
 

 

 

 الكليات الطبية  -الدكتوراهطالب 
رقم وتاريخ قرار مجلس  اسم المشرف/ين األطروحةالرسالة/عنوان  الدكتوراهاسم طالب  م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
 يحيى المطير 1

 )طب بشري(
دراسة الفائدة التشخيصية الستخدام اإلبرة األسطوانية في تقييم  

 آفات الثدي المجسوسة 
د. محمود حريري مشرفًا  

 رئيساً 
فؤاد الداود مشرفًا  أ.م.د. 

 مشاركاً 

 / 283رقم/
 4/2021/ 19تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

 مصطفى السيد الدغيم 2
 )طب بشري(

دراسة التأثير الوقائي والعالجي لخالصة الهندباء الطبية بالمشاركة  
مع السورافينيب على نشوء وتطور سرطان الكبد المحدث بثنائي 

 ايثيل نتروز أمين في نموذج حيواني

  عبد الرحمن محليأ.م.د. 
 مشرفًا رئيسًا  

  إبراهيم الحسانيد. أ.م.
 مشرفًا مشاركاً 

   /339رقم/
 5/2021/ 31تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

 محمد خطيب 3
 )طب بشري(

القشرّية مقارنة مع   دراسة الفائدة العالجّية لحقن الستيروئيدات
طة في  التثقيب التنظيري وحقن البالزما الغنّية بالصفيحات الُمنشَّ

 آفات الركبة التنكسّية خفيفة ومتوسطة الدرجة 

 خالد عمارة مشرفًا  أ.د. 
أ.م.د. فؤاد الداود مشرفًا  

 مشاركاً 

   /138رقم/
 8/11/2021تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 هيثم األحمر 4
 )طب بشري(

تشخيص وتدبير التهاب العظم والِنقي الجرثومي المزمن في َجْدل 
عظام الطرف السفلي عن طريق اإلنضار الجراحي مع تزليق العظم 

 بمرحلة واحدة

 خالد عمارة مشرفًا  أ.د. 
أ.م.د. فؤاد الداود مشرفًا  

 مشاركاً 

   /622رقم/
 5/2022/ 23تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 موفق اليوسف 5
 )صيدلة(

تطوير وتقييم صيغة صيدالنية على شكل مضغوطات طافية مديدة 
 التحرر للميتفورمين هيدروكلورايد

أ.م.د. سامر قباع مشرفًا  
 رئيساً 

د. أحمد حلبي مشرفًا  
 مشاركاً 

   /374رقم/
 2022/ 3/1تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 



 

الحلحطحيح    6 عحبحححححد  محححمحححححد 
 عمر )صيدلة(

العالقة بين طول القسيم الطرفي للصبغي واإلجهاد التأكسدي  
 المرافق لألمراض المزمنة 

أ.م.د. جمعة العمر مشرفًا  
 رئيساً 

أ.م.د. إبراهيم الحساني  
 مشرفًا مشاركاً 

 /  308رقم /
 2021/ 17/5تاريخ 

 

 

 

 الكليات الطبية -الماجستيرطالب 
رقم وتاريخ قرار مجلس  اسم المشرف/ين األطروحةالرسالة/عنوان  الماجستيراسم طالب  م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
 ياسر الكنش 1

 )طب بشري(
تصني  النشبة الدماغية ودراسة إمكانية تطبيق حااّلت الخثرة في  

 شمال غرب سورية 
د. أيمن جبس مشرفًا  

 رئيساً 
  إبراهيم الحسانيأ.م.د. 

 مشرفًا مشاركاً 

 / 632رقم/
 5/2022/ 23تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

 علي فرج 2
بشحححححححححري/إكحمحححححال   طحححححب 

 دراسي

مشرفًا   محمد خطيبد.  تناذر النفق المرفقي 
 رئيسًا  

مشرفًا   ياسر الكنشد. 
 مشاركاً 

   /581رقم/
 2022/ 9/5تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

 محمود السالمة 3
بشحححححححححري/إكحمحححححال  طحححححب  
 دراسي

المقارنة بين نتائج العالج الجراحي لتناذر النفق الرسغي  
 باستعمال الشق الطولي التقليدي والشق المعترض 

مشرفًا   محمد خطيبد. 
 رئيسًا  

مشرفًا   ياسر الكنشد. 
 مشاركاً 

   /582رقم/
 2022/ 9/5تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 حسام الدين السماعيل 4
 أسنان()طب 

الكشف عن العالقة بين المكورات العقدية الفموية وشدة أعراض 
 في محافظة إدلب 19مرض كوفيد 

  أ.م.د. فؤاد الداود مشرفاً 
 رئيسًا 

   /233رقم /
 3/2021/ 22تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 



 

د. أيمن المصطفى  
 مشرفًا مشاركاً 

 إيهاب بيدق 5
 )طب أسنان(

تأثير استخدام الفيبرين الغني بالصفيحات في التجدد العظمي بعد 
 شطر الحافة السنخية المتزامن مع الغرس السني 

د. أحمد قوجة مشرفًا  
 رئيساً 

  إبراهيم الحسانيأ.م.د. 
 مشرفًا مشاركاً 

   /530رقم/
 2022/ 4/4تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 

 

 الصحيةكلية العلوم -الدكتوراهطالب 
رقم وتاريخ قرار مجلس  اسم المشرف/ين األطروحةالرسالة/عنوان  الدكتوراهاسم طالب  م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
برنامج تنمية مهارات التواصل وأثره في بعض المتغيرات   نعسان األحمد 1

 ا سوري شمال غربخصية لدى الممرضين في شال
خالد الضعي  مشرفًا  د. 

 رئيساً 
  محمود عبد الرزاقد. 

 مشرفًا مشاركاً 

 / 543رقم/
 2020/ 12/ 21تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

تأثير تطبيق بروتوكول تهدئة على النتائج السريرية لمرضى  أحمد البكور 2
 أذيات الدماغ الرضية 

وردة رمضان أبو  د. 
 مشرفًا رئيسًا  زيد 
مشرفًا  سامر قباع د. 

 أول  مشاركاً 
د. رضا العمر مشرفًا 

 مشاركًا ثان  

   /541رقم/
 4/2022/ 18تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 



 

تأثير تطبيق برنامج عالجي باستخدام التدليك على قيمة البيليروبين  عبد هللا المحمد 3
للمعالجة عند الِولدان المصابين باليرقان االنحاللي الخاضعين 

 الضوئية

هنادي محمد . دأ.م.
مشرفًا الحسن مختار 
 رئيسًا 

د. مره  الدغيم مشرفًا 
 مشاركاً 

   /309رقم/
 5/2021/ 17تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 


