بوسترات لبعض أبحاث جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية للمشاركة في معرض الباسل
لإلبداع واالختراع التاسع عشر
م
1
2
3
4

أسماء المشاركين

عنوان البوستر
طرائق تحليل المضاد الحيوي سيبروفلوكساسين ومشتقاته
الحرمان األنزيمي لألرجينين وتقييد النظام الغذائي كوسيلة لعالج
السرطان
الدور الوقائي لشرائح البولي إيتيلين لعملية التركيب الضوئي تجاه
األشعة فوق البنفسجية من نمط  UV-Bعند طحلبي األوغلينا
والكالميدوموناس
تأثير مستخلصات قشور الرمان الحلو كمواد مضادة للبكتيريا
وللفيروسات .

5

تقييم فعالية عينات العسل السوري كمثبطات لفعالية أنزيمات اليورياز
لدى بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري .

6

تقييم الفعالية المضادة للبكتيريا للزيوت العطرية المستخرجة من نباتات اكليل
الجبل والقويضة والزعتر البري المنتشرة في الساحل السوري.

7

دراسة كيمياضوئية لنبات االصطرك الطبي السوري

8

دراسة كيمياضوئية لنبات الغار النبيل السوري

9

تطبيقات األطر المعدنية العضوية ) (MOFsلتقنيات الفصل التحليلي

10

طرائق كهروكيميائية جديدة لتقدير كمية دواء براسوغرل باستخدام
أغشية انتقائية لألدوية

11

تحديد كمية دواء براسوغرل الحمضي في األشكال الحرة والصيدالنية
باستخدام أقطاب جديدة انتقائية االيون.

12
13

14

د .غفران قواس
د.محمد معروف
د.أسامة منصور
د .أمير الحاج صكر
د .وسام زم

د .عبدالكريم عياش
د .وسام زم
د .عزيز خضور
د .وسام زم
د .عزيز خضور
هال سليمان
د .ريم حرفوش
د .منال درويش
د .أسامة منصور
د .منال درويش
د .غنوة اسماعيل
د .أسامة منصور
د .منال درويش
د .غنوة إسماعيل
د .مريم درغام
روعة داود
يارا حمدان
د .أسامة منصور
د .غفران قواس
د .محمد أبوراشد
د .أمير حاج صكر
د .محمد هارون
د .دانيا ناشد
د .أمير حاج صكر
د .أمير حاج صكر
د .دانيا ناشد
د .محمد هارون
د .عماد نور الدين

تحضير شاش طبيعي مشبع بخالصات طبيعية لغايات عالجية ودراسة د .وسام زم
د .ريم حرفوش
فعاليته المضادة للجراثيم
د .قيس عبود
د .أيهم درويش
التحكم اليدوي االصطناعي باستخدام إشارات عصبية.
م .شادي علي
م .أحمد محمود
م .محمد حمود
التحكم بكرسي متحرك باستخدام التفاعل بين اإلنسان والحاسوب.
د .أحمد م .أحمد
د .أحمد س .أحمد
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15

دراسة العالقة بين خواص أصبغة أقمشة المتبدلة لونيا ودرجة حرارة
جسم اإلنسان.

16

تقليل استهالك الطاقة في  WBSsباستخدام االختبار اإلحصائي للكشف
عن بيانات مكررة.

17

تطوير الجزء العلوي لساق صنعية تعويضية

18

تأثير مرور التيار الكهربائي المباشر من خالل دم اإلنسان.

19

تصميم جسم شبكة جديدة السلكية آمنة.

20

تطبيق  Adaboostو  ANNللكشف التلقائي عن سرطان الثدي.

21

تأثير إنذار كاذب على التطبيقات الطبية في شبكةVANET.

22

تصميم وتطبيق جهاز هوائي لورك شخص مسن.

23

تطوير تشفير الحمض النووي لشبكات االستشعار الالسلكية لألجسام.

24

تأثيرات فقر الدم النفسية والجسدية عند طالبات جامعة األندلس
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د .فاتن عجيب
م .عال خساره
د .باسل يونس
صالح مسعود
يوسف أحمد
د.مثنى القبيلي
د .أحمد س .أحمد
د .يارا محمد
د .رياض النجار
م .غدير علي
د .جمانه دياب
د .أحمد س .أحمد
د .عبدالفتاح عباس
م .ورد أبو عمشه
خلود سويقات
فاطمة زرقا
د .بشرى معال
د .أحمد س .أحمد
د .غادة سعد
م .ألين سليمان
م .كرم معدي
م .أوس خضور
د .بشرى معال
د .أحمد س .أحمد
كرم سليم
د .فاتن عجيب
د .فادي متوج
علي أبو عجيب
أحمد محمود
د .بشرى معال
د .أحمد س .أحمد
أليسار جبور
بيتر سلوم
زهراء الخير
د .أسامة العنان
نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية
أ.د .عبدالكـــــــريم عيــــــاش

