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كيس اإلزدواج من األعور ؛ سبب نادر لإلنسداد المعوى عند الرضع

MYO5A يكسف عن طفرات جديدة فى جين Iالتحليل الجينى لثالثة مرضى مصريين مصابين بمتالزمة جريسبلى النوع 

معرفة وموقف االطفال والمرهقين ,  على نوعية الحياة لدى االطفال المدارس والمراهقين 19اثر جائحة فيروس كورونا 

19تجاه جائحة مرض فيروس كورونا 

كلية الطب

جامعة االسكندرية

تقييم تأثير الالكتوفرين فى الوقاية من تسمم الدم متاخر الظهور عند االطفال الخدج

دراسة االطفال المترددين على مستفى االطفال الجامعى باالسكندرية المصابين بالنوع االول من الداء السكرى منذ مدة 

طويلة

أسم العضواألبحاث

امنية مصطفى كمال بدر الدين

 محمود عادل عبد المنعم 

محمود

19معرفة وموقف االطفال والمرهقين تجاه جائحة مرض فيروس كورونا 

.دراسة عن االصابات القلبية الكامنة فى االطفال مرضى روماتويد المفاصل 

خبرة اربع سنوات فى : طفل مرضى كثرة االنسجة الليمفاوية المتلقمة للكريات الحمراء 101الصفات السريرية ومصير 

.مركز واحد من مصر 

هل اصالح تضخم البظر بالمحافظة على االعصاب يتم فعال بدون ازالة االعصاب ؟

دراسة ارتفاع ضغط الدم فى االطفال , . دراسة عن االصابات القلبية الكامنة فى االطفال مرضى روماتويد المفاصل 

تقويم المخاطر المؤثرة على القلب واالوعية الدموية فى االطفال , المصابة بالسمنة واللتى تعيش بالمملكة العربية السعودية 

المعرضين للتدخين السلبي

خبرة اربع سنوات فى : طفل مرضى كثرة االنسجة الليمفاوية المتلقمة للكريات الحمراء 101الصفات السريرية ومصير 

.مركز واحد من مصر 

MYO5A يكسف عن طفرات جديدة فى جين Iالتحليل الجينى لثالثة مرضى مصريين مصابين بمتالزمة جريسبلى النوع 

خبرة اربع سنوات فى : طفل مرضى كثرة االنسجة الليمفاوية المتلقمة للكريات الحمراء 101الصفات السريرية ومصير 

.مركز واحد من مصر 

دراسة عشوائية - دراسة استخدام ديكسميد اتوميدين مقارنة بميدازوالم فى حاالت االطفال على جهاز التنفس الصناعى 

.محكمة 

االصالح المرحلى , تقييم النتائج لتقنية السحب الجزئي للتجويف البولى التناسلي فى االناث بتضخم الغدة الكظرية الخلقى 

هل اصالح تضخم البظر  , STAGتقرير نتائج االصالح المرحلى بالترقيع الذاتى االنبوبى :لالحليل السفلى القريب 

دراسة االطفال المترددين على مستفى االطفال الجامعى , بالمحافظة على االعصاب يتم فعال بدون ازالة االعصاب ؟ 

باالسكندرية المصابين بالنوع االول من الداء السكرى منذ مدة طويلة

مصطفى احمد سعيد سالمة

شيماء السيد عبد المجيد احمد

غادة محمد فاروق محمود 

الدرينى

منى خليل محمد احمد السيد

حنان جالل على خليل عزوز

هالة محمد عبد الحليم عاصم

احمد احمد سيد النواوى

احمد حسن احمد محمد ابراهيم

الهام السيد سالمه السقا

طارق السيد اسماعيل عمر

مها يوسف كمال محمد زيد

مجدى عمرعبده يوسف

ريهام محمد وجدى محمد 

محفوظ

 4من 1صفحة 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة 

2022/03/26 الطباعة تاريخ 
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طب األطفال

كلية الطب

جامعة االسكندرية
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سلسلة من الحاالت ومراجعة للدراسات السابقة: البورفيريا النقوية الخلقية 

خبرة اربع سنوات فى : طفل مرضى كثرة االنسجة الليمفاوية المتلقمة للكريات الحمراء 101الصفات السريرية ومصير 

تقدير نوعية الحياة المتعلقة بالصحة والقلق بين مرضى امراض الدم والسرطان لدى االطفال , . مركز واحد من مصر 

سلسلة من : البورفيريا النقوية الخلقية , بمستشفى اطفال جامعة االسكندرية خالل جائحة وباء فيروس كورونا المستجد 

الحاالت ومراجعة للدراسات السابقة

دراسة عشوائية - دراسة استخدام ديكسميد اتوميدين مقارنة بميدازوالم فى حاالت االطفال على جهاز التنفس الصناعى 

.محكمة 

تقييم تأثير الالكتوفرين فى الوقاية من , . المرحلة االولى : نظام االسكندرية لتسجيل تعفن الدم المتاخر فى حديثى الوالدة 

تسمم الدم متاخر الظهور عند االطفال الخدج

التحليل الجينى لثالثة مرضى مصريين مصابين بمتالزمة , مالئمة القبول واالقامة فى مستشفيين عامين لالطفال فى مصر 

تقرير حالة :متالزمة فيشي عند رضيع مصرى  , MYO5A يكسف عن طفرات جديدة فى جين Iجريسبلى النوع 

.والتشخيص التفريقي الضطرابات نقص التصبغ الموروثة 

دينا عبدالمنعم على دياب

ايمان مصطفى حسين على 

حسين

اسماء محمد عبد الحميد 

الشرقاوى

دراسة االطفال المترددين على مستفى االطفال الجامعى باالسكندرية المصابين بالنوع االول من الداء السكرى منذ مدة 

طويلة

خبرة اربع سنوات فى : طفل مرضى كثرة االنسجة الليمفاوية المتلقمة للكريات الحمراء 101الصفات السريرية ومصير 

.مركز واحد من مصر 

تقدير نوعية الحياة المتعلقة بالصحة والقلق بين مرضى امراض الدم والسرطان لدى االطفال بمستشفى اطفال جامعة 

االسكندرية خالل جائحة وباء فيروس كورونا المستجد

مروة سعيد عبد المقصود 

محمد ابراهيم

مروة محمد فرج محمد

نهاد محمد حسنين صالح

هدير محمد حسونة محمد 

صالح

ياسمين فتوح عبد هللا الشاذلى
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جامعة االسكندرية
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جامعة االسكندرية
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