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10/1/2016تاريخ / 60غسان عزيزاالمراض الباطنة مستوى فيريتين المصل كمشعر إنذاري عند مرضى الخباثات الدموية الحادةاسالم الزعبي 1

ديما ابو صفير 2
 كعالمة باكرة لسوء الوظيفة االنقباضية للبطين االيسر C- فائدة معايرة البروتين االرتكاسي 

التالي لالحتشاء القلبي الحاد
 29/3/2016تاريخ / 1414أحمد رشيد السعدياالمراض الباطنة 

11/4/2016تاريخ / 1588أيمن علياالمراض الباطنة حرز الفشل المعوي عند المرضى الحرجيننور خواجكية 3

26/4/2016تاريخ / 1835أحمد وسوفاالمراض الباطنة دراسة نسبة انتشار اضطراب ناقالت األمين لدى مرضى الداء الزالقيأحمد وسوف 4

26/4/2016تاريخ / 1830ثائر حيدراالمراض الباطنة دراسة انتشار االكتئاب غير المميز لدى مرضى المتالزمة االكليلية الحادةخالد سيف الدين 5

21/6/2016تاريخ / 2690محمد المباركاالمراض الباطنة  عند المرضى الشبابSTالعالقة بين البدانة واحتشاء العضلة القلبية بارتفاع الوصلة محمد التايه 6

21/6/2016ترايخ / 2656أحمد وسوفاالمراض الباطنة Aالقيم االنذارية لتمسك جدار المرارة عند مرضى التهاب الكبد واعد القاق 7

21/6/2016تاريخ / 2657قصي حسناالمراض الباطنة استخدام مثبطات مضخة البروتون للوقاية من النزف الهضمي العلوي عند مرضى التحالنسرين حيدور8

عماد العمار 9
انتشار التهاب البريتوان الجرثومي العفوي لدى مرضى تشمع الكبد غير المعارض 

الالعرضيين المقبولين في المشفى
12/7/2016تاريخ / 2926احمد وسوفاالمراض الباطنة 

7/8/2016تاريخ / 3260نمير دعبولاالمراض الباطنة  كمشعر انذاري عند مرضى التهاب البريتوان العفويCمستوى البروتين االرتكاسي سماح الزعبي 10

خالد دعبوس 11
 التالي STاستخدام حجم الصفيحات الوسطى عند القبول كمشعر تنبؤي لتراجع قطعة 

الستخدام العالج بحاالت الخثرة في احتشاء العضلة القلبية الحاد
22/8/2016تاريخ / 3462احمد رشيد السعدياالمراض الباطنة 

22/8/2016تاريخ / 3461محمد أمين الخطيباالمراض الباطنة  القلبي للتنبؤ بخطر الوفاة لدى مرضى المتالزمة االكليلية الحادةIمستويات تربونين ايمن السعيد 12

ميسرة علوش 13
دراسة تاثير الرجفان االذيني في حدوث االختالطات العصبية الباكرة لدى مرضى الحوادث 

الوعائية الدماغية
5/9/2016تاريخ / 3637ياسر الصالحاالمراض الباطنة 

24/10/2016ترايخ / 4151محمد المباركاالمراض الباطنة تأثير فقر الدم على اختالطات التداخل االكليلي عبر الجلدباسل الشمالي 14

جعفر زينو 15
فائدة استخدام نسبة العدالت للمفاويات ومعامل اختالف حجم الكريات الحمر للتنبؤ بسوء 

STوظيفة البطين االيسر التالي لالحتشاء القلبي االمامي المترافق مع ارتفاع القطعة 
24/10/2016تاريخ / 4153احمد رشيد السعدياالمراض الباطنة 

9/11/2016ترايخ / 4319غسان حمزةاالمراض الباطنة شدة الحادث الوعائي الدماغي بوجود الرجفان األذينيابراهيم مشلح 16

9/11/2016تاريخ / 4314غسان حمزةاالمراض الباطنة دراسة عوامل خطورة الحوادث الوعائية الدماغية االحتشائية والنزفيةحسام حميدلي 17

20/12/2016تاريخ / 4747قاسم باشااالمراض الباطنة انتشار القصور الكلوي المزمن لدى مرضى الرجفان االذينيريما مدلل 18

29/3/2016ترايخ / 1423ياسر صالحاالمراض العصبية معالم النقل العصبي الحركي عند مرضى قصور الدرق المشخصين حديثاً وغير المعالجينأمجد عباس 19

عبد الهادي منصور 20
 في تحديد خطورة ذات الرئة CURB - 65مقارنة بين قيمة الكتات المصل ومشعر 

المكتسبة بالمجتمع للمرضى المقبولين في المستشفى
22/8/2016تاريخ / 3456عمار الزينامراض الجهاز التنفسي 

زينب حمدان 21
 المصل لدى مرضى الهجمات الحادة للداء الرئوي االنسدادي CRPالمعايرة المتسلسلة لـ 

المزمن
27/9/2016تاريخ / 3830عمار الزينامراض الجهاز التنفسي 

29/2/2016تاريخ / 1017ماجد عبودامراض الجهاز الحركي االصابة الكلوية عند مرضى الذئبة الحمامية المجموعة مع بيلة بوتينية منخفضةحال الصدير 22

ديمة عبد القادر 23
المشعرات التنبؤية للوفيات ضمن المشفى لدى مرضى النزف الهضمي العلوي المسبب 

بالدوالي
9/11/2016تاريخ / 4320احمد وسوفامراض الجهاز الهضمي 

أيهم غزال 24
انتشار اضطرابات القلق واضطراب الشدة ما بعد الرض عند عينة من االطفال وعالقتها مع 

الرض النفسي
9/5/2016تاريخ / 1915يوسف لطيفةالطب النفسي 

8/8/2016تاريخ / 3313أمين سليمانامراض الدم دراسة دور التنميط المناعي الخلوي في تشخيص االبيضاض الحاد عند البالغيندانيس حاج ابراهيم 25

9/11/2016ترايخ / 4312امين سليمانامراض الدم العالقة بين فرفرية قلة الصفيحات االساسية واالصابة بالملتوية البوابيةسارة الجراد 26

22/8/2016 تاريخ 3470امين سليمان امراض الدم واالورا مدور العالج بالجيمسيتابين عند مرضى لمفوما هودجكن الناكسايهم جمو 27

أحمد العيسو 28
عامل إنذاري في البقيا لدى مرضى : نسبة عدد العدالت المطلق إلى عدد اللمفاويات المطلق 

لمفوما هودجكن
14/2/2016تاريخ / 609عبير قدارامراض الدم واالورام  

14/3/2016ترايخ / 1270غسان عزيزامراض الدم واالورام  تقييم المعالجة بالهيدروكسي يوريا لدى مرضى فقر الدم المنجليثائر شعبان 29

بنان الخرط 30
الخصائص السريرية والتشخيصية والعالجية وعالقتها بالحصائل النهائية لمرضى التدرن 

 المسجلين في دمشقHIVخارج الرئوي البالغين سلبي الـ 
9/11/2016تاريخ  / 4309نزار الضاهراالمراض المعدية الخمجية 

عهد فرح 31
انتشار إصابات الجهاز الهضمي العلوي بالتنظير الهضمي العلوي عند مرضى القصور 

الكلوي المزمن المحضرين لزرع الكلية
26/4/2016تاريخ / 1822قاسم باشاامراض الكلية 

صالح طقم 32
القيمة االمذارية للحصار االذيني البطيني التام بعد احتشاء العضلة القلبية السفلي المعالج 

باعادة التروية
29/2/2016تاريخ / 1024علي خدامامراض القلب واالوعية 

زياد عباس 33
العالقةبين شكل ووظيفة لسينة االذينة اليسرى المقيم بواسطة االيكو عبر المري كمشعر 

تنبؤي في الحوادث الوعائية الدماغية االحتشائية عند مرضى الرجفان االذيني
9/11/20165تاريخ / 4307حسام الدين شبليامراض القلب واالوعية 

11/2/2016تاريخ / 532عبير قدارأمراض الدم واالورام  والملوية البوابيةB 12العالقة بين فقر الدم بعوز فيتامين جوانا عطيه 171

11/2/2016تاريخ / 534منال محمداالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس دراسة مقارنة بين فعالية الديلتيازم واألملودبين في عالج الشرثآسيا صوان 32

2016/2015رسائل الدراسات العليا والدكتوراه المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 
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2016/2015رسائل الدراسات العليا والدكتوراه المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 

29/2/2016تاريخ / 1027فايز دغالوياالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس في عالج الوردية الحطاطية البثرية% 5فعالية كريم البيرميثرين دالل دللول 33

سارة يعقوب 34
دراسةمقارنة بين فعالية التريامسينولون والفيراباميل حقناً ضمن األفة في عالج الجدرات 

والندبات الضخامية
14/3/2016تاريخ / 1255سوزان قطينياالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس 

غفران محي الدين 35
فعالية وامان التريامسينولون أستيونيد حقنا داخل اآلفة بالمقارنة مع اللينكومايسين حقنا 

داخل اآلفة في عالج اآلفات العدية الكيسية العقيدية
28/2/2016تاريخ  / 984عمر ليالاالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس 

غنوة حنا 36
في عالج ندبات  % 70مع حمض الغليكولي % 70دراسة مقارنة حمض الخل ثالثي الكلور 

العد الضمورية
14/3/2016تاريخ / 1254سوزان قطينياالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس 

28/2/2016تاريخ / 980كندا الشوااالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس فعالية وامان األلبندازول الفموي كعالج لقمال الرأسليالي الحمامي 37

لبنى حمزة 38
في معالجة الليشمانيا % 7فعالية الحقن الموضعي لمحلول كلوريد الصوديوم مفرط التوتر 

الجلدية
 29/3/2016تاريخ / 1392ايهم بدراناالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس 

دعاء سعد الدين 39
دراسة مقارنة بين فعالية االيتراكونازول والتربينافين فموياً في عالج التهاب الجلد المثي 

متوسط لشديد الدرجة
29/3/2016تاريخ / 1421لينا الحاج ابراهيماالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس 

6/6/2016تاريخ / 2465منال محمداالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس في عالج رط التصبغ حول الحجاج - PRP- فعالية البالزما الغنية بالصفيحات رائد نويهض 40

22/8/2016تاريخ / 3464لينه الحاج ابراهيماالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس في عالج آفات الليشمانيا الجلدية% 5فعالية حمض الخل ثالثي الكلور كريم رقية الرفاعي 41

22/8/2016تاريخ / 3459نضال حمادياالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس دراسة مقارنة بين فعالية الليفوسيتريزين مقابل الديسلوزاتادين في عالج الشرى المزمنلجين الجرماني 42

24/10/2016ترايخ / 4152كندا الشوااالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس فعالية الحقن الموضعي لالمفوتريسين ب في عالج الليشمانيا الجلديةعناب قس بطرس 43

دينه الذيب 44
في عالج الوردية % 4فعالية الكريم الموضعي الممستخلص من كاسيا أمارا بتركيز 

الحطاطية البثرية
24/10/2016تاريخ / 4148منال محمداالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس 

9/11/2016تاريخ  / 4308كنده الشوااالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس دراسة مقارنة لفعالية التربينافين والغلوكونازول في عالج سعفة الفروةوعد الحسن 45

راما صالح 46
دراسة مقارنة بين النتائج الجراحية للشق بالمخرمة وبين عالج القطع االهليجلي في عالج 

الكيسات البشروية االشتمالية
9/11/2016تاريخ / 4317ايهم بدراناالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس 

9/11/2016تاريخ  / 4313نعمات الصغيراالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس فعالية المونتي لوكاست في عالج التهاب الجلد التأتبي الخفيف الى المتوسط عند االطفالجوزيف نعمة 47

24/11/2016تاريخ  /4534نضال حمادياالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس في عالج البهاق الموضع% 0.03فعالية وأمان سائل البيماتوبروست بتركيز سمية عسيلي 48

رهف الخولي 49
مقارنة النتائج العالجية للتطبيق الموضعي لديكلوفيناك الصوديوم والتطبيق الموضعي 

لبنزويل البيروكسيد في عالج الحاصة البقعية
24/11/2016ترايخ / 4530سوزان قطينياالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس 

5/12/2016تاريخ / 4603فايز دغالوياالمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس دراسة فعالية االيزرتريتينوئين الجهازي في عالج الحزاز المسطح المنتشرصبا فرج 50

اسامة حسن 1
دراسة وقوع الندبات الكلوية والعوامل المتعلقة بها عند االطفال المصابين بالتهاب 

الحويضة والكلية الحاد االول
10/1/2016تاريخ /59هالة ونوسطب االطفال

14/2/2016تاريخ / 614سمير سرورطب االطفال دراسة االختالطات القلبية لدى االطفال المصابين  باعتالل العضلة القلبية التوسعيبتول الغضبان 2

15/2/2016تاريخ / 639محمد علي عجلونيطب االطفال دراسة األسباب الوراثية لعيوب األنبوب العصبي عند الولدان في مشفى االطفالسناء عليان 3

13/3/2016تاريخ / 1233مازن الحدادطب االطفال دراسة كثافة التمعدن العظمي عند أطفال الداء الزالقي المعالجين وغير المعالجينمنى الحاج ابراهيم 4

هشام فياض 5
في مراقبة الالنظيمات القلبية عند االطفال  (الهولتر )دور التخطيط القلبي الكهربائي الجوال 

المصابين باعتالالت العضلة القلبية
14/2/2016تاريخ / 603سمير سرورطب االطفال 

11/4/2016ترايخ / 1589مطيع كرمطب االطفال التهاب السحايا عند مرضى القيالت السحائية والنخاعية خالل مرحلة الوليداسامة داود6

11/4/2016تاريخ / 1584مطيع كرمطب االطفال دراسة العوامل المؤهبة للتخثر المنتشر داخل األوعية عند الوليدشذى الضميري 7

10/5/2016تاريخ / 1963عصام أنجقطب االطفال دراسة انتانات العصيات الزرق ومقاومتها للصادات في مشفى االطفالقانع محمد 8

9/5/2016تاريخ / 1913مجيب ملحمطب االطفال (العالج- التشخيص - االسباب ):دراسة ذات العظم والنقي الحادة عند االطفال بعد عمر الوليد معاوية الغزالي 9

صبحي عبد الواحد 10
 عند المرضى االطفال المصابين بالخباثات وتأثيره على Cدراسة شيوع التهاب الكبد بالحمة 

تدبير المرض االساسي
23/5/2016ترايخ / 2261عثمان حمدانطب االطفال 
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2016/2015رسائل الدراسات العليا والدكتوراه المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 

23/5/2016تاريخ / 2254محمد نادر عيدطب االطفال المقاربة- عوامل الخطورة - دراسة نقص سكر الدم عند حديثي الوالدة الريسا فياض 11

23/5/2016تاريخ / 2210محمد بشار اسكندرطب االطفال دراسة التظاهرات العصبية في داء وينسوننعيم الناصيف 12

23/5/2016تاريخ / 2255مجيب ملحمطب االطفال دراسة انتانات االسينتوباكتر ومقاومتها للمضادات الحيويةمنى جليالتي 13

عبد العزيز العبد هللا السليمان 14
دراسة العوامل المؤهبة والجراثيم المسببة المتهمة في التهاب الشنت البطيني البريتواني 

عند االطفال المصابين باستسقاء دماغي
21/6/2016تاريخ / 2687عصام انجقطب االطفال 

احمد احمد ابن محمد صالح 15
دراسة فعالية التوبيرامات الفموي كعالج بديل عن الفينوباربيتال والفنتوتين في اختالجات 

الوليد
21/6/2016تاريخ / 2651سمير بقلةطب االطفال 

حازم مراد 16
تحديد نتائج تطبيق التهوية األلية غير الغازية كنمط دعم تنفسي جديد لدى مرضى العناية 

المشددة عند االطفال
21/6/2016تاريخ / 2658هدى داؤدطب االطفال 

24/7/2016تاريخ / 3098محمد نادر عيدطب االطفال العوامل االنذارية عند حديثي الوالدة مع الرتق الخلفي ونسبة البقيا بعد العمل الجراحيياسر المطر 17

خليل البيروتي 18
دراسة العوامل االنذارية في ورم األرومة النخاعية العصبية عند االطفال في مشفى االطفال 

الجامعي بدمشق
24/7/2016ترايخ / 3097عثمان حمدانطب االطفال 

25/7/2016تاريخ / 3114ماجد خضرطب االطفال دراسة العوامل االنذارية لداء هودجكن في مشفى االطفال الجامعي بدمشقرندا حسن 19

عالء حسين 20
 TAPSEتجديد القيم المعيرة النزياح مستوى حلقة الدسام مثلث الشرف خالل االنقباض 

عند االطفال في سورية
25/7/2016تاريخ / 3113سمير سرور طب االطفال 

25/7/2016تاريخ  /3111مجيب ملحمطب االطفال دراسة التهاب المفصل القيحي عند االطفال بعد عمر الوليدمؤيد الشتيوي 21

25/7/2016 تاريخ 3109مطيع الكرمطب االطفال دراسة االسباب االنتانية لنوب الزرقة عند الوليدامجد طنبري 22

أماني الطيبي 23
دراسة فعالية االيبوبروفين الفموي في اغالق القناة الشششريانية السالكة الهامة 

هيموديناميكياً عند الولدان تمام الحمل بعد اليوم الثالث للوالدة
7/8/2016تاريخ / 3281سمير سرورطب االطفال 

 2016/ 8/8تاريخ / 3301سمير سرورطب االطفال دراسة التهاب الشغاف الخمجي لدى مرضى آفات الفلب الوالدية عند االطفالاماني جميل 24

7/8/2016تاريخ  /3259محمد بشار اسكندرطب االطفال دراسة تظاهرات غياب الجسم القفني عند االطفالبالل درويش 25

7/8/2016تاريخ / 3257محمد بشار اسكندرطب االطفال النزف الدماغي العفوي عند االطفالعبد العزيز اعبيدو 26

خلود عبدو 27
انتشار الداء الزالقي عند مرضى السكري النمط االول وتأثير الحمية الخالية من الغلوتين 

على النمو وضبط السكر
طب االطفال 

ديانا االسمر مشرفة ومشاركة 

أسد االبراهيم
7/8/2016تاريخ / 3258

محمد الحاتم 28
دراسة ارتباط المستويات المصلية لهرمونات الدرق بمستويات البروتين الكلي واأللبومين 

عند االطفال المصابين بسوء التغذية
7/8/2016ترايخ / 3263أسد االبراهيمطب االطفال 

22/8/2016تاريخ / 3463مجيب ملحمطب االطفال واالختالطات- العوامل المؤهبة - العوامل المسببة - دراسة الخراجات الدماغية عند االطفال ربا بالن 29

22/8/2016تاريخ / 3458مازن الحدادطب االطفال  الناكس ودور الستيروئيدات في العالجAدراسة التهاب الكبد بالحمى منار الخوري 30

22/8/2016تاريخ / 3457سمير سرورطب االطفال دراسة نوب نقص االكسجة في آفات القلب الوالدية المزرقةمايا شماس 31

مروة الوادي 32
دراسة العوامل الممرضة المسببة لذات الرئة المكسبة على جهاز التهوية اآللية عند االطفال 

المقبولين في وحدة العناية المشددة وتحسسها للصادات
22/8/2016تاريخ / 3460عصام أنجقطب االطفال 

22/8/2016تاريخ  /3609مطيع الكرمطب االطفال دراسة العوامل المؤهبة للزلة التنفسية العابرة عند الوليدروال سوكاني 33

هزار خانكان 34
دور قياس التأكسج النبضي كاختبار تحري للمرض القلبي الخلقي عند حديثي الوالدة بتمام 

الحمل
24/10/2016تاريخ / 4154سمير سرورطب االطفال 

9/11/2016تاريخ / 4310عصام أنجقطب االطفال دراسة االنتانات البوابية عند االطفال بعد عمر الوليدمحمود الكسار 35

4/12/2016تاريخ / 4587عصام أنجقطب االطفال التهاب الدماغ الفيروسي الحاد عند االطفال ودور االسيكلوفير في المعالجةمحمد أنس جمال الدين 36

محمد امين النجار 37
تحديد التوعية الرئوية باستخدام التصوير الوعائي عند االطفال المصابين برتق الرئوي مع 

عيب الحاجز البطيني للمساعدة في وضع خطة العمل الجراحي
15/2/2016تاريخ / 638سمير سروراالمراض القلبية عند االطفال 
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 9/10/2016تاريخ / 3949سمير سروراالمراض القلبية عند االطفال دراسة انتشار التشوهات القلبية الوعائية عند الخدجبشار حموده 38

11/1/2016تاريخ / 136لينا خورياالمراض الهضمية عند االطفال  والداء الزالقيDQ2.DQ8مستضدات الكريات البيض البشرية جمال عبد الناصر الجرادات 39

حامد عثمان 40
  في التنميط المناعي اللمفاوي واالنذار عند مرضى CD10, CD34دراسة العالقة بين 

االبيضاض اللمفاوي الحاد في مشفى االطفال الجامعي بدمشق ع
15/2/2016ترايخ / 637ثمان حمدانامراض الدم واالورام عند االطفال 

ريم ديب 41
دور المظاهر السريرية والتشريحية المرضية في حصيلة االصابة الكلوية بالذئبة الحمامية 

الجهازية عند االطفال
29/9/2016تاريخ / 3912هالة ونوسامراض الكلية عند االطفال 

10/5/2016تاريخ / 1983محمد نادر عيدامراض الوليد والخديج دراسة مسحية بايكو الدماغ لبيان اختالطات الخداج على الجملة العصبية المركزيةرشا ابراهيم 42

محمد البزال 1
مقارنة الريمي فنتانيل مع سلفات المغنزيوم في خفض الضغط المضبوط في جراحة تجميل 

االنف وتأثيرهما مابعد الجراحة
11/2/2016تاريخ / 536نجوى رقمانيالتخدير واالنعاش 

يوسف زعيتر 2
دراسة مقارنة بين البوبيفكائين والبوبيفكائين مشاركاً مع الديكسميدين في التخدير الذيلي 

لجراحة أسفل السرة عند االطفال
21/6/2016تاريخ / 2688فاتن رستمالتخدير واالنعاش 

خالد بدران 3
دراسة مقارنة بين الديكسميديتوميدين والفنتانيل كمساعد للبوبيفكائين داخل القراب في 

جراحة استئصال البروستات عبر االحليل
22/8/2016 تاريخ 3468فاتن رستمالتخدير واالنعاش 

5/9/2016تاريخ / 3635أمير درويش التخدير واالنعاش دراسة مقارنة بيت استخدام الكيتامين أو البيتدين في تدبير االرتعاش التالي للتخدير العامحسين الزعبي 4

رنده مسرابي 5
دراسة مقارنة بين التخدير الشوكي االنتقائي باستخدام جرعة صغيرة من الميدازوالم مع 

البوبيفيكائين وبين التخدير العام في الجراحات حول الشرج لدى مرضى القبول الخارجي
21/12/2016تاريخ  / 4767سمر القبانيالتخدير واالنعاش ومعالجة االلم 

10/4/2016تاريخ  / 1549رائدة الخانيالتشريح المرضي مناعية للمفوما الدهوجكن المشاهدة في مشفى المواساة الجامعي- دراسة نسيجية صفاء قطيش 59

26/4/2016تاريخ  /1829ايمن صمونالتشريح المرضي أهمية قياس أشكال النوى في الرشافات الخلوية المأخوذة من أفات الثدي السليمة والخبيثةهال شيخ االرض 60

ديمة كريم 61
داسة باثولوجية ألورام الخلية البالزمية المشخصة في مشفى االسد الجامعي وتحديد ايجابية 

CD56العامل االنذاري 
26/4/2016تاريخ / 1824لينا الحفارالتشريح المرضي 

كارين سلوم 62
الدقة التشخيصية للمرنان في تقييم التمزق الرضي للغضاريف والرباط المتصالب االمامي في 

الركبة مقارنة مع التنظير المفصلي
9/5/2016تاريخ / 1918يوسف بروالتصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 

علي الحوري 63
دراسة فائدة استخدام التصوير باألمواج فوق الصوتية في تشخيص خصية هاجرة بالقناة 

اإلربية بالمقارنة مع الفحص السريري
6/6/2016تاريخ / 2455يوسف بروالتصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 

6/6/2016تاريخ  / 2463يوسف بروالتصوير الطبي والتشخيص الشعاعي دور الخزعة الموجهة باإليكو في تقييم آفات الثدي المشتبهةسهى حسين 64

راما عزو 65
دراسة التوافق بين تبدل إشارة النخاع الرقبي المشاهد على المرنان المغناطيسي مع 

موجودات الفحص السريري عند مرضى اعتالل النخاع الرقبي
التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 

يوسف برو ومشاركة احمد جهاد 

عابدين
6/6/2016تاريخ / 2480

6/6/2016تاريخ / 2664يوسف بروالتصوير الطبي والتشخيص الشعاعي تجنب التشخيص الشعاعي الخاطئ لورم األرومة العصبية مع ورم ويلمزمحمد االشرم 66

7/8/2016تاريخ / 3254يوسف بروالتصوير الطبي والتشخيص الشعاعي دور التصوير الطبقي المحوري في التمييز بين التهاب البنكرياس الحاد الكحولي والحصويمرام موسى 67

رؤى رحال 68
دراسة مقارنة للمظهر الصدوي للغدوم الليفي الشبابي مع المظهر الصدوي التقليدي للغدوم 

الليفي
9/11/2016تاريخ / 4315يوسف بروالتصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 

23/11/2016ترايخ / 4510يوسف بروالتصوير الطبي والتشخيص الشعاعي المعايير الصدوية المنبئة بالخبائة في العقيدات الدرقية عند اسوياء الوظيفة الدرقيةعبد الرحمن جعفري 69

23/11/2016 ترايخ 4509يوسف بروالتصوير الطبي والتشخيص الشعاعي مقارنة بين االيكو والطبقي المحوري متعدد الشرائح في تشخيص اآلفات الكبدية البؤوريةديمه الحاج علي 70

24/11/2016تاريخ / 4522يوسف بروالتصوير الطبي والتشخيص الشعاعي حساسية التقييم الشعاعي لسرطانات المري باستخدام التصوير الظليل والطبقي المحوريجورج سارة 71

19/12/2016تاريخ / 4725يوسف بروالتصوير الطبي والتشخيص الشعاعي فعالية االيكو دوبلر الملون في تقييم اعتالل العقد اللمفاوية الرقبيةخضر خضر 72

اسماء سيد رمضان 1
المقارنة بين معدالت االباضة بعد تحريض بالكلوميفين سيترات لوحده أو مشركا بمنميات 

{ HMGالــ  }القند البشرية اإلياسية 
14/2/2016تاريخ / 588عزام أبو طوقالتوليد وامراض النساء 

أريج حسن 2
دراسة عوامل خطورة حدوث تعقي السائل االمينوسي ومتالزمة استنشاق العقي لدى 

مريضات مستشفى التوليد الجامعي في دمشق
10/1/2016تاريخ  / 58كنعان السقاالتوليد وامراض النساء 

ديما بدر الدين 3
تحت الوحدة بيتا من الحاثة القندية المشميمائية البشرية كمشعر تشخيص في انبثاق االغشية 

الباكر واالنتان االمينوسي
 29/2/2016تاريخ / 1019تمام االشقرالتوليد وامراض النساء 

15/2/2016تاريخ / 635محمود سبسوبالتوليد وامراض النساء تقنية حديثة لقياس اتساع عنق الرحم أثناء المخاض: الصدى العجاني سوسن شحادة القرصيفي 4

14/2/2016تاريخ / 594بشار الكرديالتوليد وامراض النساء دراسة الندبة القيصرية بالصدى الدوبلر بالصدى والدوبلر عبر المهبل وتأثرها بطريقة الوالدةمارلين السوقي 5

14/2/2016تاريخ / 589مروان الزياتالتوليد وامراض النساء الترابط بين مستوى حمض البول في المصل وشدة مقدمة االرتعاجماهر سلوم 6

ميساء المصري 7
جدول أوزان الولدان في مشفى التوليد الجامعي بدمشق مقارنة بعمر الحمل وفقاً بعمر الحمل 

%90%- 10وفقاً للخطوط المئوية 
10/1/2016تاريخ / 52تمام األشقرالتوليد وامراض النساء 

يارا نده8
دراسة القيمة التشخيصية لمستوى فيرتين المصل المعاير في الثلث الحملي الثاني للتنبؤ 

بحدوث المخاض الباكر العفوي
16/2/2016تاريخ / 669عماد الدين تنوخيالتوليد وامراض النساء 

عبلة شدود 9
العالقة بين البيلة الدموية مجهولة السبب أثناء الحمل مع ما قبل االرتعاج الحملي عند النساء 

الحوامل
11/4/2016تاريخ / 1579هيثم عباسيالتوليد وامراض النساء 
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اسامة محسن 10
الكرياتنين في عينة بول عشوائية مقارنة مع بروتين بول /القيمة التشخيصية لنسبة الروتين 

 ساعة لدى مرضى مقدمة االرتعاج24
26/4/2016ترايخ / 1834سوزان الطبرانيالتوليد وامراض النساء 

ابراهيم العبد هللا 11
مقارنة بين استخدام الميتوتريكسات مع أو بدون استخدام حمض الفولينيك في عالج أورام 

الطبقة المغذية منخفضة الخطورة
26/4/2016ترايخ / 1834محمود سبسوبالتوليد وامراض النساء 

26/4/2016تاريخ / 1813سوزان الطبرانيالتوليد وامراض النساء كرياتينين السائل المهبلي لتحري انبثاق االغشية الباكرأحمد خليفة 12

26/4/2016تاريخ / 1832بشار الكرديالتوليد وامراض النساء أهمية مشعرات الصفيحات كمؤشر خطورة في مقدمة االرتعاجمحمد مرتضى 13

يسرى المرستاني 14
المعاير في الثلث األول من الحمل في التنبؤ بحدوث مقدمة  (سي)قيمة البروتين االرتكاسي 

ارتعاج
23/5/2016تاريخ / 2253جميل طالبالتوليد وامراض النساء 

ايمان خليل 15
جدوى التغطية بالصادات الفموية عقب الوالدة المهبلية في الوقاية من انتان باطن الرحم 

النفاسي وانتان الخزع وانتان تمزقات تاعجان
21/6/2016تاريخ / 2693هيثم عباسيالتوليد وامراض النساء 

محمد عالء الحريري 16
 50 ميكروغرام وجرعة 25مقارنة نتائج استخدام الميزوبروستول المهبلي بجرعة 

ميكروغرام لتحريض المخاض بتمام الحمل
12/7/2016تاريخ / 2927هيثم عباسيالتوليد وامراض النساء 

5/9/2016ترايخ / 3639محمود سبسوب التوليد وامراض النساء دراسة مقارنة بين األوكسيتوسين والميزوبروستول في الوقاية من نزروف العطالة الرحميةعبير الحوراني 17

29/9/2016تاريخ  / 3911عزام ابو طوقالتوليد وامراض النساء أهمية عيار الفيبرينوجين في حاالت نزف الخالص الباكرسالم ابو زيد18

آالء المصري 19
المقارنة بين سيترات الكلوميفين والليتروزول في تحريض االباضة لدى مريضات المبيض 

متعدد الكيسات
 9/11/2016تاريخ / 4321محمد نذير ياسمينةالتوليد وامراض النساء 

9/11/2016تاريخ  /4318جميل طالبالتوليد وامراض النساء أهمية مشعرات الصفيحات كمؤشر في التنبؤ بحدوث المخاض المبكررانيا الجمل 20

23/11/2016تاريخ / 4508عماد الدين تنوخيالتوليد وامراض النساء دراسة اختالطات االلجنين العرطلجمانه النابلسي 21

ضياء الدين بنور 1
تأثير إعطاء الدوتاستر ايد مدة أربعة أسابيع قبل إجراء تجريف البروستات عبر االحليل على 

كمية النزف ، الحاجة لنقل الدم ، ومعدل حدوث األنسداد بالخثرات بعد الجراحة
11/2/2016تاريخ / 537صالح الدين رمضانالجراحة البولية 

عبد القادر آغا 2
مقارنة فعالية وامان تجريف البروستات عبر االحليل بالمجرف احادي القطب وثنائي القطب 

في سياق معالجة ضخامة البروستات الحميدة كبيرة الحجم
28/2/2016تاريخ / 977صالح الدين رمضانالجراحة البولية 

باسل مالك 96
دراسة مقارنة بين استئصال الكلية القسمي واستئصال الكلية الجذري في المعالجة الجراحية 

ألورام الخلية الكلوية الخبيثة
29/3/2016تاريخ / 1393صالح الدين رمضانالجراحة البولية 

محمد حسين مرتضى 97
دراسة مقارنة نتائج واختالطات عالج حصيات القطب السفلي للكلية بين التفتيت من خارج 

الجسم والتفتيت عبر الجلد والجراحة المفتوحة
29/3/2016تاريخ / 1422عدنان األحمدالجراحة البولية 

مجد عزيز98
دراسة مقارنة بين العالج الجراحي وحقن الديفلوكس عبر التنظير في تدبير الجذر المثاني 

الحالبي
9/5/2016تاريخ / 1919وفيق بركاتالجراحة البولية 

رائد شيحة 99
دراسة مقارنة بين الضهي الجراحي والضهي الدوائي في عالج سرطان البروستات المنتشر 

الى العظم
10/5/2016تاريخ / 1996وفيق بركاتالجراحة البولية 

عمار ديب 100
 داخل المثانة على النكس الورمي لسزطان الظهارة BCGنتائج العالج المناعي يحقن لقاح 

البولية غير الغازي للطبقة العضلية
8/8/2016تاريخ / 3314مازن علوشالجراحة البولية 

الهادي هيفا 101
الشريط  - TVT- الشريط الصنعي خالي الشد عبر الثقبة السادة  - TOTمقارنة بين 

في عالج مريضات سلس البول الجهدي- الصنعي خالي الشد عبر مسافة ريتزيوس 
7/8/2016تاريخ / 3262ابراهيم برغوث الجراحة البولية 

11/2/2016تاريخ  / 529معين اسبرالجراحة التجميلية والتصنيعية المقارنة الجراحية لتجميل الشفة العليا في سياق تجميل األنفسعيد عبد الوهاب 102

26/4/2016تاريخ / 1823معن العيسميالجراحة التجميلية والتصنيعية تدبير عقابيل حروق الرأس والعنقابراهيم ابراهيم 103
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7/8/2016تاريخ / 3261علي خليفةجراحة القلب التدبير الجراحي لتسلخ االبهر الحادعلي شاش 179

29/9/2016تاريخ / 3900علي خليفةجراحة القلب التدبير الجراحي ألمهات دم البطين االيسر الناجمة عن نقص الترويةعالء البدر 180

تغريد كبا 181
معارف ومواقف وممارسات المصابين بالسكري من النمط الثاني حول السكري والرعاية 

الذاتية المرتبطة به لدى المراجعين لمركز السابع من نيسان في دمشق
11/2/2016تاريخ / 538عبير قدسيطب االسرة 

موفق العتر 218
العوامل االنذارية لدى مرضى سرطان الرئة غير صغير الخاليا المتقدم المعالجين في مشفى 

البيروني الجامعي
21/6/2016تاريخ  / 2655ماهر سيفوطب االورام 

محمد محمد ابن ماجد 219
العوامل االنذارية عند مريضات سرطان الثدي االنتقالي وعالقتها بالوقت الالزم لتطور 

المرض
21/6/2016تاريخ / 2653ماهر سيفوطب االورام 

26/4/2016تاريخ / 1835احمد وسوفاالمراض الباطنة دراسة نسبة انتشار اضطراب ناقالت األمين لدى مرضى الداء الزالقيياسين الفندي 


