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رقم و تاريخ تسجيل الموضوعالمشرفاالختصاصعنوان البحثاسم الطالب

18/1/2015تاريخ / 96حسام الدين شبلياالمراض الباطنة مقارنة بين الريفاروكسبان والوارفارين في الرجفان االذيني غير الصماميعبدو الدبس 1

3/2/2015تاريخ /369نمير دعبولاالمراض الباطنة االنتشار وعوامل الخطورة:الخثار الوريدي العميق عند مرضى التشمعسيف الدين مخلف 2

أحمد جمعة 3
نكس االعراض المريئية وخارج المريئية في المرضى الذين يعانون من 

التهاب مري تأكلي معتدل ، التهاب مري بأكلي شديد ومري باريت
16/2/2015تاريخ / 581ميالد نعمةاالمراض الباطنة 

16/2/2015تاريخ /579قصي حسناالمراض الباطنة انتشار قصور الدرق تحت السريري عند مرضى القصور الكلوي المزمنفاتن كبيسي4

عال الشيخ 5
 عند المرضى الموضوعين على جلسات Cنسبة انتشار التهاب الكبد 

التحال الدموي
3/2/2015ترايخ / 416عدنان الصباغاالمراض الباطنة 

16/3/2015تاريخ / 1066أيمن علياالمراض الباطنة B12دور الملوية البوابية في إحداث عوز فيتامين محمد كامل 6

اياس نبهان 7
العالقة بين ارتفاع الشحوم الثالثية في المراحل الباكرة من التهاب 

البنكرياس الحاد الصفراوي وتأثيره على شدة المرض واإلنذار
27/4/2015تاريخ / 1681ميالد نعمةاالمراض الباطنة 

محمد شكري مراد 8
العالقة بين مستويات الخضاب والضغط الشرياني الجهازي عند مرضى 

القصور الكلوي المزمن
27/4/2015تاريخ  / 1676قصي حسناالمراض الباطنة 

بكر العبد هللا 9
دراسة فعالية استخدام محلول رينغر الكتات في الوقاية من التهاب 

ERCPالبنكرياس الحاد التالي للـ 
26/5/2015تاريخ / 2240مازن مصري زادهاالمراض الباطنة 

25/5/2015تاريخ / 2198أيمن علياالمراض الباطنة  والداء السكريCالعالقة بين التهاب الكبد الفيروسي المزمن معاذ العبد الوهاب 10

سامر خوري 11
التظاهرات السريرية لتصلب الكبب البؤري المقطعي عند المرضى البالغين 

في مشفيي المواساة واألسد الجامعيين بدمشق
25/5/2015تاريخ / 2191قصي حسناالمراض الباطنة 

8/6/2015تاريخ / 2517مازن مصري زادهاالمراض الباطنة المشعرات الموجهة للنزف الهضمي العلوي بسبب دوالي المريوسام الحسن 12

8/6/2015تاريخ /2518أحمد وسوفاالمراض الباطنة الموجودات التنظيرية وانتشار الملوية البوابية عند مرضى عسرة الهضمحسين العبود 13

ريان الجردي 14
االنتشار والموجودت السريرية اللتهابات الكبب والكلية في مستشفىاالسد 

الجامعي
22/6/2015تاريخ / 2676قصي حسناالمراض الباطنة 

ركان أسعد 15
 كمشعر للتنبؤ بمدة المكث لمرضى االعتالل MELD SCOREاستخدام 

الدماغي الكبدي
6/7/2015ترايخ / 2866ميالد النعمة االمراض الباطنة 

محمد نور عودة 16
محددات الصحة المتعلقة باألزمة ونوعية الحياة عند عينة من المرضى 

السوريين المصابين باألمراض الروماتزمية المزمنة
6/7/2015تاريخ / 2868سلوى الشيخ االمراض الباطنة 

وسام رسالن 17

العالقة بين المستويات العالية من حمض البول في الدم وخطر حدوث 

اعتالل كلية بالمادة الظليلية بعد القثطرة القلبية التداخلية عند مرضى 

سويي كرياتنين المصل

21/7/2015ترايخ / 3000قصي حسناالمراض الباطنة 

خالد الموسى 18
دراسة تبدالت تخطيط القلب الكهربائي وعالقتها بالوفيات لدى مرضى 

الحوادث الوعائية الدماغية
21/7/2015تاريخ / 3001ياسر صالحاالمراض الباطنة 

3/8/2015تاريخ / 3137حسام الدين شبلياالمراض الباطنة  وارتفاع الخمائر القلبيةCOPDالعالقة بين الهجمات الحادة للـريما وهبه19

شادي العيد 20
دراسة عوامل الخطورة لتضيق الشريان السباتي عند مرضى السكتة 

الدماغية اإلقفارية
االمراض الباطنة 

ومشاركة محمد - غسان حمزة 

علي النحاس
16/8/2015ترايخ / 3313

لميس منذر 21
أسباب وحصيلة النزف الهضمي العلوي في مستشفى األسد والمواساة 

الجامعيين
24/8/2015تاريخ  /3399نمير دعبولاالمراض الباطنة 

الزهراء السيد الطويل 22

حاصل جداء الكالسيوم والفسفور كعامل تنبؤي للخطورة القلبية الوعائية 

عند مرضى القصور الكلوي المزمن غير الموضوعين على جلسات تحال 

دموي

20/9/2015تاريخ / 3668عدنان الصباغاالمراض الباطنة 

رهف الكنج 23
معايير المتالزمة االلتهابية الجهازية في تعريف االنتان الشديد وكمشعر 

انذاري لتحدبد نسبة الوفيات
18/10/2015تاريخ / 3799نزار الضاهراالمراض الباطنة 

عائشة مطر 24
- التغيرات في خمائر الكبد والبيلروبين خالل الحوادث االقفارية الدماغية 

االليات والدالالت المحتملة
18/10/2015تاريخ / 3796ياسر الصالحاالمراض الباطنة 

نبراس حسن 25
 نحو ST بعد احتشاء العضلة القلبية مع تزحل QT,QTD,TPEدراسة 

Primary Pciاالعلى عند المرضى المعالجين بالققثطرة البدئية 
19/10/2015ترايخ / 3820حسام الدين الشبلياالمراض الباطنة 

ريم أحمد 26
فعالية جرعة عالية من الستاتينات لفترة وجيزة في منع حدوث أذية كلوية 

بعد الحقن
5/11/2015تاريخ / 4035قاسم باشااالمراض الباطنة 

شيرين جلخوم 27
االنتان كمحرض للحماض الخلوني السكري وعالقته بشدة الحماض 

والنتائج
5/11/2015تاريخ / 4051نزار الضاهراالمراض الباطنة 

لميس االعور 28
مقارنة بين إنذار ونتائج الوظيفة الكلوية عند مرضى األذية الكلوية الحادة 

في سياق أسباب انتانية وغير انتانية في مستشفيي االسد والمواساة
17/11/2015تاريخ  / 4190قصي حسن االمراض الباطنة 

16/3/2015تاريخ / 1055عمار الزينامراض الجهاز التنفسي دور خزعة الجنب العمياء في تشخيص انصبابات الجنب النتحيةعمر دبشة 29

نيرمين السوقي 30
دراسة العالقة بين مستويات المغنيزيوم بالمصل وتكرار الهجمات الحادة 

COPDعند مرضى الداء الرئوي الساد المزمن 
25/5/2015تاريخ / 2210عمار الزينامراض الجهاز التنفسي 

23/6/2015تاريخ  / 2717لينا الحفارامراض الجهاز التنفسي دور القشع المحرض في تشخيص السل الجنبيحسام بشور 31

3/2/2015تاريخ / 411ماجد عبودامراض الجهاز الحركي التظاهرات خارج المفصلية للداء الروماتوئيديمجدي عقل 32

2015/2014رسائل الدراسات العليا والدكتوراه المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 
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2015/2014رسائل الدراسات العليا والدكتوراه المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 

خلود قباني 33
دراسة العالقة بين األلم والوظيفة المفصلية والتبدالت الشعاعية عند 

مرضى الداء التنكسي في مفصل الركبة
3/2/2015تاريخ / 365ميسون قدسيامراض الجهاز الحركي 

هانية آل رشي 34
مقارنة وسائل مختلفة في الكشف الباكر عن التصلب العصيدي في عينة 

من مرضى الذأب الحمامي المجموعي
امراض الجهاز الحركي 

ماجد عبود مشرف ومشاركة 

محمد علي النحاس
12/5/2015تاريخ / 1950

منهل الشاهر 35

دراسة انتشار التظاهرات العينية السطحية اللتهاب المفاصل الروماتوئيدي 

لدى ايجابيي وسلبيي أضداد ببتيد السيترولين الحلقي والعامل 

الروماتوئيدي

7/9/2015تاريخ / 3527ماجد عبود ومشاركة شهم الحوريامراض الجهاز الحركي 

محمد النصار 36
  عند مرضى التهاب البنكرياس Cالقيمة االنذارية للبروتين االرتكاسي 

وقت المعايرة والقيم الحدية: الحاد 
12/1/2015تاريخ / 37مازن مصري زادهامراض الجهاز الهضمي 

امراض الجهاز الهضمي القيمة التشخيصية لخزعات الدقاق النهائي الطبيعي تنظيرياًياسر ديب 37
مازن مصري زاده ومشاركة رائدة 

الخاني
3/2/2015تاريخ / 370

لمه غنمه 38
أنماط التهاب المعدة المحدث بالملوية البوابية وعالقتها باألعراض 

السريرية
3/2/2015تاريخ / 414أيمن علي ومشاركة رائدة الخانيامراض الجهاز الهضمي 

ريم حسن 39
 B12دور الهوموسيستين في الداء الخثاري لدى مرضى عوز الفيتامين 

المكتسي
27/4/2015تاريخ / 1673عبير قدارامراض الدم واالورام 

حمزة العيسى علم 40
دور تعداد الشبكيات المطلق في تقييم نقص عناصر الدم الشامل في 

مستشفى المواساة الجامعي
12/5/2015تاريخ / 1951غسان عزيزامراض الدم واالورام 

ايمان غنوم 41
دراسة العالقة بين حمض البول واالنذار في مرضى االبيضاض النقوي 

الحاد لدى البالغين
3/8/2015تاريخ  / 3139امين سليمانامراض الدم واالورام 

منال درويش 42
تقييم فقر الدم عند مرضى االدواء اللمفية التكاثرية وتأثيره على الحالة 

األدائية
7/9/2015تاريخ / 3526عبير قدارامراض الدم واالورام 

موسى العلي 43
دراسة سرطان الثدي المرتبط بالحمل مقارنة بسرطان الثدي غير المرتبط 

بالحمل في مشفى البيروني الجامعي
16/3/2015تاريخ  / 1062ماهر سيفوطب االورام 

10/6/2015تاريخ / 2564زينب العرفيامراض الغدد واالستقالب اضطراب الوظيفة الدرقية عند النساء قبل وبعد سن الضهيسراب علي 44

أنس السهلي 45
العالق بين مستويات موجهات الدرق المصلية ومكونات المتالزمة 

االستقالبية
25/1/2015تاريخ / 234يونس قبالنأمراض الغدد واالستقالب 

دارين النصر هللا 46
مقارنة حجم الغدة الدرقية وانتشار العقد فيها عند مرضى الداء السكري 

النمط الثاني مع عينة من االصحاء ظاهرياً
9/8/2015تاريخ / 3008زينب العرفيامراض الغدد واالستقالب 

دعاء الزغلول 47
مقارنة نسبة العدالت على اللمفاويات عند مرضى الداء السكري النمط 

الثاني المصابين باعتالل كلية سكري وعند االشخاص االصحاء ظاهرياً
17/11/2015تاريخ / 4189زينب العرفيامراض الغدد واالستقالب 

عالء فخري 48
دراسة فعالية التسريب المسرع للستربتوكيناز على احتشاء العضلة 

القلبية الحاد
19/1/2015تاريخ / 114محمد امين الخطيبامراض القلب واالوعية 

محمد أنس جانو 49
العالقة بين مستويات كالسيوم الدم عند القبول والوفيات داخل المستشفى 

STلدى مرضى احتشاء العضلة القلبية الحاد مع ارتفاع الوصلة 
3/2/2015تاريخ / 409حسام الدين شبليامراض القلب واالوعية 

علي محب الدين 50
تأثير التريميتازيدين على وظيفة البطين االيسر لدى مرضى قصور القلب 

التالي لنقص التروية
26/5/2015تاريخ / 2239محمد المباركامراض القلب واالوعية 

عمرو مقصود 51
دور الهولتر التخطيطي في كشف أسباب الغشي وتأثيره على استراتيجية 

العالج
7/6/2015تاريخ / 2478محمد المباركامراض القلب واالوعية 

سليمان الحلبي 52
نسبة انتشار االسينتوباكتر يوماني بعد العمليات الجراحية االسعافية في 

مستشفى المواساة الجامعي
2/3/2015ترايخ / 858نزار الضاهراالمراض المعدية الخمجية 

27/4/2015تاريخ / 1680قاسم باشاأمراض الكلية تقييم الوظيفتين الجنسية والتكاثرية لدى مرضى زرع الكلية الذكروعمار العلي 53

25/5/2015تاريخ / 2194محمد شحادة آغااالمراض العصبية العالقة بين االصابة بالتصلب اللويحي والمستوى المصلي لفيتامين دايهم الخير 54

16/2/2015تاريخ / 586نضال حمادياالمراض الجلدية والزهرية%3فعالية العالج الموضعي للتقران السعفي بديكلوفيناك الصوديوم فاطمة جورية 55

محمد عابده 56
في عالج الوردية الحطاطية % 1فعالية الرتبينافين الموضعي بتركيز 

البثرية
16/2/2015تاريخ / 576لينة الحاج ابراهيماالمراض الجلدية والزهرية

16/2/2015تاريخ/ 580نضال حمادياالمراض الجلدية والزهريةالفلوكونازول الفموي في عالج النخالة المبرقشةرزان عمران 57

16/2/2015تاريخ / 588علي عماراالمراض الجلدية والزهريةفعالية القطع السفلي في عالج ندبات العد الشائعمطيع العيساوي 58

رؤى خطاب 59
في عالج التهاب الجلد المثي % 1فعالية الميتروئيدازول الموضعي بتركيز 

في الوجه
16/2/2015تاريخ / 578لينة الحاج ابراهيماالمراض الجلدية والزهرية
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2015/2014رسائل الدراسات العليا والدكتوراه المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 

3/2/2015تاريخ / 372أيهم بدراناالمراض الجلدية والزهريةالدوكسي سيكلين في عالج داء الليشمانيات الجلديشذا قشعور 60

3/2/2015تاريخ / 367فايز دغالوياالمراض الجلدية والزهريةفي عالج الثأليل الشائعة% 80فعالية حمض الخل ثالثي الكلور بتركيز ايليانا سلوم 61

2/3/2015/ 867فايز دغالوياالمراض الجلدية والزهريةفعالية التيربينافين الجهازي في عالج سعفة الرأس عند االطفالراما العبار 62

2/3/2015تاريخ  /866علي عماراالمراض الجلدية والزهريةفعالية المعالجة القرية باآلزوت السائل في معالجة التقران المثيألمى النبهائي 63

سيمازا عثمان 64
كعالج للمليساء السارية عند % 12فعالية حمض الصفصاف الموضعي 

األطفال
16/3/2015تاريخ / 1056عمر ليالاالمراض الجلدية والزهرية

علي كحيله65
فعالية وتحمل مشاركة الكليندامايسين والبنزويل بيروكسيد موضعياً في 

عالج العد الشائع الوجهي الخفيف والمتوسط
16/3/2015تاريخ / 1054منال محمداالمراض الجلدية والزهرية

24/3/2015تاريخ / 1217لينا الحاج ابراهيماالمراض الجلدية والزهريةفي عالج الثأليل الشائعة% 10فعالية محلول نترات الفضة لينا سنوبرة 66

االمراض الجلدية والزهريةفعالية البالزما الغنية بالصفيحات في عالج الحاصة األندروجينيةحازم العفير 67
ايهم بدران مشرف وايفا عسكر 

مشاركة
27/4/2015تاريخ  / 1674

7/6/2015تاريخ / 2477فايز دغالوياالمراض الجلدية والزهريةعالقة شدة الحاصة االندروجينية مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عند الذكوررودا لحام 68

مجد غليون 69
في عالج صرع (يوم/كغ/ملغ4)فعالية جرعة عالية من البريدنيزولون 

التشنج الطفلي
1/3/2015تاريخ / 803سمير بقلةاالمراض العصبية عند االطفال 

داليا سلوطة 70
دراسة فعالية وامان تطبيق فالبروات الصوديوم الوريدي بالمقاومة مع 

الفنتوئين الوريدي في معالجة الحالة الصرعية عند االطفال
25/5/2015تاريخ / 2213محمد بشار اسكندر االمراض العصبية عند االطفال 

حسان محمود 71
دراسة راجعة في : متالزمة اعتالل المادة البيضاء الخلفية العكوسة 

مشفى االطفال الجامعي
10/9/2015تاريخ / 3597محمد بشار اسكندراالمراض العصبية عند االطفال 

خالد المحمود72
دراسة أخماجها ومقاومتها على الصادات في مشفى - االيشريشيا كولي 

االطفال
6/7/2015تاريخ  / 2867عصام أنجقاالمراض المعدية عند االطفال 

محمد ماهر الطيارة 73
مرنان الطرق - ومضان الكبد ،خزعة الكبد - دراسة مقارنة اليكو البطن 

الصفراوية في تشخيص رتق الطرق الصفراوية خارج الكبد
3/12/2015تاريخ / 4484مازن حداداالمراض الهضمية عند االطفال 

محمد وائل شحادة 74

دراسة انتشار عوامل الخطورة الشائعة لتطور المراضة القلبية والوعائية 

عند االطفال المصابين بالقصور الكلوي المزمن الشديد والنهائي في 

مشفى االطفال الجامعي بدمشق

2/3/2015تاريخ / 847هالة ونوسامراض الكلية عند االطفال 

هناء عبد الملك 75
دراسة تأثير الفينوفيبرات في تدبير فرط بيليروبين الدم الالمباشر لدى 

الولدان المصابين باليرقان
2/3/2015تاريخ / 864محمد نادر عيدامراض الوليد والخديج 

سارة عثمان 76
دراسة راجعة لنتائج عالج لمفوما الهودجكن عند االطفال وفق 

دراسة مقارنة- البروتوكوالت المختلفة 
1/3/2015تاريخ / 820عثمان حمدانأمراض الدم واالورام عند االطفال 

مالك عبد الهادي 77
أثر الديكساميتازون والترامادول في حصار الضفرة العضدية بمقارنة 

المدخل فوق الترقوة
16/3/2015تاريخ / 1057أمير درويشالتخدير واالنعاش 

16/3/2015تاريخ / 1065منى عباسالتخدير واالنعاش فعالية التخدير الناحي الوريدي للساعد في عمليات اليد والمعصمعزيز صالح 78

عال عمار 79

دراسة مقارنة لتسكين األلم بعد جراحة مفصل الركبة وحيد الجانب 

باستخدام قثطرة حصار العصب الفخذي مشارك بحصار العصب الوركي 

مع قثطرة حصار فوق الجافية

25/5/2015تاريخ / 2206فاتن رستمالتخدير واالنعاش 

هبة بشور 80
دراسة تأثير خطتين إلعطاء السوائل الوريدية على الغثيان واالقياء التالي 

للجراحة
25/5/2015تاريخ / 2195نضال جنبكليالتخدير واالنعاش 

مرح النادر 81

حصار العصب الفخذي والعصب الوركي الموجه بااليكو والمشارك مع 

التسكين والتركين مقابل التخدير الشوكي في عمليات تصنيع مفصل 

الركبة الكامل

3/8/2015تاريخ / 3136سمر قبانيالتخدير واالنعاش 

حبيب جربوع / دكتوراه 82
 في سرطانات الظهارة السطحية للمبيض Her2/neuتعبير وتضخيم الـ 

KI67وترافقه مع واسم التكاثر النووي 
التشريح المرضي 

وليد الصالح مشرف ومشاركة 

أيمن صمون
19/1/2015تاريخ / 113

آراس اليوسف 83
العالقة بين الموجودات الخلوية والدراسة النسيجية لألفات داخل الظهارة 

الشائكة في عنق الرحم
3/2/2015ترايخ / 413وليد الصالحالتشريح المرضي 

ماري الياس 84
تحري تواجد فيروس ابشتاين بار بالطرق المناعية النسيجية عند مرضى 

لمفوما هودجكن المشخصين في المشافي الجامعية بدمشق
4/2/2015تاريخ / 435لينا الحفارالتشريح المرضي 

رودي عبد هللا 85
العالقة بين درجة غليسون وقياس أشكال النوى في سرطانة البروستات 

الغدية
18/2/2015تاريخ / 665ايمن صمونالتشريح المرضي 

كنده اسود 86
دراسة باثولوجية لألورام السحائية المشخصة في المشافي الجامعية في 

 في تحديد إنذارهاP53.Ki-67دمشق ودور الـ 
25/5/2015ترايخ / 2212رائدة الخانيالتشريح المرضي 

ديمة الشعار 87

دراسة األورام العصبية الصماوية في السبيل الهضمي والبنكرياس 

 Ki67وتصنيفها حسب منظمة الصحة العالمية ودور المشعر االنقسامي 

في تحديد درجتها

25/5/2015تاريخ / 2197لينا الحفارالتشريح المرضي 

23/6/2015تاريخ / 2710أيمن صمونالتشريح المرضي العالقة بين الدرجة النسيجية وقياس أشكال النوى في سرطانة الثديعروه عليوي 88

غيث جوخدار 89
 في اللمفومات RS-LKE,RSدراسة باثولوجية مناعية لخاليا 

المشاهدة في مشفى المواساة الجامعي
21/7/2015تاريخ / 2990رائدة الخانيالتشريح المرضي 

التشريح المرضي دراسة باثولوجية للسرطانة حرشفية الخاليا في الجلدهايل ديراني 90
ياسر السيد علي ومشاركة فايز 

دغالوي
13/9/2015تاريخ  / 3613
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حسن رعد 91
دور مشعر المقاومة الكلوي في تشخيص انسداد الطرق البولية الحاد عند 

مرضى القولنج الكلوي
3/2/2015تاريخ  / 364يوسف بروالتصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 

محمد سليمان 92
دور التصوير باألمواج فوق الصوتية والدوبلر الطيفي في تقييم انفتال 

الخصية الجزئي
التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 

ابراهيم برغوث مشرف ومشاركة 

يوسف برو
23/3/2015تاريخ / 1192

انس السليمان 93
دراسة مقارنة بين متتاليات زمن االنتشار والزمن االول مع الحقن في 

كشف االفات الحادة للتصلب اللويحي بجهاز الرنين المغناطيسي
التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 

ياسر صالح مشرف ومشاركة 

يوسف برو
7/6/2015تاريخ / 2482

دينا دقوش 94
استخدام الدوبلر باألمواج فوق الصوتية لقياس جريان الدم في الدرق 

والتمييز بين داء غريف والتهاب الدرق الصامت
23/6/2015تاريخ / 2709يوسف بروالتصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 

التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي دراسة معامل االنتشار الظاهر في تقييم درجة األورام داخل القحفسعيد علي 95
أحمد جهاد عابدين ومشاركة 

يوسف برو
7/9/2015تاريخ / 3523

عماد عواد 96

معدل انتشار تضيقات االوعية االكليلية لدى المرضى منعدمي حرز 

الكالسيوم الذين أجروا تصوير وعائي بالطبقي المحوري المحوسب 

للشراين االكليلية

التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 
محمد المبارك ومشاركة يوسف 

برو
7/9/2015تاريخ / 3528

وسام نصر 97
تقييم سرعة جريان وريد الباب بالدوبلر عند مرضى التشحم الكبدي 

الالكحولي
18/10/2015تاريخ / 3802نمير دعبول ومشاركة يوسف بروالتصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 

فادي سركيس 98
الموجودات الصدوية الكلوية والجذر المثاني عند االطفال المقبولين 

مشفوياً بإنتان السبيل البولي
التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 

عدنان أحمد مشرف ومشاركة 

يوسف برو
17/11/2015تاريخ / 4184

الحسن بيشاني 99
مقارنة التنتائج الوالدية بين التدبير المحافظ وتحريض المخاض 

باألوكسيتوسين لدى مريضات انبثاق األغشية الباكر بتمام الحمل
6/1/2005تاريخ / 2مروان زياتالتوليد وامراض النساء 

علياء ادلبي 100
مقارنة وزن الجنين المقدر باالمواج فوق الصوتية مع وزن الوالدة في 

تمام الحمل في مشفى التوليد وامراض النساء الجامعي
6/1/2015 تاريخ 3جميل طالبالتوليد وامراض النساء 

بشرى الغضبان 101
التقييم الصدوي المهبلي لعنق الرحم لدى الحوامل الالعرضيات للتنبؤ 

بالمخاض المبكر في مشفى التوليد وامراض النساء الجامعي
12/1/2015تاريخ / 35هيثم عباسيالتوليد وامراض النساء 

جميل جديد 102
دقة عامل النمو المشيمي في التنبؤ بحدوث ما قبل االرجاج لدى مريضات 

ارتفاع الضغط الحملي
12/1/2015تاريخ / 36محمد نذير ياسمينةالتوليد وامراض النساء 

18/1/2015تاريخ / 95كنعان السقاالتوليد وامراض النساء دور قيمة الحجم الوسطي للصفيحة في التنبؤ باالسقاطعلي انطكلي 103

عامر وهبة 104
النزف الرحمي بعد الضهي ، عالقة الموجودات السريرية بسرطان باطن 

الرحم
3/2/2015تاريخ / 410صالح شيخةالتوليد وامراض النساء 

أحمد مسلماني 105
دراسة مقارنة بين االفراغ بالممص الكهربائي والعالج بالميزوبروستول 

في تدبير االسقاط الناقص
2/2/2015/ 368سوزان الطبرانيالتوليد وامراض النساء 

ربى السليمان 106
مقارنة بين جرعات الميزوبروستول في انهاء محصول الحمل في الثلث 

األول من الحمل
16/3/2015تاريخ / 1061مروان زياتالتوليد وامراض النساء 

12/5/2015تاريخ / 1953مروان الزيات التوليد وامراض النساء دور البروجسترون العضلي في الوقاية من المخاض الباكررشا العاسمي 107

راما سالل 108

معايرة هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية لدى مريضات 

االرتعاج ومقدمة االرتعاج والحوامل طبيعيات ضغط الدم بعد االسبوع 

العشرين من الحمل

25/5/2015ترايخ / 2214عماد الدين التنوخيالتوليد وامراض النساء 

سمير شليويط 109
معدل حدوث لطاخة عنق الرحم الشاذة في مشفى التوليد الجامعي ودور 

عوامل الخطورة المؤهبة المختلفة في حدوث ذلك
التوليد وامراض النساء 

سوزان طبراني ومشاركة وليد 

الصالح
8/6/2015تاريخ / 2516

راما البوش 110
مقارنة سماكة غشار باطن الرحم بااليكو المهبلي مع نتائج التشريح 

المرضي لمريضات النزف الرحمي الشاذ بعد سن الضهي
التوليد وامراض النساء 

عماد الدين التنوخي ومشاركة 

وليد الصالح
22/6/2015تاريخ / 2677

22/6/2015تاريخ / 2678عماد الدين التنوخيالتوليد وامراض النساء دراسة مقارنة النتشار التهاب عنق الرحم بين الولودات وعديمات الوالدةمحمد أمجد الهندي 111

محمود علوش 112
دراسة حدوث االندومتربوز لدى مريضات العقم في مشفى التوليد 

وأمراض النساء الجامعي بدمشق
24/7/2015تاريخ / 2982عزام ابو طوقالتوليد وامراض النساء 

منار جعفر 113
المستويات المصلية للكالسيوم في الحمول الطبيعية والحمول المختلطة 

بمقدمة االرتعاج
21/7/2015تاريخ / 2992عزام ابو طوقالتوليد وامراض النساء 

عالء المحمد 114
 الهرمون المضاد لمولر واالستجابة المبيضية AMHالعالقة بين مستوى 

للكلوميفين سيترات
7/9/2015تاريخ / 3530كنعان السقاالتوليد وامراض النساء 

18/10/2015تاريخ / 3800بشار الكرديالتوليد وامراض النساء اثر الهيبوسين بوتيل بروميد في تقصير مدة الطور األول للمخاضرال درغام 115

يارا احمد 116

العالقة بين الضائعات المهبلية المرضية والمخاض المبكر في عينة 

عشوائية من مرضى الهيئة العامة لمستشفى التوليد وأمراض النساء 

بدمشق

27/10/2015تاريخ / 3944بشار الكرديالتوليد وامراض النساء 

ديار علي 117
دراسة احصائية تحليلية للقيصريات المجراة في مشفى التوليد بين 

2014/2010األعوام 
5/11/2015تاريخ / 4041محمد نذير ياسمينةالتوليد وامراض النساء 

ميسون مطر 118
استخدام جرعة وحيدة من الميزوبروستول لتخفيف النزف أثناء استئصال 

الورم الليفي
10/12/2015تاريخ / 4601صالح شيخةالتوليد وامراض النساء 

 27/12/2015تاريخ  / 4836ميالد نعمةالتوليد وامراض النساء العالقة بين عرض توزع خاليا الدم الحمراء والتهاب البنكرياس الحادوائل العلي 119

محمد حاتم برغوث 120
استخدام الغاللة الغمدية كطبقة ثانية في تقنية سنودغراس في االحليل 

التحتي
2/3/2015تاريخ / 870سمير العنزاويالجراحة البولية 

جمال الفروح 121
نتائج واختالطات زرع الكلية بين الطعم الكلوي وحيد الشريان ومتعدد 

دراسة مقارنة- الشرايين 
16/3/2015تاريخ / 1058ابراهيم برغوثالجراحة البولية 

ايهم ابو سبلة 122
دراسة العوامل االنذارية ومعدل البقيا في سرطان الخلية الكلوية بعد 

استئصال الكلية الجذري
16/3/2015تاريخ  / 1069عدنان أحمدالجراحة البولية 
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محمد اياد شرف الدين 123
دراسة مقارنة بين مرحلة ورم المثانة المحددة سريرياً ومرحلة الورم 

المثبتة جراحياً بعد استئصال المثانة الجذري
16/3/2015تاريخ / 1053مازن علوشالجراحة البولية 

يامن االحمد 124
نتائج استئصال المثانة الجذري مع او بدون العالج الكيماوي والرديف قبل 

دراسة مقارنة- الجراحة في أورام المثانة الغازية ومضعياً 
27/4/2015ترايخ / 1679ابراهيم برغوثالجراحة البولية 

حسان صباغ 125
دراسة دور الطبقي المحوري في تشخيص إصابة العقد اللمفية قبل العمل 

الجراحي في أورام المثانة الغازية
25/5/2015تاريخ  / 2209ابراهيم برغوثالجراحة البولية 

محمد البنا 126
التنبؤ بالنكس في أورام المثانة غير الغازية للعضلية باستخدام جداول 

EORTCالخطورة حسب 
23/6/2015تاريخ / 2716عدنان أحمدالجراحة البولية 

12/10/2015تاريخ / 3781ابراهيم برغوثالجراحة البولية االختالطات البولية لزرع الكليةقاسم قمر 127

خزامى بوحمدان 128
ترميم الضياعات المادية الرضية الحادة ألصابع اليدين بمشفى المواساة 

الجامعي بدمشق
3/2/2015تاريخ / 415وفيق عيدالجراحة التجميلية والتصنيعية

شذا القلعاني129
التدبير الجراحي للتشوهات الندبية في االطراف باستخدام الموسعات 

الجلدية
3/2/2015تاريخ / 371وفيق عيدالجراحة التجميلية والتصنيعية

2015/1/12تاريخ / 33معين اسبرالجراحة الترميمة والحروق العوامل المؤثرة على النتائج الجمالية- حقن الشحم في الوجه ضياء بلقيس 130

23/6/2015تاريخ / 2712بسام درويشالجراحة الصدرية نتائج رضوض الصدر النافذة في مستشفى المواساة الجامعي بدمشقمحمد محفوظ 131

 3/8/2015تاريخ  /3140حسين شعبانالجراحة الصدرية دراسة نتائج المقاربات الجراحية في تدبير أفات الدرق الغاطسايهاب أبو خير 132

باسم مقدم 133
دراسة مقارنة بين الطرق الجراحية المختلفة في تدبير انثقاب القرحة 

في مشافي جامعة دمشق (العفجية - المعدية )الهضمية 
16/2/2015تاريخ / 596عبد الغني الشلبيالجراحة العامة 

كريم الرزق 134

، دراسة مقارنة بين االستئصال والمفاغرة البدئية مع كولوستومي  

واجراء هارتمان في التدبير الجراحي النفتال السين في مشافي جامعة 

دمشق التعليمية

1/3/2015تاريخ / 819محمد االحمدالجراحة العامة 

عالء عاقل 135
دراسة مقارنة بين االستئصال التام للغدة الدرقية وقرب التام في التدبير 

الجراحي للسلعة الدرقية متعددة العقد في مشافي جامعة دمشق التعليمية
2/3/2015تاريخ / 856محسن باللالجراحة العامة 

بهاء الدين مرشد 136
دراسة نتائج التدبير الجراحي لحصيات القناة الجامعة في مشافي جامعة 

دراسة مقارنة- دمشق التعليمية 
16/3/2015تاريخ  / 1064حمود نصرالجراحة العامة 

بهاء شهاب الدين 137
دراسة مقارنة بين االصالح بالرقعة أمام الصفاق أو خلفه للتدبير الجراحي 

للفتوق االندحاقية لجدار البطن في مشافي جامعة دمشق التعليمية
 7/2/2015تاريخ / 1415حمود نصرالجراحة العامة 

23/6/2015تاريخ / 2711حمود نصرالجراحة العامة دراسة مقارنة بين االستئصال التام والجزئي في سرطان الدرق الحليميامجد ابو لطيف 138

حسام حسن ابن حسين 139
الجراحي وتأثيره على النكس  (القنوي الغازي) T2تدبير سرطان الثدي 

دراسة مقارنة- الموضعي والبقيا 
6/7/2015تاريخ / 2865احمد ابو قاسمالجراحة العامة 

حسين عبد الرحمن140
دراسة مقارنة بين خزع العضلة لهيلر المعدلة بتنظير الصدر وتنظير 

البطن في عالج االكاليزيا
21/7/2015تاريخ / 3002حمود حامدالجراحة العامة 

باسل حسن 141
االستئصال المتزامن أو المتأخر للنقائل الكبدية المحدودة من سرطان 

دراسة مقارنة- الكولون والمستقيم في مشافي جامعة دمشق التعليمية 
 7/4/2015تاريخ / 1416محمد األحمدالجراحة العامة 

أحمد رنو 142

 سم دراسة مقارنة بين 8-3عالج سرطان الثدي القنوي الغازي من 

العالج الجراحي الجذري أوالً ثم العالج المتمم أو العالج المتمم أوالً ثم 

العالج الجراحي الجذري

24/8/2015تاريخ / 3396أحمد ابو قاسمالجراحة العامة 

محمد رضوان143
 التدبير الجراحي والمحافظ للنواسير المعةية في مشافي جامعة دمشق 

دراسة مقارنة - 2016الى - 2016من عام 
7/9/2015تاريخ / 3529أحمد ابو قاسمالجراحة العامة 

زين الجالد 144
دراسة مقارنة للطرق الجراحية المتبعة في مفاغرة جذمور البنكرياس مع 

أنبوب الهضم في سياق عمليات ويبل
12/10/2015تاريخ / 3780أحمد ابو قاسمالجراحة العامة 

عبد الكريم الطباع 145
دراسة مقارنة بين المعالجة الجراحية والتفجير عن طريق الجلد في تدبير 

في مشافي جامعة دمشق- سم 4أكبر من -الخراجات الكبدية القيحية 
5/11/2015تاريخ / 4052محمد أحمدالجراحة العامة 

نور راشد 146
دراسة مقارنة نسبة التسريب مع أو بدون إجراء فغر الدقاق في القطع 

االمامي المنخفض في سرطان المستقيم الجراحي
7/4/2015تاريخ / 1421عبد الغني الشلبيالجراحة العامة 

ابراهيم العمار 147
دراسة - دراسة نتائج التدبير الجراحي لفتق النواة اللبية القطني الناكس 

مقارنة
18/10/2015تاريخ / 3801حسين المحمدالجراحة العصبية 

27/10/2015تاريخ / 3923حسين المحمدالجراحة العصبية دراسة مقارنة- دراسة نتائج التدبير الجراحي لفتق النواة اللبية الرقبية عماد عمسي 148

خالد لقطينة 149
دراسة مقارنة بين االستجدال بأسياخ كيرشنر عبر الجلد أو بجهاز جبسي 

في تدبير كسور أسفل الكعبرة عند البالغين
12/1/2005تاريخ / 31حسان حناالجراحة العظمية 

معاوية الرحال 150
نتائج تدبير كسور فوق فوق لقمتي العضد المتبدلة عند االطفال بالرد 

المغلق والتثبيت بأسياخ كيرشنر عبر الجلد
4/2/2015/ 438رستم مكيةالجراحة العظمية 

رامي ابو علي 151
عالج الكسور المغلقة في اللقمة الوحشية للعضد عند االطفال في 

مستشفى المواساة الجامعي بدمشق
3/3/2015تاريخ / 849رستم مكيةالجراحة العظمية 

منير سليمان 152
دراسة النتائج الوظيفية للعالج الجراحي لكسور الداغصة المغلقة عند 

البالغين في مشفى المواساة الجامعي بدمشق
27/4/2015تاريخ / 1661رستم مكيةالجراحة العظمية 

ايهاب هابيل 153
نتائج إيثاق المشاش باستخدام الستابالت في عالج روح الركبة مجهول 

السبب عند االطفال
6/7/2015تاريخ / 2870رستم مكيةالجراحة العظمية 

6/7/2015تاريخ / 2869رستم مكيةالجراحة العظمية استخدام الرباط الداعم المرن مقارنة بالجبيرة في وثي مفصل الكاحلحسن الدياب 154
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16/8/2015تاريخ / 3312جابر ابراهيمالجراحة العظمية نتائج عالج كسر بينت بالرد المغلقوالتثبيت بأسياخ كير شنر عبر الجلدحسام الجرماني 155

معاذ الشريف 156
نتائج التدبير الجراحي لكسور االطباق الطنبوبية عند البالغين في مشافي 

جامعة دمشق
7/9/2015ترايخ / 3519ياسر اسكندرالجراحة العظمية 

حسام علي ابن اسكتدر 157
دراسة نتائج السفود المستبطن للنقي بالطريق الراجع في كسور جسم 

الفخذ عند البالغين في مشفى المواساة الجامعي بدمشق
18/10/2015تاريخ / 3798ياسر اسكندر الجراحة العظمية 

حسان العاني 158
النتائج السريرية والشعاعية لخزع الحوض حسب ديغا في سياق التصنع 

التطورية للورك في مشفى االطفال الجامعي بدمشق
19/10/2015ترايخ / 3822رستم مكيةالجراحة العظمية 

احمد عاروضة 159

نتائج عالج كسور عنق العكبرة المتبدلة بشدة عند االطفال بطريقة الرد 

الغير المباشر باستخدام االسياخ المرنة المستبطنة للنقي في مشفى 

المواساة الجامعي بدمشق

19/10/2015تاريخ / 3821رستم مكيةالجراحة العظمية 

طاهر الحريري 160
التزوي واالنزياح بعد العالج المحافظ لكسور الظنبوب عند االطفال في 

مستشفى المواساة الجامعي
5/11/2015تاريخ / 4049رستم مكيةالجراحة العظمية 

مصطفى فطامه 161
نتائج عالج كسر كوليس بأسياخ كابانجي عند البالغين في مستشفى 

المواساة الجامعي
21/12/2015تاريخ / 4779ياسر اسكندرالجراحة العظمية 

دكتوراه/ بسام المحمد 162
دراسة االرتباط بين تبدالت تركيز البوتاسيوم في الخلط الزجاجي وزمن 

الوفيات الناجمة عن النزوف
4/2/2015تاريخ / 439حسين نوفلالطب الشرعي 

ميس ابو ديب 163

 بطريقة RADTأهمية اختبار التشخيص السريع للكشف عن المستضد 

 عند Aاالستشراب المناعي في تشخيص التهاب البلعوم بعقديات الزمرة 

االطفال

1/2/2015تاريخ / 339احمد السحارالطب المخبري 

ندى شاكر 164
دراسة الجراثيم الملوثة لوحدة العناية المشددة في مشفى االطفال الجامعي 

بدمشق
4/3/2015ترايخ / 886أحمد السحارالطب المخبري 

لميس زين الدين 165
تحضير مجموعات كشف وتحديد نوع االضداد الالنظامية محلياً في مشفى 

التوليد الجامعي بدمشق
16/3/2015تاريخ / 1063تهاني عليالطب المخبري 

غفران الشحادات 166

الكرياتنين في عينة بول عشوائية مع قيمة / مقارنة قيمة البروتين 

 ساعة لتقييم البيلة البروتينية عند مرضى الداء 24البروتين في بول 

السكري

16/3/2015تاريخ / 1060عواطف عرفاتالطب المخبري 

شغف عبد الصمد 167
عند مرضى الديال ' C'الكشف عن تواتر االصابة بفيروس التهاب الكبد 

الدموي في مشفى المواساة
3/5/2015تاريخ / 1814عواطف عرفاتالطب المخبري 

النا جحا 168
دراسةالكيسات االريمية البشرية وعالقتها باالعراض الهضمية المختلفة 

في مشفى المواساة الجامعي في دمشق
18/11/2015ترايخ / 4212عبير الكفريالطب المخبري 

فراس الفيصل 169
تقييم البقيا الحرة من المرض بعد العالج الشعاعي المتمم لدى مريضات 

سرطان الرحم في مشفى البيروني الجامعي
9/11/2015تاريخ / 4082مجدي الزينالمعالجة الشعاعية لألورام 

راما حسين 170
القيمة االنذارية للصيغة الصبغية عند مرضى االبيضاض النقوي الحاد في 

مشفى البيروني الجامعي
2/3/2015تاريخ  / 855آصف ديوبالمعالجة الكيماوية لألورام 

رجاء التركي 171
تقييم فعالية البورتيزوميب في الورم النقوي العديد الناكس في مشفى 

البيروني الجامعي
16/3/2015تاريخ / 1067آصف ديوبالمعالجة الكيميائية لالورام 

احالم الشلة 172
 وتوضع النقائل عند مرضى سرطان الثدي في HER2العالقة بين حالة 

مشفى البيروني الجامعي
17/8/2015ترايخ / 3352ماهر سيفوالمعالجة الكيميائية لألورام 

4/12/2014تاريخ/575محمود ملليأمراض االذن واالنف والحنجرةالنتائج الجراحية لكتل العنق الوالديةغياث عالء الدين 173

طارق الحميدي 174
دراسة انتشار نقص السمع الحسي العصبي لدى عينة من مرضى الداء 

السكري
3/2/2015تاريخ / 412محمود ملليامراض االذن واالنف والحنجرة 

اسماعيل الحراكي 175
دراسة تأثير الصعوبات الجراحية واالختالطات على النتائج السمعية عند 

مرضى تصنيع الركابة في مستشفى المواساة الجامعي
3/2/2015تاريخ / 366محمد نبيل دندشليامراض االذن واالنف والحنجرة 

وائل المطر 176
االعراض الجانبية - دراسة نتائج الدك األنفي بعد عملية تقويم الوتيرة 

واالختالطات
16/2/2015تاريخ / 587محمد نبوغ العواامراض االذن واالنف والحنجرة 

16/2/2015تاريخ / 589عصام االمينامراض االذن واالنف والحنجرة دراسة نتائج التدبير المحافظ النثقابات غشاء الطبل الرضيةاياد خياطة 177

16/2/2015تاريخ / 577احمد مصطفىامراض االذن واالنف والحنجرة دراسة راجعة للعوامل االنذارية في سرطانات الغدة النكفية البدئيةعاصم سليمان 178

7/6/2015تاريخ / 2481محمد نبوغ العواامراض االذن واالنف والحنجرة دراسة انتشار التهاب البلعوم المزمن الفطريعامر العلي 179

احمد حايك 180
دراسة تأثير خزع الرغامى على حدوث النكس والنواسير بعد استئصال 

الحنجرة التام مقارنة مع مرضى استئصال الحنجرة التام غير المخزوعين
10/9/2015تاريخ / 3598عصام االمينامراض االذن واالنف والحنجرة 

مهند العبد الذياب 181

دراسة تأثير قطر القسم البصري للعدسة المزروعة داخل العين على تشكل 

كثافة المحفظة الخلفية بعد جراحة استحالب العدسة باألمواج فوق 

الصوتية لمرضى الساد المتعلق بالعمر

16/3/2015تاريخ / 1068سامح عيسىامراض العين وجراحتها 

مفلح الفياض 182

% 1مع التروبيكاميد % 2.5دراسة مقارنة لفعالية مشاركة الفينيل إفرين 

في توسيع الحدقة عند % 1مع السيكوبنتوالت % 2.5بالفينيل إفرين 

مرضى ميالزمة التقشر الكاذب

27/4/2015تاريخ / 1682معتز سعد الدينامراض العين وجراحتها 

احمد الحسن 183
معدل انتشار االمراض الشبكية المختلفة عند المرضى المراجعين للعيادة 

سورية- بدمشق -  الشبكية في مشفى المواساة الجامعي 
26/4/2015تاريخ / 1662جرجس الداودامراض العين وجراحتها 

هبة االسطواني 184

تأثير خزع المحفظة باستخدام ليزر نيوديميوم ياغ على سماكة اللطخة 

دراسة مشفى المواساة - باستخدام التصوير المقطعي التوافقي البصري 

الجامعي

27/4/2015تاريخ / 1683معتز سعد الدينامراض العين وجراحتها 
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والء السقا 185
دراسة تأثير قطرة مضادات االلتهاب الالستيروئيدية في الوقاية من وذمة 

اللطخة الكيسية عند مرضى السكري بعد عملية استحالب البللورة
3/5/2015تاريخ / 1813معتز سعد الدينامراض العين وجراحتها 

محمد شبلوط 186
دراسة استخدام العدسات غير المالمسة لسطح العين في اجراء التخثير 

الشامل للشبكية بالليزر
25/5/2015تاريخ / 2211احمد باسم البريديامراض العين وجراحتها 

ناديا سخنيني187

دراسة مقارنة للنتائج السريرة لتشكيل البيت االمامي بفقاعة هواء مقابل 

السائل الملحي المتوازن في نهاية جراحة استحالب العدسة باالمواج فوق 

الصوتية لمرضى الساد المتعلق المتعلق بالعمر

7/6/2015ترايخ / 2479احمد باسم بريديامراض العين وجراحتها 

عبد الرحيم سليمان خالد 188
دراسة نتائج التثبيت الصلبي للعدسة المزروعة داخل العين بطريقة الجيب 

ضمن الصلبة
8/6/2015تاريخ / 2520احمد باسم بريديامراض العين وجراحتها 

22/6/2015تاريخ / 2679معتز سعد الدينامراض العين وجراحتها دراسة فعالية قطرات الدمع الصناعي في عالج العين الجافةوائل حمودة 189

حسام الصباغ 190
دراسة االرتباط بين زاوية الغرفة األمامية مقدرة بطبوغرافيا القرنية 

ودرجة انفتاح الزاوية بالتنظير بعدسة الزاوية رباعية المرايا
22/6/2015تاريخ  / 2714أروى العظمةامراض العين وجراحتها 

7/4/2015تاريخ / 1420جرجس الداودامراض العين وجراحتها العالقة بين تفاوت أسواء االنكسار والغمش عند االطفاللوران آن بشور 191

عالء عبد هللا 192
نتائج إصالح ضيق الوصل الحويضي الحالبي حسب اندرسون هاينس في 

مستشفى االطفال الجامعي بدمشق
27/4/2015تاريخ / 1677نعيم ميدعجراحة االطفال 

علي زاهر 193
نتائج االصالح الجراحي لداء هيرشبرنغ بمرحلة واحدة وعدة مراحل في 

مستشفى االطفال الجامعي
26/5/2015تاريخ / 2238محمد سعيد فليونجراحة االطفال 

انس علي 194
نتائج التدبير الجراحي لداء الكيسات المائية الكبدية عند االطفال 

واختالطاته
25/5/2015تاريخ  / 2196مصطفى عبد الجليلجراحة االطفال 

مياس يوسف 195
نتائج استئصال البنكرياس في حاالت نقص سكر الدم المترافق مع فرط 

أنسولين الدم المستمر عند الرضع
25/5/2015تاريخ / 2193محمد سعيد فليونجراحة االطفال 

مهند عرنوس 196
دراسة االسباب المؤهبة لحدوث النواسير االحليلية الجلدية بعد االصالح 

الجراحي لألحليل التحتي في مشفى االطفال الجامعي بمشق
23/6/2015تاريخ / 2725جهاد الحكيمجراحة االطفال 

محمد سامي عيسى 197
نتائج االصالح الجراحي النسداد العفج الخلقي في مستشفى االطفال 

الجامعي بدمشق
24/8/2015تاريخ  / 3400مصطفى عبد الجليلجراحة االطفال 

ميخائيل شحود 198
دراسة إعادة الجريان الوارد المترافقة مع إعادة بناء الشريان الفخذي 

العميق في االنسدادي الشرياني متعدد المستويات
18/11/2015تاريخ / 4213هاشم صقرجراحة األوعية 

12/1/2015تاريخ / 32محمد نادر عيدطب االطفال تطبيق الفيورسمايد في الزلة العابرة عند حديثي الوالدةسالي بخيت 199

16/2/2015تاريخ / 594مجيب ملحمطب االطفال التظاهرات السريرية للتدرن الرئوي ونسبة شيوعها في مشفى االطفالمحيا كنعان200

محمد بالل الخوام201
مقارنة التصنيف الهيموديناميكي مع التصنيف الحجمي للعيوب الحاجزية 

البطينية عند االطفال
16/2/2015تاريخ / 595سمير سرورطب االطفال 

نور الهدى بكورة 202
استخدام الستيرئيدات لوحدها مقابل الستيروئيدات مع المغنزيوم في عالج 

التشنج الطفلي
16/3/2015تاريخ / 1059سمير بقلةطب االطفال 

ريا الشحف 203
دراسة نقص البوتاسيوم عند االطفال المصابين بالسكري أثناء تدبير نوب 

الحماض الخلوني السكري
27/4/2015تاريخ / 1678ديانا االسمرطب االطفال 

آسي هالل 204
دراسة فعالية السبيرونوالكتون في الوقاية من التأثيرات السمية 

لألنتراسيكلينات على العضلة القلبية
27/4/2015تاريخ / 1675سمير سرورطب االطفال 

12/5/2015ترايخ / 1852مطيع كرمطب االطفال دراسة العوامل المؤهبة للريح الصدرية العفوية عند حديثي الوالدةهبة العبد الفالح 205

25/5/2015تاريخ / 2192محمد بشار اسكندرطب االطفال فعالية فصادة البالزما في تدبير مرضى متالزمة غيالن باريه عند االطفالغزل عز الدين 206

حسان حبابة 207
 في الوقاية من تكرر التهاب السحايا Pneumo 23دور لقاح الرئويات 

الجرثومي عند االطفال الناتج عن كسور قاعدة القحف
25/5/2015تاريخ  / 2208عصام انجقطب االطفال 

25/5/2015تاريخ / 2207محمد علي عجلونيطب االطفال دراسة االضطرابات الوراثية في ابهام االعضاء التناسليةماوية الدعاس 208
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25/5/2015تاريخ / 2201مطيع الكرمطب االطفال دراسة تأثير الميالتونين في إنتان الدم عند الولدانعالء جروس 209

وفاء شحادة 210
دراسة أشيع العوامل الممرضة المؤدية لإلصابة بالخراجات الدماغية عند 

الولدان في مشفى االطفال الجامعي بدمشق
25/5/2015تاريخ / 2199محمد نادر عيد طب االطفال 

ميال سالم 211
للمضادات  (انتيروباكتر- كليسيال )تطور المقاومة الدوائية لسلبيات الغرام 

الحيوية
25/5/2015تاريخ / 2200مجيب ملحمطب االطفال 

لمى شرقاوي 212
دراسة الجراثيم المسببة لذات الرئة االنتانية عند الولدان الموضوعين 

على جهاز التهوية االلية والصادات المتحسسة لها
8/6/2015تاريخ / 2521مطيع الكرمطب االطفال 

فاطمة زين الدين 213
اثر التشخيص المبكر لقصور الدرق على التطور الروحي الحركي لدى 

اطفال متالزمة داون
7/6/2015تاريخ / 2480محمد علي عجلونيطب االطفال 

8/6/2015تاريخ / 2515محمد بشار اسكندرطب االطفال دراسة العوامل المؤهبة لالحتشاءات الدماغية عند االطفالادهم الحجي 214

محمد حلمي النجاري 215
دراسة العالقة بين الجريان عبر الصمام التاجي واالهمية الهيموديناميكية 

للعيوب الحاجزية البطينية عند االطفال
8/6/2015تاريخ / 2519سمير سرور طب االطفال 

مرهف الدبوس 216
دراسة انتشار فرط التوتر الرئوي المستمر لدى حديثي الوالدة وعوامل 

خطورته
22/6/2015تاريخ / 2680مطيع الكرمطب االطفال 

هدى المشعل 217
 بين أطفال تأخر التطور الروحي الحركي 12مقارنة مستويات فيتامين ب 

واألطفال الطبيعيين
3/8/2015تاريخ / 3138ديانا االسمرطب االطفال 

4/8/2015تاريخ / 3203محمد بشار اسكندرطب االطفال دراسة االختالطات العصبية عند مرضى آفات القلب الوالديةايهاب قبالن 218

فراس الهيمد 219
دراسة الخصائص السريرية والمخبرية اللتهاب الكبد المناعي الذاتي في 

جامعة دمشق- مشفى االطفال 
17/8/2015تاريخ / 3351مازن حدادطب االطفال 

24/8/2015تاريخ / 3395ديانا االسمرطب االطفال دراسة حالة النمو عند االطفال المصابين بالداء السكري النمط االولغصون النخال 220

24/8/2015تاريخ / 3401عثمان حمدانطب االطفال دراسة االختالطات الحادة لنقل الدم ومشتقاته عند االطفالاسامة ابراهيم 221

7/9/2015تاريخ / 3520مطيع كرمطب االطفال  في إنتان الدم عند الولدانEدراسة تأثير فيتامين محمد طربوش 222

27/10/2015تاريخ / 3935مجيب ملحمطب االطفال دراسة أشيع اختالطات الحماق عند االطفال في مشفى االطفال الجامعيماريتا داود 223

5/11/2015تاريخ / 4050محمد نادر عيدطب االطفال دراسة نسبة االصابة باالنتان البولي في انتان الدم المتأخر عند الوليدهزار أحمد 224

حسام العلي 225
نتائج القصور الكلوي الحاد عند االطفال في مشفى االطفال الجامعي 

بدمشق
21/12/2015تاريخ / 4780هالة ونوسطب االطفال 

عزة العمري 226
دور الوقاية والعالج في تحسين االمراضية والوفيات من الحادث الوعائي 

الدماغي في الداء المنجلي
7/4/2015تاريخ / 1304ماجد خضرطب االطفال 

لينة قصاب 227
دور الحمية ناقصة المشعر السكري في إنقاص االختالجات المعندةعند 

االطفال
7/4/2015تاريخ / 1412سمير بقلةطب االطفال 

5/11/2015تاريخ / 4037منى عباسطب الطوارئ والعناية المشددة الوفيات في العناية المشددة وعالقتها بمستويات شوارد الدمحسن عبد هللا 228

دعاء حجازي الباشا 229
دراسة انتشار عوز الزنك عند قصيري القامة في مدارس ضواحي دمشق 

االبتدائية
7/4/2015تاريخ / 2414ديانا االسمرطب االطفال 

اسامة مصطفى 230
دراسة فعالية تطبيق األرغونليزر في عالج االورام الصفراء واألجفان في 

سورية- مشفى المواساة الجامعي بدمشق 
7/4/2015تاريخ / 1409اروى العظمةامراض العين وجراحتها 

عماد الدين الجنان 231
بين الخياطة اليدوية والستابلر في المفاغرات الدقاقية - دراسة مقارنة 

الكولونية بعد استئصال الكولون االيمن في مشافي جامعة دمشق التعليمية
7/4/2015تاريخ / 1413عبد الغني الشلبيالجراحة العامة 

كنان نصر 232
دراسة مقارنة لسالمة حقن السيفتازيديم والسيفروكسيم في الحجرة 

االمامية للوقاية من التهاب باطن العين التالي الستحالب العدسة
7/4/2015تاريخ / 1411سامح عيسىامراض العين وجراحتها 
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رقم و تاريخ تسجيل الموضوعالمشرفاالختصاصعنوان البحثاسم الطالب

2015/2014رسائل الدراسات العليا والدكتوراه المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 

7/4/2015تاريخ /1408هاشم صقرجراحة األوعية دراسة النتائج السريرة لإلصالح الجراحي المهات الدم األبضيةعمر شبلوط 233

عبد الهادي سالم 234
 في تشخيص التهاب المشيماء والسلى عند مريضات انبثاق CRPدور 

االغشية الباكر
7/4/2015تاريخ / 1410جميل طالبالتوليد وامراض النساء 

ساره قوشحة 235
دراسة مقارنة االنكسارية بعد استحالب العدسة باستخدام ثالثة اجهزة 

لقياس انكسار القرنية
7/4/2015تاريخ / 1418احمد باسم البريديامراض العين وجراحتها 

ناريمان بريكات 236
تقييم القيمة التنشخيصية لطليعة الكالسيتونين كمؤشر النتان الدم لدى 

حديثي الوالدة
30/4/2015تاريخ / 1783عصام انجق-آمال عساف الطب المخبري 

وسام التمر 237
نتائج تكبير المثانة عند مرضى المثانة العصبية في مشفى االطفال 

الجامعي بدمشق
7/4/2015تاريخ / 1422نعيم ميدعجراحة االطفال 

ريما طيفور 238
دراسة انتشار االكتئاب عند مرضى قصور الدرق وعالقته مع قصور 

 التشخيصيةDSM-Vالدرق واستناداً لمعايرة 
22/9/2015تاريخ / 3687يوسف لطيفةاالمراض الباطنة 

علي الرستم 239
كمشعر انذاري في المرضى المصابين بذات الرئة  (CRB)تطوير 

المكتسبة في المجتمع
7/4/2015تاريخ / 2423نزار الضاهراالمراض الباطنة 


