رسائل الدراسات العلٌا والدكتوراه المسجلة فً كلٌة الطب البشري خالل العام الدراسً 2020/2019
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تارٌخ تسجٌل الموضوع

1

محمد القوٌدر

القٌمة اإلنذارٌة للبروتٌن االرتكاسً  Cفً التنبإ بشدة المراضة و الوفٌات داخل
المستشفى لدى مرضى ذات ارئة المكتسبة فً المجتمع

االمراض الباطنة العامة

نزار الضاهر

 /89تارٌخ 12/1/2020

2

سعٌد الفروان

القٌمة اإلنذارٌة لنسبة نٌتروجٌن بولة الدم إلى ألبومٌن المصل فً التنبإ بالوفبات
داخل المستشفى لدى مرضى ذات الرئة المكتسبة فً المستشفى

االمراض الباطنة العامة

حسام البردان

 /90تارٌخ 12/1/2020

3

مناف الدنٌفات

العالقة بٌن الداء السكري لنمط الثانً و خطورة حدوث إنتان برٌتوان عفوي لدى
مرضى تشمع الكبد ؼٌر المعاوض مع وجود حبن

االمراض الباطنة العامة

نمٌر دعبول

 /94تارٌخ 12/1/2020

4

بشرى القادري

تؤثٌر وجود ذات رئة على نسبة الوفٌات و المراضة لدى المرضى المقبولٌن فً
المستشفى بهجمة داء رئوي انسدداي مزمن

االمراض الباطنة العامة

حسام البردان

 /99تارٌخ 12/1/2020

5

مروة الحلبً

الدور االنذاري لنسبة العدالت على اللمفاوٌات ونسبة الصفٌحات على اللمفاوٌات فً
معدل الوفٌات المشفوٌة لمرضى الهجمة الحادة من الداء الرئوي االنسدادي المزمن

االمراض الباطنة العامة

حسام البردان

 /873تارٌخ 23/3/2020

6

روز الرفاعً

دراسة العوامل الجرثومٌة المسببة لالنتانات البولٌة عند البالؽٌن

االمراض الباطنة العامة

نزار الضاهر

 /1274تارٌخ 1/6/2020

7

أمانً المقبل

تبدالت تخطٌط القلب الكهربائً لدى مرضى التشمع

االمراض الباطنة العامة

علً خدام

 /1606تارٌخ 1/7/2020

8

حمزة الكوسى

دراسة العالقة بٌن توزع كرٌات الدم الحمراء والرجفان االذٌنً

االمراض الباطنة العامة احمد رشٌد السعدي

 /1756تراٌخ 12/7/2020

9

رنٌم جاكً

العالقة بٌن فقر الدم و الضؽط النبضً و ارتفاع التوتر الشرٌانً

االمراض الباطنة العامة

حسام الدٌن شبلً

 /2250تارٌخ 19/8/2020

10

عبد العلٌم مراد

تقٌٌم المشعرات االلتهابٌة فً التهاب السحاٌا الجرثومً

االمراض الباطنة العامة

نزار الضاهر

 /2421تارٌخ 1/9/2020

11

فادي انصٌر

القٌمة اإلنذارٌة لنسبة العدالت ؼلى اللفاوٌات فً ذات الرئة االستنشاقٌة لدى مرضى
النشبة اإلقفارٌة الحادة

االمراض الباطنة العامة

محمد شحادة آغا

 /2769تارٌخ 20/9/2020

12

لٌنا محسن حٌدر

التدبٌر العالجً للصمة الرئوٌة الحادة بالرٌفاروكسابان  Rivaroxabanو
الوارفارٌن  - Warfarinدراسة مقارنة

13

وفاء مرعوش

فعالٌة محلول هٌدروكسٌد البوتاسٌوم  %10بالمقارنة مع مرهم حمض الصفصاؾ
 %10فً عالج الملٌساء السارٌة

االمراض الباطنة العامة
االمراض الجلدٌة و
االمراض المنتقلة
بالجنس

عمار الزٌن

 /1960تارٌخ 29/7/2020

منال محمد

 /571تارٌخ 16/2/2020

االمراض الجلدٌة و
االمراض المنتقلة
بالجنس
الجلدٌة و
االمراض
االمراض المنتقلة
بالجنس
الجلدٌة و
االمراض
االمراض المنتقلة
بالجنس
الجلدٌة و
االمراض
االمراض المنتقلة
بالجنس
الجلدٌة و
االمراض
االمراض المنتقلة
بالجنس
الجلدٌة و
االمراض
االمراض المنتقلة
بالجنس
الجلدٌة و
االمراض
االمراض المنتقلة
بالجنس
الجلدٌة و
االمراض
االمراض المنتقلة
بالجنس
الجلدٌة و
االمراض
االمراض المنتقلة
بالجنس
الجلدٌة و
االمراض
االمراض المنتقلة
بالجنس
الجلدٌة و
االمراض
االمراض المنتقلة
بالجنس
الجلدٌة و
االمراض
االمراض المنقولة
بالجنس
االمراض العصبٌة

منال محمد

/566تارٌخ 13/2/2020

كندا الشوا

 /709تارٌخ 32/3/2020

منال محمد

 /875تارٌخ 23/3/2020

نعمات الصغٌر

 / 960تارٌخ 15/4/2020

نعمات الصغٌر

 /986تارٌخ 26/4/2020

اٌهم بدران

 /982تارٌخ 26/4/2020

سوزان قطٌنً

 /985تارٌخ 26/4/2020

لٌنه الحاج ابراهٌم

 /1438تارٌخ 17/6/2020

سوزان قطٌنً

 /1275تارٌخ 1/6/2020

كنده الشوا

 /1382تارٌخ 15/6/2020

عمر لٌال

 /1617تارٌخ 1/7/2020

سوزان قطٌنً

 /3375تارٌخ 11/11/2020

سمٌر بقلة

 /1957تارٌخ 29/7/2020

غسان حمزة

 /2416تارٌخ 1/9/2020

ٌاسر صالح

 /3393تارٌخ 12/11/2020

14

بٌان األمٌن

فعالٌة الروكسٌثروماٌسٌن بالمقارنة مع االزٌثرزماٌسٌن فً عالج العد الشائع

15

رٌم ٌوسف

مقارنة فعالٌة وسالمة كرٌم حمض الؽلٌكولً  %12مقابل المعالجة القرٌة فً عالج
الملٌساء السارٌة

16

لٌن العلمً الحسنً

فعالٌة وامان مشاركة كرٌم مومٌتازون  %0.1مع االدابالٌن جل  %1.مقارنة بـ كرٌم
مومٌتازون  %0.1لوحده فً عالج الحاصة البقعٌة

17

رنٌم عٌسى

دراسة مقارنة بٌن فعالٌة جرعة منخفضة من االٌزوترٌتٌنوٌن الفموي واآلزوت
السائل فً عالج التقرنات السعفٌة

18

ربا الجراح

فعالٌة جرعة منخفضة من االٌزوترٌتٌنوئٌن بالمقارنة مع اآلزوت السائل فً عالج
الثؤلٌل المتعددة

19

رهف علً

مقارنة بٌن فعالٌة كرٌم تٌربٌنافٌن  % 1وكرٌم كلوترٌمازل  % 1فً عالج سعفة
الجسد

20

راما قضمانً

فعالٌة شراب كبرٌتات الزنك فً عالج الثؤلٌل الشائعة عند االطفال

21

مرح النجار

دراسة مقارنة بٌن فعالٌة البٌرمٌثرٌن الموضعً  %5مقابل المتروئٌدازول الموضعً
 %0.8فً عالج وردٌة الوجه

22

ملك الشربجً

فعالٌة  Triamcinoloneالمطبق بشكل ارذاذ مقارنة مع الحقن ضمن األفة فً
تدبٌر الحاصة البقعٌة الموضعة

23

سامً الخوري

24

حسان الموسوي

مقارنة فعالٌة الكٌتوكونازول  %2رهٌم موضعً مقابل البنروٌل بٌروكساٌد %205
هالم موضعً فً عالج العد الشائع الخفٌؾ والمتوسط عند االناث

25

بسمه الحمادة

تقٌٌم اآلثار الجانبٌة للمعالجة باالٌزوترٌتٌنوئٌن بالمقارنة مع باالٌزوترٌتٌنوئٌن
بالتشارك مع األومٌؽا  3 -لدى مرضى العد الشائع المتوسط و الشدٌد

26

شذا ابو مغضب

دراسة فعالٌة الباكلوفٌن الفموي مقارنة مع الكلونازٌبام فً عالج التشنج الناتج عن
الشلل الدماؼً التشنجً عند االطفال

27

نهال جابر

التظاهرات التصوٌرٌة و السرٌرٌة و تقٌٌم اإلنذار اثار الجٌوب الورٌدٌة الدماؼٌة من
خالل استخدام مشعر سرٌري

االمراض العصبٌة

28

صفوان ٌعقوب

دور مركبات  B1و  B6و  B12فً دعم التاثٌر المسكن لأللم للدٌكوفٌناك فً آالم
العمود الفقري و الورك و الركبتٌن

االمراض العصبٌة

دراسة فعالٌة هالم0.3%

 Adapaleneفً عالج التقران السعفً

29

اسامة الجمال

دراسة تؽٌرات مخطط كهربٌة القلب لدى مرضى الحوادث الوعائٌة الدماؼٌة

االمراض العصبٌة

ٌاسر صالح

 /573تارٌخ 16/2/2020

30

علً غالً

التمٌٌز بٌن النشبة ومشابهاتها فً قسم االسعاؾ

االمراض العصبٌة

غسان حمزة

 /1437تارٌخ 17/6/2020

31

بشار الجاسم

مشعر "  " CAVEللتنبإ بالنوبات االختالجٌة المتؤخرة بعد النزؾ داخل القحؾ

االمراض العصبٌة

غسان حمزة

 /1757تارٌخ 12/7/2020

32

انس ٌاسٌن

مقارنة مستوٌات المصلٌة لفٌتامٌن د عند مرضى التصلب اللوٌحً المتعدد عند
التشخٌص مع مرضى االمراض العصبٌة االخرى

االمراض العصبٌة

غسان حمزة

 /3294تارٌخ 1/11/2020

33

منى عباس

وذمة حلٌمة العصب البصري ثنائٌة الجانب االسباب والتدبٌر

االمراض العصبٌة

ٌسرى حده

 /3293تارٌخ 1/11/2020

34

مٌناس حسن

دراسة التبدالت على تخطٌط الدماغ الكهربائً لدى اطفال اضطراب طٌؾ التوحد ؼٌر
الصرعٌٌن

35

ٌازي الجدوع

دراسة عوامل خطر نكس االختالج بعد سحب مضادات االختالج لدى أطفال الصرع

سمٌر بقلة

 /1956تارٌخ 29/7/2020

36

رنٌم ادلبً

تقٌٌم وظٌفة البطٌن االٌمن فً حاالت فرط التوتر الرئوي الثانوي آلفات القلب الخلقٌة
المترافقة مع تحوٌلة " ٌسرى ٌ -منى " عند االطفال باستخدام "TAPSE TDI "s

سمٌر سرور

 /1777تارٌخ 13/7/2020

37

خلود محمد جابر

العالقة بٌن مشعر كتلة البطٌن األٌسر و وظٌفة القلب عند مرضى التحال الدموي عند
األطفال

سمٌر سرور

 /1870تارٌخ 23/7/2020

38

رامً عبد الرحمن

دور تخطٌط القلب الكهربائً  ECGفً تقٌٌم وظٌفة العضلة القلبٌة عند االطفال قٌد
المعالجة الكٌماوٌة باالنثراسكلٌنات

االمراض العصبٌة عند
االطفال
االمراض العصبٌة عند
االطفال
االمراض القلبٌة عند
االطفال
االمراض القلبٌة عند
االطفال
االمراض القلبٌة عند
االطفال

محمد بشار اسكندر

 /101تارٌخ 12/1/2020

سمٌر سرور

 /3387تارٌخ 12/11/2020

39

نعٌم زنبقة

العوامل الممرضة المعزولة من انتانات جروح الحروق وحساسٌتها على الصادات فً
مستشفى المواساة

االمراض المعدٌة الخمجٌة

نزار الضاهر

 /962تارٌخ 15/4/2020

40

نور الشحاده

دراسة أسباب الضخامات العقدٌة اللمفٌة عند األطفال و معالجتها

عصام انجق

 /1947تارٌخ 29/7/2020

41

فراس الخوري

القٌمة التشخٌصٌة للكالبروتكتٌن بالبراز لدى االطفال المصابٌن بااللم البطنً المزمن

لٌنا خوري

 /1174تارٌخ 18/5/2020

42

اٌمان معال

دراسة التؽٌرات المرضٌة فً الؽشاء المخاطً المرٌئً عند االطفال الذٌن ٌعانون من
تضٌق المرئ التالً البتالع المواد الكاوٌة

مازن الحداد

 1620تارٌخ 1/7/2020

43

رٌما االبراهٌم

دراسة مقارنة بٌن العالج التتابعً والعالج الثالثً القٌاسً فً االنتان بالملتوٌة
البوابٌة عند االطفال

لٌنا الخوري

 /1613تارٌخ 1/7/2020

االمراض المعدٌة عند
االطفال
االمراض الهضمٌة
عند االطفال
االمراض الهضمٌة
عند االطفال
االمراض الهضمٌة
عند االطفال

44

بشار مصطفى

فعالٌة و أمان " سوفوسبوفٌر  -لٌدبٌاسفٌر " مع أو بدون رٌبا فٌرٌن لعالج الكبد
" "Cالمزمن عند األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن "  " 11 - 6سنة

45

ٌارا مصطفى

دور أضداد الؽلٌادٌن منزوع األمٌد فً تشخٌص الداء الزالقً

46

شاهناز الحلبٌة

دور التلوٌنات المناعٌة فً زٌادة حساسٌة التشخٌص فً الداء الزالقً وتصنٌفاته
واهمٌتها العالجٌة واالنذارٌة

47

سلطانه صدٌقة

تنبٌت المرضى البدٌنٌٌن بالقناع الحنجري من نوع " " Ctrachوالمنظار الحنجري -
دراسة مقارنة

االمراض الهضمٌة
عند االطفال
االمراض الهضمٌة
عند االطفال
الباثولوجٌا والباثولوجٌا
اخلوٌة
التخدٌر واالنعاش

مازن الحداد

 /1951تارٌخ 29/7/2020

مازن الحداد

 /2771تارٌخ 20/9/2020

فرٌز أحمد

 /1755تارٌخ 12/7/2020

نضال جنبكلً

 /1773تراٌخ 12/7/2020

مٌالد النعمة

 /82تارٌخ 9/1/2020

عمار الراعً

 /83تارٌخ 9/1/2020

عمار الراعً

 /2206تارٌخ 18/8/2020
 /1273تارٌخ 1/6/2020

48

مجدي العساف

دور التصوٌر بالرنٌن المؽناطٌسً للطرق الصفراوٌة و البنكرٌاسٌة فً التمٌٌز بٌن
االسباب الحمٌدة و الخبٌثة لالنسداد الصفراوي

49

لبانة الحاج حسٌن

الربط بٌن المعاٌٌر الصدوٌة لكٌسات الثدي المعقدة و المختلطة و موجودات الدراسة
النسٌجٌة

50

سلٌمان دٌب

الكٌسات المائٌة الكبدٌة بٌن األمواج فوق الصوتٌة و الطبقً المحوري

التشخٌص الشعاعً و
التصوٌر الطبً
التشخٌص الشعاعً و
التصوٌر الطبً
التشخٌص الشعاعً و
التصوٌر الطبً

51

معاذ الخرفان

أورام الخلٌة الكلوٌة  :دراسة باثولوجٌة نسٌجٌة

التشرٌح المرضً

ولٌد الصالح

52

سٌرٌن برو

الربط بٌن االعراض السرٌرٌة والتظاهرات الشعاعٌة الصدرٌة على الطبقً المحوري
عند المرضى المصابٌن بداء الكوفٌد 19

التصوٌر الطبً
والتشخٌص الشعاعً

بسام دروٌش

 /3292تارٌخ 1/11/2020

اٌمان المحمد راضً العوامل المترافقة مع الطور الكامن لدى مرضى انبثاق األؼشٌة الباكر قبل تمام الحمل التولٌد و امراض النساء

صالح شٌخة

 /585تارٌخ 18/2/2020

54

اسماء خالد

النتائج الحملٌة للحمل التوأمً فً مشفى التولٌد الجامعً بدمشق

التولٌد و امراض النساء

مروان الزٌات

 /456تارٌخ 6/2/2020

55

مرٌم الدخٌل

فعالٌة تطبٌق المٌزوبرستول داخل الرحم أثناء العملٌة القٌصرٌة لمنع النزؾ االولً
التالً للوالدة

التولٌد و امراض النساء

مٌادة رومٌة

 /91تارٌخ 12/1/2020

56

كارٌن زعٌتر

العالقة بٌن سماكة المشٌمة صدوٌا و نتاج الحمل

التولٌد و امراض النساء

عزام ابو طوق

 /92تارٌخ 12/1/2020

57

آٌات الزهر

58

منار عقل

53

وائل نصار  +ولٌد
مقارنة بٌن الموجودات الصدوٌة قبل العمل الجراحً و نتائج التشرٌح المرضً للرحم
التولٌد و امراض النساء الصالح(مشرف
المستؤصلة لدى مرٌضات النزؾ الرحمً الشاذ
مشارك)
التقنٌة الجراحٌة المثلى إلؼالق الرحم خالل العملٌة القٌصرٌة لتجنب تشكل القٌلة
عزام ابو طوق
التولٌد و امراض النساء
البرزخٌة  -دراسة تجرٌبٌة معشاة

 /98تارٌخ 12/1/2020
 /3404تارٌخ 15/11/2020

59

مارتا الحجة

تدبٌر استخراج الجنٌن فً المجئ الرأسً المتدخل اثناء العملٌة القٌصرٌة  -دراسة
مقارنة بٌن طرٌقتٌن  :طرٌقة دفع الرأس مع االستخراج المقعدي المعاكس

التولٌد وامراض المساء

عزام ابو طوق

 /1903تارٌخ 28/7/2020

60

قصً قاسم

تاثٌر التدخٌن على حصٌلة الولدان فً مشفى التولٌد الجامعً

التولٌد وامراض النساء

وائل نصار

 /1050تارٌخ 30/4/2020

61

محمد العلوان

الوفٌات ما حول الوالدة  -االنتشار وعوامل الخطورة

التولٌد وامراض النساء

وائل نصار

 /979تارٌخ 26/4/2020

62

والء الحسن

تؤثٌر المٌزوبروستول الشرجً عند استخدامه قبل وبعد القٌصرٌة االنتخابٌة على نزؾ
ما بعد الوالدة القٌصرٌة  -دراسة مقارنة

التولٌد وامراض النساء

هٌثم عباسً

 /976تارٌخ 26/4/2020

63

خالد السالمة

عالج وتدبٌر الحمل على ندبة القٌصرٌة فً مشفى التولٌد الجامعً بدمشق

التولٌد وامراض النساء

بشار الكردي

 /977تارٌخ 26/4/2020

64

دعاء الشهاب

تؤثٌر موقع المشٌمة على تاج الحمل فً حاالت ارتكاز المشٌمة على نتاج الحمل فً
حاالت ارتكاز المشٌمة المعٌب

التولٌد وامراض النساء

جمٌل طالب

 /1768تارٌخ 12/7/2020

65

منار صطوف

تؤثٌر البٌلة الجرثومٌة خالل الحمل على ما قبل االرجاج ؛ دراسة حالة  -شاهد

التولٌد وامراض النساء

مٌادة رومٌة

 /1775تارٌخ 13/7/2020

66

نورا دروٌش

دراسة الوفٌات الوالدٌة حول الوالدة  -دراسة استعادٌة

التولٌد وامراض النساء

صالح شٌخة

 /1776تارٌخ 13/7/2020

67

فرح سلٌمان

دراسة فعالٌة االندومٌتاسٌن وسلفات المؽنزٌوم فً تثبٌط المخاض الباكر  -دراسة
مقارنة

التولٌد وامراض النساء

سوزان طبرانً

 /1754تارٌخ 12/7/2020

68

رودانٌا الكور

نتائج الصور الظلٌلة للرحم والبوقٌن وتنظٌر البطن لدى مرٌضات العقم فً مشفى
التولٌد وامراض النساء الجامعً بدمشق  -دراسة مقارنة

التولٌد وامراض النساء

هٌثم عباسً

 /1908تارٌخ 28/7/2020

69

قمر الزمان اسعد

دراسة االباب المإهبة لحدوث النواسٌر اإلحلٌلٌة الجلدٌة بعد االصالح الجراحً
لإلحلٌل التحتً

الجراحة البولٌة

وفٌق بركات

 /586تارٌخ 18/2/2020

70

فادي كاسوحة

نتائج استئصال الكلٌة الجذري لمرضى سرطان الكلٌة فً مشفى األسد الجامعً

الجراحة البولٌة

مازن علوش

 /2212تارٌخ 18/8/2020

71

وسام االشقر

دراسة نتائج تكبٌر المثانة عند مرضى المثانة العصبٌة التشنجٌة

الجراحة البولٌة

ابراهٌم برغوث

 /1290تارٌخ 4/6/2020

72

رهام االشقر

تؽٌرات قٌاسات الفرجة الجفنٌة بعد عملٌات شد االجفان

انور الحسٌنٌة

 /1156تارٌخ 18/5/2020

73

سلٌم الداهوك

تدبٌر االنكماشات االبطٌة التالٌة للحروق

علً عمار

 /2417تارٌخ 1/9/2020

الجراحة التجمٌلٌة
والتصنٌعٌة
الجراحة التجمٌلٌة
والتصنٌعٌة

الجراحة التجمٌلٌة
والتصنٌعٌة
الجراحة التجمٌلٌة
والتصنٌعٌة

74

فطمه كشكٌه

دور الطعوم الؽضروفٌة فً عملٌات تجمٌل األنؾ المفتوح البدئً

75

مرٌم العٌسى

ترمٌم الثدي بعد االستئصال  -هل هناك مجال للتحسٌن ؟

76

مهند عربو

خزع الودي الصدري التنظٌري لعالج فرط التعرق الراحً

الجراحة الصدرٌة

77

محمد علً الجباوي

تدبٌر انصبابات الجنب الورمٌة الناكسة

الجراحة الصدرٌة

حسٌن شعبان

78

نور عكاري

خبرة مشافً جامعة دمشق فً تدبٌر سرطان الدرق الحلٌمً  -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

عبد الغنً الشلبً

 /582تارٌخ 18/2/2020

79

صالح صالح

العالج الجراحً لسرطان الدرق اللبً  -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

حمود حامد

 /588تارٌخ 18/2/2020

دراسة طرائق و نتائج تدبٌر النواسٌر الهضمٌة الخارجٌة " الجلدٌة " التالٌة للعمل
الجراحً  -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

حمود حامد

 /583تارٌخ 18/2/2020

81

مشهور النجم

قصور جارات الدرق بعد استئصال الدرق التام  -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

حمود حامد

 /580تارٌخ 18/2/2020

82

تركً الحسون

المضاعفات القرٌبة لجراحة الدرق و طرائق تدبٌرها و الوقاٌة منها

الجراحة العامة

حمزة االشقر

 /584تارٌخ 18/2/2020

83

ساري برشٌنً

التدبٌر الجراحً لسرطان ؼار المعدة  -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

عمار الراعً

 /1948تارٌخ 29/7/2020

84

محمد طارق الونً

دور عدد من العوامل فً إنتان شقوق البطن الجراحٌة فً مشفى المواساة و مشفى
األسد الجامعً بدمشق

الجراحة العامة

محمد قربً

 /2881تارٌخ 28/9/2020

العالج المحافظ فً تدبٌر أذٌات الطحال

الجراحة العامة

محمد االحمد

 /877تارٌخ 23/3/2020

86

طارق حالوة

معاٌٌر استئصال المرارة بعد التهاب البنكرٌاس الحاد الحصوي

الجراحة العامة

عبد الرحمن حمادٌة

 /958تراٌخ 15/4/2020

87

محمد نور بادي

استئصال المخاطٌة المنسدلة عبر الشرج  -اجراء دٌلورم  -او تثبٌت المستقٌم عبر
البطن فً تدبٌر انسدال المستقٌم التام

الجراحة العامة

سامر ساره

 /1054تارٌخ 30/4/2020

88

زٌنه الجركس

استئصال الثدي الجذري المعدل واستئصال الثدي المحافظ باورام الثدي من النمط
القنٌوي الؽازي بقطر " :4-2سم  -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

احمد ابو قاسم

 /981تارٌخ 26/4/2020

 80احمد المحمد/ابن خلٌل

 85محمد جمال زٌن الدٌن

معن العٌسمً

 /2213تارٌخ 18/8/2020

معن العٌسمً

 /2209تارٌخ 18/8/2020

نزار عباس

 /978تراٌخ 26/4/2020
 /1959تارٌخ 29/7/2020

89

هانً مبدى

فائدة المشعرات الورمٌة " CEAو  " CA19-9فً تحدٌد قابلٌة سرطانات
البنكرٌاس للستئصال الجراحً  -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

عبد الغنً الشلبً

 /980تارٌخ 26/4/2020

90

رامً التوٌنً

التدبٌر الجراحً ألورام الثدي الخبٌثة ذات القطر اكبر من  3سم

الجراحة العامة

محسن بالل

 /2430تارٌخ 14/6/2020

91

علٌا خطاب

دراسة مقارنة ألورام الثدي الخبٌثة  T2بٌن العالج الجراحً مباشرة وبٌن العالج
الجراحً بعد  3جرعات كٌماوٌة من حٌث االستطباب الجراحً والنكس والبقٌا

الجراحة العامة

احمد ابو قاسم

 /1172تارٌخ 18/5/2020

92

محمد غانم

تدبٌر آذٌات الطحال  -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

حمزة االشقر

 /1604تارٌخ 1/7/2020

93

حسان حسٌن

سرطان الدرق الحلٌمً بٌن االستئصال التام واستئصال فص درقً

الجراحة العامة

حمود حامد

 /1605تارٌخ 1/7/2020

94

أمنة زهر الدٌن

فعالٌة المعالجة الكٌماوٌة قبل الجراحة فً سرطان الثدي الباكر سلبً المستقبالت
الهرمونٌة ومستقبالت الـ Her2

الجراحة العامة

ماهر سٌفو

 /1807تارٌخ 13/7/2020

95

قؤاد محفوض

دراسة مقارة بٌن الطرائق الجراحٌة فً تدبٌر انفتال الكولون السٌنً واختالطاتها

الجراحة العامة

عمار الراعً

 /1616تارٌخ 1/7/2020

96

آالء االبراهٌم

االتصاالت الكٌسٌة الصفراوٌة فً كٌسات الكبد المائٌة  -دراسة سرٌرٌة

الجراحة العامة

حمزة االشقر

 /1610تارٌخ 1/7/2020

97

عبٌسى الناقوال

تؤثٌرات جراحة البدانة على االمراض المرافقة للبدانة

الجراحة العامة

عبد الرحمن حمادٌة

 /1621تارٌخ 1/7/2020

98

محمد الفرٌج

استئصال المرارة الباكر والمتؤخر فً التهاب المرارة الحاد  -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

حمزة االشقر

 /1609تارٌخ 1/7/2020

99

عائشة السلوم

الخٌارات الجراحٌة المتبعة فً تدبٌر كٌسات البنكرٌاس الكاذبة

الجراحة العامة

حمزة االشقر

 /1608تارٌخ 1/7/2020

100

ناظم حاج

الطرق المختلفة لتصنٌع جدار البطن  -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

عبد الرحمن حمادٌة

 /1955تارٌخ 29/7/2020

101

باسل احمد

العوامل المإهبة النتانات الجروح عقب العملٌات الجراحٌة البطنٌة االسعافٌة ؼٌر
الرضٌة

الجراحة العامة

عمار الراعً

 /2770تارٌخ 20/9/2020

102

محمد الطالب

نتائج التدبٌر الجراحً لتضٌق القناة القطنٌة التنكسً

الجراحة العصبٌة

حسٌن المحمد

 /4059تارٌخ 29/7/2020

103

وسٌم سالمة

نتائج االصالح الجراحً لتلٌؾ مربعة الرإوس الفخذٌة المكتسب عند االطفال

الجراحة العظمٌة

رستم مكٌة

 /95تارٌخ 12/1/2020

104

امٌن الفروح

نتائج استجدال كسور جسم الفخذ عند البالؽٌن بواسطة السفافٌد المقفلة المستبطنة
للنقً

الجراحة العظمٌة

ٌاسر اسكندر

 /100تاٌخ 12/1/2020

105

اسماعٌل عبد

دراسة مقارنة بٌن مدخلً هاردٌنػ "  " Hardingو مور "  " Moorفً تبدٌل
مفصل الورك الجزئً االسمنتً من حٌث االختالطات القرٌبة

الجراحة العظمٌة

رستم مكٌة

 /2390تارٌخ 31/8/2020

106

حٌان مرٌم

النتائج القرٌبة و المتوسطة الستخدام برؼً الورك الدٌنامٌكً "  " DHSو سفود
الفخذ الدانً "  " PFNفً عالج كسور بٌن المدورٌن المستقرة  -دراسة مقارنة

الجراحة العظمٌة

رستم مكٌة

 /2211تارٌخ 18/8/2020

107

طارق مناع

التدبٌر الجراحً لعدم اندمال كسور الفخذ عند البالؽٌن

الجراحة العظمٌة

رستم مكٌة

 /2882تارٌخ 28/9/2020

108

عبد الهادي شباط

نتائج عالج كسور النهاٌة القاصٌة للفخذ عند البالؽٌن باستخدام الصفٌحة الضاؼطة
المقفلة مقارنة ببرؼً اللقم الدٌنامٌكً

الجراحة العظمٌة

ٌاسر اسكندر

 /2883تارٌخ 28/9/2020

109

علً جنٌد

نتائج المعالجة الجراحٌة فً حاالت تؤخر و عدم اندمال كسور العظم الزورقً

الجراحة العظمٌة

ٌاسر اسكندر

 /2208تارٌخ 18/8/2020

110

علً عروس

معالجة كسور عنق المشط الخامس فً الٌد عند البالؽٌن  -دراسة مقارنة

الجراحة العظمٌة

ٌاسر اسكندر

 /2214تارٌخ 18/8/2020

111

معاذ زعبوب

نتائج التدبٌر الجراحً لكسور النهاٌة السفلٌة لعظم الفخذ عند البالؽٌن

الجراحة العظمٌة

جابر ابراهٌم

 /3390تارٌخ 12/11/2020

112

براء الحسن

نتائج العالج لكسور الناتئ الزجً المتبدلة عند البالؽٌن باستخدام اسٌاخ الكٌرشنر
واالسالك الموترة

الجراحة العظمٌة

ٌاسر اسكندر

 /1433تارٌخ 17/6/2020

113

محمد وئام بوالد

التدبٌر الجراحً لكسور النهاٌة البعٌدة لعظم العضد عند البالؽٌن

الجراحة العظمٌة

جابرابراهٌم

 /1272تارٌخ 1/6/2020

114

محمد ابو السباع

نتائج الرد المفتوح والتثبٌت بصفٌحة مقابل التثبٌت باسٌاخ كرشنر واالسالك الموترة
فً تدبٌر الكسور المتبدلة والمعزولة للناتئ الزجً عند البالؽٌن

الجراحة العظمٌة

ٌاسر اسكندر

 /3289تارٌخ 1/11/2020

115

بتول الخابوري

دراسة التحسس للصادات عند العنقودٌات الذهبٌة المعزولة من الحملة األنفٌٌن لدى
طالب الطب و التمرٌض فً المرحلة السرٌرٌة و ما قبل السرٌرٌة

الطب المخبري

صالح الدٌن شحادة

 /578تارٌخ 18/2/2020

116

نهلة المحمد

مقارنة بٌن نتائج الزرع و التحسس للجراثٌم المسببة لإلنتانات البولٌة بٌن مرضى
الشعبة البولٌة و العٌادة الخارجٌة فً مشفى المواساة

الطب المخبري

احمد السحار

 /577تارٌخ 18/2/2020

117

رهف المنزلجً

دراسة شٌوع الجراثٌم المسببة لالنتانات البولٌة عند مرضى السكري النمط الثانً و
حساسٌتها للصادات

الطب المخبري

صالح الدٌن شحادة

/424تارٌخ 3/2/2020

118

فدوى كرم

االخماج الطفٌلٌة المعوٌة لدى مرضى الشرى المزمن مجهول السبب

الطب المخبري

أمال عساف

 /1356تارٌخ 14/5/2020

119

آالء النحاس

دراسة حساسٌة المكورات المعوٌة للمضادات الحٌوٌة فً مشفى االطفال الجامعً

الطب المخبري

احمد السحار

 /1758تارٌخ 12/7/2020

120

طارق ناصٌف

دراسة نسبة انتشار قلق المرض وفائدة العالج النفسً الداعم لدى أهالً االطفال
المصابٌن بؤورام سرطانٌة فً مشفًٌ االطفال والبٌرونً الجامعٌٌن

الطب النفسً

ٌوسف لطٌفة

 /959تارٌخ 15/4/2020

121

نغم احمد

دراسة انتشار االكتئاب بعد استئصال الرحم عند عٌنة من مرٌضات مستشفى التولٌد
الجامعً بدمشق

الطب النفسً

ٌوسف لطٌفة

 1759تارٌخ 12/7/2020

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

امراص العٌن و
دراسة فعالٌة قطرة " اٌبوبامٌن  Ibopamine 2%فً توسٌع الحدقة عند مرضى
سهام الحجري
متالزمة التوسؾ الكاذب  -دراسة سرٌرٌة تداخلٌة استباقٌة مقارنة
جراحتها
احمد مصطفى +
امراض االذن و االنف
معدل انتشار نقص السمع المحرض بالضجٌج المهنً عند العاملٌن المعرضٌن
علً الٌوسف
عبد المجٌد
للضجٌج المهنً
و الحنجرة
ٌوسفان(مشارك)
امراض االذن واالنف
تاثٌر استئصال الحدبة االنفٌة وتدعٌم السوٌقتٌن االنسٌتٌن على دوران وتبارز ذروة
محمد نبوغ العوا
عالء الدٌن شعٌب
والحنجرة والراس
االنؾ
وجراحتها
والعنق
امراض االذن واالنف
دراسة عوامل الخطورة فً التهاب االذن الخارجٌة النخري
عصام االمٌن
محمود الحسن
والحنجرة والراس
وجراحتها
واالنف
والعنقاالذن
امراض
أحمد مصطفى
مجد عمار
دور عٌار الالكتات دٌهٌدروجٌناز فً اللعاب فت تشخٌص سرطانات الفم والؽدد اللعابٌة والحنجرة والراس
وجراحتها
واالنف
والعنقاالذن
امراض
النتائج السمعٌة لتصنٌع العظٌمات باستخدام الطعوم الذاتٌة
محمد نبٌل دندشلً
براءة الٌوسف
والحنجرة والراس
وجراحتها
والعنق
امراض االذن واالنف
البولٌب الؽازي االنفً  -التدبٌر ودراسة النكس
محمد نبٌل دندشلً
رهام شحادة
والحنجرة والراس
وجراحتها
والعنق
امراض االذن واالنف
دراسة مقارنة وتدبٌر الورم الوعائً الكٌسً المفاوي فً مشفى المواساة الجامعً
ارٌج العساف
سراء الشهابً
والحنجرة والراس
ومشفى االطفال الجامعً بدمشق
وجراحتها
واالنف
والعنقاالذن
امراض
معالجة شلل بل بالكورتٌزون مع وبدون االسٌكلوفٌر  -دراسة مقارنة
احمد مصطفى
والحنجرة والراس
محمد غٌاث عرفات
والعنق وجراحتها
دور التحري الخلوي للؽسالة القصبٌة فً تشخٌص أورام الرئة المشاهدة بالطبقً
حسام البردان
امانً بعاج
امراض الجهاز التنفسً
سامح عٌسى

بالمقارنة مع الخزعة النسٌجٌة

 /441تارٌخ 4/2/2020
 /3399تارٌخ 12/11/2020
 /708تارٌخ 2/3/2020
 /871تارٌخ 23/3/2020
 /872تارٌخ 23/3/2020
 /1051تراٌخ 30/4/2020
 /1052تارٌخ 30/4/2020
 /1173تارٌخ 18/5/2020
 /1177تارٌخ 18/5/2020
 /102تارٌخ 12/1/2020

132

مازن غانم

تقٌٌم تقنٌة استخدام البخاخات ذات الجرعة المضبوطة عند مرضى الربو الرئوي
االنسدادي المزمن

امراض الجهاز التنفسً

عمار الزٌن

 /1906تارٌخ 28/7/2020

133

محمد عٌسى

دراسة وظائؾ الرئة لدى مرضى السكري

امراض الجهاز التنفسً

عمار الزٌن

 /2769تارٌخ 20/9/2020

تمٌٌز انصباب الجنب الخبٌث عن طٌق النسبة الورمٌة " LDHالمصل  ADA:سائل
الجنب "

امراض الجهاز التنفسً

حسام البردان

 /1760تارٌخ 12/7/2020

امراض الجهاز الحركً

سلوى الشٌخ

 /581تارٌخ 18/2/2020

ماجد عبود

 /1434تارٌخ 17/6/2020

مٌسون قدسً

 /2422تارٌخ 1/9/2020

احمد وسوف

 /576تارٌخ 18/2/2020

احمد وسوف

 /96تارٌخ 12/1/2020

احمد وسوف

 /2219تارٌخ 18/8/2020

رائد ابو حرب

 /1436تارٌخ 17/6/2020

رائد ابو حرب

 /1440تارٌخ 17/6/2020

مطٌع الكرم

 /1945تارٌخ 29/7/2020

عثان حمدان

 /878تارٌخ 23/3/2020

ماجد خضر

 /2772تارٌخ 20/9/2020

اٌاد شدود

 /442تارٌخ 4/2/2020

سامح عٌسى

 /2912تارٌخ 29/9/2020

سامح عٌسى

 /2905تارٌخ 29/9/2020

134

لبنى دٌاب

135

وعد العبد الصباح

معدل وقوع االمراض المناعٌة الذاتٌة المفصلٌة لدى مرضى التهاب العنبة المراجعٌن
لمشفًٌ المواساة و االسد الجامعً و قٌمة االجراءات التشخٌصٌة فً مقاربة المرضى

136

امانً وردة

دراسة اسباب ونسبة الوفٌات عند عٌنة من مرضى الذأب الحمامً الجهازي

امراض الجهاز الحركً

137

عفراء غزال

انتشار قصور الدرق عند مرضى الداء الروماتوٌدي و عالقته بفاعلٌة المرض

امراض الجهاز الحركً

138

لجٌن االسدي

دراسة لمستوٌات الكولٌن استزاز المصلٌة كمشعر تنبإي فً التشمع

139

عتاب ابراهٌم

دراسة انتشار الداء الزالقً عند مرضى فقر الدم بعوز الحدٌد

140

احمد المصطفى

فاعلٌة كل من المشاركة الثنائٌة المضاعفة و الرباعٌة التشاركٌة كخط أول فً عالج
الملتوٌة البوابٌة

141

منال قصٌر

موجودات التنظٌر الهضمب العلوي عند مرضى عوز فٌتامٌن B 12

142

مروة العلً

دراسة العالقة بٌن داء القلس المعدي المرٌئً والبولٌبات القولونٌة

امراض الجهاز
الهضمً
امراض الجهاز
الهضمً
امراض الجهاز
الهضمً
امراض الجهاز
الهضمً
امراض الجهاز
الهضمً

143

بشرى سلوم

دراسة تاثٌر المعالجة الوقائٌة بالفلوكونازول فً الوقاٌة من اإلنتانات الفطرٌة عند
الولدان الخدج

امراض الخدج و الولٌد

144
145
146
147
148

معدل البقٌا وعالقته بالعوامل االنذارٌة لدى االطفال المصابٌن باالبٌضاض اللمفاوي امراض الدم واالورام
هٌا الذٌب
الحاد فً مستشفى االطفال الجامعً بدمشق
عند االطفال
دراسة معدل البقٌا الشاملة  ،البقٌا من دون نكس و وظٌفة الكلٌتٌن عند مرضى وٌلمز امراض الدم واالورام
غنى الصاري
ثنائً الجانب الخاضعٌن للجراحة بعد العالج الكٌمٌائً المطول
عند االطفال
امراض العٌن و
دراسة مقارنة لقطرة لٌفوكاباستٌن  Levocabastine 0.05%و كروموؼلٌكات
وسام فهد محمد بادٌان
الصودٌوم  Sodium cromoglycate 4%فً التهابات الملتحمة األرجٌة
جراحتها
امراض العٌن و
أثر الدورزوالماٌد و التٌمولول و التانوبروست فً احداث داء العٌن الجافة
محمد الحلبً
جراحتها
امراض العٌن و
الزوؼانات القرنٌة قبل و بعد جراحة الساد بجرح قرنً  3 - 2ملم
نزار كرٌزان
جراحتها

149

جمانه الكردي

150

دعاء المفعالنً

151

الغٌث الحاج هزاع

152

رٌما شهدا

153

سالً المتنً

154

نسرٌن حٌدور

155

نهلة الصٌدالنً

156

هنادي علم الدٌن

157

مرجان شاهرخ

158

ظافر رستم

 159محمد ٌحٌى البسطاطً
160

خالد المحمد /محمد

 161علً قزوٌنً صوص
162

لٌن تقً الدٌن

163

مهند ابو ذراع

امراض الغدد الصم و
دور المٌتفورمٌن فً معالجة الداء السكري النمط االول عند الٌافعٌن
االستقالب عند االطفال
امراض الغدد و
انتشار اضطرابات الؽدة الدرقٌة عند مرضى فرط نشاط الدرٌقات البدئً
ٌونس قبالن
االستقالب
امراض الغدد و
امراض الدرق المناعٌة لدى مرضى الداء السكري النمط االول
زٌنب العرفً
االستقالب
امراض الغدد و
دراسة العالقة بٌن مشعر كتلة الجسم و االصابة بسرطان الدرق الحلٌمً
ٌونس قبالن
االستقالب
امراض الغدد و
العالقة بٌن مشعر كتلة الجسم و عوز فٌتامٌن D
زٌنب العرفً
االستقالب و التغذٌة
امراض الغدد و
العالقة بٌن مستوٌات الشحوم المصلٌة و فٌتامٌن د
زٌنب العرفً
االستقالب و التغذٌة
امراض الغدد و
دراسة انتشار اضطرابات الؽدة الدرقٌة عند مرضى السكري النمط الثانً
ٌونس قبالن
االسقالب
امراض الغدد و
العالقة بٌن مشعر كتلة الجسم وتعداد كرٌات الدم البٌضاء
زٌنب العرفً
االسقالب
امراض الغدد و
العالقة بٌن سرطانة الدرق الحلٌمٌة و المستوٌات المصلٌة للحاثة الدرقٌة
ٌونس قبالن
االسقالب
امراض القلب و
المعاٌٌر التخطٌطٌة المنبئة بانسداد القسم القرٌب من الشرٌان االكلٌلً األمامً النازل
محمد المبارك
األٌسر فً احتشاء العضلة القلبٌة األمامً الحاد
االوعٌة
امراض القلب و
مقارنة عواقب احتشاء العضلة القلبٌة الحاد مع ارتفاع الوصلة  STحسب العمر
حسام الدٌن شبلً
االوعٌة
امراض القلب و
العالقة بٌن معدل توزع الكرٌات الحمراء " مشعر  " RDWو أذٌة العضلة القلبٌة فً
محمد المبارك
المتالزمة االكلٌلٌة الحادة دون ارتفاع قطعة " NSTEMI " ST
االوعٌة
امراض القلب و
دراسة العالقة بٌن حصار الؽصن األٌسر و وجود داء الشراٌٌن اإلكلٌلٌة و سوء
محمد المبارك
وظٌفة البطٌن األٌسر
االوعٌة
فائدة الفاصلة  TP - Teو النسبة  TP - Te/QTفً توقع حدوث النظمٌات بطٌنٌة
امراض القلب و
أو الوفاة عند مرضى احتشاء العضلة القلبٌة الحاد مع ارتفاع الوصلة  STالمعالجٌن
عمر القاسم
االوعٌة
بحالة الخثرة
امراض القلب و
دراسة العالقة بٌن امتداد و موقع الداء الوعائً اإلكلٌلً و بعض أهم عوامل الخطورة
محمد امٌن الخطٌب
للتصلب العصٌدي عند مرضى الداء الوعاء اإلكلٌلً
االوعٌة
اسد ابراهٌم

 /2888تارٌخ 28/9/2020
 /2298تارٌخ 12/11/2020
 /3394تارٌخ 12/11/2020
 /3376تارٌخ 11/11/2020
 /3395تارٌخ 12/11/2020
 /3403تارٌخ 15/11/2020
 /81تارٌخ 9/1/2020
 /423تارٌخ 3/2/2020
 /2419تارٌخ 1/9/2020
 /579تارٌخ 17/2/2020
 /723تارٌخ 3/3/2020
 /1961تارٌخ 29/7/2020
 /1942تارٌخ 29/7/2020
 /1944تارٌخ 29/7/2020
 /2425تارٌخ 1/9/2020

164

عامر بركات

165

طارق عثمان

166

علً عجً

تقٌٌم الوظٌفة االنبساطٌة للبطٌن االٌسر والتحقق بالقٌاس المباشر لضؽط ملء البطٌن
االٌسر اثناء القثطرة القلبٌة  -دراسة مقارنة بٌن توصٌتً الجمعٌتٌن البرٌطانٌة
واالمرٌكٌة للصدى القلبً
تخطٌط القلب الكهربائً كمنبئ الصابة الجذع االكلٌلً االٌسر او ثالثة شراٌٌن عند
مرضى المتالزمة االكلٌلٌة الحادة دون ارتفاع القطعة ST

امراض القلب واالوعٌة احمد رشٌد السعدي

 /984تارٌخ 26/4/2020

امراض القلب واالوعٌة

علً خدام

 /983تارٌخ 26/4/2020

دراسة العالقة بٌن ضؽط نهاٌة االنبساط للبطٌن االٌسر وشدة وامتداد الداء الوعائً
االكلٌلً عند مرضى الداء الوعائً االكلٌلً

امراض القلب واالوعٌة

علً خدام

 /975تارٌخ 26/4/2020

تؤثٌر معدل جرٌان الدم عبر المدخل الوعائً على كفاءة جلسات التحال الدموي

امراض الكلٌة

قاسم باشا

 /874تارٌخ 23/3/2020

168

طاهرالجدعان

العالج التحرٌضٌبالفلوبولٌن المضاد للخالٌا التائٌة فً زرع الكلٌة

امراض الكلٌة

قصً حسن

 /961تارٌخ 15/4/2020

169

مجاهد االبرص

نتائج العالج بفٌتامٌن  D2و  D3على اضطرابات العظام و المعادن عند األطفال
المصابٌن بالداء الكلوي المزمن  -دراسة مقارنة

170

رندا نقاوة

خبرة مشفى االطفال فً خزعة الكلٌة على مدى خمس سنوات  :االستطبابات ،
الموجودات  ،االختالطات

هالة ونوس

 /724تارٌخ 3/3/2020

171

دانٌة عوٌص

اختالطات التحال الدموي عند االطفال المصابٌن بالقصور الكلوي المومن وتدبٌرها

ٌوسف زغٌب

 /1271تارٌخ 1/6/2020

172

علً النعوفً

التحال الصفاقً الحاد المختلط بالتهاب صفاق عند االطفال  -دراسة وبائٌة سرٌرٌة

امراض الكلٌة عند
االطفال
امراض الكلٌة عند
االطفال
امراض الكلٌة عند
االطفال
امراض الكلٌة عند
االطفال

هالة ونوس

 /1958تارٌخ 29/7/2020

هالة ونوس

 /1170تارٌخ 18/5/2020

173

عال الحمد

دراسة مسحٌة لقٌاسات النمو لدى حدٌثً الوالدة

امراض الولٌد و الخدٌج

محمد نادر عٌد

 /3392تارٌخ 12/11/2020

174

بسمة الفرٌجات

مقارنة إدخال التؽذٌة بالطرٌقة الهجومٌة واالعتٌادٌة لدى ناقصً وزن الوالدة والخدج امراض الولٌد والخدٌج

محمد نادر عٌد

 /2203تارٌخ 18/8/2020

175

زكرٌا عٌسى

العالج الجراحً النصبابات الجنب القٌحٌة المختلطة

جراحة االطفال

جهاد حكٌم

 /572تارٌخ 16/2/2020

176

قصً الدٌري

تدبٌر الورم المسخً العجزي العصعصً عند األطفال

جراحة االطفال

محمد سعٌد فلٌون

 /2763تارٌخ 20/9/2020

177

ٌاسٌن العواد

االصالح الجراحً النسداد العفج الخلقً عند حدٌثً الوالدة

جراحة االطفال

مصطفى عبد الجلٌل

 /2418تارٌخ 1/9/2020

178

حسٌن الفاضل

دراسة تاثٌر قطر الورٌد الرأسً على النضج عند إجراء ناسور شرٌانً ورٌدي
كعبري -رأسً للتحال عند المرضى ؼٌر المصابٌن بالداء السكري

جراحة االوعٌة

محمد علً النحاس

 /97تارٌخ 12/1/2020

 167الزهراء السٌد الطوٌل

جراحة القلب

غسان الرطل محمد

 /80تارٌخ 9/1/2020

181

اٌهاب خلٌفة

مقارنة نتائج االصالح الجراحً لتضٌق برزخ األبهر المعزول بٌن طرٌقتً
 Modified Crawfoordو  Waldhausenعند االطفال حتى عمر السنتٌن

جراحة القلب

احمد التكرٌتً

 /2887تارٌخ 28/9/2020

182

عقبه نافع محلً

النتائج الباكرة الستخدام مضخة البالون داخل األبهر أثناء و بعد جراحة المجازات
االكلٌلٌة

جراحة القلب

غسان الرطل محمد

 /2415تارٌخ 1/9/2020

183

عبد اللطٌف حافظ

نتائج التصنٌع الجراحً لقصور الصمام التاجً العضوي الصرؾ

جراحة القلب

غسان مراد

 /3295تارٌخ 1/11/2020

184

االء عبدو

دراسة عالقة المشعرات االتهابٌة باالنتان البولً عند حدٌثً الوالدة

طب االطفال

محمد نادر عٌد

 /93تارٌخ 12/1/2020

دراسة القٌالت النخاعٌة السحائٌة عند حدٌثً الوالدة "العوامل المإهبة  -العوامل
االنذارٌة  -االختالطات)

طب االطفال

مطٌع الكرم

 /1614تارٌخ 1/7/2020

186

ربا جبور

التهاب المري الهضمً "القلسً " عند االطفال

طب االطفال

لٌنا الخوري

 /2216تارٌخ 18/8/2020

187

براءه حسٌن

المراضة و الوفٌات لدى مرضى أذٌات الرأس الرضٌة

طب االطفال

هدى داؤد

/2425تارٌخ 1/09/2020

188

رزان زهره

أسباب و انتشار و نتائج تدبٌر قصور األعضاء المتعدد عند األطفال المقبولٌن فً
وحدة العناٌة المشددة

طب االطفال

اٌمن البلخً

 /2766تارٌخ 20/9/2020

189

رفٌف علٌا

دراسة نتائج اإلنعاش القلبً الرئوي عند األطفال المقبولٌن فً مشفى األطفال الجامعً
فً دمشق

طب االطفال

اٌمن البلخً

 /2764تارٌخ 20/9/2020

190

زٌنب حٌدر

تؤثٌر جرعة البرٌدلون على السٌر السرٌري و المخبري لفرفرٌة هٌنوخ شونالٌن عند
االطفال

طب االطفال

بشٌر خلٌل

 /2906تارٌخ 29/9/2020

191

ساره حرٌدٌن

التهاب المفاصل الشبابً األساسً ؼٌر الجهازي  :األنماط السرٌرٌة و العالج

طب االطفال

بشٌر خلٌل

 /2907تارٌخ 29/9/2020

192

شهد فائق الحمود

التهاب السحاٌا العقٌم عند األطفال

طب االطفال

مجٌب ملحم

 /1953تارٌخ 29/7/2020

193

عائشة دلوان

نتائج تدبٌر استنشاق الجسم األجنبً عند األطفال المراجعٌن لمشفى األطفال الجامعً
فً دمشق

طب االطفال

اٌمن البلخً

 /2767تارٌخ 20/9/2020

179

ادرٌس خٌر هللا

العوامل المإهبة للسرقة فً الناسور الشرٌانً الورٌدي "عضدي  -رأسً " عند
مرضى القصور الكلوي

جراحة االوعٌة

عبد الرحمن حمادٌة

 /1611تارٌخ 1/7/2020

مقارنة نتائج االصالح الجراحً للقصور المكتسب للصمام مثلث الشرؾ بطرٌقة دٌفٌكا
 180عبد الرحمن عبد الهادي
"  " De Vegaأو بزرع الحلقة الصنعٌة عند المرضى البالؽٌن

 185نعمات عبد الوهاب

194

عبد هللا ازعٌن

التظاهرات العٌنٌة فً سٌاق المتالزمات الوراثٌة لدى االطفال  -دراسة وبائٌة

طب االطفال

محمد علً عجلونً

 /2427تارٌخ 1/9/2020

195

عمر العلً

فعالٌة التدابٌر الوقائٌة للحد من ذات الرئة المكتسبة التالٌة للتهوٌة اآللٌة لدى مرضى
العناٌة المشددة

طب االطفال

هدى داؤد

 /2218تارٌخ 18/8/2020

196

فرح القصار

التظاهرات المخبرٌة البدئٌة عند األطفال المصابٌن بالتهاب المفاصل األساسً الشبابً
النمط الجهازي  -داء ستٌل

طب االطفال

بشٌر خلٌل

 /2765تارٌخ 20/9/2020

197

فردوس االحمد

أسباب و نتائج تطبٌق التهوٌة اآللٌة فً وحدة العناٌة المشددة

طب االطفال

هدى داؤد

 /2272تارٌخ 26/8/2020

198

قحطان الجمٌل

دراسة الوظٌفة الدرقٌة عند االطفال المصابٌن بمتالزمة داون

طب االطفال

اسد ابراهٌم

 /2428تارٌخ 1/9/2020

199

اسماء عثمان

دور مثبطات المناعة فً عالج التهاب الكبد المناعً الذاتً عند االطفال

طب االطفال

مازن حداد

 /2909تارٌخ 29/9/2020

200

رهف ابراهٌم

اضطرارات النظم الباكرة التالٌة للجراحة القلبٌة عند االطفال فً العناٌة المشددة القلبٌة

طب االطفال

هدى داؤد

 /3391تارٌخ 12/12/2020

201

زنوب الرٌا

دراسة االضطرابات الؽدٌة الناجمة عن االستئصال الجراحً للورم القحفً البلعومً

طب االطفال

أسد ابراهٌم

 /3397تارٌخ 12/11/2020

202

كاتً محمد

دراسة المستوٌات المصلٌة للمؽنزٌوم لدى اطفال الداء السكري النمط االول

طب االطفال

أسد ابراهٌم

 /3389تارٌخ 12/11/2020

203

مروة بجبوج

العوامل المرتبطة بالنزؾ ضمن البطٌنات لدى الخدج فً مشفى االمراض الجامعً

طب االطفال

مطٌع الكرم

 /876تارٌخ 23/3/2020

204

مرٌام حسكور

تقصً البٌلة البروتٌنٌة المعتدلة لدى االطفال المصابٌن بالداء السكري النمط االول
وعالقتها بالضبط االستقالبً الباكر

طب االطفال

دٌانا االسمر

 /879تارٌخ 23/3/2020

205

وفاء جبه جً

المراضة والوفٌات لدى مرضى القصور الكلوي الحاد لدى االطفال المقبولٌن فً وحدة
العناٌة المشددة

طب االطفال

اٌمن البلخً

 /880تارٌخ 23/3/2020

206

تركً المشهدانً

التهاب االمعاء والكولون المنخرفً شعبة الخدٌج والولٌد الحدوث واالنذار

طب االطفال

مطٌع الكرم

 /1053تارٌخ 30/4/2020

207

اسٌل عبد القادر

االمراض الوراثٌة المإهبة لذات الرئة عند االطفال

طب االطفال

محمد علً عجلونً

 /1055تارٌخ 30/4/2020

208

كلود الثامر

دراسة الترابط بٌن النمط الصبؽً والنمط السرٌري فً متالزمة تورنر فً مشفى
االطفال الجامعً

طب االطفال

اسد ابراهٌم

 /987تارٌخ 26/4/2020

209

ماري هزٌم

دراسة أثر االزمة السورٌة فً حدوث فقر الدم كبٌر الكرٌات ضمن مستشفى االطفال
الجامعً فً دمشق

طب االطفال

عثمان حمدان

 /1435تارٌخ 17/6/2020

210

قتٌبة عبد الرزاق

دراسة تؤثٌر الضؽط الهوائً المستمر االٌجابً االنفً"  "NASAL CPAPعلى
حدٌثً الوالدة مع عسرة تنفسٌة

طب االطفال

مطٌع الكرم

 /1171تارٌخ 18/5/2020

211

صفاء ابراهٌم

المراضة والوفٌات لدى مرضى األفات القلبٌة عند االطفال المقبولٌن فً وحدة العناٌة
المشددة العامة والعناٌة الجراحٌة القلبٌة

طب االطفال

اٌمن البلخً

 /1383تارٌخ 15/6/2020

212

شٌماء ابو عماش

تقٌٌم مستوى الحدٌد المصلً لدى االطفال المصابٌن بفرط الحركٌة ونفص االنتباه
ودور مركبات الحدٌد فً المعالجة

طب االطفال

محمد بشار اسكندر

 1809تارٌخ 13/7/2020

213

علوة العدٌة

دراسة مدى انتشار التهاب السحاٌا الجرثومً عند حدٌثً الوالدة

طب االطفال

مطٌع الكرم

 /1615تارٌخ 1/7/2020

214

محمد النعٌمً

تقٌٌم مستوٌات صودٌوم المصل ودوره فً االختالج الحروري عند االطفال

طب االطفال

محمد بشار اسكندر

 /1619تارٌخ 1/7/2020

215

علً العوض

دراسة العنقودٌات المذهبة " أخماجها وحساسٌتها على الصادات " عند االطفال

طب االطفال

مجٌب ملحم

 /1943تارٌخ 29/7/2020

216

اوس روبه

أثر العوامل الحمضٌة والقلوٌة فً الحروق بالكاوٌات عند االطفال  -دراسة مقارنة

طب االطفال

مازن الحداد

 /1618تارٌخ 1/7/2020

217

غٌداء الربداوي

المراضة والوفٌات عند االطفال المصابٌن بآفات عصبٌة حرجة المقبولٌن فً وحدة العناٌة المشددة

طب االطفال

اٌمن البلخً

 /1612تارٌخ 1/7/2020

218

عبد هللا قنبس

فعالٌة البٌراسٌتام على نوب حبس النفس عند االطفال

طب االطفال

محمد بشار اسكندر

 /1607تارٌخ 1/7/2020

219

محمد الحلبً

دراسة العوامل المإهبة واالنذارٌة للصدمة االنتانٌة عند حدٌثً الوالدة

طب االطفال

محمد نادر عٌد

 /2424تارٌخ 1/9/2020

220

منال االحمر

نتائج تدبٌر االنؽالؾ المعوي عند االطفال

طب االطفال

اٌمن البلخً

 /2392تارٌخ 31/8/2020

221

مزن خلٌل

القصور الكظري الثانوي عند الودان "أسبابه -تشخٌصه -تدبٌره

طب االطفال

محمد نادر عٌد

 /2215تارٌخ 18/8/2020

222

مرٌم طعمه

انتانات االسٌنتو باكثر عند مرضى العناٌة المشددة لالطفال وحساسٌتها للصادات

طب االطفال

اٌمن البلخً

 /2426تارٌخ 1/9/2020

223

مهند دحدوح

نقص المؽنزٌوم عند االطفال فً وحدة العناٌة المركزة االنتشار

طب االطفال

دٌانا االسمر

 /2664تارٌخ 13/9/2020

224

ثائر االحمد

دراسة حساسٌة ومقاومة جراثٌم السراتٌا على الصادات فً شعبة حدٌثً الوالدة فً
مستشفى االطفال بدمشق

طب االطفال

مطٌع الكرم

 /2210تارٌخ 18/8/2020

225

زٌاد عجٌج

دراسة مقارنة بٌن فعالٌة العالج الضوئً واستخدام الفٌنوفٌبرات لدى ولدان تمام
الحمل المصابٌن بفرط بٌلٌروبٌن الدم الالمباشر

طب االطفال

محمد نادر عٌد

 /3297تارٌخ 1/11/2020

226

بٌان رمضان

االختالطات مابعد العمل الجراحً عند االطفال فً وحدة العناٌة المشددة الجراحٌة

طب االطفال

اٌمن البلخً

 /3296تارٌخ 1/11/2020

227

سمر حمدان

دراسة مدى انتشار االضطراب الدرقً عند مرضى اعتالل العضلة القلبٌة التوسعً
عند االطفال

طب االطفال

اسد ابراهٌم

 /3291تارٌخ 1/11/2020

228

اشرف صالح

انتشار طفرات جٌن  RASعند مرضى سرطان الكولون والمستقٌم االنتقالً فً
مستشفى البٌرونً الجامعً

طب االورام

ماهر سٌفو

 /1774تارٌخ 12/7/2020

229

خلٌف العوٌد

التحرٌك قبل وبعد  24ساعة عند مرضى جراحة البطن العلوي فً العناٌة الجراحٌة
من حٌث المكث وتطور الخثار

طب الطوارئ

محمد سعٌد فلٌون

 /1448تارٌخ 18/6/2020

230

عمرو السٌد عمر

عوامل الخطر و التنبإ لتطور متالزمة العسرة التنفسٌة الحادة لدى مرضى الرضوض
المتعددة

طب الطوارئ

محمد بشار عزت

 /3337تارٌخ 5/11/2020

231

محمد الخبً

الفالء التنفسً عند االطفال المصابٌن باالختالج الحروري

طب االطفال

محمد بشار اسكندر

3402تارٌخ 15/11/2020 /

232

حازم الجاسم

دراسة نتائج العملٌات المعادة للتضٌق تحت االبهر الؽشائً

جراحة القلب

علً خلٌفة

 / 3568تارٌخ 29/11/2020

233

شفاء عز الدٌن

نتائج التبدٌل الجراحً المشترك للدسامسن االبهري والتاجً

جراحة القلب

علً خلٌفة

 /3567تارٌخ 29/11/2020

234

جاسم المحمد

نقص الصفٌحات المحدث بالهٌبارٌن  :معدل الحدوث و المعالجة الدوائٌة البدٌلة

235

علً االحمد

درجة حموضة الدم الشرٌانً و مستوى البٌكربونات و نقص األساس عند القبول
كمشعر تنبإي للوفٌات فً التهاب البنكرٌاس الحاد

 236اٌال الجندلً الرفاعً
237

وسام نبهان

238

شذى داود

معالم استقالب الحدٌد كمشعر تنبإي عند المرضى الحرجٌن خالل قبولهم فً العناٌة
المشددة

سفٌر حبٌب  +امٌن
سلٌمان (مشرف
االدوٌة و المداواة
مشارك)
االمراض الباطنة العامة مازن مصري زادة
االمراض الباطنة العامة

امٌن سلٌمان

ٌوسف لطٌفة  +رائد
دراسة انتشار االضطرابات النفسٌة عند مرضى التنظٌر الهضمً السوي و عالقتها مع
االمراض الباطنة العامة ابو حرب (مشرف
المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة و النفسٌة
مشارك)
العالقة بٌن الداء السكري و قٌمة الخضاب الؽلوكوزي و حدوث التهاب الصفاق
االمراض الباطنة العامة مازن مصري زادة
العفوي عند مرضى التشمع المختلط بالحبن

 /1952تارٌخ 29/7/2020
 /2928تارٌخ 30/9/2020
 /2927تارٌخ 30/9/2020
 /2922تارٌخ 30/9/2020
 /3079تارٌخ 12/10/2020

239

هلبست ابراهٌم

شٌوع القلق و االكتئاب عند مرضى الداء الرئوي االنسدادي المزمن و العالقة ما بٌن
شدة الداء الرئوي االنسدادي المزمن و نوعٌة الحٌاة

االمراض الباطنة العامة

240

راما ابو شعر

العالقة بٌن استخدام السٌتاؼلٌبتٌن و خطر حدوث التهاب البنكرٌاس الحاد عند مرضى
الداء السكري النمط الثانً

االمراض الباطنة العامة مازن مصري زادة

 /2925تارٌخ 30/9/2020

241

رهف الجمال

العالقة بٌن استخدام الستاتٌنات وشدة تطور التهاب البنكرٌاس الحاد

242

دٌالن خلف

مقارنة فعالٌة الفلوكونازول الفموي  150ملػ جرعة أسبوعٌة مقابل  50ملػ جرعة
ٌومٌة فً عالج سعفة الجسد

243

مروة الشعار

تقٌٌم فعالٌة األلوبٌورٌنول فً عالج اللٌشمانٌا الجلدٌة

244

لمى زهر الدٌن

دراسة مقارنة بٌن فعالٌة المٌترونٌدازول الموضعً  %0.75مقابل العالج الموضعً
التشاركً بٌن البنزوٌل بٌروكسٌد  %5و االرٌثروماٌسٌن  %3فً عالج العد الوردي

245

زٌنب غنوج

تقٌٌم فعالٌة التطبٌق الموضعً لمحلول البودوفٌلٌن  %25فً عالج اللٌشمانٌا الجلدٌة

246

احمد عباس

استعمال ال "  " Etoricoxibفً العالج اإلجهاضً لنوبة الشقٌقة  :تجربة سرٌرٌة
مضبوطة معشاة

االمراض الباطنة العامة مازن مصري زادة
االمراض الجلدٌة و
سوزان قطٌنً
االمراض المنقولة
بالجنس
الجلدٌة و
االمراض
عمر لٌال
االمراض المنقولة
بالجنس
الجلدٌة و
االمراض
لٌنه الحاج ابراهٌم
االمراض المنقولة
بالجنس
الجلدٌة و
االمراض
منال محمد
االمراض المنقولة
بالجنس
ٌاسر صالح
االمراض العصبٌة

 /3290تارٌخ 1/11/2020

ٌوسف لطٌفة

 /2929تارٌخ 30/9/2020

 /2429تارٌخ 1/9/2020
/2423تارٌخ 1/9/2020
/1950تارٌخ 29/7/2020
 /2220تارٌخ 18/8/2020
 /3080تارٌخ 12/1/2020

247

راما حجازي

التنبإ بااللتصاقات داخل البطن قبل تكرار الوالدة القٌصرٌة من خالل عالمة االنزالق
باألمواج فائقة الصدى

التولٌد و امراض النساء

سوزان الطبرانً

 /3081تارٌخ 12/10/2020

248

براءه دعاس

خطر قصور المشٌمة بعد قصة إسقاط

التولٌد و امراض النساء

مروان الزٌات

 /1946تارٌخ 29/7/2020

249

نور األبري

250

والء علً

كنعان السقا  +محمد
التنبإ بالنضج الرئوي و المراضة التنفسٌة لدى الولدان عن طرٌق الدراسة الصدوٌة
التولٌد و امراض النساء نادر عٌد (مشرف
للجنٌن
مشارك)
فعالٌة إعطاء النٌفٌدبٌن لوحده أو بالمشاركة مع البروجسترون المدٌد فً إٌقاؾ
بشار الكردي
التولٌد و امراض النساء
التقلصات فً المخاض الباكر  -دراسة مقارنة

 /1905تارٌخ 28/7/2020
 /2768تارٌخ 20/9/2020

251

فراس الخٌاط

دراسة انتشار دٌدان الحبلٌات المعوٌة عند األطفال و عالقتها بفقر الدم

الطب المخبري

احمد السحار

 /2904تارٌخ 29/9/2020

252

عمر العثمان

دراسة انتشار البٌلة الجرثومٌة الالعرضٌة عند المرضى السكرٌٌن  ،و تحدٌد أهم
الجراثٌم المسببة لها و تحسسها على الصادات المختلفة

الطب المخبري

صالح الدٌن شحادة

/2412تارٌخ 1/9/2020

253

محمد خلدون سنان

دراسة تبدالت اختبارات االرقاء عند مرضى تالسٌمٌا بٌتا الكبرى و عالقتها مع فرٌتٌن
المصل

الطب المخبري

تهانً علً

 /1949تارٌخ 29/7/2020

254
255
256
257
258
259
260
261
262

محمد ٌامن الفرٌج

دراسة شٌوع الجراثٌم المسببة النتانات الحروق و حساسٌتها للصادات

الطب المخبري

صالح الدٌن شحادة

المعالجة الشعاعٌة
تاثٌر العالج الشعاعً عند مرضى سرطان المزمار الباكر
فاطر العلً
لالورام
امراض االذن و االنف
االختالطات الباكرة و المتؤخرة لعملٌة استئصال اللوزات و طرٌقة تدبٌرها
محمد نبوغ العوا
محمد عمر الساعاتً
و الحنجرة
عصام االمٌن  +عبد
امراض االذن و االنف
دراسة االختالطات الباكرة لخزع الرؼامى
محمد الخطٌب
المجٌد ٌوسفان
و الحنجرة
مشارك)+
مشرف
مصطفى
(اجمد
امراض االذن و االنف
دراسة تؤثٌرات جراحة الوتٌرة و القرٌنات على وظٌفة نفٌر أوستاش
مارٌان صالحه
سامر محسن
و الحنجرة
(مشرف مشارك)
امراض االذن و االنف
األهمٌة التشخٌصٌة للخزعة االرتشافٌة باإلبرة الدقٌقة فً تشخٌص أورام النكفة
ارٌج العساف
احمد الجنادي
و الحنجرة
احمد مصطفى  +اسد
دراسة انتشار نقص السمع الحسً العصبً عند األطفال المصابٌن بالداء السكري من امراض االذن و االنف
تامار سلوم ٌارد
ابراهٌم (مشرف
النمط األول باستخدام البث األذنً الصوتً
و الحنجرة
مشارك)
العوا +
محمد نبوغ
امراض االذن و االنف
عالقة حجم و موقع انثقاب ؼشاء الطبل بنقص السمع التوصٌلً
مصعب الحرٌري
عبدالمجٌد ٌوسفان
و الحنجرة
(مشرف مشارك)
عالقة الموجودات الشعاعٌة و موجودات التنظٌر القصبً مع نتائج التشرٌح المرضً
حسام البردان
روال الدٌب
امراض الجهاز التنفسً
مضر بكور

عند مرضى سرطان الرئة

 /2413تارٌخ 1/9/2020
 /3082تارٌخ 12/10/2020
 /2921تارٌخ 30/9/2020
 /2391تارٌخ 31/8/2020
 /1904تارٌخ 28/7/2020
 /2910تارٌخ 29/9/2020
 /2911تارٌخ 29/9/2020
 /2908تارٌخ 29/9/2020
 /2930تارٌخ 30/9/2020

263

مرام نجٌبه

العالقة بٌن مستوى فٌتامٌن "د" فً المصل و الداء التنكسً فً الركبة

امراض الجهاز الحركً

ماجد عبود

 /3086تارٌخ 12/10/2020

264

عبد هللا عثمان

مقارنة بٌن فعالٌة العالج الفموي و العضلً بمركبات الكوباالمٌن عند مرضى فقر الدم
بعوز فٌتامٌن B12

امراض الدم

امٌن سلٌمان

 /2926تارٌخ 30/9/2020

265

الرا طحومً

العظمٌة عند النساء المصابات بالداء السكري من النمط الثانً بعد سن اإلٌاس

زٌنب العرفً

 /2924تارٌخ 30/9/2020

محمد امٌن الخطٌب

 /2923تارٌخ 30/9/2020

267

نسرٌن الراشد

دراسة المستوٌات المصلٌة للزنك لدى ناقصً وزن الوالدة و الخدج

امراض الولٌد و الخدٌج

محمد نادر عٌد

 /3083تارٌخ 12/10/2020

268

ماٌا سٌد احمد

دراسة حالة النمو عند األطفال المصابٌن بقصور الدرق البدئً

طب االطفال

دٌانا االسمر

 /3084تارٌخ 12/10/2020

 266محمد ضٌؾ هللا احمد منصر أهمٌة تخطٌط القلب الكهربائً الطبٌعً فً المتالزمة اإلكلٌلٌة الحادة دون ارتفاع ST

امراض الغدد و
االستقالب
امراض القلب و
االوعٌة

269

ساره الحاج طعمه

التظاهرات العصبٌة لدى مرضى رباعً فاللو عند األطفال

طب االطفال

محمد بشار اسكندر

 /3087تارٌخ 12/10/2020

270

ساندرا مارٌنا

دراسة نتائج البروتوكول العالجً للحماض السكري لدى األطفال

طب االطفال

دٌانا االسمر

 /3085تارٌخ 12/10/2020

271

عبٌر حٌدر

دراسة شٌوع الشذوذات القلبٌة فً رتق المري عند حدٌثً الوالدة

طب االطفال

سمٌر سرور

 /2886تارٌخ 28/9/2020

272

االء ابو حوران

عوامل الخطورة المإهبة لتطور الداء السكري من النمط األول

طب االطفال

اسد ابراهٌم

 /2879تارٌخ 28/9/2020

273

هبه سرٌول

نتائج تدبٌر التهاب القصٌبات عند األطفال فً شعبة اإلسعاؾ

طب االطفال

اٌمن البلخً

 /2880تارٌخ 28/9/2020

274

محمد اسعد

دراسة فعالٌة اللٌفٌتراسٌتام فً اختالجات الولٌد

طب االطفال

محمد بشار اسكندر

 /2884تارٌخ 28/9/2020

تؤثٌر المتامٌن على الطنٌن الحسً العصبً  -دراسة ضبوطة معشاة

االدوٌة والمداواة

محمد نبوغ العوا
ومشاركة سفٌر حبٌب

/2405تارٌخ 1/9/2020

مقارنة بٌن القن فوق الجافٌة والحقن عبر الثقبة باستخدام السٌتروئٌدات لمعالجة
االعراض الجذرٌة الكترافقة مع الفتوق القطنٌة

التخدٌر واالنعاش

فاتن رستم

 /1152تارٌخ 17/5/2020

تقٌٌم فعالٌة  Milrinoneفً انقاص نسبة حدوث متالزمة نقص نتاج القلب عند
االطفال بعد االصالح الجراحً ألفات القلب الخلقٌة

التخدٌر واالنعاش

نجوى رقمانً

 /1384تارٌخ 15/6/2020

 278غاندي علً/دكتوراه

دور الدٌكسمٌدٌتومٌدٌن والكٌتامٌن فً تخدٌر جراحة القلب  -دراسة مقارنة

التخدٌر واالنعاش

 279عالء حشمة /دكتوراه

تشرٌح العجان  :إعادة تركٌب ثالثً االبعاد للمقاطع النسٌجٌة الملونة مناعٌا ً

التشرٌح

 280امل طاهر /دكتوراه

دراسة انتشار جرثومة الراكده فً المشفى ومقاومتها للصادات والمطهرات

االحٌاء الدقٌقة

281

اٌهم اسماعٌل

فعالٌة االٌفابرادٌن فً عالج اعتالل العضلة القلبٌة التوسعً وقصور القلب المزمن -
دراسة تجرٌبٌة

طب االطفال

نجوى رقمانً
مضر تقال  +بٌان
السٌد(مشرف
مشارك)شحادة
صالح الدٌن
ومشاركة نزار
الضاهر
سمٌر سرور

 /2902تارٌخ 29/9/2020

282

راما الخضور
/دكتوراه

دور الحقن التنظٌري الموضعً للترٌامٌنولون بتدبٌر تضٌقات المري المعندة البسٌطة
عند االطفال

الطب المخبري

لٌنا الخوري
صالح الدٌن شحادة
ومشاركة نزار
الضاهر

275
276
277

سمٌر اشرٌفة
/دكتوراه
عبد هللا الشلق
/دكتوراه
غفران عبد الحمٌد

دراسة فعالٌة كاربابٌنمات المجموعة االولى والثانٌة على االمعائٌات المعزولة من
اسراء العبد الذٌاب /دكتوراه
283
المشافً الجامعٌة فً دمشق وفعالٌة الكولستٌن والتٌؽاسكلٌن كخٌارات بدٌلة

الطب المخبري

 /247تارٌخ 21/1/2020
 /1603تارٌخ 1/7/2020
 /2885تارٌخ 28/9/2020
 /2217تارٌخ 18/8/2020
 /1907تارٌخ 28/7/2020

284
285
286
287
288

رزان السلٌمان
/دكتوراة

دور المؽنٌزٌوم فً تحسٌن وظٌفة البطانة الوعائٌة لدى مرضى ارتفاع التوتر الشرٌانً

الفٌزٌولوجٌا الطبٌة

دراسة مستوى اإلٌرٌسٌن و ارتباطه بالقٌاسات البشرٌة " االنتروبومترٌة " و البدانة الكٌمٌاء الحٌوٌة الطبٌة
ردٌنة جبٌلً /دكتوراه و الحالة االلتهابٌة و االستقالبٌة عند عٌنة من االطفال و الٌافعٌن السورٌٌن البدٌنٌن و
و البٌولوجٌا الجزٌئٌة
المصابٌن بالنمط الثانً من الداء السكري
دراسة مستوٌات الدنا الحر الجوال البالزمً  cFDNAعند عٌنة من السورٌٌن
الكٌمٌاء الحٌوٌة الطبٌة
المصابٌن بلمفوما الخلٌة البائٌة الكبٌرة المنتشرة  :مقارنتها باالصحاء وتبدالتها عند
رٌم ابا زٌد/دكتوراه
و البٌولوجٌا الجزٌئٌة
التقٌٌم المرحلً للعالج
امراض العٌن و
دراسة تصحٌح الثلم العلوي العمٌق عن طرٌق تثبٌت العضلة الدوٌرٌة العٌنٌة على
رنا الحاج حسٌن
حافة الحجاج العلوٌة
جراحتها
وسٌم مقصود
العالقة بٌن الكثافة العظمٌة وحجم العضالت والقدرة على المشً ومإشر خطر التؽذٌة
امراض الكلٌة
الشٌخً لدى مرضى التحال الدموي
/دكتوراه

امل الضاهر  +عمر
القاسم(مشرف
مشارك) +اسد
ٌوسف بركات
االبراهٌم(مشرف
مشارك)
بركات
ٌوسف
ومشاركة سهام
سلٌمان
ٌسرى حده ومشاركة
معن العٌسمس
قاسم باشا

 /587تارٌخ 17/2/2020
 /248تارٌخ 21/1/2020
 /1175تارٌخ 18/5/2020
 /1176تراٌخ 18/5/2020
 /1439تارٌخ 17/6/2020

