
أبحاث أعضاء هيئة التدريس

, وتكميم المعدة فى عالج مرضى السمنةالمفرضة (تحويل ساسى  )دراسة مقارنة مستقبلية لعميلة ثنائى التقسيم للمعدة 

تقنية فصل األنسجة مع أستخدام الشبكة الصناعية فى اصالح فتق جدار البطن
احمد عبد الفتاح صبرى 

عبدالولى
17

استئصال أورام المستقيم السفلية بالمنظار الجراحى مع المحافظة على العضلة العاصرة للشرج
16جالل محمد مصطفى ابو النجاة

النتائج السريرية والديناميكية للدورة الدموية , نتائج توسيع الشرايين بالقسطرةالبالونيةلحاالت القصورشبه الحاد بالساق 

للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة الشديدة الذين يعانون من قصور وريدى مزمن شديد مع وبدون جراحات 

نتائج عالج التمدد الكاذب بالشريان السباتى نتيجه مرض بهجت فى خالل عام عن طريق , دراسة مقارنة : السمنة

الدعامات

15وائل السيد احمد شعالن

تشخبص , تقييم عملية تثبيت االممي للمستقيم عن طريق فتح البطن لعالج السقوط الشرجي الكامل عند الذكور البالغين 

محمد مظلوم زكريا محمود وعالج حاالت األلتهاب الصديدى المعزول بالجيب العميق خلف الشرج ،خبرتنا فى مستشفى اآلسكنرية الجامعى

عثمان
14

تقيم األستراتيجيات الجراحية المختلفة للحد من حدوث تسرب البنكرياس بعد أستئصال رأس البنكرياس فى حاالت األورام 

13سامر سعد محمد على بسهالخبيثة

نتائج توسيع الشرايين بالقسطرةالبالونيةلحاالت القصورشبه الحاد بالساق
11احمد عثمان قرنى غريب حسن

تقييم النتائج لتقنية السحب الجزئي للتجويف البولى التناسلي فى االناث بتضخم الغدة الكظرية الخلقى
12سامح محمود احمد شحاتة

تقيم , عوامل الخطورة لحدوث المضاعافات بعد األستصال الجراحى فى حاالت انسداد سرطان القولون والمستقيم 

األستراتيجيات الجراحية المختلفة للحد من حدوث تسرب البنكرياس بعد أستئصال رأس البنكرياس فى حاالت األورام 

األنماط والعالج والنتائج: تكرار حدوث أورام الخاليا الكبدية الخبيثة بعد زرع الكبد , الخبيثة 

محمد ربيع عبد العزيز عبد 

الفتاح
10

تقييم النتائج لتقنية السحب الجزئي للتجويف البولى التناسلي فى االناث بتضخم الغدة الكظرية الخلقى
9خالد سعد الدين محمد عاشور

نتائج عالج االكاليزيا , استئصال أورام المستقيم السفلية بالمنظار الجراحى مع المحافظة على العضلة العاصرة للشرج 

8محمد محمود على المسيرىالجراحية مقابل غير الجراحية

احمد عزت مرزوق سعد كيس اإلزدواج من األعور ؛ سبب نادر لإلنسداد المعوى عند الرضع

الروبى
7

تقيم , عوامل الخطورة لحدوث المضاعافات بعد األستصال الجراحى فى حاالت انسداد سرطان القولون والمستقيم 

األستراتيجيات الجراحية المختلفة للحد من حدوث تسرب البنكرياس بعد أستئصال رأس البنكرياس فى حاالت األورام 

دراسة عن مدى تحسن داء السكر ونسبة نزول الوزن بعد تكميم المعدة, الخبيثة 
5محمد عبد هللا عطا هللا شرعان

هانى مصطفى كامل عبد هل األستئصال الجزئى مناسب ؟:نتائج األستئصال الجراحى لألورام النسيجية فى الجزء الثانى لألنثى عشر 

العزيز
6

الترقيع الذاتى وتسليك العصب:التدبير الجراحى بعد األصابات أو إصابة العصب عالجى المنشأ :آفات العصب الوحشى 
4حسن محمود حسن خلوص

تشخبص , تقييم عملية تثبيت االممي للمستقيم عن طريق فتح البطن لعالج السقوط الشرجي الكامل عند الذكور البالغين 

العالقة , وعالج حاالت األلتهاب الصديدى المعزول بالجيب العميق خلف الشرج ،خبرتنا فى مستشفى اآلسكنرية الجامعى 

بين نظام التسجيل لألمساك فى حاالت متالزمة التبرز المعوق و نتائج التصوير بالرنيت المغناطيسى الديناميكى
وليد محمد عبد المقصود 

ابراهيم
3

هل األستئصال الجزئى مناسب ؟:نتائج األستئصال الجراحى لألورام النسيجية فى الجزء الثانى لألنثى عشر 
2محمد ابراهيم عبدة قاسم

النتائج السريرية والديناميكية للدورة الدموية للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة الشديدة الذين يعانون من قصور 

نتائج عالج التمدد الكاذب بالشريان السباتى نتيجه مرض , دراسة مقارنة : وريدى مزمن شديد مع وبدون جراحات السمنة

دراسة محددات نتائج ربط , الصدمات الرضية للشريان العضدى فى األطفال , بهجت فى خالل عام عن طريق الدعامات 

الشريان الفخذى فى عالج التلوث المصحوب بالتمدد الكاذب للشريان الفخذى عن تعاطى المخدرات
1على احمد على االمام

المسلسلأسم العضواألبحاث

كلية الطب

جامعة االسكندرية
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أبحاث أعضاء هيئة التدريس
كلية الطب

جامعة االسكندرية

نجيب عبد الكريم رمضان عبد الصدمات الرضية للشريان العضدى فى األطفال

القادر
21

النتائج السريرية والديناميكية للدورة الدموية للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة الشديدة الذين يعانون من قصور 

نتائج عالج التمدد الكاذب بالشريان السباتى نتيجه مرض , دراسة مقارنة : وريدى مزمن شديد مع وبدون جراحات السمنة

بهجت فى خالل عام عن طريق الدعامات
20حسن لطفى ابراهيم محمد على

دراسة محددات نتائج ربط الشريان الفخذى فى عالج التلوث المصحوب بالتمدد الكاذب للشريان الفخذى عن تعاطى 

المخدرات
احمد شريف صالح الدين 

جاويش
19

تقييم النتائج لتقنية السحب الجزئي للتجويف البولى التناسلي فى االناث بتضخم الغدة الكظرية الخلقى
18احمد محمد خيرى محمد جبر

 3من 2صفحة 
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أبحاث أعضاء هيئة التدريس
كلية الطب

جامعة االسكندرية

دراسة محددات نتائج ربط الشريان الفخذى فى عالج التلوث المصحوب بالتمدد الكاذب للشريان الفخذى عن تعاطى 

المخدرات
30محمد ابراهيم عمر االحول

دراسة عن اختبار التسريب بعد , األنماط والعالج والنتائج : تكرار حدوث أورام الخاليا الكبدية الخبيثة بعد زرع الكبد 

جراحات السمنة فى مرضى فرط ارتفاع , دراسة عن نسبة حصوات المرارة بعد جراحات السمنة , جراحات السمنة 

دراسة عشوائية , دراسة عن مدى تحسن داء السكر ونسبة نزول الوزن بعد تكميم المعدة , ضغط الدم الحميد داخل القحف 

لدراسة معدل حدوث والوقاية من تكوين حصوات المرارة بعد جراحات عالج البدانة

28تامر نبيل احمد عبد الباقى

احمد محمد عبد الحميد محمد تقييم النتائج لتقنية السحب الجزئي للتجويف البولى التناسلي فى االناث بتضخم الغدة الكظرية الخلقى

موسى عشيبة
29

نتائج توسيع الشرايين بالقسطرةالبالونيةلحاالت القصورشبه الحاد , طريقة مستحدثة لعالج األنسداد المزمن بشريان الفخذ 

النتائج السريرية والديناميكية للدورة الدموية للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة الشديدة الذين يعانون من , بالساق 

نتائج عالج التمدد الكاذب بالشريان السباتى نتيجه , دراسة مقارنة : قصور وريدى مزمن شديد مع وبدون جراحات السمنة

النتائجاألولية لتجربة ... إصالح تمدد الشريان األورطى بالقسطرة, مرض بهجت فى خالل عام عن طريق الدعامات 

الحقن النابض مقابل التسريب المستمر فى إذابة الجلطة الموجه , تقرير الحالة : مركزواحد لمدينة بالبحر األبيض المتوسط

الصدمات الرضية للشريان العضدى فى األطفال, بالقسطرة لعالج الجلطة الوريدية العميقة بالحوض والفخذ والركبة 

27احمد رافت عبد العزيز نجا

, وتكميم المعدة فى عالج مرضى السمنةالمفرضة (تحويل ساسى  )دراسة مقارنة مستقبلية لعميلة ثنائى التقسيم للمعدة 

26مصطفى رفاعى عبد العاطىتقنية فصل األنسجة مع أستخدام الشبكة الصناعية فى اصالح فتق جدار البطن

دور تقنية الشرائح الثاقبة فى تغطية عيوب , دور تقنية الشرائح الثاقبة فى اعادة البناء التجميلى ما بعد استئصال الثدى 

جدار الصدر بعد استئصال الثدى
محمود احمد الحسينى على 

حسن الخولى
25

دور تقنية الشرائح الثاقبة فى تغطية عيوب , دور تقنية الشرائح الثاقبة فى اعادة البناء التجميلى ما بعد استئصال الثدى 

24ناصر احمد ابراهيم غزالنجدار الصدر بعد استئصال الثدى

دراسة محددات نتائج ربط الشريان الفخذى فى عالج التلوث المصحوب , العالج الجراحى لتمدد الشريان تحت الترقوه 

23سامح مصطفى السيد علىبالتمدد الكاذب للشريان الفخذى عن تعاطى المخدرات

نتائج األستئصال الجراحى لألورام النسيجية فى , دراسة عن مدى تحسن داء السكر ونسبة نزول الوزن بعد تكميم المعدة 

22اسالم عبده عبد هللا السايسهل األستئصال الجزئى مناسب ؟:الجزء الثانى لألنثى عشر 
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