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أسماء المشاركين  عنوان البحث م
 بالبحث

دراسة مقارنة بين البروجيستيرون الطبيعي عن طريق المهبل واقراص الديدروجيستيرون عن طريق الفم  1

 لمنع االنحالل االحمر للورم الليفي الرحمي اثناء الحمل 

 نرمين محمد حفيلة  0د

طارق عبد الظاهر  0د

 قرقور 
 سارة محمد الغريب  0د

امر ممدوح عبد ت 0د

 الدايم 

داللة حبشي عنخ باستخدام الموجات فوق الصوتية المهبلية ثالثية االبعاد لتشخيص الفتئ الرحمي مكان  2
 القيصرية

احمد محمود  0د

 حبشي

نسبة كرات الدم البيضاء النيوتروفيلية الي الليمفاوية ونسبة الصفائح الدموية لكرات الدم البيضاء الليمفاوية  3

 امل سي التفاعلي البروتيني كدالالت لشدة ضغط الحمل العالي ومع

احمد محمود  0د

 الحبشي 

مقارنة بين تاثير البردنيزولون عن طريق الفم الدم للجين داخل الرحم للسيدات الالتي لديهن عدم توافق عامل  4

 ديسس

طارق عبد الظاهر  0د

 قرقور 
تامر ممدوح عبد  0د

 الدايم 

 لؤي حسن زايد  0د

 سهر صالح  0د

المقارنة بين الموجات الصوتية ثالثية االبعاد والمنظار الرحمي في تقدير االلم والنزيفمع جهاز منع الحمل  5

 داخل الرحم 

زينب محمود  0د

 ادريس يحي الباز

زينب محمود  0د المقارنة بين القسطرة الفولي مع االوكيتوسين للحق علي الوالدة بعد انفجار الغشاء  6

 دريس يحي البازا

زينب محمود  0د تقييم دور حمض الترانيسامك في منع وعالج نزيف مابعد الوالدة  7

 ادريس يحي الباز

 احمد فوزي جالل  0د سجل حاالت مرضي كورونا في مصر مع الحمل  8

ت سرطان الرحم دراسة العالقة بين اختراق الجدار العضلي للرحم وبين معدل اصابة الغدد الليمفاوية في حاال 9

 في مستشفي الشاطبي الجامعي 

احمد عبد العظيم  0د

 عصمت 

 احمد فوزي جالل  0د نقل االجنة مع وجود قسطرة االرجاع داخل الرحم برتوكول لتحسين نتائج الحمل في حاالت الحقن المجهري  10

ماجد المحمدي  0د

 رشيدي 
محمد ناجي  0د

 محيسن 

 احمد عثمان  0د

 احمد فوزي جالل  0د دة لدي السيدات خالل جائحة كورونا في مصر خبرة الوال 11

 احمد فوزي جالل  0د تشوية االعضاء التانسلية االنثوية استبيان للمعلومات والقناعات لدي طالب كليات الطب المصرية  12

 احمد فوزي جالل  0د الوضع الراهن للوالدة القيصرية في مصر باستخدام تقسيم روبسون  13

هبة محمود طه  0د

 الوشاحي 
محمد عبد التواب  0د

 محمود عويس 

 احمد فوزي جالل  قياس المعلومات السلوك والممارسة الطباء النساء والتوليد في مصر اثناء جائحة كورونا 14
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 احمد فوزي جالل  0د هل هناك فرق ؟ 19النتائج الغير مرغوبة للحمل جائحة كوفيد  15

 ماجد المحمدي 0د

 ميرة البهيا 0د

محمد عبد التواب  0د

 عويس 
 محمد ناجي  0د

دراسة مقارنة بين استخدام الفوليك اسيد العادي وبين استخدام االل الميثيل فوالت في مرضي الطفرة الجينية  16

 ( الذين يعانون من اجهاض الحمل المتكررMTHFRبيجين )

احمد عبد العظيم  0د

 عصمت 

تامر حنفي محمود  0د االت االورام الليفية بالرحم تقييم مخزون المبيض في ح 17

 سعيد 
 تامر عبد الدايم  0د

ميرفت علي محمد  0د العالقة بين التقسيم الطبقي العراض الفرج والكشف عن سرطان الفرج دراسة رصيدية اترابية مستقبلية  18

 السرسي

لين نتراهيدروفوليات باالجهاض في اواخر دراسة عالقة عامل ليدن الخامس وانزيم االختزال الجيني لمثي 19

 الشهور االولي لحمل السيدات البكريات 

 نرمين محمد حفيلة  0د

نرمين سعد  0د

 البلتاجي 
محمد مصطفي  0د

 رزق 
دعاء الزغبي  0ط

 محمد حسن 

 نرمين محمد حفيلة  0د الفرق في شفاء الجلد بين استخدام القطع الحراري والمشرط في شق الجلد في العملية القيصرية  20

هشام عادل حنفي  0د

 الفزاري 

سلمى سمير عبد  0د دراسة الوظيفة الجنسية واالشباع الجنسي خالل فترة جائحة كورونا في مصر  21

 المجيد 
 وليد احمد داود 0د

نهي عيد محمد  0د

 حسن 

 داليا خميس الديب0د

محمود السيد  0د السرطان المبيض المتقدم للعالج الكيميائي  دور المؤشرات النسيجية قبل العمليات كمتنبئ الستجابة 22

 مليس 
نعمات السيد السيد  0د

 حجازي
رانيا جابر عبد  0د

 \الرحمن 

عبد الرحمن كمال  0ط

 عبد المعطي 

نور محمد طلعت  0د دراسة دور االكسدة في اورام المبيض 23

 هشام االتربي 
اماني عبد القادر  0د

 غازي 

 رضوي رشاد 0د

ومتضمنة الية عمل هرمون   17b estradiol( مصاحبة لتاثير مستوي comtابانة بتاثير انزيم ) 24

 االستروحجين في امكانية احداث سرطان المبيض 

نور محمد طلعت  0د

 هشام االتربي
ايمان مدحت احمد  0د

 عثمان 
 نهال بدوي  0د
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هدي عبد الحميد  0د

 نور

مقارنة التأثير الوقائى المحتملة لعقارميثيل البردنيزولون أو الكابيرجولين أو كالهما على متالزمة فرط تنشيط  25
 التبويض الشديد فى الجرذان 

ياسر ابراهيم محمد 
 محمد عريف

 نهى عيد محمد حسن الطفرة الجينية للميثيلين رباعى هيدروفوليت وخمل الغدة الدرقية : العالقة بالعقم واإلجهاض  26

محمد المهدى عبد  حالة فيتامين د فى متالزمة تكيس المبايض  27

 المنعم احمد

 


