
 

 
 2018/ 2017صحة عامة وسالمة الغذاء-طالب الماجستير

رقم وتاريخ قرار مجلس  ين/اسم المشرف األطروحةالرسالة/عنوان  اسم طالب الماجستير م
 الجامعة بالتسجيل 

رقم وتاريخ قرار مجلس 
 لمنحالجامعة با

ايفيرين في المستحضرات الصيدالنية تحديد الكلورفينيرامين والفينيل  معن البطال 1
 باستخدام الطرائق الطيفية

 /  224رقم/  د. أحمد أبو حجر
 2018/ 10/ 16تاريخ 

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

المناعية وعالمات اإلجهاد  مستويات الجلوبوليناتالعالقة بين  محمد النعسان 2
 التأكسدي في مصل مرضى السكري من النوع الثاني

   /120رقم/ د. إبراهيم حساني
 2019/ 3/   31تاريخ 

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

لى داء الليشمانيات الجلدي في  دراسات طفيلية وكيميائية حيوية ع عبد الرزاق القطيني 3
 _سورياإدلب

 /   212رقم/  د. إبراهيم حساني
 10/2018/  3تاريخ 

 /     211رقم/ 
 2020/  4 / 26تاريخ   

الدواجن ودراسة حساسيتها التقصي عن السلمونيلة في منتجات  وائل بازر باشي 4
 للمضادات الحيوية

   /111رقم/  د. جمعة العمر 
 2019/ 3 / 16تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 بكور مرعي 5
قريرررررد_ترقرريرريرن  )تررقريرن  
  سلبيين(

   /106رقم/  د. إبراهيم حساني التقييم السمي لتأثير تلوث المياه على وظائف الغدة الدرقية
 2019/  16/3تاريخ 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

التقصي عن الجراثيم القولونية الممرضة في مياه اآلبار في المنطقة  همام أبو طوق  6
 الشمالية من سوريا 

   /215رقم/ الداود د. فؤاد 
 3/10/2018تاريخ  

 /   297رقم/ 
 2021/ 3/5تاريخ   

   /304رقم/  د. حسين العمر الكشف عن األثر المتبقي لألفالتوكسينات في لحوم الدواجن  مصطفى وليد طرشة 7
 2021/ 20/12تاريخ

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

المستورد بمادة الميالمين وجراثيم التقصي عن تلوث حليب األطفال  محمد أمجد أبو حجر 8
 السالمونيال 

 د. جمعة العمر رئيسا  
 د. أحمد حلبي مشاركا  

   /278رقم/ 
 2018/ 11/  17تاريخ  

   /63رقم/ 
 1/2020/  27تاريخ  

المبكر عن معادلة جديدة من مجموعة من الدالئل الحيوية للتنبؤ  ميس عبد الرزاق 9
 اإلجهاض

   /133رقم/  د. إبراهيم حساني  
 2018/ 7/   9تاريخ  

   /132رقم/ 
 8/2019 / 19تاريخ   

االجهاد التأكسدي للعمال المعرضين لملوثات الهواء في محطات  محمد عبد العال 10
 تكرير البترول البدائية

 /   111رقم/  إبراهيم حسانيد. 
 6/2018 / 23تاريخ   

 / 392رقم/ 
 2019/  11/   10تاريخ 



 

/ تاريخ  214رقم / د. فؤاد الداود  التقصي عن الجراثيم القولونية الممرضة في لحم الفروج المستورد  يوسف شرف 11
3/10 /2018 

/ تاريخ  286رقم /
19/4 /2021 

االيتوريكوكسيب والسيليكوكسيب في المستحضرات  تحديد  حليب عبد الكريم جمال 12
 الصيدالنية باستخدام الطرائق الطيفية

/ تاريخ  235رقم / د. أحمد أبو حجر
17/10/2018 

/ تاريخ  63رقم /
15/1 /2020 

الداخلية في محاليل غسيل الكلى ودراسة   الكشف عن الذيفانات موفق اليوسف 13
 تأثيرها على وظائف الكبد عند األرنب

/ تاريخ  134رقم / د. فؤاد الداود 
9/7/2018 

/ تاريخ  415رقم /
1/12 /2019 

الرركررريررم   14 عرربرررررد  ريررررراض 
 المحمد

في المنطقة الكشف عن أهم الملوثات الفطرية ألعالف الدواجن 
 الشمالية من سورية 

/ تاريخ  176رقم/  الداود د. فؤاد 
11/9 /2018 

/ تاريخ  307رقم /
17/5 /2021 

 2020/2021ماجستير الصحة العامة وسالمة الغذاء 
تطوير طريقة طيفية بسيطة لتقدير غلوتامات أحادية الصوديوم في   نور غزال 15

 بعض أنواع األغذية 
/ تاريخ 448رقم /  د. أحمد حلبي

7/3/2022 
رقم /    / تاريخ    /      

/  
تحليلية باستخدام الكروماتوغرافيا السائلة عالية األداء تطوير طريقة  تقوى كريم 16

 I,II,III,IVغش التوابل بأصباغ السودان لكشف 
/ تاريخ  580رقم / د. أحمد حلبي

9/5/2022 
 رقم /    / تاريخ    /   /    

في الحليب الخام وحليب األطفال في   M1األفالتوكسين تقصي  رحوم ناصر   17
 شمال غرب سورية 

/ تاريخ  478رقم/ د. حسين العمر
21/3 /2022 

 رقم /   / تاريخ    /   /   

حررررراج  18 عثمررررران  محمرررررد 
 حمود

في المواد  تطوير طريقة تحليلية للتقصي عن شائبة بارا أمينوفينول
 األولية والمستحضرات الصيدالنية للباراسيتامول

 د. أحمد الحلبي رئيس
د. عبد الكريم نجار  

 مشارك 

/ تاريخ  302رقم/ 
20/12/2021 

رقم /   /تاريخ     /      
/     

 

 كلية التمريض: تمريض صحة المجتمع  -ماجستيرطالب ال
رقم وتاريخ قرار مجلس  المشرفاسم  عنوان األطروحة اسم طالب الماجستير م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
تأثير برنامج رياضي محدد على خفض مستوى سكر الدم عند   سالم سرجاوي  1

 مرضى السكري من النمط الثاني
 د. طاهر حميدي رئيس 

 أحمد الجرك مشارك  د.
 /  173رقم/

 7/5/2019تاريخ   
 رقم/    / 

 تاريخ  /  / 



 

دراسة بعض مؤشرات تلوث مياه الشرب وتقييم معلومات السكان  ور قوصرةدب 2
 عن أثر التلوث على الصحة العامة في مدينة إدلب 

 د. فراس علوش رئيس 
د. مأمون الضبع  

 مشارك 

 /   194رقم/
 5/2019/ 15تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

 محمود الصالح 3
 )ترقين قيد(

جودة قاعدة البيانات المستخلصة من أقسام رعاية األمومة تقييم 
 والطفولة التابعة لمراكز الرعاية الصحية األولية في محافظة إدلب

 د. ياسر اليوسف رئيس
 د. طاهر حميدي مشارك 

   /62رقم/ 
 3/2019  /4تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

التدخين لطالب الحلقة الثانية في تطبيق وسائل معالجة انتشار  دوريد الرحمون  4
 مدارس مدينة إدلب 

 د. طاهر حميدي رئيس 
د. حسام اإلبراهيم  

 مشارك 

   /69رقم/ 
 2019/ 4/3تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 

 


