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 :المؤهالت العلمية

 

تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف  1989رفى الطب والجراحة دور نوفمب بكالوريوس .1

 من جامعة الزقازيق.

 .من جامعة الزقازيقتقدير جيد  1994دور مايو  العامة راحةماجستير فى الج .2

 .من جامعة القاهرة 2002دور مايو  الصدرالقلب و جراحةدكتوراه في  .3

 .2004 لجراحة القلب ألمانيا مركز ديوسبرج - زمالة جامعة دسولدورف .4

 

 مؤهالت آخري:

 

 .2018لوم إدارة المستشفيات جامعة كفر الشيخ دب .5

التنفيذية، ريبي إلعداد القيادات اإلدارية ودبلومة تنمية الموارد البشرية، البرنامج التد .6

 .2018، مية النيل للتنمية البشريةيأكاد

 

 و ورش العمل: الدورات التدريبة

 

في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  12/9/2012-11الدولي النشر العلمي  .1

 الزقازيق. والقيادات جامعةالتدريس 

في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  5/9/2012-4نظام الساعات المعتمدة  .2

 الزقازيق. والقيادات جامعةالتدريس 

في مركز تنمية قدرات  10/9/2012-9معايير الجودة في العملية التدريسية  .3

 الزقازيق. والقيادات جامعةهيئة التدريس أعضاء 

في مركز تنمية قدرات أعضاء  3/9/2012-2 وتقويم الطالبنظم اإلمتحانات  .4

 الزقازيق. والقيادات جامعةهيئة التدريس 

في مستشفي الملك خالد  16/5/2012-14والتميز دورة تدريبية في الجودة  .5

المملكة العربية  -ضالريا -سلطان للخدمات الطبية بالخرج ومركز األمير

 السعودية.
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تحت إشراف  21/10/2012والمقررات دورة تدريبية في توصيف البرامج  .6

محافظة الرياض  -جامعة سلمان بن عبد العزيز الخرج والجودة فيعمادة التطوير 

 المملكة العربية السعودية.-

في  16/11/2011في تطوير الجودة في المستشفيات  وورشة عملدورة تدريبية  .7

الرياض  -سلطان للخدمات الطبية بالخرج ومركز األميرمستشفي الملك خالد 

 المملكة العربية السعودية.

في  25/1/2011-23في أسس التميز القيادي  وورشة عملدورة تدريبية  .8

الرياض  -سلطان للخدمات الطبية بالخرج ومركز األميرمستشفي الملك خالد 

 المملكة العربية السعودية.

دارة العامة مركز التدريب باال 9/1/2011-7حية بية في الرعاية الصدورة تدري .9

 العربية السعودية. المملكة -الرياض واإلبتعاث بمدينةللتدريب 

في مركز تنمية قدرات  23/8/2007-21 وتقويم الطالبنظام اإلمتحانات  .10

 الزقازيق. والقيادات بجامعةأعضاء هيئة التدريس 

في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  20/8/2007-18التخطيط اإلستراتيجي  .11

 الزقازيق. والقيادات بجامعةالتدريس 

في مركز تنمية قدرات  27/8/2007-25إستخدام التكنولوجيا في التدريس  .12

  الزقازيق. والقيادات بجامعةأعضاء هيئة التدريس 

في مركز  5/2005 /29-25التدريس تجاهات الحديثة في دورة تدريبية فى اإل .13

المعتمد  المركز الزقازيق والقيادات بجامعةقدرات أعضاء هيئة التدريس  تنمية

 .(IBCTاألوروبي  )القسمللمدربين المعتمدين  دوليا من المجلس الدولي

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  في 7/6/2005-4المهارات اإلدارية  .14

 الزقازيق. والقيادات بجامعة

في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  19/6/2005-15 وآداب المهنةأخالقيات  .15

 بجامعة الزقازيق.والقيادات التدريس 

 .2017اإلشتراك في ورشة عمل مناظير الصدر الجراحية في القصر العيني  .16

 .2017اإلشتراك في ورشة عمل لجراحة الشرايين التاجية في فيينا النمسا  .17

 . 2010 انجلترا بولاإلشتراك في ورشة عمل لجراحة الذبذبة األذنيية في ليفر .18

 .2010اإلشتراك في ورشة عمل لتوسيع الصمام األورطي في تركيا  .19

 الجودة إلعتماد الكلية.إلشتراك في جميع أنشطة ا .20

 اإلشتراك في ورش العمل لتطوير التعليم في كلية الطب. .21
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 الوظيفة الحالية:

 

  منالشيخ كفرجامعة البشري ب والصدر بكلية الطبأستاذ جراحة القلب 

٣0/10/2012 

 11/9/2020حتى  ٣0/12/201٨ عميد كلية الطب البشري من 

  12/9/2020ئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطالب من رنائب 

 

 :الوظائف والخبرات

 

  م.28/2/1991حتى  1/3/1990طبيب امتياز بمستشفيات جامعة الزقازيق الفترة من 

  طبيب مقيم بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الزقازيق الجامعى الفترة من

 .16/6/1994حتى  16/6/1991

 4/11/1992بمعهد القلب القومي فى الفترة من حة القلب يم منتدب بقسم جراطبيب مق 

 .3/11/1993الى 

 فيات جامعة القاهرة لمدة عام طبيب مقيم منتدب بقسم جراحة القلب والصدر بمستش

1997-1998. 

  1/4/1995مدرس مساعد بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بالجامعة الفترة من 

 .28/10/2002حتى 

 الزقازيق بالقرار رقم  القلب والصدر كليه الطب جامعةسم جراحه مدرس بق

 .29/10/2002اعتبارا من  9/11/2002بتاريخ 1319

 الزقازيق بالقرار رقم  سم جراحه القلب والصدر كليه الطب جامعةاستاذ مساعد بق  

 .30/10/2007م اعتبارا من 11/12/2007بتاريخ 1116

  الزقازيق  جامعةالطب  بكليةوالصدر  بقسم جراحه القلب جراحه القلب والصدراستاذ

 .30/10/2012من اعتبارا  18/11/2012بتاريخ 1585رقم  بالقرار

  2006استشاري جراحة القلب بمركز الملك فهد لجراحة القلب بجامعة الملك سعود- 

2010. 

  استشاري جراحة القلب و الصدر و المدير الطبي بمستشفي الملك خالد و مركز األمير

 .2013-2011مات الطبية سلطان للخد
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  جراحة القلب و الصدر بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز )جامعة مشارك أستاذ

 سلمان بن عبد العزيز سابقا(.

 

 

 8خ بالقرار رقم جامعة كفرالشي -أستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب البشرى 

 مل بالجامعة.تاريخ استالم الع 1/2/2016. إعتباراً من 2/2/2016بتاريخ 

  2016عضو اللجنة المنظمة ألسبوع شباب المدن الجامعية المصرية الرابع فبراير. 

 ( بتاريخ 523قرار رقم )عضو لجنة تشغيل المستشفى الجامعى بجامعة كفرالشيخ بال

26/6/2016. 

 حاالت الحوادث الطارئة الناجمة عن الحوادث االرهابية الجماعية ستقبال عضو لجنة إ

( 356قرار رقم )ث بمحيط محافظة كفرالشيخ بمستشفى كفرالشيخ الجامعى بالالتى تحد

 .10/4/2017بتاريخ 

 ( بتاريخ 995عضو لجنة اختيار طبيب مقيم بالقرار رقم )م.11/9/2017 

 ( بتاريخ 1069اللجنة الطبية لعالج الطلبة بمستشفى الطلبة بالقرار رقم ) عضو

1/10/2017. 

 2019باب الجامعات المصرية الثاني عشر فبراير ش ععضو اللجنة المنظمة ألسبو. 

  م1/٨/201٨م و حتي 1٣/2/2016مدير عام مستشفي كفر الشيخ الجامعي 

  ٣0/12/201٨ حتىو  2/٨/201٨وكيل كلية الطب البشري من 

 

 :االشراف العلمى

 

  وكفر الشيخ في جامعة الزقازيق والدكتوراهل الماجستير رسائي علىاإلشراف      

 :منهاو

 (2002 ماجستير الزقازيق)مضاعفات الكلوية الناتجة عن جراحة القلب المفتوح ال 

  نتيجة قطع العصب الودي بمساعدة منظار الصدر بتقنية الفيديو في عالج فرط

 كفر الشيخ( 2017)ماجستير باليدين. التعرق اإلبتدائي

  الشرايين تضخم البطين األيسر علي نتيجة جراحة القلب المفتوح لزراعة تأثير

 (2016دكتوراه )التاجية 
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 بمختلف  و الصدر دكتوراه لجراحة القلب الماجستير و رسائل مناقشة العديد من

 و منها:  الجامعات

 .2019ماجستير محصلة إصابات القلب النافذة خبرات المنصورة 

 االت الفشل التنفسي جات فوق الصوتية في تشخيص أسباب حدور الفحص بالمو

  2018طنطا ه دكتورا الحاد.

 حلقة الصمام الميترالي و العضالت الحليمية أثناء استبدال  المحافظة علي إتصال

 2018طنطا الصمام الميترالي. دكتوراه 

  بنها ماجستير  ئه.رالنتائج قريبة األمد لجراحة توصيل الشرايين التاجية الطادراسة

2018. 

 ي تفريغ السائل البللوري مقارنة بين األنابيب الصدرية صغيرة الحجم و كبيرة ف

 .2018بنها ماجستير   السرطاني الحر.

   الخلل الوظيفي الرئوي لمرضي الشرايين التاجية المتقدمين الجراء عملية قلب

ماكينة القلب االصطناعي او بواسطة  مفتوح لزارعة الشرايين التاجية اما بواسطة

 .2018لزقازيق االقلب النابض. دكتوراه 

  ثدي الداخلي بإستخدام شريان ال ملية زراعة الشرايين التاجيةع إجراءمقارنة

 .2018خ.  ماجستيرالمنصورة لالمنسلخ و الغير منس

  بين الشق العلوي و المصغر لعظمة القص و الشق الكامل في جراحات مقارنة

 .2017قناة السويس  استبدال الصمام األورطي.

  الزقازيق حة القلب المفتوح نسكاب التاموري ما بعد عمليات جراعالج االطرق

 ماجستير .2017

 ة بواسط إلصالح الصمام ذو ثالثة شرفات المتوسطة المديالنتائج الجراحية و

 2016ماجستير الزقازيق  الحلقة المعدنية والمقارنة بطريقة ديفيجا.

 

 تحكيم مجلة جمعية جراحة القلب والصدر المصرية.عضو هيئة تحرير و 

 والصدر بالجامعاتحة القلب الدكتوراه لجراماجستير ومتحانات للعضو لجان اإل 

 .المصرية

 

 العلمية:   عضوية الجمعيات 

 

  الصدر المصرية.جراحة القلب وعضو مؤسس لجمعية 
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 :عضو بالجمعيات العلمية اآلتية 

 جمعية جراحة القلب والصدر المصرية -1

 جمعية القلب المصرية. -2

 ك خالد الجامعيمستشفي الملبجراحي لإلعتماد الكندي للجودة عضو الفريق ال، 

 ، الرياض المملكة العربية السعودية.جامعة الملك سعود

 مركز األمير سلطان للخدمات ريق الجودة بمستشفي الملك خالد وعضو في ف

 .الطبية بالخرح، الرياض، المملكة العربية السعودية

 

 العمل اإلجتماعي:

 

 بكفر الشيخ. جمعية فرح لألعمال الخيرية عضو 

 و مجلس إدارة نادي كفر الشيخ سابقاعض. 

 عن سرطان الثدي للسيدات بمحافظة كفر الشيخ. مبادرة الكشف المبكر إطالق 

 اكتوبر  25-17قية لألطفال إطالق مبادرة نبضات لجراحة القلب للعيوب الخل

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية  ذلك بالتعاون معو 2018

 حالة في اسبوع. 80أكثر من  اءوتم إجرواإلنسانية. 

 

 :نجازاتاإل

 

  علي ثالث مراحل ابتداء  2016في سبتمبر  كفر الشيخ الجامعي مستشفىتم افتتاح

بالعيادات الخارجية و المعامل و قسم األشعة ثم قسم الغسيل الكلوي و العناية 

افه الي باالض تم تشغيل العمليات و القسم الداخليثم المركزة بأقسامها المختلفة  

تم اجراء حيث   2017و ذلك في شهر مارس وحدات الحضانات و عناية األطفال

 .ت الجراحيهجميع العمليا

 .تركيب و تشغيل جهاز فرم و تعقيم للنفايات الطبية 

 بين بفيروس سي إفتتاح وحدة الفيروسات التي ساعدت في عالج المرضي المصا

  شفاء.من جميع المحافظات و ذلك بالتعاون مع بنك ال

 ية و تم التاج تم افتتاح وحدة جراحة القلب و الصدر و القسطرة القلبيه للشرايين

و الجدير بالذكر ان جراحة القلب   مفتوحالقلب الحاالت جراحة  اجراء العديد من
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المفتوح بالمستشفي الجامعي بكفرالشيخ هي االولي علي مستوي المحافظه حيث 

علي  العبء هذا النوع من الجراحات مما خففكانت محافظه كفرالشيخ تفتقر الي 

نتظار في وقوائم اإل عناء السفرو  وجوارها كفرالشيخ ى محافظةمواطن

 .المستشفيات األخرى

  بالمستشفي.البدء في تشغيل وحدة الكلي الصناعي 

  الشيخ. كفر مستشفي سيدي غازي المركزي بمحافظةالمشاركة في تشغيل 

  و التعاقد مع بعض الهيئات الخاصةستشفي الجامعي بالمتفعيل العالج األقتصادى. 

 .تفعيل التعاقد مع التأمين الصحي بكفر الشيخ 

 تشفي الجامعي للسادة أعضاء هيئة التدريس و ساضافة الخدمات الطبية بالم

 معاونيهم.

  المنسق عن المستشفي الجامعي إلعداد و تنفيذ بروتوكول التعاون الصحي بين

 ديرية الصحة بكفر الشيخ.المستشفي الجامعي و م

 تطوير التعليم:

 

  2023-2018رئيس لجنة  وضع الخطة اإلستراتيجية لكلية الطب 

 .رئيس لجنة  أخالقيات البحث العلمي بكلية الطب 

 في وضع الوصف التوظيفي لقسم جراحة القلب و الصدر. المشاركة 

 .المشاركة في إنشاء درجة الماجستير لقسم جراحة القلب و الصدر 

  لقسم جراحة القلب و الصدر. إنشاء درجة الدكتوراةالمشاركة في 

 المشاركة في توصيف مناهج الماجستير و الدكتوراة لقسم جراحة القلب و الصدر. 

  المنسق العام و المسؤل عن تنفيذ البرتوكول المشترك بين جامعة سلمان بن عبد

ك لتدريب طالب كلية العزيز و مركز األمير سلطان للخدمات الطبية بالخرج و ذل

 نيكية المختلفة.مية و اإلكلييب علي البرامج األكادالط

  المشاركة في العملية التدريسية في جامعة الملك سعود و جامعة سلمان بن عبد

 العزيز بالسعودية.

  :الجوائز

 

 .2009جائزة أحسن بحث في مؤتمر جمعية القلب والصدر المصرية  .1
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ملك فهد لجراحة القلب بجامعة ول لمركز الجائزة أحسن بحث في المؤتمر األ .2

 .2008الملك سعود، المملكة العربية السعودية 

 

 

 

 المؤتمرات:

 

المصرية  جميع مؤتمرات جمعية جراحة القلب والصدر والمشاركة في حضورال -1

 داخل جمهورية مصر العربية.

يفورنيا، والصدر في سان دييجو، كال جراحة القلباألمريكية للجمعية مؤتمر احضور  -2

 .2018الواليات المتحدة األمريكية 

 .2017 النمسا فيينا، لجراحة القلب والصدر في حضور مؤتمر الجمعية األوروبية -3

حضور مؤتمر الجمعية األمريكية لجراحة القلب والصدر في بوسطن، الواليات  -4

 .2017المتحدة األمريكية 

، أسبانيا برشلونهي حضور مؤتمر الجمعية األوروبية لجراحة القلب والصدر ف -5

2016. 

مؤتمر الجمعية األمريكية لجراحة القلب والصدر في لوس  والمشاركة في حضورال -6

 .2012 أنجلوس، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية

مؤتمر الجمعية البريطانية لجراحة القلب والصدر في  لحضور والمشاركة فىا -7

 .2010ليفربول، إنجلترا 

 . 2010كيا بتر القلب والصدر االسيوية جمعية جراحةمؤتمر فى  لحضور والمشاركةا -8

 وقسم الصدرالدموية واالوعية جميع مؤتمرات قسم القلب  والمشاركة فىلحضور ا -9

 السنوية بكلية الطب جامعة الزقازيق.

,  2007, 2006 عودية ألعوامالحضور و المشاركة فى مؤتمر جمعية القلب الس -10

 لكة العربية السعودية الممبالرياض  2011,  2010

الحضور و المشاركة فى المؤتمر الدولى الثالث لمركز الملك خالد بجامعة الملك  -11

مايو  4-2سعود بالمملكة العربية السعودية بعنوان )القلب النابض( فى الفترة من 

2009. 

 حضور مؤتمر الجمعية األوروبية لجراحة القلب والصدر في برشلونه، أسبانيا -12

2009. 
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 والنشر العلمى: بحاثاأل

 

منفردا او مشتركا فى المجالت و الدوريات  القيام باجراء العديد من األبحاث العلمية

بالمجلة  منشورة دوليا أبحاث العلمية المختلفة داخل جمهورية مصر العربية ,منها 

 .االوروبية لجراحة القلب و الصدر و هى ذات معامل تأثير عالى

 

شق عظمة القص يمكن أن يكون فعال العملية ل ءية قبل و أثناالخطة الوقائدراسة  .1

المجلة الطبية بجامعة الزقازيق ، سبتمبر  في منع إلتهاب الحيزوم ما بعد الجراحة. 

2003. 

 

تأثير أمراض القلب والرئة على وظيفة الغدة الدرقية وآثارها السريرية بعد  .2

 .2003بتمبر جراحة القلب. المجلة الطبية بجامعة الزقازيق ، س

 

. المجلة في األطفال  نتيجة العدوي  بعد استئصال الرئة نتائج  متوسطة األجل .3

 .2004الطبية لجامعة الزقازيق ، يناير 

 

ب. تقييم الحالة سائالالصدر مقابل العالج الجراحي لتثبيت  العالج المحافظ  .4

 2005 برسبتم  الرئوية. المجلة األوروبية لجراحة القلب و االوعية الدموية

 

الصدر الجراحي بمقاربة ولي بإستخدام منظار عالج االسترواح الهوائي األ .5

 بعد الجراحة. سحج الغشاء البللوري أثناد الجراحة أو حقن عقار الـبوفيدين ايودين

 .2006،  3المجلة الطبية لجامعة الزقازيق ، المجلد الثاني عشر ، العدد 
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ة شق عظمة القص في عمليات القلب و التعقيدات المصاحبة إلعاداألخطار  .6

سبتمبر  3،4المفتوح . مجلة الجمعية المصرية لجراحة القلب و الصدر عدد 

2006. 

 

التدخل الجراحي األدني المفضل إلستئصال الغدة الثيمومية لمرضي الوهن  .7

ديسمبر  -، سبتمبر  14لجراحة القلب والصدر ، المجلد  العضلي. المجلة المصرية

 ،2006. 

 

الذين المرضى في لزراعة الشرايين  نزيف بعد العملية الجراحيةير كمية التقد .8

. مجلة الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر ، كلوبيدوجرليتناولون عقار 

 .2006ديسمبر   -، سبتمبر  14المجلد 

 

؟ مجلة القلبجراحة هل يعتبر المعدل األوروبي مؤشرا جيدا لوفيات ما بعد  .9

 .2007، مارس ويوليو  15لجراحة القلب والصدر ، المجلد  الجمعية المصرية

 

دراسة مقارنة بين عمليات زراعة الشرايين التاجية التقليدية تقنية القلب النابض  .10

لصناعي في حدوث التذبذب النابض مع استخدام ماكينة القلب ا و تقنية القلب

، مارس  15د . مجلة الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر ، المجلاألذيني

 .2007ويوليو 

 

زراعة الشريان لجراحة   مقارنة النتائج العصبية في المرضى الذين يخضعون .11

التاجي بالطريقة التقليدية و تقنية القلب النابض و تقنية القلب النابض مع استخدام 

، يناير  1، العدد  12مجلة علوم األعصاب ، المجلد  ماكينة القلب الصناعي.

2007. 

 

بعد احتشاء عضلة القلب  تروية القلب بعملية  زراعة الشرايين التاجية إعادة  .12

الحاد: هل يعمل ضد عقارب الساعة؟ المجلة المصرية لجمعية جراحة القلب 

 .2007ديسمبر  -، سبتمبر  4،  3والصدر ، العدد 

 تقديمها في: تم
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 لجراحة القلب ، برشلونة ،  مؤتمر الرابع عشر لجمعية كاتالونياال

 .2009بانيا ، مايو إس

  ، المؤتمر الدولي السنوي للجمعية المصرية لجراحة القلب ، القاهرة

 .200٨مصر ، مارس 

 

في المرضى الذين خطرا على زيادة الوفيات والمضاعفات السمنة ليست  .13

لب والصدر يخضعون لجراحة القلب المفتوح. المجلة المصرية لجمعية جراحة الق

 .2008سمبر دي، يوليو/ 4،  3، العدد 

 

المرضى الذين يعانون من إعادة تروية القلب بعملية  زراعة الشرايين التاجية   .14

، هل تقنية القلب النابض مع استخدام ماكينة  اختالل وظيفي حاد في البطين األيسر

؟ المجلة المصرية لجمعية جراحة القلب ضلة فالقلب الصناعي هي الطريقة الم

 .2009يونيو  -يناير  2،  1لعدد ا     ، 17والصدر ، المجلد 

 

 

 تم تقديمها في               

  لجراحة القلب ،  مؤتمر الرابع عشر الجمعية الكاتالونية ال

 .2009برشلونة ، إسبانيا ، مايو 

   المؤتمر الدولي السنوي للجمعية المصرية لجراحة القلب

ESCTS  2009، مصر ، مايو. 

  ن لجمعية القلب السعودية المؤتمر العلمي الحادي والعشرو

 .2010، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 

 

 الفائز ب:

 

  للجمعية المصرية   جائزة أفضل موضوع مقدم في المؤتمر الدولي السنوي  

 .2009، مايو  ESCTSلجراحة القلب 

 

 مقبول لتقديمها في:
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  مارس ،  4 -الندوة السنوية الثالثين لجراحة القلب والصدر

 اليفورنيا ، الواليات المتحدة األمريكية.ك

  المؤتمر الدولي التاسع والخمسونESCVS  بالتزامن مع المؤتمر

السادس للتحديث في أمراض القلب وجراحة القلب واألوعية الدموية 

 ، تركيا. 2010أبريل  15-1٨

  المؤتمر السنوي الخامس واألربعون للجمعية األوروبية للبحوث

 جنيف ، سويسرا. - CMU - 2010نيو يو 12-9الجراحية 

 

تردد بعد اآلن؟ المجلة المصرية ال ن. ينبغي لنا أن حلقة الصمام األورطي  توسيع .15

 .2009ديسمبر ،  -جراحة القلب والصدر ، سبتمبر  لجمعية 

 

الشريان التاجي. المجلة  نسبة و عالج االنسكاب البللوري بعد جراحة زراعة .16

 .2009ديسمبر ،  -ب والصدر ، سبتمبر المصرية لجمعية جراحة القل

 

دي المركزي عند تشبع األكسجين الوريدي مقابل تشبع األكسجين الوري  .17

المرضى الخاضعين لزراعة الشرايين التاجية مع تقنية القلب النابض مع أستخدام 

 مجلة التخدير السعودية.ماكينة القلب الصناعي. 

 

لقلب الحاد.المجلة احتشاء عضلة ا جراحة زراعة الشرايين التاجية بعد توقيت .18

 2012( 120  -118)  و الصدر و األوعية الدمويةة القلب حاألسيوية لجرا

 

راتيجية حفظ الدم بعد عملية في إست تأثير ماكينة القلب الصناعي المصغرة  .19

، 12األوروبية. الشريان التاجي. مجلة القلب واألوعية الدموية التفاعليةزراعة 

(600-604 )2012. 

 

 تم تقديمها في:                     

 

  لجمعية جراحة القلب البريطانية االجتماع السنويSCTS  ،

 .2010مارس 9-7ليفربول ، 
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  المؤتمر الدولي السنوي للجمعية المصرية لجراحة القلب

ESCTS  2010، مارس. 

  المؤتمر الدولي التاسع والخمسونESCVS  بالتزامن مع

يث في أمراض القلب وجراحة القلب المؤتمر السادس للتحد

 ، تركيا. 2010أبريل  1٨-15واألوعية الدموية 

 

 قبولها للتقديم في:

 

 مارس  7 -4لندوة السنوية الثالثين لجراحة القلب والصدر. ا

 ، كاليفورنيا ، الواليات المتحدة األمريكية. 2010

 للجراحات األدني للقلب والصدر  الجمعية الدولية

(ISMCSيون ، ) برلين ، ألمانيا. 2010يو ، 

  المؤتمر السنوي الخامس واألربعون للجمعية األوروبية

 - CMU - 2010يونيو  12-9للبحوث الجراحية ، 

 جنيف ، سويسرا.

 الفائز ب :                              

 

  جائزة أفضل ملصق تم تقديمه في يوم البحوث األول لمركز

)جائزة  2010يونيو  2الملك فهد ألمراض القلب يوم 

 محمد الفقيه(. الدكتور األستاذ

 

 

لمحيطة بالجراحة بعد جراحة زراعة االقلب الكشف المبكر ومراقبة نقص تروية  .20

 4،  3مجلة الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر ، المجلد الالشريان التاجي. 

 .2011ديسمبر ، -، يوليو

 

لدى  الي نتيجة نقص تروية القلب التصحيح الجراحي إلرتجاع الصمام الميتر .21

؟ مجلة الجمعية المصرية لجراحة القلب  كبار السن ، هل يؤثر على نوعية الحياة

 .2012والصدر ، 
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بكر الم. النتائج الجراحية بعد التدخل  الحيزومي النازل  إلتهاب الفراغ  .22

-ر، يناي 14، المجلد والجذري. مجلة الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر

 2012( ، 2-1يونيو )

 

، هل  ن التاجيةياألورطي في جراحة الشراي آثار مضخة البالون داخل الشريان  .23

راحة القلب والصدر ، هي ذكية بما يكفي لشفاء القلب؟ مجلة الجمعية المصرية لج

 .2011يونيه –يناير  2-1, 19المجلد. 

 

إستخدام لقلب النابض بع تقنية امرايين التاجية يرة األجل لجراحة الشالنتائج قص .24

في المرضى الذين يعانون من ضعف شديد في البطين ماكينة القلب الصناعي 

يناير  2-1, 19المجلد. األيسر. مجلة الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر ، 

 .2011يونيه –

 

ترميم البطين الجراحي للمبتدئين. مجلة الجمعية المصرية لجراحة القلب   .25

 .2011يونيه –يناير  2-1, 19 والصدر ، المجلد

 

. تروية القلبة إلرتجاع الصمام الميترالي الناتج عن قلة طرق العالج المختلف .26

 .2010. ديسمبر 6. رقم المجلة المصرية الجديدة للطب

 

قدمت كملصق في مؤتمر جمعية القلب السعودية الثالث والعشرين في الفترة من 

 2012يناير.  ٣0-27

 

مجلة الجمعية المصرية  لجراحة .ات القلب المفتوح االختيارية حفظ الدم إلجراء  .27

 (.2-1رقم ) 2011يونيو  -. يناير19 . المجلد.القلب والصدر

 

والقلب واألوعية الدموية  العربي األول للجراحين الصدر تم تقديمه في المؤتمر

 . 10/2009/  1-9/  29األردن  -عمان 
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تخدام تقنية القلب النابض مع إستخدام ماكينة بإس  تأثير زراعة الشرايين التاجية .28

 أمراض القلب واألوعية الدمويةمجلة  في ضعف وظيفة البطين.  القلب الصناعي

 2016- 12-7: (1) 04 األوروپية.

 

 2. العدد الدولية لعلوم الرعاية الصحية المجلةنتيجة  إصابات القلب النافذة.   .29

  2016( أكتوبر 747-750)

 

 

 


