
أبحاث أعضاء هيئة التدريس
 العين وجراحة طب

كلية الطب

جامعة االسكندرية

استخدام الفحص الحيوي بالموجات فوق الصوتية لفحص الجلد في منطقة الصدغ في االناث متوسطي العمر السمان
1نادر حسين لطفى بيومى

المسلسلأسم العضواألبحاث

دور رسم العصب البصرى بالكهرباء فى تقييم الوظائف البصرية للمرضى يعانون من اعتالل العصب البصرى الرضحى 

حقن الغدة , دور غمض العصب البصرى لدى مرضى اللوكيميا الذين يعانون من ارتفاع ضغط المخ , غير المباشر 

استخدام قطرات المصل الذاتى مقابل حقن الغدة , الدمعية بالبالزما الغنية بالصفائح الدموية فى عالج جفاف العين الشديد 

التغيرات فى تضاريس القرنية وقوة االنكسار بعد , الدمعية بالبالزما الغنية بالصفائح الدموية فى حاالت جفاف العين الشديد 

تقييم جراحة القطع الثنائي للعضلة الرافعة للجفن مع استخدام شريحة من عضلة , تصحيح ارتخاء الجفن الخلقى الشديد 

تغييرات سطح العين فى مرضى الغدة , الجبهة فى عالج ارتخاء الجفن من جانب واحد المصاحب لظاهرة ماركوس جن 

الدرقية

ابراهيم يحيى ابراهيم محمود 

عالم
2

مقارنةانحرافات القرنية العليا بعد عمليات تصحيح االبصار باستخدام تقنية التوجيه المثل والفيمتو

3احمد السيد محمد شامه

فحص زاوية الخزانة االمامية بواسطة عدسة فحص زاوية العين والفحص التالحمى البصرى للجزء االمامى للعين فى 

5امير على الدين حسن ابو سمرهتقييم زاوية الخزانة االمامية فى العيون الطبيعية

حقن , دراسة تأثير حقن االريثروبويتين تحت الجلد للمرضى الذين يعانون من اعتالل العصب البصرى غير المباشر 

احمد عبد الكريم محمد االريثروبوبتين الجهازى فى المرضى الذين يعانون من ضمور العصب البصرى

المصرى
4

احداث انفصال بالماكوال مع زرع الغشاء المحدد لعالج ثقب الماكوال
8سمير محمد احمد محمود البحه

تغييرات سطح العين فى مرضى الغدة , حقن الغدة الدمعية بالبالزما الغنية بالصفائح الدموية فى عالج جفاف العين الشديد 

6ايهاب فاروق زكى مسلمالدرقية

تغييرات سطح العين فى مرضى الغدة الدرقية
7ايهاب محمد محمد عثمان

تقيم تأثير عملية إزلة المياة البيضاء بأستخدام الموجات فوق الصوتية على الخاليا المبطنة للقرنية فى مرضى السكر من 

فحص زاوية الخزانة االمامية بواسطة عدسة فحص زاوية العين والفحص التالحمى البصرى , النوع األول و الثانى 

9طارق عبد الرازق حافظللجزء االمامى للعين فى تقييم زاوية الخزانة االمامية فى العيون الطبيعية

استعدال الرقعة المقلوبة بعد جراحات الترقيع الغشائي للبطانه الداخلية فى سلسلة من الحاالت
11هشام فواد شحاته الجوينى

محمود محمد عالء الدين احداث انفصال بالماكوال مع زرع الغشاء المحدد لعالج ثقب الماكوال

محمود ابو حسين
10

فحص زاوية الخزانة االمامية بواسطة عدسة فحص زاوية العين والفحص التالحمى البصرى للجزء االمامى للعين فى 

13وفاء عبد الباقى شحاته زينتقييم زاوية الخزانة االمامية فى العيون الطبيعية

مقارنةانحرافات القرنية العليا بعد عمليات تصحيح االبصار باستخدام تقنية التوجيه المثل والفيمتو
12شهيره رشاد خضرى محمود

حقن الغدة الدمعية بالبالزما الغنية بالصفائح الدموية فى عالج جفاف العين الشديد
14محمد شفيق محمد شاهين
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دور رسم , دراسة تأثير حقن االريثروبويتين تحت الجلد للمرضى الذين يعانون من اعتالل العصب البصرى غير المباشر 

العصب البصرى بالكهرباء فى تقييم الوظائف البصرية للمرضى يعانون من اعتالل العصب البصرى الرضحى غير 

حقن الغدة الدمعية , دور غمض العصب البصرى لدى مرضى اللوكيميا الذين يعانون من ارتفاع ضغط المخ , المباشر 

حقن , تغييرات سطح العين فى مرضى الغدة الدرقية , بالبالزما الغنية بالصفائح الدموية فى عالج جفاف العين الشديد 

االريثروبوبتين الجهازى فى المرضى الذين يعانون من ضمور العصب البصرى

15مى عبد النبى محمد البهواش

النتائج السريرية بعد جراحات الترقيع , دراسة لسلسلة حاالت من القرنية الصناعية المخلقة من العظام واالسنان فى مصر 

استعدال الرقعة المقلوبة بعد جراحات الترقيع , الغشائي للبطانة الداخلية فى العيون التى سبق استئصال الجسم الزجاجى 

الغشائي للبطانه الداخلية فى سلسلة من الحاالت
16محمد بهجت بدوى السيد جويدة

سارة مصطفى حسين السيد 

الحمصانى
17

تقيم تأثير عملية إزلة المياة البيضاء بأستخدام الموجات فوق الصوتية على الخاليا المبطنة للقرنية فى مرضى السكر من 

عمرو احمد سعيد محمد النوع األول و الثانى

محمود رضوان
18

فحص زاوية الخزانة االمامية بواسطة عدسة فحص زاوية العين والفحص التالحمى البصرى للجزء االمامى للعين فى 

تقييم زاوية الخزانة االمامية فى العيون الطبيعية
20عمرو محمد محمود الحادى

استعدال الرقعة المقلوبة بعد جراحات الترقيع الغشائي للبطانه الداخلية فى سلسلة من الحاالت
19احمد شلبى السيد بردان
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