رسائل الدراسات العليا والدكتوراه المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2017/2016
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

14

هبه عيسى

نسية تركيز ناقلة أمين االسبارتات الى عدد اصفيحات كمشعر انذاريللوفيات عند مرضى
تشمع الكبد غير المعاوض المقبولين في المستشفى

االمراض الباطنة

مازن مصري زاده

 /1319تاريخ 12/4/2017

26

لين تقي الدين

المميزات االساسية للمرضى ذوي قصور القلب محفوظ النتاج المقبولين باعراض حادة
لقصور القلب

االمراض الباطنة

محمد امين الخطيب

 /2006تاريخ 31/5/2017

76

اسماء الطرشان

القيمة االنذارية للكسر القذفي عند المرضى المقبولين بالمتالزمة االكليلية الحادة

االمراض الباطنة

علي خدام

 /2743تاريخ 25/7/2017

83

ظافر رستم

تأثير وجود البدانة الجذعية على سير التهاب البنكرياس الحاد

االمراض الباطنة

مازن مصري زاده

/ 2859تاريخ 3/8/2017

96

بشرى العلوه

نقص صوديوم المصل عند مرضى تشمع الكبد  :كعامل خطورة ومشعر إنذاري

االمراض الباطنة

أحمد وسوف

 /2927تاريخ 13/8/2017

100

نعمة ةصطوف

العالقة بين قيمة الضغط الشرياني االنقباضي والكسر القذفي للبطين االيسر عند المرضى
المقبولين في المشفى بمتالزمة قصور قلب حاد

االمراض الباطنة

علي خدام

 /3162تاريخ 24/8/2017

102

غدير هدبة

دقة االيكو ومشعرات التليف غير الغازية لتحديد مرضى التشمع

االمراض الباطنة

ايمن علي

 /3200تاريخ 27/8/2017

111

بتول عابدين

األلبومين  -بيلروبين كمشعر انذاري للوفيات داخل لبمستشفى عند مرضى النزف الهضمي
العلوي الحاد المرافق لتشمع الكبد

االمراض الباطنة

ايمن علي

 /3365تاريخ 10/9/2017

115

صفا نعمو

تركيز فيرتين المصل كمشعر انذاري للوفيات عند مرضى تشمع الكبد غير المعاوض
المقبولين في المستشفى

االمراض الباطنة

ايمن علي

 /3369تاريخ 10/9/2017

125

حمزة الحمود

دراسة البيئة الجرثومية الالعرضية عند مرضى الداء السكري

االمراض الباطنة

قصي حسن

 /3530تاريخ 5/10/2017

128

صبحي أيوب

نسبة انتشار المسببات تاشائعة للقرحة الهضمية عند مرضى الداء القرحي في مستشفيي
المواساة واالسد الجامعيين في دمشق

االمراض الباطنة

رائد ابو حرب

 /3534تاريخ 5/10/2017

134

محمد الشياح

دراسة تأثير الضغط الشرياني االنقباضي عند القبول على النتائج قصيرة االمد لمرضى
احتشاء العضلة القلبية الحاد مع ارتفاع القطعة  stوارتفاع ضغط الدم الشرياني السابق

االمراض الباطنة

احمد رشيد السعدي

 /521تاريخ 12/2/2017

155

فاطمة علي

تركيز كرياتين المصل كمشعر انذاري للوفيات عند مرضى تشمع الكبد غير المعارض
المقبولين في المستشفى

االمراض الباطنة

مازن مصري زاده

 /920تاريخ 13/3/2017

157

منال قصير

العالقة بين الزمر الدموية  ABOوالمتالزمة االكليلية الحادة

االمراض الباطنة

احمد رشيد السعدي

 /973تاريخ 15/3/2017

162

هبه علي

التهاب البريتوان العفوي كمشعر انذاري للوفيات عند مرضى تشمع الكبد غير المعارض
المقبولين في المستشفى

االمراض الباطنة

مازن مصري راده

 /3572تاريخ 8/10/2017

178

حسن الناصر

العالقة بين ارتفاع قيم البروتين االرتكاسي  Cوتشكل خثرة البطين االيسر بعد االحتشاء
االمامي الحاد االول

االمراض الباطنة

علي خدام

 /3964تاريخ 13/11/2017

184

ابتسام زهرة

البومين المصل كمشعر انذاري جيد لتطور قصور اعضاء مستمر عند مرضى التهاب
البنكرياس الحاد

االمراض الباطنة

ايمن علي

 /3774تاريخ 31/10/2017

185

سارة عبد الرحمن

تاثير استعمال مضادات مضخة البروتون على مغنزيوم المصل

االمراض الباطنة

رائد ابو حرب

 /3788تاريخ 31/10/2017

187

احمد بنات

دراسة انتشار المتالزمة االستقالبية عند مرضى المتالزمة االكليلية الحادة

االمراض الباطنة

عمر القاسم

 /3932تاريخ 9/11/2017

189

محمد الحميد

العالقة بين مستوى الخضاب ومعدل وفيات مرضى احتشاء العضلة القلبية الحاد مع ارتفاع
قطعة  STخالل  30يوم

االمراض الباطنة

علي خدام

 /3933تاريخ 9/11/2017

206

رشا عبد النبي

أسباب ارتفاع مستويات ناقالت األمين لدى المرضى المقبولين في مستشفى األسد الجامعي
بدمشق

االمراض الباطنة

ايمن علي

 /4367تاريخ 28/12/2017

4

النا القاعي

فعالية وامان الحقن الموضعي للتريامسينولون أسيتونيد كعالج مساعد في الفقاع الشائع
الفموي

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

عمر ليال

 /1305تاريخ 11/4/2017

13

زينب نظري

تقييم فعالية الميترونيدازول جيل  %2في عالج العد الشائع الخفيف للمتوسط الشدة

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

نعمات الصغير

 /1318تاريخ 12/4/2017

19

ليالس العلي

عالج الحبيبوم المقيح بحقن االيثانول المطلق

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

فايز دغالوي

 /187تاريخ 16/1/2017

25

نور شليحة

مقارنة بين فعالية التطبيق الموضعي لحمض الخل ثالثي الكلور بتركيز  %65واآلزوت
السائل في عالج التقران المثي

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

عمر ليال

 /2005تاريخ 31/5/2017

44

يمن رومية

دراسة عالجية مقارنة لفعالية محلول هيدروكسيدالبوتاسيوم الموضعي  %3وفيتامين
Aالحامضي الموضعي %0.05في عالج الثآليل المسطحة

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

لينة الحاج ابراهيم

 /246تاريخ 18/1/2017

95

آالء حريري

مقارنة النتائج العالجية للتطبيق الموضعي للماء األوكسجيني  %4وحمض الصفصاف
 %0.5والديكسابانتبنول  %4وع التطبيق الموضعي للكلينداميسين  %1في عالج العد
الشائع الخفيف الى المتوسط

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

سوزان قطيني

 /2926تاريخ 13/8/2017

116

هبة العلبي

فعالية الجرعات المنخفضة من االيزوترتينونين الفموي في عالج التهاب الجلد المثي
المتوسط الى الشديد

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

منال محمد

 /3370تاريخ 10/9/2017

126

وسيم غندور

تقييم اآلثار الجانبية للمعالجة بااليزوتريتينونين بالمقارنة مع االيزوتريتينوئين بالتشارك مع
مضادات الهيستامين في العد الشائع خفيف ومتوسط الشدة

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

لينه الحاج ابراهيم

 /3531تاريخ 5/10/2017

161

مي مريم

دراسة فعالية المونتيلو كاست في عالج العد الخفيف والمتوسط الشدة بالمقارنة مع
الدوكيسيكلين

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

عمر ليال

 / 3580تاريخ 8/10/2017

164

نسرين غانم

تقييم فعالية حقن فيتامين  D3بالمقارنة مع الكلى باآلزوت السائل في عالج الثآليل المعدة

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

سوزان قطيني

 /3568تاريخ 8/10/2017

165

لما بلقيس

دراسة مقارنة لفعالية بيتاميتازون ديبروبيونات موضعي وحقن التريامسينولون في عالج
الحاصة البقعية الموضعية

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

فايز دغالوي

 /3564تاريخ 8/10/2017

رسائل الدراسات العليا والدكتوراه المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2017/2016
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

166

فاطمة الصطوف

تقييم فعالية حقن محلول سلفات الزنك  %2في عالج اليشمانيا الجلدية

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

لينه الحاج ابراهيم

 /3569تاريخ 8/10/2017

167

رشا كلثوم

دراسة مقارنة لفعالية وامان العالج بجرعة فموية وحيدة من الفلوكونازول مقابل
االيتراكونازول مقابل االيتراكونازول في مرضى النخالة المبرقشة

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

كنده الشوا

 /3567تاريخ 8/10/2017

181

مريم ترمس

فعالية التيمولول الموضعي  %5.0في عالج الحبيبوم المقيح

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

منال محمد

 /3793تاريخ 31/10/2017

182

آية الزعبي

دراسة عالج الثآليل التناسلية حول الشرج بالعالج التشاركي " االزوت السائل مع البودفللين
"مقارنة مع العالج "االحادي االزوت السائل "

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

ايهم بدران

 /3792تاريخ 31/10/2017

183

ريان السقا

دراسة مقارنة بين فعالية مشاركة البريدنزولون والليفوسيتريزين مقابل الليفوسيتريزين
وحده في عالج الشرى الحاد

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

نعمات الصغير

 /3943تاريخ 12/11/2017

212

مصطفى البزال

دراسة مقارنة لفعالية وسالمة اآلزوت السائل والمينوكسيديل الموضعي في عالج الحاصة
البقعية الموضعة

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

كنده الشوا

 /4314تاريخ 28/12/2017

213

نور دله

مقارنة فعالية التطبيق الموضعي للسيبرونوال كتون هالم  %5مقابل الريتينوئيد الموضعي
بمشاركتها مع االزيترومايسين فمويا ً في عالج العد الشائع

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

نضال حمادي

 /4316تاريخ 28/12/2017

214

اريج االحمد

دراسة مقارنة بين فعالية البنتوكسيفللين واالملودبين في عالج الشرث

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس

نضال حمادي

 /4351تاريخ 28/12/2017

30

بالل الحزوري

نشبات الدوران الخلفي االقفارية  -عوامل الخطورة والتظاهرات السريرة

االمراض العصبية

غسان حمزة

 /2308تاريخ 20/6/2017

188

احمد الخوام

الريفاروكسابان قد ال يكون اقل فعالية من الوارفارين في عالج الخثار الوريدي الدماغي

االمراض العصبية

ياسر الصالح

 /3934تاريخ 9/11/2017

68

امجد المبارك

االختالج الطفلي الحميد المرافق النتان معوي خفيف

االمراض العصبية عند االطفال

محمد بشار اسكندر

 /2734تاريخ 25/7/2017

78

لمى العبود

معايرة بروالكتين البالزما في التمييز بين الصرع واالختالج الكاذب

االمراض العصبية عند االطفال

سمير بقلة

 /2745تاريخ 25/7/2017

170

عمران سليمان

معالجة األذيات المريئية الناجمة عن الحروق بالكاويات بجرعة  21ملغ  /كغ من المتيل
بريدنزولون عند االطفال

االمراض الهضمية عند االطفال

مازن حداد

 /3672تاريخ 18/10/2017

45

اسامة القراعزة

دراسة مقارنة بين كل من الفنتانيل والديكساميتازون مضافا ً الى البوبيفاكانين كمساعد في
التخدير الشوكي في الجراحة العظمية على االطراف السفلية

التخدير واالنعاش ومعالجة االلم

ميسون رمضان

 /247تاريخ 18/1/2017

106

محمد موسى

مقارنة حصار الضفيرة العضدية بالمقارنة فوق الترقوة باستخدام منبه العصب وبين التوجيه
عبر االيكو

التخدير واالنعاش ومعالجة االلم

فاتن رستم

 /3204تاريخ 27/8/2017

132

رنده مسرابي

دراسة مقارنة بين التخدير الشوكي االنتقائي باستخدام جرعة صغيرة من الميدازوالم مع
البوبيفيكائين وبين التخدير العام في الجراحات حول الشرج لدى مرضى القبول الخارجي

التخدير واالنعاش ومعالجة االلم

سمر قباني

 / 4767تاريخ 21/12/2016

143

سليمان عيسى

دراسة مقارنة بين التسكين بالحصار جانب الفقار الصدري والتسكين بالمورفين الجهازي
في تدبير االلم التالي للجراحة الصدرية

التخدير واالنعاش ومعالجة االلم

منى عباس

 / 72تاريخ 3/1/2017

180

ربيع ناصر الدين

دراسة مقارنة بين طريقتين لحقن الستيروئيد في المسافة فوق الجافية لعالج فتق القرص
القطني الناكس

التخدير واالنعاش ومعالجة االلم

منى عباس

 /3842تاريخ 1/11/2017

29

بسام صارم

تقييم داللة تعبير البروتين  P 16في لطاخة عنق الرحم

التشريح

اشراف رغداء الوزة ومشاركة صالح شيخة

 /2307تاريخ 20/6/2017

40

ميساء النجار

العالمات الشعاعية للكيسات المائية الرئوية في صورة الصدر البسيطة والتصوير الطبقي
المحوري

التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي

يوسف برو

 /242تاريخ 18/1/2017

56

عمر المذيب

التنبؤ بفقر دم الجنين بدوبللر الشريان المخي المتوسط

التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي

يوسف برو

 /2675ترايخ 23/7/2017

التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي

يوسف برو

 /2732تاريخ 25/7/2017

التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي

يوسف برو

 /2889تاريخ 8/8/2017

التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي

يوسف برو

 /2962تاريخ 14/8/2017

يوسف برو

 /715تاريخ 1/3/2017
 /73تاريخ 3/1/2017

66

رويدة الشحل

88

محمد سراج الدين طربين

98

لين ابو جيب

دقة تصوير البطن باالمواج فوق الصوتية في تشخيص تهوي البريتوان مقارنة بالطبقي
المحوري
مقارنة بين القيمة النسبية لوظيفة الكليتين المقاسة بمادة التكنسيوم 99mدي ايتلين تري
امين بنتاسيتيك اسيد  tc99m dtpqومادة التكنسيوم  99mدي ميركابتوسوكسينيك اسيد
tc99m dmsq
التغيرات الصدوية للبطانة الرحمية لدى مريضات سرطان الثدي عقب سن الضهي
المعالجات بالتاموكسيفين الشعاعي والتصوير الطبي بكلية الطب

142

مؤيد الروح

دور االيكو دوبلر في التفريق بين الورم الليفي والورم العضلي الغدي في الرحم

التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي

144

صوفيا الخوري

التشخيص الشعاعي للجذر المثاني الحالبي عند االطفال واسطة تصوير المثانة واالحليل
الظليل بالطريق الراجع أثناء التبويل ()VCUG

التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي

يوسف برو

148

سيمون عكاري

دراسة مقارنة بين تصوير الصدر باالمواج فوق الصوتية وتصوير الصدر باالشعة السينية
البسيطة بوضعية االستلقاء بكشف الريح الصدرية

التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي

يوسف برو

 /912تاريخ 13/3/2017

5

نورا جاموس

االختالطات والنتائج التوليدية لدى الخروسات صغيرات السن في مشفى التوليد وامراض
النساء الجامعي بدمشق

التوليد وامراض النساء

محمد نذير ياسمينة

 /1306تاريخ 11/4/2017

6

آالء صيبعة

االختالطات التوليدية عند الحوامل البدينات

التوليد وامراض النساء

تمام االشقر

 /1307تاريخ 11/4/2017

8

نصر الدروبي

اختالطات المخاض والوالدة لدى عديدات الوالدة في مشفى التوليد وامراض النساء الجامعي
بدمشق

التوليد وامراض النساء

تمام االشقر

 /1309تاريخ 11/4/2017

24

داليا الحمود

دور الدوبلر للتمييز بين أمراض بطانة الرحم السليمة والخبيثة عند مريضات النزف الرحمي
الشاذ بعد سن الضهي في مشفى التوليد وامراض النساء الجامعي

التوليد وامراض النساء

عزام ابو طوق

 /2004تاريخ 31/5/2017

59

ايمان حمود

العالقة بين ارتكاز المشيمة المعيب وواندخالها ومشعرات الكريات البيضاء والصفيحات لدى
مريضات مشفى التوليد الجامعي بدمشق

التوليد وامراض النساء

مروان زيات

 /2698تاريخ 24/7/2017

رسائل الدراسات العليا والدكتوراه المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2017/2016
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

70

وجيهة عثمان

عوامل خطورة فرط تصنع الرحم وسرطانه عند مرضى النزف الرحنمي الشاذ في مشفى
التوليد الجامعي بدمشق

التوليد وامراض النساء

صالح شيخة

 /2736تاريخ 25/7/2017

74

عال الشيخة

عوامل الخطر للورم العضلي االملس الرحمي لدى مريضات مشفى التوليد الجامعي بدمشق

التوليد وامراض النساء

عزام ابو طوق

 /2741تاريخ 25/7/2017

79

مروة ادريس

عوامل الخطورة لحدوث الوالدة المبكرة في مشفى التوليد وامراض النساء الجامعي بدمشق

التوليد وامراض النساء

محمد نذير ياسمينة

 /2746تاريخ 25/7/2017

85

وجدان الحساني

العالقة بين مشعرات الصفيحات وفرط تصنع بطانة الرحم وسرطان باطن الرحم

التوليد وامراض النساء

سوزان طبراني

 /287تاريخ 23/1/2017

99

ضحى الحسين

دراسة عوامل الخطورة المترافقة مع مقدمة االرتعاج لدى مريضات مستشفى التوليد
الجامعي في دمشق

التوليد وامراض النساء

عماد الدين التنوخي

 /2966تاريخ 24/7/2017

103

محمد الحراكي

عالقة اضداد الكارديوليبين بارتفاع التوتر الشرياني الحملي ومقدمة االرتعاج

التوليد وامراض النساء

سوزان طبراني

 /3201تاريخ 27/8/2017

136

محمد بالل الشميط

دراسة مخطط تطور المخاض ومقارنته مع مخططات المخاض العالمية

التوليد وامراض النساء

جميل طالب

 /523تاريخ 12/2/2017

140

سارة سيد

أهمية نسبة العدالت كمؤشر خطورة في مقدمة االرتعاج

التوليد وامراض النساء

هيثم عباسي

 /708تاريخ 1/3/2017

199

اية عبد هللا

العالقة بين الزمر الدموية  ABOواختالطات الحمل في قسم التوليد وامراض النساء
الجامعي بدمشق

التوليد وامراض النساء

محمود سبسوب

 /4363تاريخ 28/12/2017

10

مؤمن طناطرة

مقارنة النتائج واالختالطات الباكرة والمتأخرة بعد تفتيت حصيات أسفل الحالب غير
المختلطة بالليزر مع أو بدون تركيب قثطرة حالبية

الجراحة البولية

صالح الدين رمضان

 /1312تاريخ 11/4/2017

39

حمد الخلف

التنبؤ باحتمالية ترقي درجة الغليسون في سرطان البروستات بين الخزعة والتشريح
المرضي بعد استئصال البروستات الجذري

الجراحة البولية

ابراهيم برغوث

 /241تاريخ 18/1/2017

42

غيث داوود

دراسة معدل حدوث سرطان الموثة في مستويات  PSAبين  4و  20نانو غرام /مل

الجراحة البولية

عدنان االحمد

 /244تاريخ 18/1/2017

48

لقمان اليونس

نتائج مفاغرة االحليل الخلفي (النهائية  -النهائية) بعد االذيات الرضية

الجراحة البولية

عدنان االحمد

 /250تاريخ 18/1/2017

77

عمار عبد الفتاح

مقارنة التفتيت الألمواج الصادمة من خارج الجسم مع التفتيت بالليزر عند تنظير الحالب فب
تدبير حصيات الحالب العلوي

الجراحة البولية

ابراهيم برغوث

 /2744تاريخ 25/7/2017

153

فادي البصو

دراسة مقارنة بين النتائج واالختالطات المتأخرة لطرق التكنيك الجراحي المستخدمة في
التحويل البولي القديم في عالج سرطان المثانة

الجراحة البولية

عدنان االحمد

 /918تاريخ 13/3/2017

202

عبد هللا عقل

تدبير الكيسات الكلوية البسيطة  -دراسة مقارنة

الجراحة البولية

ابراهيم برغوث

 /4313تاريخ 28/12/2017

81

تميم البحاح

دراسة اختالطات التوسيع النسيجي وسبل الوقاية منها في مستشفى المواساة الجامعي في
جامعة دمشق

الجراحة التجميلية والتصنيعية

وفيق عيد

 /2796تاريخ 1/8/2017

169

كريستينا يوسف

دراسة مقارنة بين نتائج الترميم الحاد والمتأخر لالذيات الحربية المفتوحة في الطرف السفلي

الجراحة التجميلية والتصنيعية

معن العيسمي

 /3571تاريخ 8/10/2017

174

محمد حسام حلباوي

مقارنة بين التطعيم الباكر والمتاخر في حروق االجفان

الجراحة التجميلية والتصنيعية

أنور الحسينية

 /3937تاريخ 9/11/2017

46

عبد الحميد خانم

تقييم نتائج التدبير الجراحي ألورام الرئة المرتشحة في جدار الصدر

الجراحة الصدرية

حسين شعبان

 /248تاريخ 18/1/2017

110

محمد الحسين

دراسة نتائج تدبير تضيقات الرغامى في مستشفى المواساة الجامعي واالسد الجامعي

الجراحة الصدرية

كمال الكاتب

 /3364تاريخ 10/9/2017

131

احمد اعقيل

تقييم العوامل المؤثرة على االنذار بعد االستئصال الجراحي للنقائل الرئوية الخبيثة

الجراحة الصدرية

نزار عباس

/4تاريخ 2/1/2017

172

محمد المس

التظاهرات السريرية ونتائج المقاربات الجراحية في تدبير الكيسات المائية السليمة
والمختلطة في الصدر

الجراحة الصدرية

بسام درويش

 /3935تاريخ 9/11/2017

1

ركان شحادة

دراسة نتائج تدبير أذيات الطحال الرضية في مشافي جامعة دمشق التعليمية  -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

عبد الرحمن حمادية

 /1057تاريخ 27/3/2017

17

عمر الشلبي

دراسة مقارنة للطرق الجراحية المختلفة إلصالح الفتق الحجابي في سياق قص المعدة
الطولي  -سلييف

الجراحة العامة

حمود حامد

 /1580تاريخ 26/4/2017

21

عصام خليل

دراسة مقارنة تدبير سرطان الكولون االيسر عند المرضى قبل سن  40وبعده في مشافي
جامعة دمشق

الجراحة العامة

احمد ابو قاسم

 /1933تاريخ 23/5/2017

22

محمود بركات

مقارنة بين المفاغرة البنكرياسية المعدية والمفاغرة البنكرياسية الصائمية بعد القطع
البنكرياسي العفجي

الجراحة العامة

عبد الغني الشلبي

 /1934تاريخ 23/5/2017

64

غيث البالل

دراسة مقارنة بين طرق مقاربة وتدبير أذيات الطرق الصفراوية خارج كبدية طبية المنشأ

الجراحة العامة

محمد قربي

 /2727تاريخ 25/7/2017

114

علي الشيخ

المقارنة الجراحية للكيسات الحقيقة والكاذبة في البنكرياس

الجراحة العامة

محمد االحمد

 /3368تاريخ 10/9/2017

120

سلمان الكطيط

المقارنة بين المفاغرة اليدوية والمفاغرة بواسطة الستابلر بعد استئصال سرطان الكولون
والمستقيم

الجراحة العامة

عمار الراعي

 /3393تاريخ 11/9/2017

154

محمدالشعار

دراسة تأثير معايرة هرمون جارات الدرق في التنبؤ بحدوث قصور جارات الدرق بعد
استئصال الدرق التام وتحت التام في مشافي جامعة دمشق  -دراسة مقارنة

الجراحة العامة

عبد الغني الشلبي

 /919تاريخ 13/3/2017

168

جيمن احمد

دراسة مقارنة بين استئصال الكظر بالتنظير والفتح

الجراحة العامة

حمود حامد ومشاركة بيان السيد

 /3566تاريخ 8/10/2017

171

خالد المصري

دراسة مقارنة بين اجراء ويبل التقليدي واجراء ويبل مع المحافظة على البواب في مشافي
جامعة دمشق التعليمية بين عامي 2017-2013-

الجراحة العامة

رضوان االحمد

 /3839تاريخ 1/11/2017

173

محمد الشيخ عمر

تأثير اصابة العقد اللمفاوية المجرفة على االنذار في سرطان رأس البنكرياس  -دراسة
مقارنة

الجراحة العامة

سامر سارة

 /3931تاريخ 9/11/2017

195

معتز عاصي

203

معتز ادريس

دراسة مقارنة بين قطع المعدة الطوالني والمجازة المعدية بالجاحة التنظرية من حيث معدل
نقص الوزن واالختالطات الباكرة والمتأخرة في مشافي جامعة دمشق

الجراحة العامة

محمد قربي

 /4224تاريخ 12/12/2017

الخيارات الجراحية المتبعة في تدبير سرطان السين البدئي الساد في مشافي جامعة دمشق -
دراسة مقارنة

الجراحة العامة

احمد ابو قاسم

 / 4319تاريخ 28/12/2017

رسائل الدراسات العليا والدكتوراه المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2017/2016
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

204

ريوان عبدي

دراسة مقارنة لالنتاالت الغازية ذات القطر  50ملم أو أقل

الجراحة العامة

رضوان االحمد

 /4317تاريخ 28/12/2017

16

احمد الشريقي

دراسة النتائج القريبة والمتوسطة للتدبير الجراحي لألورام السحائية في الميزابة في مشافي
جامعة دمشق

الجراحة العصبية

علي عربي

 /1574تاريخ 26/4/2017

36

محمد رعدون

التدبير الجراحي للكسور المغلقة للثلث المتوسط في العضد عند البالغين  :دراسة مقارنة بين
نتائج استخدام الضاغطة الديناميكية مع السفافيد المستبطنة للنقي المقفلة

الجراحة العظمية

جابر ابراهيم

 /2347تاريخ 21/6/2017

37

علي رضا

كسور أمشاط اليد  -العالج واالختالطات -

الجراحة العظمية

ياسر اسكندر

 /2348تاريخ 21/6/2017

87

علي محرز

دراسة العالقة بين ألم الركبة االمامي وتوضع السيخ المستبطن للنقي في أعلى عظم الظنبوب

الجراحة العظمية

ياسر اسكندر

 /2888تاريخ 8/8/2017

109

فادي حنا

االختالطات القريبة لكسور الداغصة عند البالغين في مشقيي االسد والمواساة الجامعيين
بدمشق

الجراحة العظمية

جابر ابراهيم

 /3363تاريخ 10/9/2017

113

خالد الكردي سيواسلي

تقييم استخدام الصفيحة التشريحية المقفلة في كسور أعلى الفخذ خارج المحفظة غير الثابتة

الجراحة العظمية

ياسر اسكندر

 /3367تاريخ 10/9/2017

118

حسان السمان

دراسة مقارنة في طرق تثبيت كسر الكعب االنسي  :بين التثبيت باالسالك الموترة والتثبيت
ببرغي

الجراحة العظمية

ياسر اسكندر

 /3391تاريخ 11/9/2017

121

حسن ذياب

أهمية التداخل الجراحي الباكر في كسور االكعاب ومقارنته بدراسات عالمية

الجراحة العظمية

جابر ابراهيم

 /3394تاريخ 11/9/2017

124

عالء بحبوح

147

محمد االطرش

النتائج السريرية والشعاعية لعالج كسور أسفل الظنبوب المغلقة غير الواصلة للسطح
المفصلي بالرد المغلق والتثبيت بالصفائح التزليقية عبر الجلد في مشفى المواساة الجامعي
بدمشق
النتائج السريرية والشعاعية القريبة لخزع ويلسون في اصالح االبهام االروح في مشافي
وزارة التعليم العالي بجامعة دمشق

الجراحة العظمية

جابر ابراهيم

 / 3529تاريخ 5/10/2017

الجراحة العظمية

جابر ابراهيم

 /911تاريخ 13/3/2017

51

رفيف السرماني

مقارنة بين الجاثيم المسببة لالنتانات البولية بين مرضى الشعبة البولية والعيادة الخارجية
في مشفى المواساة الجامعي

الطب المخبري

احمد السحار

 /2557تاريخ 12/7/2017

61

رقية حسن

دراسة العالقة بين نسبة العدالت  -اللمفاوية والبيلة االلبومنية عند المرضى السكريين نمط ii

الطب المخبري

فيحاء ابو فخر

 /2701تاريخ 24/7/2017

62

هند عبيد

نسبة انتشار انتان  CMVالخلقي عند الرضع المصابين بالركودة الصفراوية في مشفى
االطفال والمقارنة بين  ELISAو  PCRفي تشخيصه

الطب المخبري

احمد السحار

/2702تاريخ 24/7/2017

67

عماد الدين عبد الهادي

دراسة تواتر االصابة بطفيلي الدويدية الجريبية عند مرضى التهاب حواف االجفان المزمن

الطب المخبري

آمال عساف

 /2733تاريخ 25/7/2017

75

ريمه ابو نعيم

تقييم مشعر اختالف حجم كريات الدم الحمراء عند مرضى االعتالل الكلوي التالي للداء
السكري النمط الثاني

الطب المخبري

فيحاء ابو فخر

 /2742تاريخ 25/7/2017

82

ايمان حسن

دراسة انتشار اضداد الفوسفولبيد لدى النساء الحوامل مع قصة اجهاضات سابقة

الطب المخبري

تهاني علي

 /2858تاريخ 3/8/2017

84

حازم خليل

دراسة انتشار اضداد الفوسفولبيد لدى النساء الحوامل المصابات بما قبل االرتعاج

الطب المخبري

تهاني علي

 /2860تاريخ 3/8/2017

107

رشا الصيداوي

دراسة الجراثيم الملوثة لوحدة العناية االسعافية المشددة بمشفى المواساة الجامعي بدمشق

الطب المخبري

احمد السحار

 /330ترايخ 23/1/2017

152

محمد الفاعوري

دراسة انتشار العنقوديات المذهبة وحساسيتها على الصادات في مشفى المواساة الجامعي
بين عامي 2016/2017

الطب المخبري

احمد السحار

 /917تاريخ 13/3/2017

193

داليا خدام

الدراسة المخبرية للتبدالت الكبدية لدى مرضى الداء السكري النمط 2

الطب المخبري

رويدا ابو سمرة

 /4230تاريخ 13/12/2017

205

نوار اآلزون

تقييم فائدة فحوص دم الحبل السري في التشخيص المبكر للداء االنحاللي الناتج عن أسباب
مناعية عند حديثي الوالدة

الطب المخبري

تهاني علي

 /4312تاريخ 28/12/2017

198

محمد العبوش العواك

تأثير العالج الشعاعي المتمم على البقيا الخالية من المرض عند مرضى سرطان البروستات
عاليي الخطورة في مشفى البيروني الجامعي

المعالجة الشعاعية لالورام

مضر بكور

 /5263تاريخ17/11/2017

7

مجد نقوال

فعالية العالج المتمم قصير األمد بالتراستوزوماب في سرطان الثدي الباكر في مشفى
البيروني الجامعي

المعالجة الكيميائية لألورام

ماهر سيفو

 /1308تاريخ 11/4/2017

3

حازم غصن

دور العالج الجراحي النحراف الوتيرة وضخامة القرنيات السفلية في تحسين أعراض
التهاب االنف التحسسي

امراض االذن واالنف والحنجرة

محمد نبوغ العوا

 /1184تاريخ 2/4/2017

9

باسم المصري

دراسة الشيوع الجرثومي في سائل االنصباب عند مرضى التهاب االذن الوسطى المصلي
المزمن بعد اجراء عملية خزع غشاء الطبل

امراض االذن واالنف والحنجرة

احمد مصطفى

 /1310تاريخ 11/4/2017

33

علي منصور

النتائج الجراحية لصداع نقطة التماس المرافق للشذوذات التشريحية االنفية

امراض االذن واالنف والحنجرة

محمد نبوغ العوا

 /2311تاريخ 20/6/2017

80

صالح عبد القادر

النتائج السمعية بعد عملية تصنيع الركابة

امراض االذن واالنف والحنجرة

محمد نبيل دندشلي

 /2747تاريخ 25/7/2017

135

عبد الجليل الحمود

معدل حدوث نقائل العقد اللمفاوية الرقبية فس سرطان الحنجرة والوجه والعنق بكلية الطب

امراض االذن واالنف والحنجرة

محمد نبيل دندشلي

 /522تاريخ 12/2/2017

139

همام ايوب

أهمية المسح السمعي في التحري عن نقص السمع الخلقي ومقارنة نتائج المسح عند
الولدان مع عوامل خطورة عالية او بدونها

امراض االذن واالنف والحنجرة

عصام االمين

/6تاريخ 2/1/2017

145

باسم سعد

دراسة انتشار عوامل الخطورة عند مرضى التهاب االذن الوسطى المصلي

امراض االذن واالنف والحنجرة

عصام االمين

 /831تاريخ 8/3/2017

151

نور عبيد االحمر

دراسة نتائج واختالطات ترقيع غشاء الطبل

امراض االذن واالنف والحنجرة

محمد نبوغ العوا

 /915تاريخ 13/3/2017

18

عماد علماني

دور اختبار قياس التنفس قبل الجراحة في التنبؤ باالختالجات التنفسية بعد العمل الجراحي
غير الصدري

امراض الجهاز التنفسي

عمار الزين

/ 1709تاريخ 9/5/2017

137

يارا هدبة

دور الكولسترول في سائل الجنب للتفريق بين انصباب الجنب النتحي والرشحي

امراض الجهاز التنفسي

عمار الزين

 /524تاريخ 12/2/2017

163

ديما احمد

القيمة التنبؤية ألبيومين المصل لدى مرضى ذات الرئة المكتسبة في المجتمع مالمقبولين في
المشفى

امراض الجهاز التنفسي

عمار الزين

 /3570تاريخ 8/10/2017

31

اسعد القحط

مستقبل االصابة الكلوية عند مرضى الذئبة الحمامية الجهازية المعالجين في بعض مشافي
وزارة التعليم العالي في دمشق

امراض الجهاز الحركي

سلوى الشيخ

 /2309تاريخ 20/6/2017

رسائل الدراسات العليا والدكتوراه المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2017/2016
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

129

آالء عمايري

دراسة انتشار ألم اسفل الظهر خالل الحمل وعوامل خطورته

امراض الجهاز الحركي

ميسون قدسي

 /3536تاريخ 5/10/2017

191

فاتن عمر

نسبة انتشار االضطراب االكتئابي الكبير عند مرضى التهاب المفاصل الروماتوئيدي وعالقة
شدة االضطراب االكتئابي الكبير بفعالية التهاب المفاصل الروماتوئيدي والمطاوعة العالجية

امراض الجهاز الحركي

يوسف لطيفة

 /3942تاريخ 12/11/2017

15

زكريا الحنفي

فائدة الخزعات التنظيرية من المعدة والعفج عند المرضى الذين لديهم تنظير هضمي علوي
طبيعي

امراض الجهاز الهضمي

احمد وسوف

 /1502تاريخ 24/4/2017

43

محمد خالد المجركش

دراسة قدرة مشعر  Glasgow - Blatchfordومشعر AIMS65على التنبؤ بخطورة
النزف الهضمي العلوي في قسم االسعاف

امراض الجهاز الهضمي

رائد ابو حرب

 /245تاريخ 18/1/2017

186

محمد كنان حمامية

البليروبين لوحده كواسم حيوي للوفيات قصيرة األمد لدى مرضى قصور الكبد الحاد على
أرضية مزمنة المؤشر االنذاري الهام

امراض الجهاز الهضمي

احمد وسوف

 /3811تاريخ 1/11/2017

190

سعيد القويدر

نقص االلبومين المنبئ بالوفيت وعودة النزف في النزف الهضمي القرحي قيد العالج
بمثبطات مضخة البروتون

امراض الجهاز الهضمي

رائد ابو حرب

 /3838تاريخ 1/11/2017

197

سارة االمين

الكشف المبكر عن آفات المري التنشؤية باستخدام تقنية عند مرضى أورام الرأس والعنق

امراض الجهاز الهضمي

احمد وسوف

 /4211تاريخ 12/12/2017

208

احمد الحاج علي

دور خزعات مخاطية الكولون السليم تنظيريا ً في تشخيص مرضى االسهال المزمن في عينة
من مرضى مشافي جامعة دمشق

امراض الجهاز الهضمي

رائد ابو حرب

 /4318تاريخ 28/12/2017

38

ايهم العدوي

انذار مرضة االبيضاض النقوي الحاد غير المصنف حسب تصنيف المجموعة الفرنسية
االمريكية البريطانية

امراض الدم واالورام

امين سليمان

 / 2349تاريخ 21/6/2017

65

ديما برهوم

المضاعفات والنتائج عند االطفال المصابين بابيضاض لمفاوي حاد مع فرط كريات بيض

امراض الدم واالورام عند االطفال

ماجد خضر

 /2731تاريخ 25/7/2017

73

حسن مصطفى

التظاهرات السريرية ونتائج العالج لمرضى الورم االرومي الشبكي في مشفى االطفال

امراض الدم واالورام عند االطفال

عثمان حمدان

 /2740تاريخ 25/7/2017

104

مهند الشاذلي

دراسة العوامل االنذارية في ساركوما ايونغ عند االطفال في مشفى االطفال الجامعي بدمشق

امراض الدم واالورام عند االطفال

عثمان حمدان

 /3202ترايخ 27/8/2017

2

أحمد الهق

دراسة مقارنة لقياسات الطول المحوري األمامي الخلفي للعين بين طريقتي التماس والغمر

امراض العين وجراحتها

شهم الحوري

 /1066تاريخ 28/3/2017

11

رنيم ولي ىغا

دراسة احصائية للرضوض العينية عند المرضى المراجعين السعاف العينية في مشفى
المواساة الجامعي -دمشق  -سورية

امراض العين وجراحتها

اروى العظمة

 /1313تاريخ 11/4/2017

12

مريم ديانت

دراسة تبدالت فيلم الدمع بعد جراحة قطع الزجاجي الخلفي والعوامل المؤثرة عليها

امراض العين وجراحتها

اروى العظمة

 /1314تاريخ 11/4/2017

54

خلدون زيد

دراسة التاثيرات الجانبية العينية المرافقة الستخدام االيزوتريتينوين الفموي في عالج العد
الشائع

امراض العين وجراحتها

يسرى حدة

 /2583تاريخ 12/7/2017

90

حسين شاهين

دراسة كثافة خاليا بطانة القرنية عند المرضى المصابين بجفاف العين

امراض العين وجراحتها

يسرى حدة

 /2895تاريخ 8/8/2017

91

محمد السمرة

دراسة تأثير خزع المحفظة الخلفية بالياغ ليزر على أسواء االنكسار

امراض العين وجراحتها

جرجس الداود

 /2896تاريخ 8/8/2017

93

مضر القاسم

دراسة لتحديد القيم السوية وفروقها بين الجنسين لتخطيط العصب البصري بالكمونات
المحرضة بصريا ً عند االسوياء بين عمري  20و 40سنة  -دراسة مشفى المواساة الجامعي

امراض العين وجراحتها

جرجس الداود

 /2921تاريخ 10/8/2017

101

محمد بازيدو

نوعية الحياة عند مرضى جفاف العين

امراض العين وجراحتها

يسرى حدة

 /3163تاريخ 24/8/2017

123

ىالء الوادي

دراسة تبدالت بطانة القرنية وثخانة القرنية المركزية لدى مرضى السكري النمط الثني
وعالقتها مع مرحلة اعتالل الشبكية السكري

امراض العين وجراحتها

يسرى حدة

 /3525تاريخ 5/10/2017

175

باسل كيوان

دراسة نسبة حدوث متالزمة القزحية اللينة أثناء استحالب العدسة عند المرضى المعالجين
باللوسارتان

امراض العين وجراحتها

سامح عيسى

 /3938ترايخ 9/11/2017

176

احمد المسمار

امراض العين وجراحتها

شهم الحوري

 / 3859تاريخ 2/11/2017

192

حاتم يحي

امراض العين وجراحتها

سامح عيسى

 /4229تاريخ 13/12/2017

200

زيد موسى

149

ابراهيم العلي

مقارنة معادلتي

لحساب قياس العدسة المزروعة داخل العين في العيون المديدة

دراسة العالقة بين الداء السكري وتكثيف المحفظة الخلفية للعدسة بعد استحالب العدسة
دراسة تغيرات اللطخة بواسطة التصوير المقطعي البصري التوافقي لدى مرضى الزرق
البدئي المزمن مفتوح الزاوية وعالقتها مع تغيرات حليمة العصب البصري وسماكة طبقة
األلياف العصبية حول حليمة العصب البصري
مقارنة نتائج الدراسة الخلوية للرشافة باألبرة الرفيعة للعقد قبل الجراحة مع نتائج الدراسة
النسيجية بعد االستئصال الجراحي

امراض العين وجراحتها

يسرى حدة

 /4315تاريخ 28/12/2017

امراض الغدد واالستقالب

يونس قبالن

 /913تاريخ 13/3/2017

179

غيث عكوة

انتشار العقد الدرقية المكتشفة باالمواج فوق الصوتية وصفاتها الصدوية في عينة من
السوريين

امراض الغدد واالستقالب

زينب العرفي

 /3936تاريخ 9/11/2017

201

آالء السراج

دراسة احصائية للصدفومات الكظرية المستأصلة جراحيا ً في مشافي جامعة دمشق

امراض الغدد واالستقالب

يونس قبالن

 /4352تاريخ 28/12/2017

207

جين اسماعيل

العالقة بين مشعر كتلة الجسم وانتشار العقد الدرقية عند عينة من السوريين

امراض الغدد واالستقالب

زينب العرفي

 /4350تاريخ 28/12/2017

209

رنا االسعد

دراسة انتشار العقد الدرقية عند السيدات قبل وبعد سن الضهي

امراض الغدد واالستقالب

زينب العرفي

 /4375تاريخ 28/12/2017

20

احمد المحمد الحسين

تقييم حساسية ونوعية الدوبلر القلبي والنسيجي في تقدير ضغوط نهاية االنبساط للبطين
االيسر

امراض القلب واالوعية

محمد المبارك

 /193ترايخ 17/1/2017

28

ضياء الدين الياسين

دراسة معدل انتشار عوامل الخطر القلبية الوعائية عند مرضى الحوادث الوعائية الدماغية
االحتشائية  -النشبة االفقارية العابرة

امراض القلب واالوعية

محمد امين الخطيب

 /2079تاريخ 5/6/2017

89

ايهاب السخيطة

فائدة مشعر تاي عند مرضى قصور التاجي في تقييم وظيفة البطين االيسر مع كسر قذفي
سوي

امراض القلب واالوعية

حسام الدين الشبلي

 /2894تاريخ 8/8/2017

117

بشار الحالق

تقييم مدى انتشار داء القلب االكليلي عند مرضى اآلفات القلبية الصمامية

امراض القلب واالوعية

محمد المبارك

 /3390تاريخ 11/9/2017

127

سامي المحمد

معدل وقوع تضيق الشريان الكلوي عند المرضى المرشحين إلجراء مجازات إكليلية

امراض القلب واالوعية

علي خدام

 /3532تاريخ 5/10/2017

119

عمر عمر ابن محمد

فعالية الـ  ALLOPURINOLفي الوقاية من أذية الكلية الحادة بالمادة الظليلية

امراض الكلية

قاسم باشا

 /3392تاريخ 11/9/2017

رسائل الدراسات العليا والدكتوراه المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2017/2016
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

92

بشار التالوي

نتائج عالج الكيسات البنكرياسية الكاذبة بمشفى االطفال الجامعي بدمشق

جراحة االطفال

نعيم ميدع

 /2912تاريخ 8/8/2017

122

عماد الدين الشيخ صالح

النتائج القريبة لتصنيع الشرج والمستقيم الخلفي السهمي في عالج تشوهات الشرج
والمستقيم في مستشفى االطفال الجامعي بدمشق

جراحة االطفال

جهاد حكيم

 /3400تاريخ 12/9/2017

130

ربيع اسعد

نتائج االصالح الجراحي لهيغروما العنق الكيسية في مستشفى االطفال الجامعي في دمشق

جراحة االطفال

مصطفى عبد الجليل

 /3537تاريخ 5/10/2017

112

الكسندر سعود

دراسة تأثير نموذج المفاغرة االبهرية في المجازة االبهرية الفخذية ثنائية الجانب على
السلوكية االولية واالختالطات المتأخرة

جراحة االوعية

هاشم صقر

 /3366تاريخ 10/9/2017

41

اديب مخلوف

دراسة النتائج الجراحية لعمليات استئصال بطانة الشريان االكليلي االمامي النازل في
مستشفيات جامعة دمشق

جراحة القلب

احمد تكريتي

 /243تاريخ 18/1/2017

138

علي الحاج علي

دراسة نتائج التدبير الجراحي للفتحة بين البطينين مع ارتفاع توتر رئوي

جراحة القلب

احمد تكريتي

 /533تاريخ 13/2/2017

141

باسل جمول

التدبير الجراحي لرباعي فالوت مع صغر الشرايين الرئوية

جراحة القلب

احمد تكريتي

 /71ترايخ 3/1/2017

27

هبه عضل

دراسة مقارنة لقيم  ANTISTRPTOLYSIN Oعند االطفال االصحاء ظاهريا ً
والمرضى المراجعين لمشفى االطفال الجامعي بدمشق

طب االطفال

بشير خليل

 /2078تاريخ 5/6/2017

47

محمد الهتيمي

دراسة التهاب النسيج الخلوي عند االطفال بعد مرحلة عمر الوليد

طب االطفال

عصام انجق

 / 249تاريخ 18/1/2017

49

ربا العيسى

الطفرات الشائعة عند االطفال المصابين بحمى البحر االبيض المتوسط وارتباط هذه الطفرات
بالتظاهرات السريرية

طب االطفال

بشير خليل

 /2555تاريخ 12/7/2017

50

سهير الحسين

التهوية اآللية عند حديثي الوالدة في مشفى االطفال  -العوامل االنذارية واالختالطات

طب االطفال

مطيع كرم

 /2556ترايخ 12/7/2017

52

غنوة القنطار

دراسة التهاب السحايا الدرني عند االطفال

طب االطفال

مجيب ملحم

 /2559تاريخ 12/7/2017

53

عال حافظ

دور الزنك كعالج مساعد في انتان الدم عند حديثي الوالدة

طب االطفال

جهاد قزح

 /2560تاريخ 12/7/2017

55

اسماعيا مراد

نتائج تطبيق فيتامين د كعالج داعم جديد لدى مرضى الربو عند االطفال

طب االطفال

هدى داود

 /266تاريخ 19/1/2017

57

ديمه عبلة

دراسة العالقة بين نقص الصوديوم بعد العمل الجراحي والعقابيل العصبية المرافقة عند
اطفال االورام الدماغية

طب االطفال

هدى داود

 /2696تاريخ 24/7/2017

58

آالء العبد هللا

تاثير مستوى كورتيزول المصل ومقارباته العالجية على انذارالصدمة االنتانية عند الولدان

طب االطفال

محمد نادر عيد

 /2697تاريخ 24/7/2017

60

فاطمة شاهين

دراسة االختالطات عند مرضى متالزمة غيالن باريه المقبولين في وحدة العناية المشددة

طب االطفال

ايمن البلخي

 / 2700تاريخ 24/7/2017

63

اخالص الكيال

القيمة التشخيصية الضطرابات الحرارة في انتان الدم لدى الوليد

طب االطفال

محمد نادر عيد

 /2703تاريخ 24/7/2017

69

غالب العيد

دراسة التظاهرات السريرية والمخبرية لداء ويلسون بمشفى االطفال الجامعي بدمشق

طب االطفال

مازن الحداد

 / 2735تاريخ 25/7/2017

71

على عبشي

العوامل المؤهبة وعوامل الخطورة في الصدمة االنتانية عند االطفال

طب االطفال

مجيب ملحم

 /2738تاريخ 25/7/2017

72

غريد الصفدي

تطبيق معيار شدة النوبة الربوية عند االطفال ودراسة عالقته مع التداخالت العالجية الحرجة

طب االطفال

هدى داود

 /2739تاريخ 25/7/2017

86

مثتنى العيد

دراسة شيوع واختالطات الحمى المالطية في سنوات االزمة

طب االطفال

عصام انجق

 /2887تاريخ 8/8/2017

94

عال العيسى

تقصي وقوع بيلة اآللبومين الدقيقة خالل خمسة أعوام من التشخيص لدى جمهرة من
االطفال المصابين بالداء السكري نمط أول

طب االطفال

ديانا االسمر

 /2925تاريخ 13/8/2017

97

مروة السيد احمد

نتائج تطبيق معيار الخطورة  IIIللوفيات عند االطفال ودراسة عوامل الخطورة ااوفاة في
وحدة العناية المشددة في مستشفى االطفال الجامعي

طب االطفال

هدى داود

 /2961تاريخ 14/8/2017

105

آالء ابراهيم

التحسن الشعاعي للضمور الدماغي عند االطفال المصابين بعوز الفيتامين  B12بعد العالج

طب االطفال

سمير بقلة

 /3203تاريخ 27/8/2017

108

محمد فراس رسالن

دراسة مقارنة بين حساسية ونوعية ومضان الطرق الصفراوية ومرنان الطرق الصفراوية
في تشخيص رتق الطرق الصفراوية خارج الكبد

طب االطفال

مازن حداد

 /3362تاريخ 10/9/2017

146

بيريفان شمسي

دراسة انتانات داخل الرحم (الحمه المضخمة للخاليا والحصبة األلمانية والمصورات
القوسية في مستشفى االطفال )

طب االطفال

مجيب ملحم

 /832تاريخ 8/3/2017

150

مرام قزعور

دراسة اختالطات العيب الحاجزي البطيني عند االطفال

طب االطفال

سمير سرور

 /914تاريخ 13/3/2017

رسائل الدراسات العليا والدكتوراه المسجلة في كلية الطب البشري خالل العام الدراسي 2017/2016
التسلسل

اسم الطالب

عنوان البحث

االختصاص

المشرف

رقم و تاريخ تسجيل الموضوع

159

وائل العطواني

دراسة سريرية لحاالت الحصبة المختلطة وعالقتها بالتلقيح

طب االطفال

مجيب ملحم

 /3443تاريخ 19/9/2017

177

غدير المواس

دراسة التظاهرات الهضمية عند االطفال المصابين بالداء الليفي الكيسي

طب االطفال

مازن الحداد

 /3837تاريخ 1/11/2017

194

سوزان خشفة

دراسة نتائج تدبير التسمم الحاد عند االطفال -حالة دراسية  -مشفى االطفال

طب االطفال

ايمن البلخي

 /4231تاريخ 13/12/2017

196

رهف درويش

متالزمة الصرع المعمم مع اختالج حراري عند االطفال

طب االطفال

سمير بقلة

 /4232تاريخ 13/12/2017

210

ايمان سعيد

الدالئل التشخيصية لرتق الطرق الصفراوية في الركود الصفراوي عند الرضع بعد عمر الوليد

طب االطفال

لينا الخوري

 /4365تاريخ 28/12/2017

211

سالي بلوط

انتشار فقر الدم بعوز الحديد عند أطفال االرضاع الوالدي بين الفئة العمرية  6أشهر و 18
شهر وعالقته مع التغذية التكميلية

طب االطفال

لينا الخوري

 /4311تاريخ 28/12/2017

23

همام الحمادي

العوامل االنذارية لسرطان الثدي عند الذكور في مشفى البيروني الجامعي

طب االورام

ماهر سيفو

 1935تاريخ 23/5/2017

32

عالء صبح

تقييم فعالية إضافة الدوسيتاكسيل للمعالجة الهرمونية في عالج سرطان البروستات النقائلي
المشخص حديثا ً في مشفى البيروني الجامعي

طب االورام

مروان بشور

 /2310تاريخ 20/6/2017

34

حازم كسيري

العالقة بين القيم المصلية ل الفا فيتو بروتين وحجم الورم في سرطانة الخلية الكبدية في
مستشفى البيروني الجامعي

طب االورام

ماهر سيفو

 /2312تاريخ 20/6/2017

133

فاطمة الجوجو

تاثيرات ايجابية المستقبالت الهرمونية في البقيا الخالية من المرض عند مريضات
سرطان الثدي الباكر في مشفى البيروني الجامعي

طب االورام

ماهر سيفو

/5تاريخ 2/1/2017

156

ناديا العبد الواحد

فعالية الكيبسايتبين بالمشاركة مع العالج الشعاعي في العالج ما قبل الجراحي لسرطان
المستقيم في مشفى البيروني الجامعي

طب االورام

ماهر سيفو

 /946تاريخ 14/3/2017

158

محمد التركماني

مقارنة بين تأثير ايجابية المستقبالت الهرمونية االستروجينية والبروجسترونية في معالجة
مرضى سرطان الثدي الباكر في مشفى البيروني الجامعي

طب االورام

ماهر سيفو

 / 3535تاريخ 5/10/2017

160

علي غزاوي

فعالية الكابيسيتابين كعالج وحيد في الخط الثاني عند مرضى سرطان الثدي النقائلي في
مشفى البيروني الجامعي

طب االورام

ماهر سيفو مشرف ومشاركة بيان السيد

 /3533تاريخ 5/10/2017

35

صالح سعد الدين

تقييم العالقة بين كمية االنتراسايكلين المعطاة والفترة الخالية من المرض عند مريضات
سرطان الثدي الباكر في مشفى البيروني الجامعي

طي االورام

مروان بشور

 /2328تاريخ 20/6/2017

