رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2013/2012
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل
الموضوع

1

معاذ يزبك

البدانة عامال خطرا مستقال للقصور الكلوي المزمن

االمراض الباطنة

عدنان الصباغ

 2097تاريخ 29/4/2013

2

سناء طعمه

االختالطات القلبية الوعائية للقصور الكلوي المزمن

االمراض الباطنة

عدنان الصباغ

تاريخ 4347/ 9/9/2013

3

محمد ضميريه

انتشار فقر الدم عند مرضى أدواء األمعاء االلتهابية

االمراض الباطنة

رائد ابو حرب

تاريخ 4214
28/8/2013

5

عالء الفروح

القيمة اإلنذارية للتبدالت التخطيطية لدى مرضى احتشاء
العضلة القلبية غير المترافق مع تزحل الشدفة  Stلألعلى

االمراض الباطنة

محمد امين الخطيب

تاريخ 4213/
28/8/2013

6

محمد باكير

دراسة فقر الدم المتأخر كمشعر انذاري في مرضى العناية
المشددة

االمراض الباطنة

غسان عزيز

تاريخ 4215/
28/8/2013

7

حسن عقاد

نسبة حدوث الصدمة القلبية بعد احتشاء العضلة القلبية الحاد

االمراض الباطنة

محمد المبارك

تاريخ 4201
27/8/2013

8

محمد ابو حسن

انتشار قصور القلب غير المعروف مسبقا وسوء وظيفة
البطين األيسر عند مرضى الداء السكري النمط الثاني

االمراض الباطنة

علي خدام

تاريخ 4202/
27/8/2013

10

سائر بركودي

تأثير البدانة في شدة وحصيلة التهاب البنكرياس الحاد

االمراض الباطنة

مازن مصري زاده

تاريخ 4615/
22/9/2013

11

كنان الضمان

انتشار اضطراب القلق المعمم عند عينية من طالب جامعة
دمشق وعالقته مع التحصيل األكاديمي

االمراض الباطنة

يوسف لطيفة

4618/
تاريخ
22/9/2013

12

بسمة حسن

تأثيرات البدانة على وظائف الغدة الدرقية

االمراض الباطنة

زينب العرفي

4846/
تاريخ
8/10/2013

13

محمود الحريري

التظاهرات السريرية خارج المعوية عند مرضى التهاب
الكولون القرحي

االمراض الباطنة

ميالد النعمة

5199/
تاريخ
4/11/2013

14

زكريا مال حسين
شيخاني

دراسة مستوى البروتين في سائل الحبن عند مرضى التشمع
والتهاب البريتوان العفوي

االمراض الباطنة

نمير دعبول

تاريخ 5171/
4/11/2013

15

عمار العزام

العالقة بين المعالجة بمثبطات مضخة البرتون واإلصابة
بالتهاب البريتوان العفوي عند مرضى تشمع الكبد

االمراض الباطنة

ميالد نعمة

5172/
تاريخ
4/11/2013

16

محمد عنتر

عالقة مستويات الكولسترول المصلي واالستخدام المبكر
للستاتينات بالوفيات عند مرضى احتشاء العضلة القلبية الحاد

االمراض الباطنة

محمد أمين الخطيب

5210
تاريخ
4/11/2013

17

عهود الخالد

دراسة تأثير فقر الدم على الوفيات خالل شهر لدى مرضى
احتشاء العضلة القلبية الحاد

االمراض الباطنة

محمد أمين الخطيب

18

جوان رسول

دراسة انتشار التهابات الكبد الفيروسية الوزمنة  Cو  Bلدى
مرضى سرطان الخلية الكبدية

االمراض الباطنة

نظام الدين الحاج

/1020تاريخ 25/2/2013

19

النا سعيد

دراسة انتشار اضطراب تقلقل (قلق) المزاج ماقبل الدورة
الطمثية عند عينة من المجتمع وعالقته بالحالة االجتماعية

االمراض الباطنة

يوسف لطيفة

/1014تاريخ 24/2/2013

20

مهند العبد هللا
اليونس

العالقة بين السكري -النمط الثاني والكثافة العظمية عند النساء
قبل سن اليأس وبعده

االمراض الباطنة

تبديل المشرف الى ميسون
قدسي

/1012تاريخ 24/2/2013

21

غفران السهو

العالقة بين مشعرات الشحوم المصلية وأنماط السكتة اإلقفارية

االمراض الباطنة

غسان حمزة

 /477تاريخ 31/1/2013

22

نور الشيخ علي

تقييم فعالية داء كرون بواسطة معايرة ال caiprotecthn
في البراز

االمراض الباطنة

مازن مصري زادة

/778تاريخ 12/2/2013

تاريخ 5201/
4/11/2013

رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2013/2012
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل
الموضوع

23

عامر زين الدين

فائدة استخدام جرعة وحيدة اسبوعيا تحت الجلد من
االريثروبيوتين أألفا عند مرضى التحال الدموي _ دراسة
مقارنة

االمراض الباطنة

جهاد اللحام

/796تاريخ 12/2/2013

24

ايمان الشعراوي

التظاهرات المفصلية العرضية المراض االمعاء االلتهابية

االمراض الباطنة

ميسون قدسي

/1275تاريخ 10/3/2013

25

عبد هللا حيدر

االمراض الباطنة

ايمن علي

/1024تاريخ 25/2/2013

26

ريناس تمو

االمراض الباطنة

ياسر صالح

/1280تاريخ 10/3/2013

27

نادين محمد زين
الحسين

دراسة العالقة بين حدوث الداء الرئوي الساد المزمن
" "COPDواستخدم الوقود العضوي عند النساء

االمراض الباطنة

عمار الزين

 /1760ص.م تاريخ
8/4/2013

28

زينة الوتار

العالقة بين مشعر كتلة الجسم والوفيات عند مرتضى
المتالزمة االكليلية الحادة المقبولين في المشافي الجامعية

االمراض الباطنة

علي خدام

/1723ص.م تاريخ
8/4/2013

29

ايناس ابو راشد

دراسة دور اآللية اإللتهابية كعامل خطورة في االمراض
القلبية الوعائية عند مرضى التحال الدموي

االمراض الباطنة

حسام الدين الشبلي

 /2033تاريخ 25/4/2013

30

ثائر نعمة

ترافق مستوى بوتاسيوم المصل مع تسرع القلب البطيني بعد
احتششاء العضلة القلبية الحاد

االمراض الباطنة

علي خدام

/2673تاريخ 3/6/2013

31

محمد سلمان
/مكرر

استخدام الحجم الوسطي للصفيحات كمشعر مفيد عن الحالة
االلتهابية عند مرضى التشمع مع وجود انتان سائل الحبن

االمراض الباطنة

نمير عبود

/2888تاريخ 17/6/2013

32

محمد ضميرية

انتشار فقر الدم عند مرضى أدواء األمعاء االلتهابية

االمراض الباطنة

رائد أبو حرب

/2872تاريخ 17/6/2013

دراسة عوامل الخطورة لدى الشباب الذكور المصابين
بالمتالزمة اإلكليلية الحادة

االمراض الباطنة

محمد المبارك

 / 3042تاريخ 1/7/2013

34

سنا الجندي

خطر حدوث أذية كلوية حادة عند مرضى اختشاء العضلة
القلبية الحاد مع تزحل الوصلة  stنحو األعلى والذي يتم
تقييمه في قسم الطوارئ

االمراض الباطنة

قاسم باشا

 /3044تاريخ 1/7/2013

35

سامر السعدي

العالقة بين شدة تشمع الكبد حسب الـ MELD SCORE
وحدوث التهاب البيرتوان الجرثومي العفوي

االمراض الباطنة

أحمد وسوف

 /3941تاريخ 15/8/2013

36

أمجد يوسف

أسباب ضخامة العقد اللمفاوية  -دراسة مقطعية مستعرضة
للحاالت المشاهدة في مشفى األسد الجامعي

االمراض الباطنة

عبير قدار

 /3903تاريخ 13/8/2013

37

مهند أياس

المفقارنة بيت استخدام األسبرين مع األس اوميبرازول في منع
تطور النزف القرحي الهضمي الناكس

االمراض الباطنة

نمير دعبول

4124/
تاريخ
25/8/2013

38

اسامة جورج

انتشار فرط سكر الدم خالل الفترة المباشرة بعد زرع الكلية

االمراض الباطنة

قاسم باشا

4122/
تاريخ
25/8/2013

39

حسان العينيه

االيجابية المصلية للمتدثرة الرئوية وعالقتها مع السكتة
الدماغية بأنماطها المختلفة

االمراض الباطنة

ياسر صالح

4125/
تاريخ
25/8/2013

40

شعيب سليمان

العالقة بين حصار الغصن األيسر ووجود داء الشراييناإلكليلية
وسوء وظيفة البطن األيمن

االمراض الباطنة

محمد المبارك

4123/
تاريخ
25/8/2013

41

سامر برغله

القيمة االنذارية لتركيز حمض البول في الدم عند مرضى
السكتة الدماغية اإلقفارية الحادة

االمراض الباطنة

ياسر صالح

تاريخ 4176/
26/8/2013

42

باسم شندير

التنبؤ بالوفيات عند مرضى التشمع المقبولين في المشفى
بمتالزمة االستجابة االلتهابية الجهازية بواسطة تعداد
الحمضات المطلق المنخفض في الدم المحيطي

االمراض الباطنة

رائد أبو حرب

تاريخ 4664/
23/9/2013

 33مجد الدين الخطيب

مقارنة فعالية المعالجة الرباعية غير الحاوية على البيزموت
/المعالجة التشاركية /مع المعالجة الثالثية التقليدية في
استئصال الملوية البوابية
مقارنة بين االعطاء العضلي للترامادول واعطاء ديكلوفيناك
الصوديوم في تدبير الهجمات الحادة للشقيقة عند مرضى
االسعاف -دراسة مستقبلية معشاة احادية التعمية

رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2013/2012
التسلسل

رقم و تاريخ تسجيل
الموضوع

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

43

فادي المسيحي

دراسة انتشار الداء الزالقي عند األطفال المصابين بقصر قامة

االمراض الباطنة

يونس قبالن

تاريخ 4658 /
23/9/2013

44

هبة سليمان

اضطرابات القلق عند مرضى الصداع

االمراض الباطنة

ياسر صالح

تاريخ 1654/
23/9/2013

45

فراس الشناعه

العالقة بين مستوى صوديوم المصل وشدة االختالطات في
تشمع الكبد

االمراض الباطنة

مازن مصري زاده

4611/
تاريخ
23/9/2013

46

العالقة بين الموجودات السريرية والشعاعية عند مرضى
حسام الدين هابيل السكتة الدماغية اإلفقارية الحادة وتأثير هذه العالقة على نسبة
الوفيات خالل أسبوع من القبول في المشفى

االمراض الباطنة

محمد شحادة آغا

تاريخ 4614 /
22/9/2013

47

نور الشيخ بكري

انتشار الداء السكري نمط  2الميال لحدوث الحماض الخلوني
في مشافي جامعة دمشق

االمراض الباطنة

زينب العرفي

4616/
تاريخ
22/9/2013

48

محمود حامد

دور التحري الخلوي للغسالة القصبية في تشخيص أورام الرئة
المرئية بالتنظير القصبي بالمقارنة مع الخزعة القصبية

االمراض الباطنة

أمين سليمان

تاريخ 4653/
23/9/2013

49

عتاب ابراهيم

عالقة أعراض الداء الجزري المعدي المريئي مع مشعر كتلة
الجسم

االمراض الباطنة

مازن مصري زادة

/2668تاريخ 3/6/2013

50

عال رخيص

نسبة انتشار اضطراب االكتئاب الكبير عند مرضى التحال
الدموي استنادا إلى مقياس بيك -نسخة النخل السريع -مقارنة
مع معايير  DSM-IV TRالتشخيصية

االمراض الباطنة

يوسف لطفية

/2656تاريخ 3/6/2013

51

محمد الحراكي

العالقة بين البروتين المتفاعل  C-ومعدل الوفيات الباكر عند
مرضى االحتشاء الدماغي الحاد

االمراض الباطنة

رغداء السمان

/ 3040تاريخ 1/7/2013

52

وسام دلول

دراسة العالقة بين ارتفاع مستويات حمض البول بالمصل
وزيادة نسبة المراضة والوفيات لدى مرضى قصور القلب
االحتقاني

االمراض الباطنة

علي خدام

/2877تاريخ 17/6/2013

53

زاهر فضلون

العالقة بين  LDHو  TBوالنسبة  LDH/TBوإنذار احتشاء
العضلة القلبية الحاد

االمراض الباطنة

محمد أمين الخطيب

 /3945تاريخ 15/8/2013

54

علي النابلسي

استخدام تشتت الموجه  pكمؤشر إلعادة الترويه في احتشاء
العضلة القلبية األمامي الحاد

االمراض الباطنة

محمد المبارك

55

عباس الصالح

اختالطات تنظير الطرق الصفراوية بالطريق الراجع وخزع
المعصرة الصفراوية

االمراض الباطنة

أحمد وسوف

/3637تاريخ 29/7/2013

56

معن السقا

ضبط استقالب الكلس وافوسفور عند مرضى التحال الدموي
الكلوي

االمراض الباطنة

عدنان الصباغ

/ 3654تاريخ
29/7/2013

57

أيهم العمر
السليمان

الربط بين المستويات العالية من فيريتين المصل مع إشباع
الحديد المنخفض عند مرضى التحال

االمراض الباطنة

عدنان الصباغ

/2672تاريخ 3/6/2013

58

أيهم المال علي

مقارنة التاثير العالجي للتسريب الوريدي المستمر مع الجرعة
المنخفضة لمثبطات مضخة البروتون لدى مرضى القرحة
الهضمية النازفة

االمراض الباطنة

ميالد نعمة

/ 6007
15/12/2013

59

ديما نعمة

دراسة مقارنة فعالية محلول سلفات الزنك  % 25موضعيا ً مع
اآلزوت السائل في عالج التقرانات السعفية

االمراض الجلدية

لينا الحاج ابراهيم

 /484تاريخ 31/1/2013

60

حسناء خالد

تأثير توقيت البدء بشوط قصير األمد من االسيكلوفير على
عالج ألم ما بعد الحأل النطاقي

االمراض الجلدية

فايز دغالوي

 /466تاريخ1/2013 /31

61

عال مالك

تقييم فعالية محلول هدروكسيد البوتاسيوم الموضعي في عالج
الثآليل المسطحة

االمراض الجلدية

عمر ليلى

/820تاريخ 12/2/2013

62

رانية بحري

مقارنة بين اآلزيترومايسين الفموي النبضي والدوكسيسكلين
اليومي في معالجة العد الشائع

االمراض الجلدية

نضال حمادي

/1290تاريخ 10/3/2013

3877
تاريخ /
12/8/2013

رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2013/2012
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل
الموضوع

63

كوثر نظام

فعالية الجرعة المنخفضة من االسيكلوفير في النخالة الوردية

االمراض الجلدية

فايز دغالوي

/1291تاريخ 10/3/2013

64

رشا الموعد

نوعية الحياة لدى المرضى المصابين بالتهاب الجلد التأتبي
ذات الفئة العمرية المتراوحة من  12-1سنة وعائالتهم

االمراض الجلدية

لينا الحاج ابراهيم

 /1084تاريخ 26/2/2013

65

راما لقطينة

نوعية الحياة عند مرضى الحاصة البقعية

االمراض الجلدية

فايز دغالوي

/827تاريخ 12/2/2013

66

سمر علي

االتراكونازول جهازيا ً كمعالجة وحيدة للنخالية المبرقشة

االمراض الجلدية

فايز دغالوي

67

ربا حاتم

عالج العد بااليزوتريتينوئين المتقطع والتقليدي  -دراسة
عشوائية مضبوطة

االمراض الجلدية

عمر ليال

68

ميس وريده

دراسة مقارنة بين العالج النبضي الفموي بالتربينافين مع
العالج النبضي الفموي باإليتراكونازول في عالج فطار
األظافر

االمراض الجلدية

فايز دغالوي

تاريخ 4352/
9/9/2013

69

ديمة عربش

المقارنة بين اآلزوت السائل وحمض الصفصاف  %50في
عالج الثآليل األخمصية

االمراض الجلدية

نضال حمادي

تاريخ 4364/
9/9/2013

70

أيهم محمد

اختالطات السكتة الدماغية الحادة وتأثيراتها في مدة
االستشفاء ومعدل الوفيات

االمراض العصبية

ياسر صالح

71

عدنان وبالل

دراسة تأثير مشعر كتلة الجسم على حدوث متالزمة نفق الرسغ

االمراض العصبية

غسان حمزة

72

ساره مدني

العالقة بين مشعر كتلة الجسم والشقيقة

االمراض العصبية

محمد سشحاده اغا

5522/
تاريخ
18/11/2013

73

ضاهر العرب

دراسة العالقة بين مستوى سكر الدم عند القبول وشدة النزف
ضمن البطينات عند مرضى النزف الدماغي العفوي

االمراض العصبية

غسان حمزة

 /3891تاريخ 13/8/2013

74

صالح ريا

معرفة نسبة التبدالت على تخطيط الدماغ الروتيني عند
مرضى الصرع البدئي المعمم

االمراض العصبية

رغداء السمان

تاريخ 4219 /
29/8/2013

75

هبة سليمان

اضطرابات القلق عند مرضى الصرع

االمراض العصبية

ياسر صالح

 /2122تاريخ 30/4/2013

76

رائد الصالح
المغير

انتشار اعتالل األعصاب المحيطية لدى المرضى المشخصين
حديثا ً بالداء السكري النمط الثاني

االمراض العصبية

محمد شحادة آغا

/2870تاريخ 17/6/2013

77

جودي داود

التغيرات السريرية في تخطيط الدماغ عند مرضى الشقيقة
ومع ودون نسمة

االمراض العصبية

محمد شحادة آغا

 / 3056تاريخ 1/7/2013

78

دانية خطاب

انتشار الكثافات العالية للمادة البيضاء على الرنين المغناطيسي
عند مرضى داء الكلية المزمن

االمراض العصبية

رغداء السمان

/801تاريخ 12/2/2013

79

وسام الشلق

التواتر الفصلي لهجمات انتكاسات التصلب اللويحي

االمراض العصبية

محمد شحادة آغا

/793تاريخ 12/2/2013

80

عالء حبيب

دراسة فعالية ليفيتر اسيتام في عالج االختالطات المعممة
االساسية عند االطفال

االمراض العصبية عند
االطفال

سمير بقلة

81

ايمان المصري

انتانات الدم المكتسبة في المشافي

االمراض المعدية

نزار الضاهر

 /427تاريخ 30/1/2013

82

راما خضور

أسباب وتظاهرات سوء التغذية عند األطفال بأعمار ستة
شهور 2--سنة من العمر

األمراض الهضمية عند
األطفال

لينا فاخوري

/2901ص.م تاريخ
18/6/2013

تاريخ 4857 /
8/10/2013
 /3303تاريخ 15/7/2013

 /1727ص.م تاريخ
8/4/2013
5198/
تاريخ
4/11/2013

5174/
تاريخ
4/11/2013

رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2013/2012
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل
الموضوع

83

ابراهيم شرف
الدين

مقارنة التأثيرات الهيموديناميكية والقلبية للمباشرة
واالستمرارية بالسيفوفلوران مع التخدير الوريدي الكامل
بالبروبوفول للمرضى الذين سيخضعون لجراحة المجازات

التخدير واالنعاش

هند الدغلي

 /23تاريخ 3/1/2013

84

محمد باقر دقيق

التأثيرات الهيمودناميكية أثناء التخدير الشوكي :دور االمالء
الوريدي بالسوائل مقارنة مع األدوية المقبضة الوعائية وقائيا ً

التخدير واالنعاش

أمير درويش

 /122تاريخ 9/1/2013

85

اوس حسن

دراسة تطبيقية لتوصيات حديثة في الوقاية من الغثيان واالقياء
بعد العمل الجراحي

التخدير واالنعاش

منى عباس

 / 432تاريخ 30/1/2013

86

حسن الريشوني

مقاربة الخط المتوسط ومقاربة جنيب الخط المتوسط في
التخدير الشوكي  -دراسة مقارنة

التخدير واالنعاش

نجوى رقماني

/753تاريخ 11/2/2013

87

نواف ابراهيم

مقارنة بين استخدام البو بيفاكائين مع او بدون اضافة
الميدازوالم في التخدير الشوكي عند البالغين

التخدير واالنعاش

هند الدغلي

/788تاريخ 12/2/2013

88

احمد العبد هللا

مقارنة استخدام الديكسميتوميدين والبروبوفول مع الميدازوالم
والبروبوفول في تخدير تنظير القصبات عند االطفال

التخدير واالنعاش

منى عباس

/1119تاريخ 27/2/2013

89

بالل مغنية

التأثيرات الهيموديناميكية للتخدير الشوكي التقليدي والتخدير
الشوكي وحيد الجانب عند المرضى عاليي الخطورة -دراسة
مقارنة

التخدير واالنعاش

ميسون رمضان

/937تاريخ 17/2/02013

90

خالد الزعبي

دراسة مقارنة بين الديكسميديتوميدين والميدازوالم في تهدئة
المريض أثناء التخدير العصبي المحوري

التخدير واالنعاش

سمر قباني

 2104تاريخ 29/4/2013

91

عمر عبد الباقي

تأثير الوضعية بعد مباشرة التخدير الشوكي للقيصريات على
الحركية الدموية ومستوى الحصار-دراسة مقارنة

التخدير واالنعاش

نجوى رقماني

3888
تاريخ /
12/8/2013

92

تحسين اسماعيل

دراسة فعالية السوغاما ديكس في معاكسة الحصار العصبي
العضلي المحرض بالروكورونيوم

التخدير واالنعاش

نجوى رقماني

تاريخ 4371/
9/9/2013

93

عدنان الشامي

مقارنة شروط التنبيب باستخدام الروكورونيوم مع او دون
اعطاء جرعة بدء صغيرة -دراسة عشوائية ثنائية التعمية

التخدير واالنعاش

منى عباس

تاريخ 4456/
12/9/2013

94

فاطمة مدلج

تقييم فعالية استعمال البروبوفول عند نهاية التخدير لمنع
حدوث الهياج لدى استعمل السيفوفلوران عند االطفال

التخدير واالنعاش

سمر قباني

 / 6096تاريخ
22/12/2013

التخدير واإلنعاش

نضال جنبكلي

/2878تاريخ 17/6/2013

96

رشا النحالوي

دراسة فعالية الميدازوالم في التسكين الذيلي عند األطفال
الخاضعين إلجراء العمليات الجراحية أسفل اسرة

التخدير واإلنعاش

منى عباس

تاريخ 4362/
9/9/2013

97

حسين حايك

دراسة مقارنة بين القناع الحنجري والنبوب الحنجري في
التنبيب للعمليات الجراحية القصيرة

التخدير واإلنعاش

سمر قباني

5519/
تاريخ
18/11/2013

98

عالء سفاف

دراسة تحليلية تشريحية مرضية ألورام المعدة الخبيثة

التشريح المرضي

ياسر السيد علي

/ 103تاريخ 8/1/2013

99

وسيم ابراهيم

دراسة المشعرات التنبؤية التشريحية المرضية لسرطانة
البروستانة في الخزعات والمقارنة بمحصول االستئصال

التشريح المرضي

ايمن صمون

/1289تاريخ 1/3/2013

100

ميس ابو عون

دراسة نسبة تعبيرية مورثة  HER2/NEUنسيجيا بواسطة
التلوينات المناعية في سرطانات المعدة المستأصلة وعالقتها
مع النمط النسيجي للورم وموقع الورم البدئي في المعدة

التشريح المرضي

لينا الحفار

/1075تاريخ 26/2/2013

101

ناديا أبا زيد

دراسة باثولوجية ألورام الغدد اللعابية المشاهدة في مشفى
المواساة الجامعي بدمشق

التشريح المرضي

رائدة الخاني

/1535ص.م تاريخ
27/3/2013

102

تمام جمول

دراسة المشعرات االنذارية الباثولوجية وعوامل الخطورة
ألورام المبيض الظهارية الخبيثة

التشريح المرضي

محمد وائل ترجمان

 /1749ص.م تاريخ
8/4/2013

95

دراسة مقارنة بين التأثيرات الهيموديناميكية للتخدير الشوكي
وحصار الضفيرة القطنية والعصب الوركي في عمليات
عالء الحاج حسين
الطرف السفلي

رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2013/2012
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل
الموضوع

103

كناز الخاني

دراسة باثولوجية آلفات الدرق الورمية والالورمية

التشريح المرضي

روالن محاسن

 /2325تاريخ 13/5/2013

104

رباب شحود

دور كثافة كتل الثدي الصلبة كمؤشر هام لسرطان الثدي

التصوير الطبي
والتشخيص الشعاعي

يوسف برو

/2660تاريخ 3/6/2013

105

عالء عساف

دور األشعة التداحلية في عالج أمهات الدم الدماغية في
الدوران الخلفي

التصوير الطبي
والتشخيص الشعاعي

تبديل المشرف الى يوسف
برو

/2663تاريخ 3/6/2013

106

الرا ابا زيد

متابعة الحصيات الحالبية البعيدة باألمواج فوق الصوتية

التصوير الطبي
والتشخيص الشعاعي

يوسف برو

/ 3402تاريخ
21/7/2013

107

ميشيل رزوق

دقة واختالطات الخزعة الموجهة بالطبقي لآلفات الصدرية

التصوير الطبي
والتشخيص الشعاعي

سعيد حويجة

تاريخ 4376 /
9/9/2013

108

انس الموصلي

دور التصوير باألمواج فوق الصوتية في تشخيص رتق
الصفراوية عند الولدان

التصوير الطبي
والتشخيص الشعاعي

يوسف برو

4660/
تاريخ
23/9/2013

109

محمود الزعبي

المقارنة بين التصوير باالمواج فوق الصوتية والتصوير
الومضاني في تقييم العقييدات الدرقية من حيث عالمات الخباثة

التصوير الطبي
والتشخيص الشعاعي

سعيد حويجه

تاريخ 5520 /
18/11/2013

110

غدير نسب

رصد تبدالت موجات دوبلر الشريانين السري والمخي
المتوسط عند الجنين في مريضات ما قبل االنسمام الحملي

التصوير الطبي
والتشخيص الشعاعي

يوسف برو مشرف
وسوزان الطبراني مشاركة

 / 3306تاريخ
15/7/2013

111

لينا يوسف

نسبة تمزقات الرحم عند النساء الالتي في سوابقهن والدة
قيصرية واحدة

التوليد وامراض النساء

تمام األشقر

/3652تاريخ
29/7/2013

112

رنا تنزكلي

دراسة تغيرات موجودات تخطيط الصدى الدوبلي للشريان
الرحمي عند الحوامل مع مخاض باكر

التوليد وامراض النساء

سوزان الطبراني

4856/
تاريخ
8/10/2013

113

ميس ابراهيم

عالقة عوز حمض الفوليك في الدم مع التبدالت قبل
السرطانية في عنق الرحم

التوليد وامراض النساء

جميل طالب

 /1732ص.م تاريخ
8/4/2013

114

ورود محرم

التنبؤ بأوزان االوالدة لألجنة كبيرة الحجم نسبة للعمر الحملي
" "LGAعند األمهات المصابات بالسكري باالعتماد على
التصوير بااليكوغرافي في وقت مبكر من الثلث الثالث للحمل

التوليد وامراض النساء

عزام أبو طوق

 2100تاريخ 29/4/2013

115

لينا الحموي

دور البروجستون المهبلي في الوقاية من المخاض المبكر عند
المريضات اللواتي لديهن عنق رحم قصير

التوليد وامراض النساء

هيثم عباسي

 2020تاريخ 25/4/2013

116

اسيا زهره

االعمال الجراحية الكبرى المجراة لتنشؤات الطبقة المغذية
الحملية في مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعة بدمشق

التوليد وامراض النساء

صالح شيخة

 2060تاريخ 28/4/2013

117

علي عرنوس

دراسة العالقة بين المشعر األمينوسي الحدي وتألم الجنين في
عينة من مرضى دار التوليد الجامعي بدمشق

التوليد وامراض النساء

كنعان السقا

/2662تاريخ 3/6/2013

118

روال البقاعي

تأثير مشعر كتلة الجسم الوالدي في الحمل والمخاض  -دراسة
مقطعية في دار التوليد الجامعي بدمشق

التوليد وامراض النساء

بشار الكردي

 / 111تاريخ 9/1/2013

119

نور كدور

التوليد وامراض النساء

عماد الدين التنوخي

 / 392تاريخ 17/1/2013

120

مهند نصر هللا

التوليد وامراض النساء

هيثم عباسي

 / 336تاريخ 21/1/2013

121

صفية الحشيمي

معدل انتشار السلس البولي بين النساء عديمات الوالدة والنساء
الالتي ولدن بالقيصرية والنساء الالتي ولدن مهبليا

التوليد وامراض النساء

تمام االشقر

/787تاريخ 12/2/2013

122

آالء حابس

دراسة دور تنظير باطن الرحم في تشخيص العقم في دار
التوليد الجامعي بدمشق

التوليد وامراض النساء

وائل نصار

/1008تاريخ 24/2/2013

مقارنة بين الوالدة المهبلية والوالدة القيصرية في المجيء
المقعدي من حيث االختالطات وتدبيرها في مشفى التوليد
الجامعي في دمشق
العالقة بين وزن الجنيني وفشل تطور المخاض لدى
الخروسات بتمام الحمل في مشفى التوليد وأمراض النساء
الجامعي بدمشق

رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2013/2012
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل
الموضوع

123

جمانة الشربجي

عوامل الخطورة المؤهبة لحدوث المشيمة المنزاحة

التوليد وامراض النساء

جميل طالب

/1568ص.م تاريخ
28/3/2013

124

فاطمة حبيب

مقارنة نتائج الصور الظليلية مع تنظير البطن لدى مريضات
العقم

التوليد وامراض النساء

عزام أبو طوق

/ 3062تاريخ 1/7/2013

125

راتب داود

نتائج استئصال البوستات بالفتح الجراحي واختالطاته القريبة
والبعيدة في سياق معالجة ضخامة الروستات الحميدة

الجراحة البولية

عدنان االحمد

/781تاريخ 12/2/2013

نتائج واختالطات التدبير الجراحي والمحافظ الذيات الكلية

الجراحة البولية

وفيق بركات

/750تاريخ 11/2/2013

127

قاسم الخرتلك

دراسة مقارنة بين المفاغرات الحالبية المثانية حسب ليش
غريغور في عمليات زرع الكلية بوجود قثطرة  /وبدون
قثطرة/

الجراحة البولية

عمار الراعي

/1639ص.م تاريخ
2/4/2013

128

محمد السحلي

نتائج االصالح الجراحي المتأخر النقطاع االحليل الخلفي

الجراحة البولية

سمير العنزاوي

/1560ص.م تاريخ
28/3/2013

129

ابراهيم النجار

المفاغرة الشريانية على الحرقفي الباطن أو الحرقفي الظاهر
عند مرضى زرع الكلية  -دراسة مقارنة

الجراحة البولية

وفيق بركات

/1575ص.م تاريخ
28/3/2013

130

انس هالل

استئصال الكظر بين الفتح الجراحي والتنظير البطني  -دراسة
مقارنة

الجراحة البولية

صالح الدين رمضان

 /17358ص.م تاريخ
8/4/2013

131

محمد نور الليل

دراسة مقارنة لعالج حصيات المثانة بين الفتح الجراحي
والتفتيت عبر التنظير

الجراحة البولية

وفيق بركات

تاريخ 4360/ 9/9/2013

132

خلدون ابو سل

نتائج االستئصال عبر االحليل للبروستات في فرط التنسج
البروستاتي الحميد

الجراحة البولية

ابراهيم برغوث

 /1733تاريخ 8/4/2013

133

حسام حسان

دور إعادة تقييم أورام المثانة غير الغازية للعضلية خالل شهر
من التجريف األول في المعالجة والمتابعة

الجراحة البولية

وفيق بركات

 /2030تاريخ 25/4/2013

134

عالء بنشي

نتائج التدبير الجراحي لدوالي الحبل المنوي بالمدخل االربي
والمدخل خلف البريتوان  -دراسة مقارنة

الجراحة البولية

عدنان أحمد

 /2342تاريخ 13/5/2013

135

شيركو عرباني

نتائج اإلصالح الجراحي لضيق الوصل الحويضي الحالبي

الجراحة البولية

عدنان أحمد

/2670تاريخ 3/6/2013

136

عامر القاضي

نتائج اإلصالح الجراحي لالحليل التحتي حسب طريقة
_SNODGRASS

الجراحة البولية

عدنان أحمد

3/6/2013

دراسة العومل اإلنذارية ومعدل البقيا بعد استئصال الكلية
والحالب الجذري في أورام السبيل البولي العلوي

الجراحة البولية

سمير العنزاوي

/2880تاريخ 17/6/2013

عوامل خطورة اصابة البروستات في استئصال المثانة الجذري

الجراحة البولية

وفيق بركات

/2883تاريخ 17/6/2013

دراسة اختالطات استئصال المثانة الجذري والتحويل البولي

الجراحة البولية

بشار النحاس

/ 3052تاريخ 1/7/2013

140

خلدون ابو السل

نتائج االستئصال عبر االحليل للبروستات في فرط التنسج
البروستاتي الحميد

الجراحة البولية

مازن علوش

تاريخ /
5900
5/12/2013

141

ابراهيم السعدي

مقارنة نتائج عالج حصيات اسفل الحالب بالتنظير بالليزر
والتفتيت من خارج الجسم

الجراحة البولية

صالح الدين رمضان

/1039تاريخ 25/2/2013

142

نذار حداد

دور الشرائح الموضعية والناحية في ترميم الضياعات المادية
في الثلث البعيد للساق وعنق القدم

الجراحة التجميلية
والترميمية والحروق

معن العيسمي

 /2685تاريخ 4/6/2013

 126محمد وائل النجار

 137محمد ياسين لطفي
138

عالء ابراهيم

 139بهاء الدين الخليل

/2669تاريخ

رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2013/2012
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل
الموضوع

143

بنان المصه

نتائج العالج الجراحي للريح الصدرية العفوية البدئية

الجراحة الصدرية

بسام درويش

/1572ص.م تاريخ
28//3/2013

273

يمان قرحالي

تقييم نتائج المقاربة الجراحية ألورام الجنب الخبيثة البدئية في
مشفى األسد الجامعي بجامعة دمشق

الجراحة الصدرية

نزار عباس

 /1753ص.م تاريخ
8/4/2013

144

علي ناصر الدين

دراسة نتائج خزع الودي الصدري في عالج فرط التعرق
الراحي في مستشفيات جامعة دمشق التعليمية

الجراحة الصدرية

كمال الكاتب

 / 3059تاريخ 1/7/2013

145

منصور نوفل

العالج الجراحي لسرطان الدرق اللبي (تجريف العنق
المركزي _تجريف العنق الجذري المعدل-دراسة مقارنة )

الجراحة العامة

حمود نصر

تاريخ 3882 /
12/8/2013

146

محمد حسام
الخواجه

التأثيرات البيولوجية لجراحات السمنة على األمراض المرافقة
للسمنة قبل وبعد الجراحة -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

حمود حامد

147

رفاه حديدي

المقارنة بين طريقتي اإلصالح البدئي وتفميم الكولون في
تدبير أذنيات الكولون النافذة

الجراحة العامة

محسن بالل

148

عبد هللا حسن

القيمة التنبؤية للمشعرات الجديدة المرتبطة بالعمر في توقع
الوفيات الناجمة عن الرضوض في مشفى المواساة الجامعي

الجراحة العامة

سمر قباني

149

عالء حمدان

دراسة حدوث قصور جارات الدرق التالي الستئصال الدرق
التام في مشافي جامعة دمشق التعليمية

الجراحة العامة

حمود حامد

 /409تاريخ 29/1/2013

150

نورس صالح

العالج المحافظ والعالج الجراحي الباكر لدرع الزائدة في
مشافي جامعة دمشق التعليمية -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

محمد احمد

/809تاريخ12/2/2013

151

قاسم الدخان

نتائج تجريف العقد اللمفية بين الجراحة التنظيرية والجراحة
المفتوحة في سرطان الكولون االيسر والمستقيم -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

عبد الغني الشلبي

/805تاريخ 12/2/2013

152

أيمن برمو

الجراحة العامة

محمد أحمد

/804تاريخ 12/2/2013

153

اياد مطر

الجراحة العامة

احمد ابو قاسم

/783تاريخ 12/2/2013

154

فايز عبد هللا

استئصال الجزء البعيد للبنكرياس بالجراحة التنظيرية
والمفتوحة في مشافي جامعة دمشق التعليمية  -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

حمود حامد

/1581ص.م تاريخ
28/3/2013

155

عالء الحانوت

فشل العالج المحافظ في تدبير أذيات الطحال  :االسباب
والنتائج وذلك في مشافي جامعة دمشق التعليمية

الجراحة العامة

عبد الرحمن حمادية

 /2452تاريخ 5/3/2012

الجراحة العامة

عبد الغني الشلبي

 2098تاريخ 29/4/2013

الجراحة العامة

حمود نصر

 2105تاريخ 29/4/2013

الجراحة العامة

أحمد ابو قاسم

 / 2343تاريخ
13/5/2013

عبد الرحمن حمادية

/ 2254تاريخ 12/5/2013
 /2317تاريخ 13/5/2013
/26741تاريخ 3/6/2013

استئصال الثدي الربعي مع تجريف االبط واستئصال الثدي
الجذري المعدل لالورام ذات القطر االعظمي  30ملم كتدبير
جراحي الورام الثدي القنيوية الغازية -دراسة مقارنة
مقارنة بين التصنيع بشكل  gوالمفاغرة النهائية النهائية
والمفاغرة الجانبية النهائية بعد عملية القطع االمامي المنخفض
الورام الميتقيم في مشافي جامعة دمشق

156

وسيم احمد

157

علي محفوض

158

دعد الطعاني

دراسة مقارنة بين قطع العصب الحرقفي اإلربي والحفاظ عليه
في رتق الفتوق االربية بالطريقة المفتوحة في مشافي جامعة
دمشق التعليمية
استئصال المرارة الباكر والمتأخر بالتنظير بعد تصوير الطرق
الصفراوية الراجع بالتنظير الباطني واستخراج حصيات القناة
الجامعة  -دراسة مقارنة
دراسة مقارنة النكس الموضعي بعد الجراحة المحافظة ألورام
الثدي الفصيصية "T2و  "T1مع االستئصال الجذري المعدل
للثدي في مشافي جامعة دمشق التعليمية

159

عالء زريقا

المجازة المعدية وقطع المعدة الطوالني بالجراحة التنظيرية في
تدبير البدانة المرضية في مشافي جامعة دمشق  -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

160

أسامة كابر

تاثير الحالة التغذوية والمناعية على االنذار في كارسينوما
الكولون والمستقيم في مشافي جامعة دمشق التعليمية

الجراحة العامة

حمود نصر

161

عامر الصلخدي

دراسة مقارنة بين طرق تدبير أذيات الطرق الصفراوية طبية
المنشأ في مشافي جامعة دمشق التعليمية

الجراحة العامة

محمد األحمد

3875/
تاريخ
12/8/2013
تاريخ 4843/
8/10/2013
/ 6008
15/12/2013

رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2013/2012
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل
الموضوع

162

عصام خطاب

دراسة مقارنة بين الجراحة التنظيرية والتقليدية في تدبير
القرحات الهضمية المثقوبة

الجراحة العامة

عبد الرحمن حمادية

/2655تاريخ 3/6/2013

163

رماح ديوب

مقارنة العالج الشعاعي والكيماوي قبل وبعد الجراحة بالنسبة
ألورام المستقيم المتقدمة موضعيا

الجراحة العامة

أحمد أبو قاسم

/2658تاريخ 3/6/2013

164

مازن مريم

دراسة مقارنة بين استئصال معدة تام وتحت تام في أورام غار
المعدة

الجراحة العامة

أحمد أبو قاسم

 / 3075تاريخ 2/7/2013

165

مضر صيادي

دراسة مقارنة بين الجراحة التنظيرية والتقليدية في رتق
الفتوق اإلربية

الجراحة العامة

عبد الغني الشلبي

 / 3051تاريخ 1/7/2013

166

شيار سيدو

دراسة مقارنة بين التدبير المحافظ والجراحي لمتالزمة قرحة
المستقيم الوحيدة في مشافي جامعة دمشق التعليمية

الجراحة العامة

حمد حامد

/3653تاريخ
29/7/2013

167

بشار عبد الرحيم

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

الجراحة العامة

محمد االحمد

/ 3651تاريخ
29/7/3012

168

مشهور غريبه

العالج الجراحي للكيسات البنكرياسية الكاذبة بين المفاغرة
على المعدة أو على الصائم -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

رضوان األحمد

دراسة مقارنة بين عمليات سرطان المعدة بالجراحة المفتوحة
والجراحة التنظيرية في مشافي جامعة دمشق

الجراحة العامة

حمود حامد

/1025تاريخ 25/2/2013

170

جمال زاهر

استئصال المرارة الباكر والمتأخر في التهاب المرارة الحاد
_دراسة مقارنة

الجراحة العامة

حمود نصر

/772تاريخ 11/2/2013

171

نايف صوفان

دراسة النتائج الجراحية واإلنذار لالورام النجمية في المخيخ
عند األطفال

الجراحة العصبية

الحكم عبد المولى

 /121تاريخ 9/1/2013

172

بالل يونس

دراسة النتائج القريبة والمتوسطة للتدبير الجراحي لتشوة
كياري في مشافي جامعة دمشق

الجراحة العصبية

أحمد العسالي

 /2019تاريخ 25/4/2013

173

فادي الحلبي

دراسة النتائج القريبة والمتوسطة للتدبير الجراحي لألورام
السحائية جنيب السهمية في المشافي الجامعية لجامعة دمشق

الجراحة العصبية

علي عربي

 / 2017تاريخ
25/4/2013

174

محمد ساحلية

األورام الدبقية عالية الدرجة  :البقيا بعد التصويب المجسم أو
االستئصال الجراحي

الجراحة العصبية

الحكم عبد المولى

 / 2015تاريخ
25/4/2013

175

خليل مكاريوس
لحام

دراسة النتائج الجراحية الستئصال فتق النواة اللبية القطني
بكلية الطب

الجراحة العصبية

أحمد جهاد عابدين

176

نذير عبود

دراسة العوامل التي تحدد الطريقة الفضلى للتداخل الجراحي
على أورام البطين الجانبي في المشافي الجامعية لجامعة دمشق

الجراحة العصبية

علي عربي

/3706تاريخ 30/7/2013

177

محمد طالل
السباعي

دراسة اختالطات التدبير الجراحي لعالج كسور جسم العضد
بالسفود المستبطن للنقي المقفل

الجراحة العظمية

حسان حنا

 /478تاريخ 31/1/2013

178

وجد الحارس

نتائج استجدال كسور جسم الفخد المغلقة باستخدام السفافيد
المقفلة المستنبطة للنقي في مشفى المواساة الجامعي بجامعة
دمشق

الجراحة العظمية

حسان حنا

/819تاريخ 12/2/2013

179

عمار المنجد

دور مشعر كتلة الجسم باالختالطات التالية لتبديل مفصل
الركبة الكامل والورك الكامل

الجراحة العظمية

حسان حنا

/785تاريخ 12/2/2013

180

حامد المقداد

نتائج العالج الجراحي لكسور الناتئ الزجي المتبدلة عند
البالغين باستخدام أسياخ الكيرشنر واالسالك المتوترة في
مشفى المواساة الجامعي بدمشق

الجراحة العظمية

رستم مكية

/1683ص.م تاريخ
7/4/2013

181

أحمد مرتضى

االختالطات القريبة لكسور الظنبوب الناتجة عن الطلق الناري
والمعالجة بجهاز تثبيت خارجي في المشافي الجامعية بدمشق

الجراحة العظمية

حسان حنا

 /1763ص.م تاريخ
8/4/2013

محمد عالء الدين
169
الدوغري

تاريخ 4127/
25/8/2013

/2666تاريخ

3/6/2013

رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2013/2012
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل
الموضوع

182

عاصم الفالح

التدبير الجراحي لعدم اندمال كسور الساق عند البالغين في
مشافي جامعة دمشق

الجراحة العظمية

رستم مكية

 /2671تاريخ
3/6/2013

183

محمود غانم

االختالطات القربية لكسور الفخذ الناتجة عن الطلق الناري
والمعالجة بجهاز تثبيت خارجي في المشافي الجامعية بدمشق

الجراحة العظمية

ياسر اسكندر

/2657تاريخ 3/6/2013

184

همام حجازي

نتائج اإلصالح الجراحي لتليف مربعة الرؤوس الفخذية عند
األطفال في مشفى األطفال الجامعي

الجراحة العظمية

رستم مكية

/2884تاريخ 17/6/2013

274

اياد المفتي

التزوي واالنزياح بعد العالج المحافظ في كسور عظمي
الساعد عند االطفال في مشفى المواساة الجامعي بدمشق

الجراحة العظمية

رستم مكية

/1007تاريخ 24/2/2013

275

رياض عواد

نتائج تدبير عنق كسور المشط الخامس في اليد عند البالغين
في مشفى المواساة الجامعي

الجراحة العظمية

ياسر اسكندر

/1011تاريخ 24/2/2013

187

اكرم الجربوع

انتشار عوز الفيتامين(ب )12عند مرضى داء كرون

أمراض الجهاز الهضمي

أيمن علي

تاريخ 4365/
9/9/2013

188

أحمد القاسم

تشخيص الداء الزالقي عند البالغين اعتماداً على نتائج
الفحوص المصلية من دون اجراع جزعة االمعاء الدقيقة

أمراض الجهاز الهضمي

أحمد وسوف

تاريخ 4343/
9/9/2013

237

مؤيد احمد

أهمية استخدام المنظار ذي البالون الواحد في كشف أسباب
النزف الهضمي المبهم

أمراض الجهاز الهضمي

أيمن علي

 /467تاريخ 31/1/2013

238

أحمد الحاتم

المقارنة بين التصوير بالحزمة ضيقة النطاق وتنظير الكولون
باستعمال التصوير عالي الدقة في التنبؤ بالطبيعة النسيجية
لبوليبات الكولون

أمراض الجهاز الهضمي

رائد أبو حرب

 2063تاريخ 28/4/2013

239

محمد هشام
الصواف

حدوث التهاب المري الجزري عند مرضى الداء السكري

أمراض الجهاز الهضمي

ميالد النعمة

 / 307تاريخ 2/7/2013

240

زياد العلي

أمراض الجهاز الهضمي

أحمد وسوف

3433 /
تاريخ 21/8/2013

241

ندى الشلبي

أمراض الجهاز الهضمي

رائد أبو حرب

5175/
تاريخ
4/11/2013

الطب المخبري

تهاني العلي

 / 20تاريخ 3/1/2013

الطب المخبري

عبد الرحمن رومية

 /21تاريخ 3/1/2013

الطب المخبري

عبد الرحمن رومية

 /110تاريخ 9/1/2013

الطب المخبري

احمد السحار

/786تاريخ 12/2/2013

تيسير البني

/811تاريخ 12/2/2013
/1532ص.م تاريخ
27/3/2013

 189عبد الرزاق عطار

الحد األعلى الطبيعي النزيم االنين ترانس أميناز في المصل
وعالقته بالجنس ومشعر كتلة الجسم عند األصحاء ظاهريا ً في
سوريا
المقارنة بين معياري  Ransonو  Bisapفي التنبؤ بحدوث
قصور األعضاء واالختالطات والوفيات عند مرضى التهاب
البنكرياس الحاد
كشف االضداد الالنظامية عند عديدات الوالدة في مشفى
التوليد الجامعي بدمشق
دراسة تأثير مشعر الحساسية العالمي  ISIالقيم المرتفعة في
نتائج اختبار زمن البروترومين  PTفي الممارسة المخبرية
والسريرية
دراسة تأثير مشعر الحساسية العالمي  ISIالقيم المنخفضة في
نتائج اختبار زمن البروترومين  PTفي الممارسة المخبرية
والسريرية

190

ديانا بدور

191

ملهم فياض

192

داليا القصير

دراسة تحري القدرة التمنيعية للقاح الكزاز عند النساء بسن
االنجاب

193

ريم نصر

دراسة انتشار أخماج المستدميات النزلية في مشفى االطفال
الجامعي بدمشق وحساسيتها على الصادات المختلفة

الطب المخبري

194

صفاء حوى

عيار البروتين االرتكاسي التفاعلي عالي الحساسية CRP-hs
ودراسة أهميته عند مرضى خناق الصدر غير المستقر

الطب المخبري

فيحاء أبو فخر مشرفة وحسام
الدين الشبلي مشارك

التاثير التآزري للصادات في الزجاج تجاه الجراثيم سلبية
الغرام واسعة المقاومة للصادات

الطب المخبري

تيسير البني

تاريخ 3893 /
13/8/2013

دراسة نسبة انتشار الطفيليات المعوية عند مرضى مشفى
االطفال الجامعي بدمشق

الطب المخبري

عبير الكفري

4853/
تاريخ
8/10/2013

 195اسراء العبد الذياب
196

عليس غانم

رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2013/2012
التسلسل

رقم و تاريخ تسجيل
الموضوع
5524/
تاريخ
18/11/2013

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

197

عتاب حسن

دراسة الدويدية الجريبية وعالقتها باالمراض الجلدية عند
مراجعي مرضى الجلدية الجامعي

الطب المخبري

عبير الكفري

198

وسام محمد

دراسة الجراثيم المسببة الخماج الحروق في مشفى المواساة
الجامعي وتحسسها للصادات المختلفة

الطب المخبري

صالح الدين شحادة
وفيق عيد

199

رواد الحانوت

دراسة اسباب التعاطي االول للتدخين و عالقته مع استمرار
التعاطي عند عينة من طالب الكليات الطبية في جامعة دمشق

الطب النفسي

يوسف لطيفة

204

حسن الحسن

المعالجة الشعاعية لألورام

مجدي الزين

 /2253تاريخ 12/5/2013

205

سومر العثمان

المعالجة الكيميائية لألورام

آصف ديوب

 /2329تاريخ 13/5/2013

206

محمد باللي

دراسة اإلجرات الجراحية المطبقة لسرطانات الجلد البشروية
في الوجه

امراض االذن واالنف
والحنجرة

محمد نبوغ العوا

207

باسم المصري

استطبابات استخدام  Co2ليزر و  Dieodليزر في جراحة
الحنجرة  -دراسة مقارنة

امراض االذن واالنف
والحنجرة

ناصر الحاج

 /146تاريخ 9/1/2013

208

محمد سعبد
السباعي

دراسة تأثير مادة البوبيفاكائين بالتشريب الموضعي في تخفيف
األلم بعد عملية استئصال اللوزات

امراض االذن واالنف
والحنجرة

محمد نبيل دندشلي

 / 3039تاريخ 1/7/2013

209

انس لقطينة

دراسة نتائج استئصال الورم الحليمي السليم في الحنجرة عند
األطفال

امراض االذن واالنف
والحنجرة

عصام األمين

 / 3038تاريخ 1/7/2013

210

كنان علي

دور تجريف العنق في عالج السرطانة شائكة الخاليا في الشفة

امراض االذن واالنف
والحنجرة

عصام االمين

 / 3037تاريخ 1/7/2013

211

ردينة محرز

دراسة النتائج الورمية والوظيفية الستئصال الحنجرة القسمي

امراض االذن واالنف
والحنجرة

أحمد مصطفى

 /3032تاريخ 1/7/2013

185

نوار البرادعي

المقارنة بين مشعر شدة ذات الرئة  psiومعيار curb- 65
عند مرضى ذات الرئة المكتسبة في المجتمع

امراض الجهاز التنفسي

محمود باكير

/
6039
16/12/2013

212

جان شاهين

انتشار القلق واإلكتئاب عند مرضى الداء الرئوي الساد المزمن

امراض الجهاز التنفسي

يوسف لطيفة

/3700تاريخ 30/7/2013

233

راغد الطرشة

عوامل الخطورة لذات الرئة المرافقة للتهوية اآللية وشيوعها

امراض الجهاز التنفسي

علي خدام

/2887تاريخ 17/6/2013

234

آالء الخليلي

انتشار التوسع القصبي لدى مرضى الداء الرئوي الساد المزمن

امراض الجهاز التنفسي

محمود باكير

/2886تاريخ 17/6/2013

235

ميس الضغضي

نسبة انتشار المتالزمة االستقالبية عند مرضى الداء الرئوي
الساد المزمن copdوارتباط هذه النسبة بشدة انسداد الطرق
الهوائية لديهم

امراض الجهاز التنفسي

محمد الخطيب

تاريخ3876 /
12/8/2013

231

المنذر مهنا

تواتر إرتفاع التوتر الرئوي عند مرضى الداء الرئوي الساد
المزمن ()copd

امراض الجهاز التنفسي

محمد الخطيب

/ 3657تاريخ
29/7/2013

213

جورج ميخائيل

تحديد االضطرابات الصبغية لدى مرضى خلل تنسج النقي في
مشافي جامعة دمشق

امراض الدم واالورام

عبير قدار

232

ديمة الجرف

الدور االنذاري لــ Beta2- microglobulinعند مرضى
لمفوما الهودجكن متوسطة وعالية الدرجة في مشافي جامعة
دمشق التعليمية

امراض الدم واالورام

عبير قدار

/1746ص .م تاريخ
8/4/2013

242

عيسى سابا

دراسة الشذوذات الصبغية عند مرضى االبيضاض النقوي
الحاد حديث التشخيص

امراض الدم واالورام

أمين سليمان

 /2023تاريخ 25/4/2013

243

محمد باكير

دراسة فقر الدم المتأخر كمشعر انذاري في مرضى العناية
المشددة

امراض الدم واالورام

غسان عزيز

/2885تاريخ 17/6/2013

دراسة تقييم فعالية المشاركة بين المعالجة الشعاعية
 Temozolamideفي عالج األورام الدبقية عالية الخباثة
في مشفى البيروني الجامعي
دراسة راجعة حول تقييم فعالية اماتينيب ميسيالت في العالج
المتمم لسرطان اللحمة المعدية المعوية عند مرضى مشفى
البيروني الجامعي

5806

2/12/2013 /

5485/
تاريخ
18/11/2013

تاريخ 3884/
12/8/2013

/ 6013
15/12/2013

رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2013/2012
التسلسل

244

254
200

اسم الطالب

عنوان البحث

الحد األعلى الطبيعي النزيم االنين ترانس أميناز في المصل
وعالقته بالجنس ومشعر كتلة الجسم عند األصحاء ظاهريا ً في
زياد العلي
سوريا
تقييم االستجابة للعالج بااليماتينيب عند مرضى االبيضاض
النقوي المزمن ( )CMLبعد ثالث سنوات من العالج في
عالء سليمان
مشفى البيروني الجامعي
دراسة انتشار عيوب القرنية التمددية عند المصابين بحرج
رنا الحاج حسين
بصر سريري
دراسة فعالية قطرة الفينيل إفرين  %2.5عند المرضى
المعالجين بالتامسولوزين
دراسة مقارنة تأثير تلوين المحفظة األمامية للعدسة بزرقة
التريبان تحت فقاعة الهواء أو تحت المادة اللزجة على بطانة
القرنية

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل
الموضوع

امراض الدم واالورام

أحمد وسوف

/2898ص.م تاريخ
18/6/2013

امراض الدم واالورام

غسان عزيز

 2057تاريخ 28/4/2013

امراض العين وجراحتها

يسرى حدة

امراض العين وجراحتها

سامح عيسى

امراض العين وجراحتها

سامح عيسى

تاريخ 4350/
9/9/2013

امراض العين وجراحتها

شهم الحوري

/822تاريخ 12/2/2013

امراض العين وجراحتها

أروى العظمة

/826تاريخ 12/2/2013

سامح عيسى

/821تاريخ 12/2/2013

امراض العين وجراحتها

سامح عيسى

/792تاريخ 12/2/2013

امراض العين وجراحتها

جرجس الداود

/766تاريخ 11/2/2013

امراض العين وجراحتها

أروى العظمة

 / 114تاريخ 9/1/2013

امراض العين وجراحتها

يسرى حده

/ 340تاريخ 21/1/2013

يسرى حده

 / 482تاريخ 20/1/2013
 / 473تاريخ 20/1/2013

تاريخ 4349/
9/9/2013
تاريخ 4372/
9/9/2013

201

حازم الغنيم

202

سامر المفعالني

214

محمد عسكر

215

فائزة مزاوي

216

شفاء الدرة

217

محمد البرم

218

مارغريت
مكردجيان

219

هبه السرايجي

220

دينا الخطيب

دراسة تأثير تطبيق الميتوميسين  Cفي خاليا بطانة القرنية بعد
عملية استئصال الظفرة  -في مشفى المواساة الجامعي

221

عبد هللا الشرع

دراسة تأثير الالتانوبروست في ثخانة القرنية المركزية  -عند
مرضى الزرق  -دراسة مشفى المواساة الجامعي

امراض العين وجراحتها

222

عطا راجح

دراسة نتائج تصحيح انعدام العدسة المترافق مع غياب الدعم
المحفظي بتثبيت العدسات المطوية ثالثية القطع في الغرفة
الخلفية بخياطتها مع القزحية  -في مشفى المواساة الجامعي

امراض العين وجراحتها

أروى العظمة

223

علي رعد

نتائج زراعة العدسات عند االطفال المصابين بساد والدي بعد
عمر السنتين

امراض العين وجراحتها

جرجس الداود

 / 1036تاريخ
25/2/2013

224

نسيم حسن

مقارنة قياسات عدسة الزرع داخل العين مع وبدون توسيع
الحدقة لدى مرضى الساد الشيخي

امراض العين وجراحتها

شهم الحوري

/1139تاريخ 27/2/2013

امراض العين وجراحتها

يسرى حدة

 /1041تاريخ 25/2/2013

امراض العين وجراحتها

أروى العظمة

تاريخ 3883/
12/8/2013

امراض العين وجراحتها

جرجس داود

4665/
تاريخ
23/9/2013

228

سعيد الصباغ

دراسة تغيرات الصورة الطبوغرافية للقرنية عند مرضى
التهاب الملتحمة والقرنية الربيعي في مشفى المواساة الجامعي

امراض العين وجراحتها

يسرى حده

4617/
تاريخ
22/9/2013

229

حسام الحسين

دراسة تاثير الخزع المحفظة باستخدام ليزر نيوديميوم ياغ
على بطانة القرنية -دراسة مشفى المواساة الجامعي

امراض العين وجراحتها

يسرى حده

تاريخ 4852 /
8/10/2013

225

226

227

مقارنة قياسات الطول المحوري االمامي الخلفي للعين بين
جهازي  tomeyو Qua Ntel medhcal

دراسة لتحديد القيم الطبيعية لسماكة اللطخة الصفراء المقاسة
بالتصوير البصري المقطعي التوافقي في العيون السليمة لدى
عينة من السوريين باستخدام جهاز Topcon3 dct - 1000
دراسة العالقة بين نقصان تعداد خاليا بطانة القرنية وموضع
جرح القرنية في جراحة استحالب العدسة باالمواج فوق
امراض العين وجراحتها
الصوتية
نتائج تدبير خروج الزجاجي في اثناء استحالب العدسة
باستخدام الترياميسينولون
تأثير حقن جرعة وحيدةمن التريامسينولون أسيتونايد تحت
محفظة التينون الخلفية قبل  24ساعة من عملية استحالب
البلورة وزرع العدسة عند المرضى السكريين
دراسة مقارنة لنتائج كل من استحالب العدسة البارد ثنائي
المحور عبر جرح دقيق واستحالب العدسة وحيد المحور -
مشفى المواساة الجامعي

دراسة مقارنة مابين حقن الميتوميسين تحت الملتحمة وتطبيقه
موضعيا أثناء العمل الجراحي كعالج مساعد لالستئصال
ابراهيم الحسين
الجراحي للظفرة البدئية
معدل انتشار القرنية المخروطية بين المرضى الشباب
المراجعين لعيادة البصريات والقرنية في مشفى المواساة
سومر حسن
الجامعي دمشق  ,سورية
دراسة سماكة اللطخة الصفراء وطبقة األلياف العصبية
الشبكية عند أطفال سوريين أسوياء باستخدام التصوير
جهان حسين أمين
البصري المقطعي التوافقي  -دراسة مشفى المواساة الجامعي

رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2013/2012
التسلسل

رقم و تاريخ تسجيل
الموضوع

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

230

احمد غانم

دراسة مقارنة لقيم الطول المحوري االمامي الخلفي بين
العينين عند األصحاء

امراض العين وجراحتها

شهم الحوري

236

زينب شحادة

مقارنة مستويات بروكالسيتيونينالمصل عند مرضى االصابات
الفعالة في االمراض المانعية الذاتية ومرضى االختالطات
العدوائية مع او بدون امراض مناعية ذاتية

أمراض الجهاز الحركي

ميسون قدسي

/ 3657تاريخ 29/7/2013

186

ديمة الحلبي

ترافق تقرحات االصابع مع اصابات الشرايين الكبيرة في
مرضى التصلب الجراحي

أمراض الجهاز الحركي

سلوى الشيخ و محمد علي
النحاس

/1531ص.م تاريخ
27/3/2013

257

اسماء الدباس

العالقة بين سريريات اعتالل الكلية الذأبي وتشريحه المرضي
في مشفيي االسد والمواساة الجامعيين

أمراض الجهاز الحركي

ميسون قدسي

/802تاريخ 12/2/2013

203

روان تمو

دراسة اسباب قصر القام عند االطفال

أمراض الغدد واالستقالب

يونس قبالن

245

محمد المال حميد

مستوى المغنزيوم في الدم عند مرضى السكريين من النمط
الثاني مقارنة باالصحاء ظاهريا

أمراض الغدد واالستقالب

يونس قبالن

 2048تاريخ 28/4/2013

دراسة وظائف الرئة لدى المصابين بالداء السكري

أمراض الغدد واالستقالب

زينب العرفي

/2665تاريخ 3/6/2013

258

ماهر الشاهين

دراسة المستويات المصلية لفيتامين  B 12عند مرضى
قصور الدرق البدئي

أمراض الغدد واالستقالب

يونس قبالن

/1292تاريخ 10/3/2013

247

علي حجازي

الجريان عبر مخرج البطين األيمن كمشعر جيد لشدة ارتفاع
التوتر الرئوي باستعمال الصدى القلبي

أمراض القلب واالوعية

محمد المبارك

248

مجد أبو الحسن

انتشار قصور القلب غير المعروف مسبقا وسوء وظيفة
البطين األيسر عند مرضى الداء السكري النمط الثاني

أمراض القلب واالوعية

علي خدام

/2659تاريخ 3/6/2013

249

حسن عقاد

نسبة حدوث الصدمة القلبية بعد احتشاء العضلة القلبية الحاد

أمراض القلب واالوعية

محمد مبارك

/2889تاريخ 17/6/2013

250

عالء الفروح

القيمة االنذارية للتبدالت التخطيطية لدى مرضى احتشاء
العضلة القلبية غير المترافق مع تزحل الشدقة  STلألعلى

أمراض القلب واالوعية

محمد أمين الخطيب

 / 3055تاريخ 1/7/2013

251

باسل الرطل

اإلنذار قصير األمد لعود االستقطاب الباكر على تخطيط القلب
الكهربائي

أمراض القلب واالوعية

محمد المبارك

 / 3061تاريخ 1/7/2013

تقييم وظيفة البطين األيمن االنقباضية من خالل دراسة حركية
فرهود الصوص
المخرج باستخدام األمواج فوق الصوتية

أمراض القلب واالوعية

محمد المبارك

 /3274تاريخ 15/7/2013

أمراض القلب واالوعية

محمد المبارك

/3942تاريخ 15/8/2013

أمراض القلب واالوعية

علي خدام

/1092تاريخ 26/2/2013

امراض الكلية

قاسم باشا

/1009تاريخ 24/2/2013

جراحة اطفال

جهاد الحكيم

 /1730ص.م تاريخ
8/4/2013

النتائج القريبة والمتوسطة للتدبير الجراحي لمرضى كيسات
 260عبد الرحمن العابد
القناة الجامعة في مستشفى االطفال الجامعي بدمشة

جراحة االطفال

نعيم ميدع

/1006تاريخ 24/2/2013

261

حسام الحمدان

نسبة البقيا بعد االصالح الجراحي لمرضى الفتوق الحجابية
الوالدية بوكداليك في مشفى االطفال الجامعي بدمشق

جراحة االطفال

مصطفى عبد الجليل

 /1005تاريخ 24/2/2013

262

بشار قصاص

نسبة البقيا انشقاق جدار البطن والعوامل االنذالرية المؤثرة فيه

جراحة االطفال

مصطفى عبد الجليل

/1010تاريخ 24/2/2013

 246وسيم الشيخ حمود

252

مقارنة بين دور التلميسارتان والفالسارتان في إنقاص الوفيات
والحوادث القلبية الوعائية عند مرضى المتالزمة اإلكليلية
الحادة بدون تزحل القطعة  STنحو األعلى
دراسة القلب بالصدى القلبي باستعمال تقنية الدوبلر النسيجي
تكشف عن انماط متميزة الضطراب سرعات العضلة القلبية
حسب شدة الداء القلبي االكليلي

253

ميالد االعور

255

صالح الحاتم

256

ربا البرادعي

نسبة وقوع االنتانات البولية بعد زرع الكلية

259

الزكين حاج
حسين

نتائج التدبير الجراحي في مرضى تضيق البواب الضخامي
في مشفى االطفال الجامعي بدمشق

5200/
تاريخ
4/11/2013

تاريخ 5523 /
18/11/2013

تاريخ 4943/
21/10/2013

رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2013/2012
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل
الموضوع

263

أمجد المصطفى
الحصيني

دور الحقن الشرجية في الوقاية من التهاب االمعاء والكولونات
التالي لالصالح الجراحي لداء هيرشبرنغ

جراحة االطفال

محمد سعيد فليون

 2049تاريخ 28/4/2013

264

انس الدخل هللا

مقارنة نتائج استئصال بطانة شريان السباتي بين الطريقة
التقليدية وطريقة االنقالب الخارجي

جراحة االوعية

هاشم صقر

265

سليمان غانم

نتائج العالج المشترك (جراحة و توسيع) للداء االنسدادي
الحرقفي الفخذي

جراحة األوعية

عبد الرحمن األيوبي

/ 3510تاريخ
23/7/2013

266

عروة سالم

انتشار الداء الوعائي اإلكليلي عند مرضى اإلصابات الوعائية
المحيطية

جراحة األوعية

محمد علي النحاس

/ 3655تاريخ
29/7/2013

267

موسى الحج

االحتشاء ما حول العمل الجراحي عند مرضى قصور
الدوران االكليلي

جراحة القلب

أحمد تكريتي

/808تاريخ 12/2/2013

268

صفا دشتي زاده

نتائج االصالح الجراحي لتضيق االبهري الصمامي الوالدي
في مركز جراحة القلب بدمشق

جراحة القلب

احمد التكريتي

/375تاريخ 23/1/2013

269

أحمد الكرش

نتائج اعادة التداخاللجراحي بعد اإلصالح الكامل لرباعي فاللو

جراحة القلب

محمد يونس

/3661تاريخ
29/7/2013

270

إياد حمادي

نتائج االصالح الجراحي آلفات القلب الخلقية عند البالغين

جراحة القلب

أحمد التكريتي

تاريخ 5203/
4/11/2013

271

عالء عطيه

نتائج التدبير الجراحي ألم دم االبهر الصاعد في مشافي جامعة
دمشق

جراحة القلب

غسان مراد

5212/
تاريخ
4/11/2013

272

احمد علي ابن
كاسر

جراحة القلب

محمد يونس

 /3900تاريخ 13/8/2013

276

هاني قطان

جراحة القلب

أحمد التكريتي

4126/
تاريخ
25/8/2013

277

ابراهيم عابدين

دراسة أسباب ونتائج إعادة التداخل الجراحي على المرضى
المجرى لهم زرع صمام تاجي صنعي ميكانيكي

جراحة القلب

غسان الرطل مراد

تاريخ 4366/
9/9/2013

278

سومر النجار

النتائج واالختالطات المبكرة للمفاغرة األجوفية العلوية إلى
الشريان الرئوي(غلين)

جراحة القلب

محمد يونس

تاريخ 4612/
22/9/2013

279

داليا خليفة

دور االسيتا مينو فين في اغالق القناة الشريانية السالكة عند
حديثي الوالدة عند وجود مضاد استطبابات لمضارات االلتهاب
غير الستيروئيدية

طب االطفال

تبديل المشرف من جهاد
قزح الى سمير سرور

/ 6111
22/12/0213

280

راما جديد

المكورات المعوية_اخماجها ومقاومتها على الصادت في
مشفى االطفال

طب االطفال

مجيب ملحم

/ 3669تاريخ
29/7/2013

281

هبه الشديدي

دراسة دور الالنسوبرازول في عالج الجزر المعدي المريئي

طب االطفال

مازن الحداد

تاريخ 4357/
9/9/2013

282

عمران شمو

دراسة المكورات العنقودية وحساسيتها للصادات في مشفى
األطفال الجامعي

طب االطفال

عصام أنجق

تاريخ 4339/
9/9/2013

283

منال يونس

دراسة واقع الحمى الرئوية عند األطفال في السنوات السبع
االخيرة 2011-204

طب االطفال

سمير سرور

4711/
تاريخ
24/9/2013

284

طارق حنافي
العلي

دراسة الجراثيم الراكدة وحساسيتها للصادات في مشفى
األطفال الجامعي

طب االطفال

عصام أنجق

تاريخ 4674 /
23/9/2013

285

ميسم يلداني

دراسة انتشار االكتئاب عند االطفال المصابين بالداء السكري
نمط1

طب االطفال

عمار ابو شاهين

نتائج االصالح الجراحي لرباعي فاللو إغالق الفتحة بين
البطين عبر األذينة اليمنى وتوسيع مخرج البطين االيمن بشق
صغير
دراسة نتائج االإصالح الجراحي لتبادل منشأ االوعية الكبيرة
بطريقة قلب الشرايين **Arterial switchفي مستشفى
جراحة القلب بدمشق

 /تاريخ
6068
17/12/2013

 /803تاريخ 12/2/2013

رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2013/2012
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل
الموضوع

286

جمعة عيسى

دراسة العالقة بين االصابة المعدية بالملتوية البوابية وااللم
البطني عند االطفال في مستشفى االطفال الجامعي بدمشق

طب االطفال

لينا الخوري

/1083تاريخ 26/2/2013

287

محمود علي
محمود

تطبيق بروتوكول جديد لتدبير الحماض السكري في مشفى
االطفال

طب االطفال

أسد االبراهيم

 / 2047تاريخ
28/4/2013

288

نور خليفة

موائمة اختبار التحريض بالكلونيدين المستخدم في تحريض
هرمون النمو عند األطفال

طب االطفال

أسد االبراهيم

 /2099تاريخ 29/4/2013

289

بيمان العثمان

دراسة مدى انتشار االكتئاب بين مرضى االطفال المصابين
بالقصور الكلوي المزمن

طب االطفال

عمار ابو شاهين

 /2333تاريخ 13/5/2013

290

سالف اليوسف

االلتهاب والصرع ودور  CRPالبروتين االرتكاسي C
كمشعر التهابي فيه

طب االطفال

سمير بقلة

 / 2327تاريخ
13/5/2013

291

لمى خميس

مقارنة نظام الثالث جرعات أنسولين مختلط مع نظام
الجرعتين في عالج الداء السكري عند االطفال

طب االطفال

أسد االبراهيم

 /2382تاريخ 14/5/2013

292

ميس اسمندر

دور التصوير الصدوي للنخاع في كشف تشوهات االنبوب
العصبي عند اللولدان الذين لديهم عالمات جلدية قطنية او
تشوهات المستقيم والشرج

طب االطفال

محمد نادر عيد

293

عال ميا

مقارنة نمو عينة أطفال من عمر  6سنوات الى  10سنوات
مع مخططات منظمة الصحة العالمية

طب االطفال

أسد ابراهيم

 / 3041تاريخ 1/7/2013

294

أيمن زرزور

دراسة االختالطات القلبية في داء كاوازاكي ونسبة شيوعها

طب االطفال

سمير سرور

/ 3892تاريخ 13/8/2013

295

نيرمين القادري

طب االطفال

هالة ونوس

/2661تاريخ 3/6/2013

296

سماح العسراوي

طب االطفال

سمير سرور

/3666تاريخ 29/7/2013

297

سها الكسم

التهاب المفصل القيحي وذات العظم والنقي عند الولدان
"التظاهرات السريرية ,عوامل الخطورة ,العوامل الممرضة "

طب االطفال

محمد نادر عيد

/2879تاريخ 17/6/2013

298

عروبة شرف
الدين

التشخيص السببي لقصور القشر الكظري عند الوليد

طب االطفال

أسد أبراهيم

 / 3063تاريخ 1/7/2013

299

رشا تكريتي

دراسة أثر إضافة حاصرات مستقبالت انجيوتانسين  IIإلى المعالجة
بمثبطات األنزيم القالب لألنجيوتانسين في إنقاص البيلة البروتينية
وتأخير تدهور وظائف الكلية عند األطفال المصابين بالقصور
الكلوي المزمن

طب االطفال

هالة ونوس

/ 3046تاريخ 6667

300

مجد سليمان

مقارنة مخططات النمو باألشهر الستة األولى بين أطفال
اإلرضاع الوالدي وأطفال اإلرضاع الصناعي

طب االطفال

أسد أبراهيم

 / 3887تاريخ
12/8/2013

301

عبير سالم

دراسة االستجابة على استخدام البردنيزولون كمشعر انذاري
لدى مرضى االبيضاض اللمفاوي الحاد بمشفى األطفال
الجامعي

طب االطفال

عثمان حمدان

/ 2667تاريخ 3/6/2013/

302

رنا قريط

وبائيات االصابة بورم المتوسطة الخبيث في مسفى البيروني
الجامعي

طب االورام

مروان بشور

تاريخ 4344/
9/9/2013

303

علي حسن

تقييم المشاركة الدوائية (الكاربوبالتين مع الجيمسيتابين) مقابل
( الكاربوبالتين مع الفينورلبين) في عالج سرطان الرئة شائك
الخاليا المتقدم في مشفى البيروني الجامعي

طب االورام

آصف ديوب

تاريخ 4620/
22/9/2013

304

ايفون الصالح

دراسة تحليلية راجعة لنتائج البقيا عند مرضى سرطان الرئة
غير صغير الخاليا الذين تلقوا العالج المتمم الكيماوي الشعاعي

طب االورام

مروان بشور

تاريخ 4335/
9/9/2013

305

أحمد الحميد

تقييم انتشار التهاب الكبد الوبائي ( )Bفي لمفوما الهودجكن
في مشافي التعليم العالي في جامعة دمشق

طب االورام

محمد عدنان سومان

306

أيمن الريحاوي

لمفوما الجهاز العصبي المركزي البدئية  -دراسة توصيفية في
مشافي جامعة دمشق التعليمية

طب االورام

غسان عزيز

مقارنة بين بروتكول تخفيض بطيء وبروتوكول التخفيض
القياسي في معالجة الهجمة األولى للتناذر النفروزي عند
األطفال
دراسة مقارنةجدوى تصوير الصدى القلبي الملون في قياس
المقاومة الوعائيةالرئوية ( )pvrمع القثطرة القلبية عند
مرضى فرط التوتر الشرياني الرئوي في مشفى األطفال

تاريخ 5173/
4/11/2013

تاريخ 4613/
22/9/2013
تاريخ 5202/
4/11/2013

رسائل الماجستير ولجنة حكم الدراسات العليا المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2013/2012
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

307

مضر ابو نبوت

فعالية  pazopanibفي عالج سرطان الكلية رائق الخاليا
الناكس او النقيلي في كشفى البيروني الجامعي

طب االورام

ماهر سيفو

308

زهير غوتوق

طب االورام

حسام الدين السهلي

309

نورس جعفر

طب األورام

ماهر سيفو

310

االء حيدر

طب األورام

أمين سليمان

311

غيث باقي

مؤشر التشخيص التفريقي للزلة التنفسية في قسم اإلسعاف

تقييم استجابة سيمينوما الخصية للعالج الشعاعي في مشفى
البيروني الجامعي
تقييم العالج المتمم بالـ  TRASTUZUMABلدى مريضات
سرطان الثدي القنيوي الغازي العالي الخطورة في مشفى
البيروني الجامعي
دراسة فعالية النيلوتينيب عند مرضى البيضاض النقوي
المزمن المشخصين حديثا في مشفى البيروني الجامعي

312

طوني شحاده

القيمة النذارية لتبدالت الشدفة  stفي المسرى  Avrلدى
مرضى احتشاء العضلة القلبية  stemiالسفلى الحاد

313

محمد عرندس

الوفيات في العناية المشددة للحروق وعالقتها بمستويات سكر
الدم

طب الطوارئ والعناية
المشددة
طب الطوارئ والعناية
المشددة
طب الطوارئ والعناية
المشددة

314

لبانة محمد

استخدام التنبيه الكهربائي عبر الجلد على نقاط معينة

طب فيزيائي واعادة تأهيل

علي خدام
محمد أمين الخطيب
نضال جنبكلي
ياسر صالح

رقم و تاريخ تسجيل
الموضوع
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