEPATITIS C ELDERLY 

PATIENTS WHO RECEIVED DIRECT ACTING ANTIVIRAL AGENTS  "  

   -: السادة المشرفون

 بطـب اإلسكندرية االمراض الباطنة  أستـاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          محمد احمد مهنا األستاذ الدكتور/ .1

 بطـب االسكندرية االمراض الباطنة  أستـاذ األستاذ الدكتور/عزة حسن محمد احمد           .2

 جامعه االسكندرية الكيمياء الحيوية معهد البحوث الطبية  أستـاذ األستاذ الدكتور/ ماهر عبدالنبى كامل  .3

 الدكتور/ محمد حسين عرفة  .4

 )المشرف المشارك(

 بطـب االسكندرية االمراض الباطنة  مدرس

 لخبرته فى مجال البحث 

 -المساعد :الباحث 
 طالب بالفرقة السادسة  طـب اإلسكندرية الطالب / وليد محمد الزاهرى  

 (B)نجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير  -

 
 

 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيدة الطبيبة/داليا حمدى حسن اسد  )وزارة الصحة(       -(27)

 بنظام الساعات المعتمده. 2019دكتوراه الفلسفه فى الطب فى االمراض الباطنة  فصل الخريف  المقيدة  لدرجة 

   -وعنوانها:

" عالقة محيط العنق ومؤشرات القياس االنثروبومترية للسمنة المركزية والشاملة مع خطورة مرض 

 الشريان التاجى لدى المرضى المصابين بمرض السكرى من النوع التانى  " 
"RELATIONSHIP OF NECK CIRCUMFERENCE AND THE 

ANTHROPOMETRIC INDICES OF CENTRAL AND OVERALL OBESITY 

WITH THE SEVERITY OF CORONARY ARTERY DISEASE IN PATIENTS 

WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS  "  

   -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةب ـبط االمراض الباطنة  اذـأست نجوى عمرو الشين /األستاذ الدكتور .5

 االسكندريةب ـبط االمراض الباطنة  اذـأست /مجدى حلمى مجلع          األستاذ الدكتور .6

 جامعه االسكندرية القلب واالوعية الدموية  اذـأست / محمد احمد صدقة األستاذ الدكتور .7

 ة/ منى مصطفى طاحون الدكتور .8

 )المشرف المشارك(

 االسكندريةب ـبط الباثولوجيا االكلينكية والكيميائية  مدرس

 لخبرتها المعملية  فى مجال البحث 

 -الباحث المساعد :
 طالبة بالفرقة السادسة  طـب اإلسكندرية الطالبة / اسماء محمد على الحلوانى   

 (A)نجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير  -
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 وافقت  اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/محمد يحيى محمد خليل حمدى  -(28)

المدرس المساعد بقسم االمراض الباطنة المقيد  لدرجة دكتوراه الفلسفه فى الطب فى االمراض الباطنة  فصل الخريف  

 بنظام الساعات المعتمده. 2019

   -وعنوانها:

لمسنين الذين يعانون من فشل كلوى نهائى :تاثير االمراض المصاحبة " زرع الكلى فى المرضى ا

 ومضاعفات ما بعد الزرع على النتيجة   " 
"RENAL TRANSPLANTATION IN ELDERLY END-STAGE RENAL 

DISEASE PATIENTS : IMPACT OF COMORBIDITIES AND POST –

TRANSPLANTATION ADVERSE EVENTS ON THE OUTCOME  "  

   -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةب ـبط االمراض الباطنة  اذـأست هيام عبدالمجيد العجان  /األستاذ الدكتور .1

 االسكندريةب ـبط االمراض الباطنة  اذـأست /ايمان عزت الجوهرى           األستاذ الدكتور .2

 جامعه ليفربول  انجلترا  الجراحة  مساعد  اذـأست / احمد مصطفى حالوة  الدكتور .3

 (B)نجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير  -

 

 

 وافقت اللجنة على إعتماد خطة البحث المقدمة من السيد الطبيب/بيتر عاطف ميخائيل يوسف  -(29)

الباطنة فصل الخريف  المدرس المساعد بمعهد البحوث الطبية والمقيد لدرجة دكتوراه الفلسفه فى الطب فى االمراض 

 بنظام الساعات المعتمده. 2020

   -وعنوانها:

 (   " 19-"تقييم احتياطى وظائف الكلى بعد االصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد
"ASSESSMENT OF RENAL FUNCTIONAL RESERVE AFTER INFECTION 

WITH SARS-COV-2(COVID-19)"  

   -: السادة المشرفون

 اإلسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة   اذـأست صالح سعيد نجا  /الدكتوراألستاذ  - 1

 االسكندريةب ـبطاالمراض الباطنة   اذـأست /شريف عزيز زكى        األستاذ الدكتور -2

 ة/ اميرة حسين محمد الدكتور -3

 )المشرف المشارك( 

االمراض الباطنة االكلينكية والتجريبية  معهد البحوث الطبية    مدرس

 جامعة االسكندرية

 لخبرتها العملية  فى مجال البحث

 ة/ مروة انور محمد الدكتور -4

 )المشرف المشارك( 

 جامعة االسكندريةالباثولوجيا الكيميائية   معهد البحوث الطبية    مدرس

 الكيميائيةلخبرتها العملية  فى الباثولوجيا 

 (Bنجح فى المقرر اساسيات البحث العلمى بتقدير )   -
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