
שם משפחה (מנחה)שם (מנחה)תוארשם פרטישם משפחהשם העבודה
(מנחה)

ההשפעה של כבד שומני על מהלך וחומרת דלקת 

ריאות נרכשת בקהילה

נסיירויליאםר"דסליםב'אבו רג

 primary ciliaryהמאגר הלאומי לחולי 

dyskinesiaבישראל 

עמירבישראל'פרופרויטלאביטבול

-ביטוי חלבוני עקה והשפעתו על תהליכים עצביים

ניווניים במח החולדה בעקבות יתר לחץ דם כרוני

גרוסבלה'פרופעזאליה

האם ריבוי מי שפיר לעובר מעלה את הסיכון 

?לתסמונות כרומוזומליות

פרליץיוריר"דאלונהביליק

אפיון מודל ניתוח הצרת אבי העורקים בחולדות 

השוואה לפתולוגית היצרות המסתם האאורטלי 

בבני אדם

עטרשאולר"דאלעדברבר

התוצאות המיילדותיות של זירוז לידה עקב חשש 

למקרוזומיה

פרליץיוריר"דמיכלברודבקה

-היחס בין דלקת בדרכי השתן לרפלוקס שלפוחתי

בילדים מאזור הגליל המזרחי, אורטרי

נאסרואילר"דשבתאי שביבריל

תיקוף והערכת הדיוק של אלגוריתם דמותי לזיהוי 

סוג החומר של גופים זרים תוך עיניים לא 

.מתכתיים

סגלצביר"דדנהברקת

האם ניתן לצמצם את כמות הקרינה המזיקה של 

בדיקות הדמיה בילדים ובכך להפחית את הנזקים 

?הנלווים

לודראנתוני'פרופרועיגולן

מחקר השוואתי פרוספקטיבי בין רמות בילירובין 

הנמדדות בדם ורידי לאלו הנמדדות בגישה 

 בקרב פגים עם Bilispect-פוטומטרית במכשיר ה

צהבת

דינורגילר"דנירהלוי

 על galectin-3ההשפעה של ביטוי יתר של הגן 

היכולת ליצירת גרורות בתאי סרטן השד

-הקסנר

ארליכמן

גולדברגהדסהר"דצופית

מאפייני ארוע מוחי באוכלוסיה צעירה לעומת 

, אוכלוסיה מבוגרת שאושפזו במרכז הרפואי לגליל

2011-2013נהריה בשנים 

גרוסבלה'פרופעומריויינשטיין

השוואת עובי הרשתית החיצונית ועובי הרשתית 

הפנימית של חולי רטיניטיס פיגמנטוזה לאלו של 

אוכלוסיה בריאה

פיקליוסףר"דמאהרחביבאללה

קשר בין המצאות ביומרקרים בסרופ למורפולוגיה 

של נגע אטרוסקלרוטי בבדיקת טומוגרפיה 

ממוחשבת של הלב

מרמוראלון'פרופדנהשפיר-יהב

בחינת היתכנות זיהומים ויראליים כגורם ראשוני 

לחסימת פתחי דרכי הדמעות

- 'מוסקוביץ

היברט

פיקל יוסףר"דיערה

יתרונות וחסרונות - טיפול חדשני בשיליה חודרנית

והשוואה לשיטות קיימות

אופיראלה'פרופרעותמזוז

סביבה של -אפיון תאים וסמנים חיסוניים במיקרו

 ובחינת הקשר Bחולים בלוקמיה לימפוציטית מסוג 

בינם לבין סמים קליניים ותאיים למהלך המחלה

בראשטראנדרייר"דמשהמייזלס

בניתוח  C (MMC)- ספיגה סיסטמית של מיתומיצין

עיניים להורדת פטריגיום

פיקל יוסףר"דשמריתסונסינו

עבודות גמר של סטודנטים לרפואה



טיפול מניעתי נגד זיהומי קנדידה חודרניים 

סקר מדיניות רב , ביחידות טיפול נמרץ של היילוד

מרכזי בישראל

דינורגילר"דגלעדפיינמסר

 על היכולת c-Junהשפעת ביטוי יתר של החלבון 

ליצירת גרורות בתאי סרטן שד מן האדם

גולדברגהדסהר"דכרמלפינק

וניתוח  (fibroscan)אלסטוגרפיה של הכבד 

בריאטרי

נימר עאסי'פרופמעיןפרקין

+ CD34הפרדה של תאי גזע המאטופואטיים 

מדגימת דם פריפרי בעזרת טכנולוגיה חדישה 

לשימוש בהשתלות מח עצם אוטוגניות ואלוגניות

קלייןעופרר"דדודרודין

השפעת מגדר ודיכאון על דלקת ריאות נרכשת 

בקהילה

מיכל רז

אריאלה

בלוםארנוןר"ד

השוואת טיפול ראשוני בבצקת מקולרית עקב 

סכרת בין לייזר להזרקות תוך זגוגיתיות של אווסטין

פיקליוסףר"דסיוןשורצברד


