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 المسلسل أسم العضو األبحاث

احصار العصب الوركي المابضي باستخدام الموجات الصوتية بواسطة عقار البوبيفاكين وحدة او مع 
عقار كبريتات الماغنسيوم في جراحات القدم السكري , عقار الفنتانيل مقابل عقار الديكسميديتوميدين مع 

العصبية العضدية فوق الترقوة لجراحات الوصلة الشريانية عقار البيوبيفاكين في تخدير الضفيرة 
 لمرضي الغسيل الكلوي باستخدام الموجات فوق الصوتية 

  .1 احمد رجب مرسى

احصار العصب الوركي المابضي باستخدام الموجات الصوتية بواسطة عقار البوبيفاكين وحدة او مع 
عقار الفنتانيل مقابل عقار الديكسميديتوميدين مع عقار كبريتات الماغنسيوم في جراحات القدم السكري , 

عقار البيوبيفاكين في تخدير الضفيرة العصبية العضدية فوق الترقوة لجراحات الوصلة الشريانية 
 لمرضي الغسيل الكلوي باستخدام الموجات فوق الصوتية 

ميرفت مصطفى عبد 
 المقصود

2.  

الصوتية بواسطة عقار البوبيفاكين وحدة او مع احصار العصب الوركي المابضي باستخدام الموجات 
عقار كبريتات الماغنسيوم في جراحات القدم السكري , عقار الفنتانيل مقابل عقار الديكسميديتوميدين مع 

عقار البيوبيفاكين في تخدير الضفيرة العصبية العضدية فوق الترقوة لجراحات الوصلة الشريانية 
 الموجات فوق الصوتية لمرضي الغسيل الكلوي باستخدام 

رحاب عبد الرووف عبد 
 العزيز محمد زايد

3.  

المشاركة النشطة للوالدين اثناء بدء التخدير الكلي لتقليل القلق وااللم لدي االطفال , استخدام مقدم فروفا 
 لمجري الهواء قبل التنبيب االنفي الرغامي قد يحسن من ظروف التنبيب 

رباب صابرصالح السيد 
 محروس

4.  

االثار علي تعافي االطفال الذين يخضعون لجراحة اختيارية مقارنة التريب الوريدي لسيترات الفنتانيل 
 والميدازوالم تدار عن طريق الفم للتهدئة قبل العمليات 

عالء عبد الرحمن 
 مصطفى قنديل

5.  

م مفصل الركبة الحقن الفردي مقابل المزدوج تحت العضلة الخياطية لتسكين االلم بعد الجراحة في تقوي
 الكلي 

مصطفى عبد العزيز 
 مصطفى عبد العزيز

6.  

عالقة هرمون التوتر كوببيتن ومستوي االجهاد النفسي بين افراد مقدمي الرعاية الصجية اثناء جائحة 
 فيروس كرونا 

عماد الدين عبد المنعم على 
 احمد عويضه

7.  

راد مقدمي الرعاية الصجية اثناء جائحة عالقة هرمون التوتر كوببيتن ومستوي االجهاد النفسي بين اف
  .8 ايمان عمر خليل السيد فيروس كرونا 

الحقن الفردي مقابل المزدوج تحت العضلة الخياطية لتسكين االلم بعد الجراحة في تقويم مفصل الركبة 
  .9 على محمود مصطفى احمد الكلي 

محمد جمعه عبد المولى  الديكسمد يتومدين ضد البروبوفول في تقليل الرفرفة االذينية بعد جراحة القلب المفتوح 
 عبد الرازق السعدى

11.  

االثار علي تعافي االطفال الذين يخضعون لجراحة اختيارية مقارنة التريب الوريدي لسيترات الفنتانيل 
قبل العمليات , تقنية جديدة لتركيب انبوبة الشق الحنجري والميدازوالم تدار عن طريق الفم للتهدئة 

بدون جراحة بطريقة امنة بدون ادوات مساعدة , مقارنة بين طريقتين لتخدير االعصاب لتعزيز التعافي 
بعد جراحة القلب المفتوح لالطفال , انظمة المضادات الحيوية مصممة من قبل الصيدلي السريري بدعم 

 عزز االستخدام العقالني للمضادات الحيوية من الطبيب العناية ي

  .11 اسالم محمد محمد البردان
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االثار علي تعافي االطفال الذين يخضعون لجراحة اختيارية مقارنة التريب الوريدي لسيترات الفنتانيل 
والميدازوالم تدار عن طريق الفم للتهدئة قبل العمليات , تقنية جديدة لتركيب انبوبة الشق الحنجري 

بدون جراحة بطريقة امنة بدون ادوات مساعدة , مقارنة بين طريقتين لتخدير االعصاب لتعزيز التعافي 
بعد جراحة القلب المفتوح لالطفال , انظمة المضادات الحيوية مصممة من قبل الصيدلي السريري بدعم 

 من الطبيب العناية يعزز االستخدام العقالني للمضادات الحيوية 

  .12 لمنعم شهاباحمد سيد عبدا

 

  

 


