
 

 

 مشاريع التخرج  -التخديرتقنيات قسم 

 2020  -2019للعام الدراسي 

 

 
  ينالمشرف  اسماء    اسماء الطلبة البحث بالعربي  عنوان باالنكليزي  البحث عنوان ت

1 Effect of general anesthesia on 
blood suger 

تأثير التخدير العام على مستوى السكر في  
 الدم  

 انعام خميس  
 غدير حسين 

 حسام كريم د. 
 أ.م.د. قطرالندى علي 

2 Comparison between Isoflurane 
and sevoflurane on pulse rate 

زوفلورين ياال تاثيربين مقارنة 
 سايفوفلورين على معدل ضربات القلب الو

 مرتضى علي 
 زهراء طالب

 د. حسام كريم 
 م.م. اسماعيل وعدللا 

3 Comparison between diluted 
propofol versus undiluted 
propofol to prevent pain during 
injection 

بروبوفول المخفف التاثير بين مقارنة 
والبروبوفول المركز لتفادي االلم اثناء 

 الزرق 

 حسين عالء
 محمد احمد

 د. حسام كريم 
 م.د. ايناس ابراهيم 

4 Effect of I.V midazolam as 
premedication on hemodynamic 
status. 

 رسل كاظم 
 تمارة عائد

 د. حسام كريم 
 م.م. زيان ابراهيم

5 Effect of endotracheal intubation 
on haemodynamic status 

 فؤاد محمد تاثير االنببة الرغامية على الدورة الدموية
 اية جاسم 

 د. محمد ماهر
 م.م. ازهارعلي 

6 Comparsim study between 
metoclopropamide and 
combination of Dexamethazone 
plus metoclopropamide on post- 
operative Nausea and vomiting 

 علي حسين  
 شفاء عدنان

 د. محمد ماهر
 أ.م.د. حسين ضمد 

7 Comparison between 
Rocuronium and Atracurium 
effect on blood pressure 

تاثير الروكرونيوم  مقارنة بين 
 لدم واالتراكوريوم على ضغط ا

 سارة عماد
 نور فارس

 د. محمد ماهر
 م.م. عادل امين

8 Saddle block spinal anaesthesia 
and its effects on hemodynamic 
status 

تاثير التخدير النصفي السرجي على الدورة  
 الدموية

 دنيا فاضل 
 منتظر طالب 

 د. علي سعد 
 م. زينة طارق

9 Incidence of hypotension in 
spinal anesthesia, comparison 
between young and old age 
groups 

حدوث انخفاض في ضغط الدم في حالة  
مقارنة بين فئة الشباب  ن،التخدير النصفي

 وكبار السن

 سيف عبد للا
 ضحى عباس 

 د. علي سعد 
 م.م. محمد عبد الحميد

10 Compare between Pethaden and 
tramal in treatment of shivering 
postoperative    

مقارنة بين البثدين والترامال في عالج 
 الرجفان بعد العملية 

 مها صباح 
 بثينة حبيب 

 د. علي سعد 
 م.م. ليث مزهر 
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