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 وثيقة إرتباط للخطة البحثية

 املشكالت اليت حتل باألقسام اخلطة البحثية للكلية اخلطة البحثية جلامعة طنطا م

 أحباث األورام أحباث األورام .6

 طرق التشخيص املبكر والوقاية من األورام. -

 إستخدام أحدث التقنيات لعالج األورام. -

 حبث دور العالج املزدوج يف زيادة فاعلية عالجات األورام. -

 مصادر طبيعية وختليقية. عالج األورام من -

 عالج األورام بالرتدد احلراري واحلقن املوضعي. -

 التأثري الوقائي والعالجي لبعض املركبات الدوائية والطبيعية علي األورام. -

 التوصل إلي العالقة بني العامل الوراثي واإلصابة باألورام. -

 ةالطارئ األمراض امليكروبية واملشكالت الصحية األمراض امليكروبية  .2

 تصميم مواد عالجية فعالة لعدوى الكبد الفريوسية. -

 إستخدام بعض املكونات الطبيعية لعالج الفريوسات. -

 قياسات حيوية لبعض الفريوسات واالنوميات. -

 الفطريات اجللدية وطرق مقاومتها ومدى إنتشارها يف حمافظة الغربية. -

 الوقاية والعالج من األمراض املعدية. -

 والعالج لالنفلونزا البيئية املومسية.طرق الوقاية  -

دراسة مسببات إنتقال العدوى امليكروبية بني أطفال املدارس وجتمعات  -

 املواطنني.

 البحث جماالت وتشمل الكبد أمراض وخاصة املتوطنة األمراض عالج -

 .للكبد والوظيفية الرتكيبية الناحية من الزويا، كافة هنا

 مسببات أمراض الكبد. -

 أمراض الكبد.وبائات  -

 التغيريات املرضية يف الكبد وآثارها علي جسم اإلنسان. -

 طرق التشخيص والعالج من أمراض الكبد. -

 .الكبدطرق الوقاية من أمراض  -

 زراعة األنسجة واألعضاء زراعة األنسجة واألعضاء .3
 جراحة زراعة األعضاء واملفاصل. -
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 املشكالت اليت حتل باألقسام اخلطة البحثية للكلية اخلطة البحثية جلامعة طنطا م

 إعادة بناء العظام بعد إستئصال األورام. -

 اإلستعاضة الصناعية اإلستعاضة الصناعية .4

 إستخدام الفقرات الصناعية واملفاصل الصناعية. -

 أحباث تطبيقية علي أحدث األجهزة التعويضية. -

 السمنة والنحافة السمنة والنحافة .5

 أسباب السمنة والنحافة املفرطة وطرق الوقاية منهما. -

 جراحات السمنة املفرطة. -

 لعالج السمنة. إستخدامات أحدث التقنيات -

بات الطرق العالجية اآلمنة لعالج السمنة والنحافة بإستخدام املرك -

 الطبيعية أو املخلقة كيميائيا.

 اخلاليا اجلذعية اخلاليا اجلذعية .1

 إستخدام اخلاليا اجلذعية يف عالج األمراض املزمنة. -

 إستخدام اخلاليا اجلذعية يف عالج خشونة الركبة والرثيان املفصلي. -

التطبيق العالجي للخاليا اجلذعية يف األمراض اإلكلينيكية علي  -

 املستوي التجرييب واإلكلينيكي.

 إستخدام اخلاليا اجلذعية يف رفع كفائه اجلهاز املناعي لإلنسان. -

إستخدام الطرق املعملية احلديثة يف زراعة اخلاليا اجلذعية للحصول علي  -

 خاليا متخصصة يف عالج األمراض.

 األمراض املناعية واجلينية األمراض املناعية .7

 إستخدام العالج البيولوجي يف األمراض املناعية والروماتيزمية. -

 دراسة جتريبية لرفع كفاءه اجلهاز املناعي. -

 إستخدام أحدث التقنيات لتشخيص وعالج األمراض املناعية. -

 أمراض الشيخوخة أمراض الشيخوخة .8

 الزهامير والشلل والرعاش.الطرق احلديثة لعالج مرض  -

 تشخيص وعالج هشاشة العظام. -

 دراسة مسببات التبول الالارادي لكبار السن. -

 دراسة التغذية الصحية املثلي لكبار السن. -

 اجلراحات العامة والدقيقة اجلراحات العامة والدقيقة .9

 جراحات العيوب اخللقية يف األطفال. -

 األورام.إستخدام املناظري يف إستئصال  -
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 املشكالت اليت حتل باألقسام اخلطة البحثية للكلية اخلطة البحثية جلامعة طنطا م

 إستخدامات أشعة الليزر واملناظري يف اجلراحات املختلفة. -

دراسة للطرق املختلفة إلصالح الشريان األورطي يف حاالت التمدد  -

 الشرياني.

دراسة عن طرق احلفاظ علي حيوية عضلة القلب أثناء عمليات القلب  -

 املفتوح.

 التقنيات احلديثة جلراحات القلب والصدر. -

 العمود الفقري.تثبيت كسور  -

 إستخدامات القساطر والدعامات لعالج أمراض القلب واألوعية الدموية. -

 إستخدامات أحدث التقنيات واملواد يف التخدير الكلي واملوضعي. -

 التوصل إلي أحدث التقنيات يف جمال اجلراحة العامة والدقيقة. -

 الطب الشرعي الطب الشرعي .60

 علوم الطب الشرعي.إستخدام التقنيات احلديثة يف  -

 التزييف والتزوير وعلوم الطب الشرعي اجلنائي. -

 اجلينات واألمراض .66

 

 

 التوصيف اجليين لألمراض. -

 علم اجلينات والوراثة وإرتباطها وتطبيقاتها يف خمتلف اجملاالت الطبية. -

ستحداث تكنولوجيا تطوير األحباث التطبيقية لتشخيص األورام بإ -

 البصمة اجلينية.

 أمراض الدم والنخاع العظمي أمراض الدم والنخاع العظمي .62

 سرطانات الدم. -

 أمراض فشل النخاع العظمي. -

 أمراض الدم املناعية والوراثية. -

 فقر الدم. -

 أمراض جتلط وسيولة الدم. -

 التجريبية(علوم الطب األساسية لالقسام االكادميية املختلفه )االحباث  - علوم الطب األساسية علوم الطب األساسية .63

64. 

 تقنيات حديثة لتشخيص األمراض

 وعالجها

 التقنيات احلديثة لتشخيص األمراض وعالجها

 التكنولوجيا املتقدمة املساعدة يف اإلجناب. -

 اإلكتشاف املبكر لألمراض واحلد من إنتشارها. -

 إستخدام التقنيات احلديثة يف عالج مرضى الطوارئ واحلاالت احلرجة. -
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 املشكالت اليت حتل باألقسام اخلطة البحثية للكلية اخلطة البحثية جلامعة طنطا م

 التداخلية ودورها يف عالج الكثري من األمراض. دراسات عن األشعة -

 إستخدام غاز األوزون يف عالج األمراض املزمنة. -

 البحث جماالت وتشمل الكبد أمراض وخاصة املتوطنة األمراض عالج -

 .للكبد والوظيفية الرتكيبية الناحية من الزويا، كافة هنا

 طرق التشخيص والعالج من أمراض الكبد. -

 تقنيات الطب البديل البديل تقنيات الطب .65

 البحث جماالت وتشمل الكبد أمراض وخاصة املتوطنة األمراض عالج -

 .للكبد والوظيفية الرتكيبية الناحية من الزويا، كافة هنا

 التغيريات املرضية يف الكبد وآثارها علي جسم اإلنسان. -

 طرق الوقاية من أمراض الكبد. -

  أحباث عالج األمل .61
العلمية تعتمد علي تشخيص االمراض وعالجها شاملة  مجيع االحباث -

 عالج مجيع اعراضها مبا فيها من االم

 األمراض املتوطنة واملشكالت الصحية القومية  .67

 البحث جماالت وتشمل الكبد أمراض وخاصة املتوطنة األمراض عالج -

 .للكبد والوظيفية الرتكيبية الناحية من الزويا، كافة هنا

 املرضية يف الكبد وآثارها علي جسم اإلنسان.التغيريات  -

 طرق الوقاية من أمراض الكبد. -

                                    

 


