
المشرفاالختصاصعنوان البحثاسم الطالبالتسلسل
رقم و تارٌخ تسجٌل 

الموضوع

امامه نادر رومٌه1
العوامل المنبئة بحدوث اعتبلل دماؼً كبدي عند مرضى نزؾ الدوالً الحاد على 

أرضٌة التشمع
21/1/2019تارٌخ / 214مٌالد النعمةاالمراض الباطنة العامة

6/1/2019 تارٌخ 23محمد امٌن الخطٌباالمراض الباطنة العامةالعبلقة بٌن حمض البول فً المصل و الرجفان األذٌنًبشٌر احمد الرحال2

4/2/2019 تارٌخ 346محمدامٌن الخطٌباالمراض الباطنة العامةتقٌٌم الفعالٌة السرٌرٌة للستربتوكٌنازلنده تٌسٌر الدج3

هنادي عبد المعٌن الحموده4
الوفٌات المشفوٌة عند مرضى سوء الوظٌفة الكلوٌة التالً الحتشاء العضلة 

STالقلبٌة الحاد مع ارتفاع الوصلة  
21/1/2019 تارٌخ 225حسام الدٌن شبلًاالمراض الباطنة العامة

6/1/2019 تارٌخ 5عمر القاسماالمراض الباطنة العامةالعبلقة بٌن تركٌز حمض البول فً المصل و قصور القلب ناقص الجزء المقذوؾوصال زٌاد الخطٌب5

هدى حسان الحمٌدي6
معدل انتشار اضطرابات الدرق لدى مرضى الرجفان األذٌنً الحاد المقبولٌن فً 

مستشفًٌ األسد و المواساة الجامعٌٌن
25/2/2019 تارٌخ 611احمد رشٌد السعدياالمراض الباطنة العامة

رولى محمد سعٌد بطحه7
الموجودات السرٌرٌة و المخبرٌة لئلنتانات البولٌة عند مرضى الداء السكري من 

 من العمر فً مستشفى المواساة الجامعً بدمشق60النمط الثانً فوق ال 
25/3/2019 تارٌخ 964نزار الضاهراالمراض الباطنة العامة

حسن الطعمة 8
كمشعر لحجم االحتشاء ووظٌفة " Troponin T"عٌار التربونٌن القلبً 

البطٌن االٌسر فً احتشاء العضلة القلبٌة الحاد
13/5/2019تارٌخ / 1542عمر قاسماالمراض الباطنة العامة

محمد وزة 9
العوامل الجرثومٌة الممرضة لدى مرضى حمى نقص العدالت وحساسٌتها على 

الصادات
22/5/2019تارٌخ / 1735نزار الضاهراالمراض الباطنة العامة

قاسم صٌاغة 10
العبلقة بٌن استخدام مثبطات مضخة البروتون وحدوث التهاب البٌرتوان العفوي 

عند مرضى التشمع الكبدي المختلط بالحٌن
11/6/2019تارٌخ / 1916مازن مصري زادةاالمراض الباطنة العامة

 18/5/2019تارٌخ  /2208نزار الضاهراالمراض الباطنة العامةالقٌمة االنذارٌة للبروكالسٌتونٌن عند مرضى ذات الرئة المرتبطة بالمنفسةعمر مخزوم 11

31/7/2019تارٌخ / 2754زٌنب العرفًاالمراض الباطنة العامةالعوامل االنذارٌة عند مرضى الحماض الخلونً السكريقصً الحالق 12

محمد الحرٌري 13
 -STالصدمة القلبٌة لدى مرضى احتشاء العضلة القلبٌة الحاد مع ارتفاع القطعة 

 العوامل المإثرة والوفٌات
21/8/2019تارٌخ / 2913محمد أمٌن الخطٌباالمراض الباطنة العامة

2019/2018رسائل الدراسات العلٌا والدكتوراه المسجلة فً كلٌة الطب البشري خالل العام الدراسً 
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رهف ٌوسف 14
حجم الصفٌحات الوسطى كمشعر التهابً فً الهجمة الحادة من الداء الرئوي 

االنسدادس المزمن
27/10/2019تارٌخ / 3696حسام البرداناالمراض الباطنة العامة

26/11/2019تارٌخ / 4020رائد ابو حرب االمراض الباطنة العامةتحري اسباب النزؾ الهضمً العلوي عند مرضى التشمعحسام ابو السل 15

نور محمد عدنان الحسٌن16ً
أسباب الوفٌات لدى مرضى قصور القلب االحتقانً المقبولٌن فً المستشفى و 

تنبإاتها
26/2/2019 تارٌخ 635احمد رشٌد السعدياالمراض الباطنة العامة

عدلة ابراهٌم 17
دور نسبة تعداد الصفٌحات الى قطر الطحال فً التبإ بدوالً المري عند مرضى 

التشمع
4/9/2019تارٌخ / 3208مٌالد النعمةاالمراض الباطنة العامة

دانً بسٌم رافع18
المقارنة بٌن استخدام محلول رٌنؽر الكتات و المحلول الملحً النظامً فً عبلج 

التهاب البنكرٌاس الحاد
12/5/2019 تارٌخ 1532مازن مصري زادةاالمراض الباطنة العامة

9/5/2019 تارٌخ 1504ساسر صالحاالمراض الباطنة العامةللتفرٌق بٌن التهاب السحاٌا الجرثومً و العقٌم - C- البروتٌن االرتكاسً محمد نذٌر صبح19

وفاء االشقر 20
دراسة فً - العوامل الممرضة المسببة لذات الرئة المكتسبة فً المشافً 

مستشفًٌ المواساة واالسد الجامعٌٌن
27/10/2019تارٌخ / 3692حسام البرداناالمراض الباطنة العامة

مجد المصري 21
مستوٌات سكر الدم عند القبول المشفوي للتنبإ بالوفاة لدى مرضى ذات الرئة 

دراسة مقطعٌة مستعرضة- المكتسبة بالمجتمع 
13/11/2019تارٌخ / 3853نزار الضاهراالمراض الباطنة العامة

11/6/2019 تارٌخ 1910احمد رشٌد السعدياالمراض الباطنة العامةالقٌمة االنذارٌة لمستوٌات البومٌن المصل عند مرضى المتبلزمة االكلٌلٌة الحادنور الدٌن عواطة22

رفاه ناظم مسلط23
فً % 1مقارنة بالمٌترونٌدازول % 20فعالٌة العبلج الموضعً بحمض األزٌلٌك 

عبلج الوردٌة الحطارٌة البثرٌة

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
4/2/2019 تارٌخ 365نعمات الصغٌر

ساره زٌد حداد24
بالمقارنة مع حمض % 5تققٌم فعالٌة هٌدروكسٌد البوتاسٌوم الموضعً بتركٌز 

فً عبلج الثآلٌل المسطحة% 20الخل ثبلثً الكلور بتركٌز 

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
25/2/2019 تارٌخ 610منال محمد

 فً معالجة النشوانً البقعTCAً% 20دراسة فعالٌة التقشٌر بـ عفاف احمد االصٌل25
االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
25/2/2019 تارٌخ 612سوزان قطٌنً

فعالٌة الببلزما الؽنٌة بالصفٌحات فً معالجة الفرز الجلدٌةمضر بدران الرمٌض26
االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
4/2/2019 تارٌخ 345نضال حمادي

انس ولٌد حناوي27
% 80دراسة مقارنة بٌن فعالٌة اآلزوت السائل و حمض الخل ثبلثً الكلور 

TCAفً عبلج الثآلٌل التناسلٌة عند الذكور 

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
9/4/2019 تارٌخ 1202عمر لٌال

استخدام األوكسٌبوتٌنٌن فً عبلج فرط التعرقلجٌن حكٌمة ابو فخر28
االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
9/4/2019 تارٌخ 1200نضال حمادي
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جنان نزار بركات29
مقارنة % 70دراسة فعالٌة تقنٌة الوخز باإلبر بالمشاركة مع حمض الؽلٌكولً 

مع تقنٌة الوخز باإلبر لوحدها فً عبلج ندبات العد الضمورٌة

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
9/5/2019 تارٌخ 1508اٌهم بدران

كنان علً ابراهٌم30
بالمقارنة مع الترٌا مسٌنولون % 40دراسة فعالٌة و أمان الفٌنول الموضعً 

حقن فً عبلج الجدرات

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
9/5/2019 تارٌخ 1515كنده الشوا

فعالٌة الجرعة المنخفضة من االسٌكلوفٌر فً عبلج النخالٌة الوردٌةلبانه ٌونس 31
االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
19/6/2019تارٌخ / 2116عمر لٌال

اٌفٌن صبح 32
واآلزوت % 30مقارنة بٌن فعالٌة محلول حمض الخل ثبلثً الكلور بتركٌز 

السائل فً معالجة الشامات الشمسٌة

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
19/6/2019تارٌخ / 2121سوزان قطٌنً 

رشا ابراهٌم 33
مقابل الرٌتٌنوئٌد % 20مقارنة فعالٌة التطبٌق الموضعً لبلزٌلٌك أسٌد كرٌم 

الموضعً فً عبلج العد الشائع

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
13/5/2019تارٌخ / 1560اٌهم بدران 

غفران صندوق 34
مقانة مع فعالٌة حمض  " :TCA 35" فعالٌة حمض ثبلثً كلور الخل 

فً معالجة الفرز البٌضاء " :GLYCOLIC ACID 70الجلٌكولٌك 

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
13/5/2019تارٌخ / 1561اٌهم بدران 

تقٌٌم فعالٌة المٌترونٌدازول الفموي فً عبلج الحزاز المسطح المنتشرلمى رستم 35
االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
22/5/2019تارٌخ / 1734لٌنة الحاج ابراهٌم

دراسة فعالٌة لصاقة النٌتروؼلٌسٌرٌن فً معالجة عقٌدات الصٌوان المإلمةدٌانا عاصً 36
االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
12/6/2019تارٌخ / 1967عمر لٌال

عال خضٌر 37
وحمض الخل ثبلثً الكلور % 15فعالٌة المشاركة بٌن حمض اللبن ٌتركٌز 

فً عبلج فرط التصنٌع حول الحجاج% 3.75بتركٌز 

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
12/6/2019تارٌخ / 1965نعمات الصغٌر

فً عبلج الشرث% 5فعالٌة المٌنوكسٌدٌل الموضعً السائل لٌنا عبٌد االحمر38
االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
30/6/2019 تارٌخ2295اٌهم بدران

رند احمد العثمان39
فعالٌة الدابسون الفموي فً عبلج الشري المزمن المعند على مضادات 

الهٌستامٌن

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
30/6/2019 تارٌخ 2290نضال حمادي

مرٌم نقوال الخوري40
دراسة مقارنة لفعالٌة الحقن ضمن االفة للرٌامسٌنولون استٌونٌد مقابل التطبٌق 

الموضعً للكلوبٌتازول بروبٌونات فً عبلج الحزاز المسطح الفموي

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
30/6/2019 تارٌخ 2291منال محمد

رهف غسان عطٌه41
ٌوم وحمض / كػ/ مػ 5دراسة مقارنة بٌن فعالٌة سلفات الزنك الفموي 

مع الكحول الموضعً فً عبلج الحاصة البقعٌة% 2الصفصاؾ بتركٌز 

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
23/6/2019 تارٌخ 2155منال محمد

عبٌر محمد ضحى42
دراسةفعالٌة وسبلمة ؼلوكونات الزنك مقارنة مع الدوكسً سٌكلٌن فً معالجة 

العد الشائع االلتهابً

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
11/6/2019 تارٌخ 1931كنده الشوا

وسنى حمود دٌب43
عند مرضى الصداؾ مع عٌنة شاهد ودراسة " د"مقارنة مستوٌات فٌتامٌن 

عبلقة شدة المرض مع مستوى نقص الفٌتامٌن

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
13/6/2019تارٌخ1966لٌنه الحاج ابراهٌم
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زٌنه زكرٌا44
فائدة اضافة المٌتفورمٌن الى الستٌروئٌدات الموضعٌة فً عبلج الصداؾ الشائع 

الخفٌؾ الى المتوسط دراسة مقارنة

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
11/6/2019 تارٌخ 1909نعمات الصغٌر

رهف محمد خضر45
مع البنزوٌل " كرٌم كعبلج وحٌد للعد الشائع %" 7.5مقارنة فعالٌة الدابسون 

%205بٌروكسٌدجل 

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
30/6/2019 تارٌخ 2294كنده الشوا

محمد براء بٌضة46
والتخثٌر الكهربائً فً عبلج الثآلٌل % 25دراسة مقارنة بٌن فعالٌة البودوفٌلٌن 

التناسلٌة عند الذكور

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
11/6/2019 تارٌخ 1911اٌهم بدران

سراب شٌخ حمدو47
فً عبلج التهاب الجلد المثً خفٌؾ % 15فعالٌة وامان كرٌم حمض االزٌلٌك 

لمتوسط الشدة فً الوجه

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
27/6/2019 تارٌخ 2224لٌنه الحاج ابراهٌم

فً عبلج اللشمانٌا الجلدٌة% 1تقٌٌم فعالٌة تطبٌق التٌربنافٌن الموضعً كرٌم ناٌا خانج48ً
االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
27/6/2019 تارٌخ 2226منال محمد

فعالٌة جٌنكوبٌلوبا فً معالجة البهاق الشائعسلمى نضال علٌا 49
االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
27/6/2019 تارٌخ 2225عمر لٌال

مٌرٌام سهٌل نجار50
ملػ مع 5ملػ مقارنة بمشاركة لٌفوسٌترٌزٌن 10فعالٌة وامان اللٌفوسٌترٌزٌن 

ملػ5ملػ فً الشرى المزمن المعند على اللٌفوسٌترٌزٌن 10مونتٌلوكاست 

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
27/6/2019 تارٌخ 2229نعمات الصغٌر

فً عبلج ندب العد الضمورٌة% 0.3فعالٌة هبلم االدابالٌن فرح اسامه المغرب51ً
االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
27/6/2019 تارٌخ 2234نضال حمادي

دراسة مقارنة بٌن فعالٌة التٌربٌنافٌن والؽرٌزوفولفٌن فً عبلج سعفة الفروةراوند سلٌمان بدران52
االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
27/6/2019 تارٌخ 2227سوزان قطٌنً

لٌلٌان موسى الخوري53
% 0.005دراسة مقارنة بٌن فعالٌة االتانبروست الموضعً بتركٌز 

فً عبلج الحاصة البقعٌة الموضعة% 0.05والبٌتامٌتازون الموضعً بتركٌز 

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
30/6/2019 تارٌخ 2293سوزان قطٌنً

بدور بدٌع الهزاع العل54ً
دراسة فعالٌة مشاركة البرٌدلون مع االسٌكلوفٌر فً تخفٌؾ االلم التالً لداء 

المنطقة

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
30/6/2019 تارٌخ 2296منال محمد

زٌنب كنجو 55
دراسة فعالٌة الجرعات المنخفضة جداً م ناالٌزوترتٌنوئٌن الفموي فً عبلج 

وردٌة الوجه الحطاطٌة البثرٌة الخفٌفة الى المتوسطة

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
22/7/2019تراٌخ / 2598نضال حمادي

هدٌل محمد جاوٌش 56
تقٌٌم فعالٌة العبلج بالمشاركة بٌن الترٌامسنولون والفٌرابامٌل حقناً ضمن 

الجدرات والندبات الضخامٌة ومقارنتها مع الحقن بالترٌامسنولون فقط

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
 22/7/2019تارٌخ / 2599نضال حمادي

فاطمة الخطٌب 57
تحت ؼطاء كتٌم واآلزوت  % 0.3هبلم "مقارنة بٌن فعالٌة االدابالٌن الموضعً 

السائل فً عبلج الثآلٌل االخمصٌة

االمراض الجلدٌة و االمراض 

المنقولة بالجنس
20/8/2019تارٌخ / 2885لٌنه الحاج ابراهٌم

مجد الدٌن الخطٌب 58
خطورة حدوث السكتة الدماؼٌة خبلل أول ثبلثة أشهر بعد حدوث نشبة دماؼٌة أو 

سكتة دماؼٌة احتشائٌة صؽرى
 23/12/2019تارٌخ / 4292ٌاسر صالح االمراض العصبٌة
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فاطمة عامر 59
فعالٌة المٌتٌل بردنٌزولون فً عبلج صرع التشنج الطفلً ومقارنة تؤثٌره مع 

الجرعات العالٌة للبردنٌزولون
29/7/2019تارٌخ  / 2732سمٌر بقلةاالمراض العصبٌة عند االطفال

حسٌن الجدعان60
تؽٌرات تخطٌط الدماغ الكهربائً لدى مرضى التهاب الدماغ بالحؤل البسٌط عند 

االطفال
27/10/2019تارٌخ / 3691سمٌر بقلةاالمراض العصبٌة عند االطفال

نغم عبد الكرٌم دٌبه61
تحدٌد عوامل الخطر و اإلنذار فً مرضى بقاء ارتفاع التوتر الشرٌانً الرئوي 

عند حدٌثً الوالدة
25/2/2019 تارٌخ 607سمٌر سروراالمراض القلبٌة عند االطفال

اوسٌمة المصري 62
العوامل الممرضة المعزولة من االنتانات المرتبطة بمواد االستجدال العؽظمً 

وحساسٌتها على الصادات الحٌوٌة
22/5/2019تارٌخ / 1738نزار الضاهراالمراض المعدٌة الخمجٌة

كنان عبد المجٌد التجار63
دراسة مقارنة بٌن الصدمة الكهربائٌة المتزامنة األمامٌة الجانبٌة و األمامٌة 

الخلفٌة فً تدبٌر الرجفان األذٌنً الحدٌث التالً لجراحات األبهر البطنً
4/3/2019 تارٌخ 710فاتن رستمالتخدٌر و االنعاش و معالجة األلم

رهام سلٌم مراد64
دراسة مقارنة بٌن تؤثٌرات إضافة الترامادول الجهازي و تؤثٌرات إضافة الترامادول 

للٌدوكائٌن كمساعد فً التخدٌر الناحً الورٌدي عند المرضى الذٌن سٌخضعون لجراحة الٌد
6/1/2019 تارٌخ 24نضال جنبكلًالتخدٌر و االنعاش و معالجة األلم

30/4/2019 تارٌخ 1441سمر قبانًالتخدٌر و االنعاش و معالجة األلمدراسة تؤثٌر الكٌتامٌن فً التنظٌر الرؼامى عند البالؽٌننعمات حسٌب حالوه65

عمرو مجذوب 66
مقارنة فعالٌة حقن الستٌروئٌد فً المسافة فوق الجافٌة باستخدام دٌكسامٌتازون 

مقابل بٌتامٌتازون لعبلج االلم الجذري القطنً التالً لفتق النواة اللبٌة بٌن الفقرٌة
22/5/2019تارٌخ  /1730مٌسون رمضانالتخدٌر و االنعاش و معالجة األلم

عبٌد الشدهان 67
" Normal saline :0.9 ,"0.4/130دراسة مقارنة بٌن محلول 

Hydroxyethyl Starch6: ًكجرعة تحمٌل قبل التخدٌر الشوكً ف 

العملٌات القٌصرٌة االنتقائٌة

9/5/2019تارٌخ / 1510نضال جنبكلًالتخدٌر و االنعاش و معالجة األلم

لمى فاٌز عدي68
دراسة التؤثٌرالوقائً من استخدام المٌدازوالم او الكٌتامٌن او المٌدازوالم مع 

الكٌتامٌن فً اٌقاؾ االرتعاش خبلل التخدٌر الناحً
27/6/2019 تارٌخ 2235نجوى رقمانًالتخدٌر و االنعاش و معالجة األلم

هدى قداح 69
 Pregablin" الفعالٌة التسكٌنٌة بعد العمل الجراحً عند التحضٌر الدوائً بـ 

فً عملٌات استئصال الرحم" 
27/10/2019تارٌخ  /3699فاتن رستمالتخدٌر و االنعاش و معالجة األلم

طه احمد المنصور70
هل تتوافق موجودات األمواج فوق : المواصفات الشعاعٌة لكتل الملحقات 

الصوتٌة مع التصوٌر الطبقً المحوري

التشخٌص الشعاعً و التصوٌر 

الطبً
5/2/2019 تارٌخ 398بشار الكردي

مرٌم بدر الدٌن الدعاس71
الربط بٌن المعاٌٌر الصدوٌة للعقٌدات الدرقٌة حسب التصنٌؾ الجدٌد للجمعٌة 

 و موجودات الرشافة باإلبرة الدقٌقةACR-TIRADSاألمرٌكٌة لؤلشعة  

التشخٌص الشعاعً و التصوٌر 

الطبً
4/2/2019 تارٌخ 342محمد قربً

تقٌٌم دور التصوٌر باالمواج فوق الصوتٌة فً تحري اذٌات البطن الرضٌةمحمد المقبل 72
التشخٌص الشعاعً و التصوٌر 

الطبً
11/9/2019 تارٌخ 1914عبد الرحمن حمادٌة

موسى الغزال73ً
دور الطبقً المحوري ثبلثً الطور فً الكشؾ عن سرطان الخلٌة الكبدٌة 

ومقارنته بنتائج التشرٌح المرضً

التشخٌص الشعاعً و التصوٌر 

الطبً
30/6/2019 تارٌخ 2292محمد القربً
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االء محمد صالح الشالش74
دراسة نسٌجٌة تحلٌلٌة إحصائٌة - أورام المبٌض بمشفى التولٌد الجامعً بدمشق 

وصفٌة

التشرٌح المرضً و الخلوٌات 

المرضٌة
4/2/20219 تارٌخ 363ولٌد الصالح

دراسة وبائٌات أورام الخبلٌا المدورة الزرقاء الصؽٌرة عند األطفالغفران ابراهٌم نجٌب75
التشرٌح المرضً و الخلوٌات 

المرضٌة
9/5/2019 تارٌخ 1516فرٌز احمد

جهاد البٌطار 76
المقارنة بٌن الدقة التشخٌصٌة لبلمواج فوق الصوتٌة وبٌن موجودات التشرٌح 

المرضً بعد العمل الجراحً فً تقٌٌم اصابة العقد االبطٌة عند مرٌضات سرطان 

الثدي

التصوٌر الطبً والتشخٌص 

الشعاعً
 22/8/2019تارٌخ / 2931محمد قربً

اراس قاسم 77
دور االٌكو دوبلر فً تمٌٌز كتل الثدي الخبٌثة والسلٌمة وربطها بنتائج التشرٌح 

المرضً

التصوٌر الطبً والتشخٌص 

الشعاعً
3/9/2019تارٌخ / 3182عمار الراعً

أهمٌة الرنٌن المؽناطٌسً فً تشخٌص الورم الكولسترٌنً فً االذن الوسطىمحمد زاهر الحلبً 78
التصوٌر الطبً والتشخٌص 

الشعاعً
3/9/2019تارٌخ / 3180محمد نبٌل دندشلً

نرجس محمد النجرس 79
دور االمواج فوق الصوتٌة فً تقٌٌم الورم الورقً فً الثدي وربطها مع نتائج 

التشرٌح المرضً

التصوٌر الطبً والتشخٌص 

الشعاعً
 23/12/2019تارٌخ / 4316عمار الراعً 

امل عساف 80
الدقة التشخٌصٌة للتصوٌر باالمواج فوق الصوتٌة للكتل الشحمٌة السلٌمة 

باالنسجة الرخوة

التصوٌر الطبً والتشخٌص 

الشعاعً
 23/12/2019تارٌخ / 4315عمار الراعً 

بسمة االحمد 81
دقة االمواج فوق الصوتٌة فً تشخٌص موجع وحجم الحصٌات الكلوٌة مقارنة 

مع الطبقً المحوري بدون حقن

التصوٌر الطبً والتشخٌص 

الشعاعً
1/10/2019تارٌخ / 3456صالح الدٌن رمضان 

اسامه زٌاد الحسٌن82
فً مشفى " عوامل الخطورة - اإلنتشار " أمراض الطبقة اإلؼتذائٌة الحملٌة 

التولٌد الجامعً بدمشق
23/1/2019 تارٌخ 265صالح شٌخهالتولٌد و امراض النساء

21/1/2019 تارٌخ 212كنعان السقاالتولٌد و امراض النساءنتائج الحمل عند وحٌدات الوالدة بسوابق قٌصرٌةامٌرة احمد الغزال83ً

21/1/2019 تارٌخ 213جمٌل طالبالتولٌد و امراض النساءدور تنظٌر البطن فً تدبٌر األمراض النسائٌةصبا احمد الحاج مصطفى84

علً احمد ابراهٌم85
الزاوٌة القذالٌة الشوكٌة كمشعر صدوي جدٌد النعطاؾ رأس الجنٌن خبلل 

المرحلة األولى من المخاض
25/2/2019 تارٌخ 609سوزان الطبرانًالتولٌد و امراض النساء

محمد احمد محمد86
االختبلطات التولٌدٌة بعد سن األربعٌن لدى مرٌضات مشفى التولٌد الجامعً 

بدمشق
21/1/2019 تارٌخ 216كنعان السقاالتولٌد و امراض النساء

13/3/2019 تارٌخ 837عزام ابو طوقالتولٌد و امراض النساءاالنتشار و التطور و التدبٌر: دراسة الحمل الهاجر لمٌس ٌاسر الحرٌري87

غزوان هاشم الزعٌم88
المقارنة بٌن خٌاطة الرحم داخل و خارج البطن خبلل الوالدة القٌصرٌة تحت 

التخدٌر القطنً
3/3/2019 تارٌخ 670سوزان الطبرانًالتولٌد و امراض النساء
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3/3/2019 تارٌخ 671جمٌل طالبالتولٌد و امراض النساءالعبلقة بٌن عمر الحامل و سٌر الحمل و نتاجه فً مشفى التولٌد الجامعً بدمشقزٌد مخبر سلٌم89

هانً محمد زلخا90
أهمٌة محٌط رأس الجنٌن المقاس صدوٌاً عند الخروسات فً التنبإ بنمط الوالدة 

و نتاج الحمل
9/5/2019 تارٌخ 1513مروان زٌاتالتولٌد و امراض النساء

9/5/2019 تارٌخ 1517سوزان الطبرانًالتولٌد و امراض النساءعوامل نجاح تجربة المخاض بعد القٌصرٌة األولىبراءه حسن احمد91

12/5/2019 تارٌخ 1524هٌثم عباسًالتولٌد و امراض النساءدور تصوٌر الرحم مع حقن السالٌن فً تقٌٌم النزؾ الرحمً الشاذمجد الدٌن عبد اللطٌؾ بكور92

نور عبد الحلٌم االبراهٌم93
فً المصل عند مرٌضات مقدمة االرتعاج  - C- ارتباط عٌار البروتٌن االرتكاسً 

فً الثلث الثالث للحمل و تؤثٌره على وزن الجنٌن عند الوالدة
12/5/2019 تارٌخ 1531محمود سبسوبالتولٌد و امراض النساء

هادٌة ادرٌس 94
نسبة العدالت على اللمفاوٌات وقٌاس طول عنق الرحم صدوٌاً للتنبإ بالوالدة 

الباكرة
17/6/2019تارٌخ / 2059هٌثم عباسًالتولٌد و امراض النساء

هزار الطوٌل 95
عبلقة مشعر السائل االمٌنوسً وطول عنق الرحم صدوٌاً عبر المهبل مع التنبإ 

بموعد الوالدة فً حاالت انبثاق االؼشٌة الباكر قبل تمام الحمل
18/6/2019تارٌخ / 2094عزام ابو طوقالتولٌد و امراض النساء

1/7/2019 تارٌخ 2321هٌثم عباسًالتولٌد و امراض النساءتمزق عنق الرحم خبلل الوالدة الطبٌعٌة االسباب وعوامل الخطورةمحمد ٌزن السعدي96

28/7/2019تارٌخ / 2703سوزان الطبرانًالتولٌد و امراض النساءالقٌمة التشخٌصٌة للدوبلر للتمٌز بٌن كتل المبٌض الخبٌثة والسلٌمةغانٌة اسماعٌل 97

روال محمود 98
عبلقة توضع المشٌمة مع وجود ندبة سابقة لعملٌة قٌصرٌة واحدة ومع النزؾ 

بعد الوالدة
28/7/2019تارٌخ / 2702مروان زٌاتالتولٌد و امراض النساء

بتول رضا 99
فً مشفى التولٌد " سٌر الحمل ونتاجه - االنتشار "فقر الدم خبلل الحمل 

الجامعً بدمشق
28/7/2019تارٌخ / 2701تمام االشقرالتولٌد و امراض النساء

ربا السكاف 100
التنبإ بالعرطلة الجنٌنٌة بقٌاس سماكة النسٌج تحت الجلد عند مستوى بطن 

الجنٌن صدوٌاً
4/9/019تارٌخ / 3207بشار الكرديالتولٌد وامراض النساء

16/9/2019تارٌخ / 3335كنعان السقاالتولٌد وامراض النساءعبلقة قطر كولون الجنٌن مع تقدٌر عمر الحملاسراء حٌدر 101

ادهم ابو زلفة 102
قٌاس طول عنق الرحم وزاوٌة العنق الخلفٌة باالٌكو المهبلً للتنبإ بتحرٌض 

مخاض ناجح
13/10/2019تارٌخ / 3546جمٌل طالبالتولٌد وامراض النساء

منار حاج علً 103
انفكاك المشٌمة الباكر عوامل الخطورة والتدبٌر فً مشفى التولٌد وامراض 

النساء الجامعً بدمشق
27/10/2019تارٌخ / 3698هٌثم عباسًالتولٌد وامراض النساء
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آالء عز الدٌن 104
دور تنظٌر البطن فً تشخٌص العقم البدئً والثانوي فً مشفى التولٌد الجامعً 

بدمشق
 23/12/2019تارٌخ / 4314كنعان السقا التولٌد وامراض النساء

باسل توما 105
تشخٌص حاالت المشٌمة الملتصقة قبل الوالدة بفائق الصوت والدوبلر بالمقارنة 

مع موجودات العمل الجراحً
25/12/2019تارٌخ / 3995بشار الكردي التولٌد وامراض النساء

6/1/2019 تارٌخ 25ابراهٌم برغوثالجراحة البولٌةدور إعادة تقٌٌم أورام المثانة ؼٌر الؽازٌة للعضلٌة بعد شهر من التجرٌؾ األولحكمت عزت الزٌن106

عالء رؤوف زهر الدٌن107
مقاربة الحصٌات الكلوٌة الكبٌرة عبر االستئصال الجراحً المفتوح و تقنٌة 

دراسة مقارنة- االستئصال بالتنظٌر عبر الجلد 
26/2/2019 تارٌخ 625صالح الدٌن رمضانالجراحة البولٌة

وسام الدٌن صبلح ابو السل108
بٌن المعالجة  " HGPT I" أورام المثانة ؼٌر الؽازٌة للعضلٌة عالٌة الدرجة 

 داخل المثانة و استئصال المثانة الجذريBCGبحقن 
4/3/2019 تارٌخ 709سمٌر العنزاويالجراحة البولٌة

ٌامن دروٌش 109
دراسة مقارنة فً عبلج حصٌات المثانة بٌن الفتح الجراحً والتفتٌت عن طرٌق 

التظٌر
22/5/2019تارٌخ / 1736وفٌق بركات الجراحة البولٌة

13/5/2019تارٌخ / 1557عدنان أحمد الجراحة البولٌةالتدبٌر الجراحً لحاالت الجذر المثانً الحالبًعلوان العابد 110

عبد الكرٌم البٌات 111
دراسة مقارنة بٌن العبلج الكٌماوي فبل وبعد استئصال المثانة الجذرٌبلورام 

المثانة الؽازٌة للعضلة
27/5/2019تارٌخ / 1804عدنان احمد الجراحة البولٌة

29/7/2019تارٌخ / 2731ابراهٌم برغوثالجراحة البولٌةنتائج االصبلح الجراحً لضٌق الوصل الحوٌضً الحالبًمنٌر ٌعقوب 112

29/7/2019تارٌخ / 2735مازن علوشالجراحة البولٌةدراسة تحلٌلٌة- نتائج العبلج الهرمونً لسرطان البروستات احمد ابو سرور 113

لؤي حسٌن 114
 الشرٌطة ؼٌر المشدودة عبر المهبل TVT - Sدراسة مقارنة بٌن تكنٌك 

 الشرٌطة ؼٌر TVT - Oوالمثبتة بٌن العانة والعضلة السدادٌة وتكنٌك 

المشدودة عبر المهبل والثقبة السدادٌة فً تدبٌر السلس البولً الجهدي عند 

22/8/2019تارٌخ / 29232عدنان احمدالجراحة البولٌة

مهند العائد 115
تدبٌر أورام المثانة السطحٌة بالتجرٌؾ التنظٌري المشرك بالحقن بجرعة وحٌدة 

 ساعة بعد الجراحة24من العبلج الكٌماوي داخل المثانة خبلل 
3/9/2019تارٌخ / 3190عدنان احمدالجراحة البولٌة

30/9/2019تارٌخ / 3421ابراهٌم برغوثالجراحة البولٌةدراسة مقارنة- استئصال الكلٌة البسٌط بالتنظٌر والفتح الجراحً معتز ابو دٌة 116

30/9/2019تارٌخ / 3429صالح الدٌن رمضان الجراحة البولٌةاختبلطات تنظٌر الحالبعمران العمارٌن 117

26/2/2019 تارٌخ 637وفٌق عٌدالجراحة التجمٌلٌة و التصنٌعٌةالطرائق الجراحٌة لترمٌم الضٌاعات المادٌة المكتسبة فً الشفتٌنراما عاطف مرشد118
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1/7/2019 تارٌخ 2320معن العٌسمًالجراحة التجمٌلٌة و التصنٌعٌةدراسة تؤثٌر استخدام الببلزما على نتائج حقن الشحم بالوجهمازن خلٌل119

3/9/2019تارٌخ / 3191أنور الحسٌنٌةالجراحة التجمٌلٌة و التصنٌعٌةالوقاٌة من ترهل الثدي بعد عملٌات التصؽٌر باستخدام الشرائح االدمٌة المتصالبةسنان البودي120

علً الرضا رحال 121
خبرة مشفى "مقارنة بٌن شدة البطن التقلٌدي وشد البطن فوق لفافة سكاربا 

"دمشق - المواساة الجامعً 
3/9/2019تارٌخ / 3192أنور الحسٌنٌةالجراحة التجمٌلٌة و التصنٌعٌة

21/1/2019 تارٌخ 227نزار عباسالجراحة الصدرٌةاالستئصال الجراحً عبر مدخل واحد للكٌسات المائٌة الرئوٌة الكبدٌة المشتركةمنذر محمد حسان البقه ج122ً

27/10/2019تارٌخ / 3697بسام دروٌشالجراحة الصدرٌة فً العبلج الجراحً لسرطان المريSweetدراسة النتائج القرٌبة لعملٌة سالم الجمعة الحدٌد123

عبد هللا حسٌن الخضر124
دراسة مقارنة فً نسبة االختبلطات مع أو بدون إجراء تفمٌم دقاق مإقت فً 

القطع األمامً المنخفض فً أورام الثلث المتوسط المستقٌم
21/1/2019 تارٌخ 217احمد ابو قاسمالجراحة العامة

عالء ماهر حجار125
دراسة مقارنة بٌن إجراء هارتمان و إجراء بتر و مفاؼرة فً تدبٌر داء الرتوج 

بالكولون المختلط باالنثقاب
21/1/2019 تارٌخ 221محمد االحمدالجراحة العامة

مدٌن علً امرٌر126
دراسة مقارنة للخصائص السرٌرٌة و المرضٌة فً سرطان المعدة بٌن المرضى 

الشباب و المرضى المسنٌن فً مستشفٌات جامعة دمشق
23/1/2019 تارٌخ 268سامر سارهالجراحة العامة

وضاح مشهور المشهور127
عوامل خطر انثقاب القرحة الهضمٌة و االستراتٌجٌات المتبعة فً الفترة حول 

العمل الجراحً لتحسٌن معدالت البقٌا و اإلمراضٌة لدى مرضى اإلسعاؾ 

 - 2016 )الجراحً فً مستشفٌات وزارة التعلٌم العالً فً سورٌة ألعوام 

21/1/2019 تارٌخ 211عبد الرحمن حمادٌةالجراحة العامة

26/2/2019 تارٌخ 628محمد قربًالجراحة العامةدراسة مضاعفات جراحة الؽدة الدرقٌة فً مشافً دمشق الجامعٌةاٌهم عدنان الضاهر128

09/05/2019 تارٌخ 1501 عبد الرحمن حمادٌةالجراحة العامةإصابة العصب الحنجري الراجع فً جراحة الدرقمحمد حسٌن المسلم129

11/6/2019 تارٌخ 1930سامر سارهالجراحة العامةدراسة مقارنة- خبرة مشافً دمشق الجامعٌة فً تدبٌر درع الزائدة سامر ٌوسف سمعان130

اسامة كابر 131
تؤثٌر الحالة التؽذوٌة والمناعٌة على االنذار فً كارسٌنوما الكولون والمستقٌم 

فً مشافً جامعة دمشق التعلٌمٌة
16/6/2019 تارٌخ 2026حمود نصرالجراحة العامة

 19/6/2019تارٌخ / 2117محمد أحمد الجراحة العامةدراسة مقارنة بٌن استئصال معدة تام وتحت تام فً أورام ؼار المعدةرجب برتاوي 132

بالل عالء الدٌن 133
دراسة نسبة حدوث قصور جارات الدرق الدائم والعابر والتنبإ به التالً 

الستئصال الدرق التام
22/5/2019تارٌخ / 1729حمود حامد الجراحة العامة
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محمد قنبس 134
دراسة مقارنة بٌن استئصال الثدي الربعً مع تجرٌؾ االبط واالستئصال الجذري 

 ملم قطرا35ًالمعدل فً االورام حتى 
13/5/2019تارٌخ / 1555محمد أحمد الجراحة العامة

عبد هللا خضر 135
االجراءات الجراحٌة المتبعة فً عبلجه , مقارنة مرضى سرطان الدرق الجرٌبً 

واالجراءات المتبعة بعد الجراحة
13/5/2019تارٌخ  /1556حمود حامدالجراحة العامة

9/5/2019تارٌخ / 1501عبد الرحمن حمادٌة الجراحة العامةاصابة العصب الحنجري الراجع فً جراحة الدرقمحمد المسلم 136

معتصم حسن 137
دراسة مقارنة للتسرٌب من المفاؼرة فً القطع االمامً المنخفض مع أو بدون 

فؽر دقاق حماٌة
22/7/2019تارٌخ / 2603محمد قربًالجراحة العامة

صهٌب المحاسنة 138
دراسة مقارنة بٌن استئصال ربعً مع عبلج - تدبٌر سرطان الثدي الموضع 

شعاعً واستئصال ثدي بسٌط من حٌث النكس والبقٌا فً مشافً جامعة دمشق
22/8/2019تارٌخ / 2927احمد ابو قاسمالجراحة العامة

22/8/2019تارٌخ / 2930عبد الرحمن حمادٌةالجراحة العامةأورام خبلٌا اللحمة فً جهاز الهضممحمد عوض 139

22/8/2019تارٌخ / 2928عبد الرحمن حمادٌةالجراحة العامةدراسة مقارنة- المقاربة الجراحٌة لحصٌات القناة الجامعة البدئٌة والثانوٌة علً حمزة 140

انس عبد هللا 141
- خبرة مشافً جامعة دمشق فً التدبٌر الجراحً للقرحة العفجٌة المثقوبة 

دراسة مقارنة
13/10/2019تراٌخ / 3547محمد قربًالجراحة العامة

محمد ندٌم حسٌن142
دراسة معدل إعادة العمل الجراحً التالً إلٌثاق الفقار القطنً مع االستجدال فً 

مشافً جامعة دمشق
6/1/2019 تارٌخ 21علً عربًالجراحة العصبٌة

علً محمود احمد143
دراسة النتائج القرٌبة و المتوسطة لبلستئصال الجراحً لآلفات الورمٌة داخل 

النخاع الشوكً فً مشافً جامعة دمشق
21/1/2019 تارٌخ 224علً عربًالجراحة العصبٌة

عبد اللطٌؾ محمد سعٌد التوٌن144ً
دراسة النتائج القرٌبة و المتوسطة لبلستئصال الجراحً لؤلورام القحفٌة 

البلعومٌة فً مشافً جامعة دمشق
26/2/2019 تارٌخ 636حسٌن المحمدالجراحة العصبٌة

نور خوالن145ً
دراسة النتائج القرٌبة والمتوسطة لبلستئصال الجراحً ألورام ؼمد اللٌؾ 

الدهلٌزٌة فً مشافً جامعة دمشق- الشوانوما - العصبً 
2/7/2019 تارٌخ 2338احمد جهاد عابدٌنالجراحة العصبٌة

22/5/2019تارٌخ  /1737احمد جهاد عابدٌنالجراحة العصبٌةدراسة النتائج القرٌبة لبلستئصال الجراحً ألورام المشول السحائٌةحسان امهز 146

ٌوسف الحاتم 147
دراسة النتائج القرٌبة والمتوسطة لبلستئصال الجراحً الورام الؽدة النخامٌة 

المفرزة لهرمون النمو فً مشافً جامعة دمشق
 23/12/2019تارٌخ / 4313علً عربً الجراحة العصبٌة

رفٌق حٌدر 148
تدبٌر متبلزمة الورم الدماؼً الكاذب بالشنت القطنً الصفاقً والشنت الدماؼً 

دراسة مقارنة- الصفاقً 
26/12/2019تارٌخ / 4018علً عربً الجراحة العصبٌة
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ماهر هشام دعدع149
نتائج العبلج الجراحً للكسور المفتوحة لعظم الظنبوب باستخدام أجهزة التثبٌت 

الخارجٌة
3/3/2019 تارٌخ 669رستم مكٌةالجراحة العظمٌة

محمد فاٌز محمد ابو جٌب150
تقٌٌم النتائج قصٌرة األمد لخزع القسم الدانً من الشظٌة فً الداء التنكسً 

للحجرة اإلنسٌة فً مفصل الركبة
3/3/2019 تارٌخ 672ٌاسر اسكندر الجراحة العظمٌة

محمد رأفت بسام مٌده151
دراسة النتائج الوظٌفٌة و الشعاعٌة للعبلج الجراحً لكسور بٌن المدورٌن ؼٌر 

فً مشفى  " PFN" المستقرة عند البالؽٌن باستخدام سفود الفخذ الدانً 

المواساة الجامعً

9/5/2019 تارٌخ 1503ٌاسر اسكندر الجراحة العظمٌة

زاهر سلوم152
االختبلطات القرٌبة لمدخل واطسون جونس فً تبدٌل مفصل الورك البدئً فً 

مشافً جامعة دمشق
30/6/2019 تارٌخ 2311جابر ابراهٌمالجراحة العظمٌة

مجد النصٌرات 153
النتائج السرٌرٌة الباكرة للتدبٌر الجراحً لكسور عنق الفخذ داخل المحفظة 

بالٌراؼً المقناة فً مشافً وزارة التعلٌم العالً فً دمشق
13/5/2019تارٌخ / 1553جابر ابراهٌم الجراحة العظمٌة

مهند حسن 154
دراسة مقارنة نتائج عبلج الزالق مشاش راس الفخذ بٌن طرٌقتً التثبٌت ببرؼً 

مفرد أو اكثر
22/7/2019تارٌخ / 2600رستم مكٌةالجراحة العظمٌة

لمك العباس 155
نتائج عبلج كسور عظمً الساعد عند البالؽٌن باستخدام الصفائح الضاؼطة 

ومقارنتها بدراسات عالمٌة
22/7/2019تارٌخ / 2601جابر ابراهٌمالجراحة العظمٌة

15/9/2019تارٌخ / 3302رستم مكٌةالجراحة العظمٌةنتائج استجدال كسور الظنبوب عند االطفال باستخدام االسٌاخ المرنة عبر النقًعبد هللا السلطان 156

13/10/2019تارٌخ / 3221ٌاسر اسكندرالجراحة العظمٌةالنتائج السرٌرٌة والشعاعٌة القرٌبة لكسور العظم الزورقًناٌف الخلٌل 157

وائل الجٌجان 158
دراسة النتائج القرٌبة والمتوسطة األمد للدر المفتوح والتثبٌت بصفٌحة مقابل 

العبلج المحافظ فً تدبٌر الكسور المتبدلة لمنتصؾ جسم الترقوة عند البالؽٌن
23/12/2019تارٌخ / 4312ٌاسر اسكندر الجراحة العظمٌة

لٌن محمد اسامكة الخٌم159ً
دراسة العبلقة بٌن مناسب الصفٌحات و نتائج التشرٌح المرضً عند مرضى 

التهاب الزائدة الدودٌة الحاد
21/1/2019 تارٌخ 226فٌحاء حكٌمة ابو فخرالطب المخبري

صفاء عوض عوض160
اللمفاوٌات و الموجودات الشعاعٌة عند - دراسة العبلقة بٌن نسبة العدالت 

مرضى التهاب الزائدة الدودٌة الحاد
21/1/2019 تارٌخ 223فٌحاء حكٌمة ابو فخرالطب المخبري

خلود عبود161
اللمفاوٌات بالتهاب المعدة " اللمفاوٌات ونسبة الصفٌحات " دراسة عبلقة نسبة العدالت 

"بالملوٌة البوابٌة ومقارنتها مع المعٌار الذهبً للتشخٌص دراسة الخزعة نسٌجٌا
2/7/2019 تارٌخ 2334محمد اٌاد الشطًالطب المخبري

سنى الصباغ 162
تحري الحملة األنفٌٌن للعنقودٌات الذهبٌة عند طبلب الطب وطبلب التمرٌض فً 

المرحلتٌن ما قبل السرٌرٌة
 23/12/2019تارٌخ / 4293صالح الدٌن شحادة الطب المخبري

فرح عاروض 163
دراسة مستوٌات هابتوؼلوبٌن المصل عند عٌنة من السورٌٌن المصابٌن بالنمط 

الثانً من الداء السكري مع اعتبلل الشبكٌة السكري ودونه
25/12/2019تارٌخ / 3997ٌوسف بركات الطب المخبري
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نوال جلحة 164
دراسة مستوٌات هابتوؼلوبٌن المصل عند عٌنة من السورٌٌن المصابٌن بالنمط 

الثانً من الداء السكري مع امراض القلب االقفارٌة ودونها
 25/12/2019تارٌخ / 3996ٌوسف بركات الطب المخبري

طارق نذٌر ستٌتٌة165
دراسة شٌوع التظاهرات الحنجرٌة عند مرضى الداء الرثٌانً فً مشافً التعلٌم 

العالً بدمشق

امراض االذن و االنف و 

الحنجرة و الرأس و العنق
30/4/2019 تارٌخ 1442احمد مصطفى

علً محمد خٌرغانم166
دور المعالجة الدوائٌة بالستٌروئٌدات الجهازٌة و الموضعٌة فً عبلج التهاب 

األذن الوسطى المصلً

امراض االذن و االنف و 

الحنجرة و الرأس و العنق
30/4/2019 تارٌخ 1443احمد مصطفى

مضر فوزات الجباع167ً
دراسة تؤثٌر العبلج الشعاعً على اختبلطات استئصال الحنجرة التام مع تجرٌؾ 

العنق

امراض االذن و االنف و 

الحنجرة و الرأس و العنق
9/5/2019 تارٌخ 1518ارٌج العساف

محمد عبد القادر جرود168
معدل حدوث الناسور البلعومً الجلدي بعد استئصال الحنجرة التام و دراسة 

عوامل الخطورة المحتملة لحدوثه

امراض االذن و االنف و 

الحنجرة و الرأس و العنق
9/5/2019 تارٌخ 1509محمد نبوغ العوا

دراسة سرٌرٌة استباقٌة- نقص السمع المختلط عند مرضى تصلب الركابة حسن البزال 169
امراض االذن و االنف و 

الحنجرة و الرأس و العنق
16/9/2019تارٌخ / 3336محمد نبوغ العوا

حنان النابلسً 170
دراسة انتشار التهاب الجٌوب الفطري التحسسً واختبلطاته لدى مراجعً مشفى 

المواساة الجامعً

امراض االذن و االنف و 

الحنجرة و الرأس و العنق
16/10/2019تارٌخ / 3599محمد نبٌل دندشلً

محمد رمضان حمود171
دراسة انتشار خراجات العنق العمٌقة وتصنٌفها وتدبٌرها والعوامل الممرضة 

المسببة لها

امراض االذن و االنف و 

الحنجرة و الرأس و العنق
27/6/2019 تارٌخ 2228ارٌج العساف

عماد عبد الحفٌظ حسٌن172
عوامل الخطورة لحصول نقص االكسجة اثناء تنظٌر القصبات الصلب الستخراج االجسام االجنبٌة 

المستنشقة عند االطفال

امراض االذن و االنف و 

الحنجرة و الرأس و العنق
11/6/2019 تارٌخ 1915محمود مللً

عمر عواد 173
العوامل االنذارٌة لحدوث نقائل العقد اللمفاوٌة الرقبٌة فً سرطانة الحنجرة 

شائكة الخبلٌا

امراض االذن و االنف و 

الحنجرة و الرأس و العنق
26/12/2019تارٌخ / 4017ارٌج العساف 

4/2/2019 تارٌخ 364عمار الزٌنامراض الجهاز التانفسًدراسة وظائؾ الرئة لدى مرضى قصور الدرقمحمود خلف كٌاص174

دٌما محمد الحالق175
تقٌٌم دور معاٌٌر الجمعٌتٌن األمرٌكٌتٌن لؤلمراض االنتانٌة و الصدرٌة 

"IDSA/ATS "فً تحدٌد شدة ذات الرئة المكتسبة فً المجتمع
23/1/2019 تارٌخ 266عمار الزٌنامراض الجهاز التنفسً

عال محمد البوش176ً
القٌمة اإلنذارٌة لنسبة العدالت إلى اللمفاوٌات فً المصل لدى مرضى ذات الرئة 

المكتسبة فً المجتمع المقبولٌن فً المستشفى
21/1/2019 تارٌخ 215عمار الزٌنامراض الجهاز التنفسً

احمد القاسمً 177
اضافة البروكالسٌتوئٌن كقٌمة انذارٌة الى نظام تقٌٌم شدة ذات الرئة المكتسبة 

فً المجتمع عند البالؽٌن
22/7/2019تارٌخ / 2604عمار الزٌنامراض الجهاز التنفسً

سلوم سلوم 178
العبلقة بٌن متبلزمة توقؾ التنفس االنسدادي اثناء النوم واضطرابات الؽدة 

الدرقٌة
27/10/2019تارٌخ / 3694حسام البردانامراض الجهاز التنفسً
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28/11/2019تارٌخ / 4033حسام البردان امراض الجهاز التنفسًدراسة نسبة البقٌا لمدة عام عند مرضى سرطانة الرئةسالً حسن 179

نسرٌن نجٌب الدهان180
وفعالٌة المرضلدى مرضى التهاب المفاصل " د"العبلقة بٌن مستوٌات الفٌتامٌن 

الروماتوئٌدي
1/7/2019 تارٌخ 2318ماجد عبودامراض الجهاز الحركً

سندس الكٌزاوي 181
 عند مرضى الداء الروماتونٌدي وعبلقتها QTدراسة انتشار تطاول المسافة 

بفعالٌة ومدة سٌر المرض
15/9/2019تارٌخ / 3307ماجد عبودامراض الجهاز الحركً

سمٌة ضمٌرٌة 182
العبلقة بٌن نقص اللمفاوٌات وفعالٌة المرض عند عٌنة من المرضى المصابٌن 

بالذئبة الحمامٌة الجهازٌة فً المشافً الجامعٌة
15/9/2019تارٌخ / 3309ماجد عبودامراض الجهاز الحركً

أغٌد عزٌز 183
الترابط بٌن مشعر تباٌن توزع الكرٌات الحمر ودرجة فعالٌة المرض عند مرضى 

الداء الروماتوئٌدي
27/10/2019تارٌخ / 3686مٌسون قدسًامراض الجهاز الحركً

هدى الحرٌري 184
مقارنة سماكة طبقة االلٌاؾ العصبٌة الشبكٌة وسماكة اللطخة بواسطة التصوٌر 

عند مرضى الذئبة بوجود اصابة عصبٌة أو " OCT"المقطعً البري التوافقً 

دونها

24/11/2019تارٌخ / 3967سلوى الشٌخ امراض الجهاز الحركً

21/1/2019 تارٌخ 219مٌالد النعمةامراض الجهاز الهضمًتسمك جدار المرارة كمشعر تنبإي ؼٌر ؼاز لدوالً المري لدى مرضى التشمعاٌهم حكمت المال185

11/6/2019 تارٌخ1912مازن مصري زادةامراض الجهاز الهضمًمشعرااللبومٌن بٌلٌروبٌن لتقٌٌم الوفٌات فً المستشفى لدى مرضى التشمععهود علً الخالد186

ابتسام محمد حٌدر187
اعطاء سكروز الحدٌد فً الورٌد مقابلمكمبلت الحدٌد الفموٌة لعبلج فقر الدم 

بسبب نقص الحدٌد عند مرضى الداء المعوي االلتهابً
11/6/2019 تارٌخ 1933رائد ابو حربامراض الجهاز الهضمً

11/6/2019تارٌخ / 1912مازم مصري زاده امراض الجهاز الهضمًمشعرااللبومٌن بٌلٌروبٌن لتقٌٌم الوفٌات فً المستشفى لدى مرضى التشمععهود الخالد 188

امل حسون 189
 كمنبئات بوجود دوالً المري APRIدراسة قطري الطحال ورٌد الباب ومشعر 

لدى مرضى التشمع الكبدي
22/5/2019تارٌخ / 1732رائد ابو حربامراض الجهاز الهضمً

29/7/2019تارٌخ / 2728احمد وسوفامراض الجهاز الهضمًاسباب الحٌن لدى المرضى المقبولٌن فً مستشفى المواساة واالسد الجامعٌٌنشامٌام حالوي 190

محمد االشقر 191
القٌمة التشخٌصٌة لكولٌسترول سائل الحٌن فً التمٌٌز ما بٌن الحٌن بؤلٌة فرط 

توتر ورٌد الباب والحٌن بالٌات اخرى
29/7/2019تارٌخ / 2730احمد وسوفامراض الجهاز الهضمً

دٌما ابو صفٌر 192
المقارنة بٌن معاٌٌر اباتشً ورانسون وباٌسات ومشعر الشدة المعدل للطبقً 

المحوري فً التنبإ بشدة التهاب البنكرٌاس الحاد باالعتماد على تصنٌؾ أتبلنتا 

2012

22/8/2019تارٌخ  /2929مازن مصري زادهامراض الجهاز الهضمً

سوزان غٌبور 193
دور التنظٌر الهضمً باستخدام تقنٌة التصوٌر بالحزمة الضٌقة فً تشخٌص 

الحإول المعوي فً المعدة
27/10/2019تارٌخ / 3683رائد ابو حربامراض الجهاز الهضمً
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 22/12/2019تارٌخ / 4294احمد الوسوف امراض الجهاز الهضمًدراسة مقارنة-  عند مرضى التشمع Dعدم كفاٌة الفٌتامٌن /نسبة انتشار عوز عمر حصوة 194

منى عبد المنان عراب195ً
تؤثٌر العبلج الوقائً باللٌفوفلوكساسٌن عند مرضى االبٌضاض النقوي الحاد 

البالؽٌن بعد العبلج الكٌمٌائً التصلٌدي
21/1/2019 تارٌخ 218امٌن سلٌمانامراض الدم و االورام

هٌثم العوٌل 196
دراسة تؤخر طرح المٌتوتركسات بالجرعات العالٌة عند مرضى االبٌضاض 

اللمفاوي الحاد
13/5/2019تارٌخ / 1541أمٌن سلٌمان امراض الدم واالورام

براءة خلوف 197
الجرعات العالٌة من الدٌكسامٌتازون فً ععبلج فرفرٌة نقص الصفٌحات المناعً 

الحاد عند االطفال

امراض الدم واالورام عند 

االطفال
20/8/2019تارٌخ /2886عثمان حمدان

لؤي محمد الشٌخ هود198
 و 30مقارنة معاٌٌر الؽرفة األمامٌة بٌن مرضى المد و الحسر فً األعمار بٌن 

 سنة60
4/2/2019 تارٌخ 341سامح عٌسىامراض العٌن و جراحتها

باسل هالل وهب199ً
دراسة المسافة فوق المشٌمٌة عند مرضى تنكس اللطخة الشٌخً باستخدام تقنٌة 

تعزٌز العمق للتصوٌر البصري المقطعً التوافقً
13/5/2019 تارٌخ 1539اروى العظمةامراض العٌن و جراحتها

سٌد جمٌل ربٌع السٌد جمٌل200
مقارنة النقصان فً تعداد الخبلٌا القرنٌة البطانٌة بعد استحبلب العدسة باستخدام 

دراسة مقارنة تداخلٌة تقدمٌة معشاة- تقنٌة الشدفة لؤلعلى أو الشدفة لؤلسفل 
13/5/2019 تارٌخ 1554جرجس الداودامراض العٌن و جراحتها

محمد غنٌمه 201
تؤثٌر قطرة البٌبافٌناك مع حقن االفاستٌن داخا الزجاجً فً عبلج وذمة اللطخة 

السكرٌة
 19/6/2019تارٌخ / 2115أحمد باسم البرٌدي امراض العٌن و جراحتها

فارس الحاٌك 202
والبٌماتوبروست % 0.2دراسة مقارنة للدور الوقائً لقطرة البرٌمونٌدٌن 

على ارتفاع الضؽط داخل مقلة العٌن التالً لخزع المحفظة الخلفٌة بالٌاغ % 0.3

لٌزر

19/6/2019تارٌخ / 2118احمد باسم الرٌدي امراض العٌن و جراحتها

ٌعقوب حنا 203
دراسة تبدالت سماكة مركزاللطخة والمشٌمٌة تحت النقرة بعد استحبلب الساد 

عند مرضى السكري من النمط الثانً
19/6/2019تارٌخ / 2120احمد باسم الرٌدي امراض العٌن و جراحتها

22/5/2019تارٌخ / 1733سامح عٌسى امراض العٌن و جراحتهادراسة تؤثٌر تدخٌن السجائر على خبلٌا بطانة القرنٌةلبنى اسبر 204

محمد الشرع 205
دراسة التؽٌرات فً ثخانات اللطخة فً مرضى الزرق البدئً مفتوح الزاوٌة 

باستخدام التصوٌر البصري المقطعً التوافقً
22/5/2019تراٌخ / 1731سامح عٌسى امراض العٌن وجراحتها

لٌندا العادل 206
تاثٌر مانعات الحمل الفموٌة على ثخانة القرنٌة المركزٌة وتعداد بطانة القرنٌة 

وضؽط العٌن لدى النساء الشابات
17/6/2019تارٌخ / 2052ٌسرى حده امراض العٌن وجراحتها

بشار فضول 207
مقارنة بٌن قطرة البرٌمونٌدٌن العٌنٌة واالسٌتازوالمٌد الفموي فً ضبط 

ارتفاعالضؽط داخل المقلة التالً لحقن البٌفاسٌزومابداخل الزجاجً
22/5/2019تارٌخ / 1739جرجس الداودامراض العٌن وجراحتها

9/6/2019تارٌخ / 1899جرجس الداودامراض العٌن وجراحتهادراسة تؤثٌر المصل الذاتً فً عبلج جفاؾ العٌنمحمد فارس عطار 208
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اسعد زٌنٌة 209
كمعالجة وحٌدة لعبلج التهاب % 0.03دراسة فعالٌة قطرة التاكرولٌموس العٌنٌة 

الملتحمة والقرنٌة الربٌعً
11/6/2019تارٌخ / 1920معتز سعد الدٌنامراض العٌن وجراحتها

لبٌب الشاوٌش 210
مقارنة فعالٌة حقن الترٌامسٌنولون اسٌتوناٌد فً كل من الحٌز فوق المشٌمً 

دراسة تجرٌبٌة تصالبٌة: وضمن الجسم الزجاجً لعبلج وذمة اللطخة السكرٌة 
12/6/2019تارٌخ / 1968اروى العظمةامراض العٌن وجراحتها

بشرى علً 211
دراسة فعالٌة وامانحقن الترٌاسٌنولون اسٌتوناٌد فً الحٌز فوق المشٌمً لعبلج 

ودمة اللطخة فً سٌاق االنسداد الورٌدي الشبكً
 12/6/2019تارٌخ / 1969اروى العظمةامراض العٌن وجراحتها

محمد علً عبد212
العٌنٌة على مقاٌٌس القطعة % 1دراسة تؤثٌراتقطرة الساٌكلوبنتوالت هٌدرٌد 

االمامٌة عند االطفال
11/6/2019 تارٌخ 1918معتز سعد الدٌنامراض العٌن وجراحتها

نبٌل ابازٌد213
دراسة منحنً التعلم لجراحة استحبلب العدسة لدى االطباء المقٌمٌن فً 

مستشفى المواساة الجامعً بدمشق ونسبة االختبلطات الحاصلة
11/6/2019 تارٌخ 1932سامح عٌسىامراض العٌن وجراحتها

حازم سامح عٌسى214
وذمة اللطخة بعد استحبلب العدسة فً تناذر القزحٌة اللٌنة مقٌمة بالتصوٌر 

المقطعً التوافقً البصري
11/6/2019 تارٌخ 1917جرجس الداودامراض العٌن وجراحتها

ٌوسف سقور215
دراسة تبدل عمق الؽرفة االمامٌة بعد استحبلب الساد عند مرضى متبلزمة 

التوسؾ الكاذب
27/6/2019 تارٌخ 2233سامح عٌسىامراض العٌن وجراحتها

27/6/2019 تارٌخ 2231احمد باسم البرٌديامراض العٌن وجراحتهادراسة سماكة القرنٌة المركزٌة عند مرضى جفاؾ العٌنٌاسر مازن عبد هللا الناصري216

كنان العبد الحافظ217
دراسة تبدالت اسواء االنكسار التالٌة لجراحة الحول المجراة على العضبلت 

المستقٌمة االفقٌة
27/6/2019 تارٌخ 2232معتز سعد الدٌنامراض العٌن وجراحتها

حسٌن الجوهري218
مقارنة الضؽط داخل المقلة قبل وبعد حقن الترٌامسٌنولون داخل الزجاجً وفً 

المسافة تحت التٌنون
27/6/2019 تارٌخ 2230احمد باسم البرٌديامراض العٌن وجراحتها

جودي اسماعٌل 219
دراسة تؤثٌر حقن االفاستٌن داخل الزجاجً على خبلٌا بطانة القرنٌة عند مرضى 

اعتبلل الشبكٌة السكري
11/6/2019 تارٌخ 1928معتز سعد الدٌنامراض العٌن وجراحتها

بثٌنة علً مالك220
دراسة المعاٌٌر الكمٌة للشبكٌة والعصب البصري عبر جهاز التصوٌر البصري 

المقطعً التوافقً عند االطفال وعبلقتها مع العمر والجنس وخلل االنكسار
11/6/2019 تارٌخ 1929ٌسرى حدةامراض العٌن وجراحتها

فادي جبور221
دراسة سماكة المشٌمة لدى مرضى الداء السكري باستخدام تقنٌة تعزٌز العمق 

للتصوٌر البصري المقطعً التوافقً
2/7/2019 تارٌخ 2337اروى العظمةامراض العٌن وجراحتها

22/7/2019تارٌخ / 2607اروى العظمةامراض العٌن وجراحتهاالسمات الوبائٌة والسرٌرٌة اللتهاب االلعنبة فً مشفى المواساة الجامعًاحممد الحسن 222

حسام الزحٌلً 223
دراسة القٌم الطبٌعٌة لتبارز العٌنٌن وفق مقٌاس هرتل عند االطفال والبالؽٌن 

السورٌٌن
 22/7/2019تارٌخ / 2605معتز سعد الدٌنامراض العٌن وجراحتها
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مضر طهماز 224
مقارنة حقن الترٌاسٌنولون أسٌتوناٌد ضمن الجسمالزجاجً وتحت محفظة تٌنون 

الخلفٌة فً وذمة اللطخة السكرٌة
31/7/2019تراٌخ / 2753ٌسرى حدهامراض العٌن وجراحتها

اٌاد المحاسنة 225
مع مرهم التتراسٌكلٌن العٌنً % 1مقارنة فعالٌة محلول االزٌتروماٌسٌن العٌنً 

دراسة تداخلٌة استباقٌة- فً معالجة التهاب حواؾ االجفان الخلفً % 1
29/7/2019تارٌخ / 2729جرجس الداودامراض العٌن وجراحتها

محمد المفتً 226
دراسة نسبة انتشار الساد عند مرضى ارتفاع التوتر الشرٌانً المراجعٌن للعٌادة 

العٌنٌة فً مستشفى المواساة الجامعً
22/8/2019تارٌخ /2933معتز سعد الدٌنامراض العٌن وجراحتها

باسل سلفٌتً 227
دراسة تقٌٌم ثخانة القرنٌة المركزٌة والمحٌطٌة عند مرضى الداء الرٌثانً 

الروماتوٌدي
17/11/2019تارٌخ / 3903معتز سعد الدٌنامراض العٌن وجراحتها

هٌثم امٌرداش 228
تصنٌع التربٌق باللٌزر ذي النبضات المكروٌة فً عبلج الزرق مفتوح الزاوٌة 

البدئً
 4/9/2019تارٌخ / 3209احمد باسم البٌديامراض العٌن وجراحتها

سن اإلٌاس و عبلقته بالتدخٌنشٌرٌن ٌوسف جلحوم229
امراض الغدد الصم و االستقالب 

و التغذٌة
9/5/2019 تارٌخ 1507زٌنب العرفً

نادٌن محمد زٌن الحسٌنً  230
 لدى المرضى المصابٌن TSHمقارنة مستوٌات الهرمون الحاث للؽدة الدرقٌة 

 والمعالجٌن بالمٌتفورمٌن مع المعالجٌن بعبلجات أخرى2بالداء السكري النمط 

امراض الغدد الصم و االستقالب 

و التغذٌة
13/5/2019تارٌخ / 1558ٌونس قبالن 

العبلقة بٌن محٌط العنق وعوامل الخطر القلبً الوعائًلمى عبد هللا 231
امراض الغدد الصم و االستقالب 

و التغذٌة
22/7/2019تارٌخ / 2606ٌونس قبالن

االء سرمٌنً 232
دور رحبلن الحموض العضوٌة فً تشخٌص األفات العصبٌة االستقبلبٌة عند 

االطفال
27/10/2019تارٌخ / 3685دٌانا االسمرامراض الغدد الصم واالستقالب

احمد محمد مرتضى233
 CHA2DS2-VASc-HSدور مشعرات خطورة حدوث السكتة الدماؼٌة فً الرجفان األذٌنً  

  فً التنبإ بشدة الداء الوعائً اإلكلٌلً عند مرضى الداء CHADS2 و CHA2DS-VAScو 

الوعائً اإلكلٌلً
6/2/2019 تارٌخ 449حسام الدٌن شبلًامراض القلب و االوعٌة

محمد عبد هللا فرفراوي234
 عند مرضى قصور القلب ناقص الجزء المقذوؾ مقارنة Sacubitrilتؤثٌر 

بالعبلج التقلٌدي
21/1/2019 تارٌخ 228عمر القاسمامراض القلب و االوعٌة

ٌاسٌن تركً الفندي235
الخطورة اإلنذارٌة لتطور الرجفان األذٌنً لدى مرضى إحتشاء العضلة القلبٌة 

الحاد المختلط بسوء وظٌفة البطٌن األٌسر
7/4/2019 تارٌخ 1170محمد المباركامراض القلب و االوعٌة

منهل صالح المصري236
تقٌٌم وظٌفة البطٌن االٌمن عبر تخطٌط صدى القلب فً احتشاء جدار العضلة 

القلبٌة السفلى للتنبإ بإصابة القسم القرٌب من الشرٌان اإلكلٌلً االٌمن و احتشاء 

البطٌن االٌمن

9/5/2019 تارٌخ 1505حسام الدٌن شبلًامراض القلب و االوعٌة

انس مالك شانه ساز237
أهمٌة عبلمة المرآة التخطٌطٌة فً احتشاء العضلة القلبٌة الحاد للتنبإ بالشرٌان 

اإلكلٌلً المصاب و وظٌفة البطٌن األٌسر
9/5/2019 تارٌخ 1512احمد رشٌد السعديامراض القلب و االوعٌة

عمار ٌاسر عمران238
القٌمة التشخٌصٌة الختبار االجهاد بتخطٌط القلب الكهربائً فً الكشؾ عن الداء 

القلبً الوعائً عند مرضى المتبلزمة االستقبلبٌة
22/6/2019 تارٌخ2154حسام الدٌن شبلًامراض القلب و االوعٌة
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ٌوشع حسن239
 GRAGEالسجل العالمً للحوادث االكلٌلٌة الحادة " مقارنة بٌن مشعري الخطورة 

فً التنبإ بالداء الوعائً االكلٌلً  "TIMIانحبلل الخثرة فً احتشاء العضلة القلبٌة " و"

STعند مرضى المتبلزمة االكلٌلٌة الحاد دون ارتفاع 

2/7/2019 تارٌخ 2339احمد رشٌد السعديامراض القلب واالوعٌة

خالد ولٌد القج240
المقارنة بٌن موجودات القثطرة القلبٌة بٌن مرضى السكرٌن المصابٌن بمتبلزمة 

STاكلٌلٌة حادة بدون ارتفاع القطعة  
1/7/2019 تارٌخ 2319احمد رشٌد السعديامراض القلب واالوعٌة

اوس قنجراوي 241
تحدٌد االنسداد القرٌبمقابل البعٌد للشرٌان االكلٌلً االٌمن فً احتشاء العضلة 

 فً STالقلبٌة الخلفً السفلً الحاد باستخدام المعاٌٌر الحدٌثة لتبدالت قطعة 

تخطٌط القلب الكهربائً

22/7/2019تارٌخ / 2602حسام الدٌن شبلًامراض القلب واالوعٌة

المغٌرة قصٌراوي 242
تؤثٌر السبٌرونوالكتون على إعادة نمذجة البطٌن االٌسر عند مرضى احتشاء 

العضلة القلبٌة الحاد مع نتاج قلبً محافظ
15/9/2019تارٌخ / 3306احمد رشٌد السعديامراض القلب واالوعٌة

هدف عصام ناجً العابدي243
على االعراض   Sacubitril/valsartan  (LCZ-696)تؤثٌر مركبات  

واالستشفاء عند مرضى قصور القلب الحاد ناقص الجزء المقذوؾ النتاتج عن 

المتبلزمة االكلٌلة الحادة

26/12/2019تارٌخ / 4019عمر القاسم امراض القلب واالوعٌة

نور احمد ضٌف هللا244
دراسة العبلقة بٌن انخفاض ألبومٌن المصل و هبوط الضؽط الشرٌانً خبلل 

التحال عند مرضى التحال الكلوي
9/5/2019 تارٌخ 1511قاسم باشاامراض الكلٌة

محمد سعٌد محمد زهٌر تٌناوي245
دراسة انتشار األذٌة الكلوٌة الحادة بعد جراحة المجازات اإلكلٌلٌة و تحدٌد 

عوامل خطورة حدوثها
9/5/2019 تارٌخ 1502قاسم باشاامراض الكلٌة

دٌاال السٌد 246
دراسة عوامل الخطر لحدوث االأذٌة الكلوٌة الحادة عند االطفال بعد العملٌات 

الجراحٌة القلبٌة
3/9/2019تارٌخ / 3183هالة ونوسامراض الكلٌة عند االطفال

عدي محمد ناصر247
دراسة مسحٌة عبر البث الصوتً األذنً لحدٌثً الوالدة الموضوعٌن على 

األمٌنوؼلٌكوزٌدات الورٌدٌة
9/5/2019 تارٌخ 1506محمد نادر عٌدامراض الولٌد و الخدٌج

9/4/2019 تارٌخ 1215مٌالد النعمةأمراض الجهاز الهضمًعبلقة أعراض داء الجزر المعدي المرٌئً بمشعر كتلة الجسمابراهٌم خلٌل شلهوب248

6/1/2019 تارٌخ 22نعٌم مٌدعجراحة االطفالنتائج استبدال المري فً مستشفى األطفال الجامعً فً دمشقٌاسر احمد مصطفى249

ماهر احمد الطلحو250
نسبة البقٌا بعد اإلصبلح الجراحً لرتق المري و تؤثٌر وزن الوالدة و التشوهات 

القلبٌة فً مستشفى األطفال الجامعً فً دمشق
9/4/2019 تارٌخ 1201محمد سعٌد فلٌونجراحة االطفال

ٌحٌى الٌسقً 251
" كوهٌن"تدبٌر القلس المثانً الحالبً البدئً دراسة مقارنة بٌن داخ المثانة 

للمفاؼرة الحالبٌة" ؼرٌؽوار"وبٌن خارج المثانة 
13/5/2019تارٌخ / 1543مصطفى عبد الجلٌل جراحة االطفال

ٌوسف الحالق252
دراسة للتحقق من صحة مشعر التهاب الزائدة الدودٌة لدى االطفال وربطه مع 

دراسة استباقٌة- موجودات االٌكو 
21/8/2019تارٌخ / 2912جهاد حكٌمجراحة االطفال

وائل ولٌد صهٌون253ً
دراسة تؤثٌر نوع الطعم المستعمل فً المجازات الشرٌانٌة أسفل مستوى الركبة 

على السلوكٌة البدئٌة عند مرضى نقص التروٌة المزمن
3/3/2019 تارٌخ 680هاشم صقرجراحة االوعٌة
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اشرف محمود محمد254
دراسة تؤثٌر المدخل التشرٌحً على االختبلطات الباكرة بعد الجراحات المجراة 

على االبهر البطنً تحت الكلوٌٌن
11/6/2019 تارٌخ 1919هاشم صقرجراحة االوعٌة

منتظر البزال 255
دراسة تؤثٌر نوع الرقعة المستعملة على نتائج تجرٌؾ الشرٌان السباتً الباطن 

التقلٌدي المرافق للمجارات االكلٌلٌة
3/9/2019تارٌخ / 3193محمد علً النحاسجراحة االوعٌة

رواد عباس 256
قاعدة - مقارنة السلوكٌة والنضج بعد اجراء ناسور شرٌانً ورٌدي عضدي 

للتحال بمرحلة واحدة أو على مرحلتٌن
15/9/2019تارٌخ / 3303عبد الرحمن االٌوبًجراحة االوعٌة

مجدي ناصٌف الحمود257
التضٌٌق تحت األبهري الؽشائً المعزول التدبٌر و النتنائج فً مستشفى جراحة 

القلب الجامعً بدمشق
21/1/2019 تارٌخ 222غسان مرادجراحة القلب

1/7/2019 تارٌخ 2317تمام ٌوسفجراحة القلبالنتائج الجراحٌة لتضٌق الصمام االبهري الوالدي عند االطفالالحسن محمد عبد الرحمن258

منال مروان شٌخ259ً
تؤثٌر تعوٌض الفٌتامٌن د على االستجابة للعبلج الكٌمٌائً المناعً عند مرضى 

لمفوما الخلٌة البائٌة الكبٌرة المنتشرة
12/5/2019 تارٌخ 1522عبٌر قداردم و اورام

محمد صالح االحمد260
دراسة - واقع حروق المري بالكاوٌات فً مشفى األطفال الجامعً بدمشق 

تحلٌلٌة راجعة
25/2/2019 تارٌخ 613مازن الحدادطب االطفال

حسن سهٌل ٌزبك261
الحدوث , العوامل - دراسة إنتانات البولٌة عند األطفال بمشفى األطفال الجامعً 

المإهبة , الجراثٌم الممرضة و تحسسها على الصادات
21/1/2019 تارٌخ 220مجٌب ملحمطب االطفال

13/5/2019تارٌخ / 1559بشٌر خلٌلطب االطفالالتظاهرات السرٌرٌة البدئٌة عند االطفال المصابٌن بالذئبة الحمامٌة الجهازٌةاٌمان شحادة 262

راما الحسن 263
االحداث الطبٌة عبلجٌة المنشؤ الواقعة فً شعبة العناٌة الخاصة بحدٌثً الوالدة 

فً مستشفى االطفال الجامعً
20/5/2019تارٌخ / 1681محمد نادر عٌدطب االطفال

13/5/2019تارٌخ / 1544بشٌر خلٌلطب االطفالالتظاهرات المخبرٌة البدئٌة عند االطفال المصابٌن بالذئبة الحمامٌة الجهازٌةلودي سكرٌة 264

والء حمصً الجاسم 265
االهمٌة التشخٌصٌة الرتفاع مستوٌات أضداد ترانس ؼلوتامٌناز فً الداء الزالقً 

دون الحاجة الجراء خزعة أمعاء فً مشفى االطفال الجامعً
30/7/2019تارٌخ / 2739مازن حدادطب االطفال

بسام الحمود 266
اختبلطات قثطرة الورٌد المركزي الموجه باالٌكو مقارنة مع الطرٌقة التقلٌدٌة 

لدى االطفال
3/9/2019تارٌخ / 3194بسام الحمودطب االطفال

حازم اللبابٌدي 267
الصادات التخبرٌة عند مرضى حمى نقص العدالت فً مشفى االطفال الجامعً 

بدمشق
3/9/2019تارٌخ /3179عثمان حمدانطب االطفال

اسماء عثمان 268
دراسة التظاهرات السرٌرٌة والمخبرٌة البدئٌة عند االطفال المصابٌن بالتهاب 

الجلد والعضبلت الشبابً
15/9/2019تارٌخ / 3308بشٌر خلٌلطب االطفال
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غادة العودة 269
الجراثٌم المعزولة فً االنتانات الصدرٌة عند مرضى الداء اللٌفً الكٌسً 

وحساسٌتها للصادات
15/9/2019تارٌخ / 3310عصام انجقطب االطفال

15/9/2019تارٌخ / 3305مجٌب ملحمطب االطفالالتهاب الشؽاؾ االنتانً عند االطفال فً مشفى االطفال الجامعً بدمشقجاكلٌن العقبانً 270

سمٌة عسكر 271
دراسة العوامل االنذارٌة لقصور الكبد الصاعق التالً اللتهاب الكبد فٌروسً 

"أ"بالحمة
15/9/2019تارٌخ / 3304عصام انجقطب االطفال

4/9/2019تارٌخ / 3210محمد المباركطب االورامدراسة السمٌة القلبٌة للتراستوزوماب عند مرضى سرطان الثديدانا ابو سمرة 272

علً العٌسى 273
التنبإ بالسمٌة الدموٌة للعبلج الكٌماوي اعتماداً على الجرعة بالنسبة الى الكٌلو 

عند مرضى االورام" الؽث"ؼرام من كتلة الجسم الفعلٌة 
طب االورام

ماهر سٌفو مشرف ومشاركة 

بٌان السٌد مشاركة
15/9/2019تارٌخ / 3311

مروة الست الخباز 274
دراسة فعالٌة المعالجة بالفٌنورلبٌن الفموي فً الصٌانة لدى مرضى سرطان 

الرئة ؼٌر صؽٌر الخبلٌا المتقدم واالنتقالً بعد المعالجة الكٌماوٌة بامبلح الببلتٌن
16/10/2019تارٌخ / 3600مروان بشورطب االورام

انس الزهر 275
الموضوعٌن على  " Guillain - Barre" المشعرات االنذارٌة عند مرضى 

التهوٌة األلٌة
27/10/2019تارٌخ / 3693غسان حمزةاالمراض العصبٌة

دٌا المسعد 276
لدى مرضى التصلب " ANA" دراسة معدل انتشار اٌجابٌة أضداد النوى 

اللوٌحً
27/10/2019تارٌخ / 3687محمد شحادة آغا االمراض العصبٌة

27/10/2019تارٌخ / 3695عبد الرحمن حمادٌةالجراحة العامةتدبٌر التهاب المعثكلة النخريانس علٌلو 277

ٌاسر مدٌنة 278
- دور الرأب الثربً فً التدبٌر الجراحً للجوؾ المتبقً للكٌسات المائٌة الكبدٌة 

دراسة مقارنة
17/11/2019تارٌخ / 3901عبد الرحمن حمادٌةالجراحة العامة

14/11/2019تارٌخ / 3870عمار الراعًالجراحة العامةدراسة مقارنة- طرائق االصبلح الجراحً الندحاقات جدار البطن رامً المصطفى 279

جكر خوٌن عمر 280
دراسة النتائج قصٌرة االمد السرٌرٌة والشعاعٌة لخزع سكارؾ فً اصبلح 

االبهام االروح
27/10/2019تارٌخ / 3684جابر ابراهٌمالجراحة العظمٌة

نور سبٌنً 281
 المتعلقة بالبدانة OHSدراسة العوامل المنبئة لحدوث متبلزمة نقص التهوٌة 

OSAعند مرضى توقؾ التنفس االنسدادي أثناء النوم 
13/11/2019تارٌخ / 3855حسام البردان امراض الجهاز التنفسً

دالٌة االٌوبً 282
الترابط بٌن مستوٌات الهرمون المنبه للجرٌبات فً المصل المتعلقة بالعمر 

والداء التنكسً عند النساء بعد سن االٌاس
13/11/2019تارٌخ / 3852ماجد عبود امراض الجهاز الحركً

غدٌر ماردٌنً 283
تؤثٌر مشابهات السوماتوستاتٌن طوٌلة األمد على مستوٌات هرمون النمو عند 

مرضى ضخامة النهاٌات بعد الجراحة ؼٌر التامة
17/11/2019تارٌخ / 3904ٌونس قبالن امراض الغدد واالستقالب
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27/10/2019تارٌخ / 3689اسد ابراهٌم طب االطفالدراسة فرط نشاط الدرق عند االطفال دراسة حشوٌةاحالم الطوالبة 284

27/10/2019تارٌخ / 3690مجٌب ملحمطب االطفالدراسة أخماج التحوٌلة الدماؼٌة الصفاقٌة عند االطفالحماد ابو حجٌلة 285

حسن العلٌوي 286
دراسة تؽٌرات القلب التخطٌطٌة والصدوٌة والمخبرٌة عند مرضى االختناق حول 

الوالدة
27/10/2019تارٌخ / 3688جهاد قزح طب االطفال

وعد الكوٌفً 287
دراسة التشوهات الهضمٌة لدى الولدان المقبولٌن فً وحدة العناٌة المشددة 

لحدٌثً الوالدة فً مشفى االطفال الجامعً
13/11/2019تارٌخ / 3851محمد نادر عٌدطب االطفال

13/11/2019تارٌخ  /3849دٌانا االسمر طب االطفالدراسة الحالة التؽذوٌة لبلطفال المصابٌن باالورام قٌد العبلج الكٌماوياسراء حاج حمود 288

اٌة حمادة 289
داسة الجراثٌم المسببة اللتهاب االذن الوسطى القٌحً لدى االطفال المقبولٌن فً 

مشفى االطفال وحساسٌتها للصادات
طب االطفال

عصام انجق ومشاركة احمد 

مصطفى
17/11/2019تارٌخ / 3902

رزان حدٌدي 290
 لدى مرضى سرطان Abirateroneدراسة فعالٌة المعالجة بؤسٌتات 

البروستات النقائلً
13/11/2019تارٌخ / 3850مضر بكور طب االورام

محمد محمد ابن ماجد 291
- 6 بعدم تحمل جرعات NUDT15عبلقة التعدد الشكلً لجٌن 

Mercaptopurineعند المصابٌن باالبٌضاض اللمفاوي الحاد 
طب االورام

ماهر سٌفو ومشاركة مجد 

الجمالً
 25/11/2019تارٌخ / 3994

موسى العلً 292
 فً السمٌة المحرضة بمثبطات CYP2D6تؤثٌر التعدد الشكلً لجٌن 

Tyrosine Kinaseلدى مرضى سرطان الرئة ؼٌر صؽٌر الخبلٌا 
طب االورام

ماهر سٌفو ومشاركة لمى 

ٌوسف
 1/12/2019تارٌخ / 4039

عباس الراع293ً
دعم الوظٌفة االنبساطٌة وضؽط االرواء االكلٌلً كاستراتٌجٌة جدٌدة للعناٌة 

القلبٌة عند االطفال
11/6/2019 تارٌخ 1913سمٌر سروراالمراض القلبٌة عند االطفال

3/3/2019 تارٌخ 673(مشرؾ مشارك)نزار الضاهر+ رائد ابو حرب (الخمجٌة)االمراض المعدٌة العبلج الموجه بالعبلمات و األعراض السرٌرٌة لحمى نقص العدالتدكتوراه  /علً الرستم 294

راما محمد جدٌد295
اإلمعائٌات المقاومة على مركبات الكاربابٌنٌم , عوامل الخطورة و خٌارات العبلج 

المتاحة
12/5/2019 تارٌخ 1523عصام انجقاالمراض المعدٌة عند االطفال

صفاء نواف قطلٌش296
دور المشعرات اإلنذارٌة و العبلجٌة الجدٌدة و المنبثقة المتعلقة بالبٌئة المجهرٌة 

الورمٌة و عبلقتها بالمشعرات المعٌارٌة فً سرطانة الثدي الؽازٌة
الباثولوجٌا و الباثولوجٌا الخلوٌة

اٌمن + محمد اٌاد الشطً 

(مشرف مشارك)صمون
31/3/2019 تارٌخ 1057

3/9/2019تارٌخ / 3181عزام ابو طوقالتولٌد وامراض النساءتؤثٌر فك االلتصاقات عن طرٌق تنظٌر البطن على األلم الحوضً المزمندكتوراه /عبلة شدود 297

دكتوراه / محمود علوش 298
دور االٌكو دوبلر فً الثلث الثانً من الحمل فً كشؾ التشوهات القلبٌة لدى 

االجنة
التولٌد وامراض النساء

سوزان الطبرانً مشرف 

ومشاركة سمٌر سرور
16/9/2019تارٌخ / 3314
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دكتوراه /ضٌاء بلقٌس299
مقارنة جدٌدة فً شد البطن الجراحً بتوظٌؾ شفط الدهون الواسع ودراسة 

سبلمتها
16/10/2019تارٌخ / 3594معن العٌسمًالجراحة التجمٌلٌة و التصنٌعٌة

وسٌم بدٌع احمد300
المجازة المعدٌة الصؽرى مقابل قطع المعدة الطوالنً فً عبلج النمط الثانً من 

دراسة تجرٌبٌة مضبوطة ؼٌر معشاة- الداء السكري 
الجراحة العامة

ٌونس + عبد الغنً الشلبً 

(مشرف مشارك)قبالن
30/4/2019 تارٌخ 1440

دكتوراه /نور راشد 301
الحلمة مع الترمٌم - نتائج استئصال الثدي المحافظ على الجلد مع مركب الهالة 

المباشر بحشوة صنٌعة مع أو بدون شرٌحة عضلٌة من العضلة
الجراحة العامة

محمد األحمد ومشاركة أنور 

الحسٌنٌة
7/8/2019تارٌخ / 2844

دكتوراه  /وسام كحل 302
دراسة النتائج القرٌبة و المتوسطة للتدبٌر الجراحً ألورام البطٌن الثالث فً 

مشافً جامعة دمشق
28/3/2019 تارٌخ 1028علً عربًالجراحة العصبٌة

دكتوراه/خزامى زرٌق 303
دراسة الطفٌلٌات المعوٌة عند مرضى القصور الكلوي المزمن الموضوعٌن على 

الدٌال الدموي
25/12/2019تارٌخ / 3998عبٌر الكفري ومشاركة قاسم باشا الطب المخبري

9/5/2019 تارٌخ 1514مطٌع الكرمالعناٌة المشددة عند االطفالدراسة حركة الحجاب الحاجز باألمواج الصوتٌة كمشعر تنبإي لنجاح الفطامدعاء خالد حجازي الباشا304

305
اسماء محمد دٌب 

دكتوراه/ شحاده

تؤثٌر الببلزما الؽنٌة بالصفٌحات على عودة النمو العصبً فً أذٌات االعصاب 

المحٌطٌة
12/3/2019تارٌخ / 833صبحً البحري الفٌزٌولوجٌا الطبٌة

دكتوراه  /بشار المصري 306
دور قٌاس المرونة النسٌجٌة عبر اإلٌكو التنظٌري فً تحدٌد نمط اآلفات المقٌمة 

فً البنكرٌاس
21/1/2019 تارٌخ 210اٌمن علًامراض الجهاز الهضمً

دكتوراه/ محمد ظفر هللا عسكر 307
استخدام تقنٌة رإٌة الحاسب و خوارزمٌات التعلم العمٌق للتمٌٌز بٌن الصور 

الطبوؼرافٌة للقرنٌات الطبٌعٌة و المخروطٌة و المشتبه بها
امراض العٌن و جراحتها

مدحت + ٌسرى حدة 

(مشرف مشارك)الصوص
13/5/2019 تارٌخ 1540

دكتوراه /فراس االشقر308
اؼبلق ثقوب اللطخة بتقنٌة شرٌحة الؽشاء المحدد الداخلً المقلوبة المعدلة وسدادة 

اللطخة بالدم ذاتً المنشؤ الممزوج بالؽلوكوز دون الدك بالؽاز ودون اتخاذ وضعٌة بعد 

الجراحة

2/7/2019 تارٌخ 2336احمد باسم البرٌديامراض العٌن وجراحتها

4/8/2019تارٌخ / 2781أحمد باسم البرٌديامراض العٌن وجراحتهاالمقاربة الجراحٌة النخفاض ضؽط العٌن المزمن قبل الضموريدكتوراه /فرحان البلٌخ 309



المشرفاالختصاصعنوان البحثاسم الطالبالتسلسل
رقم و تارٌخ تسجٌل 

الموضوع



المشرفاالختصاصعنوان البحثاسم الطالبالتسلسل
رقم و تارٌخ تسجٌل 

الموضوع





27/10/2019تارٌخ / 3696

26/11/2019تارٌخ / 4020

27/10/2019تارٌخ / 3692

13/11/2019تارٌخ / 3853





 23/12/2019تارٌخ / 4292



27/10/2019تارٌخ / 3691

27/10/2019تارٌخ  /3699



 23/12/2019تارٌخ / 4316

 23/12/2019تارٌخ / 4315



13/10/2019تارٌخ / 3546

27/10/2019تارٌخ / 3698



 23/12/2019تارٌخ / 4314

25/12/2019تارٌخ / 3995

22/8/2019تارٌخ / 29232



27/10/2019تارٌخ / 3697

09/05/2019 تارٌخ 1501 



13/10/2019تراٌخ / 3547

 23/12/2019تارٌخ / 4313

26/12/2019تارٌخ / 4018



13/10/2019تارٌخ / 3221

23/12/2019تارٌخ / 4312

 23/12/2019تارٌخ / 4293

25/12/2019تارٌخ / 3997



 25/12/2019تارٌخ / 3996

16/10/2019تارٌخ / 3599

26/12/2019تارٌخ / 4017

27/10/2019تارٌخ / 3694



28/11/2019تارٌخ / 4033

27/10/2019تارٌخ / 3686

24/11/2019تارٌخ / 3967

27/10/2019تارٌخ / 3683



 22/12/2019تارٌخ / 4294





17/11/2019تارٌخ / 3903

27/10/2019تارٌخ / 3685



26/12/2019تارٌخ / 4019





16/10/2019تارٌخ / 3600

27/10/2019تارٌخ / 3693

27/10/2019تارٌخ / 3687

27/10/2019تارٌخ / 3695

17/11/2019تارٌخ / 3901

14/11/2019تارٌخ / 3870

27/10/2019تارٌخ / 3684

13/11/2019تارٌخ / 3855

13/11/2019تارٌخ / 3852

17/11/2019تارٌخ / 3904



27/10/2019تارٌخ / 3689

27/10/2019تارٌخ / 3690

27/10/2019تارٌخ / 3688

13/11/2019تارٌخ / 3851

13/11/2019تارٌخ  /3849

17/11/2019تارٌخ / 3902

13/11/2019تارٌخ / 3850

 25/11/2019تارٌخ / 3994



16/10/2019تارٌخ / 3594

25/12/2019تارٌخ / 3998






