رسائل الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2014/2013
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

1

نور حريب

الدور التشخيصي لطفرة  gak2في االضطرابات النقوية التكاثرية

االمراض الباطنة

أمين سليمان

 /267تاريخ 20/1/2014

2

رزان يوسف

العالقة بين نمط النظام الغذائي وأعراض القلس المعدي المريئي -
دراسة مقطعية عرضية -

االمراض الباطنة

ميالد نعمة

 /773تاريخ 17/2/2014

3

سوزان باكير

العوامل الباكرة المرافقة الحتباس السوائل عند مرضى التهاب
البنكرياس الحاد

االمراض الباطنة

ميالد النعمة

 /1038تاريخ 3/3/2014

4

علي الطحان

الخمج بالملوية البوابية عند مرضى التشمع :االنتشار وعالقته
باعتالل المعدة بفرط توتر وريد الباب

االمراض الباطنة

احمد وسوف

 /1224تاريخ 17/3/2014

5

رائده صوان

المشعرات التنبؤية غير الغازية لوجود التهاب الكبد الشحمي غير
الكحولي الناش عند مرضى الداء الكبدي الشحمي غير الكحولي
المثبت نسيجيا ً

االمراض الباطنة

مازن مصري زاده

 /1742تاريخ 21/4/2014

6

عمرو العبد هللا

خثار وريد الباب  :عوامل الخطورة والتظاهرات السريرية

االمراض الباطنة

مازن مصري زاده

 /2621تاريخ 8/6/2014

7

منار االسود

تحديد الجراثيم االكثر شيوعا ً المسببةالنتانات السبيل البولي
وحساسيتها على الصادات

االمراض الباطنة

قصي حسن

16/6/2014 /2730

8

خالد الشولي

عالقة مستويات البيليروبين المصلي بحصيلة االنتان الشديد

االمراض الباطنة

نوفل جاجة

 /2981تاريخ 6/7/2014

9

نواره القباني

التهاب البريتوان العفوي  :دراسة جرثومية وعالجية

االمراض الباطنة

أيمن علي

 / 3026تاريخ 8/7/2014

10

مريم الشيخ

انتشار الحصيات المرارية لدى مرضى اآلفات الكبدية المزمنة

االمراض الباطنة

ميالد نعمة

 /3952تاريخ 15/10/2014

11

أسامة الزيتاوي

دراسة انتشار اضطراب وظيفة الكبد عند مرضى السكري نمط /2/
في مستشفى األسد والمواساة الجامععين

االمراض الباطنة

نمير دعبول

 /3945تاريخ 15/10/2014

12

عبد الفتاح عبد الحفيظ

العالقة بين المستويات المصلية لشحوم الدم وشدة االصابة الكبدية
عند مرضى التشمع

االمراض الباطنة

مازن مصري زاده

/ 5017تاريخ 27/10/2014

1

رسائل الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2014/2013
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

13

ياسر حمصي

دراسة حول توقيت حدوث النشبة الدماغية العابرة عند مرضى
السكتة الدماغية

االمراض الباطنة

غسان حمزة

 /5237تاريخ 10/11/2014

14

سعيد احمد بن محمد

تطبيق معايير طوكيو  2013في تشخيص وتقييم شدة التهاب الطرق
الصفراوية الحاد

االمراض الباطنة

نمير دعبول

 /5722تاريخ 22/12/2014

15

ابتسام حيدر

تحليل مقارن لموجودات االشعة السينية لمرضى العمود الفقري
القطني مع الموجودات السريرية

االمراض الباطنة

محمد شحادة اغا

 /1041تاريخ 3/3/2014

16

ينال سعيد

أهمية معايرة  D- Dimerفي تشخيص خثار الجيوب الوريدية
الدماغية

االمراض العصبية

رغداء السمان

 /1984تاريخ 7/5/2014

17

حسام العمر

دور البروكالسيتونين في الكشف الباكر عن الخمج عند مرضى حمى
نقص العدالت

االمراض المعدية الخمجية

نزار الضاهر

 /5556تاريخ 8/12/2014

18

فاروق الشبالق

دراسة العوامل المؤهبة لالنتانات البولية عند المرضى المخموجين
في العناية المشددة

االمراض المعدية الخمجية

نزار الضاهر

 /5628تاريخ 11/12/2014

19

منير الطريف

العالقة بين الموجودات التنظيرية والتشريحية المرضية في سرطان
القصبات

امراض الجهاز التنفسي

لينا الحفار

 / 5570تاريخ 8/12/2014

20

رنيم طه

العوامل التي تؤدي الى فترة استشفاء أطول عند مرضى الهجمات
الحادة لـ )COPD

امراض الجهاز التنفسي

عمار الزين

 /5246تاريخ 10/11/2014

21

فاطمة كردي

دراسة مستويات فيتامين " د " المصلية وعالقتها مع فعالية المرض
لدى مجموعة من مرضى الذئبة الحمامية الجهازية

امراض الجهاز الحركي

ميسون قدسي

 /5031تاريخ 27/10/2014

22

ديمة شاكر

دراسة انتشار األلم العضلي الهيكلي عند عينة من ممارسي طب
االسنان

امراض الجهاز الحركي

منيرحرفوش

 /5720تاريخ 22/12/2014

23

أماني الشامي

انتشار المتالزمة االستقالبية عند مرضى التهاب المفاصل
الروماتويدي وعالقتها مع فعالية المرض

امراض الجهاز الحركي

ميسون قدسي

 /586تاريخ 4/2/2014

24

ساري العساف

اعتالل العضلة القلبية التشمعي Cirrhotic
Cardiomyopathy

امراض الجهاز الهضمي

ايمن علي مشرف ومشاركة علي
خدام

 / 3175تاريخ 23/7/2014

2

رسائل الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2014/2013
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

25

عكرمة حجي عبد القادر

انتشار الداء السكري عند مرضى سرطان البنكرياس

امراض الجهاز الهضمي

احمد وسوف

 / 5003تاريخ 26/10/2014

26

باسل االباظة

عوامل الخطورة المنبئة بحدوث االختالطات بعد تصوير الطرق
الصفراوية والبنكرياسية بالطريق الراجع

امراض الجهاز الهضمي

مازن مصري زاده

 /5021تاريخ 27/10/2014

27

نور الخليلي

األهمية السريرية لزيادة عدد الخاليا اللمفاوية داخل الظهارية مع
زغابات معوية طبيعية في خزعات العفج

امراض الجهاز الهضمي

ايمن علي مشرف ومشاركة لينا
الحفار

 / 5627تاريخ 11/12/2014

28

حسين نحلة

دراسة نسبة انتشار اضطرابات النوم عند المرضى المقبولين في
مستشفى المواساة الجامعي

الطب النفسي

ثائر حيدر

 /5034تاريخ 27/10/2014

29

عصام الحجلي

الطب النفسي

ثائر حيدر

 /5721تاريخ 22/12/2014

30

عيسى مرعي

أمراض القلب واألوعية

حسام الدين الشبلي

 /3950تاريخ 15/10/2014

31

علي ساحلية

االهمية االنذارية لسعة الموجة  Tفي االتجاه  AVRعند كرضى
قصور القلب االنقباضي مع مركب  QRSضيق

أمراض القلب واألوعية

حسام الدين الشبلي

/541تاريخ 3/2/2014

32

عبده الفرم

تقييم مستويات االميالز البنكرياسي بالمصل عند مرضى الداء
السكري  -النمط الثاني واالشخاص االصحاء ظاهريا ً

امراض الغدد واالستقالب

زينب العرفي

 /2731تاريخ 16/6/2014

33

ناتالي الجندي

مستويات فيريتين المصل عند مرضى الداء السكري  -نمط  2وعند
االشخاص الطبيعيين ظاهريا ً

امراض الغدد واالستقالب

زينب العرفي

 / 2729تاريخ 16/6/2014

34

هبة زعبوب

انتشار الحصيات المرارية عند مرؤضى الداء السكري

امراض الغدد واالستقالب

يونس قبالن

 /5242تاريخ 10/11/2014

35

كمال الونوس

دور التصوير باألمواج فوق الصوتية في تشخيص خباثة العقد
الدرقية

امراض الغدد واالستقالب

يونس قبالن مشرف ومشاركة رائدة
الخاني

 / 5562تاريخ 8/12/2014

36

شذى شمس الدين

مقارنة العالج بالـ  AlFacalcidolفمويا ً بشكل نبضي مع إعطائه
بشكل يومي لمرضى التحال الدموي المشخص لديهم فرط نشاط
جارات الدرق ثانوي

امراض الكلية

قصي حسن

 /5736تاريخ 22/12/2014

دراسة انتشار اضطراب القلق المعمم عند عينة من طالب الشهادة
الثانوية والمقارنة مع انتشاره في عينة من طالب الثاني الثانوي في
مدارس مدينة السويداء
العالقة ما بين معيار  CHADS2والتأثير الوقائي للعالج
بالستاتينات على الرجفان األذيني حديث التطور عند مرضى احتشاء
العضلة القلبية الحاد

3

رسائل الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2014/2013
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

37

باسل برادعي

انتشار حدوث الداء السكري حديث البدء بعد زرع الكلية

امراض الكلية

قصي حسن

 /5748تاريخ 22/12/2014

38

علي الحلو

التاثيرات الهيموديناميكية للتخدير فوق الجافية مقارنة مع حصار
الضفيرة القطنية والعصب الوركي في عمليات الطرف السفلي

التخدير واالنعاش

أمير درويش

/536تاريخ 3/2/2014

39

محمود خليل

قثطرة الوريد الوداجي الباطني االيمن:التقنية الموجهة بالتصوير
باالمراج فوق الصوتية مقابل التقنية الموجهة بالمعالم التشريحية

التخدير واالنعاش

نضال جنبكلي

 /1030تاريخ 3/3/2014

40

اماني عماد

دراسة مقارنة بين التهوية اآللية مضبوطة الحجم والتهوية اآللية
مضبوطة الضغط لتأمين أكسجة جيدة عند المرضى البدينين
الخاضعين لعملية استئصال المرارة بالتنظير

التخدير واالنعاش

سمر قباني

 / 5559تاريخ 8/12/2014

41

محمد سجد

التغير الحاصل على معدل ضربات القلب عند االطفال الذين
سيخضعون لتنبيب رغامى انتقائي مع أو بدون مرخي عضلي

التخدير واالنعاش

فاتن رستم

 /776تاريخ 17/2/2014

42

أحمد دمراني

دراسة فعالية مشاركة التخدير الشوكي مع حصار العصب السدادي
في الجراحة عبر االحليل

التخدير واالنعاش

أمير درويش

 / 1986تاريخ 7/5/2014

43

بسام قطيش

دراسة مقارنة بين الحصار بجرعة وحيدة مع التخدير العام في
الجراحة المجراة على الثدي

التخدير واالنعاش

نضال جنبكلي

2799/22/6/2014

44

ايناس بلدي

فعالية الجرعات النبضية المتقطعة للتربينافين في عالج سعفة الجسد
والسعفة االربية

االمراض الجلدية والزهرية

ايهم بدران

 /982تاريخ 2/3/2014

45

ميسم رمضان

فعالية التقشير بالحمض الغليكولي بتركيز  %50في عالج الكلف

االمراض الجلدية والزهرية

سوزان قطيني

 /1024تاريخ 3/3/2014

46

مريم الغزالي

عالج الظفر الناشب باالستئصال الجزئي لرحم الظفر مع تطبيق
الفينول عليه

االمراض الجلدية والزهرية

علي عمار

 /1032تاريخ 3/3/2014

47

دانية الجارح

فعالية الحقن الموضعي ألمالح االنتيموان -الغلوكانتيم -في عالج
الليشمانية الجلدية عند االطفال

االمراض الجلدية والزهرية

منال محمد

 /1331تاريخ 19/3/2014

48

معالي عبود

فعالية التطبيق الموضعي لمحلول سلفات الزنك  %10في عالج
الثآليل المسطحة

االمراض الجلدية والزهرية

نضال حمادي

 /1718تاريخ 21/4/2014

4

رسائل الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2014/2013
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

49

آيات شعيتو

جودة الحياة عند مرضى الفقاع الشائع

االمراض الجلدية والزهرية

فايز الدغالوي

 /1985تاريخ 7/5/2014

50

شذى سعد

فعالية محلول هيدروكسيد البوتاسيوم  %15في معالجة المليساء
السارية

االمراض الجلدية والزهرية

عمرليال

 /2613تاريخ 8/6/2014

51

اسامة محاميد

فعالية التيربيافين الموضعي في عالج النخالية المبرقشة

االمراض الجلدية والزهرية

منال محمد

 /5705تاريخ 22/12/2014

52

االء صديقة

الدراسة الصدوية في تشخيص االنغالف المعوي عند االطفال

التصوير الطبي والتشخيص
الشعاعي

يوسف برو

 / 3119تاريخ 20/7/2014

53

حازم نسطة

دقة المعايير اللصدوية المستخدمة في تشخيص تضيق عضلة البواب
الضخامي الوالدي

التصوير الطبي والتشخيص
الشعاعي

يوسف برو

 /3613تاريخ 10/9/2014

54

صبا العم

مقارنة بين الطبقي المحوري وااليكو في تشخيص التهاب الزائدة
الدودية الحاد

التصوير الطبي والتشخيص
الشعاعي

يوسف برو

 / 3609تاريخ 10/9/2014

55

ديمة حسن

فائدة الدراسة الصدوية في تقييم رضوض البطن مقارنة بالطبقي
المحوري

التصوير الطبي والتشخيص
الشعاعي

يوسف برو

 / 3947تاريخ 15/10/2014

56

امجد مسعود

دراسة الموجودات الصدوية للكبد والطرق الصفراوية بالدوبلر
الملون عند الولدان والرضع المصابين برتق القناة الصفراوية

التصوير الطبي والتشخيص
الشعاعي

يوسف برو

 /5732تاريخ 22/12/2014

57

محمد الديواني

العوامل المؤهبة النتانات الجروح عقب العمليات الجراحية البطنية
النسائية في مشفى التوليد الجامعي بدمشق

التوليد وامراض النساء

سوزان طبراني

 /1042تاريخ 3/3/2014

58

مها النمر

دراسة تأثير شدة فقر الدم الوالدي عل الناتج الحملي

التوليد وامراض النساء

محمد نذير ياسمينة

 /1013تاريخ 3/3/2014

59

لطيفة الخطيب

فعالية االحصار جانب العنق في تجريف باطن الرحم ألغراض
تشخيصية أو بعد إسقاط غير تام

التوليد وامراض النساء

عماد الدين التنوخي

 / 1238تاريخ 17/3/2014

60

محمد محمد

دراسة مقارنة بين نتائج الصورة الظليلية للرحم والبوقين وتنظير
البطن لدى مرضى العقم في مشفى التوليد وامراض النساء الجامعي
بدمشق

التوليد وامراض النساء

هيثم عباسي

 / 1244تاريخ 17/3/2014

5

رسائل الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2014/2013
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

61

سالم الطالب

مقارنة بين نظامي االعطاء الوريدي والعضلي لسلفات المغنيزيوم
عند مريضات مقدمة االرتعاج الشديد واالرتعاج في مستشفى التوليد
وامراض النساء الجامعي بدمشق

التوليد وامراض النساء

كنعان السقا

 / 1235تاريخ 17/3/2014

62

عائشة الجوجو

العضال الغدي الرحمي في األرحام المستأصلة :دور المظاهر
السريرية والموجودات الصدوية في التنبؤ بالتشخيص

التوليد وامراض النساء

صالح شيخة

 /1412تاريخ 27/3/2014

63

ميرفت عياش

العوامل االنذارية لحدوث والدة قيصرية واحدة لدى سيدات لم يلدن
سواها

التوليد وامراض النساء

بشار الكردي

 / 1395تاريخ 27/3/2014

64

لينا عيسى

العالقة بين قيم  B-HCGوالحاجة للعالج الكيماوي المتمم في
الرحى العدارية

التوليد وامراض النساء

صالح شيخة

 / 1415تاريخ 27/3/2014

65

ابراهيم الخليل

أهمية حجم الكيس الحملي خارج الرحم لالستجابة لجرعة مفردة من
الميتوتريكسات

التوليد وامراض النساء

عزام ابو طوق

 / 1034تاريخ 3/3/2014

66

عال شريف الحداد

فعالية تطويق عنق الرحم في إطالة أمد الحمل

التوليد وامراض النساء

كنعان السقا

 / 1655تاريخ 15/4/2014

67

عبد المولى العبسي

مقارنة بين النيفدبين والريتودرين في تدبيرالمخاض الباكر واآلثار
الجانبية لكل منهما

التوليد وامراض النساء

مروان الزيات

 / 1687تاريخ 16/4/2014

68

مرهف القاضي

عوامل الخطورة لوفيات االجنة داخل الرحم

التوليد وامراض النساء

محمد نذير ياسمينة

 / 1944تاريخ 5/5/2014

69

فهد حسين

نتائج تحريض المخاض باألوكسيتوسين  -دار التوليد

التوليد وامراض النساء

كنعان السقا

 /2404تاريخ 26/5/2014

70

محمد الحلو

النتائج الوالدية المترافقة مع تجربة مخاض عقب قيصرية سفلية
معترضة وحيدة سابقة

التوليد وامراض النساء

مروان زيات

/2391تاريخ 26/5/2014

71

طارق هميلة

مقارنة بين اللولب الهرموني الميرينا والبروجستينات الفموية في
معالجة غزارة الطمث

التوليد وامراض النساء

جميل طالب

 /2605تاريخ 5/6/2014

72

وسيم الفارس

دور تناول حمض الفوليك أثناء الحمل في تقليل خطورة الوالدة
الباكرة العفوية

التوليد وامراض النساء

تمام االشقر

 /2982تاريخ 6/7/2014

6

رسائل الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2014/2013
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

73

مصطفى منصور باشا

تأثير وجود الندبة في التخطيط الكهربائي للعضلة الرحمية أثناء
المخاض

التوليد وامراض النساء

بشار الكردي

 /3305تاريخ 18/8/2014

74

عامر جري

دراسة مقارنة بين اجراء وعدم اجراء خزع الفرج الواقي عند
الخروسات في مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق

التوليد وامراض النساء

تمام االشقر

 /3354تاريخ 21/8/2014

75

سمعة الحاتم

العالقة بين عمر الحامل واختالطات الحمل والوليد في مشفى التوليد
وامراض النساء الجامعي بدمشق

التوليد وامراض النساء

عماد الدين التنوخي

 /4094تاريخ 26/10/2014

76

هبة السحار

مقارنة بين االستخدام المهباي وتحت اللساني للميزوبروستول في
تحريض المخاض لدى الخروسات

التوليد وامراض النساء

محمد نذير ياسمينة

 /955تاريخ 27/10/2014

77

صبا ناصر

توقيت حدوث تمزق االغشية خالل تحريض المخاض كعامل انذاري
في الوالدة القيصرية عند الخروسات تمام الحمل

التوليد وامراض النساء

هيثم عباسي

 /5032تاريخ 27/10/2014

78

محمد ضميرية

االختالطات القريبة والبعيدة لتنظير الحالب

الجراحة البولية

مازن علوش

 /265تاريخ 20/1/2014

79

محمد ياسر النويالتي

عوامل الخطورة لالختالطات الجراحية بعد زرع الكلية

الجراحة البولية

سمير العنزاوي

/ 1419تاريخ 27/3/2014

80

ابراهيم خليفة طالب

نتائج التدبير الجراحي لدوالي الحبل المنوي في معالجة العقم عند
الذكور

الجراحة البولية

سمير العنزاوي

 / 3024تاريخ 8/7/2014

81

مصعب الرفاعي

الجراحة البولية

عدنان أحمد

 /3948تاريخ 15/10/2014

82

مراد علي

الجراحة البولية

ابراهيم برغوث

 /5710تاريخ 22/12/2014

83

محمد شعار

نتائج واختالطات طريقة ماثيو وطريقة سنودغراس فس سياق
االصالح الجراحي لإلحليل التحتي  -دراسة مقارنة

الجراحة البولية

ابراهيم برغوث

 /5731تاريخ 22/12/2014

84

محمد حسام مندو

نتائج التدبير الجراحي للنواسير حول الشرج  -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

محمد االحمد

 /1031تاريخ 3/3/2014

نتائج واختالطات تجريف البروستات عبر االحليل واالستئصال
المفتوح في سياق العالج الجراحي لضخامة الروستات الحميدة
الكبيرة  -دراسة مقارنة
دور الحقن الباكر لجرعة وحيدة من الدوكسوروبيسين ضمن المثانة
بعد التجريف في تدبير أورام المثانة غير الغازية للعضلية من نوع
سرطان الخلية االنتقالية

7

رسائل الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2014/2013
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

85

محمد حسام منذر

نتائج التدبير الجراحي للنواسير حول الشرج  -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

محمد االحمد

/552تاريخ 3/2/2014

86

محمد ناصر الصوفي

أذيات الكولون الرضية  :االصالح البدئي في مقابل التفميم  -دراسة
مقارنة

الجراحة العامة

عبد الرحمن حمادية

 / 1982تاريخ 7/5/2014

87

حسام جرار

دراسة مقارنة بين طرق التدبير الجراحي االسعافي النسداد الكولون
االيسر ورمي المنشأ في مشافي جامعة دمشق

الجراحة العامة

أحمد ابو قاسم

 /1983تاريخ 7/5/2014

88

هاني الطباخ

دراسة مقارنة في طرق التدبير الجراحي لالندحاقات في جدار البطن
االمامي

الجراحة العامة

رضوان االحمد

 /2388تاريخ 26/5/2014

89

ماهر االسطواني

دراسة مقارنة بين الجراحة التقليدية والتنظيرية في عالج الخراجات
الكبدية في مشافي جامعة دمشق

الجراحة العامة

محمد االحمد

 /2377تاريخ 26/5/2014

90

همام حداد

دراسة مقارنة بين الطرق المختلفة في التدبير الجراحي للناسور
حول الشرج في مشافي جامعة دمشق التعليمية

الجراحة العامة

محسن بالل

 /2376تاريخ 26/5/2014

91

عبد الرزاق المحمد

نتائج تدبير النواسير الهضمية التالية للجراحة  -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

عبد الغني الشلبي

 /2383تاريخ 26/5/2014

92

محمد الفروح

التدبير الجراحي للسلعة الدرقية وحيدة العقدة مع أو بدون خزعة
مجمدة أثناء العمل الجراحي لمرضى مشافي جامعة دمشق بين عامي
2014/2013

الجراحة العامة

رضوان االحمد

/ 3027تاريخ 8/7/2014

93

منذر عوض

تدبير الجوف المتبقي بعد استئصال الكيسة المائية الكبدية  -دراسة
مقارنة بين التفجير والدك الثربي

الجراحة العامة

رضوان االحمد

 /3130تاريخ 2014 /7 /21

94

راتب مغمومة

التدبير الجراحي لهبوط المستقيم  -دراسة مقارنة بين المدخل البطني
والعجاني

الجراحة العامة

حمود حامد

 / 3542تاريخ 7/9/2014

95

دينا السباعي

مقارنة بين الطريقة الجراحية التقليدية والجراحة التنظيرية في
استئصال الطحال االنتخابي غير الرضي

الجراحة العامة

محمد قربي

 / 5739تاريخ 22/12/2014

96

بشرى أسعد

دراسة مقارنة لقيم تعداد الدم الكامل لدى البلغين األصحاء وظاهريا ً
في دمشق مع القيم المرجعية العالمية

الطب المخبري

تهاني العلي

 /5433تاريخ 27/11/2014

8

رسائل الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2014/2013
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

97

خالد عبد هللا

تقييم مصداقية معيار  -درجة شدة تهتك الطرف -في توقع الحاجة
الى البتر الباكر في أذيات الطرف السفلي االنفجارية في مشفى
المواساة الجامعي بدمشق

الجراحة العظمية

ياسر اسكندر

 /1403تاريخ 27/3/2014

98

فطين المصري

التدبير الجراحي لعدم اندمال كسور جسم الفخذ عند البالغين في
مشافي جامعة دمشق

الجراحة العظمية

جابر ابراهيم

 / 2659تاريخ 9/6/2014

99

محمد ابو عمشة

نتائج عالج كسور الكعب عند البالغين في مشفى المواساة الجامعي

الجراحة العظمية

ياسر اسكندر

 /3134تاريخ 23/7/2014

100

رشاد جناد

دراسة مقارنة بين نتائج العالج المحافظ والجراحي لكسور الترقوة
عند البالغين في مشفى المواساة الجامعي بدمشق

الجراحة العظمية

رستم مكية

 /3338تاريخ 19/8/2014

101

علي ديوب

التدبير الجراحي لعدم اندمال كسور عظمي الساعد عند البالغين
باستخدام الصفائح والتطعيم الذاتي في مشافي جامعة دمشق

الجراحة العظمية

جابرابراهيم

 /3320تاريخ 19/8/2014

102

محمد رضوان

نتائج العالج المحافظ لكسور جسم العضد عند البالغين في مستشفى
المواساة الجامعي

الجراحة العظمية

ياسر اسكندر

 /3307تاريخ 18/8/2014

103

مهران يوسف

نتائج تحرير القيد الوحشي للداغصة باستخدام تنظير مفصل الركبة
في مشفيي األسد والمواساة الجامعي

الجراحة العظمية

جابر ابراهيم

 /3614تاريح 10/9/2014

104

مجدي الشيخ

مقارنة نتائج العالج الجراحي لخلع الكتف الناكس في مشفى االسد
الجامعي بدمشق

الجراحة العظمية

جابرابراهيم

 /3946تاريخ 15/10/2014

105

تامر شلهوب

التدبير الجراحي لعدم اندمال كسور العضد عند البالغين  -دراسة
مقارنة

الجراحة العظمية

جابر ابراهيم

 /5030تاريخ 27/10/2014

106

أحمد عيسى

دراسة الجراثيم الملوثة لغرف العمليات الجراحية بمستشفى التوليد
الجامعي بدمشق

الطب المخبري

عواطف عرفات

 /527تاريخ 3/2/2014

107

عمر صالحاني

عالقة البروتين االرتكاسي والفيبرونوجين بشدة مقدمة االرتعاج لدى
النساء الحوامل

الطب المخبري

فيحاء ابو فخر

 /779تاريخ 17/2/2014

108

بانه كوسا

دراسة معولية طريقة التعطيل بالحرارة لتحديد طراز النظائر
االنزيمية لـ  LDHفي األذيات القلبية

الطب المخبري

عبد الرحمن رومية مشرف ومحمد
المبارك مشارك

 /1267تاريخ 17/3/2014

9

رسائل الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2014/2013
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

109

اسامة العذبة

تحديد العوامل الممرضة المعزولة من حديثي الوالدة المقبولين بنتان
دم في مشفى االطفال بدمشق وتحسسها على الصادات

الطب المخبري

أحمد السحار مشرف ومازن الحداد
مشاركة

 / 1684تاريخ 16/4/2014

110

ميرنا شلوف

دراسة معولية طريقة التعطيل بالحرارة لتحديد طراز النظائر
االنزيمية لـ  LDHفي اليرقانات الناجمة عن فاقات الدم االنحاللية
واآلفات الكبدية

الطب المخبري

عبد الرحمن رومية مشرف وايمن
علي مشارك

 /2382تاريخ 26/5/2014

111

نورهان االبرص الشهير
باالشقر

دراسة نسبة انتشار نقص الصفيحات الحملي عند الحوامل
المراجعات لمشفى التوليد الجامعي بدمشق

الطب المخبري

تهاني علي

 /2606تاريخ 5/6/2014

112

ايمان الشيخ

تحري الجراثيم المعزولة من التهابات االذن الوسطى والخارجية في
مشفى المواساة ودراسة تحسسها للصادات الحيوية المختلفة

الطب المخبري

تيسير البني

 /2976تاريخ 6/7/2014

113

ايلين ابراهيم

تحري االصابة بخفيات االبواغ في عينات البراز باختبار االستشراب
المناعي iCT

الطب المخبري

عبير الكفري

 /3357تاريخ 21/8/2014

114

أنسام عبد هللا

دراسة المشعرات المخبرية الموجهة لحدوث ما قبل االرتعاج أثناء
ارتفاع الضغط الحملي

الطب المخبري

تهاني العلي

 / 3756تاريخ 20/9/2014

115

نورا خضور

الكشف عن اعتالالت الخضاب الوراثية لدى مرضى فقر الدم صغير
الكريات ناقص الصباغ

الطب المخبري

تهاني علي

/5238تاريخ 10/11/2014

116

يسرى الفشتكي

دراسة فعالية جرعة الغاماغلوبولين  Anti- RHDفي الوقاية من
التمنيع الجنيني الوالدي باستخدام اختبار كالي أور

الطب المخبري

تهاني علي

 /5244تاريخ 10/11/2014

117

سالم الجردي

دراسة نسبة انتشار الكليسيال الرئوية ومقاومتها للصادات في مشفى
المواساة الجامعي في دمشق بين عامي 2014/2015

الطب المخبري

تيسير البني

 /5634تاريخ 11/12/2014

118

خالد البغدادي

دراسة دور مشعر تشظي الحمض الريبي النووي منزوع االوكسجين
في النطاف مع حدوث فشل اإللقا ح المجهول السبب

النسج والتشريح

مروان الحلبي مشرف ومحمد علي
العجلوني مشارك

 /1741تاريخ 21/4/2014

119

اوس حسن /دكتوراه

دراسة تنوعات األوعية الكلوية

التشريح

مضر تقال مشرف -بيان السيد
مشارمة

 /3135تاريخ 21/7/2014

120

زينب محمد حسن

تنميط سرطانة الرئة الغدية حسب التصنيف الجديد
Laslc/ATS/ERS

التشريح المرضي

لينا الحفار

/555تاريخ 3/2/2014

10

رسائل الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2014/2013
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

121

مصطفى آغي

معدل نجاح عالج االهداب الحاكة بطريقة الكي باآلرغون ليزر في
مشفى المواساة الجامعي -دمشق-سوريا

امراض العين وجراحتها

اروى العظمة

/1036تاريخ 3/3/2014

122

فراس االشقر

دراسة الفعالية الموضوعية المضادة لاللتهاب للمنتج المحلي من الـ
 prednisolone cet te tفي معالجة االرتكاس االلتهابي
الحاصل بعد استحالب العدسة  -دراسة مستشفى المواساة الجامعي

امراض العين وجراحتها

سامح عيسى

 / 1226تاريخ 17/3/2014

123

مريم اسكندر

دراسة دقة نتائج معادلة  SRKILفي اخيار قوة العدسة المزروعة
دلخل العين

امراض العين وجراحتها

شهم الحوري

/1047تاريخ 3/3/2014

124

عبد الرحمن الفقير

دراسة فعالية السدادة الدمعية المفتوحة في عالج الدماغ الناتج عن
تضيق النقطة الدمعية المكتسب

أمراض العين وجراحتها

يسرى حدة

 /116تاريخ 9/1/2014

125

محمد الخلف ابن حسين

فقر الدم عند حديثي الوالدة الناجم عن سحب الدم المتكرر

امراض الوليد والخديج

محمد نادر عيد

 /3355تاريخ 21/8/2014

126

غياث عالء الدين

النتائج الجراحية لكتل العنق الوالدية

أمراض االذن واالنف والحنجرة

محمود مللي

/575تاريخ 4/2/2014

127

كنان بديوي

دراسة نتائج واختالطات تقويم انحراف الوتيرة

أمراض االذن واالنف والحنجرة

محمد نبوغ العوا

 /261تاريخ 20/1/2014

128

طارق الناصر

دراسة الموجودات السريرية والشعاعية عند مرضى االجسام
االجنبية في المري واالختالطات الناتجة عنها

أمراض االذن واالنف والحنجرة

عصام االمين

 /2614تاريخ 8/6/2014

129

مؤيد الرفاعي

المعالجة الوقائية من االختالطات االنتانية الباكرة بعد تركيب أنابيب
التهوية  -دراسة مقارنة بين المعالجة الموضعية والمعالجة الجهازية

أمراض االذن واالنف والحنجرة

محمود مللي

 /3309تاريخ 18/8/2014

130

محمد عبيد

دور الصادات الحيوية الوقائية في منع حدوث التهاب الحويضة
والكلية ومنع االذية الكلوية الالحقة عند مرضى الجزر المثاني
الحالبي

أمراض الكلية عند االطفال

هالة ونوس

 /3348تاريخ 21/8/2014

131

أنس اسكيف

تشخيص وتدبير التشوهات البولية المرافقة لحاالت التشوهات
الشرجية المستقيمة عند االطفال في مشفى االطفال الجامعي بدمشق

جراحة االطفال

نعيم ميدع

 /2403تاريخ 26/5/2014

132

رمزي الغضبان

النتائج طويلة األمد لالطفال مع دسام إحليل خلفي بمشفى األطفال
الجامعي بدمشق

جراحة االطفال

جهاد الحكيم

 / 2983تاريخ 6/7/2014

11

رسائل الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2014/2013
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

133

عالء خميس

نسبة البقيا بحاالت الفتق االمينوسي والعوامل االنذارية المؤثرة
عليها عند االطفال في مشفى االطفال الجامعي بدمشق

جراحة االطفال

محمد سعيد فليون

 /3335تاريخ 19/8/2014

134

ابراهيم الشقاقي

نتائج تبديل الدسام التاجي عبر الحجاب االذيني مقارنة بالشق
التقليدي عبر االذينة اليسرى في مشفى جراحة القلب الجامعي
بدمشق

جراحة القلب

احمد تكريتي

 / 1237تاريخ 17/3/2014

135

فاروق المحمد

دراسة نتائج التداخل الجراحي على التضيق الرئوي مع سالمة
الحجاب بين البطينين في مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق

جراحة القلب

غسان مراد

 / 5499تاريخ 2/12/2014

136

مجد اسماعيل

دراسة نتائج التداخل الجراحي على التضيق تحت االبهري الناكس

جراحة القلب

محمد يونس

 /5554تاريخ 8/12/2014

137

فادي المحرز

دراسة نتائج عملية المجازات اإلكليلية في مشفى جراحة القلب
الجامعي

جراحة القلب

أحمد تكريتي

 /266تاريخ 20/1/2014

138

محمد صالح

دراسة مقارنة نتائج طرق االصالح الجراحي لتضيق برزخ االبهر في
مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق

جراحة القلب

محمد يونس

 / 5709تاريخ 22/12/2014

139

اسامة الزعبي

دراسة النتائج السريرية لإلصالح الجراحي لالذيات الوعائية الرضية
بمستوى االطراف

جراحة اوعية

هاشم صقر

/1053تاريخ 3/3/2014

140

أمان القضماني

المعارف والممارسات عند األمهات خالل العناية بيرقان الوليد في
مشفى االطفال الجامعي " دمشق "

طب االسرة والمجتمع

عبير القدسي

 /5743تاريخ 22/12/2014

141

ندى التيناوي

دراسة قصور الدرق عند االطفال المصابين بالصرع والمعالجين
بالكاربامازبين او الفالبروات كعالج احادي

طب االطفال

سمير بقله

 /1183تاريخ 16/3/2014

142

ريما رزق

دراسة فائدة العالج الكيماوي قبل العمل الجراحي في تدبير ورم
ويلمس عند االطفال

طب االطفال

ماجد خضر

 / 1230تاريخ 17/3/2014

143

ايمان الخليلي

دراسة دور االندوميتاسين في اغالق القناة الشريانية عند الخدج

طب االطفال

سمير سرور

 / 1235تاريخ 17/3/2014

144

ريبال قاسم

دراسة معدل انتشار التهاب الكبد "أ" في مشفى االطفال جامعة
دمشق حاالت االستشفاء والوفيات بين عامي 2013/2011

طب االطفال

مازن حداد

 /1248تاريخ 17/3/2014

12

رسائل الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2014/2013
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

145

محمد صالح مثقال

دور خزعة المري في تشخيص القلس المعدي المريئي عند االطفال

طب االطفال

مازن حداد

 / 1254تاريخ 17/3/2014

146

رامية داالتي

القيمة االنذارية النخفاض درجة حرارة الخدج عند القبول في معدل
الوفيات والمراضة في مشفى االطفال الجامعي بدمشق

طب االطفال

نادر عيد

 /2616تاريخ 8/6/2014

147

ابراهيم طحومي

دور مشابهات بيتا  2 -االنشاقية في تدبير الزلة العابرة عند حديثي
الوالدة

طب االطفال

مطيع الكرم

 /3365تاريخ 21/8/2014

148

منهل السالمة

دراسة حاالت عوز التصاق الكريات البيض في مستشفى االطفال

طب االطفال

غروب الخير

 /3363تاريخ 21/8/2014

149

محمد العالن

تشوهات الجهاز الهضمي الخلقية المشخصة خالل فترة الوليد

طب االطفال

مطيع كرم

 /3605تاريخ 10/9/2014

150

ريم خزعل

التهاب المفصل القيحي عند االطفال

طب االطفال

مجيب ملحم

 / 3603تاريخ 10/9/2014

151

لينا المنديلي

دراسة واقع التهاب السحايا الجرثومي عند الوليد في مشفى األطفال

طب االطفال

مجيب ملحم

 / 3753تاريخ 20/9/2014

152

طارق خضر

دراسة وصفية لحاالت نقص سكر الدم عند االطفال بعد مرحلة الوليد
الناجمة عن أمراض غدية

طب االطفال

أسد ابراهيم

 /3754تاريخ 20/9/2014

153

محمود شاهين

دراسة فشل النمو عند االطفال المصابين بالقصور الكلوي المزمن

طب االطفال

هالة ونوس

 /3954تاريخ 15/10/2014

154

مهدي مرتضى

دراسة الكيسات العدارية عند االطفال

طب االطفال

مجيب ملحم

 /3951تاريخ 15/10/2014

155

هال االصيل

دراسة موجودات السائل الدماغي الشوكي في إنتان الدم الباكر عند
حيثي الوالدة

طب االطفال

محمد نادر عيد

 / 5020تاريخ 27/10/2014

156

منى سرميني

تقييم حالة الحديد ومناسب الكريات الحمراء عند الولدان االصحاء
الخدج وناقصي وزن الوالدة بالنسبة لسنهم الحملي عند الوالدة

طب االطفال

محمد نادر عيد

 /5024تاريخ 27/10/2014

13

رسائل الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2014/2013
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

157

محمد الرفاعي

دور االيبوبروفين الفموي باغالق القناة الشريانية السالكة عند الوليد
بتمام الحمل في مستشفى االطفال الجامعي بدمشق

طب االطفال

سمير سرور بدال من هيام محمود

 /5025تاريخ 27/10/2014

158

بالل علي

دراسة العوامل االنذارية في الورم االرومي عند االطفال

طب االطفال

عثمان حمدان

 / 5033تاريخ 27/10/2014

159

راما شاش

دراسة اسباب النزف الهضمي العلوي عند االطفال

طب االطفال

مازن الحداد

 /5035تاريخ 27/10/2014

160

عمر الصبح

دراسة تبدالت تخطيط الدماغ الكهربائي في االختالج الحروري المعقد
عند االطفال

طب االطفال

محمد بشار اسكندر

 /5245تاريخ 10/11/2014

161

سامر نويالتي

دور البيراسيتام "اليونيستام" في عالج نوب حبس النفس عند
االطفال

طب االطفال

محمد بشار اسكندر

 /5243تاريخ 10/11/2014

162

محد طعمة

الجراثيم الممرضة في مرحلة الوليد وتحسسها للصادات

طب االطفال

مطيع الكرم

 /5273تاريخ 13/11/2014

163

ادهم شحادة

دراسة العوامل االنذارية في اللمفوما البائية الناضجة عند االطفال

طب االطفال

ماجد خضر

 /5501تاريخ 2/12/2014

164

فادي الصالحاني

دراسة العالقة بين االنتانات البولية عند االطفال والبيلة الكلسية
البدئية

طب االطفال

هالة ونوس

 /5498تاريخ 2/12/2014

165

محمد خالد اوطه باشي

التهاب السحايا عند مرضى القيالت السحائية والنخاعية خالل مرحلة
التوليد

طب االطفال

مطيع الكرم

 /5523تاريخ 2/12/2014

166

سماح قداح

لمفوما هودجكن  -دراسة مقارنة بين خطة  ABVDوبين الخطة
العالجية المرحلية المعتمدة في مشفى األطفال

طب االطفال

عثمان حمدان

 /5557تاريخ 8/12/2014

167

مصطفى ابراهيم

دور المعالجة النبضية بالميتيل بريدنيولون في متالزمة تفعيل
البالعات المكتسبة

طب االطفال

ماجد خضر

 / 5569تاريخ 8/12/2014

168

عبد هللا العمر المشرف

دور األميودارون في عالج تسرع القلب فوق البطيني عند االطفال

طب االطفال

هيام محمود

 /5635تاريخ 11/12/2014

14

رسائل الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2014/2013
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

169

اسامة عبد الواحد

دراسة العوامل االنذارية في الغرن العضلي المخطط في مشفى
االطفال الجامعي بدمشق

امراض الدم واالورام عند
االطفال

عثمان حمدان

 /1654تاريخ 15/4/2014

170

حسنين موسى

دراسة واقع ورم الهيباتوبالستوما في مشفى االطفال ودراسة دور
أمالح البالتين في تحسين نسبة البقيا واالنذار عند االطفال

امراض الدم واالورام عند
االطفال

ماجد خضر

 / 1653تاريخ 15/4/2014

171

فاضل حصرم

االمراض القلبية عند االطفال

سمير سرور

 / 3323تاريخ 19/8/2014

172

عباس الراعي

االمراض القلبية عند االطفال

هيام محمود

 /5017تاريخ 27/10/2014

173

رمضان سالم

فعالية السيلدينافيل في تدبير فرط التوتر الرئوي الناتج عن آفة
رئوية عند االطفال

االمراض القلبية عند االطفال

هيام محمود

 /5018تاريخ 27/10/2014

174

بدر صالح

دراسة التهاب الصفاق االنتاني في مشفى االطفال الجامعي بدمشق
خالل الفترة الممتدة بين عامي 2014/2000

االمراض المعدية عند االطفال

عصام انجق

 / 1239تاريخ 17/3/2014

175

رفيقة مغانس

المكورات الرئوية -اخماجها ومقاومتها على الصادات في مشفى
االطفال

االمراض المعدية عند االطفال

مجيب ملحم

 /3133تاريخ 21/7/2014

176

عال معال

دراسة الطفرات الجينية الشائعة عند االطفال المشخص لهم داء
ويلسون في مشفة االطفال الجامعي بدمشق

االمراض الهضمية عند االطفال

لينا خوري

 /3972تاريخ 16/10/2014

177

ناصر المزعل

دراسة أسباب نقص عناصر الدم الشامل في مشفى المواساة الجامعي

أمراض الدم واالورام

غسان عزيز

 /2401تاريخ 26/5/2014

178

اسامة ابو سلو

تقييم دور االيماتينيب في عالج ورم خاليا اللحمة في السبيل
الهضمي المتقدم موضعيا او النقيلي في مشفى البيروني

طب االورام

امين سليمان

2/3/2014 /974

179

منى سلسلو

دراسة فعالية كالدربين في عالج مرضى االبيضاض بالخاليا المشعرة

طب االورام

آصف ديوب

 / 1652تاريخ 15/4/2014

دراسة العالقة بين فرط التوتر الرئوي وموجة  Rفي المسرى VI
وموجة  Sفي المسرى  V6على تخطيط القلب الكهربائي ECG
عند االطفال
التقييم الصدوي لوظيفة البطين االيسر االتجمالية عند االطفال
الطبيعيين واالطفال المصابين باعتالل عضلة قلبية توسعي واالطفال
المعالجين باالنتراسكلينات

15

رسائل الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2014/2013
التسلسل

اسم الطالب

180

علي محمد ابن محمد

181

عدي المحمود

182

ماهر يونس

اضافة الديكساميتازون الى البوبيفاكائين في التخدير الشوكي
لعمليات الجراحة العظمية

183

غسان الشنيور

دور البردينزولون في عالج التهاب الكبد المناعي عند االطفال في
مشفى االطفال الجامعي بدمشق

طب االطفال

184

جميل وقاص

مقارنة بين االختالطات القريبة لكل من الصفيحة والسفود المستبطن
داخل النقي في استجدال كسور

الجراحة العظمية

جابر ابراهيم

185

وسيم البيطار

مقارنة بين التصوير باالمواج فوق الصوتية والصورة الشعاعية
البسيطة في تقييم خلع الورك الوالدي عند الولدان

التصوير الطبي والتشخيص
الشعاعي

يوسف برو

عنوان البحث
تحديد المجموعات الفرعية لمرضى سرطان الرئة غير صغير الخاليا
من المرحلة  v/IIIBذوي الخطورة العالية لحدوث نقائل دماغية في
مشفى البيروني الجامعي
القيمة التنبؤية لمقياس "سلم غالسكو للسبات  -العمر ,ضغط الدم
الشرياني -في توقع الوفيات الناجمة عن الضوض الكبيرة في
مستشفى المواساة الجامعي

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

طب االورام

ماهر سيفو

 /2392تاريخ 26/5/2014

طب الطوارئ

منى عباس

 /555تاريخ 8/12/2014

التخدير واالنعاش

نضال جنبكلي

/38تاريخ 6/1/2014

مازن حداد

 /5443تاريخ 30/11/2014

 /2429تاريخ 26/11/2014

 /5439تاريخ 30/11/2014

رسائل الدكتوراه المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2014/2013

التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

1

ربا شعبان حمدان

عوامل خطر ما قبل الداء السكري

أمراض الغدد واالستقالب

يونس قبالن

 / 1037تاريخ 3/3/2014

2

حسام البردان

دور الرصد غير الغازي لنتاج القلب على معدل األماتة عند
مرضى الصدمة

االمراض الباطنة

محمد المبارك مشرف ومشاركة د.
عمار الزين

 /1570تاريخ 13/4/2014

3

ريم ديب

تقييم دور الهيبسيدين في تشخيص فقر الدم الناجم عن عوز
الحديد وفي التنبؤ بعدم االستجابة للمعالجة بالحديد الفموي

الطب المخبري

رويدة ابو سمرة مشرفة ومشاركة
تهاني العلي

 /3830تاريخ 25/9/2014

16

