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 المسلسل أسم العضو األبحاث

فى مصل الدم كعالمة بيولوجية محتملة فى التشخيص المبكر  002الحمض النووى الريبي الصغير 
لسرطان الخاليا الكبدية المرتبط بفيروس ج الكبدى , العالقة بين متالزمة الجيليان بارى وفيروسات 

 عائلة القوباء المسئولة عن تطوره ، دراسة عن طريق تفاعل البوليمراز المتسلسل 

محمد عواد  عواطف
 حسين

1.  

تقييم المضادين الحيويين سيبروفلوكساسين وازيسروميسين مجتمعين فى الصورة الحرة والناو للتغلب 
 على عزالت السردومونس ايروجينوزا المكونة للغشاء الحيوي من جروح الحروق 

مى محب الدين محمد 
 رووف ابراهيم

2.  

باختبار نقطة الرعاية الميكروبيولجى فى تشخيص  yarr  lliFمقارنة بين اختبار نقطة الرعاية 
العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية فى الرعاية الثالثية لوحدة العناية المركزة لالطفال : دراسة بأثر 
رجعى , النمط الجرثومى ومقاومة المضادات الحيوية والخصائص الجزيئية لعدوى القدم السكرى فى 

 مستشفى جامعى 

لمهدى مروة احمد محمد ا
 محيسن

3.  

فى مصل الدم كعالمة بيولوجية محتملة فى التشخيص المبكر  002الحمض النووى الريبي الصغير 
لسرطان الخاليا الكبدية المرتبط بفيروس ج الكبدى , عدوى فيروس االلتهاب الكبدى سى الثانوى 

سفير , قياس الحامض الخفى فى مرضى االلتهاب الكبدى سى المزمن بعد العالج بسوفوسبوفير وداكالتا
النووى الريبوزى ماقبل الجينى الخاص بفيروس ب فى مرضى االلتهاب الكبدى الفيروسى المزمن ب 
ذوى نسبة الفيروس المرتفعة والمنخفضة بالدم , العالقة بين متالزمة الجيليان بارى وفيروسات عائلة 

 المتسلسل  القوباء المسئولة عن تطوره ، دراسة عن طريق تفاعل البوليمراز

سارة لطفى عبد اللطيف 
 عصر

4.  

تقييم المستوى المعرفى والسلوكى لسائل الفحص الدورى لسرطان عنق الرحم واالصابة بفيروس الورم 
 الحليمى البشرى والتطعيم له ، بين السيدات فى االسكندرية 

شويكار محمود عبد السالم 
 احمد

5.  

تهاب الكبدى سى الثانوى الخفى فى مرضى االلتهاب الكبدى سى المزمن بعد العالج عدوى فيروس االل
 بسوفوسبوفير وداكالتاسفير 

نسرين فتحى احمد حلمى 
 حنفى

6.  

تقييم المضادين الحيويين سيبروفلوكساسين وازيسروميسين مجتمعين فى الصورة الحرة والناو للتغلب 
 ة للغشاء الحيوي من جروح الحروق على عزالت السردومونس ايروجينوزا المكون

منال محمد ابو الفتح 
 السعيد بدور

7.  

عدوى فيروس االلتهاب الكبدى سى الثانوى الخفى فى مرضى االلتهاب الكبدى سى المزمن بعد العالج 
 بسوفوسبوفير وداكالتاسفير 

نشوه عبد العزيز محمود 
 ابو خضر

8.  

سروميسين مجتمعين فى الصورة الحرة والناو للتغلب تقييم المضادين الحيويين سيبروفلوكساسين وازي
 على عزالت السردومونس ايروجينوزا المكونة للغشاء الحيوي من جروح الحروق 

سارة عبد العزيز محمد 
 محمد عيسى

9.  

 

  

 


