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 اسماء المشرفين اسماء الطلبة عنوان البحث  ت

1 effet of ketamine in low dose as pre-tretmeant of 
propofpl injection pain 

 سيف الدين  عبد الرحمن 
 عباس حسين

 د.وعد عباس 
 ميثم صباح   

2 comparison between isoflurane & sevoflurane effects on 
heamodynimic status 

 علي صبحي 
 محمد ماجد

 د.وعد عباس 
 م.م.عادل امين  

 

3 comparison between sitting and lateral postions in spinal 
anesthesia on intraoperation hypotention 

 علي يونس
 هاجر زيد

 د.وعد عباس
 عبد الحميدم.م محمد 

4 Incidence of hypotension during spinal anaesthesia رقيه هيثم 
 سراب نعمه 

 د.وعد عباس
 م.م. ليث مزهر  

5 Effect to lidocain I.V in prevent haemodynamic response 
by laryngoscope & intubation 

 طيبه بشير 
 لمى حميد

 د. حسام كريم  
 م.م. اسماعيل وعد هللا  

6 Comparison post-operative nausea and vomiting 
between smoker and non-smoker patient undergoing 
laparoscopic surgery. 

 احمد حمزه
 محمد سعيد 

 د. حسام كريم 
 د. حسين ضمد   

7 comparison between Paracetamol VS Morphine  in 
prevent pain  in labroscobic-.choli sergury 

 عمار ربيع
 حسين عدنان 

 د. محمد ماهر
 م.م. اسماعيل وعد هللا 

8 Hemodynamic changes association with spinal 
anesthesia 

 مصطفى حسن
 محمود عبد السالم 

 د. محمد ماهر
 م.م. ازهار علي  

9 Assesment of difficult intubation According to mall 
ampati test  

 حسين علي 
 حمزه حيدر

 د. محمد ماهر
 م.م. زيان ابراهيم

10 propofpl versus thiopental effects on heamodynemic 
status in C/S 

 سيف امجد
 مجتبى عقيل 

 د. علي سعد 
 د. حسين ضمد 

11 Comparision between atracurium and rocuronium on BP 
in laprascopic surgery 

 ياسمين علي
 نسرين احمد

 د. حسام كريم 
 م.م. ميثم صباح

12 comparison between spinal anesthsia & spinal anesthisa 
with midazolam sedative on hemodyninic state 

 حيدر حسين
 علي محمد 

 د. حسام كريم 
 امينم.م. عادل  

13 Effect of Remifentalinyl on Haemodynmic state in 
elective surgery  

 ساره عصام 
 زهراء عبد الجبار

 د. محمد ماهر
 م.م. محمد عبد الحميد

14 prophylactic ephidrine to prevent  post spinal 
Hypotension following  spinal anaesthesia  in elective 
cesarean suction.  

 عزيز كامل
 عباس زويد

 د. علي سعد 
 م.م. محمد عبد الحميد 

15 comparison of effects of Rocuronium versus Atracurium 
on hemodynamic parameters during elective surgery 

 االء عادل 
 دعاء خالد 

 د. علي سعد 
 د. حسين ضمد 

 
16 comparison of effects of ondansetron-dexamethazone 

versus ondansetron - metclopromide in prevention 
postoperative nausea and vomiting 

 عبد الفتاح عباس 
 نبا سمير 

 د. علي سعد 
 م.م. ليث مزهر 


