اسم الطالب

اسم المشرف

عنوان الرسالة
تاريخ االعتماد
تأثٌر مستخلصات البردقوش والكركدٌه والزعتر والعطرة على
 15-Dec-11خالٌا الدم السرطانٌة

دعاء محمد وصفى فارس

عبدهللا عساف محمود عابد

تمام فاٌز العبد مطر

فضل أكرم محمد الشرٌف

24-Jan-12

اٌهاب عبد اللطٌف محمد جابر

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

15-Oct-10

اكرم محمد رفعت هاشم الطاهر

بكر محمود حامد الزعبوط

15-Jul-11

العالقة بٌن األنماط المتعددة لكل من جٌنات  HLA-Gو -HLA
 Eواإلجهاض المتكرر غٌر معروف السبب فً قطاع غزة
Leptin Status and Some Biochemical
Parameters in Germ Cell Aplasia Among
Infertile Men in Gaza Strip
The Effect of Ramadan Fasting on
Anthropometric Measurements and some
Biochemical Parameters among Type2
Diabetic Patients in Gaza Governorate
Leptin status and some Biochemical
parameters in type 2 diabetic males with
diabetic nephropathy in Gaza Strip
Homocysteine levels of cardiovascular
disease Patients attending the cardiac unit at
El Shifa Hospital, Gaza Strip
Homocysteine levels in chronic Kidney
disease patients in Gaza Governorate, Gaza
Strip
دراسة جزٌئٌة ،بٌوكٌمٌائٌة ودموٌة ألطفال مصابٌن بمرض(
)الثالسٌمٌا من نوع بٌتا فً محافظة غزة
تفاضل بٌن بعض العقاقٌر الطبٌة فً معالجة مرضى السكر فً
قطاع غزة
تفاضل بٌن بعض العقاقٌر الطبٌة فً معالجة مرضى السكر فً
قطاع غزة
مستوٌات الهموسٌستٌن وبعض العوامل البٌوكٌمٌائٌة لدى
مرضى السكري النوع الثانً المصابٌن باعتالل الكلى فً مدٌنة
غزة
خطورة السمنة على الخصوبة عند الرجال فً قطاع غزة
تقٌٌم خطر اإلصابة بالبكتٌرٌا الحلزونٌة البابٌة على مرضى(
)القلب التاجً فً قطاع غزة
العالقة بٌن اإلجهاض المتكرر غٌر معروف السبب وأنواع
محددة من األحماض النووٌة الرٌبوزٌة الدقٌقة فً بالزما األم
حالة هرمون الجرٌلٌن وهرمون اللبتٌن وهرمون األنسولٌن فً
مرضى السكر النوع الثانً فً قطاع غزة
تشخٌص اللبتٌن وبعض العوامل الكٌمٌائٌة لدى النساء العقٌمات
فً قطاع غزة
لدى طالبات الجامعة  B12قٌاس مستوى الهٌموستاتٌن وفٌتامٌن(
الالتً ٌوجد لدٌهن أنٌمٌا نقص الحدٌد فً الفترة العمرٌة 22-18
)بقطاع غزة
تقٌٌم هرمون اللبتٌن وبعض عالمات وظائف القلب الحٌوٌة لدي
مرضً فشل القلب المحتقن فً قطاع غزة
تقٌٌم هرمون اللبتٌن وبعض عالمات وظائف القلب الحٌوٌة لدي
مرضً فشل القلب المحتقن فً قطاع غزة
" "ABOنسبة الطراز الجٌنً وااللٌالت المحددة لفصائل الدم(
)فً مجموعة فلسطٌنٌة
لدى الذكور من مرضى السكر من  Resistinدراسة هرمون(
)النوع الثانً فً قطاع غزة

اٌمن مصطفً سلٌمان ابو مصطفً ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

15-Oct-10

رامً رباح بدر ابو سٌدو

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

15-Sep-11

عبدهللا احمد عبد الرحمن ابو ندى

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

15-Sep-11

رامً منٌر زكرٌا الحداد

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

15-Jul-11

ماجد عبدالرحمن توفٌق جبرٌل

طارق محمد أحمد زاٌدة

15-Sep-09

ماجد عبدالرحمن توفٌق جبرٌل

طارق محمد أحمد زاٌدة

15-Sep-09

محمود كمال محمود النجار

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

26-Feb-12

طارق زٌاد عبد الرٌفً

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

21-Oct-12

رمزي علً عبدالرحمن منصور

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

24-Sep-13

هبة محمود عبدالعزٌز الشرفا

فضل أكرم محمد الشرٌف

27-Dec-11

فاطمة محمد جمٌعان ابو سنٌمة

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

15-Sep-11

دجانة محمد ابراهٌم ابو خاطر

بكر محمود حامد الزعبوط

15-Aug-12

صابرٌن عبدالجواد عبدهللا الشٌخ

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

05-Mar-13

محمد داود حسن اللحام

ٌوسف ابراهٌم علً الجٌش

16-Sep-12

محمد داود حسن اللحام

ٌوسف ابراهٌم علً الجٌش

16-Sep-12

لمٌاء صبحً جرٌر صقر

فضل أكرم محمد الشرٌف

26-Mar-13

مؤنس مروان فضل الهندي

بكر محمود حامد الزعبوط

26-Mar-13

سناء روحً جمعة الطوٌل

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

16-Sep-12

المعاٌٌر الكٌمٌائٌة والدموٌة فً النساء الحوامل فً محافظة غزة

رهام صبري عبدهللا حماد

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

16-Sep-12

دراسة مستوى الحمض األمٌنً الهٌموستٌن بٌن مرضى
السكري النوع الثانً فً محافظة غزة

شروق رأفت صبحً النخال

عبدالرؤوف على محمد
المناعمة

05-Mar-13

)الكشف عن السلمونٌال فً اللحم الطازج والمجمد فً قطاع غزة(

محمد بكر احمد ابو سكران

محمد عٌد حماد شبٌر

20-Mar-12

ابتسام حسن علً االسود

محمد عٌد حماد شبٌر

26-Apr-05

اشرف كامل محمد مسلم

عبدالرؤوف على محمد
المناعمة

21-Jan-07

اشرف كامل محمد مسلم

عبدالرؤوف على محمد
المناعمة

21-Jan-07

صوفٌا شحدة محمود زعرب

صالح الدٌن ٌوسف علً
جادهللا

31-May-05

سعٌد صادق سعٌد الغرة

فضل أكرم محمد الشرٌف

26-Apr-05

سمٌر إبراهٌم محمود أبو عٌد

فضل أكرم محمد الشرٌف

26-Apr-05

لمٌاء فٌصل رفعت ابو مرزوق

فضل أكرم محمد الشرٌف

05-Aug-06

سامً سعٌد العبد الدٌراوي

غاده انور خمٌس الزبدة

غاده انور خمٌس الزبدة
أمانً موسى أحمد غربٌة
فرٌد حسن علً ابو العمرٌن
أحمد خمٌس ٌوسف جراد

راوٌة إسماعٌل محمود أبونحلة

زاٌد محمد صابر حراره

حسام ٌوسف رباح قوٌدر
نضال سلٌم سلمان ابو حجٌر

نضال سلٌم سلمان ابو حجٌر
مازن مدحت مصطفى الزهارنة

حالة الهٌبسٌدٌن وعالقته ببعض المعاٌٌر الكٌمٌائٌة لدى األطفال
المرضى بأنٌمٌا نقص الحدٌد من عمر
( )12 - 6سنة فً مدٌنة غزة
فعالٌة التطعٌم ضد الدفتٌرٌا والتٌتانوس فً قطاع غزة
Occurrence of Salmonella SPP. In Hens
Eggs and their Environment in Certain Gaza
Strip Farms
Occurrence of Salmonella SPP. In Hens
Eggs and their Environment in Certain Gaza
Strip Farms
تحدٌد الطراز الجٌنً لفٌروس التهاب الكبد الوبائً من نوع C
لدى مرضى من قطاع غزة
فحص هرمون  BNPلدى مرضى فشل القلب المزمن فً قطاع
غزة
تعدد األشكال لجٌن  cyp2c19فً األطفال المصابٌن
بسرطانات الدم
مدى ارتباط أشكال الجنٌن  apoEومستوى الدهون فً كل من
مرضى القلب واألشخاص األصحاء

Anti Thyioid Antibodies in Palestinian
26-Jun-07
محمد عٌد حماد شبٌر
Women Suffering from Recurrent Abortion in
Gaza Strip
Significance of serum Levels of Copper and
نظام محمود عبد الهادي األشقر 13-Nov-05
Zinc in Type II Kiabetes, Hypertensive, and
Diabetic Hypertensive patients in Gzaz City
Significance of serum Levels of Copper and
نظام محمود عبد الهادي األشقر 13-Nov-05
Zinc in Type II Kiabetes, Hypertensive, and
Diabetic Hypertensive patients in Gzaz City
الصور الشائعة لجٌن  CYP2C19فً قطاع غزة
26-Apr-05
فضل أكرم محمد الشرٌف
دراسة وتشخٌص المٌكروبات اللتهابات الجهاز الهضمً فً
فضل أكرم محمد الشرٌف
 26-Apr-05أطفال قطاع غزة بواسطة "إكثار الحمض النووي" بً سً آر
والمزارع البكتٌرٌة والطرق المناعٌة والمٌكروسكوبٌة
تأثٌر العناصر النادرة على السائل المنوي عند مرضى العقم فً
31-May-05
عبدهللا عساف محمود عابد
مدٌنةغزة
Erythrocyte Alloimmunization among blood
Transfusion Dependent Thalssemic Patients
09-Sep-07
عبدهللا عساف محمود عابد
from Age twelvy years to twenty five years old
in gaza strip
Occurrence of Inherited Hemochromatosis
Among B- Thalassemia Intermediate and B14-Jun-05
فضل أكرم محمد الشرٌف
Thalassemia Minor Subjects in Gaza Strip
palestine
الجسٌمات المناعٌة الذائبة للغدة الدرقٌة وأنزٌم  GADفً مرض
14-Jun-05
عبدهللا عساف محمود عابد
السكر النوع األول فً غزة
Detection of Methicillin-Resistant
14-Jun-05
فضل أكرم محمد الشرٌف
Staphylococus Aureus in Nosocomial
Infection in Gaza Strip
Detection of Methicillin-Resistant
14-Jun-05
فضل أكرم محمد الشرٌف
Staphylococus Aureus in Nosocomial
Infection in Gaza Strip
التنوع فً الجٌن " كلبٌن  " 10فً مرض السكري النوع الثانً
26-Apr-05
فضل أكرم محمد الشرٌف
فً قطاع غزة
الكشف عن الكالمٌدٌا من ةعٌنات " مسمات " من عنق الرحم
باستخدام تقنٌة تفاضل سلسلة البولٌمٌر والغرض األنزٌمً المناعً

اٌاد أكرم سعٌد القوقا

محمد عٌد حماد شبٌر

14-Jun-05

فاتن محمد عبد الرحٌم علٌان

محمد عٌد حماد شبٌر

تقٌٌم كفاءة مطعوم التهاب الكبد من نوع  Bفً فئات عمرٌة
31-May-05
مختلفة من األطفال فً قطاع غزة

(Expression of the Multiple Drug Resistance
Associated Genes: MRP 1, LRP and BCRP
Among Leukemia Patients in Gaza strip)
مساهمة المٌاه العادمة الخارجة من مستشفى الشفاء فً انتقال
البكتٌرٌا المقاومة للمضادات الحٌوٌة
Microalbuminuria Among Types Diabetic
Patients in The Gaza Strip
The Genetic Polymorphism of RHD Among
Blood Donors in Gaza Strip, and its Reflection
on Blood Transfusion strategy
The Genetic Polymorphism of RHD Among
Blood Donors in Gaza Strip, and its Reflection
on Blood Transfusion strategy
" Single Nucleotide Polymorphism (E23K) of
DCNj11 Gene in diabetes Type 2 Patients in
Gaza"
Polymorphism in NOS3,ACE and PAL-1
Genes and Risk of Recurrent Spontaneous
Miscarriage in Gaza Strip
Comparison of Anti Cyclic Citrullinated
Protein 2 Serum Levels with Rheumatoid
Factor for the Diagnosis of Rheumatoid
Arthritis in Gaza Strip
DBY and CDY1 Genes Status in Idiopathic
male Infertility in Gaza Strip
Detection of some enzymes and transferrin
as early diagnostic markers for diabetic
nephropathy among type2 diabetic patients in
Gaza
Risk Factors Associated Helicobacter Pylori
Infection in Gaza, Palestine
some Biochemical Changes Associated With
Taking Oral Contraceptive Pills Among
Healthy Women in Gaza City
some Biochemical Changes Associated With
Taking Oral Contraceptive Pills Among
Healthy Women in Gaza City
تأثٌر أدوٌة خافضة للمناعة على الكلٌة لدى مرضى زراعة
الكلى فً قطاع غزة
 وعالقتهاVKORC1  وCYP2C9 األنماط األلٌلٌة للجٌنٌن
بأٌض عالج الوارفارٌن لدى المرضى الخاضعٌن لعالج
الوارفارٌن فً قطاع غزة
Risk Factors Associated with Coronary
Artery Disease (CAD) in Gaza)
" Association Between the Level of Growth
Related Hormones, Biochemical Profile and
Short Stature Among A group of Young Males
in Gaza"
Eneterobacter sakazakii and other Bacteria
in Powdered Infant Formulas in Gaza,
Palestine
Flow Cytometric Analysis of Acute Leukemia
Cases in Aseer Area KSA
Risk Factors of Cardiovascular Disease
Among Young Patients With Chronic Kidney
Disease in Gaza Strip

25-May-08

عبدهللا عساف محمود عابد

ًهانً حسنً صبحً السعدون

26-Apr-05

عبود ٌاسر رامز القٌشاوي

مً مروان محمود محسن

18-Feb-07

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

ًحسن ابراهٌم حسن الطٌب

26-Jun-07

فضل أكرم محمد الشرٌف

محمد اسماعٌل سلٌمان داود

26-Jun-07

فضل أكرم محمد الشرٌف

محمد اسماعٌل سلٌمان داود

06-Jan-08

عبدهللا عساف محمود عابد

اسامة محمد عطٌة حمدونة

22-Apr-08

فضل أكرم محمد الشرٌف

رامً جهاد محمد السلوت

22-Aug-07

محمد عٌد حماد شبٌر

بشرى محمد عبد الرازق سكٌك

22-Apr-08

فضل أكرم محمد الشرٌف

سحر محمود محارب حبٌب

26-Jun-07

محمد عٌد حماد شبٌر

شٌماء ولٌد شالش شبٌر

27-Mar-07

عبدالرؤوف على محمد
رنا محمد عبد المجٌد حسٌن ابو مغصٌب
المناعمة

15-Mar-09

بكر محمود حامد الزعبوط

ًإصالح محمد دٌاب أبو هان

15-Mar-09

بكر محمود حامد الزعبوط

ًإصالح محمد دٌاب أبو هان

15-Dec-11

بكر محمود حامد الزعبوط

سمٌرة محمد مصطفى أبو جٌاب

15-Jun-10

أحمد شاكرعبد اللطٌف محمدابو شعبانعبدهللا عساف محمود عابد

17-Aug-08

عبدهللا عساف محمود عابد

سامً حسن علً خوٌطر

26-Feb-08

محمد عٌد حماد شبٌر

حسام سمٌر رجب راشد

14-Sep-08

محمد عٌد حماد شبٌر

سحر سالم محمد أبو نصر

09-Sep-07

محمد عٌد حماد شبٌر

غادة دٌاب حسٌن رٌان

03-Feb-09

فضل أكرم محمد الشرٌف

رافت محمد ٌوسف محٌسن

Risk Factors of Cardiovascular Disease
Among Young Patients With Chronic Kidney
Disease in Gaza Strip
Occurrences of osteoporosis Among
Menopausal Woman in Gaza Strip
" Determination of Polymorphism in 15
Autosomal Short Tandem Repeat (STR) Loci
in The Palestinian Polpulation of Gaza Strip"
Cryptosporidiosis in Gaza Strip
"Early Markers for Diabetic Nephropathy in
Urine of Type 2 Diabetes Mellitus Patients in
Southern Gaza Strip"
Blood levels of protein c among intensive
cdare unit patients in Gaza,palestine
Immunodiagnosis of celiac Disease Among
Children with Chronic Diarrhea in Gaza Strip
(عالقة التعدد الشكلً لجٌنً "البٌتافٌبرٌنوجٌن" و"االنتٌجرٌن بٌتا3" )وحدوث اإلجهاض المتكرر فً قطاع غزة
(عالقة التعدد الشكلً لجٌنً "البٌتافٌبرٌنوجٌن" و"االنتٌجرٌن بٌتا3" )وحدوث اإلجهاض المتكرر فً قطاع غزة
Prevalence and Characteristics of the
Metabolic Syndrome in Women with
Polycystic Ovary Syndrome in Gaza Strip
A study of Parathyroid Harmone, Calcium,
and Phosphorus in Hemodialysis Patients at
Al- Shifa Hospital - Gaza - Palestine
التغٌرات البٌوكٌمٌائٌة المصاحبة للٌن العظام الغذائً فً األطفال
حتى سن ثالث سنوات فً قطاع غزة
Insulin Thyroid Stimulating Hormone and
Lipid Levels among Obese Adult Males in
Gaza Governorate
Thiopurine Methyltransferase Genotyping in
Childhood acute lymphonblastic leukemia
Patients in Gaza Strip
تقٌٌم وظائف الكبد والكلى لدى المرضى النفسٌٌن ومرضى
الصرع فً غزة
Assessment of Vitamin A, Zinc Iron in
Wasted Children Aged 6-24months old
Attending Ard El-insan Association Gazacenter
Germ Cell Aplasia Among Infertile Men in
The Gaza Strip
Germ Cell Aplasia Among Infertile Men in
The Gaza Strip
Antimullerian Hormone As A Predictor of
Ovarian Reserve And Ovarian Response in
IVF Candidates
المعاٌٌر البٌوكٌمٌائٌة للتعرض للرصاص لعمال محطات الوقود
فً قطاع غزة
Assessment of thyroid Function in pregnant
Women From Rimal health center, Gaza Strip
Organophosphorus Pesticides Poisoning
Among Children in Gaza City, Gaza Strip
Obestatin Status and Biochemical
Parameters among obese women in
Southern Gaza Strip

03-Feb-09

فضل أكرم محمد الشرٌف

رافت محمد ٌوسف محٌسن

26-Jun-07

محمد عٌد حماد شبٌر

هدى محمود نمر هنٌة

06-Jan-08

فضل أكرم محمد الشرٌف

مسعود سعٌد حسن ابو حلٌمة

12-Oct-08

عدنان ابراهٌم هاشم الهندي

احمد محمود محمد طبش

06-Jan-08

عبدالرحمن عبد الفتاح محمد ابو هاللمحمد عٌد حماد شبٌر

26-Mar-08

محمد عٌد حماد شبٌر

عهود رشاد رمضان صرصور

26-Mar-08

محمد عٌد حماد شبٌر

ًأحمد محمود مصطفى روب

26-May-13

فضل أكرم محمد الشرٌف

منال غانم محمد االسطل

26-May-13

فضل أكرم محمد الشرٌف

منال غانم محمد االسطل

04-Feb-08

عبدهللا عساف محمود عابد

ًوحٌد محمد عبد القادر موس

03-Feb-08

محمد عٌد حماد شبٌر

حسام محمود محمد ابو شمالة

20-Feb-05

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

ربا فهمً جمال مشتهى

20-Dec-09

ماهر عبدالرحمن عبدالحمٌد الجدي محمد عٌد حماد شبٌر

08-Jul-08

عبدهللا عساف محمود عابد

وائل محمد محمود حرب

15-Apr-10

محمد عٌد حماد شبٌر

رئٌسة خالد رباح المصري

14-Mar-10

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

مهند عبداللطٌف محمد طه

20-Dec-09

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

احمد زٌاد راجً طه

20-Dec-09

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

احمد زٌاد راجً طه

20-Dec-09

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

محمد مروان عطا لقان

13-Nov-05

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

عبد الرحمن ابراهٌم خلٌل حمد

20-Dec-09

رغدة عبداللطٌف عبداللطٌف راضً محمد عٌد حماد شبٌر

22-Apr-08

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

ًطه عبدهللا طه الشنط

15-Oct-11

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

خلود عبد الفتاح ابراهٌم عمران

هند محمود السٌد القطاوي

محمد عٌد حماد شبٌر

24-Jan-12

عماد محمد سعٌد الغرابلً

فضل أكرم محمد الشرٌف

15-Sep-11

عماد محمد سعٌد الغرابلً

فضل أكرم محمد الشرٌف

15-Sep-11

سامٌه محمد احمد ابوعودة

عبدالرؤوف على محمد
المناعمة

26-May-13

إٌمان صالح إبراهٌم الزمٌلً

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

15-Jul-11

علٌاء حسٌن سلمان السمٌري

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

15-Oct-11

أدهم محمد إبراهٌم جاد الحق

ماجد محمد اسماعٌل ٌاسٌن

15-Feb-11

محمد عبد القادر جمال الهندي

محمد عٌد حماد شبٌر

15-Apr-11

رأفت مهاجر سلمان التلبانً

بكر محمود حامد الزعبوط

15-Feb-11

ناهض عزات عبد عبد اللطٌف

عبدالرؤوف على محمد
المناعمة

15-Aug-10

عبدالرؤوف على محمد
محمود عبد الجلٌل عبد اللطٌف المناعمة
المناعمة

14-Mar-10

دروٌش بشٌر دروٌش القهوجً

محمد عٌد حماد شبٌر

15-Apr-11

اشرف جابر محمود شقلٌه

فضل أكرم محمد الشرٌف

26-Jun-07

لٌنا نمر عودة عبود

محمد عٌد حماد شبٌر

15-Jan-11

أمانً نعٌم إسماعٌل عزارة

فضل أكرم محمد الشرٌف

03-Feb-08

محمد علً محمود ابوعمرة

عبدالرؤوف على محمد
المناعمة

27-Mar-07

ناجى حامد محمد الحولى

بكر محمود حامد الزعبوط

31-May-05

دٌب جمعة دٌب الراعً

محمد عٌد حماد شبٌر

29-Jan-13

دٌب جمعة دٌب الراعً

محمد عٌد حماد شبٌر

29-Jan-13

بدرٌة فؤاد موسى السماك

فضل أكرم محمد الشرٌف

26-Nov-13

فعالٌة التطعٌم ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانٌة والسعال
الدٌكً فً أطفال غزة ،فلسطٌن
"Endothelial Nitric Oxide Synthase "eNOS
Gene Polymorphisms Nitric Oxide and
Progesterone Levels, in Idiopathic Recurrent
Pregnancy loss
"Endothelial Nitric Oxide Synthase "eNOS
Gene Polymorphisms Nitric Oxide and
Progesterone Levels, in Idiopathic Recurrent
Pregnancy loss
الجودة البكتٌرٌة لسلطة الخضار الطازجة المباعة فً مقاصف(
)المدارس والمطاعم فً قطاع غزة
Serum estradiol levels during controlled
ovarian hyperstimulation among in vitro
fertilization women from gaza
Ghrelin Status and some Biochemical
Parameters in obese Women from Southern
Gaza Strip
Risk Evaluation of Cigarette Smoking on
Adult Male Fertility in Nuseirat Area, Gaza
Strip
Iron Status of Pregnant Women and their
Newborns in Gaza
سٌستاتٌن سً والمؤشرات األخرى لإلعتالل الكلوي لدى
مرضى السكري النوع الثانً فً قطاع غزة
Antimicrobial Resistance for Enteric
Pathogens Isolated From Acute
Gastroenteritis Patients in Gaza strip,
Palestine
Prevalence of Mycoplasam gallisepticum in
the Ten Licensed Hatcheries in Gaza Strip,
Palestine
الكشف عن األجسام المضادة لإلرٌثروبٌوتٌن لدى مرضى
الغسٌل الكلوي الذٌن ٌعالجون باإلرٌثروبٌوتٌن المص ّنع وراثًٌا
Genetic Causes of Male Infertility in Gaza
Strip-Palestine: A combined Cytogenetic and
Y Chromosome Microdeletions Study
مدى انتشار النقص فً إنزٌم  G6pDبٌن األطفال المصابٌن
بفقر الدم التحللً فً غزة ،فلسطٌن
Amplification of X- and Y-ChromosomeSpecific Regions from Single Human
Blastomeres by Polymerase Chain Reaction
Determination of cagA and vacA Genotypes
and Evaluation of clarithromycin Resistance
of Helicobacter Pylori inflection in Gaza Strip,
Palestine
اللبتٌن ومستقبله فً الدم فً مرضى البدانة فً قطاع غزة
المعاٌٌر البٌوكٌمٌائٌة عند مرضى السكر النوع الثانً المصاحب
لعدم القدرة على االنتعاظ (االنتصاب) فً مدٌنة غزة
المعاٌٌر البٌوكٌمٌائٌة عند مرضى السكر النوع الثانً المصاحب
لعدم القدرة على االنتعاظ (االنتصاب) فً مدٌنة غزة
دراسة الطفرات المتعلقة فً جٌن الكونكسٌن  26المسؤول عن
الصمم الوراثً المتنحً الغٌر المرتبط بمتالزمة فً قطاع غزة

