
 2021وحتي عام  2019قائمة باالبحاث التي تم تسجيلها بالقسم خالل عام 

اجمللساتريخ  اسم البحث  م اسم الباحث 
 الفحص املتاخر ابلرنني املغناطيسي بعد الصبغه للتفرقة بني اورام املخ املتبقية/ تكرارها من تغريات ما بعد االشعاع خربة اولية..

Delayed T1 post contrast MRI in differentiating residual/recurrent brain tumors from post radiation 
changes: initial experience. 

2019يناير  امحد عبدالعزيز  
 صربي

1 

 .قيمة األشعة االروائية املقطعية علي املخ يف عالج مرض املواي مواي
The Value of the CT brain Perfusion Study In the Management of Moya Moya Disease 

2019يناير   2 حممود علي عباسي 

 دراسة لتقييم امان وفاعلية  كي نواه ما حتت املهاد يف عالج الباركنسون املتقدم
Safty and Efficacy of Subthalamotomy In the management of advanced Parkinson’s disease. 

2019مارس   3 امحد ربيع 

 عقوابت عدم االلتزام ابلقياسات القطنية احلوضية بعد جراحات العمود الفقري االنتكاسي
Penalties of inappropriate lumbopelvic parameters after surgery for degenerative spine disease 

2019مارس   4 عمرو مدكور 

 اختالف؟ جراحات العمود الفقري املعقده املنظمه علي مراحل...هل هناك
Staged complex spine surgery. Does it differ?. 

2019مارس   5 اسالم سرور 

 االنزالق الغضرويف القطين مع ارجتاع جبسم الفقرة: استئصال الغضروف ام تثبيت الفقرات؟
Lumbar disc prolapse with retrolisthesis: Ti fuse or not? 

2019مارس   6 عمرو مدكور 

 اجلراحي القاعدي بني فصي املخ لألورام املوجوده مبنطقة السرج واملناطق القريبه منها.املدخل 
Basal interhemispheric approach for sellar and juxta-sellar lesions. 

2019مارس  حممد مصطفي  
 عجمي

7 

 لألطفال ، التفادي والتبعات واحللول.جتمع السائل حتت األم اجلافية بعد التدخل عرب القشرة املخية ألورام املخ 
Subural collection after transcortical approach for pediatric brain tumors; Avoidance, consequenceand 
solutions. 

2019ابريل   8 وائل خضر 

 الشفاء السريري بعد اجلراحه الطالق النفق الرسغي وارتباطه ابلتغريات الكهربيه
Clinical recovery following surgery for carpal tunnel release and its correlation with 
electrophysiological changes  

2019مايو   9 اسالم سرور 

 العالقة بني النتائج السريرية واالنصهار اإلشعاعي بعد ختفيف الضغط واالنصهار للفقرات الفقارية العرضية
Correlation between clinical outcome and radiological fusion following decompression and fusion of 
symptomatic spondylolisthesi 

2019مايو  10 اسالم سرور 

 إرشادات منهجية قائمة على األدلة حول االستئصال اجلراحي لعالج األورام الشحمية الدهليزي
Congress of neurological surgeons systematic and evidence based guidelines on surgical resection for 
the treatment of ptients with vestibular schwannomas. 

2019يونيو   11 طارق راين 



 حاسة الشماظ على ورم األرومة األرومية الشحمية واحلفاظ علي عصب الشم: هل من املعقول حماولة احلف
Esthioneuroblastoma and olfactroty preservation: is it reasonable to attempt smell preservation 
 

2019يونيو   12 طارق راين 

 غرز ما حتت اخلوذه طريقة ضغط داخلية لنهج دولنك.
Subgaleal retention sutures: internal decompression dressing technique for dolenc approach 

2019يويو   13 طارق راين 

 يوما يف جراحات متدد األوعية الدموية الغري منفجره. 30عوامل حدوث املضاعفات و الوفيات خالل 
Predictors of 30 day  perioperative morbidity and mortality of un ruptured aneurysm surgery 

2019يوينو   14 طارق راين 

 قيمة املراقبة للعصب اخلامس أثناء العمليات اجلراحية الورام العصب الدهليزي مع وجود عصب وجهي افقي النزوح.
Value of Intraoperative monitoring of the trigeminal nerve in surgeries for large Vestibular schwanommas 

with a superiorly displaced facial nerve. 

2019يولبو   15 طارق راين  

 احلميدةالسمنة املرضية تزيد من خطر امل  واعاده اجلراحه يف استئصال األورام العصبية القحفية 
Morbid obesity increases risk of morbidity and reoperation in resection of benign cranial nerve neoplasms. 

2019يوليو   16 طارق راين 

 جامعة اإلسكندرية.قسم جراحة املخ واالعصاب ربة مبكرة يف تقنيات تثبيت احلوض القطين يف جت
An early experience of lumbopelvic fixation techniques at neurosurgery department of Alexandria university 

اغسطس 
2019 

 17 اسالم سرور

 دراسة أتثري جراحات القطع االنتقائي جلذور االعصاب يف االطفال املصابني ابلشد التوتري علي ديناميكية التبول.
Evaluation of the effect of selective Rhizotomy surgeries in pediatric hypertonia on the urodynamics. 

اغسطس 
2019 

 18 شريف سامل

 تقييم كي العصب السمبثاوي بواسطة الرتدد احلراري لعالج فرط التعرق.
Evaluation of percutaneous radiofrequency sympathectomy for treatment of hyperhidrosis. 

اغسطس 
2019 

 19 شريف سامل

 تشوهات وريد جالني: اخلصائص الرتكيبية اهلندسية واالعراض االكلينيكية والعالج.
Vein of galen malformations: angioarchitecture characteristics with  
the clinical presentation and management. 

2019اكتوبر   20 امحد سلطان 

 الومحات الدموية املخية بعد الغلقب حتت الكامل ابالنصام. التنبؤانت اجليومريترية لشفائ
Geometric predictors of complete cure of brain AVMs on follow up after subtotal endovascular 
embolization. 

2019اكتوبر   21 امحد سلطان 

 االكلينيكية واملرضية. الفحص الكمي للتصوير ابلرنني املغناطيسي آلفات احلبل الشوكي: العالقة
Quantitative MRI examination of spinal cord lesions: Clinical and  pathological correlation.  

2019ديسمرب   22 امحد عبدالعزيز 

 ?هل يستطيع وضع العالمات املغزلية الشراينية املساعدة يف حتديد درجة اورام املخ الدبقية
Arterial spin labeling in grading of brain gliomas: could it help. 

2020يناير   23 حممد عباس 

 الفتاق الدماغي العمالق: جتربة مبكره للجراحات العصبية جبامعة االسكندرية. 
Giant encephalceles, an early neurosurgical experience at Alexandria University. 

2020يناير   24 اسالم سرور 



 التنبؤية للنوابت املصاحبة لألورام السحائية داخل اجلمجمة. العوامل
Predictive Factors for Seizures Accompanying Intracranial Meningiomas. 
 

2020فرباير   25 امحد سلطان  

 غراء سيانوأكريالت يف اعادة تشكيل اجلبهه املشوهة يف املرضي الذين يعانون من التحام درز اكليلي واحد
 N-butyl cyanoacrylate (NBCA) in reshaping deformed forehead in patients with plagiocephaly 

2020فرباير   26 وائل خضر 

 العالج اجلراحي ألورام مخ االطفال كبرية احلجم يف مصر: منوذج من الدول النامية.
 Surgical Management of huge pediatric brain tumors in Egypt: A model from developing countries.  

2020فرباير   27 وائل خضر 

 النتيجة الوظيفية الستخدام طريقة تعليق الشراين الضاغط علي العصب اخلامس يف العالج اجلراحي حلاالت أالم العصب اخلامس.
Functional outcome using slinging technique of the offending vessel in mirovascular decompression 
surgery for trigeminal neuralgia 

2020فرباير   28 وائل خضر 

 العليا للعصب الكعربي الصاابتنقل افرع العصب االوسط الفرع العصب الكعربي يف حاالت ا
Median to radial nerve tranfer for high radial nerve injury. 

2020مارس   29 اسامه ضيف  

 ختفيف الضغط عن طريق األوعية الدقيقة مبساعدة املنظار مقابل مضادات الصرع اجلديدة والبوتوكس يف عالج تشنج الوجه: جتربة سريرية
Endoscopic assisted microvascular decompression versus new antiepileptics and BOTOX in treatment 
of hemifacial spasm: a clinical trial    

2020مايو   30 حممد عباس 

 العوامل التكهنيه ألورام احلفره اخللفيه ابالطفال.
Prognostic factors for paediatric posterior fossa tumors 

2020يونيو   31 اسالم سرور 

 قدرة ومضاعفات استئصال الفقرات من النهج اخللفي لعالج تشوهات العمود الفقري املعقده لالطفال.
Efficacy and complications of posterior vertebral column resection for the treatment of complex 
paediatric deformities. 

2020يوليو   32 اسالم سرور 

 العوامل التكهنيه ألورام احلفره اخللفيه لالطفال ذو اخلطورة العاليه.
Outcome following surgery of high risk medulloblastomas. 

2020يوليو   33 اسالم سرور 

 .املفصل السطيحي القطينالعالج ابلرتدد احلراري النابض عن طريق اجللد لعقدة جذر العصب الظهري لعالج متالزمة 
Percutaneous pulsed radiofrequency treatment of dorsal root ganglion for treatment of lumbar facet 
syndrome. 

2020سبتمرب   34 وائل خضر 

 رأب احللقه ملنع ارجتاع فتق الغضروف القطين.
Annuloplasty for prevention of recurrence of lumbar disc herniation. 

2020سبتمرب   35 وائل خضر 

له بقسم جراحه املخ و األعصاب درجه كفائه و امان التقنيه حمدوده التدخل عرب اجللد أبستخدام املسمار احلرقفي العجزي لتثبيت كسور الفقرات العجزيه يف أول عشرين حا
 .جبامعه االسكندريه

2020سبتمرب   36 وائل خضر 



Efficacy and safety of minimally invasive percutaneous ilio-sacral fixation technique for sacral fractures 
in the initial twenty cases at department of Neurosurgery in Alexandria University. 

 جيب أتمينها وكيف ؟متدد األوعية الدموية املتعددة داخل القحف املصحوبة بنزيف حتت العنكبوتية ؛من اليت 
Multiple Intracranial Aneurysms Presented with Subarachnoid hemorrhage; which to secure and how? 

2020سبتمرب   37 امحد سلطان 

 التجمع فوق االم اجلافية للنخاع الشوكي ، واخلربة السريرية ومراجعة األدبيات
Spinal epidural hematoma, clinicalexperience and literature review 

2020سبتمرب   38 امحد سلطان 

 الورم الوعائي الفقري الغازي وإدارة ودور األشعة التداخلية
Invasive vertebral hemangioma, management, and role of interventional radiology  

2020سبتمرب   39 امحد سلطان 

 اثناء العالج اجلراحي لالورام الداخلية للحبل الشوكي. جتنب املضاعفات اجلراحية
Complications avoidance in the surgical management of intramedullary spinal cord tumors.  

2020اكتوبر   40 حممد عباس 

 التصوير ابلرنني املغناطيسي الوظيفية يف حالة الراحةتغيريات التوصيل الوظيفي بني الشبكات يف املرضى الذين يعانون من أورام الدماغ: دراسة 
Inter-Network Functional Connectivity Changes in Patients With Brain Tumors: A Resting-State 

Functional Magnetic Resonance Imaging Study 

2020نوفمرب   41 اتمر ابراهيم  

 ذات األمهية لتتبع األلياف يف املرضى الذين يعانون من أورام الدماغ.التحديد املستند إىل البياانت للمناطق 
Data-Driven Identification of the Regions of Interest for Fiber Tracking in Patients with Brain Tumors. 

2020نوفمرب   42 اتمر ابراهيم  

 الراحة بني اجللسات حتت التخدير يف مرضى جراحة األعصاب.التغيريات يف االتصال الوظيفي داخل الشبكة لشبكات حالة 
Changes in the intra-network functional connectivity of resting state networks between sessions under 
anesthesia in neurosurgical patients. 

2020نوفمرب   43 اتمر ابراهيم  

 مستوى األكسجني يف الدم اليت تعتمد على اإلشارات لألورام النجمية فوق احملصنة.خصائص القوة الطيفية لتقلبات 
The characteristics of the spectral power of the fluctuations of blood oxygen level dependent signals of 
supratentorial astrocytomas. 

2020نوفمرب   44 اتمر ابراهيم  

 للنواسري الشراينية الوريدية يف احلبل الشوكي: دمج دوبلر املوجات فوق الصوتية.العالج اجلراحي 
Surgical Treatment of Spinal Cord Arteriovenous Fistulas: integration of doppler ultrasound. 

2020ديسمرب  45 امحد سلطان 

 إدارة املضاعفات بعد أتمني متدد األوعية الدموية املخية.
Complications management following securing of rupture intracranial aneurysms 

2020ديسمرب  46 امحد سلطان 

 إخفاقات عمليات تثبيت الفقرات القطنية والعجزيه يف أمراض االحنالل التنكسي للفقرات القطنية. 
Failures of Lumbo-Sacral Instrumented Fusions Addressing Degenerative Lumbar Disease. 

2020ديسمرب  47 عمـرو مدكور 

حاله استئصال انزالق غضرويف مع توسيع القناه الشوكيه /  ٢١٠٠تقييم الربوتوكول املتبع بعد حدوث تسريب للسائل النخاعي اثناء جراحات العمود الفقري .دراسه علي 
 تثبيت الفقرات.

2020ديسمرب  48 مصطفي العسكري 



Postoperative Management Protocol for Incidental Dural Tears During Degenerative Lumbar Spine 
Surgery A Review of 2,100 Consecutive Degenerative Lumbar Cases. 

 تقييم نتائج استئصال التكيس الدهين للنخاع الشوكى وعالقته بدرجه ازاله التحوصل الدهين.

Outcome of lipomyelomeningocele surgery in relation to degreeof lipoma debulking in children: 

Challenges and considerations 

 

2020ديسمرب  49 مصطفي العسكري 

يوجد ارتباط بني االلتحام الناجح على األشعة و أتثري تدخني السجائر ووضع فيتامني د على معدالت االلتحام بعد جراحة االلتحام اخللفي بني أجسام الفقرات القطنية. هل 
 بني النتائج السريرية األفضل؟

The Effect of Cigarette Smoking and Vitamin D Status on Fusion Rates after Posterior Lumbar 
Interbody Fusion Surgery: Does Sound Radiological Fusion Correlates with Better Clinical Outcomes? 

2021يناير  50 عمرو علواين 

 تقييم القعس القطين، إرتفاع القرص و قطر الثقب بعد عام من املتابعة حلاالت اللحام األمامي املستقل للفقرات القطين. 

Assessment of lumbar lordosis, disc height and foraminal diameter after 1 year follow up following 
stand-alone anterior lumbar interbody fusion (ALIF). 

2021يناير رو علواينعم   51 

 دور املراقبة العصبية للعصب اخلامس اثناء عمليات أورام العصب الثامن الكبرية مع االذاحة العلوية للعصب السابع. 
Value of intraoperative monitoring of the trigeminal nerve in surgeries for large vestibular 
schwannomas with a superiorly displaced facial nerve. 

2021يناير  52 طارق راين 

 امان وفاعليه استئصال فقرات العمود الفقري من اخللف يف تصليح تشوهات العمود الفقري لالطفال.
Safety and efficacy of posterior vertebral column resection in complex pediatric deformities. 

2021يناير  53 اسالم سرور 

  .ف القطين املرجتعتقييم الفرق بني تثبيت الفقرات القطنيه من انحية واحده و التثبيت من الناحيتني مع وضع دعامه بني الفقرات يف حاالت االنزالق الغضرو 
Unilateral versus bilateral pedicle fixation with interbody fusion for single recurrent lumbar disc 
prolapse. 

2021يناير عبد الرمحن جمدي  
 احلبشي

54 

 االمحاض النووية الريبوزية الدقيقة كمؤشرات دموية علي جودة العظام .
Micro RNAs as circulatory biomarkers for detecting bone quality. 

2021مارس   55 اسالم سرور 

 تركيب الصمام ابلظهر: الطريقة التقليدية مقابل استخدام املنظار لوضع النهاية الربتونية. هل هناك فرق؟
Thecoperitoneal shunt application: Traditional method versus laporoscopy assisted application of 
peritoneal end. Does it differ? 

2021 ايربل  56 حممد عباس 

2021يوليو .العالج متعدد الوسائط للتشوهات الشراينية الوريدية لألطفال، جتربة متعددة املراكز  57 امحد سلطان  



Pediatric Arteriovenous Malformations' multimodality treatment, multi centre experience 
 االنصمام قبل اجلراحة ، جتربة متعددة املراكز.الورم الوعائي الليفي البلعومي احلدثي، دور 

Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma, role of preoperative embolization, multi cen1tre experience. 
2021يوليو  

 
 58 امحد سلطان 

 .تقنية خمصصة لرأب القحف للمرضى الذين يعانون من عيوب اجلمجمة الكبرية: مالحظة فنية
A Customized Technique of Cranioplasty for Patients with Large Skull Defects: 2A Technical Note. 

2021سبتمرب   59 اتمر ابراهيم 

 رئيس جملس قسم جراحة املخ واالعصاب

 االسـتاذ الدكتـور/ وليـد الســعدين          
 


