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 المشرفين    عنوان الرسالة              الوظيفة    االسم   
مدرس مساعد بقسم  محمد حسن علي

 الطوارئ
Accuracy of point of care ultrasound in 
evaluation of patients presenting with 
dyspnea and chest pain in emergency 
department 

 أ.د/صالح الطحان
 أ.د/عبد العزيز النقيدي
 أ.د/ عالء الدين عبد هللا

 د/خالد صالح

مدرس مساعد بقسم  اسماء علي رمضان 
 الطوارئ

Accuracy of focused Echocardiography 
and ultrasound protocol to identify 
shock etiology in ctitically ill patients 

 أ.د/عاصم عبد الرازق
 أ.د/تامر عبد هللا حلمي

 د/ حسن عبد السالم فتحي
 د/ احمد مختار عبد العظيم

مدرس مساعد بقسم  سارة محمد فؤاد 
 الطوارئ

An Echo guided rotocol for fluid 
resuscitation of sepsis patient in 
emergency department 

 أ.د/عاصم عبد الرازق 
 أ.د/ تامر عبد هللا حلمي

 د/ احمد محمود العمراوي
 د/ مينا منتصر جرجس

محمد الحسيني 
 منصور علوان

مدرس مساعد بقسم 
 الطوارئ

بحث علمي  2معادل لدرجة الدكتوراه حيث تم نشر 

 بدوريتين عالميتين

 

عبد مصطفي جابر 
 هللا

مدرس مساعد بقسم 
 الطوارئ

Echo cardiography in hemodynamically 
unstable patient in Emergency 
department 

 أ.د/ وائل نبيل عبد السالم
 أ.د/ عمرو عبد هللا

 أ.د/ ايمان الشرقاوي
 د/ مينا منتصر جرجس

مدرس مساعد بقسم  بيتر ماهر وليم
 الطوارئ

 صالح  د/ خالد علي موضوعتم التوزيع ولم يستقر 

طبيب بوزارة  سعاد السيد مصطفي
 الصحة

The relation between hemoperitoneum 
score and the need for laparatomy in 
blunt abdominal trauma  

 أ.د/ وائل نبيل عبدالسالم
 أ.د/ احمد طارق فؤاد 

 أ.د/ عادل رزق
 د/ مينا منتصر جرجس

 

طبيب بوزارة  اميرة محمد داوود
 الصحة

Clinical indicators versus 
ultrasonography in the assessment of 
lower abdominal pain in females of 
reproductive age group 

 

 أ.د/ عماد الدين خليفة
 أ.د/ تيسير زيتون

 أ.د/ هيثم محمد تمام
 د/محسن احمد عبد المحسن

مدرس مساعد بقسم  بيتر عاطف 
 الطوارئ

  ) اجازة( لم يتم التوزيع



هناء  حسين عبد 
 الرحمن حسن بشارة

مدرس مساعد بقسم 
 الطوارئ

يتم التوزيع بعد العودة من االجازة واستالم العمل 
 بالقسم ) اجازة(

 

مدرس مساعد بقسم  دينا فخري مجدي
 الطوارئ

  لم يتم التوزيع

مدرس مساعد بقسم  منى جمعة سرور
 الطوارئ

  التوزيع لم يتم

مدرس مساعد بقسم  ميري كريستين نبيل
 الطوارئ

  لم يتم التوزيع

طبيب بوزارة  ايمان محمد جابر
ب الصحة ) مناو

 اداري(

  لم يتم التوزيع

طبيب بوزارة  محمد سليمان زاهر
ب الصحة ) مناو

 اداري(

  لم يتم التوزيع

طبيب ثالث  عباس محمود جميل
بالمستشفيات 

 الجامعية

  التوزيع لم يتم

يحيي عثمان عبد 
 الخالق

طبيب بوزارة 
 الصحة

  توقف التسجيل

سهير عبد النبي 
 محمد

طبيب بوزارة 
 الصحة

  توقف التسجيل

جيرمين احمد بهاء 
 الدين

  توقف التسجيل طبيب حر

هند احمد محمد 
 السوسي

طبيب بوزارة 
 الصحة

  توقف التسجيل

طبيب بوزارة  داليا عصام الدين
 الصحة

  توقف التسجيل

طبيب بوزارة  الشيماء طه محمد
 الصحة

  توقف التسجيل

محمد عبد القادر 
 الهاللي

طبيب بوزارة 
 الصحة

  توقف التسجيل

جمال حبيب عبد 
 الحميد

طبيب ثالث 
بالمستشفيات 

 الجامعية

 أ.د/ عماد عبد المنعم لم يستقر علي موضوع
 د/ اسماء الكفافي

منى مصطفى خليل 
 العوني

طبيب ثالث 
بالمستشفيات 

 الجامعية

Value of transthoracic 
Echocardiography in diagnosis of acute 
pulmonary embolism  

 أ.د/ سحر عزب
 د/عالء الدين علي

 د/محمد محمود الشافعي
 د/ محمد خالد الفقي

    


