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عادل ٌحٌى وداد

متالزمة سانفلٌبو تقرٌر حالة

ظافر بطً الشهري

دٌنامٌات العنف االسري

عوض دمحم احمد
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الكتاماس إنتاج بسٌودوموناس-بٌتا-الكشف عن وتجنب انزٌم مٌتالو
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 أمبك و مبل المنتجٌن بٌن،التوصٌف المظهري من إسبل
عزل السرٌرٌة من المضادات المتعددة الزائفة الزائفة الزنجارٌة
وبائٌات عدوى الفٌروس العجلً من المجموعة ألف بعد إدخال
اللقاح األحادي التكافؤ فً برنامج التحصٌن الوطنً فً المملكة
العربٌة السعودٌة
نشاط مضاد للبكتٌرٌا من النعناع (النعناع بٌبٌرٌتا) مقتطفات ضد
بعض الناشئة متعددة األدوٌة مقاومة مسببات األمراض البكتٌرٌة
البشرٌة
"القدرة المضادة للمٌكروبات من مستخلص مٌسواك (سالفادورا
بٌرسٌكا) مقارنة مع غسول الفم التجارٌة ضد مسببات األمراض
". دراسة سرٌرٌة ومختبرٌة:المٌكروبٌة عن طرٌق الفم
سلبً ستافٌلوكوتشً نوسوكومٌال إٌسوالتٌونس فروم-"كواغوالس
"ناجران رٌجٌون
 فً مرضى التهاب الكبدB "التنمٌط الجٌنً لفٌروس التهاب الكبد
المزمن فً جنوب غرب المملكة العربٌة السعودٌةB
 جنوب غرب،"تقٌٌم الجودة البكترٌولوجٌة لمٌاه الشرب فً نجران
المملكة العربٌة السعودٌة

DR. MOHAMMED
ANSAR QURESHI
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د دمحم سعٌد زاٌد

عنوان البحث الذي تم نشره
باللغة العربٌة
تأثٌر البنزٌن الضار على خالٌا الدم و
الحمض النووي للخالٌا فً الفئران
اصابة القولون والقلب بشظاٌا .اٌهما تبدأ
بالعالج
توزٌع األجسام المضادة للغدة الدرقٌة فً
األطفال السعودٌٌن للمصابٌن بداء السكر
من نوع  1وتأثٌرها على السٌطرة على
نسبة السكر فً الدم
محاسن ومساوى المرشد العلٌمى لحلقات
التعلم عن طرٌق المشكالت
وبائٌات فٌروس الروتا أ بعد ادراج التطعٌم
فى جدول التحصٌنات الوطنً فى المملكة
العربٌة السعودٌة
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Benzene induced hematotoxicity
and DNA damage in rats
Survival after penetrating
Shrapnel to the Heart and
Colon: Which Injuries to tackle
?First
Distribution of Thyroid
Autoantibodies in Saudi Children
with Type 1 DM and their Effect
on Glycemic Control
Pros and Cons of Subject Expert
and Tutorial Process Expert
Literature Overview.
Epidemiology if group A Rota
infection after the introduction of
monovalent vaccine in the
national immunization program
of Saudi Arabia

