
 ** بيان بالرسائل العلمية للماجستير المسجلة بالقسم عن الفترة من ) 2017 وحتى 2022 (** 

 

 تاريخ التسجيل اسم الباحث عنوان البحث اسماء السادة المشرفون وتخخصهم

 السادة اعضاء لجنة االشراف  

المشرفين االساسين      -ا  

 أ.د. خالد محمد لطفى بديوى. 

سعدة.د/ نهى محمد ابو   

 د/ منال عبد الملك انطونيوس. 

 باللغة العربية :- 

فى   4,2دور تعدد الشكل الجينى لمستقبلى شبيه تول المناعيين 

 االنتان الوليدى فى األسكندرية.

 باللغة االنجليزية :- 

ROLE OF TOLL LIKE RECEPTORS 2 AND 4 

GENE POLYMORPHISMS IN NEONATAL 

SEPSIS IN ALEXANDRIA 

 2016 انجى صالح

 أ.د. ملك عبد العزيز ابو خطوة

كلية الطب  –استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه  

 . االسكندرية

 د. مى محب الدين محمد رؤوف.

كلية الطب  –مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه  

  االسكندرية

  :- باللغة العربية

 الوضع المناعى الحالى لدى المطعمين ضد فيروس التهاب الكبد 

) ب ( بين العاملين فى مجال الرعاية الصحية وطالب الطب فى  

 .االسكندرية

  :- باللغة االنجليزية

Current immune status of  HBV  vaccines in health 

care workers and medical students in Alexandria. 

 2016 نانسي

المشرفين االساسين                                                           -ا  

 –استاذ الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة  -أ.د. اميرة فتحى عامر  

جامعه االسكندرية –كلية الطب  . 

 –استاذ التوليد وامراض النساء  -أ.د. عبد الفتاح عبد العزيز عجمية 

جامعه االسكندرية –كلية الطب  . 

استاذ الجراحة والجهاز الهضمى   -أ.م.د. محمد ابراهيم قاسم 

جامعه االسكندرية –كلية الطب  –والمناظير   

مدرس الميكروبيولوجيا الطبية  –د. مى محب الدين محمد روؤف 

جامعه االسكندرية . –كلية الطب  –والمناعه  . 

 باللغة العربية: 

الجراحية للمرضي فى مستشفى  ترصد عدوى جروح العمليات

 الشرطة باالسكندرية.

 باللغة األنجليزية:

Surveillance of surgical site infectious of patient in 

Alexandria police hospital . 

 

  ثريا غزال

 ا- المشرفين 

 أ.د.  امينة امال محمود نور  

استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه       

جامعه االسكندرية  –كلية الطب   

 أ.د. منال محمد بدور 

 استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه 

 وعنوانها / باللغة االنجليزية

Bacteriophage-Antibiotic Synergism To Control 

Planktonic And Biofilm Producing Clinical Isolates 

Of Pseudomonas Aeruginosa 

 باللغة العربية :- 

تآزرالمضادات الحيوية وفيروسات البكتيريا للقضاء على عزالت 

  سارة عبدالعزيز



جامعه االسكندرية –كلية الطب   

 أ.د. ريم عبدالحميد حرفوش  

 استاذ مساعد  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه 

جامعه االسكندرية  –كلية الطب   

وتلك السودومونس ايروجينوزا االكلينيكية في حالة الخاليا الحرة  

 المكونة للغشاء الحيوي

المشرفين االساسين  -ا  

 أ.د. خالد محمد لطفى بديوى.  

 أ.د. نهى محمد على ابو سعدة.

 

 باللغة العربية :- 

الكشف والتوصيف الجزيئى للمينالوبيتا الكتاميز فى العزالت 

لالمينينم االيكلنيكية لميكروب السودوموناس ايريوجينوزا المقاومة 

 من المستشفى الجاعى باالسكندرية.

 

 باللغة االنجليزية :- 

Detection and molecular characterization of 

metallobeta lactamases in imipenem resistant 

pseudomonas aervginosa clinical isolates 

collected from Alexandria main university 

hospital.                 

 2016   انجى نصار

  -السادة المشرفون :  

 الوظيفة  االســـــــــــــم 

استاذ الميكروبيولوجيا الطبية  أ.د. منال اسماعيل حسن

جامعه  –كلية الطب  –والمناعه 

 االسكندرية .

د. شمس عبد الفتاح 

 عرفه

الميكروبيولوجيا الطبية مدرس 

جامعه  –كلية الطب  –والمناعه 

 االسكندرية
 

 باللغة العربية :- 

تقييم اختيار الكاربا ان بى الثانى للكشف السريع وتصنيف 

 الكاربابيناميز التى تنتجها العزالت السريري الرئويه.

 باللغة االنجليزية :- 

Evaluation of carba np version ii test for rapid 

detection and categorization of carbapenamases 

produced by Klebsiella pneumonia clinical 

isolates 

 

20/6/2016 امنية سعد حسين قطب   

  -السادة المشرفون :  

 الوظيفة  االســـــــــــــم 

أ.د. هالة عبد الرؤوف 

 المتولى

استاذ الميكروبيولوجيا الطبية 

 كلية الطب االسكندرية . –والمناعه 

د. شمس عبد الفتاح 

 عرفه

الميكروبيولوجيا الطبية مدرس 

 االسكندرية–كلية الطب  –والمناعه 
 

  -باللغة العربية :

تقييم امكانية التأزر فى المختبر بين الفانكوميسين والمضادات 

 الحيوية االخرى ضد العزالت العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسلين.

  -باللغة االنجليزية :

Evaluation of the in- vitro synergistic potential of 

vancomycin combined with other antimicrobial 

against methicillin- resistant staphylococcus aurous 

isolates. 

20/6/2016 نجاح حامد  



استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه  –أ.د. سالمه محمد صدقه 

جامعه االسكندرية  .  –كلية الطب  –  

استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه  –هاله عبد السالم على أ.د 

جامعه االسكندرية  . –كلية الطب  –  

كلية  –استاذ مساعد امراض النساء والتوليد  –أ.م. ياسر عريف 

جامعه االسكندرية  . –الطب   

مدرس الميكروبيولوجيا الطبية  –د. مروة احمد محمد محيسن 

جامعه االسكندرية  . –كلية الطب  –والمناعه   

 

 وعنوانها / باللغة االنجليزية :- 

Prevalence antimicrobial susceptibility pattern and 

virulence factors of group B streptococci among 

pregnant women in Alexandria.                                

 باللغة العربية :- 

ية للمضادات الحيوية وعوامل الضراوة معدل انتشار نمط الحساس

للمكورات السبحية من المجموعه ب فى السيدات الحوامل 

 باالسكندرية.

 2016   بسمة عرفه

 أ.د. سوزان احمد مصطفى الفقى  

 أ.د. سيف االسالم محمود نفيس

 أ.م. د. ريم عبد الحميد حرفوش

 د. نهى محمد على ابو سعده

 

 باللغة العربية :- 

انزيم اسبارتيل بروتينيز فى فصائل فطر الكانديدا المختلفة ايجاد 

 المعزولة من حاالت عدوى الجهاز البولى.

 

 باللغة االنجليزية :- 

DETECTION OF SECRETED ASPARTYL 

PROTEINASE (SAP) IN DIFFERENT 

CANDIDA SPECIES ISOLATED FROM 

URINARY TRACT INFECTION.  

 2016 جهاد سلطان

نشوة عبد العزيز ابو خضرأ.د.   

 -كلية الطب –استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه  

 . جامعه االسكندرية

 أ.د. حنان حسنى نوح

جامعه االسكندرية -كلية الطب -استاذ الباطنة    . 

 أ.د. م. نسرين فتحى حنفى

كلية  –استاذ  مساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه  

االسكندريةجامعه  -الطب  . 

 د. سارة لطفى عصر

 -كلية الطب –مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه  

 . جامعه االسكندرية

 بعنوان :- 

 باللغة العربية :-

عدوى فيروس االلتهاب الكبدي سي الثانوى الخفى فى مرضي 

 االلتهاب الكبدى سي المزمن بعد العالج بسوفوسبوفير و داكالتاسفير

 باللغة االنجليزية :- 

Secondary Occult Hepatitis C Virus Infection( HCV 

) In Chronic HCV  Patients After Treatment With 

Sofosbuvir And Daclatasvir    

 2016 يسرا على حسين

  -: السادة المشرفون  

 أ.د. عواطف محمد عواد 

 استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه     

  -: بعنوان

  -: باللغة العربية

ارية فى فيروسات عائلة القوباء كأسباب مرشحة لمتالزمة الجيليان ب

 2017/6/14 ياسمين عز الدين حسن 



 د.غادة عبد الهادى عشماوى.        

-استاذ امراض المخ واالعصاب                    .   

 د.سارة لطفى عصر       

 مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة                                 

 .مصر

  -: باللغة االنجليزية

HERPES VIRUS FAMILY MEMBERS AS 

CANDIDATE TRIGGER OF GUILLAIN BARRE 

SYNDROME IN EGYPT 

  -: السادة المشرفون  

 أ.د.منى جمال الدين مرسى 

كلية الطب  –استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه     

مها منير الغرباوى أ.د.  

كلية الطب –استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه    . 

 أ.د. نهلة عبد المنعم حامد

 .استاذ  امراض الباطنة) امراض الدم 

 د. شمس عبد الفتاح عرفة

  –كلية الطب  –مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  

 -:بعنوان

 -:باللغه العربية

كدالالت تنبأ باختيار خط العالج  DRB1 مشتقات الزمرة النسجية

 .فى مرض ابيضاض الدم النقوى الحاد والمزمن

 :-باللغه االنجليزيه

HLA DRB1 ALLELELS AS PREDICTIVE 

MARKERS TO CHOOSE THE LINE OF 

THERAPY IN ACUTE & CHRONIC MYELOID 

LEUKEMIA 

 2017/7/17 هايدى ممدوح جابر

  -: اعضاء لجنة االشراف **

 أ.د.ريم عبد الحميد حرفوش

 استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه  

 د. مروة احمد محيسن

 .مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه .

 د. احمد مصطفى المنشاوى

مدرس الطب الحرج  -مشرف مشارك  .  

 سميه عبد القادر حجازى.

-الباحث المساعد  . 

  -: بعنوان

  -: باللغة العربية 

مقاومة عقار الكوليستين فى العزالت االكلينيكية لبكترتا الكليبسيال 

 .الرئويه وااليكوالي: دراسه ميكروبيولوجيه وجينية

  :- باللغة االنجليزية

Colistin Resistance In Klebsiella Pneumonia And 

Escherichia Colic Clinical Isolates:                           

A Microbiological And Molecular Study. 

 19 / 4 / 2017 ساره مصطفى هنداوى

  :- السادة المشرفون       

أ.د.شويكار محمود عبد السالم. استاذ الميكروبيولوجيا الطبية         

جامعه االسكندرية –كلية الطب  –والمناعه   . 

أ.د.زكية متولى محمد.             استاذ الميكروبيولوجيا الطبية         

جامعه االسكندرية –كلية الطب  –والمناعه   .  

د.جيداء فاروق مكى.              استاذ مساعد امراض المخ         

جامعة االسكندرية -كلية الطب -واالعصاب  . 

شرف مشارك( مدرس د.سارة لطفى عصر.              )م        

جامعه                  –كلية الطب  –الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه 

 -:بعنوان

 -:باللغه العربية

الكشف عن فصائل بكتيريا بريفوتيال فى براز المرضى المصريين 

 .المصابين بالشلل الرعاش

 -:باللغه االنجليزيه

DETECTION OF PREVOTELLA SPECIES IN 

STOOL OF EGYPTIAN PATIENTS WITH 

PARKINSON´S DISEASE 

21/8/2017 سمر فاروق  



                                                                                     

االسكندرية                             . 

مساعد( طالب الفرقة ط/ احمد السيد احمد               ) باحث        

جامعه االسكندرية –كلية الطب  --الخامسة . 

 السادة المشرفون :-   

استاذ الميكروبيولوجيا الطبية   -أ.د.منى جمال الدين مرسى   

جامعه االسكندرية . –كلية الطب  –والمناعه   

مدرس الميكروبيولوجيا الطبية  -د.مى محب الدين محمد رؤوف    

جامعه االسكندرية .  –كلية الطب  –والمناعه   

 -مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه    -د.مروة احمد محيسن.

جامعة االسكندرية. -كلية الطب  

 –)باحث مساعد(طالبة بالفرقة الثانية -ط.نورهان طارق الفيومى 

جامعه االسكندرية. –لطب كلية ا  

 بعنوان:-

 باللغه العربية:-

التوصيف المظهرى والجينى اللستينوتروفوموناس مالتوفيليا فى 

 المستشفى الجامعى الرئيسى باالسكندريه.

  باللغه االنجليزيه:-

Phenotypic And Genotypic Characterization Of 

Stenotrophomonas Maltophilia In Alexandria Main 

University Hospital 

21/8/2017 مبروكة عبد السالم  

  -اعضاء لجنة االشراف  :

 

 الوظيفة االســــــــــم

أ.د. نادية عبد 

 السالم مخلص .

استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه 

 جامعه االسكندرية . –كلية الطب  –

أ.د. نشوة عبد 

 العزيز ابو خضر.

الطبية والمناعه  استاذ الميكروبيولوجيا

 جامعه االسكندرية . –كلية الطب  –

د. مى محب الدين 

 محمد رؤوف.

مدرس الميكروبيولوجيا الطبية 

 االسكندرية .–كلية الطب  –والمناعه 
 

 باللغة العربية :- 

الكشف عن الفيروسات المعويه فى حاالت االلتهاب السحائى المعقم 

 الفيروسى باالسكندريه.

 باللغة االنجليزية :- 

DETECTION OF ENTEROVIRUSES AMONG 

CASES OF ASEPTIC VIRAL MENINGITIS IN 

ALEXANDRIA.  

 

22/2/2017 عال صالح الدين    

  -السادة المشرفون :  

 الوظيفة  االســـــــــــــم 

استاذ الميكروبيولوجيا الطبية  أ.د. عواطف محمد عواد 

جامعه  –الطب كلية  –والمناعه 

 االسكندرية .

الميكروبيولوجيا الطبية مدرس  د. سارة لطفى عصر .

جامعه  –كلية الطب  –والمناعه 

 االسكندرية.

 بعنوان :- 

 باللغة العربية :- 

فى مصل الدم كعالمه  221الحمض النووى الريبي الصغير 

بيولوجيه محتملة فى التشخيص المبكر لسرطان الخاليا الكبدية 

 المرتبط بفيروس ج الكبدي فى المرضى المصريين .

 

 باللغة االنجليزية :- 

CIRCULATING MICRORNA – 221 AS A 

POTENTIAL BIOMARKER FOR DIAGNOSIS 

22/5/2017 أيات محمد سالم  



 –مدرس بطب المناطق الحارة  د. دعاء احمد الوزان .

 جامعه االسكندرية . –كلية الطب 
 

OF HEPATITIS C VIRUS – RELATED 

HEPATOCELLULAR CARCINOMA IN 

EGYPTIAN PATIENTS. 

 

  -السادة المشرفون :  

 الوظيفة  االســـــــــــــم 

استاذ الميكروبيولوجيا الطبية  أ.د. أميرة يوسف شعلة .

كلية الطب  –والمناعه 

 االسكندرية .

أ.د. منى جمال الدين 

 مرسي .

الطبية استاذ الميكروبيولوجيا 

جامعه  –كلية الطب  –والمناعه 

 االسكندرية .

أ.د. محمد عبد الرحمن 

 احمد .

 –استاذ الباثولوجيا االكلينيكية  

 االكاديمية الطبية العسكرية .

د. شمس عبد الفتاح 

 عرفه .

الميكروبيولوجيا الطبية مدرس 

جامعه  –كلية الطب  –والمناعه 

 االسكندرية.
 

 بعنوان :- 

 باللغة العربية :- 

دراسة مقارنة االساس الجيني اللتهاب الكبد الفيروسي سي المزمن 

 والتهاب الكبد المناعى .

 باللغة االنجليزية :- 

Genetics basics of chronic hepatitis C virus 

infection and autoimmune hepatitis; A comparative 

study. 

22/5/2017 خالد فيصل  

  -السادة المشرفون :       

أ.د.امينه امال محمود نور الدين.  استاذ          

 االسكندرية .–كلية الطب  –الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه 

أم.د.هدير احمد عكاشة. استاذ  مساعد الميكروبيولوجيا          

 جامعه االسكندرية .  –كلية الطب  –الطبية والمناعه 

ط/ عبد العزيز صبرى حسن الدرديرى.       ) باحث          

جامعه  –كلية الطب  --مساعد( طالب الفرقة الخامسة

 االسكندرية.

 

 -بعنوان:

 -باللغه العربية:

 

دور زيادة التعبير الجينيى لمضخات طرد العقار فى مقاومة  

 الكولستين بين عزالت السودموناس ايروجينوزا االكلينيكية.

 -باللغه االنجليزيه:

 

THE ROLE OF EFFLUX PUMP 

OVEREXPRESSION  IN COLISTIN – 

RESISTANCE AMONG PSEUDOMONAS 

AERUGINOSA CLINICAL ISOLATES 

25/3/2018 ماجى محمد برغش  

  -السادة المشرفون :       

أ.د.منال محمد ابو الفتح السعيد بدور  استاذ         

جامعه  –كلية الطب  –الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه 

 -بعنوان:

 -باللغه العربية:

فى الدم فى المرضى  10وانترلوكين  2قياس نسبة انترلوكين 

2/1/11/2018 اسماء السيد حامد  



 االسكندرية .

د.سارة لطفى عصر مدرس الميكروبيولوجيا الطبية         

 جامعة االسكندرية. –كلية الطب  -والمناعة

 طالب –ط.عمر هشام عبد الخالق باحث مشارك          

 جامعة االسكندرية.–كلية الطب  –بالفرقة السادسة 

 

المصابين لفيروس نقص المناعة البشرى ويتلقون العالج الفعال 

 المضاد للفيروسات.

 -باللغه االنجليزيه:

 

SERUM LEVEL OF IL-2&IL 10 IN HIV-1 

INFECTED PATIENTS WITH HIGHLY 

ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY 

 ا- المشرفين االساسين :- 
أ.د.منال اسماعيل حسن ابراهيم    

استاذ الميكروبيولوجيا الطبية                           

      جامعه االسكندرية . –كلية الطب  –والمناعه 

                            أ.د.وائل السيد شعالن.

 جامعه االسكندرية . –كلية الطب  –مساعد الجراحه   استاذ   

                  د.شمس عبد الفتاح عرفة  

جامعة  –كلية الطب  -مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

                              االسكندرية .             

   باللغة العربية :-
قياس تركيز الحد االدنى للمضادات الحيوية الالزم للقضاء على 

 الغشاء الحيوي للبكتريا المعزولة من التهابات القدم السكرى.

  -باللغة االنجليزية :

Measuring The Minimum Biofilm Eradication 

Concentration For Bacterial Isolates From Diabetic 

Foot Infections. 

 2019 امل رفعت

 اعضاء لجنة االشراف

استاذ متفرغ الميكروبيولوجيا الطبية  أ.د. اميرة فتحى محمد عامر 

 جامعه االسكندرية.  –كلية الطب  –والمناعه 

استاذ مساعد الجراحة العامة  أ.د. م. احمد عبدالفتاح صبرى   

 جامعة االسكندرية. –كلية الطب  –

استاذ مساعد  ا. م. مى محب الدين محمد رؤوف 

 جامعه االسكندرية. -كلية الطب –الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه 

)مشرف مشارك(  مدرس فى علم  م . سمر نبيل العشى  

 جامعة االسكندرية –كلية الطب  –االمراض 

  -بعنوان :

  -باللغة العربية :

المضخم للخاليا البشريه فى االنسجه الورميه الكشف عن الفيروس 

للمرضى الذين يعانون من سرطان القولون والمستقيم فى 

 االسكندريه .

  -باللغة االنجليزية : 

DETCTION OF HUMAN 

CYTOMEGALOVIRUS IN THE TUMOURAL 

TISSUE OF PATIENTS WITH COLORECTAL 

CANCER IN ALEXANDRIA . 

18/3/2020 ماهينور  

استاذ ورئيس  أ.د. امينة امال محمود نور الدين

جامعه  –كلية الطب  –الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه 

 االسكندرية. 

استاذ مساعد امراض الباطنة   أ.م.  ياسمين صالح سعيد نجا

 جامعة االسكندرية. –كلية الطب  –

مدرس  الميكروبيولوجيا الطبية  م.  يارا صفوت رشدى سليم

 بعنوان :- 

 باللغة العربية :- 

الكشف المظهرى  والجزيئي للبكتريا المعويه المنتجه للكربابيناميز  

والمعزوله من مرضى عدوى المسالك البوليه فى المستشفى الرئيسي 

 الجامعى  باالسكندريه .

  باللغة االنجليزية :- 

18/3/2020 مى خالد  



 جامعة االسكندرية. –كلية الطب  – والمناعة

) مشرف مشارك ( مدرس  الطب  م. احمد مصطفى المنشاوى

 جامعة االسكندرية. –كلية الطب  –الحرج  

PHENOTYPIC AND MOLECULAR DETECTION 

OF CARBAPENEMASE – PRODUCING 

ENTEROBACTERIACEAE RECOVERED FROM 

URINARY TRACT INFECTION PATIENTS IN 

ALEXANDRIA MAIN UNIVERSITY HOSPITAL  

 

 ** بيان بالرسائل العلمية دكتوراه  المسجلة بالقسم عن الفترة من ) 2017 وحتى 2022 (** 

 

  -اعضاء لجنة االشراف  :

 

 الوظيفة االســــــــــم

 –استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه  أ.د. عزة الحفناوى

 جامعه االسكندرية . –كلية الطب 

أ.د. شويكار عبد 

 السالم

 –استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه 

 جامعه االسكندرية . –كلية الطب 

 –مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه  د. مروة محيسن

 جامعه االسكندرية . –كلية الطب 

د. هبه عصام ابو 

 الوفا 

 –كلية الطب  –مدرس الطب النفسي 

 جامعه االسكندرية

مدرس الصحة العامة والطب الوقائى  منى حمدى عشرى

جامعه  –كلية الطب  –واالجتماعى 

 االسكندرية
 

  -بعنوان :

 -باللغة العربية :

التوصيف الجزيئى للمستنبت المعوى فى االطفال المصريين 

 باضطراب طيف التوحدالمصابين 

  -باللغة االنجليزية :

Molecular characterization of the gut microbiome in 

Egyptian children with autism spectrum disorder  

  يارا صفوت رشدي

 اعضاء لجنة االشراف

أ.د. أمينه أمال محمود نور الدين. استاذ ورئيس الميكروبيولوجيا 

 جامعه االسكندرية.  –كلية الطب  –الطبية والمناعه 

استاذ  أ.د. هدى عبد الهادى ابراهيم حسن .  

جامعة  –كلية الطب  –الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 

 االسكندرية.

  -الباطنه والدم استاذ مساعد أمراض  أ.دم. عمر محمد غالب .

 جامعة االسكندرية. –كلية الطب 

  -بعنوان :

  -باللغة العربية :

دور االختبارات التشخيصية السريعه فى تعزيز التوجيه و االشراف 

على المضادات الحيوية فى مرضي نقص الخاليا المتعادله  فى 

 باالسكندرية . –وحدة امراض الدم فى المستشفى الرئيسي الجامعى 

  -باللغة االنجليزية :

ROLE OF RAPID DIAGNOSTIC TESTS IN 

PROMOTING ANTIBIOTIC STEWARDSHIP 

AMONG NEUTROPENIC PATENTS IN 

 انجى عادل نصار

 ) دكتوراه ( 

18/12/2019  



HAEMATOLOGY UNIT IN ALEXANDRIA 

MAIN UNIVERSITY HOSPITAL  

 اعضاء لجنة االشراف

استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه  أ.د. فائقة محمود غنيم . 

 جامعه االسكندرية.  –كلية الطب  –

كلية  –استاذ امراض الدم  أ.د. منال عبد الستار الصردى .  

جامعة االسكندرية ورئيس وحده زرع النخاع بمستشفى  –الطب 

 المواساه الجامعى.

تاذ مساعد بقسم اس أ.دم. مى محب الدين محمد رؤوف 

جامعة  –كلية الطب   -الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه  

 االسكندرية.

  -بعنوان :

  -باللغة العربية :

فى متلقى زرع الخاليا الجذعيه فى  6فيروس الهيربس البشرى 

 االسكندرية تجربة مركز واحد .

  -باللغة االنجليزية :

HUMAN HERPES VIRUS- 6 IN HEMATOPIETIC 

STEM CELL TRANSPLANT RECIPIENTS IN 

ALEXANDRIA – A SINGLE CENTER 

EXPERIENCE 

 نانسي محمد عوف

 ) دكتوراه (

18/12/2019  

 اعضاء لجنة االشراف

استاذ الميكروبيولوجيا  أ.د. سوزان احمد مصطفى الفقى

 جامعه االسكندرية.  –كلية الطب  –الطبية والمناعه 

استاذ الميكروبيولوجيا  السالمأ.د. شويكار محمود عبد 

 جامعه االسكندرية.  –كلية الطب  –الطبية والمناعه 

مدرس بقسم الميكروبيولوجيا الطبية  د. ساره لطفى عصر

 جامعة االسكندرية. –كلية الطب   -والمناعه  

كليه  –مدرس الطب الحرج  د. احمد مصطفى المنشاوى

 جامعه االسكندريه . –الطب 

  -: بعنوان

 -للغه العربيه :با

دراسه الميكروبيوم المعوى كمستهدف جديد للوقايه من 

 عدوى المستشفيات فى مرضي العنايه المركزة .

  -باللغه االنجليزيه :

STUDY OF THE GUT MICROBIOME AS 

A NOVAL TARGET FOR PREVENTION 

OF HOSPITAL ASSOCIATED 

INFECTIONS IN INTENSIVE CARE 

UNIT PATIENTS. 

 جهاد سلطان 

 ) دكتوراه (

26/2/2020  

استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعه  أ.د. أميره فتحى عامر

 جامعه االسكندرية.  –كلية الطب  –

استاذ مساعد  أ.م.د. هدير احمد سعيد عكاشه

 االسكندرية.–كلية الطب  –الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 

استشارى طب المناطق  د. خالد بن الوليد محمد ابراهيم

 مستشفى الحميات باالسكندريه –الحاره 

 بعنوان :- 

 باللغة العربيه :- 

مقاومه عقاقير فيروس نقص المناعه البشريه للخط االول من 

 العقاقير المضاده للفيروسات المرتجعه : دراسه مركز واحد.

 باللغه االنجليزيه :- 

HIV PRETREATMENT DRUG RESISTANCE 

TO FIRST LINE ANTIRETROVIRAL 

THERAPY: A SINGLE CENTER STUDY. 

 أمانى رفعت

 ) دكتوراه (

22/1/2020  

 

 


