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 د.حسام الدين شبليأ.   

 جامعة دمشق –أستاذ في كلية الطب : المرتبة  

 463خانة  –عين منين  –منطقة التل  01/07/1955:  مواليدال 

 0114455701 - 0114463886هاتف :  , شارع المبرة –أزبكية  –: دمشق  السكن الحالي

 0114470549 - 0114421660هاتف : –جانب شعبة تجنيد األزبكية  –جع را:شارع بغداد الالعيادة

  093433442موبايل :                                                                         

   :االبتدائية واإلعدادية والثانوية في عين منين وبتفوق ومن العشرة األوائل  الدراسة ما قبل الجامعية

  1974في المحافظة في البكالوريا عام                                            

مع نجاح بتفوق ومعدل  1980وإلى عام  1974: كلية الطب جامعة دمشق من عام  الدراسة الجامعية

 % ) درجة جيد جدا(79.8

 ما بعد الجامعية:  المرحلة
 .1982ى نهاية عام وإل 1980دراسات عليا باألمراض الداخلية من عام  -

 .1983أمراض قلب ومن ثم أيفاد إلى فرنسا بداية عام  –معيد في قسم األمراض الداخلية  -

 .1986أيلول  (  Iكلية ليون )  –بأمراض القلب من جامعة كلود برنارد   AEUالحصول على شهادة  -

 .1986( كانون اول    Iكلية ليون ) –بأمراض القلب من جامعة كلود برنارد  CESالحصول على شهادة  -

 .1989( عام   I دوبلر القلب من جامعة مونبلية ) –باأليكو   DUالحصول على شهادة  -

 .1992عضو مشارك في جمعية أمراض القلب الفرنسية منذ عام   -

 .المشاركة في عدة منشورات في عدة مجالت فرنسية   -

 .مشق جامعة د -في كلية الطب  1993التعيين كعضو هيئة تدريسية عام   -

 .1994مدرس في قسم األمراض الباطنة عام   -

 .1996أمراض القلب عام  –مدرس أصيل في قسم األمراض الباطنة   -

 .الجامعي  في مشفى المواساة 1999رئيس شعبة العناية المشددة القلبية عام   -

 1999الحصول على مرتبة أستاذ مساعد أيلول  -

 2005إلى  2002معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية من -

  2004التعين بمرتبة استاذ في قسم األمراض الباطنة أيلول  -

  2005االستمرار في رئاسة العناية المشددة القلبية في مشفى المواساة من حزيران  -

 2011رئيس قسم األمراض الباطنة كلية الطب البشري جامعة دمشق اعتباراً من أيلول  -

من أيلول  اعتباراً قلب في الهيئة السورية لالختصاصات الطبية رئيس المجلس العلمي الختصاص أمراض ال -

2014 

من أيلول  اعتباراً رئيس المجلس العلمي الختصاص العناية المشددة في الهيئة السورية لالختصاصات الطبية  -

2014 

 2015رئيس للرابطة السورية المراض وجراحة القلب أيار  -

 2015مدير مستشفى األسد الجامعي تشرين أول  -

مجلس العلمي الختصاص أمراض القلب في الهيئة السورية لالختصاصات الطبية للرئيس إعادة انتخابي ك -

 2017شهر كانون الثاني من  اعتباراً 



مجلس العلمي الختصاص العناية المشددة في الهيئة السورية لالختصاصات الطبية للرئيس إعادة انتخابي ك -

 2017شهر كانون الثاني من  اعتباراً 

عضو في مجلس رؤوساء الروابط والجمعيات المنضمة الى الجمعية األوروبية ألمراض القلب اعتبار من  -

 2017ايلول 

 2018البشري جامعة الشام الخاصة اعتباراً من أيلول ب عميد كلية الط -

 

 :تمراتاألبحاث والمؤلفات والمؤ

 

ن احتشاء عضلة قلبية أمامي ( في مجلة بعد سنوات مالدماغية بحث علمي تحت عنوان ) الحوادث الوعائية  -

 .1999جامعة دمشق 

بحث  علمي تحت  عنوان ) اآلفات اإلكليلية عند المرضى الصماميين ( أسبوع العلم التاسع والثالثين عام   -

1999. 

 .2001إلى  1996حضور ومشاركة في مؤتمرات رابطة أمراض القلب من  -

 .2001 -2000جامعة دمشق  –عية, كلية الطب البشري المشاركة في تأليف كتاب أمراض القلب واألو -

 .2002 -2001جامعة دمشق  –المشاركة في تأليف كتاب األعراض والتشخيص ,كلية الطب البشري  -

 .2001حضور المؤتمر األوروبي في باريس أيار  -

 . 2002تأليف كتاب ) دليل التمريض في العناية المشددة القلبية (  عام  -

في مجلة جامعة دمشق نشر ن ) استخدام النادروبارين في معالجة الخثار الوريدي( بحث علمي تحت عنوا -

2002 . 

في مجلة اتحاد جامعات الدول  نشربحث علمي تحت عنوان ) المقارنة بين الهبارين المجزأ وغير المجزأ (  -

 . 2002العربية 

وان )دور االكتئاب في احتشاء المشاركة في المؤتمر السوري الفرنسي لألمراض النفسجسدية ببحث تحت عن -

  . 2002في أيار  .العضلة القلبية وعدم االستقرار اإلكليلي( 

 .2006المساهمة في تأسيس الرابطة السوية الفرسية ) فرنكوفونية( عام  -

 . 2006أيار في باريس  PCRحضور مؤتمر اعادة تروية العضلة القلبية  -

  2007.أيار في برشلونة   PCRحضور مؤتمر اعادة تروية العضلة القلبية  -

 .2007حضور مؤتمر أمراض القلب العالمي  في دبي كانون أول  -

  . 2008ايار  عن أهمية النتريك أوكسيد حضور مؤتمر في شرم الشيخ   -

 . 2008ي برشلونة أيار ف PCRحضور مؤتمر اعادة تروية العضلة القلبية  -

 .2009ين حزيران في برل Europaceاألوربي  حضور مؤتمر اضطرابات النظم -

  .2009حزيران  نيس فرنسافي  Cardiostimحضور مؤتمر اضطرابات النظم األوربي  -

 .2010حضور والمشاركة في ندوات ومؤتمرات الرابطة السورية ألمراض القلب في عام ال -

 .2012آذار  /16المشاركة في ندوة الرابطة السورية /وحضور ال -

 .2014كانون االول  /17الحضور والمشاركة في ندوة الرابطة / -

 

رسائل  فرعي قلبية وعلى  –وتأهيل طالب الدراسات العليا  تدريب اإلشراف على

 القلبيةفرعي  و الباطنة العامة الدراسات العليا طالب 
وحتى  2006\2005مشرف على تأهيل وتدريب طالب الدراسات العليا فرعي قلبية منذ العام الدراسي  -

 اآلن      

ب في مشافي التعليم يردقلبية والمندبين للت –ي على تأهيل وتدريب المقيمين في وزراة الصحة المشرف العلم -

 2010العالي  وذلك منذ عام 

تأثير السكر الصيامي كعامل خطر : االشراف على رسالة الماجستير للطالب فادي خزعل تحت عنوان  -

 (  2009)   هام ومستقل في نسبة الوفيات عند مرضى احتشاء العضلة القلبية

دراسة القيمة التنبؤية ) الب أسامة المسالمة  تحت عنوان مشرف مشارك على رسالة الماجستير للط -

 (2010لبروتينات الطور الحاد عند مرضى المتالزمة اإلكليلية الحادة(   ) قسم الفيزيولوجيا ( ) 

 STاء العضلة القلبية  الحاد مع ارتفاع وصلة ) احتشاالشراف على رسالة الماجستير للطالب ريان جديد تحت عنوان     -

 (   2010عند النساء الشابات ( )          

 احتشاء العضلة  القلبية  للطالب غازي العطية  تحت عنوان )  في األمراض القلبية  االشراف على رسالة الماجستير    -

 (   2010عند الشباب ( )   STوصلة  الحاد مع ارتفاع     



ارتباط شدة إصابة ف على رسالة الماجستير في االمراض القلبية محمود الرفاعي تحت عنوان ) االشرا - -

 (   2010() الشرايين اإلكليلية بالمشعر الكاحلي العضدي في مرضى الداء القلبي اإلكليلي

تأثر االشراف على رسالة الماجستير في األمراض الداخلية  للطالب جوزيف يوسف تحت عنوان )  -

 (  2011) الجزء المقذوف ( بانظام البطين األيسر ( )   EFفة للبطين األيسر متمثلة بالـــ الوظي

أهمية استخدام االشراف على رسالة الماجستير في األمراض الداخلية  للطالب آيات الخلف تحت عنوان )  -

العضلة القلبية جرعات عالية من الستاتينات في انفاص الوفيات واحوادث اإلكليلية لدى مرضى احتشاء 

 (  2012( ) آذار 

) قياس القيم الطبعية االشراف على رسالة الماجستير في الطب الفيزيائي للطالبة مايا عوض تحت عنوان  -

( سنة والجنس الربع اختبارات سريرية عند عينة من سكان محافظة  80 – 50المتعلقة بالعمر ) 

 ( 2012دمشق (  ) آذار 

 ستير في األمراض القلبية للطالب فوزي نور تحت عنوان االشراف على رسالة الماج -

 احتشاء      من أجل الوفيات الباكرة    لمرضى  Predictو   TIMIمقارنة القيمة التبؤية لمشعري الخطورة  )      

 ( 2012(  لألعلى غير مرتفعي الخطورة  STالعضلة القلبية الحاد مع تزحل  وصلة        

تطبيق الماجستير في االمراض القلبية للطالب حسين فرهود تحت عنوان )) االشراف على رسالة  -

 المعالجة المسندة بالدليل عند مرضى احتشاء العضلة القلبية((.

مقارنة فعالية االشراف على رسالة الماجستير في االمراض القلبية للطالب مازن كتلو بعنوان ))  -

المتفاعل عالي الحساسية وتأثيره  Cوى البروتين الروزوفاستاتين واالتورفاستاتين في انقاص مست

 على االنذار في المدى القريب عند مرضى المتالزمة االكليلية الحاد((.

 

كلية  –والمشاركة في لجان الحكم في األقسام األخرى مشرف مشارك 

 الطب البشري والكليات األخرى) صيدلة وهندسة طبية ( 

( لطالبة الماجستير  معايير الجودة في العناية المشدة)  مشرف مشارك في رسالة ماجستير بعنوان -

 2008قسم الهندسة الطبية عام  –المهندسة غادة سعد 
 مشرف مشارك على رسالة ماجستير في كلية الصيدلة  -

  , CRP    High sensitive  AntiB2 globuline antibodies القيمة التنبؤية للبروتين 

  2010السل  أيار اعداد الصيدالنية براءة أبو  

المصلي وفشل   Resistinدراسة العالقة بين مستويات الالمشاركة في لجنة الحكم في كلية الصيدلة : -

 2010) اعداد الصيدالني  مهند شبالق  ( نوقشت في نيسان القلب 

                المشاركة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في أمراض األطفال ) قسم االطفال (                  -

 للدكتورة لوسين زينية  تحت عنوان:

 (  2010) نوقشت أيار  دراسة الالنظميات القلبية عند األطفال باستخدام تخطيط القلب المستمر     

دراسة العالقة بين مستويات األديبونكتين  وفشل القلب المشاركة في لجنة الحكم في كلية الصيدلة : -

اعداد الصيدالنية صفاء احمد الحلو  نوقشت في أيار . تحديد شدة المرض واألهمية التشخيصية له في

2010 

المشاركة باالشراف على رسالة دكتوراة في الهندسة الطبية ) اعداد المهندسة رشا كامل ( ) قسم الهندسة  -

 2014جامعة دمشق (  –الطبية 

طالبة هال مصطفى تحت عنوان ) المشاركة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في التشخيص المخبري لل -

) قسم التشخيص المخبري  دراسة العالقة بين مستوى الغريلين الفعال وبعض األمراض القلبية الوعائية

 (2010 ) 
المشاركة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في التشخيص المخبري   للطالبة شيرين يوسف  ) قسم  -

  2010التشخيص المخبري (
حكم لنيل درجة الماجستير في التشخيص المخبري   للطالبة ماريا دعبول ) قسم  المشاركة في لجنة -

دراسة مستويات مضادات األكسدة عند مرضى اآلفات القلبية الوعائية في مشفى التشخيص المخبري ( )

 (2011الواساة الجامعي (  )

البالزمية   15 –ز والنمو )دراسة العالقة بين عاما التمايالمشاركة في لجنة الحكم في كلية الصيدلة  -

 ( 2011( اعداد الصيدالنية  رشا فهد  ) وفشل القلب

  دراسة العالقة بين مستويات الكوببتين  وفشل القلب()المشاركة في لجنة الحكم في كلية الصيدلة  -

 ( 2011اعداد الصيدالني  مؤتمن البكور ) 



وفشل القلب ( اعداد  3قة بين الغاالكتين ) تقييم العال   في كلية الصيدلةالمشاركة في لجنة الحكم  -

 2013الصيدالنية منى خيتي 

) تقييم مأمونية المحاليل الوريدية منخفضة التوتر ومعادلة    في كلية الصيدلةالمشاركة في لجنة الحكم  -

  2014التوتر ومعايير تطبيقها عند المرضى المقبولن في المشافي السورية ( اعداد الصيدالنية فداء باره 

تحت عنوان االستخدام غير المناسب  (ة  ماجستير في كلية الصيدلال ةالمشاركة في االشراف على رسال -

 2014اعداد الصيدالني حسام الدجاني  تمت المناقشة لألدوية القلبية عند المرضى المسنين ( 

تحت عنوان  كلية الطب البشري على رسالة الماجستي –اإلشراف  في قسم الطب المخبري المشاركة في  -

) عيار البروتين االرتكاسي التفاعلي عالي الحساسية ودراسة أهميته عند مرضى خناق الصدر غير 

 2015المستقر ( إعداد الدكتورة صفاء عبد الهادي الحو نوقشت  

 في قسم األمراض الباطنة  المشاركة في لجان الحكم 
د  رشيد السعدي تحت   2007لقلب  عام المشاركة في لجنة الحكم لنيل درجة دكتوراة في أمراض ا  -

 . : دور الدوبلر النسيجي المتشارك مع الدبيوتامين في اثبات عيوشية العضلة القلبيةعنوان 

لطالب الماجستير سامي أحمد  الباطنة العامة كة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في األمراض ارالمشا -

 (  2010)  النتائج الباكرة لعملية المجازات اإلكليلية تأثير القصور الكلوي اخفيف على :تحت عنوان 

كة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في األمراض النفسية للدكتور أمير جيهان بين  تحت عنوان رالمشا -

 ( 2010نوقشت ايار )  تحري االكتئاب لدى المرضى بعد احنشاء العضلة القلبية: 

 للدكتور كامل سليم حاتم تحتاألمراض االباطنة العامة  في ستير المشازكة في لجنة حكم لنيل درجة الماج -

 ( 2010نوقشت في تموز )  االختالطات الحادة للقثطرة القلبية العالجية اإلكليلية: عنوان

للدكتور بشر جوزيف العزام  األمراض االباطنة العامة كة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير رالمشا -

يوما لدى  30نقص الصوديوم ومعدل الوفيات أوتطور قصور قلب خالل  العالقة بين)عنوان تحت 

  2010)نوقشت في تشرين أول     (لألعلى  STاحتشاء العضلة القلبية الحاد المترافق مع تزحل  مرضى

) 

للدكتور نبراس عيسى ابراهيم  األمراض االباطنة العامة  كة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في رالمشا -

دور تخطيط صدى القلب في تقييم  عدم التزامن الميكانيكي القلبي عند مرضى قصور   :نوانتحت ع

 (2010 2)نوقشت في تشرين القلب 

للطالب مشرف أسعد الست األمراض االباطنة العامة   فيالمشازكة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير  -

 (  2010)  فات الدسامية عند البالغين (المراضة والوفيات بعد العمليات الجراحية لآل) تحت عنوان 

للطالب وسام مكة تحت عنوان المشازكة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في األمراض الداخلية   -

  2010الوعائية  ئين واألمراض القلبيةدراسة العالقة بين الهموسيست:

طالبة نور عوض  تحت لل  الباطنة العامةالمشازكة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في األمراض  -

 2010  ة عند مرضى التشمعاعتالل العضلة القلبيعنوان :

مستويات األلبومين المعدل باإلقفار عند مرضى النمط الثاني من الداء السكري مع االختالطات )  

 (2011(  ) الوعائية وبدونها وعالقتها بضبط السكر

مراض الداخلية  للطالب رضا البشوات تحت عنوان ) كة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في األالمشار -

 ( 2011( )  السعال المزمن األسباب والتدبير

كة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في األمراض الداخلية  للطالب ابراهيم قره بال  تحت عنوان المشار -

الزمة اإلكليلية الحادة لدى المرضى المت  AVRلألعلى في االتجاه  STالقيمة االنذارية لتزحل قطعة ) 

  2012شباط  نحو األعلى على االتجاهات األخرى STبدون تزحل 

المشاركة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في االمراض الداخلية للطالب محمد يوسف حسن تحت  -

الصمة الرئوية في مرضى الوراث االشتدادية غير المعلل للداء الرئوي االنسدادي المزمن عنوان )) 

COPD 2012 عوامل الخطورة والشيوع .)) 

))    المشاركة في لجنة الحكم على رسالة الماجستير في االمراض القلبية للطالب عيسى مهنا تحت عنوان -

 ((2012 دور الصدى القلبي في تقييم القدرة على تحمل الجهد

)) دقة السباعي بعنوان المشاركة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في االمراض القلبية للطالب أحمد  -

 القثطرة -االيكو القلبي ثنائي االبعاد في تشخيص امراض القلب الخلقية بالمقارنة مع الجراحة +/

2012.)) 

)    المشاركة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في االمراض القلبية للطالب فراس غفرجي تحت عنوان  -

خدام الدوبلر القلبي عند مرضى الداء القلبي االقفاري تقييم ضغط نهاية االنبساط للبطين األيسر باست

2012) 



الباطنة العامة  للطالب محمد عبد الهادي  المشاركة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في االمراض -

) انتشار سوء وظيفة البطين األيسر االنقباضيى واالنبساطية في األعمار فوق مرعي تحت عنوان 

 ( 2012وعو من االصحاء األربعين عاماً عند مجم

لمشاركة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في االمراض الجلدية للطالبة بسمة أحمد العتايلة  تحت ا -

 ( 2012) التخين والجلد عنوان 

المشاركة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في امراض األطفال ) قسم األطفال (  للطالب محمد يوسف  -

 (  2012ة واقع القناة األذينية البطينية الجزئية عند االطفال  ) دراسخليل تحت عنوان 

المشاركة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في االمراض الباطنة العامة  للطالب أيهم بربر بيشاني تحت  -

) اإلصابات الوعائية عند مرضى داء بهجت وتأثير الروزوفاستاتين في الوقاية الثانوية من هذه عنوان 

 ( 2012ات اإلصاب

المشاركة في لجنة حكم لنيل درجة الدكتوراه في االمراض الباطنة الغدد للدكتورة رشا سعسع  تحت  -

العالقة بين مستويات فيتامين د والمتالزمة االستقالبية لدى المراجعين لمشفى االسد الجامعي :  )عنوان 

 .(شاهد مع مطابقة –دراسة حالة 

 األمراض القلبية للطالب حسين فرهود تحت عنوان  االشراف على رسالة الماجستير في -

 2011 ( تطبيق المعالجة المسندة بالدليل عند مرضى احتشاء العضلة القلبية )      

 االشراف على رسالة الماجستير في األمراض القلبية للطالب صالح حيش تحت عنوان  -

 رايين االكليلية عبر الجلد عند المرضىأهمية تحميل االنورفاستاتين قبل اجراء التداخل على الش)      

 2011 (  المعالجين بمركبات الستاتين لمدة طويلة       

 االشراف على رسالة الماجستير في األمراض القلبية للطالب منهل السكعة تحت عنوان  -

 2011 ( مصير المجازات االكليلية على المدى البعيد عند المرضى العرضيت )     

 لة الماجستير في األمراض القلبية للطالب أحمد السباعي تحت عنوان االشراف على رسا -

 2011 ( دقة االيكو القلبي ثنائي االبعاد في تشخيص امراض القلب الخلقية بالمقارنة مع الجراحة + القثطرة )     

ت للطالب رأفت دحروج تحالباطنة العامة  في األمراض المشاركة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير -

 عنوان 

 العالقة بين مستوى الكريات البيض والوفيات عند مرضى احتشاء العضلة القلبية الذين تزيد اعمارهم)      

 2011 (  سنة 65عن        

 االشراف على رسالة الماجستير في األمراض الباطنة العامة للطالب مصطفى فطوم تحت عنوان  -

 البول عند القبول والوفيات على المدى القصير عند مرضىالعالقة بين المستويات المصلية لحمض )     

 2011 ( احتشاء العضلة القلبية      

 

 االشراف على رسالة الدكتوراه في األمراض القلبية للطالب حسين موال أوغلو تحت عنوان  -

 دراسة النتائج السريرية والتصويرية بعد زرع الشبكات المتراكبة عند مرضى لديهم اصابات)     

 2011 ( طويلة في الشرايين االكليليلة        

 المشاركة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في األمراض القلبية للطالب برهان شاويش تحت عنوان  -

 2011 (  STالقيمة االنذارية كمشعر ثاني عند مرضى احتشاء العضلة القلبية الحاد مع ارتفاع وصلة )      

 ستير في األمراض القلبية للطالب باسم الخويلدي تحت عنوان االشراف على رسالة الماج -

 في احتشاء العضلة القلبية  avrفي المسرى  STالقيمة االنذارية للطيف الكامل لتبدالت القطعة )     

 2011 ( نحو االعلى STالحاد في ارتفاع القطعة       

 بية للطالب نعيم الملقي تحت عنوان المشاركة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في األمراض القل -

 عند مرضى احتشاء العضلة القلبية الحاد مع تزحل Enoxaparin مع Fondaparinax مقارنة)     

ً  STوصلة       2011 (  لألعلىالمعالجين دوائيا

المشاركة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في األمراض القلبية للطالب محمد شكري الخطيب تحت  -

  عنوان

 دور المعالجة ما قبل الجراحية باالتورفاستاتين في الوقاية من حدوث الرجفان االذيني بعد)     

 2011 (  جراحة القلب      

 المشاركة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في األمراض القلبية للطالب كمي السعدي تحت عنوان  -

 ر قوي لالنذار عند مرضى احتشاء العضلة القلبية كمشع STأهمية التراجع الباكر الرتفاع القطعة )     

 2011 (  الحاد بعد تطبيق حاالت الخثرة      

تحت  محمد عالء االحمدحكم لنيل درجة الماجستير في األمراض القلبية للطالب  على رسالة االشراف -

 عنوان 



 بية الحاد عند المرضى الذينيوم من احتشاء العضلة القل 30دور االبليرنيون في انقاص الوفيات بعد )     

 20014 (  تطور لديهم سوء الوظيفة االنقباضية للبطين االيسر وقصور القلب      

 االشراف على رسالة الماجستير في األمراض الباطنة العامة للطالب عدي عبدو تحت عنوان  -

 لحاد ترافقه مع نسبة انتشار قصور الدرق تحت السريري عند مرضى احتشاء العضلة القلبية ا)     

 2011 ( اضطراب شحوم الدم      

 االشراف على رسالة الماجستير في األمراض القلبية للطالب أمجد الصعيدي تحت عنوان  -

 مقارنة البرازوغريل مع الكلوبيدوغريل عند مرضى خناق الصدر غير المستقر ومرضى االحتشاء)     

 2012 ( ياً()المعالجين دوائ STبدون ارتفاع الوصلة       

 المشاركة في لجنة حكم لنيل درجة الماجستير في األمراض القلبية للطالب صالح حاتم تحت عنوان  -

 دراسة القلب بالصدى القلبي باستعمال تقنية الدوبلر النسيجي تكشف عن انماط الضطراب سرعات )     

 2012 (  العضلة القلبية حسب شدة الداء القلبي االكليلي     

 كة في لجنة حكم لرسالة الماجستير في األمراض الباطنة العامة للطالبة زينة الوتار تحت عنوان المشار -

 العالقة بين بين مشعر كتلة الجسم والوفيات عند مرضى المتالزمة االكليلية الحادة المقبولين في)     

 2012 ( المشافي الجامعية       

تحت  مجد الدين الخطيباألمراض الباطنة العامة للطالب  رسالة الماجستير فيالمشاركة في لجنة حكم ل -

 عنوان 

 2012 (  معرفة عوامل الخطورة لدى الشباب الذكور المصابون بالمتالزمة االكليليلة الحادة)     

 تحت عنوان  مجد أبو حسناالشراف على رسالة الماجستير في األمراض الباطنة العامة للطالب  -

 غير المعروف مسبقاً وسوء وظيفة البطين االيسر عند مرضى الداء السكري انتشار قصور القلب)     

 2013 (  النمط الثاني      

 المشاركة في لجنة حكم لرسالة الماجستير في األمراض القلبية للطالب فرهود الصوص تحت عنوان  -

 دام االمواج فوقتقييم وظيفة البطين االيمن االنقباضية من خالل دراسة حركية المخرج باستخ)     

 2014 ( الصوتية      

 المشاركة في لجنة حكم لرسالة الماجستير في األمراض الصدرية للطالب المنذر مهنا تحت عنوان  -

 2013 (  COPDتواتر ارتفاع التوتر الرئوي عند مرضى الداء الرئوي الساد المزمن )     

 

 


