
 طب طبيعى 

 أسماء المشاركين بالبحث عنوان البحث م

 محمد حسن امام  0د االلم الكعب في المرضي السيدات بااللتهاب العظمي المفصلي المبكر للركبة  1

 حمدي كريم  0د

 احمد حافظ احمد عفيفي  0د

 يسرا هشام عبد الفتاح  0د

 هبة هللا محمد عبد المنعم سليمان  0ط

 شيماء طلب البسيوني  0ط االلتهاب العظمي المفصلي االولي للركبة وبالعجز الوظيفي  بشدة 21-عالقة انترليوكين  2

 ابراهيم خليل ابراهيم  0د

 نفين لويس ميخائيل  0د

 عمانوئيل كمال عزيز  0د

 عمرومحمد الخولي  0د تقييم نوعية فعال وقوي مرتكز علي الهيكل العظمي واكتشاف الشذوذ في اداء حركة االنسان  3

 محمد حسين  0د

 وليد جمعة  0د

 ديما دامين  0د

 عمانوئيل كمال سابا  0د

 هيثم المتولي بدوي  0د تحديث تشخيص وعالج الخلل الوظيفي في المثانة والقولون في االطفال  4

 مرفت شتا علي الصاوي 0د

 احمد فؤاد 0د

 محمد عبد الستار  0د

 مرفت شتا علي جودت الصاوي  0د ي مرضي تعسر التبرز الوظيفي دراسة كهروفسيولوجية لتقييم الحالة الجنسية ف 5

 عمانوئيل كمال سابا  0د

فعاليه التغذية المرتجعة لتدريب عضالت الحوض في عالج االمساك الوظيفي المستعصي عند  6

 االطفال

 مرفت شتا علي الصاوي  0د

 احمد فؤاد محمود خليل  0د

 امل احمد علي محفوظ 0د

ية المرتجعة لتدريب عضالت الحوض علي دراسة ديناميكية البول في عالج االطفال تاثير التغذ 7

 المصابين بتعسر التبول 

 هيثم المتولي بدوي  0د

 مرفت شتا علي الصاوي  0د

 وليد داوود  0د

 محمد علي عبد الستار  0د

 لمتولي بدوي هيثم ا 0د تحديث تشخيص وعالج الخلل الوظيفي في المثانة والقولون في االطفال 8

 مرفت شتا علي الصاوي  0د

 وليد داوود  0د

 محمد علي عبد الستار 0د

 احمد فؤاد 0د

 عبد الرحمن زهران  0د تقييم تحسن مرضي اضطرابات القذف المعالجة بواسطة التغذية المرتجعة لتدريب عضالت الحوض  9

 مرفت شتا علي الصاوي  0د

محمد علي عبد الستار شرف  0د

 الدين 
 وليد داوود 0د

دراسة مقارنة بين فاعلية التغذية الراجعة والتنبية الكهربائي للبطن في عالج االطفال المصابين  10

 باالمساك الوظيفي 

 احمد الروبي  0د

 مرفت شتا الصاوي  0د

 هدير حسونة  0د

 عمانوئيل كمال عزيز سابا  0د

عصبية العضلية الهيكلية مرتكزة علي نظام اوتوماتيكي الكتشاف وتمييزوتقييم االمراض ال 11

 الحساسات البصرية 

 وليد جمعة  0د

 عمانوئيل كمال سابا  0د

تقييم التوصيل الكهربائي للعصب الشوكي االضافي في المرضي المصابين بمتالزمة االلم العضلي  12

 الليفي في العضلة الشبة المنحرفة 

 اسماء فاروق السيد الشرنوبي  0ط

 زي سلطان حسين المغا 0د

 عمانوئيل كمال سابا  0د
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حقن البالزما الغنية بالصفائح الدموية كعالج اضافي لتعزيز التئام االعصاب الطرفية بعد اصالح  13

 االعصاب 

 هدي محمد علي عبد النبي  0د

 رحاب عبد العال النمر  0د

 اكرم احمد دغيدي  0د

 حسن محمود خلوصي  0د

 فعي محمد محمود عبد الحميد الشا 0د

 طارق سعد شفشق  0د تاثير المجال المغناطيسي النبضي في المرضي الذين يعانون من اعتالل االعصاب السكري  14

 رحاب عبد العال النمر  0د

المقياس التماثلي البصري مقابل مقياس التصنيف العددي في قياس شدة االلم والتنبؤ باالعاقة في  15

 االلم اسفل الظهر 

 فشق طارق سعد ش 0د

 رحاب عبد العال النمر  0د

دور الديرموسكوب في الكشف عن تغيرات الشعيرات الدموية حول االظافر في امراض االنسجة  16
 الضامة المناعية , دراسة قياسات األمدادات العصبية للعضلة التوأمية وأهميتها السريرية 

 

 يسرا هشام محمد مصطفى عبد الفتاح
 

 


