
 

 

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

 

 

 

 الةلمى القسم م

 الةا 

 اجلامةى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

 Morbidity and mortality perdictors in patients with acute tricyclic antidepressant toxicity عمرو عبد الغنى عبد الجيد 2012  1

دمان بين طلبة ا مروة على مصطفى على مواهب 2013  2  لمدارس والكليات فى مدينة الفيومالإ

همية الطبية الشرعية لليد فى تحديد الجنس بين المواطنين المصريين فى  محمد جمعة محمد مخلوف 2015  3
أ

 مدينة الفيوم.دراسة ال

 نسرين محمد محمود  2013  1
أ

 Study of epidermal growth  factor level in psoriatic skin and its correlation to epidermal thickness رية بوا

 نمو فى الصدفية  والفطر الفطرانىعوامل ال محمد حسن محمد حسن 2013  2

 شريف ماهر  2012  1
أ

 Evaluation of fiberin sealant use in abdominoplasty for reduction of postoperative seroma بو المعاطىا

 وليد سيد  2012  2
أ

 Evaluation of different methods of reconstruction after basal cell periorbital carcinoma excision حمد الضبعانىا

3  2013  
أ

 Laparoscopic versus open ventral hernia repair شرف محمد ثابتال

 Evaluation of   laparoscopic  cholecystectomy in cirrhotic patients خالد ربيع دياب 2014  4

 براهيم اإ محمد فتحى  2014  5
أ

 حمد زيدانا
طفال بين طريقة الفتح

أ
جراء عملية الفتق القربى فى ال صالحالمعتادة  المقارنة بين اإ مع  –باستخدام المنظار الجراحى  والإ

جراء  اختبار الضغط دراسة مقارنة مستقبلية اإ

6  2014  
أ

 شرف محمد ا
أ

 حمدا
Laparoscopic cholecystectomy for acute gall bladder disease beyond the conventional safety period 
proceeded by ultra-sonic  energy : feasibility & outcome 

 الدكتوراه: الةلمية الدرجة الطب:  كليةال



 

 

 الةلمى القسم م

 الةا 

 اجلامةى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

ثير حقن الفوسفاتيديل كولين عل ايمن محمود عبد الحميد 2015  7
أ

 تا
أ

 : دراسة تجريبية حشاءى دهون ال

 سلفانا نادى جابر 2014  1
Prevalence of extended spectrum –b- lactamases (ESBLS) in faecal Escherichia coli among health 
care workers in Fayoum University Hospital 

 الجلدية وعدوى المجارى  البولية يا كولى المعزولة من العدوىشلبك تريا ايشير  الممرضةدراسة مقارنة بين العوامل  هناء محمد عيد معوض 2014  2

مامى للقرنية باستخدام تقنية فقاعة الهواء الكبيرة فى مرضى القرنية المخروطية عمر محمد سيد سعيد 2014  1
أ

 نتائج الترقيع الجزىئ ال

 محمد  2015  2
أ

طفالالزراعة الثانوية للعدسات داخل العين لتصحيح حالت  حمد عبد الحافظا
أ

 الالبلورية عند ال

 مصطفى  2012  1
أ

ماما  Circulating micro- particles as potential biomarkers for cerebro – vascular ischemic infarction حمد عزت اإ

 فدوى عبد الرحيم على 2013  2
Correlation between severity of infection and lymphocyte subpopulations  in mycobacterium 
tuberculosis patients 

 نهى خليفة عبد الغفار 2015  3
دويةالسمية  اقصاءللجين الخاص ببروتين  المتحورةالعالقة بين الجينات 

أ
ثارالمتعددة وبين  وال

أ
فى العالجية للمتفورمين  ال

 مرضى السكرى من النوع الثانى 

 محمد  2013  1
أ

 Association OF μ -opioid receptor gene polymorphism (a118g) with variations in fentanyi analgesia سماعيلاإ حمد حامد ا
consumption after total abdominal hysterectomy in female  Egyptian patients 

 عبير شعبان جودة 2014  2
دوية 

أ
ثير كل من الدكسمديتوميدين والكلونيدين والفينتانيل كا

أ
طالة مدة التخدير النصفى الشوكى دراسة مقارنة بين تا مساعدة اإ

دوية التخدير الموضعى
أ

 مع ا

 صفاء جابر رجب 2015  3
طفال 

أ
مينية على الوقاية من انخفاض درجة حرارة الجسم  عن المعدل الطبيعى لها فى ال

أ
حماض ال

أ
ثير التنقيط الوريدى لال

أ
تا

ثناء العمليات الجراحية الكبرى 
أ

 ا

 مؤشرات برنامج الفحص عن قصور الغدة الدرقية الخلقى فى محافظة  الفيوم ريمون مجدى يوسف 2015  1

طفالوالتفاعل المناعى لدى  الرضاعةالعالقة بين نوع  شرين خميس حسين فتح الباب 2015  2
أ

 ال



 

 

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

 الةلمى القسم م

 الةا 

 اجلامةى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

 تامر مسعد رجب 2012  1
Is there a gender difference in outcome of percutaneous coronary intervention (PCI) the drug– 
eluting stent (DES) era? 

 جمعة عبد الرازق  2013  2
أ

 حمد عبد الرازق ا
كسيد النيتريك بمرض تصلب الشرايين التاجية والثباتية من حيث 

أ
نزيم الخاليا الوعائية  المصنع لمادة ا

أ
عالقة التغير الجينى ل

 الوجود والشدة .

 يمان محمود عبد الفتاحاإ  2015  3
عراض وشدة المرض والموجات الصوتية على القلب فى مرضى 

أ
الصمام  ارتجاعالعالقة بين البيبتيد المدر للصوديوم وال

 الميترالى

 Investigation of  sustainable  efforts to eliminate  poliomyelitis  in  Egypt محمد مسعود سيد دسوقى 2014  1

 تقييم نظام العمل داخل عيادات الباطنة العامة والجراحة العامة فى مستشفى جامعة الفيوم براهيماإ يمان حنفى محمد اإ  2014  2

3  2014  
أ

 سماء يونس السيدا
ساسي لتحسين 

أ
جراء ا تحسين مستوى التحصيل الدراسي لطالب كلية الطب من خالل تطوير برنامج تدريبي للهيئة المعاونة كاإ

 بالكليةمعدل الحضور 

 دور التثقيف الغذاىئ فى تحسين المعرفة والتجاهات والسلوكيات بين الفتيات فى سن المراهقة شيماء السيد محمد مبروك 2015  4

 براهيم اإ يمان اإ  2014  1
أ

 حمدا
ثير التلميسارتان والسيتاجليبتين والتادالفيل على الخلل الوظيفى 

أ
المحدث بعقار   بالبول السكرى ى الفئران المصابة ف للقلبتا

 الستربتوزوتوسين

 غادة صالح احمد 2014  2
Potential role of nicorandail , telmisartan and fenofibrate on hypertension, hyperlipidemia, insulin 
resistance, adiponectin and metalloproteinase levels  in fructose– induced experimental 
cardiometabolic syndrome in rats 

 يمان سيد سعيداإ  2015  3
لسكيرين

أ
ثير ا

أ
نيترو  –, تلميسارتان وتورزيمايد على الخلل الوظيفى للقلب المحدث تجريبيا بارتفاع ضغط الدم بعقار ل تا

رجينين م
أ

 نيما( فى الجرذان  -يثيل استر )لا

4  2015  
أ

 يمن محمد ا
أ

ثير اليفابرادين  حمد فكرينا
أ

 تشاء القلبى المستحث فى الجرذان والبيسوبرولول على الحتا

جسامتقييم طفيل الكربتوسبوريديم بواسطة اختبار  رامى وهبة حنين هارون 2014  1
أ

يمو نوفلوريسنيت واليلزا ال   المضادة اإ
أ

 طفال ناقصى المناعةفى ال

 فاتن  2014  2
أ

 الخلوية بالزراعةالكشف عن الحمض النووى لطفيل التريكوموناس باستخدام التفاعل السلسلى البلمرى حقيقى الوقت مقارنه  حمد محمود محمدا



 

 

 الةلمى القسم م

 الةا 

 اجلامةى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

1  2014  
أ

 حمد عبد الرحمن عبد الرحمن مرسىا
وعيةدور الخاليا النجمية الكبدية وتكوين 

أ
نسجة الكبد بعد  ال

أ
الجزىئ للكبد فى ذكور الجرذان  الستئصالالدموية فى تجدد ا

 البيضاء: دراسة هستولوجية وهستوكيميائية مناعية

2  2014  
أ

 سماء محمد السيدا
ثير الخاليا الجذعية منفردة او ممزوجة بعامل نماء الخاليا الكبدية المندمج بجسيمات الشيتو زان 

أ
دراسة هستولوجية مقارنة لتا

سيتا ميد فى ذكور الفئران البيضاءالدقيقة على التليف الكبدى المستحث 
أ

 بالثيو ا

 نهاد  2015  3
أ

 حمد صادق علىا
وعية الدموية والخاليا ذات الطبيعة القاتلة فى التغيرات الهستولوجي

أ
ة لمشيمة دور العامل المحفز لنمو الخاليا المبطنة لال

نسان فى تسمم الحمل   الإ
 


