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 المسلسل أسم العضو األبحاث

فى المخ بواسطة حمض الكرنوزيك على السلوك االكتئابي للفئران   2-تأثير تعديل الهيم اوكسيجينيز
مستئصلة المبيضين , التداخالت المتقاطعة بين الحمض النووى الريبوسومى الدقيق والمجموعة 

 : الصلة باالستجالبة لحمض الفالبرويك والنظام التكميلى فى الصرع  2-الحركية العالية بوكس 

بسنت صابر حسان احمد 
 الحصرى

1.  

 فى مخ الفئران المصابة بمرض السكرى  12AN02تأثير الرسفيراترول على اظهار 
  .2 ايمان مجدى عمر عبده

التاُثير المحتمل للخاليا الجذعية المشتقة من السائل االمنيوسي على اصابة الحويصالت الرئوية الناجمة 
فى المخ بواسطة حمض الكرنوزيك على السلوك   2-عن فرط االكسجة , تأثير تعديل الهيم اوكسيجينيز

 االكتئابي للفئران مستئصلة المبيضين 

ناهد حسين احمد حسن 
 السكرى

3.  

 2-الت المتقاطعة بين الحمض النووى الريبوسومى الدقيق والمجموعة الحركية العالية بوكس التداخ
  .4 عبير االمام االمام ضيف والنظام التكميلى فى الصرع : الصلة باالستجالبة لحمض الفالبرويك 

وية الناجمة التاُثير المحتمل للخاليا الجذعية المشتقة من السائل االمنيوسي على اصابة الحويصالت الرئ
 عن فرط االكسجة 

رضوى على البيلى عبد 
 هللا مهنا

5.  

الكتئابي للفئران فى المخ بواسطة حمض الكرنوزيك على السلوك ا  2-تأثير تعديل الهيم اوكسيجينيز
مستئصلة المبيضين , االحماض النووية االيبوزية الطويلة الغير مشفرة المرتبطة بالعامل النووى كابا 

 (وتكوين الصرع : دور الفالبروات  AALIN - NA2LI - IANLبيتا )

دعاء محمد سامى عبد 
 الهادى

6.  

الثامن الكبيرة مع االذاحة العلوية  دور المراقبة العصبية للعصب الخامس اثناء عمليات اوارم العصب
  .7 ياسمين على السيد االشرم للعصب السابع . 

فى نموذج االصابة الرئوية الحادة فى الفئران , دراسة تاثير تثبيط  0التأثير المحتمل لمركب التاتشيون 
بالتهاب  في نماذج الفئران المصابة 02علي الهرش ومستوى االنترليوكن  4انزيم الفوسفوداياستيراز 

 الجلدى التحسسي 

ايمان احمد ماهر عبد 
 البصير عالم

8.  

فى نموذج الفأر المصاب بالشلل الرعاش , تأثير  7التأثير الوقائي لتعديل مستقبالت النيكوتينية الفا 
حمض الكافيك على التغيرات السلوكية وتعبير محفز مصنع الجليكوجين فى الحصين الدماغى فى 

ى حمية عالية الدهون وتعرضت لتوتر مزمن , تأثير الرسفيراترول على اظهار الفئران المتغذية عل
12AN02  فى مخ الفئران المصابة بمرض السكرى 

نورهان صبحى محمد 
 السيد

9.  

 

  

 


