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  2021الي عام2017من عام بيان رسائل الماجستير المسجله بالقسم 

 عام عنوان الرساله االسم

احمد محمد عدنان  

 حلمى

اسفل المقارنه بين االثباط الحسى لمستوى العضله النخاعيه المنعظة و عضلة المستعرضه 

 الضلوع فى استئصال المراره بالنظار باستخدام الموجات فوق الصوتيه.

COMPARISON BETWEEN ULTRASOUND GUIDED ERECTOR 

SPINAE PLANE BLOCK VERSUS SUBCOSTAL TRANSVERSUS 

ABDOMINIS PLANE BLOCK IN LAPAROSCOPIC 

CHOLECYSTECTOMY. 
 

2021 

مريم سعد عبدالحميد ابو 

 النجا

ار العصب الوركى المأبضى باستخدام الموجات الصوتيه بواسطة عقار البوبيفاكين وحده او احص

 مع عقار كبربيتات الماغنسيوم فى جراحات القدم السكرى .

ULTRASOUND GUIDED POPLITEAL SCIATIC NERVE BLOCK 

USING BUPIVACAINE ALONE OR COMBINED WITH 

MAGNESIUM SULFATE FOR DIABTIC FOOT SURGERIES. 
 

2021 

يامن أحمد مجدى محمد 

 الدمياطى

COMPAROSON OF YLTRASOUND GUIDED SCIATIC NERVE 

BLOCK AND TIBIAL NERVE BLOCK IN ADDITION TO 

FEMORAL NERVE BLOCK FOR TOTAL KNEE 

ARTHROPLATY 

الظنوبى مقارنه بين استخدام الموجات فوق الصوتيه لتخدير العصب الوركى و العصب 

 باالضافة الى العصب الفخدى لعمليات تقويم مفصل الركبه الكلى

2020 

احمد يحيى محمود محمد 

 محفوظ

SPONTENEOUS VERSUS CONTROLLED VENTILATION 

TECHINIQUES FOR RIGID BRONCHOSCOPIC AIRWAY 

FOREIGN BODY REMOVAL IN CHILDREN 

بالتهويه المسيطر عليها الزالة االجسام الغريبة استخدام تقنية التهويه التلقائية مقارنه 

 الموجوده فى مجرى التنفس فى االطفال باستخدام المنظار الصلب للقصبات الهوائية

2020 

أحمد مأمون أحمد السيد 

أحمد   

COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE EFFECT OF 

LEVOBUPIVACINE VERSUS BUPIVACCAINE IN SPINAL 

ANAESTHESIA FOR ELECTIVE CESAREAN SECTION 

دراسة مقارنه بين تأثير عقار الليفوبوبيفاكين مقابل عقار البوبيفاكين فى التخدير النصفى 

 للوالدات القيصريه االختيارية

2020 

 PRE-EMPTIVE USE OF ORAL TRAMADOL VERSUS مريم محمد محمد حسين

PREGABALIN IN THE MANAGEMENT OF POSTOPERATIVE 

PAIN AFTER DIAGNOSTIC GYNACOLOGICAL 

LAPAROSCOPIC SURGERY 

فاعلية االستعمال الوقائى بالفم لعقار الترامادول مقابل عقار البريجابلين فى تسكين االلم الناتج 

 عن عمليات المنظار التشخيصية النسائيه

2020 

للحفاظ علي ضغط الدم الشرياني أثناء التخدير النصفي للوالدة األفدرين مقابل النور ابينفرين ريهام أبو الفضل ابراهيم 

 القيصرية األختيارية

2020 
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 EPHEDRINE VERSUS NOREPINEPHRINE FOR MAINTENANCE الجداوي 

OF AFTERIAL BLOOD PRESSURE DURING SPINAL 

ANAESTHESIA FOR ELECTIVE CESAREAN SECTION 

منة هللا عبد الحميد 

 خضر

للتقليل من نزيف ما بعد الوالدة القيصرية األختيارية تحت المخدر النصفي حمض الترانيكساميك  

TRANEXAMIC ACID FOR MINIMISING OF POST-PARTUM 

BLEEDING AFTER ELECTIVE CESAREAN SECTION UNDER 

SPINAL ANAESTHESIA 

2020 

باسم مدحت مصطفي 

 بدوي 

لمستوي العضلة النخاعية المنعظة باستخدام األحصار الجار فقاري بالمقارنة مع األثباط الحسي 

 الموجات فوق الصوتية في تسكين الم ما بعد عمليات استئصال الكلي

COMPARISON BETWEEN ULTRASOUND GUIDED 

PARAVERTEBRAL BLOCK VERSUS ERECTOR SPINAE PLANE 

BLOCK REGRDING POSTOPERATIVE PAIN RELIEF AFTER 

OPEN NEPHRECTOMY 

2020 

داليا أحمد أحمد محمد 

 العزب

% علي الكحه وبعض ديناميكيات الدم أثناء اخراج األنبوب في 2تأثير لجنوكايين القلوي 

 المرضي الخاضعين لجراحات المخ و األعصاب

"EFFECT OF ALKALINIED LIGNOCAINE 2% ON COUGH AND 

SOME HAEMODYNAMICS DURING  EXTUBATION OF  

PATIENTS UNDERGOING NEUROSURGERIES" 

2020 

محمد عبد السالم علي 

 علي الشهالي

"فاعلية اضافة عقار كبريتات الماغنيسيوم الي عقار بوبيفكين لتخدير مستوي العضلة البطنية 

 المستعرضة لتقليل الم ما بعد جراحة اصالح الفتق األربي "

"EFFICACY OF MAGNESIUM SULPHATE ADDED TO 

BUPIVACAINE IN TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK 

FOR POSTOPERATIVE ANALGESIA AFTER INGUINAL 

HERNIORRAPHY " 

2020 

محمد محمود محمد 

 عبده اسماعيل

"تخدير الضفيرة العنقية السطحية علي الجانبين في جراحات الغدة الدرقية : تقنية الموجات 

. "فوق الصوتية الموجهة مقابل تقنية المعالم التشريحية   

"BILATERAL SUPERFICIAL CERVICAL PLEXUS BLOCK FOR 

THYROID SURGERIES:ULTRASOUND GUIDED VERSUS 

ANATOMICAL LANDMARKS- BASED TECHNIQUE 

2020 

مشيرة السعيد محمد 

 يوسف

"دراسة مقارنة تسكين األالم عن طريق احصار العضلة البطنية المستعرضة و العصب الحرقفي 

العصب الحرقفي الخثلي بواسطة الموجات فوق الصوتية في تصليح الفتء األربياألربي و   

Postoperative analgesic efficacy of ultrasound-guided transversus 

abdominis plane block compared with ilioinguinal/iliohypogastric 

nerve block in inguinal hernia repair 

2020 

امدأحمد محمد ح "مقارنة بين األثباط الحسي المستمر باألسلوب الوحشي للسطح المنشاري الوربي و التخدير  

 المستمر خارج  األم الجافية علي عالج األلم بعد عمليات بضع الصدر

COMPARISON BETWEEN CONTINOUS SERRATUS ANTERIOR 

PLANE BLOCK AND THORACIC EPIDURAL ANALGESIA FOR 

POSTOPERATIVE THORACOTOMY PAIN MANAGEMENT 

2020 

مصطفي خلف مصطفي 

 خليفة

"المقارنة بين عقاري الديكسميديتومدين و النيتروجلسرين بالحقن الوريدي المستمر للخفض 

 المستحث لضغط الدم عند المرضي الخاضعين لجراحات تثبيت الفقرات

COMPARISON BETWEEN INTRAVENOUS 

2020 
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DEXMEEDETOMIDINE AND NITROGLYCERINE INFUSIONS 

FOR INDUCED HYPOTENSION IN PATIENTS UNDERGOING 

VERTEBRAL FIXATION SURGERIES 

تأثير عقار السجامادكس مقابل النيوستيجمين علي دزرة التدفق الزفيري في ذوي السمنة  مها مصطفي أمام

 المرضية بعد عمليات المنظار

SUGAMMADEX VERSUS NEOSTINGMINE ON PEAK 

EXPIARATORY FLOW RATE IN MORBIDLY OBESE PATIENTS 

FOLLOWING LAPAROSCOPIC SURGERY 

2020 

تخدير اللفافة الحرقفية بأستخدام الموجات فوق الصوتية مقابل التخدير القطني خارج الجافية  مروة سعيد محمد عناني

 في مرضي جراحة رأب المفصل الوركي النصفي

ULHRASOUND GUIDED FASCIA LLIACA BLOCK VERSUS 

LUMBAR EPIIDURAL ANALGESIA IN PATIENTS 

UNDERGOING HIP HEMI ARTHROPLASTY SURGERY. 

2020 

كريمان محمد ابراهيم 

 صالح الدين

مقارنة بين احصار العضلة القطنية المربعة و مستوي العضلة المستعرضة البطنية لتسكين األلم 

ات البطنفي جراح  

COMPARISON BETWEEN QUADRATUS LUMBO-RUM AND 

TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCKS FOR 

ANALGESIA IN ABDOMINAL SURGERIES 

2020 

عبد الرحمن عصام 

 الدين عمارة

فعالية الحقن العجزي بمساعدة الموجات فوق الصوتية و احصار العضلة القطنية المربعة في 

كيس األربي  في األطفال قبل سن المدرسةجراحات استئصال   

ULTRASOUND GUIDED CAUDAL BLOCK VERSUS 

QUADRATUS LAMBORUM BLOCK FOR INGUINAL 

HERNIOTMY IN PRESCHOOL CHILDREN 

2020 

محمد سيد سعد الدين 

 أبو شوشة

ي األحصار % ف0.25% و عقار البوبيفاكايين 0.25المقارنة بين تأثير عقار الليفوبوبيفاكايين 

 العجزي في األطفال في عمليات اصالح الفتق األربي .

COMPARISON OF THE EFFECTS  OF LEVOBUPIVACAINE 

0.25% AND BUPIVACAINE0.25% IN CAUDAL BLOCK IN 

CHILDREN UNDERGOING INGUINAL HERNIA REPAIR  . 

2020 

أحمد عبد الرحيم عبد 

 الحميد حماد

ئل في الكبار خالل جراحات ترقيع الشرايين التاجية بواسطة الموجات تقييم األستجابة للسوا

 الصوتية علي الوريد الوداجي الغائر مقابل مقياس القلب الكهربي

INTERNAL JUGUAR VEIN SONOGRAM VERSUS ELECTRICAL 

CARDIOMETRY FOR ASSESSMENT OF FLUID 

RESPONSIVENESS IN ADULTS UNDERGOING CORONARY 

ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY 

2020 

فاطمه الزهراء حسين 

 اسماعيل

EFFECT INTRAVENOUS ONDANSETRON 

DEXAMETHASONE,AND THEIR COMBINATION IN NAUSEA 

AND VOMITING IN CAESAREAN SECTION WITH SPINAL 

ANAESTHESIA 

الحقن الوريدى و  دراسة مقارنه بين تأثير عقارى اوندانسيترون و ديكساميثازون عن طريق

 الجمع بينهما على ااقئ و الغثيان المصاحبان للتخدير الشوكى فى الوالدة القيصرية

2020 

دراسة فعالية تسكين األالم عن طريق التخدير الموضعي في مستوي العضلة القطنية المربعة  ابراهيم الشحات

 الموجه بالموجات فوق الصوتية بعد عمليات الوالدة القيصرية  .

2020 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ULTRASOUND 

GUIDED QUADRATUS LUMBORUM BLOCK IN 

POSTOPERATIVE ANALGESIA AFTER CESAREAN SECTION 

 

محمد صالح محمد عبد 

 الجليل

مقارنة بين استخدام عقاري ديكساميديتوميدين و ميدازوالم عن طريق التسريب الوريدي 

ليات األختيارية بواسطة التخدير الشوكيللتهدئة خالل العم  

COMPARISON BETWEEN DEXMEDETOMIDINE AND 

MIDAZOLAM INTRAVENOUS INFUSION FOR INTRA-

OPERATIVE SEDATION DURING ELECTIVE PROCEDURES 

UNDER SPINAL ANAESTHESIA 

2020 

 INTRATHECAL DEXMEDETOMIDINE VERSUS عمرو محمد احمد كريم

INTRAVENOUS ONDANSETRON FOR PREVENTION OF 

SHIVERING AFTER SPINAL ANAESTHESIA IN ELECTIVE 

CAESAREAN SECTION 

2020 

 Efficacy of perioperative bisoprolol and ivabradine versus bisoprolol احمد محمد السيد علبه

for prevention of atrial fibrillation after coronary artery bypass 

grafting 

فاعلية البيسوبرولول مع االيفابرادين مقابل البيسوبرولول لمنع الرجفان االذينى ما بعد العمليه 

 فى مرضى ترقيع الشريان التاجى

2020 

مقارنة مابين عقار ديكسميديتومين و عقار فنتانيل عند األضافة الي عقار بيوبيفاكين في  محمد رؤوف أحمد ياقوت

خدير الصدري فوق الجافية في جراحات البطن العليا الكبريالت  

DEXMEDETOMIDINE VERSUS FENTANYL ADDED TO 

BUPIVACAINE IN THORACIC EPIDURAL FOR PATIENTS 

UNDERGOING MAJOR UPPER ABDOMINAL SURGERY 

2020 

يحيي حافظ السيد 

 حافظ  مرس ي

باستخدام الموجات الصوتية بواسطة عقار تخدير الضفيرة العصبية العضدية تحت الترقوي  

 بيوبيفاكاين وحده ٔاو مع عقار ديكسميديتوميدين في جراحات اليد والساعد

ULTRASOUND-GUIDED INFRACLAVICULAR BRACHIAL 

PLEXUS BLOCK USING BUPIVACAINE ALONE OR 

COMBINED WITH DEXMEDETOMIDINE FOR HAND AND 

FOREARM SURGERIES 

2020 

باسنت يوسف أحمد 

 يوسف

" تأثير إعطاء عقاري األوندانسيترون أو الجرانيسيترون أثناء إجراء العمليات القيصرية علي 

 االنخفاض في ضغط الدم و بطء عدد نبضات القلب قبل التخدير الشوكي"

Prespinal Administration of Ondansetron or Granisetron: Effects on 

Intraoperative Hypotension and Bradycardia During Cesarean 

Section 

2020 
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أحمد  عبد الرحيم عبد 

 الحميد حماد

تقييم األستجابة للسوائل في الكبار خالل جراحات ترقيع الشرايين التاجية بواسطة الموجات 

 الصوتية علي الوريد الوداجي الغائر مقابل مقياس القلب الكهربي

INTERNAL JUGUAR VEIN SONOGRAM VERSUS ELECTRICAL 

CARDIOMETRY FOR ASSESSMENT OF FLUID 

RESPONSIVENESS IN ADULTS UNDERGOING CORONARY 

ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY 

2020 

مصطفي محمود أحمد 

 محمود األسود

ام األحصار الجار فقاري بالمقارنة مع األثباط الحسي لمستوي العضلة النخاعية المنعظة باستخد

 الموجات فوق الصوتية في تسكين الم ما بعد عمليات بضع الصدر

ULTRASUND GUIDED THORACIC PARAVERTEBRAL BLOCK 

VERSUS ERECTOR SPINAE PLANE BLOCK FOR POST-

OPERATIVE PAIN RELIEF AFTER THORACOTOMY 

2020 

بمقارنة استخدام مساعدة الموجات فوق الصوتية مقارنة تحديد الحيز فوق الجافية في البالغين  سمر محمد  رجب  مرس ي

 بطريقة المقاومة التقليدية .

EPIDURAL SPAVE IDENTIFICATIOV IN ADULT COMPARING 

EPIDURAL ASSISTED ULTRASOUND VERSUS THE 

TRADITIONAL TECHNIQUE 

2020 

/ ياسمين رجب السيد 

 محمد

بالصفائح باستخدام الموجات فوق الصوتية لعالج االلم حقن الكورتيزون مقابل البالزما الغنية 

 المزمن للمفصل العجزي الحويصلي

ULTRASOUND GUIDED INJECTION OF STEROIDS VERSUS 

PLATELET RICH PLASMA FOR SACROILIAC JOINT 

CHRONIC PAIN MANAGEMENT 

2020 

ابل األحصار الجار فقاري ألستئصال الثدي الجذري األثباط الحسي الموجي لنواصب الفقار مق لينة جمال محمود رزق

 المعدل أحادي الجانب

ULTRASOUND GUIDED ERECTOR SPINAE PLANE BLOCK 

VEESUS PARAVERTEBRAL BLOCK IN UNILATERAL 

MODIFIED RADICAL 

MASTECTOMY 

2020 

االء أنور علي أحمد عبد 

 الرحمن

يونية المتزنه في عمليات األذن الوسطيالتخدير بالمواد الغير افيونيه مقابل األف  

OPIOID FREE VERSUS OPIOID BALANCED ANAESTHESIA IN 

MIDDLE EAR SURGE 

2020 

رؤي طارق توفيق علي 

 صبحي

دراسة مقارنة بين التنبيب الغير مرئي بأستخدام األيركيو و التنبيب المرئي بأستخدام السي ماك 

عمليات جراحة عامةدي بليد بمرضي يخضعون ألجراء   

COMPARISON BETWEEN BLIND INTUBATION THROUGH 

AIR Q AND VISUAL INTUBATION USING C- MAC D- BLADE IN 

PATIENTS PLANNED FOR GENERAL SURGERY 

2020 
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عملية جل في المحافظة علي الممر الهوائي أثناء  –دراسة مقارنة بين قناع الباسكا و األي  محمد صبري علي  رستم

 استئصال المرارة بالمنظار

COMPARATIVE STUDY BETWEEN BASKA MASK AND 1-GEL 

FOR AIRWAY MAINTENANCE DURING LAPAROSCOPIC 

CHOLECYSTECTOMY 

2020 

تأثير الحقن الوريدي لعقار الديكساميثازون مقارنة بالحقن حول العصب أثناء اعطاء دفعة  منال  علي حسن أحمد

ير الضفيرة العصبية ما بين العضلتين األجمعيتين باستخدام الموجات فوق واحدة من تخد

 الصوتية ألجراء مناظير الكتف الجراحية

EFFECT OF ADDING INTRAVENOUS VERSUS PERINEURAL 

DEXAMETHASONE IN SINGLE-SHOTUTRASOUND GUIDED 

INTERSCALENE BLOCK FOR ARTHOSCOPIC SHOULDER 

SURGERY 

2020 

راء السيد شوقي السيدأس األحصار الجار فقاري مقابل األثباط الحسي باألسلوب الوحشي للسطح العازل المنشاري الوربي  

 بأستخدام الموجات فوق الصوتية قبل العملية لتسكين الم ما بعد شق الصدر

PREEMPTIVE ULTRASOUND PARAVERTEBRAL BLOCK  

VERSUS SERRATUS  ANTERIOR PLANE BLOCK FOR 

POSTOPERATIVE PAIN RELEIF AFTER THORACOTOMY 

2020 

فعالية اضافة عقار الميدازوالم الي المخدر الموضعي في احصار مستوي العضلة المستعرضة  محمد ماهر فرهود

 لتسكين األلم بعد عمليات الوالدة القيصرية .

EFFICACY OF MIDAZOLAM ADDED TO LOCAL ANESTHETIC 

IN TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK FOR 

ANALGESIA FOLLOWING CESAREAN SECTION 

2020 

ريهام يسري سليمان 

 سليمان

تأثير احصار عصبا تحت الحجاج الموجه بالموجات الفوق الصوتية كمسكن لأللم ما بعد 

 جراحات األنف

THE EFFECT  OF BILATERAL ULTRASOUND GUIDED 

INFRORBITAL NERVE BLOCK FOR POSTOPERATIVE 

ANALGESIA AFTER NASAL SURGERIES 

2020 

المقارنة بين األثباط الحسي لمستوي العضلة الرافعة الشوكية القطنية و العضلة الرباعيه  علي ممدوح علي أبو شادي

 القطنيه باستخدام الموجات فوق الصوتية في جراحة الحوض و عظمة الفخذ العلوي

COMPARISON OF ULTRASOUND-GUIDED LUMBARA 

ERECTOR SPINAE PLANE BLOCK VERSUS 

TRANSMUSCULAR QUADRATUS LUMBORUM BLOCK IN HIP 

AND PROXIMAL FEMUR SURGERY 

2020 

هدير صالح أحمد محمد 

 الصعيدي

فعالية جرعة وريدية واحدة من عقار الديكساميثازون أثناء العملية في تسكين األم ما بعد 

 ة القيصريةالوالد

THE EFFICACY OF A SINGLE INTRAOPERATIVE DOSE OF 

INTRAVENOUS DEXAMETHASONE IN POST- CAESAREAN 

DELIVERY ANALGESIA 

2020 

حسام الدين أحمد حسن 

 محمد

مقارنة بين تأثير األحصار الجار فقاري و األحصار فوق الجافية المستمر حول العملية علي 

 عند المرضي البالغين الخاضعين لجراحات الكلي أحادية الجانبالمسار بعد العملية 

2020 
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COMPARISON BETWEEN EFFECT OF CONTINOUS 

PERIOPERATIVE PARAVERTEBBAL BLOCK AND EPIDURAL 

BLOCK ON THE POSTOPERATIVE COURSE IN ADULT 

PATIENTS UNDERGOING UNILATERAL RENAL SURGERIES 

مقارنة بين أستخدام الموجات فوق الصوتية الموجهه لتخدير العصب الفخذي مقابل اللفافة  مددينا رفقي محمد مح

 الحرقفية للسيطرة علي األلم بعد عمليات أعادة بناء الرباط الصليبي األمامي

COMPARATIVE STUDY BETWEEN  ULTRASOUND GUIDED 

FEMORAL NERVE BLOCK VERSUS FASCIA ILIACA BLOCK 

FOR POSTOPERATIVE ANALGESIA IN ANTERIOR CRUCIATE 

LIGAMENT RECONSTRUCTION SURGERIES 

2020 

سعاد خالد عباس عوض 

 هللا

 الصوتية بأستخدام الليفوبيوبيفيكين في جراحات القولون في األطفال

COMPARATIVE STUDY BETWEEN ULTRASOUND GUIDED 

BILATERAL QUADRATUS LUMBORUM AND CAUDAL BLOCK 

WITH LEVOBUPIVACAINE IN PAEDIATRIC 

2020 

جهاد محمد ابراهيم 

 الحلبي

البيوبيفاكين وحده داخل الصفاق او مع كبريتات الماغنسيوم أو الكيتامين لتسكين ألم ما بعد 

 عمليات المرارة بالمنظار .

INTRAPERITONEAL BUPIVACAINE ALONE,OR WITH 

MAGNESIUM SULPHATE OR KETAMINE FOR 

POSTOPERATIVE ANALGESIA AFTER LAPAROSCOPIC 

CHOLECYSTECTOMY 

2020 

 مقارنة بين عقار بيوبيفاكين مقابل عقار ليفوبيوبيفاكين في احصار العصب عن طريقة مستوي فادي طارق أنور خليل

 العضلة البطنية المستعرضة مستخدما الموجات فوق الصوتية في عمليات القيصرية تحت تأثير

 المخدر النصفي .

COMPARISON OF ULTRASOUND GUIDED TRANSVERSUS 

ABDOMINIS PLANE BLOCK WITH BUPIVACAINE VS 

LEVOBUPIVACAINE IN CESARIAN SECTION UNDERGOING 

SPINAL ANAESTHESIA 

2020 

أحمد صالح عبد العزيز 

 حموده

كيو و نزع األنبوب  –الل ايردراسة مقارنة بين تأثير نزع األنبوب الرغامي مستيقظا من خ

 عميقا فيما يتعلق الستجابة الدورة الدموية و المضاعفات التنفسية

COMPARATIVE STUDY BETWWEEN  THE EFFECT OF A 

WAKE EXTUBATION  THROUGH AIR-Q AND DEEP 

EXTUBATION AS REGARDS HAEMODYNAMIC  RESPONSE 

AND RESPIRATOY COMPLICATION S 

2019 

ء السيد أحمد حلمي اال

 غنيم

تقييم كفاءة األمبو اورا جين ) جهاز جديد لمجري الهواء فوق المزمار ( في المرضي 

 الخاضعين لجراحة الغدة الدرقية

ASSESSMENT OF AMBU AURAGAIN ( NEW SUPRAGLOTTIC 

DEVICE) IN PATIENTS UNDERGOING THYROID GLAND 

SURGERY 

2019 

العزيز رضوي صابر عبد 

 رسالن

دراسة مقارنة بين احصار العصب فوق الكتفي و الحبل الخلفي مجتمعين ز احصار العصب 

 البين األخمعي باستخدام الموجات فوق الصوتية لتسكين األلم بعد جراحات الكتف بالمنظار

ULTRASOUND GUIDED COMBINED SUPRASCAPULAR 

NERVE AND POSTERIOR CORD BLOCKS VERSUS 

2019 
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INTERSCALENE BLOCK FOR POST –OPERATIVE 

ANALGESIA AFTER ARTHROSCOPIC SHOULDER SURGERY 

سامح السيد متولي 

 محمود

مقارنة اضافة احصار العصب الصدري مقابل احصار العصب الوربي العضدي مع نخدير 

الوريدية الضفيرة العصبية العضدية فوق الترقوة في حاالت تسطيح الوصلة الشريانية 

 باستخدام الموجات فوق الصوتية

COMPARISON BETWEEN THE EFFECT OF ADDING PECS II 

VERSUS INTERCOSTOBRACHIAL NERVE BLOCK TO 

SUPRACLAVICULAR BLOCK IN SUPERFACIALIZATION OF 

ARTERIOVENOUS SHUNT SURGERY USING ULTRASOUND 

GUIDAN 

2019 

سلمي محمد محمد 

 مصطفي علي

التباين التنفسي في ذروة سرعة انقباضة الشرباتي كمؤشر ألستجابة السوائل للمرضي 

 الخاضعين لعمليات جراحة الشريان التاجي األلتفافية

RESPIRATORY VARIATION IN CAROTID ARTERY  PEAK  

SYTOLIC VELOCITY AS A PREDICTOR OF FLUID 

RESPONSIVENESS  IN  PATIENTS  UNDERGOING CORONARY 

ARTERY  BYPASS GRAFT  SURGERY 

2019 

شيماء فؤاد جمعة عبد 

 الواحد

استخدام عقار الديكسميديتوميدين مقابل الكيتوفول في تهدئة مرضي العناية المركزة أثناء 

 ادخال قسطرة  وريد مركزي باستخدام الموجات فوق الصوتية

DEXMEDITOMIDINE VEHRSUS KETOFOL IN SEDATION 

DURING ULRASOUND GUIDED CENTRAL VENOUS 

CATHETER INSERTION IN ICU PATIENTS 

2019 

مقارنة بين خليط جرعة منخغضة من الكيتامين و الميدازوالم بين الفينتانيل كأضافات الي  طارق وليد محمد نوار

 البيوبيفاكيين في التخدير النصفي للعملية القيصرية

THE EFFECT OF LOW DOSE KETAMINE COMBINED WITH 

MIDAZOLAM COMPARED TO FENTANYL AS ADJUVANTS TO 

INTRATHECAL BUPIVACAINE FOR CESAREAN SECTION 

2019 

االء محمود محمد 

 ابراهيم موافي

مقارنة بين خليط جرعة منخفضة من الكيتامين و الميدازوالم الي البوبيفاكيين وبين الفينتانيل  

في التخدير النصفي للعملية القيصرية  .الي البيوبيفاكيين   

.  ULTRASOUND GUIDED SERRATUS ANTERIOR PLANE 

VERSUS PARAVERTEBRAL BLOCK FOR POSTOPERATIVE 

ANALGESIA IN MASTECTOMY PATIENTS 

2019 

ساره محمد مصطفي 

 الجمل

السديلة التدويرية في األحصار الجار فقاري بأستخدام الموجات فوق الصوتية في اعادة بناء 

 عمليات الوجه و الفكين

ULTRASOUND GUIDED PARAVERTEBRAL BLOCK IN 

PATIENTS UNDERGOING MAXILLOFACIAL ROTATIONAL 

FLAP RECONSTRUCTION 

2019 
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األحصار العصبي لمستوي العضلة البطنية المستعرضة مقابل األحصار العصبي الجزعي  فؤاد فريد حلمي سعد ندا

 باستخدام الموجات الفوق صوتية في عمليات اصالح الفتق األربي في األطفال  .

ULTRASOUND GUIDED TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE 

BLOCK VERSUS ULTRASOUND GUIDED CAUDAL BLOCK  IN 

PEDIA TRIC INGUINAL HERNIA REPAIR 

2019 

عمرو سعد عبد الكريم 

 الحمراوي 

عقار الديكسميتيدوميدسن الي عقار البيوبيفاكيين في أحصار العصب ضافة جرعات مختلفة من 

 الفخذي في جراحات تغيير مفصل الركبة

EFFECT OF ADDING DIFFERENT DOSES OF 

DEXMEDENTMIDINE TO BUPIVACAIN IN FEMORAL NERVE 

BLOCK FOR TOTAL KNEE REPLACEMENT ARTHROPLASTY 

2019 

هشام فتحي عز الدين 

 خليل

أثير سوائل الوريد المدفئة مسبقا علي الوقاية من انخفاض حرارة الجسم أثناء العملية ت

 القيصرية

THE EFFECT OF PRE-WARMED INTRAVENOUS FLUIDS ON 

PREVENTION OF INTRAOPERATIVE HYPOTHERMIA IN 

CESAREAN SECTION 

 

2019 

االء محمد عبد السالم 

 ابراهيم سليمان

% في األثباط الحسي عبر 0.25ثالثة أحجام مختلفة من عقار البوبيفاكين  دراسة مقارنة بين

 العضلة البطنية المستعرضة باستخدام الموجات فوق الصوتية في األطفال .

COMPARATIVE STUDY OF THREE DIFFERENT VOLUMES OF 

BUPIVACAINE 0.25% IN ULTRASOUND GUIDED 

TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK IN PAEDIATRICS 

 

2019 

 Ultrasound guided quadratus lumborum block for post- operative بسنت محمد مدني

analgesia after hip arthroplasty 

دراسة التسكين الموضعي في العضلة القطنية المربعة كوسيلة للتسكين بعد عمليات تغير 

 المفصل الو

2019 

 عبد هللا جابر عبد العزيز

 

 

Ultrasound guided quadratus lumborum block for post- operative 

analgesia after hip arthroplasty 

دراسة التسكين الموضعي في العضلة القطنية المربعة كوسيلة للتسكين بعد عمليات تغير 

 المفصل الوركي

2019 



                                جامعة اإلسكندرية                                      

 كلية الطب                  

     قسم التخدير و العناية المركزة الجراحية

 
 

 

بي للعضلة القطنية المستعرضة باستخدام الموجات مقارنة األثباط الحسي األمامي مقابل الجان مايكل نادي نجيب بولس

 فوق الصوتية في عمليات الفتق األربي لألطفال

ULTRASOUND GUIDED QUADRATUS LUMBORUM BLOCK 

LATERAL APPROACH VERSUS ANTERIOR 

TRANSMUSCULAR APPROACH IN PEDIATRIC INGUNAL 

HERNIA REPAIR 

 

2019 

الجار فقاري بالمقارنة مع احصار العصب الصدري باستخدام الموجات فوق الصوتية األحصار  أحمد طارق الشرقاوي 

 في تسكين الم ما بعد استئصال الثدي الجذري المعدل

ULTRASOUND GUIDED PARAVERTEBRAL BLOCK VERSUS 

PECTORAL NERVE BLOCK FOR POST OPERATIVE PAIN 

RELEIF AFTER MODIFIED RADICAL MASTECTOMY 

2019 

األحصار الجار فقاري بالمقارنة مع احصار العصب الصدري باستخدام الموجات فوق الصوتية  حسام الدين ابراهيم نجم

 في تسكين الم ما بعد استئصال الثدي الجذري المعدل

ULTRASOUND GUIDED PARAVERTEBRAL BLOCK VERSUS 

PECTORAL NERVE BLOCK FOR POST OPERATIVE PAIN 

RELEIF AFTER MODIFIED RADICAL MASTECTOMY 

2019 

 COMPARISON BETWEEN ULTRASOUND GUIDED رانيا محمد فتح هللا علي

SUBCOSTAL TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK AND 

CONVENTIONAL SYSTEMIC ANALGESIA IN LAPAROSCOPIC 

CHOLECYSTECTOMY 

بالموجات الفوق صوتيه و المسكنات مقارنه بين تخدير المستعرضه تحت الضلع البطنية 

 التقليديه في عملية استئصال المرارة بالمنظار

2019 

ايمن فوزي السيد محمد 

 سلمونه

COMPARISON BETWEEN PARACORACOID AND 

COSTOCLAVICULAR ULTASOUND-GUIDED INERACAVICUL  

 BLOCK  FOR UPPER LIMB SURGRY 

عن طريق األسلوب الجار غدافي مقابل الضلع ترقوي  مقارنة األحصار العصبي التحت ترقوي

 باستخدام الموجات فوق الصوتية في عمليات الطرف العلوي

2019 
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  THE EFFICACY OF NALBUPHINE VERSUS FENTANYL AS سلوي محمد ايهاب سعيد

ADDITIVES TO BUPIVACAINE IN SPINAL ANAESTHESIA FOR 

INTERNAL FIXATION OF TIBIA 

عقار النالوفين مقارنة بعقار الفنتانيل كأضافة للبيوبيفاكين في التخدير النصفي لعمليات  تأثير

 التثبيب الداخلي لعظمة القصبة .

 

2019 

ليزا محسن ميخائيل 

 أرمنيوس

MAGNESIUM SULPHATE VERSUS DEXAMETASONE AS 

ADJUVANT TO BUPIVACAINE FOR PERIOPERATIVE 

ANALGESIA USING ULTRASOUND GUIDED BILATERAL 

RECTUS SHEATH BLOCK 

عقار كبريتات الماغنسيوم مقابل عقار ديكساميثازون كمساعد للبيوبيفاكين في تسكين األلم من 

 خالل األثباط الحسي لغالف العضلة المستقيمة باستخدام الموجات فوق الصوتية

 

2019 

محمد خليل محمد محمد 

 ياقوت

BUPIVACAINE- DEXTRAN MIXTURE FOR ULTRASOUND 

GIUDED TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK IN 

PEADIATRICS UNDERGOING INGUINAL HERNIA REPAIR 

خليط البيوبيفاكين و الديكستران في األحصار العصبي للعضلة البطنية المستعرضة الموجه 

 بالموجات فوق الصوتية في األطفال لعمليات اصالح الفتق األربي .

 

2019 

أحمد عالء الدين محمد 

 التهامي

MINMAL EFFECTIVE VLUME IN ULTRASOUND GUIDED 

SUPRACLAVICULAR BRACHIAL PLEXUS BLOCK USING 

MIXTURE OF BUPIVACAINE AND LIDOCAINE . 

الحد األدني للحجم المستخدم في تخدير الضفيرة العصبية العضدية فوق الترقوة باستخدام 

 الصوتية عن طريق مزيج من عقاري الليدوكين و البيوبيفيكينالموجات فوق 

2019 

 BASKA MASK VERSUS CLASSIC LARYNGEAL MASK AIR دعاء أحمد ممدوح علي

WAY FOR AIR WAY MAINTENANCE  DURING GENERAL 

ANAESTH 

 الكلي . قناع باسكا بالمقارنة بقناع الحنجرة الكالسيكي للتهوية الميكانيكية أثناء التخدير

 

2019 
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 COMPARATIVE STUDY BETWEEN ANALGESIC EFFECT OF رياض سعد رياض أبو زيد

ULTRASOUND GUIDED TRASVERSUS ABDOMINIS PLANE 

BLOCK AND IIIOINGUINAL /IIIOHYPOGASTRIC BLOCK IN 

OPEN PEDIATRIC  INGUINAL HERNIA REPAIR 

بأستخدام الموجات فوق الصوتية عن طريق مستوي دراسة مقارنة بين تأثير احصار العصب 

العضلة البطنية المستعرضة و أحصار حرقفي خثلي/ حرقفي اربي في تسكين األلم في جراحة 

 اصالح الفتق األربي في األطفال  .

 

2018 

 THE ANALGESIC EFFICACY OF ULTRASOUND GUIDED عمرو راغب عيبه

CONTINUOUS QUADRATUS LUMBORUM BLOCK VERSUS 

CONTINUOUS PARAVERTEBRAL BLOCK IN RADICAL 

CYSTECTOMY 

 

2018 

 حسام أسامه أحمد سرور

 

 

عقار البوتولينيو أ مقابل البيتاميثاسون حول األعصاب للوقاية من الم الطرف الشبحي لمرضي 

 بتر الساق تحت الركبه

Perineural injection of botulinum .A, Versus betamethasone in 

prevention of phantom limb pain in patients undergoing  below knee 

amputation 

2018 

تسكين حاالت جراحات الثدي أحادية الجانب غير التجميلية بأستخدام الموجات فوق الصوتية  عادل سعيد محمد عناني

 عن طريق اثباط حسي للسطح الصدري

ULTRASOUND GUIDED PECTORAL PLANE BLOCK IN 

UNILATERAL NON RECONSTRUCTIVE BREAST SURGERIES 

 

2018 

 DEXMEDETOMINE AND PROPOFL IN REDUCING أحمد الهامي حسين أحمد

POSTOPERATIVE DELIRIUM AFTER CARDAC SURGRY 

البروبوفول في الحد الهذيان ما بعد مقارنه بين التنقيط الوريدي لعقاري الديكسميديتوميدين و 

 اجراء عمليات القلب

 

2018 
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زينب محمود عبد الغني 

 عنبر

TRANASAL DEXMEDETOMIDINE AS A PREMEDICATION TO 

ENHANCE PATIENT SEDATION AND RECOVERY DURING 

AND AFTER ENDOSCOPIC RETROGRADE 

CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY 

طريق األنف كعقار تمهيدي لتعزيز تهدئة و افاقة المريض اثناء وبعد اليكسميديتوميدين عن 

 تنظير القنوات

2018 

محمد مصطفي عبد 

 الحميد

عقار الديكساميدوتوميدين مقابل عقار الكيتوروالك كعامل مساعد في احصار تحت الترقوة 

 الضفيرة العضدية باستخدام الموجات فوق الصوتية .

EFFECT  OF  DEXMEDETOMIDINE  VERSUS  KETOROLAC AS  

LOCAL  ANAESTHETIC  ADJUVANTS  ON  THE ONEST AND  

DURATION  OF  INFRACLAVICULAR   BRACHIAL  PLEXUS 

BLOCK 

 

2018 

دراسة مقارنة في تسكين األالم عن طريق احصار العضلة القطنية المربعة و عضلة البطن  أحمد ياسر محرم محمد

 الموجات فوق الصوتية في جراحات أسفل البطن الصغري في األطفال المستعرضه بأستخدام

COMPARATIVE STUDY BETWEEN ANALGESIC EFFICACY 

OF QUADRATUS LUMBORUM BLOCK AND TRANSVERSUS 

ABDOMINUS PLANE BLOCK IN CHILDREN UNDERGOING 

MINOR LOWER ABDOMINAL SURGERIES 

2018 

عقار الفنتانيل مقابل عقار الديكسميديتوميدين مع عقار البيوبيفاكين في تخدير الضفيرة  أحمد يحيي ابراهيم أحمد

العصبية فوق الترقوة لجراحات الوصلة الشريانية الوريدية لمرضي الغسيل الكلوي باستخدام 

 الموجات فوق الصوتية

FENTANYL VERSUS DEXMEDETOMIDINE WITH 

BUPIVACAINE IN ULTRASOUND GUIDED 

SUPRACLAVICULAR BLOCK IN HEAMODIALYSIS SHUNT 

SURGERIES 

2018 

فاعلية وضع ديكساميثازون جل علي انبوبة القصبة الهوائية مقابل حقن ديكساميثازون وريديا  محمد مصطفي البنا

 في تقليل التهاب الحلق ما بعد العمليات الجراحية في المرضي الغير مدخنين

EFFECTIVENESS OF DEXAMETHASONE GEL APPLIED ON 

ENDOTRACHEAL TUBE VERSUS INTRAVENUS 

DEXAMETHASONE IN REDUCING POST OPERATIVE SORE 

2018 
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THROAT IN NON SMOKER PATIENTS 

 

/ محمد شريف أحمد 

 فؤاد شعبان

الليدوكايين لعمليات استئصال دراسة مقارنة بين الحقن الوريدي و خارج األم الجافية لعقار 

 الرحم عن طريق فتح البطن

COMPARITIVE STUDY BETWEEN INTRAVENOUS AND 

EPIDURAL LIDOCAINE FOR TOTAL ABDOMINAL 

HYSTERECTOMY 

2018 

أحمد محمد محمد رباح 

 عبد الال

لعضلة البطنية األثباط الحثي الموجي باألشعة فوق الصوتية عبر العضلة المربعة القطنية مقابل ا

 المستعرضة في مرضي استئصال المرارة بالمنظار

ULTRASOUND GUIDED QUADRATUS LUMBORUM BLOCK 

VERSUS  TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK IN 

PATIENTS UNDERGOING LAPAROSCOPIC 

CHOLECYSTECTOMY 

2018 

عصام محمود محمود 

 صالح الدين

 الصوتية في األحصار العجزي في األطفال البدناءفاعلية استخدام الموجات فوق 

EFFICACY OF ULTRASOUND GUIDED  CAUDAL BLOK IN 

OBESSE CHILDREN 

2018 

مقارنة بين قسطرة الوريد الوداجي الداخلي و الوريد األبطي تحت الترقوة باستخدام الموجات  اية عيس ي أحمد الديب

 فوق الصوتية في مرضي العناية المركزة .

A COMPARITIVE STUDY BETWEEN ULTRASOUND-GUIDED 

INTERNAL JUGULAR VEIN CANNULATION AND 

INFRACLAVICULAR AXILLARY VEIN  CANNULATION IN ICU 

PATIENTS 

 

2017 
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زينب مصطفي توفيق 

 محمد علي

عقار السوجامادكس مقابل عقار النيوستجمين لعكس استرخاء العضالت بعد اعطاء عقار 

 الروكورنيوم في األطفال الخاضعين ألصالح الفتق األربي

SUGAMMADEX VESUS NEOSTIGMINE FOR REVERSAL OF 

ROCURONIUM INDUCED MUSCLE RELAXATION  IN 

INFANTS UNDERGOING INGUINAL HERNIA REPAIR 

2017 

مي محمد علي أحمد 

 الطيب

لوريدي قبل العمليات علي منع ألم التورنيكية مقارنة بين تأثير الديكسمديتوميدين و الكيتامين ا

 في التخدير الوريدي الموضعي

PREOPERATIVE INTRA VENOUS DEXMEDETOMIDINE 

VERSUS KETAMINE INFUSION FOR PREVENTION OF 

TOURNIQUET PAIN IN INTRAVENOUS REGIONAL 

ANAESTHESIA 

 

2017 

أميرة عادل حسن حسن 

 يوسف

و انبوبة القصبة الهوائية القياسية أثناء جراحات البطن السفلية  40أورا مقارنة بين األمبو 

 األختيارية

COMPARISON OFAMBU AURA40 AND STANDARD 

ENDOTRACHEAL TUBE DURING ELECTIVE LOWER 

ABDOMINAL SURGERIES 

 

2017 

عبد الرحمن محمد عبد 

 هللا مرس ي

المستمر للعصب الفخذي و القناة الضامة أثناء و ما بعد مقارنة بين تسكين األلم بعد األحصار 

 عملية التغيير الكلي لمفصل الركبه

COMPARISON BETWEEN CONTINUOUS FEMORAL NERVE 

AND ADDUCTOR CANAL BLOCK FOR INTRA- AND 

POSTOPERATIVE ANALGESIA IN TOTAL KNEE 

ARTHROPLASTY 

 

2017 

حصار للجزء بين أألخمعي للضفيرة العضدية العصبية باستخدام الموجات فوق تقييم كفاءة األ أميرة علي فتحي

 الصوتية وحيدا كتقنية تخديرية في جراحات الكتف الصغري

EFFICACY OF ULTRASOUND GUIDED INTERSCALENE 

BRACHIAL PLEXUS BLOCK AS A SOLE ANAESTHETIC 

2017 
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THCHNIQUE IN MINOR SHOULDER SURGREIES 

 

دراسة مقارنة بين تنبيب القصبة الهوائية باستخدام منظار الفيديوسي ماك ذو النصل دي  محمد محمود عبد الفتاح

 للحنجرة و منظار الفيديو كينج للحنجرة

A COMPARITIVE STUDY BETWEEN C-MAC D-BLADE VIDEO 

LARYNGOSCOPE AND KING VIDEO  LARYNGOSCOPE IN 

ENDOTRAACHEAL INTUBATION 

2017 

محمود السيد محمد 

 منيس

مقارنة بين تأثير األحصار المستمر للعصب  داخل قناة المقرب و األحصار المستمر للعصب 

 الفخدي علي الحال في وقت مبكر بعد عملية تقويم مفصل الركبة الكلي .

 

COMPARISON BETWEEN EFFECTS OF CONTINUOUS 

ADDUCTOR CANAL BLOCK AND CONTINUOUS FEMORAL 

NERVE BLOCK ON EARLY POST OPERATIVE COURSE 

AFTER TOTAL KNEE ARTHROPLASTY 

 

2017 

محمد أحمد عادل 

 عكاشة

استخدام األبرة ذات الجدار الرفيع بالمقارنة مع أستخدام طريقة القسطرة علي األبرة لتركيب 

وجات فوق الصوتيةالقسطرة المركزية في العرق الودجي الداخلي لألطفال بأستخدام الم  

 

ULTRASOUND- GUIDED THIN- WALL NEEDLE TECHNIQUE 

VERUS CANNULA- OVER- NEEDLE TECHNIQUE IN 

INTERNAL JUGULAR VEIN CATHETERIZATION IN INFANTS 

 

2017 

طريق  فعالية اضافة عقار الديكسميدتوميدين الي عقار بيوبيفاكين في أحصار العصب عن أحمد عقيل فوزي النزهي

مستوي العضله البطنية المستعرضه مستخدما الموجات فوق الصوتية في عمليات استئصال 

 الرحم عن طريق البطن تحت تأثير المخدر الكلي .

EFFECTS OF ADDITION OF DEXMEDETTOMIDINE TO 

BUPIVACAINE IN TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK 

IN ABDOMINAL HYSTRECTOMY 

 

2017 

محمد مهاب  هاني

 مصطفي

تأثير الديكساميثازون المضاف الى البيوبيفاكان الحصار اللفافه الحرقفيه باستخدام الموجات 

 فوق الصوتيه على تسكين االم مابعد عمليه تثبيت كسر عظمه الفخذ

EFFICACY OF DEXAMETHASONE ADDED TO BUPIVACAIN 

USING ULTRASOUND GUIDED FASCIA ILIACA 

COMPARTMENT BLOCK FOR POSTOPERATIVE ANALGESIA 

A FRACTURE FEMUR SURGERY 

2017 
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صالح عبد العزيز محمد 

 محفوظ

الصوتية تقييم الستجابة للسوائل في األطفال خالل عمليات القلب الخلقية باستخدام الموجات 

 علي الوريد الودجي الغائر

ASSESSMENT OF FLUID RESPONSIVENESS IN CHILDREN 

UNDERGOING SIMPLE CONGENITAL HEART SURGERY 

USING SONOGRAM OF INTERNAL JUGULAR VEIN 

2017 

ير الوريدي األجمالي في دراسة المقارنة بين الكيتامين و الفينتانيل  مع البروبوفول في التخد أسماء سمير زكريا حبيب

 العمليات الصغري الطارئة لألطفال

A COMPARATIVE STUDY BETWEEN VERSUS FENTANYL 

WITH PROPOFOL AS TOTAL INTRAVENOUS ANESTHESIA IN 

PEDIATRIC EMERGENCY MINOR SURGICAL PROCEDURES 

2017 

أحمد محمد محمد ابو 

 غازي 

الهوائية بأستخدام منظار ماكنتوش للحنجرة و منظار دراسة المقارنة بين تنبيب القصبة 

 بوروسكوب األفعواني ذو ناقل تسلسلي عام .

A COMPARATIVE STUDY BETWEEN USING MACINTOSH           

LARYNGOSCOPE AND USB BORESCOPE SNAKE ENDOSCOPE 

IN ENDOTRACHEAL INTUBATION 

 

2017 

ايهاب درويش محمد 

 الصباغ

ما بعد صحو تخدير السيفوفلوران لألطفال باستخدام عقار الديكسميدتوميدين او منع هياج 

 الفنتانيل او البروبوفول

EMERGENCE AGITATION PREVENTION AFTER 

AEVOFLURANE ANAESTHESIA IN PAEDIATRIC PATIENTS 

USING DEXMEDETOMIDINE, FENTANYL OR PROPOFOL 

2017 

محمد فوزي فتح هللا ابو 

 زهو

تأثير اضافة عقار الديكساميثازون الي عقار البيوبيفاكين لتخدير العضلة البطنية المستعرضه 

 بمساعدة الموجات فوق الصوتية في األطفال

EVALUATION OF DEXAMETHASONE AS AN ADDITIVE TO 

BUPIVACINE FOR ULTRASOUND GUIDED TRANSVERSUS 

2017 
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ABDOMINIS PLANE BLOCK IN PEDIATRIC PATIENTS 

 

ايناس عبد السالم عبد 

 القادر مطراوي 

عقار الماغنسيوم مقارنة بالبيثيدين مع البيوبيفاكين في تخدير الحبل الشوكي في الوالدة 

 القيصرية األختيارية للوقاية من األرتجاف

COMPARATIVE STUDY BETWEEN INTRATHECAL 

MAGNESIUM AND PETHIDINE WITH BUPIVACAINE FOR 

PREVENTION OF SHIVERING IN ELECTIVE CESAREAN 

SECTION 

 

2017 

نهي محمد السيد 

 املستكاوي 

تأثير التسريب الوريدي لعقار سلفات الماغنسيوم أثناء التخدير الشوكي علي تسكين األلم بعد 

 عمليات الوالدة القيصرية .

EFFECT OF INTRAVENOUS MAGNESIUM SULPHATE 

INFUSION DURING SPINALANAETHESIA ON 

POSTOPERATIVE PAIN FOLLOWING CAESAREAN SECTION 

 

2017 

ايمن ابراهيم مصطفي 

 كمال

عقار الديكسميديتوميدين مع عقار البوبيفاكين في األثباط الحثي الثنائي تحت الضلعي عبر 

ليات العضلة البطنية المستعرضة بمساعدة األشعة فوق الصوتية في تحسين التسكين بعد عم

 استئصال المرارة بالمنظار

DEXMEDETOMIDINE WITH BUPIVACAINE IN ULTRASOUND 

GUIDED BILATERAL SUBCOSTAL TRANSEVERSUS 

ABOMINIS  PLANE BLOCK FOR POSTOPERATIVE 

ANALGESIA AFTER LAPAROSCOPIC POSTOPERATIVE 

ANALGESIA AFTER LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY 

2017 

فتحي محمد  محمود

 ابراهيم

 

دراسة تأثير الماغنسيوم المضاف الي بيوبيفاكيين ألحصار العصب الفخدي علي تسكين األم ما 

 بعد العملية الجراحية في حالت اصالح الرباط الصليبي األمامي

2017 
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EFECT OF MAGNESIUM ADDED TO BUPIVCAINE FOR 

FEMORAL NERVE BLOCK ON POST OPERATIVE  

ANALGESIA IN PATIENTS UNDERGOING ANTERIOR 

CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION 

 

مقارنة بين التخدير الشوكي في وضع الجلوس و الوضع الجانبي األيسر في العملية القيصرية  طارق فتحي كشك

 من حيث تأثيرؤها علي ديناميكا الدم و خصائص التخدير

COMPARISON BETWEEN SITTING AND LEFT LATERAL 

POSITION FOR SPINAL ANESTHESIA IN CAESAREAN 

SECTION REGARDING THEIR EFFECT ON HEMODYNAMICS 

AND BLOCK CHARACTERISTICS 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 2021الي عام 2017بيان بالرسائل الدكتوراة المسجلة بالقسم من عام 

  عنوان الرسالة االسم

الرعاية ما بعد الجراحة لمرضي جراحة القلب : نهج بروتوكولي نحو تعزيز التعافي مقابل  مصطفي ابراهيم حلوج             

 النهج التقليدي .

POSTOPERATIVE CARE OF CARDIAC SURGERY PATIENTS: 

A PROTOCOLIZED APPROACH TOW ARDS ENHANCED 

RECOVERY VERSUS THE CONVENTIONAL APPROACH  

2021 

مؤشر مقاومة الدوبلر الكلوي كمتنبىء بعد العمليات الجراحية الكبري في القولون و المستقيم  رشا فتح خفاجة صالح

 باستخدام وسيلتين مختلفتيم الدارة السوائل .

RENAL DOPPLER RESISTIVE INDEX AS A PREDICTOR OF 

2021 
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RENAL OUTCOME AFTER MAJOR COLORECTAL SURGERY 

UTILIZING TWO DIFFERENT FLUID MANAGEMENT 

STRATEGIES 

تأثير الشروط المسبقة االقفارية البعيدة علي اصابة الكلي ما بين المرضي الذين يخضعون   ايهاب تقي مصطفي محمد           

 لعمليات جراحة القلب المفتوح.

EFFECT OF REMOTE ISCHEMIC PRECONDITIONING ON 

KIDNEY INJURY AMONG PATIENTS UNDERGOING OPEN 

HEART SURGERY  

2021 

األثباط الحسي األمامي للعضلة القطنية المربعة علي الناحيتين مقابل عقار المورفين فوق األم   محمد ممدوح  محمد قطب          

 الجافية في جراحة توصيل الشريان األورطي بشريان الفخذ علي الناحيتين تحت التخدير العام.

BILATERAL QUADRATUS LUMBORUM BLOCK VERSUS 

EPIDURAL MORPHINE IN AORTOBIFEMORAL BYPASS 

GRAFT SURGERY UNDER GENERAL ANAESTHESIA 

2021 

دراسة نسبة اللكتات األولية و عدم أنتظامها ) دلتا لكتات (  في الدم الدم لتحديد معدل  ظريف فرج ظريف عازر          /

 المضاعفات و الفيات في مرضي األصابات  

STUDY OF INITIAL BLOOD LACTATE AND DELTA 

LACATATE AS EARLY PREDICTOR OF MORBIDITY AND 

MORTALITY IN TRAUMA PATIENTS 

2021 

دراسة مقارنة بين عقاري الديسفلوران و السيفوفلوران من حيث الديناميكية الدكوية و التعافي  سارة محمود عفيفي أحمد        

عين لجراحة تكميم المعدة بالمنظار  في مرضي السمنة الخاض  

COMPARATIVE STUDY BETWEEN DESFLURANE AND 

SEVOFLURANE REGARDING HAEMODYNAMICS AND 

RECOVERY PROFILES IN OBESE PATIENTS UNDERGOING 

LAPAROSCOPIC SEEVE GASTRECTOMY  

2021 

 محمد صبري محمد شعت   

 

 

 

 

فاعلية القياس غير التدخلي للهيموجلوبين في المرضي الخاضعين لعمليات التثبيت الخلفي 

 للفقرات كمرشد لنقل الدم  

EFFICACY OF NON-INVASIVE HEMOGLOBIN 

MEASUREMENT IN PATIENTS UNDERGOING POSTERIOR 

SPINE FUSION SURGERIES AS A GUIDE FOR BLOOD 

TRANSFUSION 

2021 

فعالية معلمات الدورة الدموية الغير اختراقية في الكشف عن انخفاض ضغط الدم الناتج عن  ياسر عصام محمد كامل الفيل      

 التخدير النصفي أثناء الوالدة القيصرية  

THE EFFECTIVENESS OF NON INVASIVE HEMODYNAMIC 

PARAMETERS IN DETECTION OF SPINAL ANAESTHESIA 

INDUCED HYPOTENSION DURING CAESAREAN SECTION   

2021 

سامح فتحي علي فتحي 

 الطمبولي      

األحصار الدائم للعصب الركبي باستخدام تردد الراديو النبضي مقابل األحصار الدائم لداخل 

 المفصل مع حقن البالزما الغنية بالصفئح لحاالت األلتهاب المفصلي المزمن للركبة  

2021 
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PULSED RADIOFREQUENCY ABLATION OF GENICULAR 

NERVE VERSUS INTRA-ARTICULAR RADIOFREQUENCY 

ABLATION COMBINED WITH PLATELETS RICH PLASMA 

FOR CHRONIC KNEE OSTEOARTHRITIS  

ي دور األحصار العصبي لمستوي العضلة الناصبة للفقار الموجه بالموجات فوق الصوتية ف مي أحمد محمد السيد     

 حاالت الحزام الناري و تقليل األألم المزمنة ما بعده 

ROLE OF ULTRASOUND GUIDED ERECTOR SPINAE PLANE 

BLICK IN MANAGEMENT OF HERES ZOSTER AND 

REDUCING POST- HERPETIC NEURALGIA  

2021 

األيفيدرين أوالفينيليفرين  النورابينفرين من أجل السيطرة علي ضغط الدم المنخفض بعد  عمرو محمد  ابو الفتح      

 التخدير النصفي في مرضي تسمم الحمل أثناء عملية الوالدة القيصرية  

BOLUS EPHEDRINE, PHENYLEPHRINE OR 

NOREPINEPHRINE FOR CONTROL OF POSTSPINAL 

HYPOTENSION IN PREECAMPTIC PARTURIENTS DURING 

CAESAREAN DELIVERY  

2021 

ابراهيم مبروك ابراهيم 

 مبروك    

فاعلية قياس الضغط خالل الحويصالت الهوائية كمؤشر لتوظيف الرئة في مرضي نقص 

 األوكسجين بعد عمليات القلب

  EFFICACY OF TRANSALVEROLAR PRESSURE 

MEASUREMENT AS AN INDEX FOR LUNG RECRUITMENT IN 

POSTCARDIAC SURGERY HYPOXIC PATIENTS  

2021 

رنا السيد حسام الدين أبو 

 السعود   

تأثير التخدير الخالي من األفيون و التخدير القائم علي األفيون علي درجة األلم و األستجابة 

 المناعية في سرطان الثدي   

THE EFFECT OF OPIOID FREE VERSUS OPIOID BSSED 

ANAESTHESIA ON BREAST CANCER PAIN SCORE AND 

IMMUNE RESPONSE  

2021 

يسرا عبد المنعم محمد بدر 

 الدين  

مقارنة  التكيف المسبق لأليزوفلوران و السيفوفلوران و الديسفلوران علي نقص التروية 

 الدماغية في جراحة  التمدد الوعائي الدماغي 

COMPARISON OF PRECONDITIONING  EFFECTS OF 

ISOFLURANE, SEVOFLURANE AND DESFLURANE ON 

CEREBRAL ISCHEMIA IN CEREBRAL ANEURYSM  SURGERY 

2020 

تأثير التهوية المحكومة بالحجم مقابل التهوية المحكومة بالضغط و الضامنة للحجم علي تبادل  أحمد المعتصم يونس عمار

ة الواحدة الغازات في العمليات الجراحية التي تستخدم تهوية الرئ  

THE EFFECT OF VOLUME CONTROLLED VENTILATION 

VERSUS PRESSURE CON TROLLED VENTILATION VOLUME 

GUARANTEED ON GAS EXCHANGEIN SURGERIES USING 

ONE-LUNG VENTILATION 

 

2020 

مؤشر توصيل األكسجين العالج بالسوائل الموجهة للهدف اعتمادا علي تفاوت حجم النفضة و  أسالم حسن عمر   

 في المرضي الخاضعين لعمليات العمود الفقري الكبيرة في وضعية االنكباب  "

COAL DIRECTED FLUID THERAPY BASED ON STROKE 

VOLUME VARIATION AND OXYGEN DELIVERY INDEX IN 

PATIENTS UNDERGOING MAJOR SPINE SURGERY 

2020 
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معيارين مختلفين للتنبؤ باألصابة الكلوية الحادة فيما بعد جراحة القلب المفتوح في  استخدام محمد جمعه عبد المولي  

 األطفال باستخدام المجازة القلبية الرئوية: دراسة مستقبلية 

USE OF TWO DIFFERENT PARAMETERS FOR PREDICTION 

OF ACUTE KIDNEY INJURY IN PAEDIATRIC CARDIAC 

SURGERY USING CARDIOPULMONARY BYPASS: A 

PROSPECTIVE STU 

2020 

 األنحراف الوظيفي للقلب بعد النزف تحت العنكبوتية  الوعائية:/ التقييم و التأثير علي العواقب  أحمد صالح الدين  علي أحمد  

CARDIAC  ABNORMALITIES FOLLOWING ANEURYSMAL 

SUBARACHNOID HAEMORRHAGE: EVALUATION AND 

IMPACT ON OUTCOME 

2020 

مقارنة بين تسكين األلم المستمر خارج األم الجافية و باستخدام الموجات فوق الصوتية في حيز  أحمد سمير حسن العبد

 اللفافة الحرقفية بعد عمليات التغيير الكلي لمفصل الحوض 

COMPARISON OFCONTINUOUS DURAL ANALGESIA AND 

ULTRASOUND GUIDED CONTINUOUS SUPRA-INGUAINAL 

FASCIA ILIACA COMPARTMENT BLOCK AFTER TOTAL HIP 

REPLACEMENT SURGERY    

2019 

مصطفي محمد عمر مصطفي 

 زيدان

استخدام السوائل الموجهه للهدف في مقابل السوائل المحدودة :دراسة بالكارديومتري اثناء 

 تهوية الرئة الواحدة في مرضي عمليات الصدر  .

GOAL-DIRECTED FLUID THERAPY VERSUS RESTRICTIVE 

FLUID THERAPY :A CARDIOMERTY STUDY DURING 

ONE-LUNG VENTILATION IN PATIENTS UNDERGOING 

THORACIC SURGERY 

 

2019 

و أثر األستشفاء المعزز مقابل األسلوب التقليدي علي نتائج المرضي في جراحات القولون  وسام زكريا العمراوي

 المستقيم

EFFECT OF ENHANCED RECOVERY PROTOCOL VERSUS 

CONVENTIONAL PROTOCOL ON PATIENTS OUTCOME IN 

COLORECTAL SURGERIES 

2019 

التنبؤ المبكر لألصابة الحادة للكلي بأستخدام الدالئل الحيوية لتوقف دورة الخلية عن طريق  مروة مدحت احمد مهران  

 ادارة السوائل الموجهة باستخدام البلثزموجراف في عمليات البطن الكبري  

EARLY PREDICTION OF ACUTE KIDNEY INJURY WITH 

CELL CYCLE ARREST BIOMARKERS USING 

PLETHESMOGRRAPHY DIRECTED FLUID MANAGEMENT IN 

MAJOR ABDOMINAL SURGERY  

2019 

محمود محمد عبد المنعم 

 الحفناوي

 التنبؤ بصعوبة الممرات الهوائية في مرضي السمنة: دراسة سريرية و تصويرية 

PREDICTION OF DIFFICULT AIRWAY IN OBESE PATIENTS: 

CLINICAL AND IMAGING STUDY 

2019 

تأثير األستقطاب المتدرج للرئة علي التأكسج و ميكانيكية الرئة و وظائف التنفس و المرقمات  د الحفنيداليا أحمد السي

 الحيوية ألصابة الرئة أثناء جراحات األستئصال الرئوية   

2019 
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THE EFFECT OF STERPWISE LUNG RECRUITMENT 

MANEUVER ON OXYGENATION, LUNG MECHANICS, 

PULMONARY FUNCTIONS AND LUNG INJURY BIOMARKERS 

DURING LUNG RESECTION SURGERY 

العالج بالسوائل الموجهة للهدف اعتمادا علي تفاوت حجم النفضة و مؤشر توصيل األكسجين  اسالم حسن عمر عبد الرحيم  

 في المرضي الخاضعين لعمليات العمود الفقري الكبيرة في وضعية االنكباب  

COAL DIRECTED FLUID THERAPY BASED ON STROKE 

VOLUME VARIATION AND OXYGEN DELIVERY INDEX IN 

PATIENTS UNDERGOING MAJOR SPINE SURGERY  

2019 

أحمد رجب عبد القادر حسن 

 زرد

مؤشرات المقاومه الكلوية و النيتروفيل جيالتيناز المرتبط بالليبوكالين للتنبؤ المبكر باألصابة 

 الكلوية الحادة في مرضي تسمم الحمل الشديد 

RENAL RESISTANCE INDICES AND NEUTROPHIL 

GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN FOR EARLY 

PREDICTION OF ACUTE KIDNEY INJURY IN PATIENTS WITH 

SEVERE PREECLAMPSIA 

2019 

أحمد صالح الدين علي أحمد 

 عوض

 األنحراف الوظيفي للقلب بعد النزف تحت العنكبوتية  الوعائية:/ التقييم و التأثير علي العواقب 

CARDIAC  ABNORMALITIES FOLLOWING ANEURYSMAL 

SUBARACHNOID HAEMORRHAGE: EVALUATION AND 

IMPACT ON OUTCOME 

2019 

فعالية خطة التعافي السريع من التخدير في مرضي السكري في حاالت األستئصال الجذري  مينا وديع حليم مسيحه

 للمثانه 

THE EFFECT OF ENHANCED RECOVERY PROTOCOL FROM  

ANAESTHESIA IN DIABETIC PATIENTS UNDERGOING 

RADICAL CYSTECTOMY   

 

2019 

محمد متولي محمد عبد 

 الفتاح  

 

تقييم اختالل حركة الحجاب الحاجز باستخدام الموجات فوق الصوتية و وظائف التنفس في 

 األحصار بين األخمعي باستخدام جرعة مختلفة من عقار البيوبيفاكين في جراحات الكتف 

SONOGRAPHIC AND SPIROMETRIC ASSESSMENT OF 

DIAPHRA GMATIC DYSFUNCTION AFTER INTERSCALENE 

BLOCK USING DIFFERENT DOSES OF BUPIVICAINE IN 

SHOULDER SURGERY  

2019 

احصار مستوي العضلة النخاعية المنعظه مصحوبا بالتخدير الكلي مقارنة بالتخدير الكلي  محمد السيد عبد الفتاح

 التقليدي في جراحة العمود الفقري القطني 

ERECTOR SPINAE PLANE BLOCK COMBINED WITH 

GENERALK ANAESTHESIA VERSUS CONVENTIONAL 

GENERAL ANAESTHESIA IN LUMBAR SPINE SURGERY 

2019 

الدعم الرئوي داخل العمليات : التحكم بالحجم مقارنة باألجراء التدرجي لمنع االنخماص الرئوي  ايمان عمر خليل

 في العمليات الجراحية الممتدة بالبطن بالمنظار 

INTRAOPERATIVE LUNG RECRUITMENT: VOLUME 

CONTROL VERSUS CYCLING PROCEDURE FOR 

PREVENTION OF LUNG ATELECTASIS IN PROLONGED 

2018 
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LAPAROSCOIC ABDOMINAL SURGERY    

 

هشام محمد جمال الدين 

 حسن

مخطط المرونه الخثريه مقابل اختبارات التخثر التقليدية لمتلق عمليات زراعة الكبد لكبار لديهم 

 أهبة التخثر) تجربة سريرية متعددة المراكز ( 

ROTATIONAL THROMBOELASTOMETRY VERSUS 

STANDARD COAGULATION TESTS FOR ADULTLIVER 

TRANSPLANT RECIPIENTS WITH THROMBOPHILIA:(A 

MULTICENTER CLINICAL TRIAL) 

2018 

تأثير كل من عقار الكلونيدين و الميدازوالم و الديكسميديتوميدين علي األستجابة   أيمن محمد محمد معالي

 للتوتر و التهدئة قبل عمليات القلب للعيوب الخلقية  لألطفال 

EFFECT OF PREMEDICATION WITH CLONIDINE, MIDZLAM 

AND DEXMEDETOMIDINE ON STRESS PESPONSE AND 

SEDATION IN PAEDIATRIC CONGENITAL CARDIAC 

SURGERIES  

 

2018 

كفاءة تسكين األلم لتخدير سطح عضلة البطن المستعرضة الموجه بالموجات فوق الصوتية و   حسن سعيد سعد الحوشي 

 ير تسكين األلم خارج األم الجافية بعد عمليات البطن العليا الكبريتأث

 

ANALGESIC EFFICACY OF ULTRASOUND GUIDED 

SUBCOSTAL TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK 

VERSUS EPIDURAL ANALGESIA AFTER MAJOR UPPER 

ABDOMINAL SURGERY 

2018 

معالجة السوائل المرشدة بواسطة مقياس القلب الكهربائي مقابل الضغط الوريدي   ريهام علي حسين

المركزي اثناء عملية استئصال جزء من الكبد من مرضي التليف الكبدي ) دراسة محكمة 

 عشوائية( 

PERIOPERATIVE FLUID MANAGEMENT GUIDED WITH 

ELECTRICAL CARDIOMETRY VERSUS CENTRAL VENOUS 

PRESSURE FOR  LIVER RESECTION IN CIRRHOTIC 

PATIENTS: 

 ( A randomized controlled study ) 

2018 

معتز عصام محمد كامل 

 العباسي

تقويم تأثير العالج بالتردد الحراري النابض للعقدة الجذرية الظهرية علي التصوير بالرنين 

 المغناطيسي الوظيفي في متالزمة فشل جراحة الظهر .

ASSESSING THE EFFECT OF THE PULSED 

RADIOFREQUENCY TREATMENT OF DORSAL ROOT 

GANGLION ON FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE 

IMAGING  IN FAILED BACK SURGERY  SYNDROME 

2018 
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تقدير السوائل داخل األوعية الدموية و األستجابة ألعطاء المحاليل بعد عمليات البطن   سارة علي محمد عبد هللا

  الكبري 

 بأستخدام الموجات فوق الصوتية 

ASSESSMENT OF INTRAVASCULAR VLUME AND FLUID 

RESPONSIVENESS AFTER MAJOR ABDOMINAL SURGERY 

USING ULTRASOUND  

 

2018 

التأثرات الوقائية لعقار الديكسميديتوميدين في مرضي عمليات جراحة القلب بأستخدام   كريم محمود فتحي عتيبه

 المجازة القلبية الرئوية 

RENAL PROTECTIVE EFFECTS OF DEXMEDETOMIDINE 

INPATIENTS UNDERGOING CARDIAC SURGERY USING  

CARDIOPULMONARY BYPASS 

2017 

بالد( مقارنه بمنظار األلياف  -التنبيب الحنجري اليقظ عن طريق الفم بمنظار الفيديو ) الدي عادل ابراهيم حسن حزين

 الضوئية المرن في حاالت صعوبة الممر الهوائي المتوقع 

D-BLADEVIDEOLARYNGOSCOPE VERSUS FLEXIBLE 

FIBERSCOPE FOR AWAKE ORAL INTUBATION IN 

ANTICIPATED DIFFICULT AIRWAY  

 

2017 

 


