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 المسلسل أسم العضو األبحاث

دراسة نسيجية لمقارنة التاثير الوقائي المحتمل لالكاربوز وليناجليبتين وكيرسيتين علي الشريان االبهر 
  .1 حازم فرج ابراهيم عمر للجرذان المصابةبداء السكري من النوع ؟ 

نخاع العظم علي نموذج هشاشة  البالزما الغنية بالصفائح الدموية مقابل الخاليا الجذعية المشتقة من
العظام , البالزما الغنية بالصفائح الدموية مقابل الخاليا الجذعية المشتقة من نخاع العظام علي نموزج 
هشاشة العظام , البالزما الغنية بالصفائح الدموية مقابل الخاليا الجذعية المشتقة من نخاع العظام علي 

تقاطعة بين الحمض النووى الريبوسومى الدقيق والمجموعة نموذج هشاشة العظام , التداخالت الم
 والنظام التكميلى فى الصرع : الصلة باالستجالبة لحمض الفالبرويك  2-الحركية العالية بوكس 

فاطمة ابراهيم عبد الفتاح 
 دويدار

2.  

ان محمد محمد محمود حن مستحلب دقيق مغلف بيودراجيت لتعزيز فعالية سبيرامايسين ضد داء لتوكسوبالزما المزمن 
 نمير

3.  

التحقق من صحة اداة العالمات الحيوية القادرة على قياس الجرعة الممتصة  بعد فترة وجيزة من 
التعرض لالشعاع المؤبن , استجابة مخيبة لالمال بعد العالج الكيميائي المساعد الجديد لسرطان المستقيم 

لسالئل , مستحلب دقيق مغلف بيودراجيت لتعزيز لدى مرضى سرطان القولون والكستقيم الوراثي غير ا
فعالية سبيرامايسين ضد داء لتوكسوبالزما المزمن , تأثير التحوير المناعى للفاميزول مع سبيرامايسين 

 21على داء التوكسوبالزما لمزمن فى الفئران المصابة تجريبيا , تاثر االغالق بسبب فيروس كوفيد 
والنشاط الحركى فى المصريين , دراسة االرتباط بين عدد نسخ الحمض على الوزن ,العادات الغذائية 

 النووى للميتوكوندريا والنتائج المبكرة لجراحة عالج السمنة 

ياسمين عمرو على احمد 
 عيسى

4.  

التاُثير المحتمل للخاليا الجذعية المشتقة من السائل االمنيوسي على اصابة الحويصالت الرئوية الناجمة 
فى مخ الفئران المصابة بمرض  12AN02سجة , تأثير الرسفيراترول على اظهار عن فرط االك

المؤشرات الحيوية مقابل الببتيد المرتبط  A 2AN c12 095السكرى , األستخدام المحتمل ل 
 بالجينات كالسيتونين فى البالزما اتشخيص الصداع النصفى 

  .5 رشا سعيد عمر سعيد على

 الدودة الشعرية : هدف طفيلي جديد لمستحلب النانو كركم 
  .6 ندى احمد حسين سليمان

تأثير حمض الكافيك على التغيرات السلوكية وتعبير محفز مصنع الجليكوجين فى الحصين الدماغى فى 
  .7 نهال عادل احمد خليل الفئران المتغذية على حمية عالية الدهون وتعرضت لتوتر مزمن 

سارة عاصم احمد عبد  باط بين عدد نسخ الحمض النووى للميتوكوندريا والنتائج المبكرة لجراحة عالج السمنة دراسة االرت
 الرحيم

8.  

 2-التداخالت المتقاطعة بين الحمض النووى الريبوسومى الدقيق والمجموعة الحركية العالية بوكس 
يك , االحماض النووية االيبوزية والنظام التكميلى فى الصرع : الصلة باالستجالبة لحمض الفالبرو

(وتكوين  AALIN - NA2LI - IANLالطويلة الغير مشفرة المرتبطة بالعامل النووى كابا بيتا )
 الصرع : دور الفالبروات 

  .9 منى حسن على فتح الباب

 

  

 


