
 قسم االشعة 

 أسماء المشاركين بالبحث عنوان البحث م

دور المسح البوزيتروني المشتلرك باالشعة المقطعية في تقييم استجابة عالج االورام العظام الثانوية  1

 : خبرتنا 

 محسن احمد عبد المحسن  0د

 وليد محمد عمر  0د

 اسالم محمد نبيل عطا  0د الوصلة الشريانية الصناعية كطريقة جديدة غير تقليدية للغسيل الكلور  2

 احمد فتحي صوابي  0د

 عمرو مجدي العبد  0د

دراسة تحليل مركز  12-كوفيد 2012التجربة المصرية االولية حول مرضي فيرس كورونا الجديد  3

 مرضيا في االسكندرية مصر فيما يتعلق باالنماط االشعاعية وامراض الرئة المصاحبة  84واحد ل

 احمد سمير محمد  0د

 دينا الطراوي  0د

 احمد عادل البحيري  0د

 عبد العزيز النقيدي0د

 نادر فصيح 0د

 محمد زيدان  0د

 انور الجندي 0د

 هبة سعيد غراف  0د

 ايمن ابراهيم بعيص 0د

مابعد متالزمة الضائقة التنفسية الحادة واالنسداد الرئوي اخر التحديثات حول  12-كوفيد  8

مريضا حرجا باستخدام تصوير االوعية الرئوية  33اثر رجعي علي اعتالالالوعية الدموية دراسة ب

 المقطعي المحوسب والذكاء االصطناعي 

 محمد حسام خليفة  0د

 احمد سمير محمد  0د

 سارة سامي هنداوي  0د

دور تصوير القنوات اللعابية بالرنين المغناطيسي في تقييم حصوات الغدد اللعابية ارتباط االشعة  5

 بالمنظار 

 امنية احمد جمال الدين  0د

 عماد احمد مجدي  0د

 هشام زهير 0د

نرمين عبد المنصف  0د

 السباعي 

احمد عبد الخالق عبد  0د

 الرازق 
 جيهان محمد شحاتة  0د

 امنية احمد جمال الدين  0د تقييم تاثير الكتلة في التصوير المقطعي عالي الدقة في التنبؤ بامراض تسوس االذن  6

 حمد السباعي نرمين ا 0د

 محمد حسام الدين خليفة  0د

احمد عبد الخالق عبد  0د

 الرازق
 احمد محمد احمد مهنا  0د

 جيهات محمد شحاتة 0د

 دور التصوير بالرنين المغناطيسي للنوم في متالزمة توقف التنفس اثناء النوم االنسدادي  3

 

 امنية احمد جمال الدين  0د

 احمد ياسين  0د

 امنية انور 0د

 محمود سيف الدين  0د

احمد عبد الخالق عبد  0د

 الرازق
 محمد حسام الدين خليفة  0د

 جيهان محمد شحاتة  0

 احمد محمد مهنا  0د القطب الكهربي لقوقعة االذن الصناعية في غير مكانة الصحيح  4

 امنية احمد جمال الدين  0د

 محمد فوزي فتح هللا  0د

 احمد عادل البحيري  0د الرنين المغناطيسي عن طريق النضج الشرياني الدوراني في السكتة الدماغية الحادة  2

 دعاء مختار عمارة  0د



 قسم االشعة 

 عمرو محمد الفطاطري  0د

قياس حجم المعدة المكممة وحجم المعدة قبل عملية التكميمم بواسطة االشعة المقطعية ثالثية االبعاد  10

 زن قصير المدي بعد عملية تكميم المعدة وعالقتة بفقد الو

 اسالم عبده السايس  0د

 تامر عبد الباقي  0د

 محمد عبدهللا شرعان  0د

 محمد سمير شعبان  0د

 محمد محمود الشافعي  0د

 مصطفي رفاعي القليني 0د

 دور االشعة المقطعية المتعددة المستكشفات في وصف االتهاب الخاللي الغير معروف السبب ذي 11

 التليف المزمن 

 عادل محمد رزق 0د

 عبد العزيز محمد النقيدي  0د

 احمد سمير محمد  0د

 ايمن ابراهيم بعيص  0د

 دينا عبد السالم الطراوي  0د

نتائج االشعة المقطعية الرئوية العارضة في مرضي امراض البطن المناعية هل هي دائما ليست لها   12

 عالقة ؟

 احمد سمير  0د

 قطب هشام طة  0د

 محمد مسعود 0د

 هبة سعيد غراف  0د

المستقيم موضع الجراحة ؟ ورم؟ تغير مابعد الجراحة المسح البوزيتروني المشترك باالشعة  13

 المقطعية تستطيع االجابة 

 محسن احمد عبد المحسن  0د

 وليد محمد عمر  0د

 احمد شعبان  0د

شعاعية دراسة تحليلية عمياء باثر رجعي اال12-كوفيد  2012متشابهات فيروس كورونا المستجد  18

 12-مريضا مشتبة في اصابتهم ب كوفيد  360لالشعة المقطعية بين 

 احمدسمير  0د

 ياسمين طارق  0د

 دينا الطراوي  0د

 ايمن ابراهيم بعيص 0د

 h1n1مقابل االلتهاب الرئوب الفيروسي انفلونزا الخنازير  12-كوفيد2012فيروس كورونا المستجد  15

مريضا باستخدام االشعة المقطعية عالية  130تحديات التشخيص االشعاعي :دراسة مقارنة بين 

 الدقة علي الصدر 

 احمد سمير  0د

 امل شوقي  0د

 عبد العزيز النقيدي  0د

 ناجي نجيب نعيم  0د

 ايمن ابراهيم بعيص  0د

منطقة النافذة المستدير باالذن التشريح والتغيرات التشريحية وتاثير ذلك وتاثير ذلك في عمليات  16
 زراعة القوقعة دراسة تشريحية وتصويرية وجراحية 

 

محمد عيد ابراهيم محمد 
 ابراهيم
 

و نتائج التصوير بالرنيت العالقة بين نظام التسجيل لألمساك فى حاالت متالزمة التبرز المعوق  17
 المغناطيسى الديناميكى 

هبه هللا حسن ممدوح حسن 
 محمد

 
18 

محمد محمود عبد الحميد  صالبة الكبد كمؤشر لسلوك سرطان خاليا الكبد فى مرضى التليف الكبدى سى 

 الشافعى

دراسة جلطات الوريد البابى الخبيثة فى مرضى سرطان الكبد الخلوى وعالقتها ببعض عوامل التكهن  19
 األخرى 

 عمر سامح حيدر االعصر

الصافن الكبير فى األنسان : تقييم فاعلية مادة التصلب الرغوى بعد أضافة الجلسرين على الوريد  20

دراسة هستولوجية وهستوكيمائية مناعية , عوامل التنبؤ للنتائج الوظيفية بعد اذابة الجلطات في 

 عينة من المرضي المصريين 

عمرو محمد مجدى عباس 

 العبد

اليا الحرشفية تصوير العقد العنقية المنتشرة هل االشاعة المقطعية مفيدة في التفريق بين سرطان الخ 21

من المجموعات غير الحرشفية , التصوير المقطعي ثنائي الطور للعدوي العميقة قفي العنق العميق 

 كيف يساعد وضع الحقن المزدوج في التميز بين انواع التجمعات بالعنق 

 لمياء عبد الجليل محمد عيسى

 


