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رقم و تاريخ تسجيل الموضوعالمشرفاالختصاصعنوان البحثاسم الطالب

ابراهيم صيبعة1
نسبة انتشار نفق الرسغ بدراسات النقل العصبي عند 

المرضى العرضيين

االستقصاءات الكهربية 

الفزيولوجية

رغداء /صبحي البحري 

السمان مشرف مشارك
31/7/2012 تاريخ 7857

رزان السليمان2
دراسة العلباقة بين عدد ساعات النوم اليومية وزيادة الوزن 

عند النساء
12/6/2012 تاريخ 5890امل الضاهرالفزيولوجيا الطبية

االء المجتهد3
دور الطبقي المحوري في تقييم التليف الكيسي الرئوي عند 

االطفال

التشخيص الشعاعي 

والتصوير الطبي

سعيد حويجة -جمال حسين 

مشرف مشارك
6/2/2012تاريخ 1317

رفعت رضوان4
دقة الطبقي المحوري متعدد الشرائح في تقييم تضيقات 

الشرايين االكليلية

التشخيص الشعاعي 

والتصوير الطبي
14/5/2012 تاريخ 4727سعيد حويجة

دراسة نتائج معالجة امهات الدم الدماغية بالتصميملمع هالل5
التشخيص الشعاعي 

والتصوير الطبي

فواز اسعد -سعيد حويجة 

مشرف مشارك
14/5/2012 تاريخ 4729

اماني الجوجو6
في ايكو الثدي القيم التنبؤية BI-RADSتصنيف ال 

االيجابية والسلبية للمظاهر الصدوية

التشخيص الشعاعي 

والتصوير الطبي
11/6/2012 تاريخ 5818يوسف برو

وسام الفقيه7
مقارنة بين العقد االبطية السليمة والخبيثة بواسطة االيكو 

واليكو دوبلر عند مريضات معروف لديهن سرطان الثدي

التشخيص الشعاعي 

والتصوير الطبي
11/6/2012 تاريخ 5826سعيد حويجه

هال زرزر8
 في تشخيص ERCPوال MRCPدراسة مقارنة بين ال 

انسدادات الطرق الصفراوية

التشخيص الشعاعي 

والتصوير الطبي
11/7/2012 تاريخ 7188سعيد حويجة

ايمن ظروف9
مقارنة تصوير االوعية بالطبقي المحوري متعدد الشرائح مع 

تصوير االوعية بالحذف الرقمي في تشخيص امهات الدم 

داخل القحف

التشخيص الشعاعي 

والتصوير الطبي
3/5/2012 تاريخ 4444سعيد حويجة

مازن عباس10
تقييم االفات العظمية في العمود الفقري بواسطة الخزعة 

الموجهة بالطبقي المحوري في مشفى االسد الجامعي

التشخيص الشعاعي 

والتصوير الطبي
يوسف برو

تم الموافقة على الموضوع بتاريخ 

تم تعديل المشرف بقرار 29/4/2012

2/12/2014تاريخ / 5517جامعة رقم 

11
عالء الدين 

الفروان

مقارنة تصوير االوعية بالطبقي المحوري متعدد الشرائح مع 

تصوير االوعية بالحذف الرقمي في تشخيص تضيق  

الشريان السباتي

التصوير الطبي 

والتشخيص الشعاعي

هاشم صقر بدال من محمد 

كريم
18/4/2012 تاريخ3939

فريبرز روشن12
دور الطبقي المحوري في تقييم اآلفات البؤرية الكبدية عند 

االطفال

التصوير الطبي 

والتشخيص الشعاعي

محمد كريم مشرف ومحمد 

سعيد فليون مشارك
2/1/2012تاريخ /11

مرهف ايراهيم13
التغذية الفموية الباكرة في مرضى التهاب البنكرياس الحاد 

الخفيف الحصوي المنشأ من حيث االمان وتسريعها لعملية 

دراسة سريرية معشاة- الشفاء 

2/1/2012تاريخ /13مازن مصري زادهاالمراض الباطنة العامة

سامح نصور14
دراسة انتشار االذية الكلوية الحادة وعوامل اختطارها عند 

مرضى العناية المشددة
23/1/2012 تاريخ 855قاسم باشااالمراض الباطنة العامة

ثراء مراد15
 لوحده او CHOPدراسة مقارنة بين فعالية المعالجة بال

 في عالج لمفوما الخاليا Rituximabبالمشاركة مع ال 

البانية الكبيرة المنتشرة المشخصة حديثا

23/1/2012 تاريخ 854محمد عدنان سوماناالمراض الباطنة العامة

اياد كجو16
اهمية :تشخيص التدرن الرئوي عند المرضى سلبي القشع 

التنظير القصبي الليفي المرن
23/1/2012 تاريخ 853محمد المسالمةاالمراض الباطنة العامة

وضاح محفوض17
الخصائص الوبائية لداء هودجكن عند مراجعي المشافي 

الجامعية بدمشق
االمراض الباطنة العامة

عبير القدسي -سهام سليمان 

مشرف مشارك
1/2/2012 تاريخ 1988

ايمن اليوسف18
عالقة الوظيفة الكلوية بعوامل الخطورة عند مرضى القصور 

الكلوي المزمن المتوسط والشديد
5/3/2012 تاريخ 2449عبدو قشقواالمراض الباطنة العامة

احمد العمير19
 بالوفيات واإلنذار عند Iعالقة مستويات التروبونين القلبي 

مرضى الصمة الرئوية الحادة
االمراض الباطنة العامة

مروان شامية تغير 

المشرف الى محمد المبارك
2/4/2012تاريخ / 3487

طوني ساره20
ضبط الضغط الشرياني تبعاً لتوصيات التقرير السابع للجمعية 

االمريكية
2/4/2012تاريخ  /3484قاسم باشااالمراض الباطنة العامة

بيان الحسن21
العالج المبكر بالصادات الحيوية لذات الرئة المكتسبة 

بالمنفسة والمثبتة عبر الغسالة القصبية السنخية دور 

الزروع الروتينية للرشافة الرغامية

3/5/2012 تاريخ 4399نزار الضاهراالمراض الباطنة العامة

سليمان الغربي22
اهمية تركيز حمض الكتات السائل الدماغي الشوكي في 

التمييز بين التهاب السحايا الجرثومي والفيروسي
29/5/2012 تاريخ 5312محمد شحادة اغااالمراض الباطنة العامة

2012/2011رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 
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2012/2011رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 

29/5/2012 تاريخ 5293ياسر صالحاالمراض الباطنة العامةالمقارنة بين الصفات السريرية للصداع التوتري والشقيقةعالء النزال23

وجدي الخطيب24
تخطيط القلب الكهربائي وقيمه االنذارية لدى مرضى الصحة 

الرئوية
1/7/2012 تاريخ 6740علي خداماالمراض الباطنة العامة

وسيم اللقيس25
انتشار تشحيم الكبد غير الكحولي وارتباطه باالصابة القلبية 

عند مرضى الداء السكري من النمط االول
18/9/2012تاريخ9533نمير دعبولاالمراض الباطنة العامة

فاتن شربعي26
دراسة انتشار الداء السكري واضطراب تحمل السكر عند 

مرضى تشمع الكبد
18/9/2012تاريخ9579نظام الدين الحاجاالمراض الباطنة العامة

فرح اغا27
دراسة نسبة انتشار نقص الصفيحات عند المرضى في وحدة 

عوامل الخطر والعالقة مع -العناية المشددة الداخلية 

نسبةالوفيات داخل العناية

19/9/2012تاريخ9640امين سليماناالمراض الباطنة العامة

عامر الرجب28
انتشار اعتالل الكلية لدى المرضى المشخصين حديثاً بالداء 

السكري النمط الثاني
جهاد اللحاماالمراض الباطنة العامة

تاريخ  / 11275

24/10/2012

بسام الحسن29
 مع االنذار D- Dimerترافق القيم المصلية للدي دايمر 

القريب لدى مرضى النشبة الدماغية االقفارية الحادة
رغداء السماناالمراض الباطنة العامة

تاريخ  / 11271

24/10/2012

حسين خليفة30
دراسة التشارك بين اآلفات العصيدية في الشرايين اإلكليلية 

والشرايين السباتية
علي خداماالمراض الباطنة العامة

تاريخ / 12349

21/11/2012

كمال الونوس31
تقييم األنظمة المختلفة للتنبؤ بإنذار النزف الهضمي العلوي 

الالدوالي
أيمن علياالمراض الباطنة العامة

تاريخ  / 11593

4/12/2012

اياد السطيف32
انتشار اضطراب التنفس اثناء النوم عند مرضى قصور القلب 

االحتقاني
02/09/2012محمد أمين الخطيباالمراض الباطنة العامة

وهبي العنزاوي33
دراسة العالقة بين التدخين واعتالل الشبكية عند المرضى 

2المصابين بالسكري نمط 
9/4/2012تاريخ / 4021زينب العرفياالمراض الباطنة العامة

منصور بحصاص34
عوامل الخطر القلبية للنشبة الدماغية االقفارية والنشبة 

سنة/ 50/الدماغية العابرة عند المرضى األصغر من 
19/4/2012 تاريخ4018غسان حمزةاالمراض الباطنة العامة

حسين السليمان35
الداء الكلوي المزمن عامل خطورة هاما للوفيات عند مرضى 

السكتة الدماغية
19/3/2012 تاريخ2977محمد شحادة اغااالمراض الباطنة العامة

لمك السعد36
أهمية دور األمواج الصادمة في معالجة التهاب الوتر 

المتكلس المزمن في الكتف

الطب الفيزيائي وإعادة 

التأهيل
ميسون قدسي

تاريخ  /12463

22/11/2012

رنة أسعد37
الفعالية طويلة األمد للتنبيه الكهربائي العصبي العضلي في 

تعزيز التحسن الحركي بالطرف العلوي عند مرضى الخزل 

الشقي التالي للنشبة الدماغية

الطب الفيزيائي وإعادة 

التأهيل
3/12/2012تاريخ / 12813رغداء السمان

بشار زهيره38
ألبومين المصل كمشعر إنذاري للنتائج الوظيفية في السكتات 

الدماغية اإلقفارية
رغداء السماناالمراض العصبية

تاريخ  /13527

17/12/2012

منى عبد السالم39
دراسة سريرية وتشريحية      مرضية في -الحزاز المسطح 

مشفى االمراض الجلدية الجامعي بدمشق خالل عامي 

2011/2012

االمراض الجلدية 

والزهرية
8/2/2012تاريخ / 1418لينة الحاج ابراهيم

الضيائي-وبائيلت التقران السعفي هديل عبدوش40
االمراض الجلدية 

والزهرية
7/2/2012 تاريخ 1351عمر ليال

دراسة وبائية سريرية للعد الشائعميسم كردي41
االمراض الجلدية 

والزهرية
20/2/2012 تاريخ 1865فايز دغالوي

ماوية بيرقدار42
دراسة سريرية وتشريحية مرضية -السرطانة قاعدة الخاليا 

في مشفى االمراض الجلدية الجامعي بدمشق خالل عامي 

2011/2012

االمراض الجلدية 

والزهرية
6/2/2012تاريخ / 1316لينة الحاج ابراهيم

دراسة سريرية وبائية-الصداف النقطي روالنا مراد43
االمراض الجلدية 

والزهرية
25/3/2012 تاريخ3089فايز دغالوي

انس الصالح44
مستويات شحوم المصل عند مرضى الحزاز المسطح في 

2012مشفى االمراض الجلدية الجامعي بدمشق خالل عام 

االمراض الجلدية 

والزهرية
19/4/2012 تاريخ4015نضال حمادي

دراسة سريرية نسيجية لتقران المثيسهيله شجاع45
االمراض الجلدية 

والزهرية
1/4/2012تاريخ / 3448لينا الحاج ابراهيم
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نوعية الحياة عند مرضى الكلفبشرى طنوس46
االمراض الجلدية 

والزهرية
9/3/2012 تاريخ 2974فايز دغالوي

هال المملوك47
وبائيات الليشمانيا الجلدية وعوامل اختطارها في دمشق 

وريفها

االمراض الجلدية 

والزهرية
5/3/2012 تاريخ 2448فايز دغالوي

ترفة الدهنة48
نشاء  % 6دراسة مقارنة لألثر الحمائي لمحلول 

 مقابل محلول الرنكر الكتات 0.4/130هايدروكسي اثيل 

على الكلية المزروعة لدى مرضى زرع الكلية

التخدير واالنعاش

محمد علي أرناؤوط 

مشرف وميسون رمضان 

مشاركة

10/1/2012تاريخ  / 359

اماني الحلقي49
دراسة مقارنة بين الريمي فنتانيل والنتروغليسرين في 

خفض الضغط المضبوط في اثناء التخدير في الجراحة 

العصبية

التخدير واالنعاش
سمر -ميسون رمضان 

قباني مشرف مشارك
19/3/2012 تاريخ2979

محمد شيخ علي50
دراسة فعالية الحقن العضلي الوقائي لالفدرين في منع حدوث 

هبوط الضغط الشرياني في العمليات القيصرية المجراة تحت 

التخدير اشوكي

14/5/2012 ناريخ 4730فاتن رستمالتخدير واالنعاش

إيمان سليمان51
تاثير تطبيق مناورة تجنيد االسناخ في االكسجة خالل تهوية 

رئة واحة
أمير درويشالتخدير واالنعاش

تاريخ  / 11273

24/10/2012

هبه مرزا52
نشاء % 6مقارنة بين محلول رنجر الكتاب ومحلول 

 في جراحة األبهر البطني0.4/130هيدروكسي اتيل 
نجوى رقمانيالتخدير واالنعاش

تاريخ  / 11537

1/11/2012

ربا حلو53
 في HPVدراسة نسيجية لتحري عالمات اإلصابة بفيروس 

السرطانات شائكة الخاليا في الطرق التنفسية  والهضمية 

العلوية

12/1/2012تاريخ / 451رائدة الخانيالتشريح المرضي

5/3/2012تاريخ 2456لينا الحفارالتشريح المرضيPASSالخباثة النسيجية للفيوكروموسيتوما حسب تصنيف االء الحراكي54

رجائي العتمة55
دراسة راجعة لتدبير المجيئات المعيبة بتمام الحمل في مشفى 

التوليد وامراض النساء الجامعي بدمشق
5/3/2012 تاريخ 2453سوزان الطبرانيالتوليد وامراض النساء

ايهاب الطويل56
دراسة وصفية السباب قبول المريضات في فترة النفاس في 

مشفى دار التوليد الجامعي في دمشق
التوليد وامراض النساء

تغير المشرف الى جميل 

طالب
25/3/2012 تاريخ3085

رغد روماني57
دراسة راجعة لحاالت انفكاك المشيمة الباكر وتدبيرها في 

مشفى التوليد وامراض النساء الجامعي بدمشق
25/3/2012 تاريخ3083سوزان الطبرانيالتوليد وامراض النساء

هبة هللا حبوش58
دراسة انتشار االختالطات النسائية عند استخدام موانع الحمل 

داخل الرحم اللولب
5/1/2012تاريخ / 217هيثم عباسيالتوليد وأمراض النساء

قصي طنوس59
دراسة راجعة لنتائج المعالجة الدوائية في تدبير الحمل 

الهاجر في مشفى التوليد الجامعي بدمشق
2/1/2012تاريخ  / 12عماد الدين التنوخيالتوليد وأمراض النساء

حوراء االعرج60
االسباب المعايير التدبير في IUGRتحديد النمو داخل الرحم 

مشفى التوليد الجامعي بدمشق
8/2/2012 تاريخ 1421تمام االشقرالتوليد وأمراض النساء

وليد جديد61
بروتكوالت تحريض االباضة لدى مريضات المبيض المتعدد 

دراسة مقارنة-الكيسات 
7/2/2012 تاريخ 1364وائل نصارالتوليد وأمراض النساء

سمر قزعور62
االختالطات التوليدية المرافقة للحمول المتعددة وتدبيرها في 

دار التوليد الجامعي بدمشق
19/4/2012تاريخ/4016طالل سلومالتوليد وأمراض النساء

فرح الخطيب63
دراسة التغيرات في مشعرات الدوبللر النبضية في كل من 

الشرايين الرحمية لألم والسرية والمخية المتوسطة لألجنة 

ناقصة الوزن بالنسبة لعمر الحمل

4/12/2012تاريخ / 12881بشار الكرديالتوليد وأمراض النساء

عمر الجدي64
دراسة مقارنة بين اشكال التحويل البولي القويم في معالجة 

اورام المثانة
7/3/2012 تاريخ 2615سمير العنزاويالجراحة البولية

احمد العلي الجلود65
دراسة مقارنة بين -تدبير اورام الخلية الكلوية المتقدمة 

التدبير الجراحي والتدبير غير الجراحي
19/3/2012 تاريخ2976عبدو خير شمس الدينالجراحة البولية

66

محمد عبد 

اللطيف يحيى 

كريشان

دراسة دور حقنة الدكسوربسين الوحيدة ضمن المثانة بعد 

التجريف في إنقاص نكس أورام المثانة السطحية ومقارنتها 

تجريف دون حقن-بحالة شاهد 

2/4/2012تاريخ / 3481صالح الدين رمضانالجراحة البولية

خلدون الجندي67
مقارنة طريقتين الجراء وتقييم خزعات البروستات في 

مشافي جامعة دمشق
4/11/2012 تاريخ 11597سمير العنزاويالجراحة البولية

كمال الحلبي68
دراسة نتائج عالج الجذر المثاني الحالبي بحقن الدفلوكس 

عبر التنظير
3/12/2012تاريخ  /12818وفيق بركاتالجراحة البولية
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ميثم اسماعيل69
دراسة مستقبلية لترميم الثدي بعد االستئصال الجراحي ي 

مشافي جامعة دمشق

الجراحة التجميلية 

والترميمية والحروق
4/10/2012تاريخ 10284معن العيسمي

بهزاد جليل شاهين70
العالج الجرثومي للتشوهات الندبية في االطراف باستخدام 

الموسعات الجلدية

الجراحة التجميلية 

والترميمية والحروق
وفيق عيد

تاريخ  / 11269

24/10/2012

اسامة ابو حمود71
تدبير الندبات الجلدية الواسعة دراسة مقارنة بين استخدام 

الموسعات الجلدية واالستئصال المباشر البسيط او المتتالي

الجراحة التجميلية 

والتصنيعية
19/4/2012 تاريخ4014معين اسبر

19/9/2012تاريخ9647حسين شعبانالجراحة الصدريةتقييم نتائج العالج الجراحي لذوات الجنب القيحيةعالء قمر الدين72

رامي سليمان73
تدبير الجوف المتبقي بعد االستئصال الجزئي للكيسة المائية 

دراسة مقارنة بين الراب الثربي والتفجير الخارجي -الكبدية 

2012-2010في مشافي جامعة دمشق بين عامي 

7/2/2012 تاريخ 1365محمد األحمدالجراحة العامة

عالء الحانوت74
االسباب :فشل العالج المحافظ في تدبير اذيات الطحال 

والنتائج وذلك في مشافي جامعة دمشق التعليمية
5/3/2012 تاريخ 2452عبد الرحمن حماديةالجراحة العامة

شفان سيد محمد75
دراسة مقارنة بين االستئصال مع المفاغرة البدئية وبين 

االستئصال المرحلي في انسداد الكولون االيسر الورمي في 

مشافي جامعة دمشق التعليمية

الجراحة العامة
احمد ابو -محسن بالل 

قاسم  مشرف مشارك
5/3/2012 تاريخ 2455

حسين الفنيش76
دراسة مقارنة بين العالج الجراحي والعالجات االخرى 

شعاعي في تدبير لمفوما المعدة في مشافي جامعة -كيماوي :

دمشق التعليمية

5/3/2012 تاريخ 2466حمزة االشقرالجراحة العامة

اسامة العبد هللا77
مقارنة بين استئصال الفص الدرقي واستئصال الدرق التام 

في عالج التنشؤات الجريبية وحيدة العقدة في مشافي جامعة 

دمشق التعليمية

5/3/2012 تاريخ 2458رضوان االحمدالجراحة العامة

عالء الطحان78
دراسة مقارنة بين العالج المحافظ والعالج الجراحي لتدبير 

التهاب البنكرياس النخري في مشافي جامعة دمشق التعليمية
5/3/2012 تاريخ 2454عبد الرحمن حماديةالجراحة العامة

احمد تمر79
دراسة مقارنة بين استئصال المعدة التام واستئصال المعدة 

تحت التام في سرطان غار المعدة في مشافي جامعة دمشق 

التعليمية

4/3/2012 تاريخ 2400رضوان االحمدالجراحة العامة

مهند الشهابي80
دراسة مقارنة بين الحصول بالرقعة أمام الصفاق أو خلفه 

للتدبير الجراحي للفتوق االندحاقية لجدار البطن في مشافي 

جامعة دمشق التعليمية

6/3/2012تاريخ  / 2542محمد احمدالجراحة العامة

علوان  العلي81
دراسة مقارنة بين االصالح البدئي والتفميم في تدبير اذيات 

الكولون في مشافي جامعة دمشق التعليمية
29/5/2012 تاريخ 5287رضوان االحمدالجراحة العامة

طارق خضر82
دراسة مقارنة بين الطرق المختلفة في التدبير الجراحي 

للكيسات المائية الكبدية في مشافي جامعة دمشق
محسن باللالجراحة العامة

تاريخ  / 12571

26/11/2012

حسن الشيخة83
دراسة مقارنة بين استئصال الطحال بالجراحة المفتوحة 

والجراحة التنظيرية
عبد الغني الشلبيالجراحة العامة

تاريخ / 12353

21/11/2012

مازن ديب84
مقارنة االختالطات الناجمةعن استئصال الدرق التام وتحت 

التام وقرب التام في التدبير للسلعة الدرقية متعددة العقد
رضوان األحمدالجراحة العامة

تاريخ / 12348

21/11/2012

وسام الداالتي85
مقارنة نسبة التسريب العرضي من المفاغرة بعد القطع 

األمامي المنخفض ألورام المستقيم في حال إجراء التفميم 

المعوي المؤقت أو عدم إجرائه

أحمد أبو قاسمالجراحة العامة
تاريخ / 12376

21/11/2012

يوسف خباز86
مقارنة عوامل الخطورة ألنتانات الجروح بعد عمليات 

الكولون وعمليات المستقيم االنتخابية في مشافي جامعة 

دمشق

3/12/2012تاريخ / 12811حمود نصرالجراحة العامة

مازن داود87
دراسة مقارنة بين مدخلي واطسون جونس ومور في تبديل 

مفصل الورك البدئي التام من حيث االختالطات القريبة في 

مشافي جامعة دمشق التعليمية

6/3/2012تاريخ / 2543جابر ابراهيمالجراحة العظمية

محمد خير المحمد88
نتائج العالج الجراحي الباكر بسفود متبطن للنقي للكسور 

المفتوحة بالظنبوب عند البالغين في مستشفى المواساة 

الجامعي  بدمشق

19/4/2012 تاريخ4019ياسر اسكندرالجراحة العظمية

احمد النجم89
نتائج تصحيح القدم القفداء الروحاء الناكسة باستخدام جهاز 

اليزروف
30/4/2012تاريخ4345رستم مكيةالجراحة العظمية

حسام حسون90
دراسة النتائج القريبة لخزع ويلسون في إصالح االبهام 

االروح
جابر ابراهيمالجراحة العظمية

تاريخ  / 11277

24/10/2012

91
محمد احسان 

هيكل

نتائج التدبير الجراحي باسياخ مستبطنة للنقي لعالج كسور 

عظمي الساعد عند االطفال في مستشفى المواساة الجامعي
29/5/2012 تاريخ 5292منذر مسوحالجراحة العظمية



سل
سل

لت
ا

رقم و تاريخ تسجيل الموضوعالمشرفاالختصاصعنوان البحثاسم الطالب

2012/2011رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 

حيدر قصير92
دراسة مقارنة لالختالطات القريبةبين مرضى التهاب 

المفاصل التنكسي البدئي ومرضى النخرة الجافة في راس 

الفخذ المعالجين بتبديل مفصل الورك التام في مشافي جامعة 

11/7/2012 تاريخ 7189جابر ابراهيمالجراحة العظمية

طارق خلف93
التمديد والبنطال الجبسي في تدبير كسور جسم الفخذ عند 

االطفال في مستشفيات جامعة دمشق
11/7/2012 تاريخ 7187حسان حناالجراحة العظمية

94
بسام الهالل 

الشريفي

نتائج التدبير الجراحي باسياخ مرنة داخل النقي لعالج كسور 

جسم الفخذ عند االطفال في مستشفى المواساة الجامعي 

بدمشق

19/9/2012تاريخ9648ياسر اسكندرالجراحة العظمية

حدو الشحود95
اختالطات العالج الجراحي لكسور الفخذ بين المدورين 

عند لبالغين في مستشفى /DHS/ببرغي الورك الديناميكي

المواساة الجامعي بدمشق

18/9/2012تاريخ9570ياسر اسكندرالجراحة العظمية

باسل غريب96
اختالطات تصنيع الرباط المتصالب االمامي بالتنظير باستخدام 

وتري العضلتين الناحلة ووترية النصف
18/9/2012تاريخ9534جابر ابراهيمالجراحة العظمية

ضياء الضاهر97
االختالطات القريبة لتبديل مفصل الركبة التام البدئي في 

مشافي جامعة دمشق
4/10/2012تاريخ 10286ياسر اسكندرالجراحة العظمية

98
محمد سامي 

البرادعي

نتائج استجدال كسور الظنبوب عند االطفال باستخدام االسياخ 

المرنة عبر النقي
حسان حناالجراحة العظمية

تاريخ / 12346

21/11/2012

سنان عباس99
نتائج استجدال كسور عنق الفخذ داخل المحفظة باستخدام 

البراغي المقناة
حسان حناالجراحة العظمية

تاريخ  /12351

21/11/2012

محمد عيسى100
دراسة نتائج معالجة كسور جسم عظمي الساعد الجديثة عند 

البالغين باستخدام الصفائح الضاغطة الديناميكية
ياسر اسكندرالجراحة العظمية

تاريخ  /12352

21/11/2012

امجد السعيد101
مقارنة اختالطات التركيب المتواقت والمتاخر للشنت عند 

الرضع المصابين بالقيلة النخاعية السحائية
26/8/2012 تاريخ 8504احمد جهاد عابدينالجراحة العصبية

محمد سليم102
دراسة نتائج عمليات المجارات االكليلية المتضمنة استئصال 

عصائد من الشرايين االكليلية في مشافي جامعة دمشق
23/4/2012تاريخ /41402احمد التكريتيالجراحة القلبية

عالء نزال103
دراسة طرق التدبير -شذوذ االتصال الوريدي الرئوي التام 

ونتائج االصالح الجراحي في مستشفى جراحة القلب الجامعي 

بدمشق

19/3/2012 تاريخ2978غسان الرطل مرادالجراحة القلبية

104
فراس االخرس 

الجنادي

دراسة نتائج التدبير الجراحي لتضيق البصمام التاجي 

المكتسب المترافق مع فرط توتر رئوي
30/4/2012تاريخ4344علي خليفةالجراحة القلبية

9/7/2012 تاريخ 7048مروان الحلبيالجنين والوراثةدور اضداد الدرق في فشل التعشيشمحمد مبدا105

نسيم رتيب106
االرتباط بين االعراض الذهانية وحاالت العنف العائلي لدى 

المرضى النفسيين المراجعين لمشفى المواساة الجامعي في 

2012دمشق خالل عام 

12/1/2012تاريخ / 453حسين نوفلالطب الشرعي

107
محمد رضا 

المونس

لدى cmvدراسة انتشار العدوى بالفيروس المضخم للخاليا 

النساء الحوامل لمشفى التوليد الجامعي بدمشق
7/2/2012 تاريخ 1366تهاني العليالطب المخبري

براء زنبركجي108
دراسة انتشار البيلة الجرثومية الالعرضية عند المرضى 

السكريين وتحديد اهم الجراثيم المسببة لها وتحسسها 

للصادات المختلفة

19/4/2012 تاريخ4020صالح الدين شحادةالطب المخبري

سماح السباعي109
تحري السالالت الجرثومية المنتجة للبيتا الكتاماز واسعة 

الطيف في الجراثيم سلبية الغرام المعزولة من عينات مرضية 

عند مرضى مشافي جامعة دمشق التعليمية

30/4/52012تاريخ 4346صال ح الدين شحادةالطب المخبري

نور سقباني110
لدى IgGالتحري عن اضداد الحصبة االلمانية من نمط 

طالبات مدرسة التمريض بجامعة دمشق
14/5/2012 تاريخ 4726تيسير البنيالطب المخبري

رهف الفاكياني111
تحديد مستويات الحديد والسعة الكلية الرابطة للحديد 

وعالقتها بمستويات الخضاب والهيماتوكريت لدى طالبات 

مدرسة التمريض في جامعة دمشق

11/6/2012 تاريخ 5825تهاني عليالطب المخبري

عال التباع112
تحري السالالت الجرثومية المنتجة للكاربابينيما في ذراري 

االمعائيات المعزولة من المرضى المقيمين في المشافي 

بواسطة اختبار هودج المعدل

تيسير البنيالطب المخبري
تاريخ  / 1074

16/10/2012

قاسم عطية113
دراسة نسبة انتشار االكتئاب عند االطفال المصابين 

باضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركية عند عينة عشوائية 

من طالب التعليم االساسي في محافظة دمشق

8/2/2012 تاريخ 1412يوسف لطيفةالطب النفسي

غياث منصور114
دراسة العالقة بين العنف االسري الباكر واضطراب القلق 

االجتماعي عند طالب السنة االولى لكليات الطب البشري 

وطب االسنان والصيدلة في جامعة دمشق

7/2/2012 تاريخ 1352يوسف لطيفةالطب النفسي
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115
محمد محمد ابن 

سلمان

دراسة انتشار االضطراب االكتئابي الكبير عند مرضى أورام 

الدم ودراسة تأثيره في نوعية الحياة لديهم
يوسف لطيفةالطب النفسي

تاريخ  / 12814

3/12/2012

عال االسمر116
تقييم استجابة العالج بمضادات االستروجين التا موكسيفين 

 عند مريضات سرطان الثدي في مشفى her-2وحالة 

البيروني الجامعي

19/9/2012تاريخ9623مروان بشورالمعالجة الكيميائية لالورام

117
عبد الرحمن ابو 

رومية

تقييم فعالية التوبوتيكان مشاركة مع السيسبالتين في معالجة 

الحاالت المتقدمة والناكسة من سرطان عنق الرحم
آصف ديوبالمعالجة الكيميائية لالورام

تاريخ  / 11272

24/10/2012

وسام الرز118
 عند مرضى سرطانة الرئة EGFRدراسة انتشار طفرة 

غير صغيرة الخاليا غير شائكة الخاليا ودراسة االستجابة 

-دراسة مستقبلية -على المعالجة الهدفية 

3/12/2012تاريخ / 12807مروان بشورالمعالجة الكيميائية لألورام

رشا السيد119
العالقة بين معدل تعبير مستقبل عامل النمو الظهاري 

وخطورة اورام الثدي
النسج والتشريح والجنين

محمند علي -علي حسن 

السطلي مشرف مشارك
20/2/2012 تاريخ1864

باسم المصري120
ليزر في جراحة Dieodليزر وCO2استطبابات استخدام 

دراسة مقارنة-الحنجرة 

امراض االذن  واالنف 

والحنجرة
3/5/2012 تاريخ 4400محمد نبيل دندشلي

يامن ونوس121
دراسة احصائية مقارنة لتدبير االفات الحنجرية غير الورمية 

مشفى -بين الجراحة المجهرية والليزر في الشعبة االذنية 

المواساة

امراض االذن واالنف 

والحنجرة
12/1/2012تاريخ / 446عصام األمين

محمد اسماعيل122
تاثير استئصال الحدبة االنفية وتدعيم السويقتين االنسيتين 

على دوران وتبارز ذروة االنف

امراض االذن واالنف 

والحنجرة
19/4/2012تاريخ 4013ايهم سعيد

مهران جريس123
االنتقاالت العقدية الورام الحنجرة مقارنة نتائج التقييم 

السريري والشعلعي مع نتائج التشريح المرضي

امراض االذن واالنف 

والحنجرة
30/4/2012تاريخ4343إياد حمادي

فادي الشامي124
نتائج العالج الشعاعي لسرطان الحنجرة شائك الخاليا مرحلة 

اولى وثانية

امراض االذن واالنف 

والحنجرة
29/5/2012 تاريخ 5288محمد نبيل دندشلي

المعتصم باهلل بندر125
نتاتئج المسح السمعي بجهاز البث الصوتي االذني عند 

حديثي الوالدة

امراض االذن واالنف 

والحنجرة
1/7/2012 تاريخ 6633عصام األمين

نتائج العالج في اورام البلعوم االنفي البشروية الخبيثةوائل الكسم126
امراض االذن واالنف 

والحنجرة
6/8/2012 تاريخ 8075عصام االمين

محمد جمعة رجب127
الحقن الموضعي للستيروئيدات في المساكن اللوزية بعد 

استئصال اللوزات

امراض االذن واالنف 

والحنجرة
19/9/2012تاريخ9633عصام االمين

فراس خليل128
اسباب واختالطات خزع الرغامى في مشفى المواساة 

دراسة استباقية-الجامعي 

امراض االذن واالنف 

والحنجرة وجراحتها
19/4/2012تاريخ/4017محمد نبيل دندشلي

محمد امين االشقر129
-الناسور البعومي الجلدي بعد استئصال الحنجرة التام 

االسباب والعالج

امراض االذن والنف 

والحنجرة

تغير المشرف الى اياد 

حمادي
5/3/2012 تاريخ 2447

ماهر محمد130
دراسة معدل نجاح عملية ترقيع غشاء الطبل وتحسن السمع 

والعوامل المؤثرة عليهما في مشفى المواساة الجامعي

امراض االذن والنف 

والحنجرة
31/7/2012 تاريخ 7856اياد حمادي

ندى العمر131
نسبة انتشار الربو واالمراض التاتبية االخرى عند مرضى 

التوسع القصبي في المشافي الجامعية بدمشق
18/9/2012تاريخ9572عمار الزينامراض الجهاز التنفسي

محمود حامد132
دور التحري الخلوي للغسالة القصبية في تشخيص أورام 

الرئة المرئية بالتنظير القصبي بالمقارنة مع الخزعة القصبية
أمراض الجهاز التنفسي

محمد المسالمة مشرفاً 

والدكتورة رائدة الخاني مشرف 

مشارك

تاريخ / 12350

21/11/2012

11/12/2012تاريخ / 1325حسام الدين شبليأمراض الجهاز التنفسيالشخير االعتيادي لدى أطفال الحلقة األولى في مدارس دمشقمجد ونوس133

14/5/2012 تاريخ 4723رائد ابو حربامراض الجهاز الهضميفعالية وتحمل وامان ثالثة نظم لتحضير القولون قبل التنظيرشفاء حيبا134

محمد كنان حبوس135
تقويم نسبة تعداد الصفيحات الدموية على قطر الطحال 

كوسيلة غير غازية في التنبؤ بوجود درالي المري لدى 

مرضى التشمع

امراض الجهاز الهضمي
تهاني -رائد ابو حرب 

العلي مشرفا مشاركا
29/5/2012 تاريخ 5291

اباء شيبان136
المتزامن في استئصال الملتوية -تجربة العالج التتابعي 

البوابية لدى مرضى مشفى المواساة واالسد الجامعيين 

بدمشق

19/9/2012تاريخ 9621مازن مصري زادةامراض الجهاز الهضمي

8/2/2012 تاريخ 1419ايمن عليامراض الجهاز الهضميدور البروبيوتك في معالجة متالزمة االمعاء الهيوجةمريم غنيم137
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صفاء العمار138
الوصف العالجي المفرط لمثبطات مضخة البروتون عند 

مرضى مشفى المواساة واالسد الجامعيين
28/6/2012 تاريخ 6592سمير الحفارامراض الجهاز الهضمي

ياسر العجيلي139
تقييم دقة معايير روكال للتنبؤ بعودة النزف والوفيات بعد 

العالج التنظيري للنزف الهضمي العلوي الناجم عن القرحة 

الهضمية

1/7/2012 تاريخ 6653ميالد نعمةامراض الجهاز الهضمي

منهل الضاهر140
التشخيص غير الغازي لدوالي المري عند مرضى التشمع 

باستخدام المشعر الحالي البابي بااليكو دوبلر
3/5/2012 تاريخ 4398رائد أبو حربامراض الجهاز الهضمي

ربى البدوية141
التقييم المرحلي لسرطان / EUS/دقة االمواج فوق الصوتية 

المستقيم
2/1/2012تاريخ / 14ايمن عليأمراض الجهاز الهضمي

142
سلمان سراي 

الدين

الدراسة الصبغية عند مرضى االبيضاض اللمفاوي الحاد عند 

البالغين
12/1/2012تاريخ / 452غسان عزيزامراض الدم واالورام

محمد عبد الرزاق143
اهمية عيار كرياتين كيناز المصل كمشعر على االذية العضلية 

عند مرضى قصور الدرق
امراض الغدد واالستقالب

شادن حداد  -زينب العرفي 

مشرف مشارك
13/5/2012 تاريخ 4687

ربا حمدان144
 2 عند مرضى الداء اسكري نمط B12 viTانتشار عوز 

المعالجين بالميتفورمين
6/3/2012تاريخ / 2525يونس قبالنأمراض الغدد واالستقالب

كمي السعدي145
 كمشعر قوي لالنذار stأهمية التراجع الباكر الرتفاع القطعة 

عند مرضى احتشاء العضلة القلبية الحاد بعد تطبيق حاالت 

الخثار

محمد أمين الخطيبامراض القلب و االوعية
      تاريخ  /4885

9/10/2013

اياد مبارك146
استراتيجية العالج بالمدرات عند مرضى قصور القلب مع 

انكسار المعاوضة الحاد
12/1/2012تاريخ / 448علي خدامامراض القلب واالوعية

147
برهان الدين 

شاويش

القيمة االنذارية لمشعر تاي عند مرضى احتشاء العضلة 

S-Tالقلبية الحاد مع ارتفاع وصلة  
12/1/2012تاريخ / 447محمد المباركامراض القلب واالوعية

كمي السعدي148
 كمشعر قوي STاهمية التراجع الباكر الرتفاع القطعة 

الالنذار عند مرضى احتشاء العضلة القلبية الحاد بعد تطبيق 

حاالت الخثار

19/9/20121 تاريخ622مروان شاميةامراض القلب واالوعية

أمجد الصعيدي149
مقارنة البرازوغريل مع الكلوبيد غربل عند مرضى خناق 

الصدر غير المستقر ومرضى االحتشاء بدون ارتفاع الوصلة 

sTً  المعالجين دوائيا

حسام الدين شبليأمراض القلب واالوعية
تاريخ  / 13522

17/12/2012

محمد الخطيب150
دور المعالجة ماقبل الجراحية باألتورفاستاتين في الوقاية من 

حدوث الرجفان األذيني بعد جراحة القلب
أمراض القلب واألوعية

تغير المشرف الى محمد 

أمين الخطيب

تاريخ / 10647

14/10/2012

نعيم الملقي151
 عند ENoxapaRiN مع FoNdapaRinuxمقارنة 

 STمرضى احتشاء العضلة القلبية الحاد مع تزحل وصلة 

لالعلى المعالجين دوائياً

27/8/2012تاريخ / 8552محمد أمين الخطيبأمراض القلب واالوعية

152
محمد عالء 

األحمد

 يوم من احتشاء 30دور االبليرينون في انقاص الوفيات بعد 

العضلة القلبية الحاد عند المرضى الذين تطور لديهم سوء الوظيفة 

االنقباضية للبطين االيسر وقصور القلب

3/12/2012تاريخ /12815حسام الدين شبليأمراض القلب واألوعية

محمد قاسم153
االستجابة العالجية للرفض الكلوي الحاد عند مرضى زرع 

الكلية من متبرعين احياء
25/3/2012 تاريخ3084محمد عماد عثمانامراض الكلية

احمد القادري154
مع االماهة مقارنة مع االماهة MESNAدراسة فعالية ال

وحدها في الوقاية من اعتالل الكلية بالمادة الظليلة عند 

المرضى عالي الخطورة

27/3/2012تاريخ3271قاسم باشاامراض الكلية

جبير القاسم155
العالقة بين مستوى الهرمون الدريقي وارتفاع التوتر 

الشرياني عند مرضى القصور الكلوي المزمن المعالجين 

بالتحال الدموي

27/3/2012 تاريخ3272محمد عماد عثمانامراض الكلية

ايمان العبار156
دراسة الفرق بين السيكلوسبورين والتاكروليموس  في 

حدوث اضطراب شحوم الدم بعد زرع الكلية
14/5/2012 تاريخ 4724عدنان الصباغامراض الكلية

علي بدر الدين157
في تحسن ارقام الخضاب عند مرضى التحال Cدور الفيتامين 

الدموي
14/5/2012 تاريخ 4728عدنان الصباغامراض الكلية

ندى عبيد158
للوقاية من النتان بالفيروس Gancyclovirاستخددام 

المضخم للخاليا عند مرضى زرع الكلية
19/9/2012 تاريخ9649قاسم باشاامراض الكلية

وائل الزامل159
دور مثبطات المناعة في ارتفاع حمض البول عند مرضى 

زرع الكلية
قاسم باشاأمراض الكلية

تاريخ  /12572

26/11/2012

حيان محمد160
تغيرات قياسات غرفة العين االمامية بجهاز طبغرافيا القرنية 

بعد جراحة استحالب العدسة وتأثيرها في الضغط داخل المقلة 

في مستشفى المواساة الجامعي- 

سامح عيسىأمراض العين وجراحتها
تاريخ  / 11274

24/10/2012
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انطون نجار161
مقارنة النتائج البصرية والتشريحية والفيزيولوجية 

الكهربائية لحقن كل من التريامسينولون أسيتونايد 

والبيفاسيزوماب في الزجاجي لعالج وذمة اللطخة الصفراء 

4/11/2012تاريخ  /11592أروى العظمةأمراض العين وجراحتها

مروة البارودي162
دراسة تاثير تمزق المحفظة الخلفية وخروج الزجاجي اثناء 

عملية استحالب البلورة باالمواج فوق الصوتية على الضغط 

داخل المقلة

امراض العين وجراحتها
يسرى -احمد باسم البريدي 

حدة مشرف مشارك
23/1/2012 تاريخ 852

امجد الصالح163
فعالية حقن التريامسينولون  اسيتينوئيد بالبيت االمامي 

بنهاية جراحة الساد الوالدي على االرتكاس االلتهابي بعد 

العمل الجراحي

23/1/2012 تاريخ 848جرجس الداودامراض العين وجراحتها

رهف العنزروتي164
دراسة مشعرات جديدة للكشف المبكر عن القرنية 

المخروطية من خالل تصوير القرنية الطبوغرافي
5/3/2012 تاريخ 2457اروى العظمةامراض العين وجراحتها

ايهم الحسين165
دراسة فعالية وامان حقن التريامسينولون اسيتونيد فوق 

الظفر الجفني في تدبير التهاب الملتحمة والقرنية الربيعي 

المعند

جرجس الداودامراض العين وجراحتها
 تاريخ 3087

قرارالتعديل رقم 25/3/2012

16/10/2012تاريخ  / 10761

بادية ابراهيم166
تقييم البنية الهندسية للشق القرني ثنائي وثالثي المستويات 

في استحالب العدسة باستخدام التصوير البصري المقطعي 

التوافقي

25/3/2012 تاريخ3088سامح عيسىامراض العين وجراحتها

غسان االبراهيم167
دراسة مقارنة لقياسات الطول المحوري االمامي الخلفي 

للعين بين طريقتي التماس والغمر
1/7/2012 تاريخ 6654شهم الحوريامراض العين وجراحتها

سالم العلي168
فعالية تصلب القرنية الكيميائي الضوئي عبر الظهارة التالي 

لزرع الحلقات
30/7/2012 تاريخ 7808جرجس الداودامراض العين وجراحتها

اياس قرفول169
نتائجاالصالح الجراحي في تدبير مرضى انقالب المثانة 

الخارجي في مشفى االطفال الجامعي بدمشق
4/12/2012تاريخ / 12891نعيم ميدعجراحة االطفال

لؤي النجار170
دراسة مقارنة بين -التدبير العالجي للداء الحرقفي االنسدادي 

العالج الجراحي والعالج داخل الوعائي
20/2/2012 تاريخ1866هاشم صقرجراحة االوعية

ايهم عبيد171
النتائج السريرية لتوسيع شرايين الساق عند مرضى نقص 

مقارنة بين المرضى السكريين وغير -التروية الحرج 

السكريين

3/12/2012تاريخ / 12819محمد علي النحاسجراحة األوعية

شهناز العلبي172
انتشار االكتئاب لدى عينة من طالب الدراسات العليا في كلية 

الطب البشري في جامعة دمشق وعالقة ذلك بنوع االختصاص
23/1/2012 تاريخ 851نزار ابا زيدطب االسرة

وفاء موصللي173
 7معارف ومواقف وممارسات السيدات المراجعات لمركز 

نيسان الصحي حول وسائل الكشف المبكر عن سرطان الثدي
5/3/2012 تاريخ 2451عبير قدسيطب االسرة

رباب الشعيان174
مقارنة الجراثيم المعزولة بطريقتي مسحة البلعوم والغسالة 

القصبية في مرضى الداء الليفي الكيسي
4/3/2012 تاريخ 2403مجيب ملحمطب االطفال

حمادة البيش175
دراسة دور الفيروسات العجيلية في االسهاالت الحادة عند 

االطفال
6/3/2012تاريخ  /2542عصام انجقطب االطفال
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رزان النواقيل176
دراسة مقارنة لوسائل تشخيص الالإرتخائية في مستشفى 

االطفال الجامعي
19/4/2012 تاريخ4022مازن حدادطب االطفال

ياسر غريبة177
دراسة فعالية فالبروات الصوديوم الشرجي في تدبير نوبات 

االختالج عند االطفال
18/4/2012 تاريخ 3941سمير بقلةطب االطفال

وسيم الطحان178
دراسة االذيات القلبية عند الولدان المصابين باالختناق حول 

الوالدة في مشفى االطفال الجامعي بدمشق
30/4/2012تاريخ4342هيام محمودطب االطفال

ديمة قالع179
دراسة سريرية وشعاعية لتضيق برزخ االبهر عند حديثي 

الوالدة في مشفى االطفال بدمشق
3/5/2012 تاريخ 4397جهاد قزحطب االطفال

مرح الديب180
الجراثيم المسببة ومقاومتها -التهاب العقد اللمفية القيحي 

للصادات في مشفى االطفال الجامعي
13/5/2012 تاريخ 4686مجيب ملحمطب االطفال

خالد صاتو181
دراسة الخصائص السريرية والموجودات المخبرية لبيلة 

الهوموسيستئين الوراثي في مشفى االطفال واستجابته 

12 ب6للعالج بالفيتامينات ب

14/5/2012تاريخ / 4719ديانا االسمرطب االطفال

14/5/2012 تاريخ 4725سمير سرورطب االطفالفي امراض القلب الخلقية-د-دراسة دور عوز الفيتامين هيثم طبيخ182

نيفين درويش183
مقارنة طرق تدبير فرط سكر الدم عند الخدج في مشفى 

االطفال
12/6/2012 تاريخ 5891محمد نادر عيدطب االطفال

مجد المغربل184
دور اضطرابات استقالب المثيونين في الخثار الوعائي عند 

االطفال
12/6/2012 تاريخ 5892ديانا االسمرطب االطفال

ايهم اسماعيل185
دراسة التظاهرات السريرية والوسائل التشخيصية لرتج ميكل 

في مستشفى االطفال
28/6/2012 تاريخ 6593لينا الخوريطب االطفال

روال ادريس186
دراسة التظاهرات التنفسية عند مرضى القلس المعدي 

المريئي عند االطفال
28/6/2012 تاريخ 6591لينا الخوريطب االطفال

187
اسماعيل مقصود 

خزمة

االختالجات تحت السريرية عند الولدان المتعرضين لالختناق 

حول الوالدة وفائدة عالجها
10/7/2012  تاريخ 7109محمد بشار اسكندرطب االطفال

11/7/2012 تاريخ 7186محمد بشار اسكندرطب االطفالعوز الزنك كعامل جطورة لالختالج الحرورينزار الحمصي188

غسان جرجس189
دراسة نسبة انتشار عوز الزنك عند مرضى االسهاالت وفشل 

النمو
30/7/2012 تاريخ 7806لينا الخوريطب االطفال

ملك عليا190
دراسة تحليلية لنتائج الزرع الجرثومي لمسحات من ايدي 

العاملين في القطاع الصحي في مستشفى االطفال الجامعي 

بدمشق ودور وسائل التعقيم المتبعة في المستشفى في التاثير 

طب االطفال
مصطفى -سمير مرعي 

العموري  مشرف مشارك
9/8/2012 تاريخ 8216

وداد الصباغ191
دراسة نسبة انتشار االختالجات تحت السريرية لدى مرضى 

الشلل الدماغي ومعالجتها
29/8/2012 تاريخ 8631سمير بقلةطب االطفال

ديما الفرج192
دراسة عوامل الخطورة لتطور متالزمة العسرة التنفسية 

الحادة عند االطفال المقبولين في وحدة العناية المشددة
28/8/2012 تاريخ 8636ايمن البلخيطب االطفال

193
روزا حجازي 

خلف

دراسة مقارنة بين تاثير الصادات لوحدها او بالمشاركة مع 

الستيروئيدات  في تدبير ذات الرئة بالهيدرو كربون
28/8/2012 تاريخ 8644مجيب ملحمطب االطفال

رندة طفور194
 الخاص بالحال البسيط لدى مرضى PCRدراسة ايجابية ال 

التهاب الدماغ الحاد عند االطفال
27/8/2012 تاريخ 8553ايمن البلخيطب االطفال

ربا حاتم195
دراسة دور الضخامة الكبدية الطحالية والتعداد البدئي 

لالرومات المحيطية في تحديد االنذار عند مرضى االبيضاض 

اللمفاوي الحاد

11/9/2012تاريخ9238ماجد خضرطب االطفال

18/9/2012تاريخ9581سمير بقلةطب االطفالتاثير وجود او غياب االم على نفسية الطفل اثناء االستشفاءنادين السوقي196

عزام خلوف197
استقصاء الوظيفة الدرقية عنداالطفال المصابين باعتالل 

عضلة قلبية توسعي
18/9/2012تاريخ9578اسد ابراهيمطب االطفال

198
زكريا جمعة 

صالن
محمد بشار اسكندرطب االطفالدراسة انتشار االكتئاب لدى االطفال المصابين باألورام

تاريخ  / 11276

24/10/2012


