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عالء سلوم 1
 ونسبة العدالت الى اللمفاويات المحيطية كمشعر Cفائدة كل من البروتين االرتكاسي 

هام لالنتان لدى مرضى التشمع المقبولين في المشفى
8/1/2018تاريخ /78رائد ابو حرب االمراض الباطنة

هبه ايوب 2
اهم عوامل الخطر المؤهبة لالنتانات البولية المسببة بالعصيات الكولونية المقاومة على 

البيتاالكتامازواسعة الطيف عند المرضى المقبولين بالمستشفى
8/1/2018تاريخ  / 80نزار الضاهر االمراض الباطنة

8/1/2018تاريخ / 76عمر القاسم االمراض الباطنةأنماط االصابات االكليلية عند مرضى السكرييامن حسين 3

آالء الخيوتي 4
 في تقييم شدة Ranson Score كمشعر إنذاري لزيادة دقة CRPاستخدام الـ 

وانذار التهاب البنكرياس الحاد
 4/2/2018تاريخ / 455ايمن علي االمراض الباطنة

11/2/2018تاريخ /  587غسان حمزة االمراض الباطنةالنشبات االقفارية الفجوية عوامل الخطورة والتظاهرات السريريةامجد كركي 5

مروى غزال 6
عالقة ارتفاع العدالت وتطوير قصور القلب االحتقاني بعد احتشاء العضلة القلبية 

االمامي الحاد
15/4/2018تاريخ / 1528عمر القاسم االمراض الباطنة

طارق طاليع 7
 2 و االعراض الناتجة عنه عند مرضى الداء السكري النمطB12انتشار عوز فيتامين 

المعالجين بالميتفورمين
26/3/2018تاريخ / 1067زينب العرفي االمراض الباطنة العامة

عبد هللا بكري8
دراسة بيلة األلبومين كعامل للتنبؤ باإلنذار و الوفيات داخل المستشفى لدى مرضى 

المتالزمة اإلكليلية الحادة
26/3/2018تاريخ / 1080عمر القاسم االمراض الباطنة العامة

حسن كرنبه9
الشذوذات التخطيطية المشاهدة عند مرضى المتالزمة االكليلية الحادة و تبدالتها خالل 

 ساعة24
29/4/2018تا / 1665عمر القاسم االمراض الباطنة العامة

غادة المنصور 10
والريتينوئيد الموضعي  % 1.2دراسة فعالية العالج التشاركي بين الكليندامايسين 

بالمقارنة مع العالج بالميترونيدزول الموضعي في عالج وردية الوجه% 0.025

االمراض الجلدية واالمراض 

المنقولة بالجنس
8/1/2018تاريخ / 79نضال حمادي 

هلن خليل 11
فائدة اضافة االتورفاستاتن الى بيتاميتازون فاليرات عند مرضى الصداف اللويحي 

المزمن

االمراض الجلدية واالمراض 

المنقولة بالجنس
21/1/2018تاريخ / 254نعمات الصغير 

ديانا دهموش 12
والعالج القري في عالج الثآليل % 5دراسة مقارنة بين محلول ماءات البوتاسيوم 

التناسلية عند االناث

االمراض الجلدية واالمراض 

المنقولة بالجنس
 11/2/2018تاريخ / 591ايهم بدران 

محمد الشوا 13
 العتالل االعصاب عند مرضى متالزمة AMANشيوع الشكل المحواري الحركي 

غيالن باربيه
8/1/2018تاريخ  /77ياسر صالح االمراض العصبية

اميرة الخضير القحف 14
دراسة فائدة معايرة الكتات المصل للتشخيص التفريقي بين االختالجات المقوية الرمعية 

المعممة والنوب الالصرعية نفسية المنشأ والغشي
25/2/2018تاريخ / 790محمد بشار اسكندر االمراض العصبية عند االطفال

8/1/2018تاريخ / 81سمير سرور االمراض القلبية عند االطفالالتقييم الصدوي للقناة الشريانية ذات الفعالية الديناميكية الدموية الهامة عند الخدجسومر الحوراني 15

أحمد ديب 16
العوامل الممرضة المسببة لذات الرئة المكتسبة بالمنفسة في وحدات العناية المشددة 

في مستشفى المواساة
4/2/2018تاريخ / 496نزار الضاهر االمراض المعدية

عامر حسن 17
دراسة دور الستيروئيدات في تخفيض عقابيل التهاب السحايا الجرثومي في مشفى 

االطفال الجامعي بدمشق
22/2/2018تاريخ / 748عصام انجق االمراض المعدية عند االطفال

8/1/2018تاريخ  /82مازن الحداد االمراض الهضمية عند االطفالدراسة عالقة رتق الطرق الصفراوية خارج الكبد بالفيروس المضخم للخالياعمار الفروخ 18

محمد الحريري 19
مقارنة بين اوندانسيترون وميدازوالم في معالجة الغثيان واالقياء بعد التخدير الشوكي 

للعمليات القيصرية
8/1/2018تاريخ  /69نضال جنبكلي التخدير واالنعاش ومعالجة االلم

4/2/2018تاريخ / 497سمر قباني التخدير واالنعاش ومعالجة االلمدراسة مقارنة بين التخدير العام والتخدير الناحي في عمليات تجريف بطانة السباتيديما عوض 20

هيثم سليمان21
مقارنة التصوير باالمواج فوق الصوتية و الطبقي المحوري بتشخيص كسور عظم 

االنف

التشخيص الشعاعي و التصوير 

الطبي
29/4/2018تا / 1664محمد نبوغ العوا

ريما االسعد 22
مقارنة مفهوم التنشؤ داخل ظهارة بطانة الرحم مع تصنيف منظمة الصحة العالمية 

"WHO " لفرط تصنع بطانة الرحم

التشريح المرضي والخلويات 

المرضية
22/2/2018تاريخ / 750فريز أحمد 

ميس صالح 23
دراسة العوامل الباثولوجية التنبؤية بوجود نقائل الى العقد اللمفية في سؤرطان الثدي 

البدئي عند النساء

التشريح المرضي والخلويات 

المرضية
22/2/2018تاريخ / 745ياسر السيد علي 

8/1/2018تاريخ / 54بشار الكردي التوليد وامراض النساءعالقة مشعرات الصفيحات في تشخيص متالزمة المبيض متعدد الكيساتعال يوسف 24

26/3/2018تاريخ / 1086كنعان السقا بدال من عماد الدين التنوخي التوليد وامراض النساءدراسة العالقة بين تركيز المستويات المصلية للتستوسترون الحر ومقدمة االرتعاجرنيم الغبرا 25

نور السيد 26
دراسة نسبة الصفيحات الى اللمفاويات كمشعر في تشخيص انبثاق االغشية الباكر قيل 

تمام الحمل
26/3/2018تاريخ / 1076محمود سبسوب التوليد وامراض النساء

رشا عباس 27
دقة القطر المخيخي المستعرض المقاس باالمواج فوق الصوتية في تقدير العمر 

الحملي لدى االجنة الطبيعية والمصابة بنقص النمو غير المتناظر داخل الرحم في 

النصف الثاني من الحمل

26/3/2018تاريخ / 1078كنعان السقا التوليد وامراض النساء

كوكب السيد 28
قياس طول عنق الرحم بفائق الصوت المهبلي لتمييز المخاض الحقيقي من الكاذب عند 

الحوامل في تمام الحمل
26/3/2018تاريخ / 1070هيثم عباسيالتوليد وامراض النساء

حسام النجم29
اهمية زاوية التقدم المقاسة باستخدام االمواج فوق الصوتية عبر العجان في التنبؤ 

بنمط الوالدة عند بدء تطاول الطور الثاني من المخاض
26/3/2018تاريخ /1071جميل طالبالتوليد وامراض النساء

12/4/2018تاريخ / 1496مروان الزياتالتوليد وامراض النساءالتنبؤ الصدوي باندحاق ندبة القيصرية عند السيدات مع سوابق قيصريةرهام زيدان30

رفيف حداقي31
مقارنة بين البروجسترون و النيفيدبين كمعالجة داعمة لمنع عودة المخاض المبكر 

المتوقف
26/4/2018تاريخ / 1657مروان الزياتالتوليد وامراض النساء

رنيم االحمد32
تقدير وزن الجنين بتمام الحمل باالعتماد على قياس سماكة النسيج الرخو فوق 

منتصف عظم الفخذ و طول عظم الفخذ الجنيني بواسطة فائق الصوت
26/4/2018تا / 1656صالح شيخةالتوليد وامراض النساء

لينا عزيز كاظم العبادي33
تحديد موضع المشيمة بفائق الصوت عبر العجان و مقارنته بفائق الصوت عبر المهبل 

في النزف قبل الوالدة
26/4/2018تا / 1654تمام االشقرالتوليد وامراض النساء

26/4/2018تا / 1653محمود سبسوب التوليد وامراض النساءعوامل الخطورة لتمزقات القناة التناسلية خالل الوالدة المهبليةحنان النعيمي34

انعام احمد طه35
مقارنة دقة ارتفاع قعر الرحم مع وزن الجنين المقدر بفائق الصوت في التنبؤ بالوزن 

في تمام الحمل
20/5/2018تا / 1906ميادة روميةالتوليد وامراض النساء

التوليد وامراض النساءالعالقة بين موقع المشيمة و نتاج الحملسهى خباز 36
عزام ابو طوق بدال من التنوخي 

الشهير بشيخ سروجية
20/5/2018تا / 1901

سهى الغضبان37
انتشار البيلة الجرثومية الالعرضية بين النساء الحوامل في مشفى التوليد الجامعي في 

دمشق و عوامل خطورتها
16/5/2018تا / 1881بشار الكردي التوليد وامراض النساء

2018/2017رســـائـــل الـــدراســـات الـــعــلــيـــا والـــدكـــتــــوراه الــمــســـجــــلــــة فـــي كـــلــيــة الــطـــب الــبــشـــري خالل العام الدراسي 



رقــم و تــاريــخ تــســجـيـل الـمـوضـوعالـــمــشــــرفاالخــتـــصــــاصعـــنــوان الــبـــحــــثاســــم الـــطــالـبالتسلسل

2018/2017رســـائـــل الـــدراســـات الـــعــلــيـــا والـــدكـــتــــوراه الــمــســـجــــلــــة فـــي كـــلــيــة الــطـــب الــبــشـــري خالل العام الدراسي 

ليالس كدو38
انتشار الداء السكري الحملي و عوامل الخطورة المتعلقة به لدى الحوامل في مشفى 

التوليد الجامعي
20/5/2018تا / 1963صالح شيخةالتوليد وامراض النساء

18/1/2018تاريخ / 249عدنان احمد الجراحة البوليةدراسة مقارنة- تدبير اورام المثانة عند الشباب تحت سن الخمسين حمزة صافي نصر 39

ورد علي 40
دراسة نتائج استئصال البروستات البسيط واختالطاته القريبة والبعيدة في سياق معالجة 

ضخامة البروستات السليمة
4/2/2018تاريخ / 460ابراهيم برغوث الجراحة البولية

 4/2/2018تاريخ / 461صالح رمضان الجراحة البوليةSnodgrassنتائج االصالح الجراحي لالحليل التحتي حسب طريقة وائل الحسين 41

22/2/2018تاريخ / 747مازن علوش الجراحة البوليةدراسة مقارنة نتائج التقنيات المختلفة لزرع الحالب لدى مرضى زرع الكليةعاصم السالمة 42

محمد الغالول 43
كمعيار للتحويل البولي التالي الستئصال (بريكر)التحويل البولي باستخدام القنية الدقاقية 

المثانة الجذري بسبب سرطان المثانة
26/3/2018تاريخ / 1075سمير العنزاوي الجراحة البولية

نزار ابو الجدايل44
مقارنة نتائج و اختالطات عالج دوالي الحبل المنوي عبر المداخل الجراحية ، خلف 

البريتوان ، تحت اإلربي و اإلربي في مشفيي األسد و المواساة الجامعيين بدمشق
26/3/2018تاريخ / 1082مازن علوش الجراحة البولية

انس سعد45
دراسة نتائج استئصال البروستات الجذري في مشافي جامعة دمشق خالل االعوام 

2017 حتى 2015
26/3/2018تاريخ / 1074صالح الدين رمضانالجراحة البولية

ابراهيم بوبس46
اهمية استئصال البروستات التام المرافق الستئصال المثانة الجذري عند مرضى اورام 

المثانة
26/3/2018تاريخ / 1066سمير العنزاوي الجراحة البولية

26/4/2018تا / 1655عدنان احمد الجراحة البوليةمقاربة تضيقات االحليل الرضية عند الذكورثامر فلحوط47

4/2/2018تاريخ / 471علي عمار الجراحة التجميلية والتصنيعيةالعالج الجراحي لحاصات الفروة الندبية باستخدام الموسعات النسيجيةيعقوب العجي 48

احمد العجه 49
االصالح على مرحلة واحدة او مرحلتين في مشافي جامعة : أذيات الكولون الرضية 

دمشق
4/2/2018تاريخ / 457محسن بالل الجراحة العامة

4/2/2018تاريخ / 465محمد االحمد الجراحة العامةتدبير أذيات الكبد في الطلق الناريابي حمود 50

انس جمعة 51
دراسة مقارنة بين أورام الزاوية الكولونية اليمنى واليسرى من حيث الشيوع 

والتشخيص والتدبير والنكس
26/3/2018تاريخ / 1083احمد ابو قاسم الجراحة العامة

انصار نزيهه 52
دراسة مقارنة عند المريضات المصابات بالسرطانة القنوية الغازية بين حالتي العقد 

اللمفية االبطية المحرفة السليمة والخبيثة
04/02/2018احمد ابو قاسم الجراحة العامة

عاصم شداد53
مقارنة نتائج استئصال اورام المستقيم المتقدمة مع او بدون عالج شعاعي و كيماوي 

قبل الجراحة
4/4/2018تاريخ / 1308عمار الراعي الجراحة العامة

عالء أحمد 54
دراسة مقارنة في نتائج تجريف العقد اللمفية بين الجراحة التنظيرية والجراحة 

 في مشافي جامعة 2018-2011المفتوحة في سرطان الكولون االيسر والمستقيم 

دمشق التعليمية

26/3/2018ترايخ / 1087محمد قربي الجراحة العامة

عالء عجان55
األنسولينوما في مشافي جامعة - التدبير الجراحي ألورام البنكرياس المفرزة لألنسولين 

دمشق
12/4/2018تاريخ / 1497محمد قربي بدال من حمود نصرالجراحة العامة

26/3/2018تاريخ / 1079عبد الرحمن حمادية الجراحة العامةدراسة عوامل خطورة النواسير البنكرياسية بعد اجراء ويبلكنان صبح 56

7/3/2018تاريخ / 958سامر سارة الجراحة العامةدراسة مقارنة- دور البروتين االرتكاسي سي في تشخيص التهاب الزائدة الدودية فاطمة الزهراء المحمد 57

فارس الطير58
-2017االختالطات التالية لجراحة اورام المستقيم في مشافي جامعة دمشق بين عامي 

2019
4/4/2018تاريخ / 1309رضوان االحمدالجراحة العامة

فادي سريول 59
النتائج القريبة والمتوسطة للتدبير الجراحي لمرضى كيسات القناة الجامعة في مشافي 

دمشق الجامعية
26/3/2018تاريخ / 1089محمد أحمد الجراحة العامة

مروة الجباوي 60
دراسة مقارنة بين عالقة عرض حواف القطع والنكس الموضعي في الجراحة 

المحافظة على الثدي لسرطان الثدي القنوي الموضع
4/2/2018تاريخ / 506عمار الراعي الجراحة العامة

مجد قنبس 61
و الحفاظ  (الحرقفي اإلربي و الحرقفي الخثلي  )دراسة مقارنة بين قطع العصبين 

عليهما في رتق الفتوق اإلربية بالطريقة المفتوحة في مشافي جامعة دمشق التعليمية
4/4/2018تاريخ / 1306عبد الرحمن حمادية الجراحة العامة

محمد ابو زرد62
دراسة مقارنة بين اختالطات قطع المعدة الطولي بالتنظير لمعالجة البدانة مع تدعيم خط 

الستابلر بالخياطة و بدونه في مشافي جامعة دمشق
4/4/2018تاريخ / 1307عبد الغني الشلبيالجراحة العامة

محمد فادي الكردي 63
دراسة مقارنة بين استئصال الطحال في سياق االمراض الدموية بين الجراحة التنظيرية 

والمفتوحة في مشافي جامعة دمشق
15/2/2018تاريخ / 698حمود حامدالجراحة العامة

13/5/2018تا / 1817محمد قربي بدال من حمود نصرالجراحة العامةدراسة مقارنة- خبرة مشافي جامعة دمشق في تدبير الخراجات الكبدية زين شبانه64

جوزيف راجحه65
دراسة النتائج القريبة و المتوسطة للتدبير الجراحي لنواسير السائل الدماغي الشوكي 

التالية للرض في القاعدة األمامية للقحف في مشافي جامعة دمشق
12/4/2018تاريخ / 1492علي عربيالجراحة العصبية

زياد جراد66
دراسة النتائج القريبة و المتوسطة لالستئصال الجراحي الورام جناح الوتدي السحائية 

في مشافي جامعة دمشق
12/4/2018 تاريخ 1499علي عربيالجراحة العصبية

عبد اللطيف العطية 67
مقارنة نتائج العالج المحافظ بالسبايكا الجبسية والجراحي باسياخ االيالستيك لتدبير 

كسور جدل الفخذ عند االطفال
11/2/2018ترايخ / 589رستم مكية الجراحة العظمية

4/2/2018تاريخ / 505جابر ابراهيم الجراحة العظميةالنتائج السريرة والشعاعية الستجدال كسور جسم الفخذ عند االطفال بااليالستكحسام دغمه 68

22/2/2018تاريخ / 452جابر ابراهيم الجراحة العظميةالنتائج السريرة الباكرة لاليثاق الثالثي في مشافي وزارة التعليم العالي بجامعة دمشقمحمد شاشو 69

22/2/2018تاريخ  /749ياسر اسكندر الجراحة العظميةنتائج الرد المفتوح والتثبيت الداخلي لكسور بارتون في النهاية القاصية لعظم الكعبرةمحمد حسن 70

26/3/2018تاريخ / 1077جابر ابراهيم الجراحة العظميةدراسة نتائج استجدال كسور النهاية القريبة للعضد باستخدام الصفائح المقفلةرمضان حسن71

رغد الصباغ72
دراسة الفطور المسببة لسعفة الجسد عند مراجعي مشفى االمراض الجلدية الجامعي 

بدمشق
12/4/2018تاريخ / 1491امال عسافالطب المخبري

بشرى الزعبي73
دراسة الفطور المسببة لسعفة الرأس عند مراجعي مشفى االمراض الجلدية الجامعي 

بدمشق
12/4/2018تاريخ / 1498امال عسافالطب المخبري

براءه شيخ القصير74
مستويات األلبومين المعدل باإلقفار عند مرضى التهاب الزائدة الدودية قبل العمل 

الجراحي و بعده
16/5/2018تا / 1882(مشرف مشارك)سامر سارة + يوسف بركات الطب المخبري

مارينا الحجه75
دوافع التعاطي االول و عالقته مع االستمرار بالتدخين خالل االزمة عند عينة من طالب 

جامعة دمشق- كلية الطب البشري 
26/3/2018 تاريخ 1088يوسف لطيفهالطب النفسي
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بسمة سكر 76
تأثير العالج الشعاعي المتمم على البقيا الخالية من المرض عند مرضى سرطان باطن 

الرحم في مشفى البيروني الجامعي
21/1/2018تاريخ / 252مضر بكور المعالجة الشعاعية لالورام

22/2/2018تاريخ / 751عصام االمين امراض االذن واالنف والحنجرةالتقييم السمعي لالطفال المصابين بالتهاب سحايا جرثومي حادمحمد المحمد 77

20/5/2018تا / 1908احمد مصطفىامراض االذن واالنف والحنجرةدراسة نتائج تدبير الشلل الحنجري ثنائي الجانبهناء وجدي حافظ78

نورا حديد 79
 في تحديد شدة CATSCORESدور مشعر تقييم الداء الرئوي االنسدادي المزمن 

انسداد الطرق الهوائية عند مرضى الداء الرئوي االنسدادي المزمن المستقر
11/1/2018تاريخ / 135عمار الزين امراض الجهاز التنفسي

هبة الطرشة 80
عالقة ارتفاع حجم الصفيحات الوسطى بسوء االنذار عند مرضى ذوات الرئة المكتسبة 

بالمجتمع والمقبولين في المشفى
21/1/2018تاريخ / 253عمار الزين امراض الجهاز التنفسي

26/4/2018تا / 1659ماجد عبودامراض الجهاز الحركيمشعرات الصفيحات كمؤشر لفعالية المرض عند مرضى التهاب المفاصل الروماتوئيديليلى مندو81

نوارة القباني 82
االهمية السريرية للتبدالت التشريحية المرضية لالثنى عشري في سياق التهاب المعدة 

بالملوية البوابية
8/1/2018تاريخ / 67ايمن علي امراض الجهاز الهضمي

احمد حمشو 83
مقارنة فعالية الخطوط العالجية المختلفة المستخدمة كخط عالجي اول في عالج 

الملتوية البوابية في سورية
5/3/2018ترايخ / 914احمد وسوف امراض الجهاز الهضمي

12/4/2018تاريخ / 1495مازن مصري زادهامراض الجهاز الهضميتقييم األسباب الهضمية لمرضى فقر الدم بعوز الحديد الالعرضيينفاتن كبيسي84

30/4/2018تا / 1685محمد نادر عيد امراض الخديج و الوليددراسة تأثير الهيدروكورتيزون على استمرار فرط التوتر الرئوي عند حديثي الوالدةاباء حمادي85

نسرين سعيدان86
دراسة العوامل االنذارية و االستجابة للعالج عند االطفال المصابين بأورام الخاليا 

المنتشة خارج القحف في مستشفى االطفال الجامعي
4/4/2018تاريخ / 1305ماجد خضرامراض الدم و االورام عند االطفال

مروة بالن 87
تأثير انقطاع دواء االيماتينيب ميزيالت والنيلوتينيب على مرضى االبيضاض النقوي 

المزمن
5/3/2018تاريخ / 913غسان عزيز امراض الدم واالورام

رامي الخميس 88
دراسة العوامل االنذارية في الساركوما العظمية عند االطفال في مشفى االطفال الجامعي 

بدمشق
4/2/2018تاريخ / 498عثمان حمدان امراض الدم واالورام عند االطفال

عمار حمزه89
فعالية مضادات االلتهاب الالستيروئيدية و مضادات الكولين في المحافظة على توسع 

الحدقة خالل جراحة استحالب العدسة
26/3/2018 تاريخ 1085معتز سعد الدينامراض العين و جراحتها

معاذ البقاعي 90
دراسة العالقة بين سماكة طبقة ألياف العصب البصري حول الحليمة والطول المحوري 

دراسة - للعين في العيون المديدة والحسيرة لدى االصحاء فوق عمر عشر سنوات 

مستشفى المواساة الجامعي

8/1/2018تاريخ / 68جرجس الداود امراض العين وجراحتها

رغد الخطيب91
القيم المرجعية لطبوغرافيا القرنية عند االصحاء المراجعين لمشفى المواساة الجامعي 

 سنة30 - 20بين عمر 
8/1/2018تاريخ / 70سامح عيسى امراض العين وجراحتها

رهف الدغلي 92
دراسة حجم الشبكية الكلي المحيطية بحليمة العصب البصري عند االشخاص الطبيعيين 

المراجعين لمشفى المواساة الجامعي بدمشق
4/2/2018تاريخ / 454اروى العظمة امراض العين وجراحتها

اسامة بنيان 93
% 0.5دراسة الفعالية الموضيعية للقطرة العينية لمضاد االلتهاب غير الستيروئيدي 

في معالجة االرتكاس االلتهابي % 1والقطرة العينية لمضاد االلتهاب الستيروئيدي 

الحاصل بعد استحالب العدسة

25/2/2018تاريخ / 791سامح عيسى امراض العين وجراحتها

رائد ابو السل94
دراسة قيم الضغط داخل المقلة باستخدام مقياس غولدمان بالمقارنة مع أجهزة قياس 

ضغط العين األخرى
26/3/2018 تاريخ 1069جرجس الداود امراض العين وجراحتها

رنيم البابا95
دراسة تأثيرات خزع المحفظة الخلفية للعدسة بالياغ ليزر على متثابتات القسم األمامي 

للعين عند مرضى كثافات المحفظة الخلفية للعدسة التالية الستحالبها
26/3/2018تاريخ / 1084سامح عيسى امراض العين وجراحتها

نرمين حجازي 96
انتشار نقص الكثافة العظمية وتخلخل العظام عند النساء بعد الضهي وعوامل الخطورة 

المرتبطة بهما
8/1/2018تاريخ / 84زينب العرفي امراض الغدد واالستقالب

26/3/2018تاريخ / 1073محمد المباركامراض القلب و االوعيةدور الريفاروكسابان في عالج خناق الصدر المستقرابراهيم اسماعيل97

وسام الحسن98
تأثير موقع االحتشاء و وجود الداء السكري و ارتفاع التوتر الشرياني على االستجابة 

لحاالت الخثرة في احتشاء العضلة القلبية الحاد
12/4/2018تاريخ / 1494محمد المباركامراض القلب و االوعية

26/3/2018تاريخ / 1081قصي حسنامراض الكليةدراسة معدل بقيا الطعم عند مرضى زرع الكلية بعد سنة من الزرعهاني الحلبي99

8/1/2018تاريخ / 83هالة ونوس امراض الكلية عند االطفالنتائج العالج المطول بالبريدنيزلون في التناذر النفروزي البدئي عند االطفالحسان زين الدين 100

8/1/2018تاريخ  /86محمد بشار اسكندر طب االطفالدور الطفرة في تشخيص داء ويردينغ هوفمانرنيم سكاف 101

21/1/2018تاريخ / 255محمد بشار اسكندر طب االطفالنسبة حدوث التظاهرات العصبية في الداء الزالقيبشرى جنيدي 102

صالح الحميد 103
دراسة مسحية لخلع الورك الوالدي بااليكو عند حديثي الوالدة وتحديد المجموعات 

عالية الخطورة
4/2/2018تاريخ / 459محمد نادر عيد طب االطفال

نهى حسن 104
متالزمة / دراسة االنذارواالسباب في متالزمة االختالجات الشقية والخزل الشقي 

الصرع مع االختالجات الشقية والخزل الشقي
11/2/2018تاريخ / 588سمير بقله طب االطفال

4/2/2018تاريخ / 463محمد نادر عيد طب االطفالانتشار االنتانات البولية عند الخدج وناقصي وزن الوالدة في مشفى االطفال الجامعيخلود االبراهيم 105

منيرة ناصر 106
دراسة العالقة بين ايجابية المشعرات االلتهابية الدموية وتشخيص التهاب السحايا عند 

الوليد في مشفى االطفال الجامعي
4/2/2018ترايخ / 458مطيع كرم طب االطفال

26/3/2018 تاريخ 1068جهاد قزحطب االطفالدراسة االنتانات الفطرية الغازية لدى حديثي الوالدة في مشفى األطفال الجامعي بدمشقاميمه الشحاده107

26/3/2018تاريخ / 1072مطيع الكرمطب االطفالالداء النزفي عند الوليدروال الغيث108
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كلي محمد109
دراسة واقع التشوهات الوالدية الكبيرة المتعددة أو المفردة المصادفة في قسم الخديج 

و الوليد في مشفى األطفال بدمشق
12/4/2018تاريخ / 1493مطيع الكرمطب االطفال

26/4/2018تا / 1658مطيع الكرمطب االطفالدراسة ذات الرئة االستنشاقية عند الوليد بمشفى االطفال الجامعي بدمشقباسم السعود110

13/5/2018تا / 1818مجيب ملحمطب االطفالدراسة الفيروس المضخم للخاليا في مشفى االطفال بكلية الطبرودين علي111

ديما ابو بكر112
دراسة نسبة و أسباب وفيات الخدج و الولدان في مشفى األطفال بدمشق خالل عام 

2017
20/5/2018تا / 1904مطيع الكرمطب االطفال

حسين سرمست113
دراسة التدابير و نتائج االصالح الجراحي في - شذوذ االتصال الوريدي الرئوي التام 

مستشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق
4/6/2018تا / 2208محمد علي يونسجراحة القلب

شريف الضماد 114
مقارنة مدة اإلجراء و التعرض لألشعة و المادة الظليلة المستخدمة خالل تصوير 

الشرايين االكليلية بالمدخل الكعبري مع المدخل الفخذي
4/6/2018 تا 2210حسام الدين شبليامراض القلب و االوعية

سينا المسالمه115
دراسة مقارنة بين القطع التشريحي و القطع غير - التدبير الجراحي لالورام الكبدية 

المحفظة آلفات الكبد الحميدة و الخبيثة
4/6/218تا / 2213محمد احمدالجراحة العامة

محمد الحسين116
دراسة مقارنة بين تفتيت العصيات عبر الحالب و تفتيت الحصيات باالمواج الصادمة 

من خارج الجسم في تدبير حصيات الحالب القاصي
4/6/2018تا / 2217عدنان احمد الجراحة البولية

عصام الصالح 117
التنبؤ بصعوبة الوالدة المهبلية باستخدام قياس تدخل رأس الجنين باالمواج فوق 

الصوتية
4/6/2018تا / 2207جميل طالبالتوليد وامراض النساء

4/6/2018تا / 2212ميادة روميةالتوليد وامراض النساءفي مشفى التوليد الجامعي" عوامل الخطورة - االنتشار " استئصال الرحم الوالدي لينا خميس118

 4/6/2018تا / 2214ياسر صالح االمراض العصبيةدراسة فعالية الستاتين في الوقاية من هجمات الشقيقةابراهيم لباد119

وفاء الشافعي120
مستوى نسبة العدالت على الللمفاويات و نسبة صفيحات الدم على اللمفاويات كمشعر 

إنذاري للتنبؤ بشدة التهاب البنكرياس حصوي المنشأ
4/6/2018تا / 2211نمير دعبولاالمراض الباطنة العامة

4/6/2018تا / 2215يوسف لطيفهالطب النفسيالعوامل البيئية المؤهبة الضطرابات الطيف الفصامي و مقارنتها باضطرابات المزاجمصطفى المصطفى 121

19/6/2018تا / 2391قاسم باشاامراض الكليةدراسة عوامل خطورة ارتفاع الضغط الشرياني عند مرضى زرع الكليةدعاء سكيكر122

19/6/2018تا / 2393مازن مصري زادةامراض الجهاز الهضميالعالقة بين فقر الدم كبير الكريات بعوز الكوباالمين و التهاب المعدة بالملتوية البوابيةمعاذ العبد الوهاب123

علي النابلسي124
دور التصوير الصدوي للقلب بالدوبلر النسيجي في إظهار أنماط مميزة لتضرر سرعة 

العضلة القلبية في الدرجات المختلفة من داء الشريان االكليلي
19/6/2018تا / 2396حسام الدين شبليامراض القلب و االوعية

19/6/2018تا / 2390محمد امين الخطيبالباطنة العامةمقارنة ضبط االستجابة مع قلب النظم في معالجة الرجفان األذيني التالي للعمليات القلبيةعبد الرزاق عوده125

دانية االشقر126
دراسة نسبة كل من العدالت و الصفيحات إلى اللمفاويات ، و العدالت إلى الوحيدات في 

مصل مرضى فصال الركبة العظمى و عالقتها بشدة المرض
19/6/2018تا / 2395ميسون قدسيامراض الجهاز الحركي

انديره عثمان127
النيسريات - المستدميات النزلية - المكورات الرئوية  ]دراسة التهاب السحايا القيحي بـ 

االطفال عند [السحائية 
19/6/2018تا / 2394مجيب ملحمطب االطفال

مها النويالتي 128
عالقة مستوى بوتاسيوم المصل بمعدل الوفيات عند مرضى احتشاء العضلة القلبية 

الحاد
21/6/2018تاريخ / 2503محمد أمين الخطيباالمراض الباطنة

ايهم شهابي 129
دور تخطيط القلب الكهربائي في تقييم وظيفة البطين االيسر االنقباضية عند مرضى 

احتشاء العضلة القلبية
21/6/2018تاريخ / 2501محمد المباركامراض القلب و االوعية

فيصل بحصاص 130
طول عنق الرحم كمتنبئ لفترة الكمون والتنتان من انبثاق االغشية الباكر قبل تمام 

الحمل
21/6/2018تاريخ / 2502محمد نذير ياسمينةالتوليد وامراض النساء

2/7/2018تا / 2585يسرى حدهامراض العين و جراحتهانسبة حدوث العين الجافة بعد استحالب العدسةعلي زيتون131

ازدشير العلي132
تقييم خطورة النزف الهضمي العلوي الالدوالي اعتمادا على مقياس سريري و مخبري 

معدل
2/7/2018تا / 2583رائد ابو حرباالمراض الباطنة

حنان خدج133
األسباب، : دراسة حاالت البيلة الدموية المستمرة في مشفى األطفال الجامعي بدمشق 

تحليل نسيجي سريري
2/7/2018تا / 2552هالة ونوسامراض الكلية عند االطفال

2/7/2018تا / 2551احمد التكريتيجراحة القلبنتائج عملية بنتال الستبدال جذر األبهر في مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشقليلى بكر134

2/7/2018تا / 2550قصي حسناالمراض الباطنةعوامل الخطر السريرية المرتبطة بفقر الدم ما بعد الزرع عند مرضى زرع الكليةياسين العبد هللا135

ابراهيم الجبق136
" 35"عوامل الخطر و موجودات التصوير الوعائي االكليلي عند المرضى تحت سن 

STسنة المصابين بإحتشاء عضلة قلبية حاد مع ارتفاع قطعة 
12/7/2018 تا 2817محمد المباركامراض القلب و االوعية

12/7/2018 تا 2803غسان حمزةاالمراض العصبيةعالقة االستخدام السابق للستاتينات و مستوى الشحوم في المصل بإنذار النوف الدماغيةمنال ندم137

قتيبه زياده138
مقارنة بين أتورفاستاتين و روزفاستاتين في األثر الخافض للشحوم عند المرضى 

السكريين
15/7/2018 تا 2838احمد رشيد السعديامراض القلب و االوعية

كوثر عارف139
 في تشخيص Cدور مشاركة نسبة العدالت على اللمفاويات و قيمة البروتين االرتكاسي 

التهاب البريتوان العفوي
12/7/2018 تا 2804مازن مصري زادةاالمراض الباطنة

12/7/2018 تا 2815محمد امين الخطيباالمراض الباطنةكمشعر لتحديد شدة احتشاء العضلة القلبية " D-dimer" تقييم ريم ستيتية140

12/7/2018 تا 2800عمار الزينامراض الجهاز التنفسي في سائل الجنب في دراسة انصباب الجنبCRPالفائدة التشخيصية لمعايرة بتول طعسيان141
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15/7/2018 تا 2840احمد مصطفىامراض االذن واالنف والحنجرةدراسة شيوع االختالطات الجراحية بعد استئصال أورام النكفة السليمةآالء المدلل142

حسن اليوسف143
التدبير الجراحي آلفات الطحال غير الرضية في مستشفيات جامعة دمشق لألعوام 

2017/2016
 15/7/2018 تا 2841محمد قربيالجراحة العامة

12/7/2018 تا 2814مطيع الكرمطب االطفالدور الزنك في تحريض النمو عند الخدجعمار الحاج خليفه144

هيالن المحمد145
الطرق الحديثة - أشيع العوامل المسببة " دراسة انصبابات الجنب القيحية عند األطفال 

"بالعالج 
15/7/2018 تا 2839عصام أنجقطب االطفال

والء دبو146
العالقة بين تركيز سكر الدم عند القبول و االختالطات القلبية في المتالزمة االكليلية 

الحادة
12/7/2018 تا 2798علي خداماالمراض الباطنة

15/7/2018 تا 2837عمر القاسماالمراض الباطنةمقارنة التسريب الوريدي المستمر لمدرات العروة مع الحقن المتقطع عند مرضى قصورالقلب االحتقانياسامه الفياض147

ريما حسين148
في عالج التقران السفعي % 25دراسة فعالية محلول البودوفيللين الموضعي 

actinic Keratosis

االمراض الجلدية واالمراض 

المنقولة بالجنس
2/8/2018 تا 3129منال محمد

النا العبده149
دراسة مقارنة بين فعالية مشاركة الميثوتركسات و العالج الضوئي باألشعة فوق 

 مقابل الميثوتركسات وحده في عالج NBUVB Lالبنفسجية ذات الحزمة الضيقة 

الصداف اللويحي المتوسط إلى شديد

االمراض الجلدية واالمراض 

المنقولة بالجنس
1/8/2018 تا 3074نعمات الصغير

لمى زهره150
%           40مقارنة فعالية التطبيق الموضعي لمحلول بيروكسيد الهيدروجين بتركيز 

Seborrheic Kearatosisو اآلزوت السائل في عالج التقران المثي 

االمراض الجلدية واالمراض 

المنقولة بالجنس
2/8/2018 تا 3127عمر ليال

لوران حسن151
لعالج % 2مع حمض الساليسيليك % 15دراسة فعالية مشاركة حمض الغليكوليك 

الثآليل المسطحة على الوجه

االمراض الجلدية واالمراض 

المنقولة بالجنس
2/8/2018 تا 3130سوزان قطيني

وئام ياغي152
فعالية مشاركة حقن الدوكسيسيكلين مع الغلوكانتيم ضمن اآلفة أو لوحده في عالج 

الليشمانيا الجلدية

االمراض الجلدية واالمراض 

المنقولة بالجنس
2/8/2018 تا 3126نعمات الصغير

نسرين كلش153
بالمقارنة مع " أ " دراسة فعالية و أمان الحقن ضمن اآلفة بالذيفان الوشيقي نمط 

التريامسينولون أسيتات في معالجة الجدرات

االمراض الجلدية واالمراض 

المنقولة بالجنس
2/8/2018 تا 3131كندا الشوا

زاهر حجي154
دور طول الكلية عند الجنين المقاس باألمواج فوق الصوتية كمشعر في تقدير العمر 

الحملي مقارنة مع المشعرات الصدوية األخرى في الثلث الثالث من الحمل
1/8/2018 تا 3095كنعان السقاالتوليد وامراض النساء

هاشم العلي االحمد155
تأثير درجة تعاصر الترقوة بعد العالج المحافظ لكسور منتصف الترقوة على وظيفة 

الطرف العلوي الحركية
2/8/2018 تا 3106رستم مكيةالجراحة العظمية

محمد العابد156
العوامل المسؤولة عن تبدل الكسر بعد الرد المغلق في كسور أقصى الكعبرة المتبدلة 

عن األطفال
2/8/2018 تا 3128رستم مكيةالجراحة العظمية

1/8/2018 تا 3086يسرى حدهامراض العين و جراحتهاانتشار داء العين الجافة لدى مرضى الداء السكريمحمد المحمد 157

عبد الوهاب محي الدين158
النتائج الباكرة لعالج تشوه اإلبهام األروح بإجراء خزع شيفرون في النهاية القاصية 

للمشط األول
5/8/2018 تا 3159جابر ابراهيمالجراحة العظمية

محمد فادي شبارق159
مقارنة عوامل الخطر و موجودات التصوير الوعائي اإلكليلي و اإلناث المصابين 

STبإحتشاء عضلة قلبية حاد مع ارتفاع قطعة 
2/8/2018 تا 3105محمد مباركامراض القلب و االوعية

ديما ابراهيم160
 عند النساء الحوامل و عالقته Bدراسة انتشار االستعمار المهبلي يالعقديات زمرة 

بالعمر و عدد الحمول و عوامل أخرى
12/8/2018 تا 3239احمد السحارالطب المخبري

12/8/2018 تا 3275مازن الحدادطب االطفالدراسة األسباب الهضمية للنزوف الكتلية عند األطفالاسعد شالش161

ثريا االبراهيم الفرج162
دراسة نسبة العدالت إلى اللمفاويات في السائل الدماغي الشوكي و الدم المحيطي 

للتفريق بين التهاب السحايا الجرثومي و الفيروسي عند األطفال
6/9/2018 تا 3544فيحاء حكيمة ابو فخرالطب المخبري

5/9/2018 تا 3531عمار الزينامراض الجهاز التنفسيعالقة الزمر الدموية مع الربو و الداء الرئوي االنسدادي المزمنرهف الكنج163

حسين نجار 164
دراسة تحصائية لنقص السمع عند االطفال المصابين باالورام والمعالجين كيماوياً 

بالسيسبالتين
18/9/2018تاريخ / /3699محمد نبوغ العواامراض االذن واالنف والحنجرة

خلود الرفاعي 165
دراسة العالقة بين ثخانة المشيمة باالمواج فوق الصوتية مع عمر الحمل في الحمول 

المفردة الطبيعية
18/9/2018تاريخ / 3697تمام االشقرالتوليد وامراض النساء
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18/9/2018تاريخ / 3696سمير سروراالمراض القلبية عند االطفال"االنتشار - الشيوع "وبائيات امراض القلب الخلقية عند االطفال مهدي مرتضى 166

18/9/2018تاريخ / 3696سمير سروراالمراض القلبية عند االطفال"االنتشار - الشيوع "وبائيات امراض القلب الخلقية عند االطفال مهدي مرتضى 167

1/10/2018تا / 4226محمد امين الخطيباالمراض الباطنة العامةالقيمة اإلنذارية لنقص صوديوم المصل عند مرضى المتالزمة اإلكليلية الحادةحذيفة حزوري سراس168

هبة العلي169
نسبة العدالت على اللمفاويات و عالقتها مع المشعرات االتهابية و مشعرات النخر 

القلبي عند مرضى المتالزمة اإلكليلية الحادة
1/10/2018تا / 4224علي خداماالمراض الباطنة العامة

هشام القلعاني170
نسبة وقوع النشبة الدماغية اإلقفارية و النزفية في مستشفيي االسد و المواساة 

الجامعيين
20/9/2018تا / 3850غسان حمزةاالمراض العصبية

سلوى العبد هللا171
دراسة حساسية تلوين غرام في الكشف عن فطور المالسيزيا المسببة للنخالية 

المبرقشة
30/9/2018تا / 3854آمال عسافالطب المخبري

والء العلي 172
حجم الصحيفة الوسطي  / Cاللمفاويات و البروتين االرتكاسي / دراسة نسبة العدالت 

في ذات الرئة الخمجية عند االطفال و عالقتها باالختالطات
30/9/2018تا / 3853فيحاء حكيمة ابو فخرالطب المخبري

30/9/2018تا / 3851محمد نادر عيدطب االطفالالريح الصدرية العالجية المنشأ عند حديثي الوالدةمها رسالن173

30/9/2018تا / 3852هالة ونوسطب االطفالأسبابه ، تظاهراته نتائجه في مشفى األطفال الجامعي بدمشق: دراسة الكالس الكلوي هديل غانم 174

صالح قسوم175
مقارنة بين فعالية التسكين بالديكساميتازون الويدي كإضافة للحصار الذيلي عند 

األطفال الخاضعين للجراحات البولية
1/10/2018/ 4225فاتن رستمالتخدير و اإلنعاش و معالجة األلم

االء شيخه176
اللمفاويات لتحديد الخباثة في الكتل / اللمفاويات و الصفيحات / مقارنة نسبة العدالت 

المبيضية
1/10/2018تا / 4229تمام االشقرالتوليد وامراض النساء

1/10/2018تا / 4228مروان الزياتالتوليد وامراض النساءالعوامل المؤثرة على معدل القيصريات في حاالت تمزق األغشية الباكر بتمام الحملربى حمدان177

االء السويدان178
انخفاض مشعر السائل السلوي و عالقته بنمو الجنين و نتاج الحمل في الحمول عالية 

الخطورة
1/10/2018تا / 4227صالح شيخهالتوليد وامراض النساء

روان الغضبان 179
% 35مقارنة النتائج العالجية للتطبيق الموضعي لحمض الخل ثالثي الكلور بتركيز 

في عالج التقران السعفي% 20مقابل تركيز 

االمراض الجلدية واالمراض 

المنقولة بالجنس
15/10/2018تاريخ / 4376لينة الحاج ابراهيم

15/10/2018تاريخ / 4275عبير قدسيطب االسرةوعي االهل ومعارفهم وممارساتهم حول االنتانات البولية لدى االطفالحسن سيروان 180

تيماء القطلبي181
 في السائل الدماغي الشوكي و المصل للتفريق بين Cأهمية البروتين االرتكاسي 

التهاب السحايا الجرثومي و الفيروسي عند األطفال
29/10/2018تا / 4531فيحاء حكيمة ابو فخرالطب المخبري

محمد اسماعيل182
حجم الصفيحات الوسطى كمؤشر لتطور قصور األعضاء المستمر عند مرضى التهاب 

البنكرياس الحاد
29/10/2018تا / 4535ميالد النعمةاالمراض الباطنة

يمان سلوم183
العالقة بين مستوى حمض البول في المصل و معدل وفيات مرضى احتشاء العضلة 

 يوم30 خالل STالقلبية الحاد مع ارتفاع قطعة 
29/10/2018تا / 4536علي خداماالمراض الباطنة

29/10/2018تا / 4533مازن مصري زادةاالمراض الباطنةالعالقة بين نقص الكثافة المعدنية العظمية و داء كرونرهف العبد الوهاب184

29/10/2018تا / 4534محمد نبوغ العواامراض االذن واالنف والحنجرةمعدل حدوث نقائل العقد اللمفاوية الرقبية في سرطان جوف الفم شائك الخالياعثمان عثمان185

صفاء العلي الخليل186
و اآلزوت السائل في عالج المليساء % 0.05مقارنة فعالية تطبيق كريم تريتينونين 

السارية

االمراض الجلدية واالمراض 

المنقولة بالجنس
29/10/2018تا / 4530عمر ليال

عالء حسين187
العوامل التنبؤية المرتبطة بمعدل الوفيات وبطول مدة االستشفاء عند االطفال الخاضعين 

الصالح جراحي كامل لرباعي فاللو
29/10/2018تاريخ / 4532سمير سرورطب االطفال

18/11/2018تاريخ / 4686يونس قبالنامراض الغدد واالستقالبالعالقة بين مجموعة من المناسب الجسمانية و ارتفاع سكر الدمجعفر زينو188

ايناس ابو حمزة189
نقص الكريات البيض و نقص الصفيحات كعامل تنبؤي لوجود دوالي المري لدى 

مرضى التشمع
21/11/2018تا / 4741ميالد النعمةاالمراض الباطنة العامة

اسالم الزعبي190
دي أميناز على سائل  " adenosine" الفائدة التشخيصية لمعايرة األدينوزين 

الجنب في دراسة انصبابات الجنب النتحية اللمفاوية
19/11/2018تا / 4728عمار الزينامراض الجهاز التنفسي

22/11/2018تا / 4786محمد امين الخطيباالمراض الباطنة كمشعر إنذاري لتطور رجفان أذيني بعد المجازات اإلكليليةCالبروتين االرتكاسي محمد السبتي191
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هبه بركسيه192
دراسة انتشار فرط نشاط جارات الدرق بعد سنة من زرع الكلية و تحديد عوامل 

خطورته
22/11/2018تا / 4780قصي حسنامراض الكلية

محمد الفرج193
دراسة دور عرض توزع كريات الدم الحمراء كواسم في االصابة الفعالة بداء األمعاء 

اإللتهابية
22/11/2018تا / 4785مازن مصري زادةالباطنة العامة

نجاح مرعي194
مقارنة عوامل الخطر و موجودات التصوير الوعائي اإلكليلي بين مرضى احتشاء 

العضلة القلبية األمامي و السفلي
22/11/2018تا / 4788حسام الدين شبليامراض القلب و االوعية

22/11/2018تا / 4781سمير سروراالمراض القلبية عند االطفالفي تدبير استمرار ارتفاع التوتر الرئوي المتوسط " Milrinone" دور الميلرينون عروبة شرف الدين195

اماني السيد احمد196
تأثير نسبة الصفيحات إلى اللمفاويات على معدل الوفيات لدى مرضى احتشاء العضلة 

 يوم30 لألعلى خالل  STالقلبية مع تزحل الوصلة  
3/12/2018تا / 4973عمر القاسمالباطنة العامة

حنان زين العابدين197
المرتفعة كمشعر إنذاري لمعدل الوفيات عند المرضى المصابين  " BUN" معدالت 

باحتشاء عضلة قلبية حاد المقبولين في المشفى
3/12/2018تا / 4974محمد امين الخطيبالباطنة العامة

حسام الخلف198
دراسة النتائج الجراحية لعمليات المجازات اإلكليلية على قلب نابض في مستشفيات 

جامعة دمشق
3/12/2018تا / 4982احمند التكريتيجراحة القلب

رشا المحمود199
مقابل محلول % 15دراسة مقارنة لفعالية العالج الموضعي بمحلول سلفات الزنك 

في النخالية المبرقشة% 1الكلوتريمازول  

االمراض الجلدية واالمراض 

المنقولة بالجنس
3/12/2018تا / 4980كنده الشوا

تقييم المخططات التنبؤية الباثولوجية لسرطانة البروستاتبتول قتوت200
التشريح المرضي والخلويات 

المرضية
3/12/2018تا / 4979ايمن صمون

3/12/2018تا / 4981آمال عسافالطب المخبريدراسة تواتر اإلصابة بالمشعرة المهبلية لدى مراجعات مشفى التوليد الجامعي بدمشقفاطمه الحاج علي201

3/12/2018تا / 4975محمد نادر عيدطب االطفالنسبة انتشار اإلنتان البولي في إنتان الدم الباكر عند الوليد في مشفى األطفال الجامعينجود العياش202

ديمه الجرمقاني203
 عند االطفال TDIالتقييم الصدوي للوظيفة االنبساطية عبر مشعر الدوبلر النسيجي 

ROSSالمصابين بقصور القلب االحتقاني من الدرجة األولى أو الثانية حسب تصنيف 
18/12/2018تا / 5185سمير سروراالمراض القلبية عند االطفال

منال الشماع204
سنوات في مشفى  [ 5 - 2 ]تحري القدرة التمنيعية للقاح الكزاز عند األطفال بعمر 

األطفال الجامعي و العيادات الخاصة في دمشق
18/12/2018تا / 5192احمد السحارالطب المخبري

الطب المخبريدراسة فطرية- الفطار الظفري عند مراجعي مشفى االمراض الجلدية الجامعي بدمشق دعاء صالح205
مشرف )كنده الشوا+ آمال عساف 

(مشارك
18/12/2018تا / 5194

رنيم باظه206
دراسة العالقة بين تعداد الحمضات و الخثرات اإلكليلية في المتالزمة اإلكليلة الحادة 

STدون ارتفاع القطعة 
18/12/2018تا / 5187عمر القاسماالمراض الباطنة العامة

رغده سعده207
فعالية الستاتينات وفقا لجرعاتها في الوقاية من االختالطات القلبية الوعائية عند 

مرضى احتشاء العضلة القلبية الحاد
18/12/2018 تا 5184محمد المباركاالمراض الباطنة العامة

عامر االدهمي208
القيمة اإلنذارية لغياب التبدالت التخطيطية عند القبول لدى مرضى احتشاء العضلة 

 لألعلىSTالقلبية غير المترافق مع تزحل الشدفة 
18/12/2018 تا 5186علي خداماالمراض الباطنة العامة

18/12/2018 تا 5190علي خداماالمراض الباطنة العامةتأثير مشعر كتلة الجسم على معدل الوفيات بعد التداخل اإلكليلي عبر الجلدجورج خزعل209

ياسمين رحمه 2019
العالقة بين القياسات الشكلية للنوى والمعايير التكاثرية للخاليا مع درجة خباثة تنشؤات 

الظهارة البولية

التشريح المرضي والخلويات 

المرضية
22/2/2018تاريخ / 746ايمن صمون

دكتوراه  /لمى عمران210
واعتالل الشبكية " a"دراسة العالقة بين المستويات المصلية للبروتينات الشحمية 

السكري عند عينة من السوريين المصابين بالنمط الثاني من الداء السكري
 6/9/2018تاريخ / 3575يوسف بركات الطب المخبري

دكتوراه /رهام المقبل 211
دراسة مستويات االديبونيكتين والريزيستين وعالقتها بعوامل االختطار القلبية الوعائية 

واالستقالبية واللتهابية عند عينة من السوريين المصابين بالنمط الثاني من الداء 

السكري

الطب المخبري
رويدة ابو سمرة ومشاركة يوسف 

بركات
 6/9/2018تاريخ / 3572

دكتوراه /يامن االحمد 212
دراسة تأثير ضغط الغاز المرتفع والمنخفض على اختالطات استئصال الكلية بالتنظير 

عبر البريتوان
18/12/2018تاريخ / 5193ابراهيم برغوثالجراحة البولية

امراض الجهاز الهضميدور التلوينات المناعية النسيجية في تشخيص النقائل الكبدية مجهولة المصدردكتوراه /ندى الشلبي 213
رائد ابو حرب ومشاركة محمد 

اياد الشطي
18/12/2018تاريخ / 5189

31/12/2018تاريخ / 5394ميسون قدسيامراض الجهاز الحركيالعالقة بين مشعر الخطورة القلبية الوعائية وكثافة العظام لدى النساء بعد سن اليأسدكتوراه /منهل الشاهر 214

دكتوراه /رماح بعاج 215
دراسة مقارنة لطرائق تقييم شحميات المصل كعامل اختطار ألمراض القلب االقفارية 

عند عينة من الذكور السوريين نحو متثابت شحمي أكثر مصدوقية كمتنبئ وهدف 

عالجي

16/10/2018تاريخ / 4394يوسف بركات الطب المخبري

دكتوراه /محمد صالح 216
 في مشفى EUROSCOREIIدراسة نتائج جراحة المجازات االكليلية باستخدام 

جراحة القلب الجامعي بدمشق
 22/11/2018تاريخ / 4787احمد تكريتيالجراحة القلبية

دكتوراه/ امجد  الصالح 217
 مع أو دون G23النتائج التشريحية و البصرية لجراحة قطع الزجاجي من قياس 

تطويق الصلبة في عالج انفصال الشبكية الشقي البدئي
4/4/2018 تاريخ 1303اروى العظمة امراض العين و جراحتها

دكتوراه/ سعيد الصباغ 218
نتائج مفاغرة مجرى الدمع بغرسة سيلكون معدلة داخل كيس الدمع عند مرضى التهاب 

كيس الدمع المزمن
4/4/2018 تاريخ 1304يسرى حدةامراض العين و جراحتها


