
تاريخ السيمنارالشهادة المطلوبةاسم البحثاسم المشرف العلمي المشاركاسم المشرف العلمي الرئيسياسم الطالبالرقم التسلسل

16/02/2022دكتوراهتقييم أداء مفصل الورك المزروع عن طريق تحليل مشية اإلنسانمصطفى الموالدي. دروان بارودي1

للدفاعدكتوراهبورن بتصميم فلتر نتروني باستخدام طرق مونتي كارلو– تخفيض الجرعة االشعاعية لمعالجة السرطان بالنترون نقوال ابو عيسى. دمحمد اللحام2

25/01/2022دكتوراهتطوير نظام خبير للكشف المبكر عن سرطان القولونرشا مسعود.دعدنان اسبر3

25/01/2022دكتوراهفعالية العالج الحراري على أنسجة األورام السرطانيةممدوح منيف.دايمن الصابوني. دعالء رحال4

01/02/2022دكتوراهتقييم التعرض الكهرطيسي على الحلزون المزروع باستخدام الكهرطيسية العدديةسالم محمود. دمصطفى الموالدي. دحسان الخلف5

08/02/2022دكتوراهالتشخيص التفريقي لنقص السمع الحسي العصبي غير المتناظر باستخدام تعلم اآللةسامر محسن.دهاني عماشه. دديمة الصالح6

للدفاعماجستير  E-ABRالتقييم السمعي لألطفال بعد إجراء زراعة الحلزون من خالل تطبيق اختبار استجابة جذع الدماغ السمعي الكهربائي ممدوح منيف. د عالء داؤود7

08/02/2022ماجستير.إيجاد الحجم األفضل والتصميم المناسب لوحدة العناية المشددةزهير مرمر. دغنى نصري شيخ البزورية8

للدفاعماجستير.تأثير األمواج فوق الصوتية منخفضة الكثافة النبضية على مرضى داء القلب اإلقفاريمحمد فراس الحناوي. د شذى الطريفي9

08/02/2022ماجستيربناء نظام آلي لكشف البوليبات من صور الطبقي المحوري هاني عماشه0د محمد شمدين10

15/02/2022ماجستيردراسة التلوث في شبكة الغازات الطبية واقتراح الحلول الوقائية لها زهير مرمر0د فرح مخيبر11

11/01/2022ماجستير.تأثير تصميم المشفى على التحكم بعدوى المستشفياتزهير مرمر. دهمسه شاهين12

15/02/2022ماجستيرالوقاية من نوبات الربو عن طريق مراقبة العوامل البيئية المسببة لها وائل اإلمام0د هاني عماشه0د وسام العفلق13

11/01/2022ماجستيرالكشف اآللي عن درجة اعتالل الشبكية السكري من صور قاع العينرشا مسعود. د ريم الحراكي14

15/02/2022ماجستيرتحديد درجة األذية المفصلية لمرضى الناعور باستخدام الذكاء الصنعيتهاني علي. دهاني عماشه. د سالي وهبي15

22/02/2022ماجستيرنظام خبير إلدارة أجهزة طبية في مشفى  ممدوح منيف0دميس حلوم16

22/02/2022ماجستيرتصميم قميص قابل للتعديل للمبتورين من تحت الركبة باستخدام الحاسب زهير مرمر0دلوفين اليوسف 17

22/02/2022ماجستيرتقييم الجهاز التقويمي المستخدم للقدم القفداء الروحاء عن طريق قياس توزع الضغط بين القدم واألرضمصطفى الموالدي. د مروه سنبل18

02/03/2022ماجستير.التحكم بحركة رسغ وأصابع الطرف الصناعي العلوي عن طريق إشارة العضالت الكهربائيةمحمد فراس الحناوي. دنسرين الماضي19

02/03/2022ماجستير.استخدام األلياف النانوية في الصمام األبهري التعويضيصفاء سراقبي. د  رهف الفرا20

02/03/2022ماجستيرتشخيص حالة القدم السكرية عن طريق قياس الضغط بين القدم واألرضزهير مرمر. د سالم جيرودية21

09/03/2022ماجستيرالمحاكاة العددية لنظام توزيع الهواء في غرفة عمليات في مستشفىحنان مخيبر. دمرح سالمي22

09/03/2022ماجستيرتأثير الداء التنكسي على مشية االنسانماجد عبود. دمصطفى الموالدي. دإيمي فزاع23

09/03/2022ماجستيرمصطفى الموالدي. دبطرس الحالق24

16/03/2022ماجستيرمحمد فراس الحناوي. دهبة هللا عيسى25

16/03/2022ماجستيرهاني عماشة. درغداء كده26

16/03/2022ماجستيررشا مسعود. دمحمد الزهراوي27

23/03/2022ماجستيرمحمد فراس الحناوي. دالين سليمان28

23/03/2022ماجستيرهاني عماشة. دعلي العرجة29

2303/2022ماجستيرمحمد فراس الحناوي. دموسى شيخ علي30

23/03/2022ماجستيرصفاء سراقبي. دخالد الزعبي31

30/03/2022ماجستيرعائشة العلي الجوار32

30/03/2022ماجستيرآسيا قاطوعة33

30/03/2022ماجستيرجورج رياشي34

06/04/2022ماجستيرصالح درباس35

06/04/2022ماجستيرصالح مسعود36

06/04/2022ماجستيرثريا محسنة37

06/04/2022ماجستير38

مواعيد السيمنارات لطالب الدراسات العليا في قسم الهندسة الطبية


