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 المسلسل أسم العضو األبحاث

الحويصالت خارج الخلوية المشتقة من بيض البلهارسيا مانسونى : لقاح مرشح واعد ضد البلهارسيا فى 
الفئران , الحويصالت الخارج خلوية المشتقة منبويضات البلهارسيا المعوية: مرشح لقاح واعد للتحصين 

المضاد للبلهارسيا للجزيئات النانومترية الكسيد الحديد الممغنط ضد داء البلهارسيا فى الفئران , النشاط 
والحديد الصفرى التكافؤ على البلهارسيا المعوية : دراسة حيوية , الجسيمات الناونية الحيوية من 

 السيلينيوم : عنصر نادر ذو تأثير واعد كمضاد للتوكسوبالزما 

رضوى محمد جالل عبد 
 الحميد دياب

1.  

الشعرية : هدف طفيلي جديد لمستحلب النانو كركم , شكل وحركية خاليا الدم لقواقع البيومفالريا الدودة 
الكسندرينا الحساسة والمقاومة خالل االسبوع االول من التعرض لميراسيديا البلهارسيا المعوية , 

ف البنية التحتية المستخلص االيثانولى لورق الجوافة: امكانية ابادة الجيارديا فى الجسم الحى مع تل
وتأثيرات مضادة لاللتهابات ومضادة لالكسدة , المجهر االلكترونى الماسح كأداة تأكيدية للتحديد 

المورفولوجى للديروفيالريا ) النوكتييال( ريبينس , التعرف الشكلى على الديروفيالريا البالغة المأخوذة 
لية اصناف المتبرعمة الكيسية فى االنسان من العين والخد البشريين .. هل هناك اختالفات ؟ , قاب

 للسيميبريفير فى المختبر 

صفاء ابراهيم عبد الحليم 
 خضر

2.  

الدودة الشعرية : هدف طفيلي جديد لمستحلب النانو كركم , تأثير زيت بذرة الكمون على التوكسوبالزما 
اعة االنسان على العدوى الحادة : دراسة تجريبية , تأثير مثبطات بروتين االسبرتيل لفيروس نقص من

  94eMالتجريبية بالفصيلة المتحوصلة للتوكسوبالزما جوندى 

  .3 مها محمد جمعة محمد

الدودة الشعرية : هدف طفيلي جديد لمستحلب النانو كركم , المجهر االلكترونى الماسح كأداة تأكيدية 
الشكلى على الديروفيالريا البالغة للتحديد المورفولوجى للديروفيالريا ) النوكتييال( ريبينس , التعرف 

المأخوذة من العين والخد البشريين .. هل هناك اختالفات ؟ , تأثير النيتازوكسانيد واتحاد السبيراميسين 
ميترونبيدازول على التكسوبالزما الحادة التجريبية , نظائر السلفاديازين الجديدة كعوامل قوية مضادة 

الجسم الحى لعدوى التوكسوبالزما الحادة , التأثير التآزرى لقوى  للطفيليات: التوليف والتقييم فى
لجسيمات الكيتوزان /الجينات النانوية المحلمة بالسبيراميسين البروبوليس على داء المقوسات التجريبي , 
الجسيمات الناونية الحيوية من السيلينيوم : عنصر نادر ذو تأثير واعد كمضاد للتوكسوبالزما , الفعالية 

 المحتملة للكركمين ومستحلب الكركمين النانوى ضد داء السيكلوسبورا التجريبية 

نرمين مجاهد فوزى حسين 
 مجاهد

4.  

اعادة وضع عقار الكلوروكين كعالج لداء المقوسات الحاد المعلمى , استخدام النيوسومات كنظام 
د , القدرة العالجية للزنجبيل توصيل للمستضدات االفرازية االخراجية كلقاح فعال لداء المقوسات الحا

فى عالج داء المقوسات الحاد والمزمن فى فئران التجارب , دراسة مقارنة بين تأثير عدوى الدودة 
الشعرية المزمنة ومستضدها تطور سرطان ارليخ فى الفئران , النشاط المضاد للبلهارسيا للجزيئات 

 التكافؤ على البلهارسيا المعوية : دراسة حيوية النانومترية الكسيد الحديد الممغنط والحديد الصفرى 

سلوى سامى عبد المجيد 
 عبد الحميد

5.  

الحويصالت خارج الخلوية المشتقة من بيض البلهارسيا مانسونى : لقاح مرشح واعد ضد البلهارسيا فى 
للتحصين الفئران , الحويصالت الخارج خلوية المشتقة منبويضات البلهارسيا المعوية: مرشح لقاح واعد 

 ضد داء البلهارسيا فى الفئران , قابلية اصناف المتبرعمة الكيسية فى االنسان للسيميبريفير فى المختبر 

  .6 شيرين فاروق زكى مسلم

المجهر االلكترونى الماسح كأداة تأكيدية للتحديد المورفولوجى للديروفيالريا ) النوكتييال( ريبينس , 
  .7 دعاء السيد سيد احمد البالغة المأخوذة من العين والخد البشريين .. هل هناك اختالفات ؟  التعرف الشكلى على الديروفيالريا

الحويصالت خارج الخلوية المشتقة من بيض البلهارسيا مانسونى : لقاح مرشح واعد ضد البلهارسيا فى 
ح واعد للتحصين الفئران , الحويصالت الخارج خلوية المشتقة منبويضات البلهارسيا المعوية: مرشح لقا

ضد داء البلهارسيا فى الفئران , تأثير مثبطات بروتين االسبرتيل لفيروس نقص مناعة االنسان على 
  94eMالعدوى التجريبية بالفصيلة المتحوصلة للتوكسوبالزما جوندى 

  .8 ايمان فتحى توفيق ابو النجا

الممغنط والحديد الصفرى التكافؤ على النشاط المضاد للبلهارسيا للجزيئات النانومترية الكسيد الحديد 
البلهارسيا المعوية : دراسة حيوية , الجسيمات الناونية الحيوية من السيلينيوم : عنصر نادر ذو تأثير 

واعد كمضاد للتوكسوبالزما , الفعالية المحتملة للكركمين ومستحلب الكركمين النانوى ضد داء 
 السيكلوسبورا التجريبية 

عبد  فدوى مصطفى كامل
 الرازق عرفه

9.  

مها رضا عبد اللطيف  الفعالية المحتملة للكركمين ومستحلب الكركمين النانوى ضد داء السيكلوسبورا التجريبية 
 جعفر

11.  

سلوى احمد طلعت  قابلية اصناف المتبرعمة الكيسية فى االنسان للسيميبريفير فى المختبر 
 المنصورى

11.  

بيض البلهارسيا مانسونى : لقاح مرشح واعد ضد البلهارسيا فى الحويصالت خارج الخلوية المشتقة من 
الفئران , الحويصالت الخارج خلوية المشتقة منبويضات البلهارسيا المعوية: مرشح لقاح واعد للتحصين 

 ضد داء البلهارسيا فى الفئران 

  .12 ايمان عطيه المرسى حسن



  

 

      

 

  

           

            

 

 كلية الطب
 

        
    

 جامعة االسكندرية
 

  

 أبحاث أعضاء هيئة التدريس
 قسم الطفيليات

 

 

           
       

 نظام اعضاء هيئة التدريس
 0202طفيليات 

 

 

         

        

        

  

 االداريـــــة المــعــلـــومــات نــــظــــم بـــيـــــانــات قـاعـدة المـــصـــدر
 

  

        
 

 0 من0 صفحة
 

 

 0200/20/02تاريخ الطباعة 
 

 

اسماء عبد العاطى على  ير فى المختبر قابلية اصناف المتبرعمة الكيسية فى االنسان للسيميبريف
 كحله

13.  

 

  

 


