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بطانة االوعية الدموية
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اللمفية في الصدفية
احمد عبد البارى عبد اللطيف 

يوسف
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استخدام الفحص الحيوي بالموجات فوق الصوتية لفحص الجلد في منطقة الصدغ في االناث متوسطي العمر السمان
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بحالة الخصوبة
على فواد العرينى احمد 

العرينى
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تقييم تاثير تبريد فروة الراس علي تساقط الشعر المصاحب للعالج الكيميائي لالورام
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حقن فيتامين د بالجلد لعالج مرضي الثعلبة
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ازالةالتاتو باستخدام ليزر ان دي ياج متحول الجودة بعد اوقبل ليزر تاني اوكسد , في امراض االنسجة الضامة المناعية 

تقرير حالة والتشخيص التفريقي الضطرابات نقص التصبغ :متالزمة فيشي عند رضيع مصرى , الكربون المجزا 

سلسلة من الحاالت ومراجعة للدراسات السابقة: البورفيريا النقوية الخلقية , . الموروثة 

مروة السعيد السعيد محمد 
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