
 

 

 2015حتى  2010امةة الييو  للا  اليةر  من جب الطبكلية املمنوحة من  املاجستريرسائل  

 

 

 

 الةلمى القسم م

 الةا 

 اجلامةى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

همية يناس محمد مرسى محمدإ   2012  1
أ
خطاء إلشرعية إل

أ
 فى إلتخدير فى محافظة إلفيوم إلطبية لل

طفالسوء معاملة  محمد جمعه محمد 2012  2
أ
 إل

خرى ومقارنته بالعلجات   إلسعادةتحليل حجر  هبة حسين عبد إلفتاح 2012  3
أ
 فى علج سرعة إلقذف إلمستخدمة إل

مل رؤوف صالح 2013  4
أ
 (2011 -2000)درإسة فى إلفترة من درإسة إلطب إلشرعى لحالت إلتعذيب إلمدعاة فى محافظة إلفيوم:  إ

 2011درإسة مقارنة معدلت إلجريمة في محافظة إلفيوم خلل عام قبل وبعد ثورة يناير  محمد سيد رمضان صالح 2014  5

 إلمرضية إلحالةوإرتباطه بشدة  إلصدفيةقياس مستوى هرمون إلبرولك تن فى إلدم فى مرضى  فاطمة عبد إلوإحد خميس 2012  1

نوإعإلقوباء فى طلبة إلمدإرس إلبتدإئية فى مدينة إلفيوم : درإسة مدى إلنتشار  بسمة حمادة محمد 2013  2
أ
 إلفطريات إلمسببة لها وإ

دماندرإسة نسبة حدوث وإلتفاعلت إلمحتملة بين  ةحازم عيد جمع 2013  3 باحية وإلوظيفة إلجنسية لدى إلذكور  إ   إستخدإم إلموإد إل 

وف حسن 2014  4
أ
مل رإ

أ
 إلتقشير إلكيميائي بمادة إلفينول  كعلج للبهاق إلمستقر إلمقاوم للعلج إ

طفال إلمدإرس إلبتدإئية في محافظة إلفيوم ندى مصطفى ياسر 2015  5
أ
س لدي إ

أ
 قمل إلرإ

طفال إلمدمرض إلجرب  نجلء إلسيد حسن 2015  6
أ
 مصر -إرس إلبتدإئية في محافظة إلفيوملدي إ

ثير إلبدإنة على إلخصوبة وجودة إلمنى وتركيز هرمون إلتستوستيرون فى إلدم محمد محمود عبده ليله 2015  7
أ
 تا

 املاجستري: الةلمية الدرجة الطب:  كليةال



 

 

 الةلمى القسم م

 الةا 

 اجلامةى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

 فى مصل إلدم فى مرضى دإء إلصدفية  Eتقييم إلجلوبيولين إلمناعى  نانسى مجدى حكيم 2015  8

يمن 2015  9
أ
برإهيممحمد خليل  إ  عوإمل إلخطر إلمصاحبة فى مرضى إلكلى إلذين يخضعون للعلج بالديلزةإلعنة إلجنسية )ضعف إلنتصاب( وإنتشار  إ 

لةإستخدإم  رشا عبد إلرحمن محمد محمد 2015  10
 
 إلدرمارولر فى علج إلهالت إلدإكنة حول إلعين إ

  حب إلشباب وإلثعلبة 0فى مرضى إلصدفية  صورة إلتشكيل إلدهنى مروة خلف عبد إلغنى 2015  11
أ
 ندروجينيةإل

سماعيلمحمود محمد  2013  1 حمد إ 
أ
 إ

 -إستخدإم إلمنظار إلجرإحى لتدبيس دوإلى إلخصية مقارنة باستخدإم إلمنظار إلجرإحى لستئصال دوإلى إلخصية فى علج دوإلى إلخصية
 درإسة مقارنة

وعية إلدموية للخصية فى حالت إلخصية إلمعلقة إلغير  محمد حسنمحمد صلح إلدين  2014  2
أ
 محسوسةإلشد إلتدريجى باستخدإم منظار إلبطن إلجرإحى لل

صل من إلمعدة في عملية تدبيس إلمعدة إلكمي بالمنظار على وزن إلجسم خلل فترة زمنية قصيرة بدوى معوضمحمود  2014  3
أ
ثير حجم إلجزء إلمستا

أ
 تا

شخاص إلبالغين محمد يس على عثمان 2015  4
أ
 درإسة إلموقع إلتشريحي لتقاطع إلوريد إلصافن مع إلوريد إلفخذي لل

سباب  عدم نضج إلوصلة إلشريانية  محمد محمود عبد إلرحمن 2015  5
أ
 إلوريدية من إجل إلغسيل إلكلوى –درإسة ل

 محمد مصطفى محمد 2015  6
جرإء عملية إلستئصال إلكامل للغدة تقييم بعض إلمتغيرإت إلمختلفة إلتي 

أ
تؤثر في حدوث نقص مستوى إلكالسيوم بالدم بعد إ

 إلدرقية

 ومرض إلبهست بين إلمرضى إلمصريين بمرض إلبهست 3بين جين إلفوكس بى إلجينية إلعلقة درإسة عبد إلرحمن عبد إلمقتدر 2013  1

حمد 2014  2
أ
بو إلنجا إ

أ
مكانيةدرإسة مقارنة عن  فاطمة إ  إستيطان إلمهبل بالكانديديا بين إلنساء إلمصابين وإلغير مصابين بمرض إلسكر إ 

طفالإللتهاب إلقزحى فى  عبد إلرحمن حسن محمود 2013  1
أ
 إل

 صفا عبد إلحميد محمود 2014  2
دإخل  إلجسم إلزجاجي متبوعا بكي إلشبكية باستخدإم إلليزر بحقن مادة  مقارنة ك فاءة حقن مادة ترإإمسينولون إسيوتونيد

 ترإإمسينول إسيتيونيد  دإخل إلجسم إلزجاجي فقط في علج إرتشاح إلماقولة إلسكري. درإسة مقارنة
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صابةنتيجة  علج إللتهاب إلكبدى إلمزمن إلمضاعفات إلعينية إلمصاحبة لستعمال إلنتيرفيرون فى محروس حسن عبد إلغنى 2015  3  بفيروس سى إل 

 منى فرإج عبد إلباقى 2014  1
كلينيكيإلتطبيق  للموجات فوق إلصوتية للثدي مقارنة بالماموجرإم في إلنساء منتصف إلعمر وإلنساء ذوإتي إلثدي إلك ثيف مبنية علي  إل 

 BI-RADSإلتقييم إلنهائي

 إلختناق في إلخدج حديثي إلولدة ودور إلموجات فوق إلصوتية عبر إلجمجمة في إلتقييم عبد هللا معوض رإنيا 2014  2

طفال غير إلناتجة عن حوإدث سارة على روبى 2015  3
أ
 دور إلموجات فوق إلصوتية و إلتصوير إلمقطعى فى تشخيص حالت طوإرئ إلرإس وإلرقبة لل

 سمك بطانة إلشريان إلسباتي ومستوي إل سي إر بي في مرضي إلبول إلسكري إلنوع إلثاني وعلقتها بعقار إلستاتين ميزإردعاء جابر  2014  1

حمد عويس 2015  2
أ
 ( فى مرضى إلكبد إلدهنى غير إلكحولىمستوى فيتامين  )د عبد إلرحمن إ

حمد حافظ 2015  3
أ
 محمد إ

ثير إلصيام لفت
أ
( على مستوى إلسكر إلصائم و على ضبط إلسكر فى مرضى إلبول إلسكرى من ساعاترة طويلة ) إك ثر من ثمانية تا

 إلنوع إلثانى

حمد عبد إلجليل صالح محمد 2014  1
أ
 خبرة مستشفى جامعة إلفيوم فى علج حصوإت إلكلى جرإحيا إ

برإهيممنى  2014  1 حمد إ 
أ
  ومقارنتهضيق إلنطاق  إلهوإئية بالمنظار باستخدإم إلتصويرمقارنة تصوير إلشعب  إ

أ
 بيض لتقييم دلئل درإسة إلخليابالضوء إل

يناس 2015  2  إلشعبى إلمزمن فى إلسيدإت إلتى يستخدمن إلوقود إلحيوى فى بعض قرى محافظة إلفيوم إلنسدإدمرض  سيد فرحات إ 

 منار عزت كامل 2014  1
وحدة كرإت دم حمرإء متكدسة  40تقييم إلهيموجلوبين وإلهيماتوكريت وتكسير كرإت إلدم إلحمرإء ومحتوى إلبروتين إلمتبقى فى 

نيمياإلمستخدمة فى علج مرضى 
أ
 إلبحر إلمتوسط إلكبرى  إ

نفيمقارنة بين إلجرإحات إلتقليدية وإستخدإم إلمناظير إلجرإحية إلضوئية في جرإحات إستعدإل إلحاجز  جون وهبة توفيق 2014  1
أ
 إل



 

 

 الةلمى القسم م

 الةا 

 اجلامةى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

صابةإلفطريات فى تطور  محمد عيد فرج خليل 2014  2 ذنباللتهاب إلمزمن  إل 
أ
 إلوسطى إلمصاحب بارتشاح    خلف إلطبلة بال

ر مصطفى محمد محمد 2015  3
أ
نفية بوإسطة إلبى سى إ

أ
 إلكشف على إلحامض إلنووى للفيروس إلحليمى إلبشرى فى إلورم إلحليمى إلمقلوب بالجيوب إل

حمد 2014  1
أ
دإة للتنبؤ بفاعلية عملية زرإعة إلقوقعة مروة عاطف عمر إ

أ
 إستخدإم عتبة إلستجابة إلعصبية كا

ثير إلعلج بالنترفيرون على إلتقييم إلعصبى وإختبارإت إلفسيولوجيا إلعصبية على إلمرضى إلمصابين حديثا بالفيروس إلكبدى سى مروة حنفى محمود خضر 2014  1
أ
 تا

 محمد يحي  ى عبد إللطيف 2014  1
ثناءدرإسة مقارنة بين ليدوكايين وروبيفاكين مقابل إلجمع بين ليدوكايين وروبيفاكين وكلونيدين 
أ
إلتخدير خلف إلمقلة للستحلب  إ

 إلعدسة جرإحة إلساد

حمد عبد إلهادى عطية 2014  2
أ
ثير إلبروبوفول مقابل إلفنتانيل على حدوث وشدة إلهياج إلنسحابى بعد إلتخدير مهدى إ

أ
طفالبعقار إلسيفوفلورإن فى  درإسة مقارنة بين تا

أ
  إل

حمد عبد إلغفار عطية 2015  3
أ
 درإسة مقارنة بين إلميدإزولم وإلترإمادول مقابل إلميدإزولم وإلنالوفين للتحكم فى إلرجفة إلتى تصيب إلمريض بعد إلتخدير إلنصفى رنا إ

حمد على لطفى 2015  4
أ
 إ

ثيره على فاعلية و  درإسة مقارنة بين حقن  إلميدإزولم مقابل حقن إلميدإزولم
أ
مع سلفات إلماغنسيوم فى إلتخدير إلنصفى و مدى   تا

لممدة تسكين 
أ
 فى إلمريضات إللتى يخضعن للعملية إلقيصرية . إل

حمد يوسف إلقاضى 2014  1
أ
طفال إلذين يعانون من فشل كلوى نهاىئ على  إل هدى إ

أ
 إلدموى إلمنتظم ستصفاءمضاعفات إلجهاز إلعصبى لدى إل

طفال سمر نادى محمد إلفخرإنى 2015  2
أ
شعة إلمقطعية متعددة إلمقاطع في تقييم تشوهات إلقلب إلمركبة في  مرضى إل

أ
 دور إلتصوير بال

حمد بسيونى 2014  1
أ
 إلفيوم إلجامعي بمستشفىإلعوإمل إلتي تؤثر في تطبيق إلعاملين إلصحيين لنظام إلتحكم في مكافحة إلعدوي في إلرعايا إلمركزة  رشا حامد إ

دإءإلعلقة بين ك فاءة  محمد جمال محمد موسى 2014  1
أ
يسرإلنقباضي للبطين  إل

أ
 إلناتج عن إلحمي إلروماتيزمية وضيق إلصمام إلمترإلي إل

يسر فى  محمود مصطفى محمد 2014  2
أ
ذين إل

أ
مرإضتقييم وظيفة إل

أ
صابةإلصمام إلميترإلى إلمزمنة إلناتجة من  إ  بالحمى إلروماتيزمية إل 
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نسجةتقييم وظيفة إلنبساط لعضلة إلقلب فى مرضى إلسكر باستخدإم دوبلر  فيبى عزت شاكر 2014  3
أ
 إلتقليدية إلصوتيةمقارنة بالموجات فوق  إل

 كريم ممدوح مندور  2014  4
   بضعف  تدفق إلدم لعضلة إلقلب وإزدياد إلوفيات في إرتفاع

أ
عضلة إلقلب إلحاد  إحتشاءشهر لمرضي  3إلزلل إلدقيق في إلبول يتنبا

 بقسطرة قلبية طارئة للشرإيين إلتاجية إلتدخلإلمعالجين عن طريق 

حمد ربيع فكرى سيد 2014  1
أ
 إ

لممقارنة بين نتائج إلفحص بالمنظار إلجرإحى لمفصل إلرسغ ونتائج إلفحص بوإسطة إلرنين إلمغناطيسى لحالت 
أ
فى مفصل  إل

 إلرسغ

صلح وتثبيت كسور سطح عظمة إلقصبة باستخدإم إلمنظار إلجرإحي محمد عبد إلعظيم حسن 2015  2  إ 

برإهيممحمود مصطفى  2015  3 كلينيكيإلعلقة بين نتائج إلتشخيص  إ  مرإض مفصل إلك تفوإلتقييم  إل 
أ
 بالمنظار ل

كلينيكيإلمؤشرإت إلمبكرة لتصلب إلشرإيين تحت  مصطفى محمد مجدى 2015  4  في مرضى إلصرع  إل 

وإنه  في إلمناطق إلريفية من محافظة إلفيوم12) فيتامين ب  نقص إلسيانوكوبالمين محمد فوزى سيف إلنصر 2015  1
أ
سباب فشل إلمبيض إلسابق ل

أ
حد إ

أ
 ( كا

عرإض إلفشل إلمبكر للمبيض  إلمصابةإلربط بين  نسبة إلرصاص وهرمون إلنتى مولريان فى دم إلنساء  نجلء محمد عبد إلفتاح 2015  2
أ
 با

ومدي ك فاءة إلعلج إلصوتي في علج حبيبات إلثنايا إلصوتية إلكبيرة  رشا عبد إلرحمن عشيرى  2015  1
أ
و إلغير متماثلة إ

أ
 إلصلبة إ

حمد معوض 2015  1
أ
لفا سيد إ نترفيرون وإلريبافيرون( في علج إلتهاب إلكبدي إلمزمن ج على مستوى إلبروتين إلجيني إ 

أ
ثير إستخدإم عقار )إل

أ
 تا

ورإم  إلكبد إلخبيثة بمحافظة إلفيوم هللا عطانانسى عبد  2015  2
أ
 إلسمات إلوبائية وإلسريرية لمرضى إ

 إلكورتيزون في إللعابها بمستوى درإسة إلسمات غير إلعاطفية إلقاسية في مرضى إضطرب إلسلوك وعلقت يهاب دإودإ  مريم  2015  1

يناس 2015  1  خطر كامن إلخارجية:إلمرضى  عيادإت ممدوح حفظى إ 

 


