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حبوث أعضبء هيئة التدريس للعبم  3417 – 3416قسن البنبت

الرلم
االسم الثالثً
1

2

نجالء عاطف

فوزٌه نوفل

3

شذى محمود الحاج ٌحً موسى

4

اعتدال عبدالرحٌم دمحم احمد

5

نادٌة علً اسماعٌل عٌساوي

6

اسماء دمحم طلبة دمحم عبدالعال

عنوان البحث الذي تم نشره
باللغة العربٌة
التاثٌر المخفف لحمض جلٌسرٌزن ضد
االثار الضارة لمركب دوكسوروبوسٌن
على الملب فً فئران التجارب
التشخٌص المبكر لعدوى الكاندٌدا الدموٌة
فً المستشفٌات فً نجران
تمٌٌم عوامل الخطورة فى التشخٌص المبكر
لسرطان الثدي فى منطمة نجران
معدل تغٌر ضربات الملب والتنظٌم
الالإرادي فً متالزمة مالبل االرتعاج
انتشار المشٌمة المتمدمة والعوامل الخطرة
المتسببة لها فً المملكة العربٌة السعودٌة
والسودان
الفائدة السرٌرٌة للمٌدكٌن فً المصل
كمؤشر بٌولوجً جدٌد لتمٌٌم سرطان الخلٌة
الكبدٌة
التغٌرات المحدثة بخالت الرصاص على
النسٌج الكلوى للجرذان البٌضاء البالغة
والدور الولائً لنبات الزنجبٌل  :دراسة
هستولوجٌة وهستوكٌمٌاءٌة مناعٌة

7

لطٌفة عبدالعالم الشٌبانً

عدوى التوكسوبالزما جوندي (داء المطط)
بٌن النساء الحوامل :العوامل المصاحبة
لمعدل انتشار الطفٌل فً االمصال

8

اعتدال عبدالرحٌم دمحم احمد

العاللة بٌن المشٌمة المتمدمة والعملٌات
المٌصرٌة المتكررة فً السودان والمملكة
العربٌة السعودٌة 4102-4102

9

لطٌفة عبدالعالم الشٌبانً

عدوى التوكسوبالزما جوندي (داء المطط)
بٌن النساء الحوامل :العوامل المصاحبة
لمعدل انتشار الطفٌل فً االمصال

عنوان البحث الذي تم نشره
باللغة االنجلٌزٌة
ameliorative effect of glycyrrhizic
acid against doxorubicininduced cardiotoxicity in rats
Early diagnosis of nosocomial
candida blood stream infections
in Najran –KSA
Evaluation of Risk Factors in
Early Diagnosis of Breast
Cancer in Najran Region
Heart Rate Variability and
Autonomic
Modulations in Preeclampsia
Prevalence and Risk Factors of
Placenta Previa in Saudi Arabia
and Sudan 2016
Value of serum Midkine as a
noval biomarker evaluating
hepatocellular carcinoma
Lead acetate induced changes
on the renal cortex of the adult
albino rats and the protective
role of zingiber official :
histological and immunity
chemical study
Toxoplasmosis infection among
pregnant women in Yemen:
factors associated with high
seroprevalence.
Association of Placenta Previa
with Repeat Cesarean Section
in Sudan and Saudi Arabia
2014-2015
Toxoplasmosis infection among
pregnant women in Yemen:
factors associated with high
seroprevalence.

حبوث أعضبء هيئة التدريس للعبم  3418 – 3417قسن البنبت

الرلم
االسم الثالثً
`
1

سناء بكري مصطفى

المشٌمة المتمدمة فً مستشفى نجران
الجامعً النسبة و عوامل الخطورة

شذى محمود الحاج ٌحً موسى

معدل تغٌر ضربات الملب فً الفترة األولى
من المخاض

اعتدال عبدالرحٌم دمحم احمد

تاثٌر عمر االم وتعدد الوالدات فً حدوث
المشٌمة المتمدمة

2
3

4

عنوان البحث الذي تم نشره
باللغة العربٌة

نادٌة علً اسماعٌل عٌساوي

استعمال االبرة الحلزونٌة عن طرٌك الجلد
إلغالق الغشاء البرٌتونى فى اصالح الفتك
االربى بالمنظار الجراحى من خالل
التجوٌف البرٌتونى عبر جدار البطن

5

اسماء دمحم طلبة دمحم عبدالعال

اآلثار الهستولوجٌة للبٌسفٌنول أ على الجهاز
التناسلً فى ذكور الجرذان البٌضاء البالغة

6

سناء بكري مصطفى

غرغرٌنا المصران فً منتصف الحمل مع
نتائج رائعة

7

8

اعتدال عبدالرحٌم دمحم احمد
اسماء دمحم طلبة دمحم عبدالعال

العاللة بٌن مؤشرات الصعوبة والتمٌز فً
اسئلة متعددة الخٌارات من النوع ا فً
االختبار التمدٌمً لعلم التشرٌح
آثار الجلوتامات أحادٌة الصودٌوم على نمو
الحصٌن فى الجرذان البٌضاء واألمهات
الحوامل

عنوان البحث الذي تم نشره
باللغة االنجلٌزٌة
Placenta previa in Najran
University hospital, Incidence
and risk factors
Heart rate variability during the
first stage of labour
Impact of Maternal Age and
Parity in incidence of placenta
previa
Percutaneous spiral looped
needle for peritoneal closure in
laparoscopic transabdominal
preperitoneal inguinal hernia
repair
Histological effects of bis phenol
A on the reproductive organs of
the adult male albino rats
Extensive Small Bowel
Gangrene in Mid-term
Pregnancy with Fruitful Outcome
Correlation between Difficulty
and discrimination indices of
Mcqs Type A in Formative in
Anatomy
Effects of monosodium
glutamate on hippocampus
development in albino rats and
pregnant mothers

