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 المسلسل أسم العضو األبحاث

 أستخدام نظم الذكاء األصطناعى لمعرفة وتشخيص التلصب المتعدد بالجهاز العصبى المركزى 
  .1 فاروق محمد طلعه 

تأثير العالج السلوكى الجدلى على عدم أنتظام األنفعاالت لدى المرضى الذين يعانون من تشخيص مزودج 
ألضطراب الشخصية الحدية وأضطراب أستخدام المواد المخدرة , روابط تخطيط التوم لخطر األنتكاس فى 

ة ، وعبء اإلجهاد لدى مرضى تعاطى الهيروين المعالجين , أعراض أضطراب مابعد الصدمة ، ونوعية الحيا
مقدمى الرعاية للمرضى الذين يعانون من أعراض نفسية شديدة : مشكلة صحية ال تستحق التقدير , فاعلية 

العالجى السلوكى الجدلى لخلل فى تنظيم العاطفة بين األزواج , األمراض النفسية بين مرضى التشتنجات النفسية 
 الغيرصرعية 

طارق كمال محمد سالم 
 ملوخية

2.  

اسامة ابو المجد محمود  تغير هيكل حركة العين السريعة أثناء النوم فى مرضى السكتة الدماغية أثناء النوم :دراسة نوم تخطيطية 
 الخولى

3.  

 األمراض النفسية بين مرضى التشتنجات النفسية الغيرصرعية 
  .4 عمرو محمد احمد الفطاطرى

ظام األنفعاالت لدى المرضى الذين يعانون من تشخيص مزودج تأثير العالج السلوكى الجدلى على عدم أنت
ألضطراب الشخصية الحدية وأضطراب أستخدام المواد المخدرة , روابط تخطيط التوم لخطر األنتكاس فى 

مرضى تعاطى الهيروين المعالجين , ارتباط األضطرابات النفسية األكتئابية والقلق واأللكسيثيمية مع شدة المظاهر 
ة بين المرضى الذين يعانون من أعراض جسدية غير مبررة طبيا , أنتشار األلكسيثيميا بين المرضى الذين الجسدي

يعانون من أعراض جسدية غير مبررة , أعراض أضطراب مابعد الصدمة ، ونوعية الحياة ، وعبء اإلجهاد لدى 
ة ال تستحق التقدير , فاعلية مقدمى الرعاية للمرضى الذين يعانون من أعراض نفسية شديدة : مشكلة صحي

العالجى السلوكى الجدلى لخلل فى تنظيم العاطفة بين األزواج , األمراض النفسية بين مرضى التشتنجات النفسية 
 الغيرصرعية 

  .5 احمد رفعت مرسى راضى

روابط تخطيط التوم لخطر األنتكاس فى مرضى تعاطى الهيروين المعالجين , تغير هيكل حركة العين السريعة 
أثناء النوم فى مرضى السكتة الدماغية أثناء النوم :دراسة نوم تخطيطية , ساق المخيخ األوسط وعالقته 

 باألضطراب المعرفى والنفسى فى التصلب المتعدد بالمخ 

  .6 اس مكىجيداء فاروق عب

ارتباط األضطرابات النفسية األكتئابية والقلق واأللكسيثيمية مع شدة المظاهر الجسدية بين المرضى الذين يعانون 
من أعراض جسدية غير مبررة طبيا , أنتشار األلكسيثيميا بين المرضى الذين يعانون من أعراض جسدية غير 

تشخيص التلصب المتعدد بالجهاز العصبى المركزى , ساق مبررة , أستخدام نظم الذكاء األصطناعى لمعرفة و
 المخيخ األوسط وعالقته باألضطراب المعرفى والنفسى فى التصلب المتعدد بالمخ 

اسماعيل رمضان اسماعيل 
 على

7.  

 أستخدام نظم الذكاء األصطناعى لمعرفة وتشخيص التلصب المتعدد بالجهاز العصبى المركزى 
  .8 سامح محمود احمد سعيد
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المؤشرات الحيوية مقابل الببتيد المرتبط بالجينات كالسيتونين فى  A R o ci2 095األستخدام المحتمل ل 

البالزما اتشخيص الصداع النصفى , دراسة مدى فاعلية حقن توكسين البوتولينوم من النوع أ فى األعتالل 
 العصبى السكرى المقاوم لألدوية 

هانى محمد على ابراهيم 
 الديب

9.  

العالقة بين متالزمة الجيليان بارى وفيروسات عائلة القوباء المسئولة عن تطوره ، دراسة عن طريق تفاعل 
 البوليمراز المتسلسل 

غادة عبد الهادى عثمان 
 عشماوى

11.  

تأثير العالج السلوكى الجدلى على عدم أنتظام األنفعاالت لدى المرضى الذين يعانون من تشخيص مزودج 
ألضطراب الشخصية الحدية وأضطراب أستخدام المواد المخدرة , فاعلية العالجى السلوكى الجدلى لخلل فى 

 تنظيم العاطفة بين األزواج 

  .11 احمد محمد احمد عبد الكريم

والنظام  1-متقاطعة بين الحمض النووى الريبوسومى الدقيق والمجموعة الحركية العالية بوكس التداخالت ال
التكميلى فى الصرع : الصلة باالستجالبة لحمض الفالبرويك , االحماض النووية االيبوزية الطويلة الغير مشفرة 

: دور الفالبروات , ساق  (وتكوين الصرع ALIo - o RLI - IAoL المرتبطة بالعامل النووى كابا بيتا )
 A 095المخيخ األوسط وعالقته باألضطراب المعرفى والنفسى فى التصلب المتعدد بالمخ , األستخدام المحتمل ل 

R o ci2  المؤشرات الحيوية مقابل الببتيد المرتبط بالجينات كالسيتونين فى البالزما اتشخيص الصداع النصفى
 بوتولينوم من النوع أ فى األعتالل العصبى السكرى المقاوم لألدوية , دراسة مدى فاعلية حقن توكسين ال

  .12 دينا السيد جابر السيد

تغير هيكل حركة العين السريعة أثناء النوم فى مرضى السكتة الدماغية أثناء النوم :دراسة نوم تخطيطية , أستخدام 
نظم الذكاء األصطناعى لمعرفة وتشخيص التلصب المتعدد بالجهاز العصبى المركزى , ساق المخيخ األوسط 

  وعالقته باألضطراب المعرفى والنفسى فى التصلب المتعدد بالمخ

ايمان حمدى امين مصطفى 
 حمدين

13.  

 تغير هيكل حركة العين السريعة أثناء النوم فى مرضى السكتة الدماغية أثناء النوم :دراسة نوم تخطيطية 
  .14 اكرم فوزى محمد عزت

ايه عادل محمد احمد  األمراض النفسية بين مرضى التشتنجات النفسية الغيرصرعية 
 رضوان

15.  

 

  

 


