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تقييم المشية الوظيفية كعامل تنبؤ في مرضي الشلل , بنية النوم واضطرابات النوم في عينة من مرضي الشلل الرعاش 

الرعاش المبكر
هبة سمير عبدالرحيم حسن 

محمد
8

دعاء محمد عبد الظاهر محمد تقارير الرجال والنساء عن التظاهر بالنشوة الجنسية خالل فترة جائحة كورونا فى مصر

القويسنى
7

العالقة , دراسة مقارنة للوظائف التنفيذية لالطفال ذوي اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباة واالطفال ذوي عجز التعلم 

ملف تعريف الحواس , بين الوظائف التنفيذية واالنجاز الدراسي لالطفال دوي اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباة 

استجابة الدماغ , القصير وعالقتة بالسلوك التكراري واعراض القلق في االطفال المصابين باضطراب طيف التوحد 

السمعية في االطفال المصابين باضطراب طيف التوحد
5سها عبد اللطيف احمد ابراهيم

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

6داليا ناجى محى الدين رزقاالسكندرية خالل جائحة وباء فيروس كورونا المستجد

تقييم المشية الوظيفية كعامل تنبؤ في مرضي الشلل , بنية النوم واضطرابات النوم في عينة من مرضي الشلل الرعاش 

4هانى محمد على ابراهيم الديبالرعاش المبكر

قيمة الجهد الدهليزى العضلى , تقييم الجهد الدهليزيالعضلي المستحدث العنقي والبصري في مرضي الصداع النصفي 

سوء استخدام االنترنت بين االطفال , المستحدث العنقي والبصري في تقييم اصابة جذع المخ في مرضي التصلب المتعدد 

اضرابات النوم واالضطرابات االنفعالية بيم مقدي الخدمة الصحية اثناء  , 19والمراهقين في مصر اثناء جائحة كوفيد 

بنية النوم واضطرابات النوم في عينة من مرضي الشلل الرعاش,  في مصر 19جائحة الكوفيد 
3جيداء فاروق عباس مكى

سوء , دراسة مقارنة للوظائف التنفيذية لالطفال ذوي اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباة واالطفال ذوي عجز التعلم 

اضرابات النوم واالضطرابات االنفعالية بيم  , 19استخدام االنترنت بين االطفال والمراهقين في مصر اثناء جائحة كوفيد 

العالقة بين الوظائف التنفيذية واالنجاز الدراسي لالطفال دوي ,  في مصر 19مقدي الخدمة الصحية اثناء جائحة الكوفيد 

ملف تعريف الحواس القصير وعالقتة بالسلوك التكراري واعراض القلق في , اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباة 

استجابة الدماغ السمعية في االطفال المصابين باضطراب طيف التوحد, االطفال المصابين باضطراب طيف التوحد 

هبة عصام عبد اللطيف محمد 

ابو الوفا
2

عوامل التنبؤ للنتائج الوظيفية بعد اذابة الجلطات في عينة من المرضي المصريين
1دعاء حنفى محمود السلماوى

المسلسلأسم العضواألبحاث

كلية الطب

جامعة االسكندرية
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