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 .٢٩/١٢/٢٠١٨ ذنم طويسأ ةعماجب ثوحبلاو ايلعلا تاساردلا نوئشل ةعماجلا سيئر بئان §
 .٨/١١/٢٠٢٠ ذنم طويسأ ةعماج ةليمجلا نونفلا ةيلك ديمع لامعأب مئاقلا §
 .طويسا ةعماج ،بطلا ةيلك ،)لافطألا بلق ةحارج( ردصلاو بلقلا ةحارج ذاتسأ §
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 .)١٩٩٣ رياني ١٠( طويسأ ةعماج - بطلا ةيلك نم زاتمم ريدقتب ةماعلا ةحارجلا يف ريتسجام §
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 ميركتلاو ريدقتلا تاداهشو زئاوجلا

 اهنمو ريدقتلاو ميركتلا تاداهش نم ديدعلا ىلع زئاح

 ٢٠٢٠ ماوعألل يلاثملا بيبطلا بقل ىلع لوصحلاو بيبطلا موي يف ءابطألل ةماعلا ةباقنلا ميركت §

 ٢١/٠٨/٢٠٢١ خيراتب ةيروهمجلا يوتسم ىلع ٢٠٢١و
 تحت ردصلاو بلقلا ةحارج قيرف ميركت ىلع لوصحلاو بيبطلا موي يف ءابطألل ةماعلا ةباقنلا ميركت §

 .١٨/٠٣/٢٠٢٢ خيراتب يفارشا

  

 
 ءانثأ ٢٠٠٢ ماع يف ضبانلا بلقلا ةحارج لاجم يف ثحب لضفأل )دراودإ-دلانور( ةيلاديم ةزئاج §

 .)ةدحتملا ةكلمملا( ادنلريأو ايناطيربب ردصلاو بلقلا ةحارج ةيعمجل يونسلا يلودلا رمتؤملا داقعنإ
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 يفيظولا جردتلا

  .طويسأ ةعماج - ثوحبلاو ايلعلا تاساردلل ةعماجلا سيئر بئان ،نآلا ىتح ٢٠١٨ ربمسيد نم §

 .طويسأ ةعماج - ةليمجلا نونفلا ةيلك ديمع لامعأب مئاقلا ،نآلا ىتح ٢٠٢٠ ربمفون نم §

 ةيعماجلا تايفشتسملا ةرادإ سلجم سيئرو بطلا ةيلك ديمع ،٢٠١٨ ربمسيد ىلإ ٢٠١٧ ربمفون نم §

  .طويسأ ةعماج -

 ةعماج – هتاحارجو بلقلا ىفشتسم ةرادا سلجم سيئر بئان ،٢٠١٧ سرام ىلإ ٢٠١٤ سرام نم §

 .طويسأ

 .طويسأ ةعماج ةحارجلا ماسقأل يعماجلا لافطألا ىفشتسم ريدم بئان ،٢٠١١ ربمسيد نم اًرابتعا §

 .طويسأ ةعماج - بطلا ةيلكب ردصلاو بلقلا ةحارج مسق سيئر ،٢٠١٧ ربمفون ىلإ ٢٠١٠ ربوتكأ نم §

 .طويسأ ةعماج - بطلا ةيلكب لافطألل بلقلا ةحارج ةدحو سيئر ،نآلا ىتح ٢٠٠٩ سرام نم §

  .طويسأ ةعماج - بطلا ةيلكب ردصلاو بلقلا ةحارج ذاتسأ ،نآلا ىتح ٢٠٠٨ رياربف نم §

 .طويسأ ةعماج - بطلا ةيلكب ردصلاو بلقلا ةحارج دعاسم ذاتسأ ،٢٠٠٨ رياني ىلإ ٢٠٠٣ رياربف نم §

 .طويسأ ةعماج - بطلا ةيلكب ردصلاو بلقلا ةحارج سردم ،٢٠٠٣ رياني ىلإ ١٩٩٧ ويلوي نم §

 .طويسأ ةعماج - بطلا ةيلكب ردصلاو بلقلا ةحارج دعاسم سردم ،١٩٩٧ وينوي ىلإ ١٩٩٣ ليربأ نم §

 .طويسأ ةعماج - بطلا ةيلكب ردصلاو بلقلا ةحارج مسقب ديعم ،١٩٩٣ سرام نم §

 ةيلكب ةماعلا ةحارجلا مسق - ردصلاو بلقلا ةحارج ميقم بيبط ،١٩٩٣ رياربف رهش ىلإ ١٩٩٠ سرام نم §

 .طويسأ ةعماج - بطلا

 .طويسأ ةعماج - بطلا ةيلكب يعماجلا ىفشتسملاب بيردت بيبط ،١٩٩٠ رياربف رهش ىلإ ١٩٨٩ سرام نم §

 ةيملعلا تامهملاو تاراعإلا

 بلقلا ةحارج زكرم - نوتبماهثواس ةعماج - ةدحتملا ةكلمملا ىلإ هاروتكدلا دعب امل ةيبيردت ةثعب §

 )١/٨/٢٠٠٢– ١/٨/٢٠٠٠( نيماع ةدمل لافطألل بلقلا ةحارج ىلع بيردتلل ردصلاو

 ةكلمملا - ةمركملا ةكم - يصصختلا رونلا ىفشتسم - لافطألل بلقلا ةحارج ةدحو سيئرو يراشتسا §

 .)٣١/٧/٢٠٠٧ – ٢٠/٨/٢٠٠٤( – تاونس ثالث ةدمل - ةيدوعسلا ةيبرعلا

 يف حوتفملا بلقلا تاحارج ىلع بيردتلل – ةرهاقلا ةعماج - لافطألل شيرلا وبأ ىفشتسم ىلإ بادتنا §

 .١٩٩٣ ربوتكأ نم ةيادب – ماع ةدمل لافطألا
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 ةيلحملاو ةيلودلا تالجملا يف ريرحتلا ةيوضع

  :ردصلاو بلقلا ةحارجل ةيرصملا ةيعمجلا ةلجم ريرحت ةئيه وضع .١

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-the-egyptian-society-of-
cardiothoracic-surgery/editorial-board  

  :ةيومدلا ةيعوالاو بلقلا جالعو بلقلا بط ةلجم ريرحت ةئيه وضع .٢

https://juniperpublishers.com/jocct/eduateboard.php 

  :بلقلا ضارما يف ةيريرسلا براجتلا ةلجم ريرحت ةئيه وضع .٣

http://www.symbiosisonlinepublishing.com/cardiology/editorialboard.php 

  :يوئرلاو يفيظولا بطلا تايلوح ةلجم ريرحت ةئيه وضع .٤

http://aopmjournal.org/editorial-board.php 

 

 ةينهملاو ةيملعلا تامظنملا ةيوضع

 بلقلا ةحارج صصخت يف )نودعاسملا ةذتاسألاو ةذتاسألا( تايقرتلل ةمئادلا ةيملعلا ةنجللا وضع .١

 .٢٠١٩-٢٠١٦ رشع ةيناثلا ةرودلا - ردصلاو

 ةحارج صصخت يف )نودعاسملا ةذتاسألاو ةذتاسألا( تايقرتلل ةمئادلا ةيملعلا ةنجللاب ميكحت وضع .٢

 ٢٠٢٢ - ٢٠١٩ رشع ةثلاثلا ةرودلا - ردصلاو بلقلا

 ةحارج صصخت يف )نودعاسملا ةذتاسألاو ةذتاسألا( تايقرتلل ةمئادلا ةيملعلا ةنجللاب ميكحت وضع .٣

 ٢٠١٦ - ٢٠١٣ رشع ةيداحلا ةرودلا - ردصلاو بلقلا

 لوصحلا عم( ٢٠١٦ ماع ذنم ردصلاو بلقلا ةحارجل ةيرصملا ةيعمجلا ةرادإ سلجمب بختنم وضع .٤

 .)ةيباختنالا تاوصألا نم ددع يلعا يلع

 .ردصلاو بلقلا ةحارجل ةيبوروألا ةيعمجلا وضع .٥

 .ردصلاو بلقلا ةحارجل ةيرصملا ةيعمجلا وضع .٦

 .بلقلا ضارمأل ةيدوعسلا ةيعمجلا وضع .٧

 



      

 

 

 
 

٦ 

 .ردصلا ةحارجل ةيبرعلا ةيعمجلا وضع .٨

 .ةيقلخلا بلقلا ضارمأل ةيبرعلا ةيعمجلا وضع .٩

 .ردصلاو بلقلا ةحارجل ةيرصملا ةيعمجلا ةلجم ريرحت ةنجل وضع .١٠

 .ارتلجنإ يف GMC ماعلا يبطلا سلجملاب لجسم وضع .١١

 .ةيرصملا ءابطالا ةباقن وضع .١٢
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 ةيرادإلاو ةيبطلا تازاجنإلا

 
الوأ

ً
 طويسأ ةعماج بطلا ةيلك -ردصلاو بلقلا ةحارج مسق سيئرك :
 ٢٠٠٣ ماع ذنم - طويسأ ةعماج - يعماجلا بلقلا ىفشتسم ليغشتو زيهجتو ءاشنإ يف ةكراشملا .١

 .٢٠١٦ هب لمعلاو هحاتتفا مت ىتح

 هليغشت ىتحو ٢٠١٣ ماع ذنم بلقلا ىفشتسم ليغشتو ءاشنإل )ةنجللا قسنم( ايلعلا ةنجللا وضع .٢

 .٢٠١٦ ماع يف

 - يعماجلا لافطألا ىفشتسم - لافطألل بلقلا ةحارج ةدحو ةسائرو ليغشتو زيهجتو ءاشنإ .٣

 .١/٢/٢٠١٠ خيراتب لمعلا ءدبل - طويسأ ةعماج

 ةكلمملا - ةمركملا ةكم - يصصختلا رونلا ىفشتسمب لافطألل بلقلا ةحارج ةدحو ةسائرو زيهجت .٤

 .٢٠٠٧ ويلوي ىلإ ٢٠٠٤ سطسغأ - ةيدوعسلا ةيبرعلا

 .٢٠٠٣ - اينملا ةعماج - اينملا ةعماج ىفشتسمب ردصلاو بلقلا ةحارج ةدحو زيهجتو ءاشنإ .٥

  .٢٠١٧ رياني ناوسأ ةعماج - ردصلاو بلقلا ةحارج مسق ىلع فارشإلا ءدب .٦

 ىلوت ذنم ردصلاو بلقلا ةحارج مسق يف ةقيقدلا تاصصختلا عيمج لاخدإ يف ةمهاسملا .٧
 :يهو ٢٠/١٠/٢٠١٠ مسقلا ةسائر

 .لافطألا بلق ةحارج .أ

  .ةيجاتلا نييارشلا ةحارج .ب

 .يرهبألا ةيومدلا ةيعوألا ددمت ةحارج .ت

 .دودحملا لخدتلا قيرط نع ةحارجلاو راظنملاب ردصلا ةحارج .ث

 .دودحملا لخدتلا قيرط نع بلقلا تامامص حالصإو لادبتسا .ج

 .دودحملا لخدتلا قيرط نع ةيجاتلا نييارشلا ةحارج .ح

 .ريماسملاو حئارشلاب يردصلا صفقلا روسكو يردصلا صفقلا تاهوشت حالصا ةحارج .خ

 طويسأ ةعماج - بطلا ةيلكب سويرولاكبلا ةبلطل يميداكألا جمانربلا دادعإ يف ةكراشملا .٨

٢٠١١. 

 



      

 

 

 
 

٨ 

 صصخت )هاروتكد( ايلعلا تاساردلا ةبلطل يبيردتلاو يميداكألا جمانربلا دادعإ يف ةكراشملا .٩

 .٢٠١١ ردصلاو بلقلا ةحارج

 طويسأ ةعماج - بطلا ةيلكب دامتعالل ليهأتلاو رمتسملا ريوطتلا عورشم ناجل يف ةكراشملا .١٠

٢٠١٢-٢٠١٠. 

 .٢٠١٢ ميلعتلا ةدوج نامضل ةيموقلا ةئيهلا نم دامتعالا ىلع لوصحلل دادعإلا يف ةكراشملا .١١

 .٢٠١٦-٢٠١١ بطلا ةيلكل ةيجيتارتسإلا ةطخلا دادعإ يف ةكراشملا .١٢

 .٢٠١٢-٢٠١١ بطلا ةيلكل ةيتاذلا ةساردلا دادعإ يف ةكراشملا .١٣

 

ايناث
ً

 طويسأ ةعماج بطلا ةيلكل ديمعك :
 دامتعالاو ةدوجلا نامضل ةيموقلا ةئيهلا نم دامتعالا ديدجت ىلع ىرشبلا بطلا ةيلك لوصح .١

  .١١/٢٠١٨ يف

 ديدجلا يبطلا ميلعتلا ماظنل ةديدجلا ةحئاللا قيبطتو دادعا يف طويسأ ةعماج بطلا ةيلك حاجن .٢
  .ماظنلا اذه قيبطت يف رصم ديعص يف ةدئارلا ةيلكلا نوكتل )٢+٥(

 نوكيل يسيئرلا يعماجلا ىفشتسملاب صاخلا جالعلاب سماخلا رودلا حاتتفاو بيطشتو زيهجت لامكتسا .٣
 .ةزيمتم ةيبط ةمدخ ميدقتل يوتسم يلعا يلع

    .ةيرصملا تاعماجلا يوتسم ىلع ةيزكرم لماعم ربكأ حاتتفاو زيهجت لامكتسا .٤

 ةعاقو ةقحلملا ةيلخادتلا تايلمعلا ةفرغو ديدجلا يسيطانغملا نينرلا زاهج ليغشتو زيهجت .٥
 قحلملا عطاقملا ددعتم ةيعطقملا ةعشالا زاهج ليغشتو زيهجت كلذكو ةعشالا مسقب تارضاحملا

اضيرم ٥٠ جالع يف ةيصيخشتلا ةعشألا مسق حاجنو ديدجلا ةيلخادتلا ةرطسقلا ةدحوب
ً

 نيباصملا نم 

 .خملا نييارش لالتعاب

 يلعا يلع نوكيل ريوطتلا دعب هب ةقحلملا ةزكرملا ةيانعلاو يلكلا ةعارز تايلمع حانج حاتتفاو زيهجت .٦
 .٪١٠٠ حاجن ةبسنب ىلكلا ةعارز يف ةيلمع ٣١ حاجنو زيمتم يوتسم

 فرغو تايلمع فرغ سمخ( ةرجنحلاو فنألاو نذألا تاحارج تايلمع فرغ حاتتفاو زيهجت لامكتسا .٧

 .ديعصلا يضرمل ةزيمملا ةمدخلا ميدقت يف ةيعون ةلقن حبصتل )ةحارتساو ةقافا

 ليغشتلاو بيكرتلا ناكم زيهجتو هينج نويلم ٣٨ هنمث غلبي يذلاو Pet scan لا زاهج ءارشو ليومت .٨

  هب لمعلا ءدب متو



      

 

 

 
 

٩ 

 .ينطولا دامتعالا ةئيه نم ةيكينيلكالا ايجولوثابلا مسقب لماعم ٣ دامتعا .٩

 ضارمألا يفشتسمب صاخلا جالعلا حانجو يبصعلا زاهجلا ايجولويسف ةدحو حاتتفاو زيهجت لامكتسا .١٠
 .باصعألاو خملا ةحارجو ،ةيسفنلاو ،ةيبصعلا

 يعماجلا يحجارلا يفشتسم تماق ثيح ةحص نويلم١٠٠ ةلمح نم ىلوالا ةلحرملا ىف كارتشالا .١١

 .طويسأ ةظفاحم ندمو ىرق فلتخم نم ةلاح ٥١٥٠ ددعل ىس سوريف ىلع حسملا ءارجاب دبكلل

 ٢٩ دبكلا ةعارز تالاح تغلبو ةحجانو ةيوق ةروصب لمعلا يلا دبكلا ةعارز جمانرب ةداعا يف حاجنلا .١٢

 .٪٩٨ حاجن ةبسنب ةلاح

 ءاحنأ ىتش نم ىضرملل ةيناجم لفاوق ٤ نمض ةطرفملا ةنمسلا جالعل ةحارج ةيلمع ١٢٠ ءارجإ .١٣

 .ةيروهمجلا

 .راظتنالا مئاوق ىلع ءاضقلا ةموظنم نمض ةلودلا ةقفن ىلع ةينرق عرز ةيلمع ٥٠ ءارجا حاجن .١٤

 ىضرم صخي اميف راظتنالا مئاوق ىلع ءاضقلل ةيموقلا ةيسائرلا ةردابملا يف رمثملاو لاعفلا كارتشالا .١٥
 .حوتفملا بلقلا تاحارجو ةيجالعلاو ةيصيخشتلا بلقلا رطاسقو بلقلا

 

اثلاث
ً

 ثوحبلا و ايلعلا تاساردلا نوئشل طويسأ ةعماج سيئر بئانك :
 )ايلعلا تاساردلا عاطقب تازاجنإلاو ةطشنألا باتك قفرم (

 )ايلعلا تاساردلل ةينيب جمارب ثادحتساو ريوطت يف مهاست( ةعماجلاب ةيملع تاسسؤم ءاشنإ 

 .ةيئيزجلا ايجولويبلا تاساردو ثوحب دهعم ءاشنإ ٣١/٠٧/٢٠١٩ خيراتب §

 .ةيلك ىلإ ةيلماكتلا تاعانصلاو ركسلا ةعانص ايجولونكت دهعم ليوحت رارق ١١/٠٧/٢٠١٩ خيراتب §

 .ءاودلا راكتبإوريوطتو ثوحب دهعم ءاشنإ ٢٠٢٠ ماع يف §

 .يجولونكت ونانلاو داوملا مولع دهعم ءاشنإ ٢٠٢١ ماع يف §

 ةعماجلاب ثوحبلا زكرم زيهجتو لامكتساو ءاشنا معد

 ةزيمتملا ةيثحبلا زكارملا نم ةعومجم مضي وهو ةيرصملا تاعماجلا ىوتسم ىلع يثحب زكرم ربكأ §
 يضرأو موردب رود نم ىنبملا نوكتيو ،ةيرصملا تاعماجلا فلتخمو ةعماجلا ةمدخل ةدرفتملاو

 ةيئيزجلا ايجولويبلا ثاحبأ دهعم مضيو عبرم رتم ٦٠٠٠ ب ردقت ةحاسم ىلع ةيولع راودأ ةعبرأو

 .ءاودلا راكتباو ثوحب دهعم كلذكو داوملا صاوخو يجولونكتونانلا ثاحبأ دهعمو



      

 

 

 
 

١٠ 

 ةعماجلل يلودلا رشنلا يف رمتسملا ريوطتلا ىلع لمعلا

 عفر ىلع لمعلا يرود لكشب متيو ثوحبلاو ايلعلا تاساردلل ةعماجلا سيئر بئان بصنم يلوت ذنم §
اثحب ١٢٧٣ نم يلودلا رشنلا نم ةعماجلا جاتنإ

ً
ايلود 

ً
اثحب ١٤٣٥ ىلإ ٢٠١٨ ماع لالخ 

ً
ايلود 

ً
 ماع لالخ 

اثحب ١٧٣٧ ىلإ مث ٢٠١٩
ً

ايلود 
ً

اثحب ٢٠٤٦ ىلإ مث ٢٠٢٠ ماع لالخ 
ً

ايلود 
ً

 سيلو .٢٠٢١ ماع لالخ 

ايلود ةروشنملا ثاحبألا ددع ةدايز ىلع طقف
ً

اضيأ امنإو 
ً

 ثيح ثوحبلا ةدوج يف ةظوحلم ةدايز 

 يذلا رمألا ،٪٧٧ ىلإ ةيناثلاو ىلوألا ةقبطلا نم ةفنصملا تالجملا يف ةروشنملا ثاحبألا ةبسن تغلب

 ةيبرعلا لودلا نم ايلعلا تاساردلا ىلإ نيدفاولا بالطلا ددع يف ةريبك ةدايز ىلإ حضاو لكشب ىدأ

 .٢٠٢١ ماع لالخ بلاط ١٧١٨ ىلإ لصو ىتح

 مقر رارق :ثوحبلاو ةيملعلا لئاسرلل ةماعلا تامدخلا زكرم ةرادأ سلجم ةسائرو  زيهجتو ءاشنا §

 .م٤/١/٢٠٢٢ خيراتب )١٧(

 خيراتب ةعماجلا سلجم هيلع قفاوو يلودلا رشنلا تائفاكم ةدايزب رارق حارتقا مت :يلودلا رشنلا زئاوج §
 يف ريبك نسحت هيلع بترت امم ايلود ةروشنملا ثاحبألا يف ةريبك ةدايز يلا يدا امم ٢٠٢٠ ليربا

  .ينابسالا سكيرتموبيو فينصتو ةعماجلل يلودلا فينصتلاو ةيملعلا ثاحبألا تاداهشتسا

 
 

 

 

 



      

 

 

 
 

١١ 

 

 دادعا ةدايزو يلودلا فينصتلا نسحت يف ةلاعفلا ةمهاسملاو يلودلا فينصتلا بتكم ءاشنا §
 خيراتب )٧٠٣( مقر هتسلجب ةعماجلا سلجم رارق :ةريبكو ةديازتم ةروصب نيدفاولا بالطلا

٢٦/١١/٢٠١٩. 

 
 

Date 

 

Ranking	

World  Arab Region Africa  Egypt 

July 2016 1697 19 23 8 

July 2017 1828 20 21 6 

July 2018 1815 22 29 7 

July 2019 1758 23 28 7 

July 2020 1552 20 23 6 

July 2021 1325 18 22 6 



      

 

 

 
 

١٢ 

 متي نا ىلع ةعماجلا سلجم قفاو :ةعماجلاب ةيثحبلا تاعورشملا معدو ةعباتم بتكم ءاشنا §

 ايلعلا تاساردلا نوئشل ةعماجلا سيئر بئانل عبات ةيثحبلا تاعورشملا معدو ةعباتمل بتكم ءاشنا

 .٣/٢٠٢٢ خيراتب ةعماجلاب عيراشملا ةعباتمو عيجشتو معدل ثوحبلاو

 دمحأ / روتكدلا ذاتسألا ديسلا مساب رارق رودص م٢٢/٢/٢٠٢٠ خيراتب :تاعماجلل ىلعألا سلجملا  §

اوضع ثوحبلاو ايلعلا تاساردلا نوئشل طويسأ ةعماج سيئر بئان يواشنملا لامك دمحم
ً

 عضول 

 نيلجسملا نيدعاسملا نيسردملاو نيديعملا نأشب تاعماجلل ىلعألا سلجملا رارق قيبطت تايلآو طباوض

 .ةيرصملا ةيموكحلا تاعماجلاب سيسأتلا ةثيدح تايلكلاب ايلعلا تاساردلل

 

اعبار
ً

 نآلا ىتحو ٠٨/١١/٢٠٢٠ نم ةيادب ةليمجلا نونفلا ةيلك ىلع فرشمك :

 ةيلكلاب ةيرادإلا تازاجنإلا .أ

 ذاتسألا ديسلا ةسائرب ) ١ ( مقر ةرم لوأل ةليمجلا نونفلا ةيلك سلجم داقعنا يف ءدبلاو ليعفت §

 ىلع فرشملاو ثوحبلاو ايلعلا تاساردلا نوئشل ةــعماجلا سـيئر بـئان يواـشنملا دــمحأ/ روتكدلا

  .م٢٠٢١/ ٤ /١ خيراتب ةيلكلا
 ثوحبلاو ايلعلا تاساردلا نوئشل ةعماجلا سيئر بئان يواشنملا دمحأ روتكدلا ذاتسألا حاتتفاو زيهجت  §

 م١٢/٧/٢٠٢١ خيراتب كلذو ةيلكلاب ىلالا بساحلا لمعم ةليمجلا نونفلا ةيلك ىلع فرشملاو
 تاجردلا ليومتو طويسأ ةعماجب ةليمجلا نونفلا ةيلكب ةيرادإلاو ةيصصختلا فئاظولا ثادحتسا §

 .٢٠٢٢ ةنسل )٢٣( مقر رارق ةرادإلاو ميظنتلل يزكرملا زاهجلا قيرط نع ةيفيظولا
 ةليمجلا نونفلا ةيلكب مالعالاو ةماعلا تاقالعلا ةدحوب لمعلا ءدبو ءاشنا ىلع ةقفاوملا §

 .ةدحولل ةرادالا سلجم ليكشت متو ،م١٤/٢/٢٠٢١ خيراتب كلذو ،ةعماجلاب
 ةليمجلا نونفلا ثوحبو تاساردو تاراشتساو ةماعلا ةمدخلا زكرم ءاشنا ىلع ةقفاوملا §

 ليكشت متو ،م٢٦/١/٢٠٢١ خيراتب كلذو ،ةعماجلاب ةليمجلا نونفلا ةيلكب )صاخ عباط تاذ ةدحو(

 ايلعلا تاساردلا نوئشل ةعماجلا سيئر بئان يواشنملا دمحأ روتكدلا ذاتسألا ةسائرب زكرملل ةرادإلا سلجم

 .ةليمجلا نونفلا ةيلك ىلع فرشملاو ثوحبلاو

 م١٦/١/٢٠٢١ خيراتب كلذو ةيلكلاب دامتعالاو ةدوجلا نامض ةدحول يميظنتلا لكيهلا دامتعا §

 نوئشل ةعماجلا سيئر بئان يواشنملا دمحأ روتكدلا ذاتسألا ةسائرب ةدحولل ةرادإلا سلجم ليكشت متو

 .ةليمجلا نونفلا ةيلك ىلع فرشملاو ثوحبلاو ايلعلا تاساردلا



      

 

 

 
 

١٣ 

  ةيفاقثلا تاقالعلا تازاجنا .ب

 ".ةرامعلاو نونفلا تاساردو ثوحب" :ناونعب ةيلكلل ةمكحم ةيلود ةيملع ةلجم سيسأت  §

 تآشنملاو تايفشتسملا ميمصتل يداشرإلا ليلدلا" مادختسا يلع بيردتلاو فيرعتلل ةيبيردت ةرود دقع §

 .ءارضخلا تايفشتسملا مييقت ماظن :ىلوألا ةلحرملا "ءارضخلا ةيحصلا

 ةرودلا دقعت نأ ىلع م٣١/١٢/٢٠٢٠-٢٦ ةرتفلا لالخ يعماجلا ملعملا دادعإ ةرود دقع §

Online جمانرب لالخ نم Zoom. 

 ةعماج ةليمجلا نونفلا ةيلكب يرادإلا ىنبملاب ضرعلا ةعاقب )مسرلا نفل راون زئاوج ةقباسم( ةماقإ §

 .طويسأ

 .ايلعلا تاساردلاب ةيملعلا ةلجملل رشنلا ةنجل ليكشت §

 .ةيملعلا ةلجملاب رشنلا موسرو فالغلا لكش ةشقانم §

 عباسلا يلودلا رمتؤملا يف روكيدلا مسقب سردملا ىهيشبلا دمحأ ةيقر /ةروتكدلا ةديسلا ةكراشم §

 عقاولا نيب نونفلاو ةحايسلاو ثارتلا" :ناونعب )ةيمالسإلا نونفلاو ةراضحلل ةيبرعلا ةيعمجلا(

 رشنلل ثحبلا ةزاجإو لوبق مت دقو م٣١/١٠/٢٠٢١-٢٨ نم ةرتفلا يف "م٢٠٢١ ليربأ لومأملاو

 يرامعملا ثارتلل يلخادلا زيحلا ةيلعافت" :نم :ناونع تحت ثحبلا ليدعت متو م٨/١٢/٢٠٢١ خيراتب

 بذجلا ىلع اهرثأو يرامعملا ثارتلل يلخادلا زيحلا ةيلعافت" :ىلإ "يحايسلا بذجلا ىلع هريثأتو

 ".يحايسلا

 تناس ةعماج:نم الك عم يفاقثلا نواعتلاو لصاوتلل ثراولا دبع لمأ /ةروتكدلا ةديسلا حيشرت §

 University of وجيد ناس اينروفيلاك ةعماج ،University of Saint Thomas ساموت
California San Diego، ةيرامعملا ةسدنهلا ةيلك( ايبرص دارجلب ةعماج(. 

 
 ايلعلا تاساردلا تازاجنا .ج

 ٨/ ٣١ ــ ١نم ءادـــتبا اـــهلداعي ام وأ ةليمجلا نوــنفلا ةيلك يجيرخل ايلعلا تاساردلاب ديقلا باب حتف §

   . ماع لك نم

 بالطلل يناثلا يساردلا لصفلل ) هاروتكد ــ ريتسجام ــ مولبد ( ايلعلا تاساردلا ةلحرمل ديقلا باب حتف §

اثيدح نيمدقتملا ددجلا
ً

 ام وأ ةليمجلا نوــــنفلا ةيلك يجيرخل م٢٠٢٠/٢٠٢١ يعماجلا ماعلل 

  . ماع لك نم ٢٩/٢ ــ١ نم ءادتبا اـــهلداعي



      

 

 

 
 

١٤ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .)هاروتكد ــ ريتسجام ــ مولبد ( ايلعلا تاساردلا ةلحرمب لوبقلا ناحتما دقع §

    .)هاروتكد ــ ريتسجام ــ مولبد(ايلعلا تاساردلا ةلحرم ةساردلا ءدبو ايلعلا تاساردلا بالط ديق §
 . هاروتكدلا يليهأت ناحتماو ريتسجاملل ةيديهمتلا ةنسلا ناحتما §
 ايلعلا تاساردلا بالطل ةيثحبلا ةطخلا ةشقانمو م٢٠٢٠/٢٠٢١ يعماجلا ماعلل رانيميسلا دــــعوم §

 .ريتسجاملا ةلحرمل  اـيلعلا تاـــساردلا بالـــط ضعبل ثحبلا عوــضوم ليجست مث )هاروتكد ــ ريتسجام(

 م٢٠١٩/٢٠٢٠ يعماجلا ماعلل ديقلل نيديقملا ايلعلا تاساردلا بالط دادعإب ةيئاصحإ §

 يلامجإلا هاروــــــتكد  رـيتسجام موـلبد مـــسقلا

 ٣ ١ ٢ ـــ تــــحن

 ٥ ــ ٣ ٢ ةرامع

 ١٢ ــ ١٢ ـــ روـــكيد

 ٢ ــ ٢ ـــ كـيفارج

 ٢ ـــ ٢ ـــ ريوصت

 ١ ـــ ١ ـــ يرادجريوصت

 ٢٥ ١ ٢٢ ٢ يلامجإلا

 
 ةيلكلاب اــــيلعلا تاساردلا ةلحرمل ةلهؤملا تارابتخالا بالطلا لوخد ريظن موسرلا ليصحت ةميق عفر §

  :يلاتلا وحنلا ىلع حبصتل ةعماجلاب ثوحبلا قودنص باسحل )هاروتكد ــ ريتسجام ــ مولبد(

 هينج ١٥٠نمالدب § هينج٢٠٠ § مولبد §

 هينج ٢٠٠نمالدب § هينج ٢٥٠ § ريتسجام §

 هينج ٢٥٠نمالدب § هينج ٣٠٠ § هاروتكد §

 
  .م٢٠١٩/٢٠٢٠ يعماجلا ماعلل ايلعلا تاساردلا بالطل ةبتكم دادعإ ءدب §

 ثوـــحبلاو ايلعلا تاـــساردلا ةـــنجل ىلع هضرع دعب ثوحبلاو ايلعلا تاساردلا ليلد دادعإ §
 ةعابط ىلع ةــــــعماجلا سيئر ةقفاومو ةيلكلا ديمع / د.أ ديسلل ةركذم عفرو هيلع ةقفاوملاو

 ماعلا يف ايلعلا تاساردلل ليلد لوأ رادصإو ايلعلا تاساردلا بالط ىلع عزوت ةخسن )١٠٠( ددع

  .م٢٠١٩/٢٠٢٠ يعماجلا

  .ةعابطلل ةمزاللا  تاءارـجإلا ذاختا دعب ايلعلا تاساردلا جماربل )Brochure( ةيوطم لمع  §

 
 
 



      

 

 

 
 

١٥ 

 تامولعملا ايجولونكت ةدحو تازاجنا .د

 ءانبو٧/١٢/٢٠٢٠ خيراتب ةليمجلا نونفلا ةيلكب تامولعملا ايجولونكت ةدحو ءاشنا مت :ةدحولا ءاشنا §

 ةروتكدلا   رايـتـخا ىلع ةعماجلاب تاـمولـعملل يذيفنتلا رـيدملا / روتكدلا ذاتسألا ديسلا باطخ ىلع

 ةيلك لوئسمو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةينورتكلالا ةصنملل اقسنم يهيشبلا ميهاربا دمحم دـمـحا ةيقر /

 ةعماجلا سيئر بئان يواشنملا دمحا /روتكدلا ذاتسالا لبق نم اهفيلكت متو ،ةصنملاب ةليمجلا نونفلا

 .ةدحولا ةرادإب ةيلكلا ىلع فرشملاو ثوحبلاو ايلعلا تاساردلا نوئشل

 .م١٢/٢٠٢٠ / ٧ خيراتب ةدحولل يميظنتلا لكيهلا دامتعا §

 .م١٣/٧/٢٠٢١ خيراتب تارادالل ىميداكالا ليميالا دامتعا §

 .ةعماجلا عقوم ىلع ةيلكلاب ةصاخلا ةينورتكلالا ةباوبلا ثيدحت §

 .م٢٤/١١/٢٠٢١ خيراتب ةزهجالاب تامولعملا ايجولونكت ةدحو سيسات §

 .م٢٠٢١/ ١٢ /٦ خيراتب »ج« حانج راكذتسالا تاعاقب تامولعملا ايجولونكت ةدحول ناكم صيصخت §

 مهنم لكل ىميداكالا ليميالا طبر نم دكاتلا و ةعماجلا ةباوب ىلع سيردتلا ةئيه ءاضعا تانايب حيحصت §
 .مهنم لكب صاخلا  Google Scholar ليميإب

 . ةيلكلا تارادا لماكب ىمقرلا ليوحتلا ليعفت ىف ءدبلا §

 .ةيلكلاب ىلآلا بساحلا ةزهجال ةنايص لمع ةطخ ذيفنت ىف ءدبلا §
 .ةينورتكلالا ةباوبلا ىلع ىواكشلا و تاحرقملل قودنص لمع §

 ،CIO ةعماجلل ىذيفنتلا ريدملا بتكم عم نواعتلاب ةيلكلاب بساحلا لمعمب ةيبيردت تارود ثالث دقع §
 .ةيلكلاب تامولعملا ايجولونكت ةدحو عم ميظنتب كلذ و

 .م٢٠٢١ تامولعملا ايجولونكت ةدحو ريراقت §

 .) رابخالا مها نيوانعب زجوم (:رابخالاب ىرود لكشب ةباوبلا ثيدحت §

 ٢٠٢١ ربوتكا رهش ةطشنأ

 .ةرامعلا مسق ريتسجاملا ةلحرم بالطل لوبق رابتخا دقع §

 .ةكرحتملا موسرلا ةقباسمل ىمسرلا نالعالا §
 .دوعسلا وبا ىزوف ةبه ةثحابلل ةاروتكدلا ةلاسر ةشقانم §
 ٢٠٢١/٢٠٢٢ ىساردلا ماعلا لابقتسال ةليمجلا نونفلا ةيلك تادادعتسا §

 .ديدجلا ىساردلا ماعلا ءدبب ةئنهت §



      

 

 

 
 

١٦ 

 .ديجملا ربوتكا تاراصتنا ىركذب لافتحا §
 .بالطلا عيزوت فوشك §
 .ةكرحتملا موسرلا ةقباسم §
 .روكيدلا مسق سيئر اهنيعت ىلعراجنلا ةداغ / ةروتكدلا ةذاتسالل ةئنهت §

 . تاغلل ةزيمتملا ةيمسرلا رياني ٢٥ ةروث ةسردم ةباوبل ميمصت §

  ٢٠٢١ ربمفون رهش ةطشنأ

 .أجلملاب ماتيالا راد ةليمجلا نونفلا ةيلك بالط ةرايز §

 .بالطلل ىلآلا بساحلا ةزهجا ليجست ةرامتسا §
 .ديدجلا ىداولاب رومتلا قيوستل لوالا ىقتلملاب ةليمجلا نونفلا ةيلكل ةلاعف ةكراشم §
 .بالطلا داحتا ناجل ةيوضعل حيشرتلا طورش §
 .ةرامعلا مسق ريتسجاملا ةلحرم بالطل رانيمس دقع §
 .»اريماكلا ايزاتناف « لوالا ىفارغوتوفلا ريوصتلا ضرعم روضحل ةوعد §

 .»اريماكلا ايزاتناف « ضرعمل ىواشنملا دمحا / روتكدلا ذاتسالا حاتتفا §

 . ةليمجلا نونفلا ةيلكب بالطلا داحتا تاباختنا §
 .بولقلا حارجل اقشع و ابح بوقعي ىدجم لاثمت تممص ميلس نسحم /د §

 .ىلوالا ةعفدلا جرخت لفحل ةيمالعا ةيطغت §
 .ةيلكلاب ىلالا بساحلا لمعمب ةرود لوا ةدقع §
 .ةعماجلا ىوتسم ىلع ثلاثلا زكرملا ىلع مهلوصحل ةلسلا ةرك قيرفل ةئنهت §
 .اينملا ةعماج ثيدحلا نفلا فحتمل ةليمجلا نونفلا ةيلك بالط ةرايز §
 .ىمقرلا ىكيفارجلا ميمصتلا ناونعب لمع ةشرو §
 .ريوصتلا مسقب ةروتكدلا و ريتسجاملا ةلحرم بالطل رانيمس دقع §
 .ةليمجلا نونفلا ةيلكب ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس ةعباتم §

 ٢٠٢١ ربمسيد رهش ةطشنأ

 .»ىمقرلا ىكيفارجلا ميمصتلا « لمع ةشرو تايلعاف §

 .»ىمقرلا ىكيفارجلا ميمصتلا« لمع ةشرو §

 .ةيلكلاب ىرادالا زاهجلل ةيبيردت ةرود تايلعاف §



      

 

 

 
 

١٧ 

 .»قالطنالا ىلا ركفلا نم لامعلا ةداير رمتؤم « روضحل ةوعد §

 .بالطلا داحتا سلجم بابشلا ةياعر ةرادا ئنهت §
 .ىلاثملا بلاطلا ةقباسم ىف  لوالا زكرملاب بالط ثالث روفب ةئنهت §
 .ةيلكلاب ةنواعملا ةئيهلا و سيردتلا ةئيه ءاضعا ةداسلل ةيبيردت ةرود دقع §
 .ىملعلا ثحبلا و ىلاعلا ميلعتلل ىملاعلا ىدتنملا عئاقو ىف ةكراشم §
 .نوراق ةريحب و نايرلا ىداوو ةيعيبطلا ةيمحملا ةرايزل مويفلا ةظفاحم ىلا ةيلكلا بالطل ةيملع ةلحر §
 ناوسا مويزوبميس ىف تحنلا مسقب دعاسملا سردملا ىجربلا ناميلس نمحرلا دبع م.م ةكراشم §

 .تحنلل ىلودلا

 .ىواشنملا دمحا/ روتكدلا ذاتسالا ديسلا ةسائرب ١٠ مقر ةليمجلا نونفلا ةيلك سلجم داقعنا §

 ةسردمب » فالتخاب نورداق« راعش تحت قاعملا موي ةيلافتحا ىف ةليمجلا نونفلا ةيلك بالط ةكراشم §

 .ةيركفلا ميلس لحاس

 .ىضفلا ليبويلاب رصقالا ةعماج ةليمجلا نونفلا ةيلك تايلافتحا تايلعاف §
 .ةيبرعلا ةغللا ةمظع لوح ةيفاقث ةودن §
 .تاناحتمالا لوادج رشن §
 .سيردتلا ةئيه ءاضعال ىبرعلا طخلا ضرعم ىواشنملا دمحا / روتكدلا ذاتسالا دقفتو حاتتفا §

 .كيفارج مسق بالطل ىلمعلا ميلعتلا فدهب الوكوكلا عنصمل ةيملع ةيناديم ةرايز §
 .ةنواعملا ةئيهلا و سيردتلا ةئيه ءاضعا ةداسلل ةيبيردت ةرود ىعماجلا ميلعتلا ريوطت زكرم دقع §
 .دوعسلا وبا ىزوف ةبه/ةروتكدلل ةمادتسملا ةيمنتلا ضرعم §

 .همادتسملا ةيمنتلا نع اينف اضرـعم ىواشنملا دمحا /روتكدلا ذاتسالا ديسلا حتتفا §

 .ةيلكلاب ريوصتلا مسقب ةيناثلا ةقرفلا بالطل اننيعاب ةقيقحلا ضرعم حاتتفا §

 
 ةيلكلاب ةعونتم ةطشناو ضراعم .ه

 ضرعملا لامعأ ٢٠٢١ رياني ٩ قفاوملا دحألا موي ةعماجلا سيئر لامجلا قراط روتكدلا ذاتسألا حتتفا §
اددع لالخ نم ةعماجلل ةيرصبلا ةيوهلا دسجي يذلاو )٦١( ىنفلا

ً
 ةممصملا تاضورعملا نم 

اقفو
ً

 ، ةيرصملا تاعماجلا ىوتسم ىلع ةرم لوأل )داعبألا ىثالث ريوصتلا( مارجولوهلا ةينقتل 
 ، ةعماجلاب ةليمجلا نونفلا ةيلكب كيفارجلا مسقب سردملا ىتفملا ىهن ةروتكدلا ةنانفلل كلذو



      

 

 

 
 

١٨ 

 ثوحبلاو ايلعلا تاساردلا نوئشل ةعماجلا سيئر بئان يواشنملا دمحا روتكدلا روضحب كلذ ءاج
 .ةليمجلا نونفلا ةيلك ىلع فرشملاو

 فرشملاو ثوحبلاو ايلعلا تاساردلا نوئشل ةعماجلا سيئر بئان يواشنملا دمحأ / روتكدلا ذاتسألا §
اضرعم حتتفي ةيلكلا ىلع

ً
 ".اننيعأب ةقيقحلا" ناونعب ةليمجلا نونفلا ةيلكب اينف 

 ثوحبلاو ايلعلا تاساردلا نوئشل ةعماجلا سيئر بئان يواشنملا دمحأ روتكدلا ذاتسألا حتتفا §
 دوعسلاوبأ يزوف ةبه ةروتكدلل ةمادتسملا ةيمنتلا ضرعم ةليمجلا نونفلا ةيلك ىلع فرشملاو
 .٢٠٢١ ربمسيد ٣٠ ىتحو ٢٧ نم ةرتفلا ىف دتمملاو ةيلكلاب كيفارجلا مسقب سردملا
 فرشملاو ثوحبلاو ايلعلا تاساردلا نوئشل ةعماجلا سيئر بئان يواشنملا دمحأ / روتكدلا ذاتسألا §

 نونفلا ةيلك بالط و سيردت ةئيه ءاضعأل يبرعلا طخلا ضرعم دقفتي ةليمجلا نونفلا ةيلك ىلع
 .ةليمجلا
 ةليمجلا نونفلا ةيلك ىلع  فرشملاو طويسأ ةعماج سيئر بئان يواشنملا دمحأ /روتكدلا ذاتسألا §

 ةفاقث رصق عم نواعتلاب ةليمجلا نونفلا ةيلكب ةيناثلا ةقرفلا بالطل "اريماكلا ايزاتناف" ضرعم حتتفي
 . طويسأ
 ةيلكلاب كيفارجلا مسق اهمظن يتلا و " يمقرلا ىكيفارجلا ميمصتلا" ناونعب لمع ةشرو حاتتفا مت §

 رحس روتكدلا ذاتسألا روضحب كلذ و ، ىكيفارجلا ممصملا هللادبع قراط سدنهملا اهيف رضاحيو
 ةئيبلا ةيمنت و عمتجملا ةمدخ نوئشل ةيلكلا ليكو سرطب
 سيئر بئان يواشنملا دمحأ روتكدلا ذاتسالاو ةعماجلا سيئر لامجلا قراط روتكدلا ذاتسألا حاتتفا مت §

 ىفشتسمل يراكذتلا بصنلا ةليمجلا نونفلا ةيلك ىلع فرشملاو ايلعلا تاساردلا نوئشل ةعماجلا
 زرابلا تحنلل دعاسملا ذاتسألا ميكحلا دبع دمحم دمحم روتكدلا ذاتسألا ذيفنتو ميمصت نم يحجارلا
 زمري يراكذتلا بصنلا نأ حضوأ يذلا بالطلاو ميلعتلا نوئشل ةليمجلا نونفلا ةيلك ليكو ةيلاديملاو
المع ميدقتب كلذو ىفشتسملا ةعيبطل

ً
اينف 

ً
 طيحم يف ةيرطع ةرجش مسجم حطس ىلع زرابلا تحنلل 

 لصاوتملا لمعلا نم نيرهش وحن هنم قرغتسا يذلاو ةفاضإلاو فذحلا بولسأب ىفشتسملا
 .م١٥/٧/٢٠٢١ خيراتب كلذو ، ةيلكلاب تحنلا مسق بالط ةنواعمب كلذو
 

ايلحم ةيلكلا تاكراشم .و
ً

ايلودو 
ً

 

 ميمصت " راعش لمح يذلاو ميمصتلل ةرهاقلا نوثارامل ةيناثلا ةلوجلا ىف تورث ىناه . م ةكراشم §
 ةئيبلا تافلخم ريودت ةداعإل جتنم ميمصتب تورث يناه روتكدلا ماق ثيح ،" ىضاملاو لبقتسملا
 ملاعلاو رصم نم نوثراملا يف كراشم ممصم ١٥٠ نمض كلذو ةئيبلل ةقيدص داوم جاتنإو
اديكأت دعي ام وهو ، ةيميمصت تايدحت ٤ ربع قيرف ١٧ ىف سفانتلل

ً
 مهغوبنو ةيلكلا ءانبأ درفت ىلع 

 .ينفلا تالاجملا فلتخم يف



      

 

 

 
 

١٩ 

 ديدح مسجم" لوأ ةركف ذيفنتب ةيلكلاب دعاسملا تحنلا ذاتسأ ميلس نسحم روتكدلا ذاتسألا ماق §
ازمر "باتكلل

ً
 حبصيل طويسأ ةعماجو رهزألا ةعماج نيب رهزألا فقوم ناديم يف هعضوو ةفاقثلل 

 .نيتعماجلا نيب طبري لصو ةزمه
 وذ ليهأتل ةايحلاو لمألا راد ةهجاو ليمجتل يعوطت لمعب ةيلكلاب بالطلا داحتا سلجم ماق §

 .ةصاخلا تاجايتحالا
 ىف طويسأ ةعماج ةليمجلا نونفلا ةيلكب ريوصتلا مسقب دعاسم سردم عراز ىوشيب /روتكدلا كراش §

 ةفاقث عرفو ىربكلا ةرهاقلا ميلقإ عم نواعتلاب مسرلاو ريوصتلل سنوت مسارم ىقتلم تايلعاف
 .مويفلا
 ةروث هسردم ةباوبل ميمصت لمعب ةيلكلاب روكيدلا مسق سيئر راجنلا حالص ةداغ روتكدلا ةديسلا تماق §

 مارم /ةبلاطلا : مهو ةيلكلا بالط نم ددع ميمصتلا اذه ذفنو تاغلل ةزيمتملا ةيمسرلا رياني ٢٥
 .قراط ديلو /بلاطلا ،نسحرمع /بلاطلا ،لامج

 ،م٢٠٢١ ربوتكأ     ٣١ قفاوملا دحألا موي أجلملاب ماتيألا راد ةرايزب ةليمجلا نونفلا ةيلك بالط ماق §
 تحت ةينفلا ةشرولاب صاخلا ينفلا جاتنإلا اوهجو امك لافطألل ايادهلا نم ةعومجم اومدقو
 بالط داحتإب ةينفلا هنجللا ةشرولا هذه تمظن ثيح ،ماتيألا رادل هب عربتلل "انعمجي نفلا" ناونع
 ةيلكلا نم هبلاطو بلاط نورشع يلاوح ةشرولا يف كرتشا دقو ٢٠٢١ رياربف رهش لالخ ةيلكلا
 .ةفلتخملا اهماسقأب
 ثوحبلاو ايلعلا تاساردلا نوئشل ةعماجلا سيئر بئان يواشنملا دمحأ / روتكدلا ذاتسألا معد  §

 ةيعمتجملا تاكراشملل سيردتلا هئيه ءاضعأل طويسا ةعماج ةليمجلا نونفلا هيلك يلع فرشملاو
 يقتلملاب طويسا هعماج ةليمجلا نونفلا ةيلكل هلاعف هكراشمب كلذو ،ةثيدحلا رصم ءانبل ةزيمتملا
 .٢٠٢١ رومتلا لامج هكلم ميكحتل ديدجلا يداولاب رومتلا قيوستل لوالا
 يف ةيلكلاب تحنلا مسقب دعاسملا سردملا يجربلا ناميلس نمحرلا دبع .م.م ةيناثلا ةرملل كراش §

 ىتح ربمفون ١ نم ةرتفلا ىف نورشعلاو ةسداسلا هترود يف تحنلل يلودلا ناوسأ مويزوبميس
 تحتو باهولا دبع ىحتف. د أ ةسائرب ةيفاقثلا ةيمنتلا قودنص همظني ىذلا و م٢٠٢١ ربمسيد ١١
 ماق ثيح ناوسا ظفاحم ةيطع فرشا ءاوللا ديسلاو ةفاقثلا ةريزو ميادلا دبع سانيا د.أ ةدايق
 ةطق نع ةرابع ماعلا اذه هلمعو .تاونس نم اهأدب يتلا تاناويحلا لاكشأ ةلسلس تحن لامكتسأب
 .م١.٤٠×م١×م٢ داعبأب يدامرلا تينارجلا هيف مدختسا ةسلاج

 ةسردمب" فالتخإب نورداق" راعش تحت قاعملا موي ةيلافتحا ىف ةليمجلا نونفلا ةيلك بالط كراش §
 ،ريوصتلا مسق ةعبارلا ةقرفلا - ميحرلا دبع روبصلا دبع ناهرون نيكراشملا بالطلا ةيركفلا ميلس لحاس
 .ريوصتلا مسق ةعبارلا ةقرفلا - رونأ ةماسأ ةيآ



      

 

 

 
 

٢٠ 

 تايلاعف نمض ىنفلا ضرعملاب ةينفلا مهلامعأب ةيلكلاب مهينواعمو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةكراشم §
 ةلثمتم اهئاشنإ ىلعةنس٢٥رورمو يضفلا ليبويلاب رصقألا ةعماج ةليمجلا نونفلا ةيلك ةيلافتحا
 .د.ا ،قبسألا ةيلكلا ديمعو تحنلا مسقب غرفتم ذاتسأ يسنملا روصنم .د.ا :ةذتاسألا لامعأ ىف
 ةيلكلا ليكو ميكحلا دبع دمحم .د.م.ا ،قباسلا ةيلكلا ديمعو ريوصتلا مسق سيئر ىرادب تباث دمحم
 سردم ميلعلا دبع نسح .د ،روكيدلا مسق سيئر راجنلا حالص ةداغ .د.م.ا ،بالطلاو ميلعتلا نوئشل
 مسقب دعاسم سردم تورث ىناه .م.م ،ريوصتلا مسقب سردم يودب ءالجن .د كيفارجلا مسقب
 .كيفارجلا مسقب ديعم ىركش ءالو .م ،ريوصتلا مسقب دعاسم سردم عراز ىوشيب .م.م ،ريوصتلا
 بالط ىلع ةيمقرلا ايجولونكتلا رثأ تاراهم ةيمنت ( ناونعب ىفطصم نامثع ءارسا ةبلاطلا ةكراشم §

 ىعادبالا ىبالطلا ىقتلملا جمارب مادختسا لالخ بوساحلا نم ةليمجلا نونفلا تايلك ىف تحنلا
 رود ىلع تامولعملا ايجولونكت ىف ةثيدحلا تاهجوتلا رثا ( ناونعب م٢٠٢١ نيرشعلا و ىناثلا
 و ةيبرعلا رصم ةيروهمج -قورشلا ةيميداكا ىف )ةرصاعملا تايدحتلا ةهجاوم ىف تاعماجلا
 م٢٠٢١/ ١٢ /١٤-١١ ةرتفلا ىف ىسنملا روصنم /د.أ اهيلع افرشم

 ٤ /٢٢ ةرتفلا ىف– ةليمجلا نونفلا ةيلك -طويسا ةعماج )مسرلل راون ةزئاج ( ةقباسم حاتتفا §
 م٢٠٢١ /١٠ /٦ ىتح م٢٠٢١/

 ةعفد لوا جرخت ءانثا زيمم ميركت متو :م٢٠٢١ اهئانبا نم ةعفد لوا جرختب ةيلكلا لافتحا §
اددع ميدقتب كلذو ةيلكلاو ةعماجلا ةرادال

ً
 يلا ةليمجلا نونفلا ةيلك نم ةيراكذتلا عوردلا نم 

اريدقت ةعماجلا سيئر باون ةداسلاو ةعماجلا سيئر لامجلا قراط روتكدلا ذاتسالا
ً

 مهدوهجل 
الضف , تاصصختلا فلتخم يف بالطلا ةفاكل لصاوتملا مهمعدو ةيلكلا حاتتفإ ذنم ةدوهشملا

ً
 

 ةيملعلا ماسقألا فلتخم نم اهتذتاسأ و ةيلكلا يسسؤمو داور نم ددعل عوردلا ضعب ميدقت نع
 .ناجللا يراشتسم و بالطلا داحتإ سلجم و بالطلا نوئش ةرادإ و يرادإلا زاهجلا و

 فرشملاو ثوحبلاو ايلعلا تاساردلا نوئشل ةعماجلا سيئر بئان يواشنملا دمحأ روتكدلا ذاتسألا §
انمازت "رصم ايحت" راعشب ةيبالط ةريسم ىف كراشي ةيلكلا ىلع

َ
 يساردلا ماعلا مايأ لوأ قالطنا عم 

الافتحا و ديدجلا
َ

 ةديجملا ربوتكأ تاراصتنا ىركذب 
 ماعلا فصن ةزاجا لالخ )ىراوشم ( جمانرب بيردت لمع ةشرو ىف  ةبلاط و بلاط٢٠ ةكراشم §

 .ةيضايرلا ةيبرتلا ةيلكب اهذيفنت رقمب كلذو م٢٠٢١/٢٠٢٢ لوالا ىساردلا لصفلل
 ةئيبلا و ةيمنتلل رشع ىداحلا ىلودلا رمتؤملا جمانرب ىف تابلاطلا و ةبلطلا نم ةسمخ ةكراشم §

 .٢١/١٢/٢٠٢١ خيراتب كلذ و ىبرعلا نطولا ىف
 ٢٩ يلا ٢٤ نم ةرتفلا يف ةعماجلاب ميقأ يذلاو بوعشلا عوبسأ تايلاعفب ةيلكلا ةكراشم §

 ليبس يلع اهنمو ةماه رومأ يف ةمهاسملا يف يويحلا رودب ةيلكلا تماقو ٢٠٢٢ سرام
 :لاثملا



      

 

 

 
 

٢١ 

 .ةعماجلا ءاحناب همسرب مايقلاو بوعشلا عوبسأ راعش ميمصت .١
 فلتخم نم ةلود ٨٠ بوعش سبالم سبلو ميمصتب ةبلطلا مايقو بوعشلل ءايزالا لافنرك  .٢

 .ملاعلا ءاحنأ

 .لودلا نم ديدعلل ليثمتو بوعشلا عراش ذيفنتو ميمصت .٣

 .زيمتملا ءوضلاو توصلا ضرع ذيفنتو ميمصت .٤
 .بوعشلا عوبسأ ءانثأ ةيحرسملا ضورعلاو ةينفلا ةطشنألا نم ديدعلا .٥

 
 ةيلكلاب ةنواعملا ةئيهلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ تايقرتو تانييعتو تافيلكت .ز

 ةليمجلا نونفلا ةيلكب – روكيدلا مسقب سردم – ىهيشبلا ميهاربا دمحم دمحا ةيقر /د فيلكت §
 .م٢٠٢٠ /١٢ /١٥ نم ارابتعا ةيلكلاب تامولعملا ايجولونكت ةدحول اريدم

 ةئيبلا ةيمنت و عمتجملا ةمدخ نوئشل  ةليمجلا نونفلا ةيلك ليكو – بيجن سرطب رحس /د فيلكت §
 /٧ /٦ نم ارابتعا ةيلكلاب  ىلآلا بساحلا لمعم ىلع افرشم ريوصتلا مسقب دعاسملا ذاتسالا و

 .م٢٠٢١
 ىملعلا بقللا روكيدلا مسقب سردملا – راجنلا ىلع دمحم حالص ةداغ / ةروتكدلا ةديسلا حنم §

 م٢٠٢١ /٧ /١٨ نم ارابتعا مسقلاب ) ةيريبعتلا نونفلا ةبعش ( دعاسم ذاتسأ ةفيظول
 ةفيظو ىف ريوصتلا مسقب دعاسملا سردملا – ىلع نوراه ىودب ءالجن /ةروتكدلا ةديسلا نيعت §

 م٢٠٢١ /٧ /١٨ نم ارابتعا مسقلاب )ريوصت ( صصخت سردم
 ةليمجلا نونفلا ةيلكب تحنلا مسقب دعاسملا ذاتسالا ميلس دمحم نسحم / روتكدلا ديسلا فيلكت §

 م١٠/٢٠٢١ /١٩ خيراتب ماع ةدمل كلذ و ةيلكلاب تحنلا مسق سلجم سيئر لمعب مايقلاب هعماجلاب
 ةيلكب روكيدلا مسقب دعاسملا ذاتسالا راجنلا ىلع دمحم حالص ةداغ / ةروتكدلا ةديسلا فيلكت §

 خيراتب ماع ةدمل كلذ و ةيلكلاب روكيدلا مسق سلجم سيئر لمعب مايقلاب هعماجلاب ةليمجلا نونفلا
 م١٠/٢٠٢١ /١٩

 نونفلا ةيلك ليكو لمعب مئاقلا ىوانفحلا ىسرم ىملح دمحم / روتكدلا ديسلا ىلوت ديدجت §
 نم ارابتعا ماع ةدمل كلذ و ةرامعلا مسق ىلع فارشالا ، ثوحبلا و ايلعلا تاساردلا نوئشل ةليمجلا
 م٢٠٢١ / ١١ /٥

 نونفلا ةيلك ريوصتلا مسقب ذاتسالا ىرادب نسح دمحم تباث دمحم / روتكدلا ديسلا ىلوت ديدجت §
 م١١/٢٠٢١ /٨ خيراتب ماع ةدمل كلذ و ةيلكلاب ريوصتلا مسق سلجم سيئر لمعب  ةليمجلا
 ىف كيفارجلا مسقب دعاسملا سردملا – دوعسلا وبا هط ىزوف ةبه /ةروتكدلا ةديسلا نيعت §

 .م٢٠٢١ /١١ /٢٩ نم ارابتعا مسقلاب )عوبطم ميمصت ( صصخت سردم ةفيظو



      

 

 

 
 

٢٢ 

 نونفلا ةيلكب كيفارجلا مسقب دعاسملا سردملا – دمحأ ديس دامع يم /ةروتكدلا ةديسلا نييعت §
 نم ارابتعا تاعوبطملاو باتكلا نونف صصخت كيفارجلا سردم ةفيظو يف ةعماجلاب ةليمجلا
٣٠/٠٣/٢٠٢٢. 

 



      

 

 

 
 

٢٣ 

  

 ناجللاو تادحولاو تارادإلا ىلع فارشإلا

 

 ماعلا فارشإلا
  :يتالا ىلع ماعلا فرشملا

 لامك دمحم دمحأ / روتكدلا ذاتسألا ديسلا مساب رارق رودص )٢٨١( مقر رارق م ٢٧/١/٢٠٢١ خيراتب .١

 ةياعر بتكم ىلع ماعلا فرشملا ثوحبلاو ايلعلا تاساردلا نوئشل طويسأ ةعماج سيئر بئان يواشنملا

 .طويسأ ةعماجب نيثوعبملا

 لامك دمحم دمحأ / روتكدلا ذاتسألا ديسلا مساب رارق رودص )٣٠٦٥( مقر رارق م ٧/٩/٢٠٢١ خيراتب .٢

 تاعورشملا ىلع ماعلا فرشملا ثوحبلاو ايلعلا تاساردلا نوئشل طويسأ ةعماج سيئر بئان يواشنملا

 .ةيلودلاو ةيلحملا تائيهلا يدل ةيملعلاو ةيثحبلا

 
 ةرادإلا سلاجم ةسائر
  :ةيتالا تادحولاو زكارملا ةرادإ سلجم سيئر

  طويسأ ةعماجب تايرطفلا زكرم ةرادأ سلجم سيئر .١

 .م ٢١/٢/٢٠١٩ خيراتب )٤٧٠( مقر رارق §

  طويسأ ةعماجب تامولعملا ةكبش زكرم ةرادأ سلجم سيئر .٢

 .م ٢٧/٢/٢٠١٩ خيراتب )٥٠٢( مقر رارق §

  طويسأ ةعماجب ينورتكلالا بوكسوركيملا ةدحو ةرادأ سلجم سيئر .٣

 .م ٢٨/٢/٢٠١٩ خيراتب )٥٠٨( مقر رارق §

  طويسأ ةعماجب ركسلا ةعانص ايجولونكت ثوحبو تاسارد دهعم ةرادأ سلجم سيئر .٤

 .م ٩/٦/٢٠١٩ خيراتب )١٣٢٣( مقر رارق §

 طويسأ ةعماجب ةيلماكتلا تاعانصلاو ركسلا ةعانص ايجولونكت ةيلكل يراشتسالا سلجملا سيئر .٥

     .م ١٤/١٠/٢٠١٩ خيراتب )١٤١٣( مقر رارق §

  طويسأ ةعماجب تانايبلا دعاوقو مليفوركيملا قيثوت ةدحو ةرادأ سلجم سيئر .٦

 



      

 

 

 
 

٢٤ 

 .م ٢٢/٢/٢٠٢٠ خيراتب )٢١٢٩( مقر رارق §

  ةعماجلاب ةيلماكتلا تاعانصلاو ركسلا ةعانص ايجولونكت ةيلكل يراشتسالا سلجملا سيئر .٧

 .م ١٠/١/٢٠٢١ خيراتب )١٢٠( مقر رارق §

  طويسأ ةعماجب مهرسأو مهينواعمو سيردتلا ةئيه ءاضعأ جالع ةدحو ةرادأ سلجم سيئر .٨

 .م ٢١/١/٢٠٢١ خيراتب )٢٥٢( مقر رارق §

  ةليمجلا نونفلا ثوحبو تاساردو تاراشتسالاو ةماعلا ةمدخلا زكرم ةرادأ سلجم سيئر .٩

 .م ٢٧/١/٢٠٢١ خيراتب )٢٧٨( مقر رارق §

  طويسأ ةعماجب ةيعذجلا ايالخلاو ةجسنألا ةعارز ةدحو ةرادأ سلجم سيئر .١٠

 .م ٢٧/١/٢٠٢١ خيراتب )٥٧( مقر رارق §

                                                           ثوحبلاو ةيملعلا لئاسرلل ةماعلا تامدخلا زكرم ةرادأ سلجم سيئر .١١

 
 سلاجملاو ناجللا ةسائر

  :ةيتآلا سلاجملاو ناجللا سيئر

اسيئر .١
ً

  طويسأ ةعماجب نيدعاسملا نيسردملاو نيديعملا بيدأت سلجمل 

 .م ٣٠/١/٢٠١٩ خيراتب )٢٧٢( مقر رارق §

اسيئر .٢
ً

  ىلعألا ايلعلا تاساردلا بالط بيدأت سلجمل 

 .م ٢٢/٩/٢٠٢١ خيراتب )٣٤٠٥( مقر رارق §

اسيئر .٣
ً

  طويسأ ةعماجب ةيملعلا زئاوجلا ةنجلل 

 .م ١٦/١١/٢٠٢٠ خيراتب )٢٦١٩( مقر رارق §

اسيئر .٤
ً

ايتاذ ميلعتلا ةدوج نامضل ةيموقلا ةئيهلا نم دامتعالل مدقتلاو ةعماجلا ليهأت ةنجلل 
ً

 

الكل )٢٠١٩/٢٠٢٠(
ً

 ثحبلا )٨( رايعملاو ةنواعملا ةئيهلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ )٥( رايعملا نم 

 ةيملعلا ةطشنألاو يملعلا

 .م ٣١/١٢/٢٠٢٠ خيراتب )٣١٠٢( مقر رارق §

  :ةيتالا تادحولاو زكارملا ةرادإ سلجم سيئر بئان

  طويسأ ةعماجب يلودلا يميداكألا فينصتلا بتكم ةرادا سلجم سيئر بئان .٥

 .م١٥/٠٦/٢٠٢٠ خيراتب )١١٦٧( مقر رارق §



      

 

 

 
 

٢٥ 

 طويسأ ةعماجب ثوحبلا ةدحو ةرادا سلجم سيئر ابئان .٦

 .م٢٦/٥/٢٠١٩ خيراتب )١٢٠٨( مقر رارق §

  يعماجلا يحجارلا ىفشتسمب ونانلا ةيودأل يلودلا طويسأ زكرم ةرادا سلجم سيئر بئان .٧

 .م ٢٥/٨/٢٠١٩ خيراتب )٢٠٤٩( مقر رارق §

  طويسأ ةعماجب يداولا بونج ةيمنت ثوحبو تاسارد زكرم ةرادا سلجم سيئر بئان .٨

 .م ٨/٧/٢٠٢٠ خيراتب )١٣٨٢( مقر رارق §

  طويسأ ةعماجب تارمتؤملا ميظنت زكرم ةرادا سلجم سيئر بئان .٩

 .م ٢/١٢/٢٠٢٠ خيراتب )٢٧٧٨( مقر رارق §

 
 ديدجلا يداولا ةعماجل يبطلا راشتسملا
 .م ١٩/٩/٢٠١٩ خيراتب - ديدجلا يداولا ةعماج سيئرل يبطلا راشتسملا

 
 ةرادإلا سلاجم ةيوضع
 :ةيتالا تادحولاو زكارملا ةرادإ سلجم وضع

  )ةيكينيلكإلا ةلديصلا( ةيلديصلا مولعلا سويرولاكب جمانرب ةرادا سلجم وضع .١

 .م ٣١/١٢/٢٠١٨ خيراتب )٣٠٦٧( مقر رارق §

  يعماجلا ميلعتلا ريوطت زكرم ةرادا سلجم وضع .٢

 .م ١٣/٢/٢٠١٩ خيراتب )٣٨٨( مقر رارق §

  ةيزيلجنالا ةمجرتلا جمانرب ةرادا سلجم وضع .٣

 .م ٢٨/٢/٢٠١٩ خيراتب )٥٠٧( مقر رارق §

  ةلماكتملا ايجولونكتلا لقن ةدحو ةرادا سلجم وضع .٤

 .م ٥/٥/٢٠١٩ خيراتب )٩٦٩( مقر رارق §

  ةيعمتجملا تالكشملا ةساردو دصر زكرم ةرادا سلجم وضع .٥

 .م١٤/٧/٢٠١٩ خيراتب )١٦٧٨( مقر رارق §

  ةيعماجلا تاءاشنإلا ةنجل ةرادا سلجم وضع .٦

 .م٢٥/٨/٢٠١٩ خيراتب )٢٠٥١( مقر رارق §



      

 

 

 
 

٢٦ 

  ةيلخادلا ةرامعلا ةسدنه جمانرب ةرادا سلجم وضع .٧

 .م٣/١٠/٢٠١٩ خيراتب )٣٤٨٧( مقر رارق §

  ينورتكلالا ميلعتلا زكرم ةرادا سلجم وضع .٨

 .م١٥/١٠/٢٠١٩ خيراتب )٣٥٨٦( مقر رارق §

  تاتوبورلاو تاينورتاكيملا ةسدنه جمانرب ةرادا سلجم وضع .٩

  .م٢٠/١٠/٢٠١٩ خيراتب )٣٦٠٨( مقر رارق §

  ةعماجلاب يرادإلا ناكسإلا ةنجل ةرادا سلجم وضع .١٠

 .م٨/٧/٢٠٢٠ خيراتب )١٣٨١( مقر رارق §

  ةيزيلجنالا ةمجرتلا جمانرب ةرادا سلجم وضع .١١

 .م٢٦/٨/٢٠٢٠ خيراتب )١٨٥٣( مقر رارق §

  تاعورشملا ةراداو دييشتلا ةسدنه جمانرب ةرادا سلجم وضع .١٢

 .م٢٢/٩/٢٠٢٠ خيراتب )٢١٢٨( مقر رارق §

  ةيفارغجلا تامولعملا مظنو طئارخلاو ةحاسملا جمانرب ةرادا سلجم وضع .١٣

 .م٥/١٠/٢٠٢٠ خيراتب )٢٣٠٣( مقر رارق §

  ةصصختملا ةيحرسملا تاساردلا جمانرب ةرادا سلجم وضع .١٤

 .م٢٢/١٠/٢٠٢٠ خيراتب )٢٤٠٠( مقر رارق §

 )(BIS لامعألا تامولعم مظن جمانرب ةرادا سلجم وضع .١٥

 .م٢٢/١٠/٢٠٢٠ خيراتب )٢٣٩٨( مقر رارق §

  ضيرمتلا يف فثكملا جمانربلا ةرادا سلجم وضع .١٦

 .م٢٦/١٠/٢٠٢٠ خيراتب )٢٤٢٥( مقر رارق §

  ةيقيبطتلا ةيعانصلا ءايميكلا جمانرب ةرادا سلجم وضع .١٧

 .م٢٨/١٠/٢٠٢٠ خيراتب )٢٤٤٣( مقر رارق §

  لورتبلا ايجولويج جمانرب ةرادا سلجم وضع .١٨

 .م٢٨/١٠/٢٠٢٠ خيراتب )٢٤٣٨( مقر رارق §

 ةيويحلا تامولعملا مظن جمانرب ةرادا سلجم وضع .١٩

 .م١٨/١١/٢٠٢٠ خيراتب )٢٦٨٧( مقر رارق §



      

 

 

 
 

٢٧ 

 مولعلا يف نيقوفتملا سرادم تادايقو ملعم دادعأ جمانرب ةرادا سلجم وضع .٢٠

  )Stem( ايجولونكتلاو تايضايرلاو

 .م٢٣/١١/٢٠٢٠ خيراتب )٢٧١٩( مقر رارق §

  طويسأ ةعماج ةراجتلا ةيلكب ةيزيلجنالا ةغللاب ةساردلا جمانرب ةرادا سلجم وضع .٢١

 .م١٨/١/٢٠٢١ خيراتب )١٩٦( مقر رارق §

  ةعماجلاب ميوقتلاو سايقلا زكرم ةرادا سلجم وضع .٢٢

 .م٢٧/١/٢٠٢١ خيراتب )٢٧٧( مقر رارق §

  ضيرمتلا يف يصصختلا جمانربلا ةرادا سلجم وضع .٢٣

 .م٢٧/١/٢٠٢١ خيراتب )٢٨٠( مقر رارق §

  ةيمالسإلا تاساردلا مولبد ةرادا سلجم وضع .٢٤

 .م٢٥/١٠/٢٠٢١ خيراتب )٣٨٨٨( مقر رارق  §

 



      

 

 

 
 

٢٨ 

  

 ايلعلا تاساردلا ةبلط ىلع فارشالا

 
  )ةلاسر ١٦( ردصلاو بلقلا ةحارج يف ريتسجاملا تاجرد لئاسر يلع فارشا
 

1. From 18/08/2019 till now, I am supervising a thesis entitled: Simple trans-

septal approach versus conventional left atrial approach for mitral valve 

procedures, Faculty of Medicine – Assiut University, under preparation by 

Beshoy Allam Moris Hakim. 

2. From 28/08/2018 to 29/07/2020, I supervised a thesis entitled: A small catheter 

drainage with chest tube versus chest tube only after Uni-portal Video-

assisted thoracoscopic surgery, Faculty of Medicine – Assiut University, 

presented by Ali Mohamed Abdelraouf Hassan. 

3. From 23/02/2017 to 18/03/2019 I supervised a thesis entitled: Postoperative 

complications in pediatric cardiac surgery patients done in Assiut University 
Hospital, Faculty of Medicine – Assiut University, presented by Omar Arafat 
Sadek Sayed. 

4. From 21/11/2016 to 12/09/2019 I supervised a thesis entitled: Role of 
multidetector slice computed tomography angiography in the diagnosis of 
clinically suspected acute mesenteric ischemia, (Diagnostic Radiology), 

Faculty of Medicine – Assiut University, presented by Basma F. M. Gad-Elrab. 

5. From 20/10/2015 to 23/02/2017, I supervised a thesis entitled: Plating versus 

other methods of fixation for traumatic rib and sternal fractures, Faculty of 
Medicine – Assiut University, presented by Moustafa Kamel Abdelnaeem 

Hussein. 

6. From 18/07/2017 to 18/07/2018, I supervised a thesis entitled: Minimal Invasive 

Mitral Valve Replacement Versus Conventional Median Sternotomy 
Approach, Faculty of Medicine – Assiut University, presented by Al-Hussein 

Muhammad Abdul-Muttalib Abdul-Hafiz. 
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7. From 29/08/2016 to 27/08/2018, I supervised a thesis entitled: Role of Magnetic 

Resonance Imaging in Evaluation of Valvular Heart Disease, (Diagnostic 

Radiology), Faculty of Medicine – Assiut University, presented by Abdul 
Rahman Imam Al-Din Sayed Hamdan. 

8. From 19/06/2012 to 25/07/2016, I supervised a thesis entitled: Effect of blood 

transfusion precautions on patient’s outcomes undergoing open heart 
surgery, Faculty of Nursing – Assiut University, presented by Marwa 

Mohamed Hagag Abdelhakeem. 

9. From 22/04/2014 to 23/06/2015, I supervised a thesis entitled: Management 
algorithms of congenital esophageal atresia and trachea-esophageal fistula, 

Faculty of Medicine – Assiut University, presented by Hani Mohamed Al-
Aboudi Al-Huraizy. 

10. From 23/09/2014 to 01/03/2016, I supervised a thesis entitled: Bullous lung 

disease: patient selection and surgical techniques, Faculty of Medicine – Assiut 
University, presented by Mohamed Farouk Abdel Hafez Ahmed. 

11. From 11/02/2014 to 17/02/2015, I supervised a thesis entitled: Role of 
bronchoscopic lavage in early removal of thoracostomy tube in patients with 

blunt traumatic hemopneumothorax, Faculty of Medicine – Assiut University, 

presented by Ahmed Mohamed Ahmed Mohamed Nasr. 

12. From 20/03/2012 to 20/07/2013, I supervised a thesis entitled: Cardiac 

neoplasms (Essay), Faculty of Medicine – Assiut University, presented by 

Hossam Mohamed Ahmed Alam El-Din. 

13. From 22/11/2011 to 17/03/2013, I supervised a thesis entitled: Non-structural 
dysfunction of prosthetic heart valves (Essay), Faculty of Medicine – Assiut 
University, presented by Ahmed Mohamed Nabil Sayed Mohamed. 

14. From 19/04/2008 to 21/07/2009, I supervised a thesis entitled: Diagnostic and 

therapeutic role of video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) in 

pulmonary and pleural diseases (Essay), Faculty of Medicine – Assiut 
University, presented by Hussein Khairy Abdul Aziz Al-Khayat. 
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15. From 19/04/2008 to 09/09/2009, I supervised a thesis entitled: Recent 
application of off - pump coronary artery bypass (OPCAB) surgery (Essay), 

Faculty of Medicine – Assiut University, presented by Ahmed Ibrahim Abdel 
Wahab Ibrahim. 

16. From 22/08/1999 to 24/02/2001, I supervised a thesis entitled: Profile of open 

and closed heart surgery in Assiut University Hospital, Faculty of Medicine - 

Assiut University, presented by Ahmed Mohamed Fathy Ghoneim Mohamed. 

 
 )ةلاسر ٢٩( ردصلاو بلقلا ةحارج يف هاروتكدلا تاجرد لئاسر يلع فارشا
 

1. From 20/07/2020 to present, I am supervising a thesis entitled: Results of 
combined antegrade and retrograde versus antegrade cardioplegia in 

complex coronary artery bypass surgeries, Faculty of Medicine – Assiut 
University, under preparation by Elhussein Mohamed Abdelmotaleb 

Abdelhafiz. 

2. From 24/02/2020 to present, I am supervising a thesis entitled: Anatomical 
and functional evaluation of a novel aortic leaflet reconstructive 

surgery (Ozaki procedure) using advanced magnetic resonance 

imaging, Faculty of Medicine – Assiut University, under preparation by 

Ahmed Gamal Thabet. 
3. From 15/01/2018 to present, I am supervising a thesis entitled: Early outcome 

in chronic unstable angina patients with low ejection fraction after 

Coronary Artery Bypass Grafting, Faculty of Medicine – Assiut University, 

under preparation by Mahmoud Ahmed Mahmoud Abdelmaguid. 

4. From 23/11/2020 to present, I am supervising a thesis entitled: Prediction of 
coronary reperfusion in type 2 diabetic patients with acute coronary 

syndrome, (Internal medicine), Faculty of Medicine – Assiut University, 

under preparation by Rabab Emad Mohamed Ahmed Mashhour. 



      

 

 

 
 

٣١ 

5. From 24/07/2018 to present, I am supervising a thesis entitled: The use of 
“CorMatrix” patch in congenital heart surgery, Faculty of Medicine – 

Assiut University, under preparation by Hosam Mohamed Farouk. 

6. From 24/02/2020 to present, I am supervising a thesis entitled: Surgical 
strategies in moderate ischemic mitral insufficiency in patients 

undergoing coronary artery bypass graft, Faculty of Medicine – Assiut 
University, under preparation by Mohamed Zidan Roshdi Mohamed. 

7. From 19/11/2017 to 14/07/2021, I supervised a thesis entitled: Safety and 

efficacy of multivessel minimally invasive coronary artery bypass graft 

surgery, Faculty of Medicine – Assiut University, presented by Mohamed 

Farouk Abdelhafiz. 

8. From 23/06/2013 08/04/2019, I supervised a thesis entitled: Minimally invasive 

cardiac surgery versus conventional cardiac surgery, Faculty of Medicine 

– Assiut University, presented by Ayman Abdelhakam Badawy. 

9. From 22/03/2009 to 22/03/2014, I supervised a thesis entitled: Total correction 

of Tetralogy of Fallot: Current surgical options, Faculty of Medicine – 

Assiut University, presented by Adel Maher Mohamed Mahran. 

10. From 17/11/2015 to 12/05/2020, I supervised a thesis entitled: Skeletonized 

versus pedicled internal mammary artery and risk of sternal wound 

infection after coronary bypass surgery, Faculty of Medicine – Assiut 
University, presented by Ahmed Mohamed Farghaly. 

11. From 19/07/2016 to 10/09/2019, I supervised a thesis entitled: Small aortic root 

in aortic valve replacement: Different options and outcomes, Faculty of 
Medicine – Assiut University, presented by Ahmed Mohamed Nabil. 

12. From 19/07/2016 to 17/09/2020, I supervised a thesis entitled: Right 

ventricular function after isolated mitral valve replacement in 

rheumatic heart disease patients with pulmonary hypertension, Faculty 

of Medicine – Assiut University, presented by Ahmed Mohamed Ahmed Nasr. 

13. From 21/11/2016 to 20/07/2020, I supervised a thesis entitled: Uni-portal 
Video-assisted Thoracoscopic Surgical Treatment of Spontaneous 
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Pneumothorax, Faculty of Medicine – Assiut University, presented by 

Mahmoud Mohamed Atef Sallam. 

14. From 20/09/2016 to 17/10/2019, I supervised a thesis entitled: Early outcomes 

of minimally invasive versus conventional mitral valve repair in mitral 
valve diseases, Faculty of Medicine – Assiut University, presented by Ihab 

Mohamed Naguib Khalid. 

15. From 25/11/2014 to 16/01/2019, I supervised a thesis entitled: Predictors of 
adverse effects after coronary bypass grafting in patients with reduced 

left ventricular ejection fraction, Faculty of Medicine – Assiut University, 

presented by Yasser Ali Kamal. 
16. From 23/09/2014 to 23/04/2018, I supervised a thesis entitled: Outcomes of 
Fontan operation in management of single ventricle, Faculty of Medicine 

– Assiut University, presented by Amr Abdelmoneim Mohamed Ashry. 

17. From 24/06/2014 to 24/07/2017, I supervised a thesis entitled: Comparative 

study of antiarrhythmic cardioprotective effect of atorvastatine versus 

magnesium sulfate in cardiac valve replacement surgery, Faculty of 
Medicine – Assiut University, presented by Fatma Nabil Ahmed Mohamed. 

18. From 18/01/2015 to present, I am supervising a thesis entitled: Impact of 
bilateral internal mammary harvesting on sternal wound healing after 

CABG, Faculty of Medicine – Assiut University, under preparation by 

Mohamed Ibrahim Abdelhameed. 

19. From 19/04/2010 to present, I am supervising a thesis entitled: Surgical 
treatment of pulmonary metastases from malignant melanoma, Faculty 

of Medicine – Assiut University, under preparation by Yassen Abdelhay 

Moussa Abdelateef. 
20. From 21/06/2015 to 08/04/2019, I supervised a thesis entitled: Antegrade 

intermittent cold cardioplegia in comparison to antegrade warm 

cardioplegia in heart valve surgery, Faculty of Medicine – Assiut University, 

presented by Haitham Mohamed Abdelbaqui Abdelhafiz. 
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21. From 20/10/2015 to 08/07/2019, I supervised a thesis entitled: Tricuspid valve 

ring annuloplasty versus suture repair in functional tricuspid regurge, 

Faculty of Medicine – Assiut University, presented by Yasser Hamdi Hussein. 

22. From 20/03/2012 to 03/04/2017, I supervised a thesis entitled: Predictors of 
early outcomes of arterial switch operation (D-TGA), Faculty of Medicine 

– Assiut University, presented by Ahmed Mohamed Abdel Hakim Mekkawy. 

23. From 19/04/2011 to 12/05/2015, I supervised a thesis entitled: Oral Sildenafil 
with intravenous Milrinone as a combination therapy versus 
intravenous Milrinone for treatment of postoperative pulmonary 

hypertension in children after correction of congenital cardiac defects, 

Faculty of Medicine – Assiut University, presented by Hani Mustafa Ismail 
Othman.  

24. From 23/02/2010 to 22/03/2014, I supervised a thesis entitled: Different 

surgical techniques in mitral valve repair, Faculty of Medicine – Assiut 
University, presented by Ahmed Mohamed Taha Ismail. 

25. From 23/05/2010 to 18/06/2013, I supervised a thesis entitled: Surgical 
resolution for different levels of left ventricular outflow tract 

obstruction, Faculty of Medicine – Assiut University, presented by Mohamed 

Mahmoud Ahmed Mustafa. 

26. From 14/09/2009 to 15/06/2013, I supervised a thesis entitled: Bidirectional 
Glenn procedure in patients with single ventricle, Faculty of Medicine – 

Assiut University, presented by Ahmed Ibrahim Mohamed Ismail. 

27. From 21/12/2003 to 10/07/2008, I supervised a thesis entitled: Endoscopic 

modalities for evaluation of mediastinal lymphadenopathy, (Chest 
diseases), Faculty of Medicine – Assiut University, presented by Youssef 
Ahmed Youssef Ahmed Abdel Qader.  

28. From 22/06/2003 to 21/12/2005, I supervised a thesis entitled: Complete 

Versus Incomplete Conventional Coronary Revascularization: Factors 

Affecting Surgical Decision and Early Outcome, Faculty of Medicine – 

Assiut University, presented by Anwar Amin Attia Mansour. 
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29. From 20/10/2002 to 08/02/2005, I supervised a thesis entitled: Management of 
Left Atrioventricular valve Regurgitation in Infants and Children, Early 

Surgical Results, Faculty of Medicine – Assiut University, presented by the 

student Ahmed Mohamed Fathy Ghoneim. 

 

 )ةلاسر ٤٧( هاروتكدلاو  ريتسجاملا لئاسر ةشقانم
 

I was a member of all the committees for approval of all the previous MD and MSc Theses 
which were discussed in addition to many theses in other universities as well as Assiut 

university, for example:  

   :ىلإ ةفاضإلاب اهيلع فارشالا مت يتلاو ةقباسلا لئاسرلا عيمج ةشقانم

1. Recent application of off-pump coronary artery bypass surgery (OPCAB). 

Ahmed Ibrahim Abdel-Wahab. MSc. Thesis (14/09/2009).  

2. Application of intra-aortic balloon pump in low cardiac output syndrome. 

Ahmed Mohamed Taha Ismail. MSc. Thesis (22/03/2008). 
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 ةيملعلا ثاحبألا رشن 

 :ةيميلقالاو ةيلودلا ةيملعلا تالجملا يف ةروشنملا تالاقملا

 
 Published Articles in Peer-Reviewed International and regional Journals 

1. Hosam Farouk, Karthik Thangappan, Li Cai Haney, Farhan Zafar, Ahmed 
Elminshawy, David Moralis: Endocarditis in Bovine Vein Grafts in the 
Pulmonary Position Placed Surgically & Percutaneously. World Journal for 
Pediatric and Congenital Heart Surgery March 2022, 13(2):155-165. 

2. Ali Abdelraouf, Hussein Elkhayat, Mohamed Osman, Ahmed Elminshawy, do 
we need a small catheter drainage with chest tube after uniportal video-
assisted thoracoscopic surgery for better drainage? Current Thoracic 
Surgery, Jan 2022, 7(1) 7-13. 

3. Mahmoud Sallam, Hussein Elkhayat, Ahmed Elminshawy, Uniport VATS 
versus biport VATS in treatment of spontaneous pneumothorax. Current 
Thoracic Surgery, Jan 2022, 7(1) 1-6. 

4. Hussein Elkhayat, Hany Hasan Elsayed, Waleed Adel, Ahmed Gamal 
Elkhouly, Amr Abdellateef, Wagdy Abdel Moneim Amin, Alaa Ibrahim Abd El 
Hafiez, Hatem Beshir, Yasser Ahmed Elsayed, Moustafa Mohamed 
Elhamami, Ehab Abdel Moneim Wahby, Elhusseiny Gamil, Ahmed E-
Minshawy. Thoracic Surgery in Egypt. Journal of Thoracic Disease. Jan 2021.   
doi: 10.21037/jtd-21-723. Review Article. 

5. Mohammed Farouk Abdel-Hafez, Ahmed El-Minshawy, Ahmed M. Taha, 
Ahmed Mohamed Mandour, Mahmoud Gamal Mahmoud and Khalid M. 
Mohany, Investigation of Inflammatory and Oxidative Stress Biomarkers in 
Multi Vessels Minimally Invasive Coronary Artery Bypass Graft Surgery 
Versus Off-Pump Coronary Artery Bypass Graft. American Journal of 
Biochemistry and Biotechnology, September 2021 DOI: 
10.3844/ajbbsp.2021.354.361 

6. Hosam A. Yousef, Abdulrahman E. S. Hamdan, Ahmed Elminshawy, Nisreen 
A. A. Mohammed and Ahmed S. Ibrahim. Corrected calculation of the 
overestimated ejection fraction in valvular heart disease by phase-contrast 
cardiac magnetic resonance imaging for better prediction of patient 
morbidity, Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine, Dec (2020) 
51:11 https://doi.org/10.1186/s43055-019-0130-8 
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7. Mahmoud Sallam, Hussein Elkhayat, Ahmed Elminshawy, SURGERY OF 
PNEUMOTHORAX: WHAT IS THE MISSING ARC? Journal of Critical Review. 
November 2020, DOI: 10.31838/jcr.07.07.343 

8. Ehab Nourelden, Ahmed EL-Minshawy, Ahmed Ghoneim, Mohammed Alaa, 
Yusuf Shieba: Postoperative Outcomes of Minimally Invasive versus 
Conventional Mitral Valve Repair; A Randomized Study, The Egyptian 
Cardiothoracic Surgeon, October 2020  

9. Ahmed H. Gamal, Ahmed El-Minshawy, Ahmed Ismail, Omar Sadek; 
Postoperative complications in pediatric cardiac surgery patients done in a 
tertiary hospital, Journal of Current Medical Research and Practice. 
September 2020 DOI: 10.4103/JCMRP.JCMRP_130_19. 

10. HAITHAM ABDEL-BAKEY, AHMED ELMINSHAWY, AHMED GHONEIM, 
AHMED TAHA: ANTEGRADE INTERMITTENT COLD CARDIOPLEGIA IN 
COMPARISON TO ANTEGRADE INTERMITTENT WARM CARDIOPLEGIA IN 
MITRAL VALVE REPLACEMENT, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, ISSN- 
2394-5125 VOL 7, ISSUE 10, 2020 

11. Ahmed M Nasr, Ahmed M. Fathy Ghoneim, Ahmed Abdel Galeel Ahmed, 
Mohamed Alaa Nady, Ahmed Elminshawy. Right Ventricular Function after 
isolated Mitral valve Replacement in Rheumatic Mitral Stenosis with 
Pulmonary Hypertension. Medical Science, September – October 2020, 
24(105), 3336-3346 

12. Ahmed Mohamed Farghaly, Mohamed Alaa Nady, Ahmed Elminshawy: 
Skeletonized versus pedicled left internal mammary artery harvesting and 
risk of sternal wound infection after coronary artery bypass surgery, The 
Egyptian Cardiothoracic Surgeon, June 2020, DOI: 10.35810/ects.v1i1.144 

13. Ayman Badawy, Mohamed Alaa Nady, Mohamed Ahmed Khalil Salama 
Ayyad, Ahmed Elminshawy: Video-assisted Minimally Invasive Mitral Valve 
Surgery versus Conventional Mitral Surgery in Rheumatic Patients, The 
Egyptian Cardiothoracic Surgeon, April 2020, DOI: 10.35810/ects.v1i1.113 

14. Ahmed Nabil Malek, Mohamed A.K. Salama Ayyad, Hussein Elkhayat, Ahmed 
El-Minshawy: Management of Small Aortic Root during Aortic Valve 
Replacement, The Egyptian Cardiothoracic Surgeon, December 2019, DOI: 
10.35810/ects.v2i1.100 

15. Yasser Hamdy, Mohammed Mahmoud Mostafa, Ahmed Elminshawy: DeVega 
versus ring annuloplasty in severe functional tricuspid insufficiency and 
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their impact on the right ventricle, The Egyptian Cardiothoracic Surgeon, 
October 2019 DOI: 10.35810/ects.v1i4.89 

16. A Ismail, A El-minshawy, E Zahran, W Mebkhet, M Sherif: Perioperative And 
Histological Comparison Of Endoscopic Vs. Open Vein Harvesting On 
Saphenous Vein For Coronary Artery Bypasses Grafting Patients, The 
Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Volume 20 Number 
1, August 2019 DOI: 10.5580/IJTCVS.54289 

17. A Ismail, A El-minshawy, D Rafaat: Primary Versus Staged Repair In The 
Management Of Delayed Presentation Of Esophageal Atresia, The Internet 
Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2019 Volume 20 Number 1, 
DOI: 10.5580/IJTCVS.54340 

18. Essam Abdallah, Emad Zarief, Hany Osman, Sayed Kaoud, Fatma Nabil, Tarek 
Elmelegy, Hussein Elkhayat, Abdelrady Ibrahim, Ahmed El-Minshawy: Could 
short-term perioperative high dose atorvastatin offer antiarrhythmic and 
cardioprotective effects in rheumatic valve replacement surgery, Journal of 
Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, May 2019, 33(12). 
DOI:10.1053/j.jvca.2019.05.013 

19. Amr Ashry, Ahmed Ghoneim, Francesco Donatelli, Alessandro Frigiola, 
Ahmed Elminshawy: Predictors of unfavourable early outcome following 
Fontan completion, Journal of the Egyptian Society of Cardio-Thoracic 
Surgery, May 2018 DOI: 10.1016/j.jescts.2018.05.002 

20. Hussein Elkhayat, Emad Zarief, Mahmoud Sallam, Elhussein Mohamed, 
Ahmed El-minshawy: Simultaneous uniportal VATS right upper lobectomy 
with NUSS procedure for pectus excavatum repair; first reported uniportal 
combined lobectomy and Nuss operation, Journal of the Egyptian Society of 
Cardio-Thoracic Surgery, April 2018, DOI: 10.1  016/j.jescts.2018.04.002 

21. Mohamed FNA, Abdallah EEM, Ibrahim AS, El-Minshawy A, Elmelegy TTH: 
Magnesium Sulfate for Prophylaxis against Postoperative Atrial Fibrillation 
after Isolated Cardiac Valve Replacement Surgery in Adult Patients with 
Rheumatic Heart Disease: A Randomized Controlled Trial. J Anesth Clin Res 
April (2018) 9: 810. doi:10.4172/2155-6148.1000810 

22. Abdulrahman Sayed, Hosameldeen Yousefa, Nisreen Mohammeda, Ahmed 
El-Minshawy, Ahmed Ibrahim: Validity of the phase-contrast cardiac 
magnetic resonance in the estimation of the left ventricular ejection fraction, 
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Journal of Current Medical Research and Practice · January 2018 DOI: 
10.4103/JCMRP.JCMRP_127_18  

23. Yasser Ali Kamal, Shady Al-Elwany, Ahmed Ghoneim, Ahmed El-Minshawy: 
Wall motion score index predicts mortality after coronary artery bypass 
grafting in patients with viable non-functioning myocardium, Ann 
Cardiovasc Thorac Surg 2018;1(2):39-40. 

24. Mostafa Kamel Abd-Elnaim, Ahmed El-Minshawy, Mohamed Abd-Elkader 
Osman, Mohamed Mahmoud Ahmed: Plating versus wiring for fixation of 
traumatic rib and sternal fractures, Journal of the Egyptian Society of Cardio-
Thoracic Surgery, August 2017. DOI: 10.1016/j.jescts.2017.08.005 

25. Ahmed Farouk, Magdy Algowhary, Mohammed H. Hassan, Ahmed 
Elminshawy, Mohamed Abdel-Bary, Hatem H.M. Maghraby, Tahia H. Saleem: 
Circulating B-type natriuretic peptide levels and its correlation to Qp/Qs 
ratio among children undergoing congenital heart surgery, Journal of the 
Egyptian Society of Cardio-Thoracic Surgery (2017), doi: 
10.1016/j.jescts.2017.03.002. 

26. Ahmed Mekkawy, Ahmed Ghoneim, Osama El-Haddad, Joachim Photiadis, 
Ahmed Elminshawy: Predictors of early outcome of arterial switch 
operation in patients with D-TGA, Journal of the Egyptian Society of Cardio-
Thoracic Surgery (2017), doi: 10.1016/j.jescts.2017.03.003. 

27. Yasser Ali Kamal, Shady Al-Elwany, Ahmed Ghoneim and Ahmed El-
Minshawy: Traditional predictors of in-hospital mortality after coronary 
artery bypass grafting: Current status, Cardiothorac Vasc Sci, 2017, doi: 
10.15761/CVS.1000107 

28. Yasser A. Kamal, Shady Al-Elwany, Ahmed Ghoneim , Ahmed El-Minshawy: 
Predictors of adverse effects after coronary artery bypass grafting in 
patients with reduced left ventricular ejection fraction, Journal of the 
Egyptian Society of Cardio-Thoracic Surgery 25 (2017) 20-27, 
https://doi.org/10.1016/j.jescts.2017.02.002 

29. ElKhayat H, Sallam M, Khalil M, Elminshawy A.: Intra-Operative View of 
Arterial Branch from the Aorta to the Left Lower Lobe during VATS 
Lobectomy for Intra-Pulmonary Sequestration. Clin Surg., 01 Dec 2017; 2: 1790.  

30. Marwa Mohammed Haggag, Ahmed El-Minshawy & Mona Aly Mohammed: 
Effect of Blood Transfusion Precautions on Patient’s Outcomes Undergoing 
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Open Heart Surgery, Assiut Scientific Nursing Journal, Vol, (4) No, (9) 
December 2016. 

31. Ahmed Farouk, Ahmed Elminshawy, Mohamed Abdel Bary, Mohammed H. 
Hassan, Khaled Abd el-baqy Abd el-Rahman, Tahia H. Saleem: Serial changes 
in the serum levels of leptin, homocysteine, galectin-3, total phospholipids 
and hexosamines among patients undergoing coronary artery bypass 
grafting, Journal of the Egyptian Society of Cardio-Thoracic Surgery (2016), 
doi: 10.1016/j.jescts.2016.10.002. 

32. Hussein Elkhayat, Mahmoud Khairy, Ahmed El-Minshawy, Dalia Badari. 
Minimal invasive approaches for intrathoracic benign disease. Tuberk 
Toraks 2013; 61(3): 260-262. 

33. Hussein Elkhayat, Ahmed Nabil, Amr Ibrahim, Ahmed E-Minshawy. Sewing 
needle penetration into the heart in an infant. Turkish journal of thoracic 
and cardiovascular surgery, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 
2013;21(3):836-838, doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5923 

34. Ahmed El-Minshawy: Pleurodesis in management of pleural diseases, 
Cardiothoracic Surgery Department, Assiut University, Assiut, Egypt. 
Accepted presentation in 9Th Regional ESSB Meeting in DUBAI THORACIC 
CONFERENCE, December 8-12, 2009 – Novotel, DUBAI.  

35. Ahmed El-Minshawy: Surgical management of difficult pneumothorax, 
Cardiothoracic Surgery Department, Assiut University, Assiut, Egypt. 
Accepted presentation in 9Th Regional ESSB Meeting in DUBAI THORACIC 
CONFERENCE, December 8-12, 2009 – Novotel, DUBAI. 

36. Ahmed El-Minshawy: When to consult thoracic surgeon in management of 
spontaneous pneumothorax, Cardiothoracic Surgery Department, Assiut 
University, Assiut, Egypt. Presented at 8th Regional ESSB Meeting in 
Istanbul, Turkey, December 9 – 12, 2008 –     Nippon Hotel, Istanbul, Turkey.  

37. Ali, Shaaban M., Fouad, A., Emara, E. S., Maher, S., Ahmed El-Minshawy, Kotb, 
H. M: Effect of cardiopulmonary bypass on the pharmacokinetics of 
intravenous paracetamol (propacetamol hydrochloride). American Society 
of Regional Anesthesia and Pain Medicine, Volume 32 - Suppl. 1 5, 
September/October 2007. 

38. Ali, Shaaban M., Fouad, A., Emara, E. S., Maher, S., Ahmed El-Minshawy, Kotb, 
H.   Effect of cardiopulmonary bypass on the pharmacokinetics of 
intravenous paracetamol (propacetamol hydrochloride. Accepted for 
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Poster Presentation to the XXVI annual congress of the European Society of 
Regional Anaesthesia and Pain Therapy (ESRA), September 12-15, 2007, 
Valencia, Spain. 

39. Mohamed Shaaban Ali, Ahmed El-Minshawy, Maher S: Comparison of 
external and internal jugular venous pressures in children and adults 
undergoing open heart surgery. Accepted for Poster Presentation during the 
Third All Africa Anaesthesia Congress, Hammamet, Tunisia 21-25 May 2005. 

40. Theodore Velissaris, Augustine Tang, Matthew Murray, Ahmed El-
Minshawy, David A Hett, Sunil Ohri: A Prospective Randomized Study to 
Evaluate Splanchnic Hypoxia During Beating-Heart and Conventional 
Coronary. The European Journal of Cardiothoracic Surgery 23 (2003) 917-924. 

41. El-Minshawy A., T. Velissaris, N. McGill, K. Khalifa, J. Vettukatil, J. 
Nanapragasam, A. Salmon, B. Keeton, M. Haw:  Unusual Coronary Artery 
Patterns Do Not Increase Early Morbidity or Mortality After the Arterial 
Switch Operation. Cardiovascular Engineering, Volume 7, No. 1, 2002. 

42. Theodore Velissaris, Augustine Tang, Matthew Murray, Ahmed El-
Minshawy, David A Hett, Sunil Ohri: A Prospective Randomized Study to 
Evaluate Splanchnic Hypoxia During Beating-Heart and Conventional 
Coronary Revascularization. Accepted and presented at the 2002 annual 
meeting of the Society of Cardiothoracic Surgeons of Great Britain and 
Ireland, 17-20 March 2002, Bournemouth international center, United 
Kingdom.   
§ Winner of the Ronald Edwards Medal at the 2002 annual meeting of the 
society of Cardiothoracic Surgeons of Great Britain and Ireland, United 
Kingdom.  

43. Ahmed El-Minshawy, T. Velissaris, N. McGill, K. Khalifa, J. Vettukatil, J. 
Nanapragasam, A. Salmon, B. Keeton, M. Haw: Unusual Coronary Artery 
Patterns Do Not Increase Early Morbidity or Mortality After the Arterial 
Switch Operation.     
§ Accepted and presented at the 12th world congress of the world society of 
Cardiothoracic surgeons, March 3-6, 2002, Luzern, Switzerland. 

§ Accepted and presented at the 16th annual meeting of The European 
Association for Cardiothoracic Surgery 22-25 September 2002, Monaco, 
France.  
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44. Ahmed El-Minshawy, T Sunder, C Alexiou, JP Gnanapragasam, AP Salmon, BR 
Keeton, MP Haw: The Management of Left Atrioventricular Valve 
Regurgitation Following Repair of Complete Atrioventricular Septal Defects: 
Early Valve Replacement May Be Preferable. Wessex Cardiothoracic Centre, 
Southampton University Hospital, United Kingdom. Accepted and presented 
at Al-Bassel second meeting in Cardiology and Cardiac Surgery, 20-23, 
November 2000, Damascus, Syria.   

45. Ahmed M.Taha Ismail, Ahmed El-Minshawy, Ahmed Gaafar and Mohamed A. 
K. Salama Ayyad. Different Surgical Techniques in Mitral Valve Repair. A 
Two-Center Prospective Observational Study. J Egypt Soc Cardiothorac Surg 
2014; 22 (4):55-61. 

46. Esam Abdalla, Sayed K. Abd-Elshafy, Ahmed Ghoneim, Hany Mostafa, Ahmed 
El-Minshawy, Sanaa Elkady and Safya Abd Elhamed. Effects of Adding Oral 
Sildenafil to Intravenous Milrinone on Postoperative Pulmonary 
Hypertension in Pediatric Patients Undergoing Repair of Ventricular Septal 
Defect. Egyptian journal of intensive care and trauma (09/2014). 
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 تاعورشملا يف ةكراشملا

 .هتسائر تحت وأ يواشنملا دمحأ /د.أ فارشأ تحت تمت وأ اهيف كراش يتلا تاعورشملاب نايب

 

 عورشمل راشتسم
 ةنماكلا ةيئيزجلا ةيلآلا :ناونعب ثحب عورشمل راشتسم ،٢٠٢٣ سطسغأ ٢٥ ىلإ ٢٠٢١ سطسغأ ٢٦ نم §

 :عورشملا ةينازيم .يركسلاب ةباصملا نارئفلا جذامن يف حورجلا مائتلا نيسحت يف ةيرارح ريغلا امزالبلا ءارو

 .رصم ،STDF نم لومم ،يرصم هينج ١٩٩٠٠٠٠

 

اديمع اهب لمعلاب ماق يتلا تاعورشملا
ً

اسيئرو بطلا ةيلكل 
ً

 عورشملل 
 

 ليومتلا ةهج ةيلكلا عورشملا مسإ م
 دوك

 عورشملا
 ميلستلا هتيادب

 لمعم ريوطت عورشم ١
 ةيحارجلا ايجولوثابلا
 دامتعالل هليهأتو

Developing the surgical 
pathology Lab. in Assiut 
University Hospitals 
and qualifying it for 
accreditation 

 ريوطت ةدحو بطلا
 تاعورشملا
 ميلعتلا ةرازوب

 ىلاعلا

LP9-005-
Assu 

 ىراج ٤/٢٠١٥

 لمعم ريوطت عورشم ٢
 ةينيجلا ضارمالاو بالقتسالا
 دامتعالل هليهأتو

Upgrading the 
Metabolic & Genetic 
Disorders health 
Services and Research 
Center 
Faculty of Medicine-
Assiut University 

 ريوطت ةدحو بطلا
 تاعورشملا
 ميلعتلا ةرازوب

 ىلاعلا

LP9-015-
Assu 

٢٦/٦/٢٠١٨ ١/٤/٢٠١٥ 

 



      

 

 

 
 

٤٦ 

 لمعم ريوطت عورشم ٣
 ىولخلا قفدتلا
 ىعماجلا ىفشتسملاب
 دامتعالل هليهأتو ىسيئرلا

Improving the flow 
cytometry laboratory – 
faculty of medicine – 
Assuit university 
hospital – Assuit 
University and 
preparation for  the 
accreditation 

 ريوطت ةدحو بطلا
 تاعورشملا
 ميلعتلا ةرازوب

 ىلاعلا

LP9-040-
Assu 

٢٦/١١/٢٠٢٠ ٢٠/١١/٢٠١٤ 

 لمعم ريوطت عورشم ٤
 ةيلكب ةيكينيلكألا ءايميكلا
 دامتعالل هليهأتو بطلا

Project to develop 
clinical chemistry 
laboratories (main and 
emergency) and its 
rehabilitation for 
accreditation 

 ريوطت ةدحو بطلا
 تاعورشملا
 ميلعتلا ةرازوب

 ىلاعلا

LP10-
019-

ASSU 

١٩/١٢/٢٠١٨ ١/٧/٢٠١٦ 

 
 ةيثحبلا تاعورشملا ىلع فرشمك اهذيفنت ىلع فارشإلاب ماق يتلا تاعورشملا
 يملعلا ثحبلا ةرازو-راكتبالاو ايجولونكتلاو مولعلا ةئيه نم ةلومملاو

 

 ةيلكلا عورشملا مسإ م
 ثحابلا

 ىسيئرلا

 دوك

 عورشملا
 ميلستلا هتيادب

 ىراج ٢٠١٩ ٢٥٢٧٤ العلاوبا ديسلا مولعلا ةقيمعلا ةيفوجلا هايملا دراوم فاشكتسا ١
 ميلستلا

 ةروطتمو ةثيدح تاينقت لاخدا عورشم ٢
 ةيناطرسلا ناجعلاو ضوحلا مالآ جالعل
  ةيصعتسملا

 دهعم
 رصم بونج
 ماروألل

 دمحم دلاخ
 سراف

 ىراج ٢٠٢٠ ٢٢٩٤٦

 ديسكأ تائيزج مادختسا عورشم ٣
 ةينونانلا مويسينغملا

 بطلا
 ىرطيبلا

 دمحا
 ىداهلادبع
 لماكلا

 ىراج ٢٠١٦ ١٥٠٧٢



      

 

 

 
 

٤٧ 

 ىبوساحو ىلامتحا لمع راطا عورشم ٤
 نيابتلا ةنسحم ةيبطلا روصلا ليلحتل لماكتم

 نمؤم /د.أ ةسدنهلا
 ىفنح هط

USC17-
253  

 ىراج ٢٠١٧

 نم ضيبألا ىئوضلا ثاعبنالا عورشم ٥
 ةلئاس ةيرولب تارميلوبل ةيداحأ تالماح

 ميهاربا لامك مولعلا
 ىلع

 ميلستلا مت ٢٠١٩ ٣٠٧٩١
 ىف

٢٠٢١ 

 مهفل ىئيزجلا ىثارولا ليلحتلا عورشم ٦
 ومنلا لحارم ىف فافجلا لمحت نيسحتو
 ىعيبرلا حمقلا ىف ةفلتخملا

 دمحم دمحأ ةعارزلا
 مالس فطاع

 ىراج ٢٠١٩ ٣٩٤٤٤
 ميلستلا

 مادختساب ىويحلا مليفلا طيبثت عورشم ٧
  ةينونانلا تاميسجلا

 بطلا
 ىرطيبلا

 تعلط
 بيطخلا

US C18 
ID 1137 

 ىراج ٢٠١٩

 باهتلا سوريف تارفط ليلحت عورشم ٨
  ميعطتلا نم ةبراهلا يب يئابولا يدبكلا

 ىراج ٢٠١٩ ٣٠٢٠٨  راتخملا دمحم بطلا

 رصم ىف ةردانلا رصانعلا تاماخ عورشم ٩
 تينارجلا روخص ضعبل ةنراقم ةسارد
  يتاموساتيملا

 دمحم مولعلا
 سوورلاوبأ

 ىراج ٢٠١٨ ٢٣٠٨٠

 راسملاو بلقلا ةلضع ررض جذامن عورشم ١٠
  ىسوريفلا بلقلا ةلضع باهتلال ىكينيلكألا

 ىراج ٢٠١٩ ٢٦٣٩٣ ىريخ نميا بطلا

 تآشنملل ىكذ ةبقارم ماظن عورشم ١١
 ءايشالا تنرتنا ايجولونكت مادختساب ةيويحلا

 دمحم ةسدنهلا
 تحدم

٣٣٤٢٧ 
 

 ىراج ٢٠٢٠

 نئادلل ةئيبلل ةقيدص تاقيبطت عورشم ١٢
  ةيتابنلا تويزلا نم ةددجتملا ةيويحلا

 ميهاربا لامك مولعلا
 ىلع

 ىراج ٢٠٢٠ ٢٨٩٣٠

 لمعي لاعف ىزفح لعافم ريوطت و عينصت ١٣
 تاثولملا ةلازإل ًهيسمشلا ةقاطلا ىلع
 ةجتانلا يعانصلا فرصلا هايم نم ةيوضعلا
 لورتبلا ريركت تايلمع نم

 دمحم مثيه مولعلا
 ىربلا

 ىراج ٢٠٢٠ ٤١٦٢٣

 تاقيبطتل ةيزلفلا ةيندعملا رطالا عورشم ١٤
 ةثيدحلا ةقاطلا

 رصان ىناه مولعلا
 ديمحلادبع

 ىراج ٢٠٢٠ ٣٥٩٦٩

 ىراج ٢٠٢٠ ٣٨٢٦٥ بيرغ بجر اضر ةسدنهلا ةيبطلا مظنلاو رئاودلا لمعم عورشم ١٥

 طسوتملا رحبلا ىف ريغصلا كيتسالبلاب ثولتلا ١٦
 تارشؤمك كامسالا ةطساوب رمحالا رحبلاو
 ةيويح

 دماح ءالع مولعلا
 ديس

 ىراج ٢٠٢٠ ٣٨٣٢٧

 رتويبمكلا ةدعاسمب صيخشت ماظن عورشم ١٧
 ىضرم ىدل ةئرلا فئاظو ةدعاسمو دصرل
 انوروك سوريف

 نمؤم /د.أ ةسدنهلا
 ىفنح هط

 ىراج ٢٠٢٠ ٤٣٧٤٤



      

 

 

 
 

٤٨ 

 مسرب ةريبك تانايب ةصنم ريوطت عورشم ١٨
 ىف ءابولا راشتنا عبتتل ءابولا راشتنال ةطيرخ
  ايفارغجلاو تقولا

 ىراج ٢٠٢٠ ٤٣٧٩٣ نسح ريسيت تابساحلا

 ةركتبم ةينويأ لئاوس ريوطت عورشم ١٩
 ليصوتلا نيسحت فدهب ةينالديص تانوكمل
 ةيئاود ةجزمأل ىئاودلا

 ثوحب زكرم
 ءاودلا

 دمحأ ةراس
 نسح

 ىراج ٢٠٢١ ٤٣٦٨٧

 نيمويكركلل لمتحملا ريثأتلا مييقت عورشم ٢٠
 ابولويبوكنيجلا صلختسم عم وأ هدرفمب
   ىفرعملا كاردالا ىف للخلا ىلع

 ميظعلادبع بطلا
 ىصاعلا

 ىراج ٢٠٢١ ٤٣٦٨٨

 ةعانملاب ةطبترملا تانيجلل ىريبعتلا طمنلا ٢١
 ةباصالا ءانثا ىلينلا ىطلبلا كامسا ىف
 عيبرلا كامسا ىمح سوريفب

 بطلا
 ىرطيبلا

 هدبع ىوجن
 عيبر

 ىراج ٢٠٢١ ٤٤٨١٢

 )MOFs( ةيوضعلا ةيندعملا لكايهلا ٢٢
 ىزيفحتلا نيجورديهلا جاتنال اهتاقتشمو

 ىردب تايا مولعلا
 ىلع

 ىراج ٢٠٢١ ٤٥٠٢٠

 ةيلاع ةيئوض تازفحمل ىكذلا ميمصتلا ٢٣
 جاتنال ىئرملا ءوضلا صتمت ءادالا
 ءاملا ماسقنا قيرط نع نيجورديهلا

 دمحم مثيه مولعلا
 ىربلا

 ىراج ٢٠٢١ ٤٣٢٨١

 روطت ىف ٣٩ زييمتلا لماعم نع ريبعتلا رود ٢٤
 لمتحم ىجالع فده ١٩ ديفوك ضرم

 دمحم ءالع ةلديصلا
 ريغصلا ىلع

 ىراج ٢٠٢١ ٤٤٤٥٠

 ةطبترملا ةريغتماللا ةيئاتلا ايالخلا عورشم   ٢٥
 مدلا ناطرس ىف ىطاخملا ءاشغلاب
 داحلا ىعاخنلا

 ىلع ةلديصلا
 ظيفحلادبع
 دمحأ

 ىراج ٢٠٢١ ٤٤٧٨٧

 ضعبل ىباجيالا ريثأتلا مهفل ىثارولا ليلحتلا ٢٦
 حمقلا لمحت نيسحت ىفونانلا تائيزج
   ةحولملل

 دمحم دمحأ ةعارزلا
 مالس فطاع

 ىراج ٢٠٢١ ٤٣٦٩٤

 تابيكرت نم ىئوركيم تاسجم ةفوفصم ٢٧
 و سفنتلا ليلحت ىف مدختست ةيونان
 ةيبطلا تاقيبطتلا

 دومحم ءالع مولعلا
 ميعنلادبع

 ىراج ٢٠٢١ ٣٣٣٦٧

 ىجولويبلا مييقتلاو دييشتلا عورشم ٢٨
 تاقتشمل ةيئيزجلا ةجذمنلا ةساردو
 ةلمتحم لماوعك ةديدجلا نيزاربيبلا
 رمياهزلا ةحفاكمل

 حودمم ةيا ةلديصلا
 ناميلس

 ىراج ٢٠٢١ ٤٤٥٨٩



      

 

 

 
 

٤٩ 

 دهعم ةيلخلا تاموسومورك لمعم ٢٩
 رصم بونج
 ماروألل

 دعسم ناميا
 ىكز

٢٠١ ١٢٤٥٧
٥ 

 ىراج

 عم لبألا نبل شرش ةلاهل يجولويبلا مييقتلا ٣٠
 ةيندعملا ةيوضعلا رطألا

 دومحم دمحا مولعلا
 دمحم

٢٠٢ ٤٣٢٩٣
١ 

 ىراج

 امزالبلا ءارو ةنماكلا ةيئيزجلا ةيلآلا عورشم ٣١
 حورجلا مائتلا ةيلمع نيسحت ىف ةيرارح ريغلا
   ىركسلاب ةباصملا نارئفلا جذامن ىف

 لامج لامج  مولعلا
 ردب

٢٠٢ ٣٧١٠٢
١ 

 ىراج

 )SUGC( ةيكذلا ةيرضحلا ةمكوحلا زكرم ٣٢
 ةحلاصو ةنرمو ةمادتسم ةنيدم لجأ نم
 شيعلل

 ىولس /د.أ ةسدنهلا
 نمحرلا دبع
 دمحأ دهاجم

٢٠٢ ٤٥٨٢٠
١ 

 ىراج

 زاغلا ةيقنت نيسحت تايجولونكتو ةيلآ ةسارد ٣٣
 جودزملا جاتنالا لالخ عقوملا ىف يويحلا
 رمختلا نم ىويحلا زاغلاو نيجورديهلل
 ليصاحملا اياقبو جاجدلا ثورل يئاوهاللا
 ماعطلا تافلخمو

 ةديمح دمحم مولعلا
 هللادبع

٢٠٢ ٤٣١٢٥
١ 

 ىراج

 مادختساب يبطلا صيخشتلل لمعم ريوطت ٣٤
 ونانلا ايجولونكت

 رصان ىناه مولعلا
 ديمحلادبع

٢٠٢ ٤٢٨٨٦
١ 

 ىراج

 ىف ةدجتسملا ةماعلا ةحصلا تالكشم ٣٥
 تايدحتلا-ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبلا
 اهيلع بلغتلاو

 بطلا
 ىرطيبلا

٢٠٢ ٤٢٨٤٦ هللادبع لانم
١ 

 ىراج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 
 

٥٠ 

 ةيثحبلا تاعورشملا ىلع فرشمك اهذيفنت ىلع فارشإلاب ماق يتلا تاعورشملا
 يملعلا ثحبلا ةرازو-يملعلا ثحبلا ةيميداكأ نم ةلومملاو
 

 ةيلكلا عورشملا مسإ م
 ثحابلا

 ىسيئرلا

 دوك

 عورشملا
 ميلستلا هتيادب

 نع ركبملا فشكلل ىبوساح صيخشت ماظن ١
 نينرلا روص مادختساب اتاتسوربلا ناطرس
 ىسيطانغملا

 نمؤم /د.أ ةسدنهلا
 ىفنح هط

 ىراج ٢٠١٧ ١٠٤٦

 مادختساب اتاتسوربلا ناطرسل ىصخشلا صيخشتلا ٢
 ةريبكلا تانايبلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 نمؤم /د.أ ةسدنهلا
 ىفنح هط

 لامكتسا
 عورشمل

١٠٤٦ 

 ىراج ٢٠٢٠

 نم ىكيتسالبلا بشخلا تيزوبمك ريوطتو جاتنا ٣
 ةيكيتسالبلاو ةيبشخلاو ةيعارزلا تافلخملا داوم

 ميهاربا لامك مولعلا
 ىلع

 ىراج ٢٠٢٠ دجويال

 

 

 ةيثحبلا تاعورشملا ىلع فرشمك اهذيفنت ىلع فارشإلاب ماق ىتلا تاعورشملا
 ةرازو ،)ITIDA( تامولعملا ايجولونكت ةعانص ةيمنت ةئيه نم ةلومملاو
 ةعانصلا

 

 ةيلكلا عورشملا مسإ م
 ثحابلا

 ىسيئرلا

 دوك

 عورشملا
 ميلستلا هتيادب

 يربخملا صيخشتلل ةينورتكلإلا ةحصلا ماظن ١
 يرهجملا صحفلا ىلع مئاقلا يلآلا

 نمؤم /د.أ ةسدنهلا
 ىفنح هط

CFP 139 ىراج ٢٠١٨ 

 

 

 

 

 



      

 

 

 
 

٥١ 

 ةيثحبلا تاعورشملا ىلع فرشمك اهذيفنت ىلع فارشإلاب ماق ىتلا تاعورشملا
 يلاعلا ميلعتلا ةرازوب تاعورشملا ريوطت ةدحو نم ةلومملاو
 

 ىذيفنتلا ريدملا ةيلكلا عورشملا مسإ م
 دوك

 عورشملا
 ميلستلا هتيادب

 تالالد لمعم ريوطت عورشم ١
 دامتعالل اهليهأتو ماروألا
 ىلودلا

 رصم بونج دهعم
 ماروألل

 دعسم ناميا
 ىكز

LP12-
059-

ASSU 

 ىراج ٢٠٢٠

 ةماعلا ةرادالا هيباجنالا مولعلا ثاحبا زكرم ٢
 عباط تاذ ةدحو(

 )صاخ

-CEP3 داشر نيدلا ماصع
ASSU-

003 

 ىراج ٢٠٢٠

 سايقلا زكرم ءاشنا عورشم ٣
 ةعماجلاب ميوقتلاو

  ةماعلا ةرادالا
 )ةكراشم تايلك ٤(

 دمحم
 ىفطصم
 دمحم
 ىفطصم

 ىهتنأ ٢٠١٨ 
 ىف

٢٠٢١ 

 
 ةيثحبلا تاعورشملا ىلع فرشمك اهذيفنت ىلع فارشإلاب ماق يتلا تاعورشملا
 نم ةلومم تاعورشم( AUFةينوفوكنارفلا ةيعماجلا ةلاكولا نم ةلومملاو
 )دالبلا جراخ
 

 ىسيئرلا ثحابلا ةيلكلا عورشملا مسإ م
 دوك

 عورشملا
 ميلستلا هتيادب

 نم ديدج عونك تانون-٤و٢-نيديلوزايثلا ١
 اينامشيللا ضرم دض تاراقعلا

 ةمالس دمحم نيسح مولعلا
 فشاكلا

 ىراج ٢٠٢٠ دجوي ال

 ميلعتلا ىف ىمقرلا راكتبالا عورشم ٢
 ىعماجلا

 قزر زيزعلا دبع اهن بادآلا
  كوربم

 ىراج ٢٠٢٠ دجوي ال

 

 

 



      

 

 

 
 

٥٢ 

 ةيثحبلا تاعورشملا ىلع فرشمك اهذيفنت يلع فارشإلاب ماق ىتلا تاعورشملا
 تالاصتالا ةرازو )NETRA( تالاصتالا ميظنتل ىموقلا زاهجلا نم ةلومملاو
 

 ىسيئرلا ثحابلا ةيلكلا عورشملا مسإ م
 دوك

 عورشملا
 ميلستلا هتيادب

 ةكبشل ةيكذ ةبقارم ةموظنم ١
 ءابرهكلا عيزوت

 ميلس ىناه ةسدنهلا
 سجرج

٢٠١ دجويال
٩ 

 ىف ميلستلا مت
٢٠٢٢ 

 

 

 



      

 

 

 
 

٥٣ 

  

 ةيلحملا تارمتؤملاو لمعلا شرو ةسائرو ميظنت

 ربمسيد - طويسأ ةعماج - بطلا ةيلك - ةيكينيلكإلا تاراهملا ربتخم - ةيجاتلا نييارشلا ةحارج لمع ةشرو .١

 .ةشرولا سيئر - ٢٠١٦

 قيرط نع ةيجاتلا نييارشلا ةحارجل اتينوم ايردنأ روسيفوربلا يلاطيإلا ريبخلل ةيبط لمع ةشروو ةرايز ميظنت .٢
 .لمعلا ةشرو سيئر - ٢٠١٦ ليربأ - بلقلا ةحارجو ىفشتسم - دودحملا لخدتلا

 تاحارجل سافير سيلازنوغ وجييد روسيفوربلا يلودلا ينابسإلا ريبخلل ةيبط لمع ةشروو ةرايز ميظنت .٣
 ةشرو سيئر - ٢٠١٦ رياربف -يعماجلا بلقلا ىفشتسم – دودحملا يحارجلا لخدتلا تاذ ردصلا

 .لمعلا

 ربتخم( VATS  ردصلا ةحارجل دودحملا لخدتلاو يردصلا ريظنتلا مادختسا لوح لمع ةشرو .٤
  .لمعلا ةشرو سيئر - ٢٠١٥ ويام - طويسأ ةعماج - بطلا ةيلك - )ةيريرسلا تاراهملا

 - بلقلا ةلضعل ةدعاسملا نولابلا ةرطسق ىلع بيردتلل ردصلاو بلقلا ةحارج مسقل يلمعلا مويلا .٥

 .يملعلا مويلا فرشم - ٢٠١٥ ليربأ - طويسأ ةعماج - بطلا ةيلك - ةيكينيلكإلا تاراهملا لمعم

 تاراهملا ربتخم - يرويف الاك روسيفوربلا يلاطيإلا ريبخلا ةكراشمب - يطروألا نايرشلا عيسوت لمع ةشرو .٦

 .لمعلا ةشرو سيئر - ٢٠١٤ ربمتبس - طويسأ ةعماج - بطلا ةيلك - ةيكينيلكإلا

 يلاطيإلا ريبخلا ةكراشمب - يجاتلا مامصلا حالصإو بلقلاب ةيويحلا ةجسنألا تامامص ةعارزل لمع ةشرو .٧

 - ٢٠١٢ ربمسيد - طويسأ ةعماج - بطلا ةيلك - ةيكينيلكإلا تاراهملا ربتخم - ازوريج ونيج روسيفوربلا

 .لمعلا ةشرو سيئر

 - سيفمم - يسينيت ةعماج يف كيفون مايليو روسيفوربلا يكيرمألا ريبخلا تارايزل ريضحتلاو ميظنت .٨

 ،٢٠١١ ،٢٠١٠ ماوعألا لالخ )ICHF لافطألا بلقل ةيلودلا ةطبارلا( هل قفارملا دفولاو اكيرمأ

 لافطأ بلق ةيلمع ٥٢ ءارجإو - يعماجلا لافطألا ىفشتسم - لافطألا بلق ةحارج ةدحول ٢٠١٢

 .طويسأ ةعماجب يرصملا قيرفلا عم نواعتلاب ةدقعم

 ربمسيد - طويسأ ةعماج - بطلا ةيلك - ةيكينيلكإلا تاراهملا ربتخم - ةيجاتلا نييارشلا ةحارج لمع ةشرو .٩

٢٠١٠. 

 سيئر - ٢٠٠٩ ربمسيد ١٨-١٦ - طويسأ ةعماج - لافطألا بلق ةحارج ةدحول لوألا رمتؤملا ميظنت .١٠

 .رمتؤملا

 



      

 

 

 
 

٥٤ 

 

 ةيبيردت تارود

 ةيرادإلا ةيمنتلا دهعمب تايفشتسملا يف ةدوجلا نامض لاجم يف ةيبيردت تارود ةدع ىلع تلصح

  :ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلاب

 نم ةلماك مايأ ةتس ةدمل )ةيحصلا ةياعرلا ةمدخ يف ةدوج ىلعأل طيطختلا( لوح يبيردت جمانرب .١

 .١٥/٠٣/٢٠٠٧ ىلإ ١٠/٠٣/٢٠٠٧

 نم ةلماك مايأ ةتس ةدمل )ةيحصلا ةياعرلا يف تامولعملا ةرادإ( لوح يبيردت جمانرب .٢

 .٠١/٠٣/٢٠٠٧ ىلإ ٢٤/٠٢/٢٠٠٧

 نم ةلماك مايأ ةتس ةدمل )ةيحصلا ةياعرلا يف ةئيبلا ماظن ريياعم / ةدوجلا( لوح يبيردت جمانرب .٣

 .١٥/٠٦/٢٠٠٦ ىلإ ١٠/٠٦/٢٠٠٦

 نم ةلماك مايأ ةتس ةدمل )ةيساسألا امجيس ةتس قارتخا نيسحت ةيلمع( لوح يبيردت جمانرب .٤

 .١٣/٠٤/٢٠٠٦ ىلإ ٠٨/٠٤/٢٠٠٦

  .١٦/٠٢/٢٠٠٦ ىلإ ١١/٠٢/٢٠٠٦ نم ةلماك مايأ ةتس ةدمل )دارفألا ةرادإ( لوح يبيردت جمانرب .٥

 

 يف روضحلاو ةيلودلا زكارملا يف يلمعلا بيردتلاو ةيملعلا ماهملا

 ةيلودلا لمعلا شروو تارمتؤملا

 ةحارجل سكيسيو زكرم يف )لافطألا بلق ةحارج( هاروتكدلا دعب امل ةيبيردتلا ةلامزلا نم نيماع .١

 .ةدحتملا ةكلمملا ،نوتبماهثواس ،نوتبماهثواس ةعماج تايفشتسم ،ردصلاو بلقلا

 يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسم ثاحبأ زكرم ٢٠٠٦ (ECMO) مسجلا جراخ ةيئاشغلا ةجسكألا ةرود .٢

 .٢٠٠٦ ،سرام ١ - رياربف ٢٨ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةدج -

 زكرمو يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسم ٢٠٠٧ (ECMO) مسجلا جراخ ءاشغلا نيجسكأ ةرود .٣

 ٢٠٠٧ سرام ٢٨-٢٦ ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةدج - ثاحبألا



      

 

 

 
 

٥٥ 

 روسيفورب عم دودحملا لخدتلا قيرط نع تامامصلا حالصإو لادبتسا لوح يحارج بيردت ةرود .٤

Obadia ةعماج ىفشتسم يف Louis Pradel يناثلا نيرشت ٥و ٤ يف ،اسنرف ،نويل يف 

  ٢٠١٣ )ربمفون(

 بلقلا ةحارجل ةيبوروألا ةيعمجلل يونسلا رمتؤملا لالخ لمعلا شروو ةيلمعلا تابيردتلا روضح .٥

 :يتآلاك ردصلاو

 .اينابسإ ،ةنولشرب ،٢٠١٦ ربوتكأ ٥-١ EACTS ـل يونسلا عامتجالل نيثالثلا عامتجالا .أ

 .ادنلوه ،مادرتسمأ ،٢٠١٥ ربوتكأ ٧-٣ EACTS يونسلا عامتجالل نورشعلاو عساتلا عامتجالا .ب

 .ايلاطيإ ،وناليم ،٢٠١٤ ربوتكأ ١٥-١١ EACTS ـل يونسلا عامتجالل نورشعلاو نماثلا عامتجالا .ت

 .اسمنلا ،انييف ،٢٠١٣ ربوتكأ ٩-٥ EACTS يونسلا عامتجالل نورشعلاو عباسلا عامتجالا .ث

 ،ةنولشرب ،٢٠١٢ ربوتكأ ٣١-٢٧ EACTS ـل يونسلا عامتجالل نورشعلاو سداسلا عامتجالا .ج

 .اينابسإ

 .ارسيوس ،فينج ،٢٠١٠ ربمتبس ١٥-١١ EACTS ـل يونسلا عامتجالل نورشعلاو عبارلا عامتجالا .ح

 :ةقباسلا تارمتؤملا ىلإ ةفاضإلاب ةيلاتلا ةيلودلا تارمتؤملا روضح .٦

 رونلا ىفشتسمب م ٢٠٠٤ ربمتبس ٢١ موي ةكم ئراوط ةفرغ يدانل لوألا يملعلا ءاقللا .أ

 .ةمركملا ةكمب يصصختلا

 ،ةمركملا ةكم ،٢٠٠٥ رياني ١٥ ،يصصختلا رونلا ىفشتسم ،جحلا ةحصل ةسداسلا ةيونسلا ةودنلا .ب

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةيومدلا ةيعوألاو بلقلا ضارمأ ةرادإ يف ةديدج قافآ - بلقلل ةعباسلا ةيلودلا ةودنلا .ت

 سرام ٣ - ١ .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةدجب ةحلسملا تاوقلل دهف كلملا ىفشتسم

٢٠٠٥. 

 لصيف كلملا ىفشتسم .٢٠٠٥ ةيومدلا ةيعوألاو بلقلا ضارمأل عبارلا يلودلا رمتؤملا .ث

 .٢٠٠٥ ربمفون ٢٤-٢٢ .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةدج - ثاحبألا زكرمو يصصختلا

 ةكلمملا ،ربخلا ،جيلخلا نايديريم قدنف ةيدوعسلا بلقلا ةيعمجل رشع ةعباسلا ةيملعلا ةرودلا .ج

 .٢٠٠٦ ،رياربف ٢ - رياني ٣١ ةيدوعسلا ةيبرعلا



      

 

 

 
 

٥٦ 

 لصيف كلملا ىفشتسم .٢٠٠٦ ةيومدلا ةيعوألاو بلقلا ضارمأل سماخلا يلودلا رمتؤملا .ح

 .٢٠٠٦ ربمفون ٨-٧ .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةدج - ثاحبألا زكرمو يصصختلا

 - ٦ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةدج ةيدوعسلا بلقلا ةيعمجل ةرشع ةنماثلا ةيملعلا ةرودلا .خ

 .٢٠٠٧ رياربف ٨

 وينوي ٢٦-٢٣ ،لافطألا دنع ةيقلخلا بلقلا ةحارجل ةيملاعلا ةيعمجلل ثلاثلا يملعلا عامتجالا .د

 .ايكرت - لوبنطسا ،٢٠١١

 ةيلحملا ةيملعلا تارمتؤملا يف تاسلج سيئرو ثدحتمك ةكراشملا

 )ةيضاملا تاونسلا لالخ(

 مويلا ةفرعم يبلت ثيح( ردصلاو بلقلا ةحارجل ةيرصملا ةيعمجلل رشع نماثلا يونسلا رمتؤملا .١

 .ةرهاقلا - ٢٠١٢ سرام ٩-٧ )ردصلاو بلقلا ةحارج يف دغلا تاجايتحا

 ،٢٠١٢ ربوتكأ ١٢-١٠ )بلقلا يف ةئرلا( ،)٢٠١٢ IMC( لماكتملا بطلل لوألا يونسلا رمتؤملا .٢

 .طويسأ

 .طويسأ ،٢٠١٣ رياربف ٨-٦ )ةئرلا بط يف تايدحت( طويسأ ةعماج ،ردصلا مسقل لوألا رمتؤملا .٣

 .ناوسا ٢٠١٤ رياربف ٧-٤ )ىسفنتلا زاهجلا بط ىف تاروثو تايساسا( ردصلا مسقل ىونسلا رمتؤملا .٤

 يف بلقلا ةحارج نم اًماع ٥٠( ردصلاو بلقلا ةحارجل ةيرصملا ةيعمجلل نورشعلا يونسلا رمتؤملا .٥

 .رصقألا ، لينلا رصق رجربنياتش قدنف ، ٢٠١٤ ليربأ ١٨-١٥ ، )رصم

 ةبتكم ،٢٠١٤ وينوي ١٣-١٠ )ةيقلخلا بلقلا ضارمأ يف لخدتلا تيقوت( ٢٠١٤ سكيلأ ويدراك .٦

 .ةيردنكسإلا ،ةيردنكسإلا

 .رصم ،ةرهاقلا ،ليربأ ٢٤-٢٢ ردصلاو بلقلا ةحارجل ةيرصملا ةيعمجلل نورشعلا يونسلا رمتؤملا .٧

 ةبتكم ،٢٠١٥ وينوي ٠٥-٠٢ )ةيقلخلا بلقلا ضارمأ يف ةلاح تاشقانم( ٢٠١٥ سكيلأ ويدراك .٨

 .ةيردنكسإلا ،ةيردنكسإلا

 .ناوسأ ،٢٠١٥ ربمفون ٢٨-٢٥ مونلا تابارطضاو لماكتملا بطلا ةيعمجل عبارلا يونسلا ىقتلملا .٩

 ،)ESSB( ةيئاوهلا بعشلا ضارمأل ةيرصملا ةيملعلا ةيعمجلل رشع عبارلا يونسلا يميلقإلا رمتؤملا .١٠

 .ةرهاقلا ،سيلوبويله تنومريف ،٢٠١٥ ربمسيد ٤ - ربمفون 30



      

 

 

 
 

٥٧ 

 لافطألا بلق ةحارج( لافطألل بلقلا ةحارجو بلقلا ضارمأل سماخلا يونسلا يلودلا رمتؤملا .١١

 .ةرهاقلا ،سيلوبويله تنومريف ،٢٠١٥ ربمسيد ١١-١٠ )طويسأ ةعماجب لافطألا ىفشتسمب

 ربمسيد ١٧-١٦ )ردصلا لوح رصم ديعص لمع شرو( )ESCT( لسلاو ردصلا ضارمأل ةيرصملا ةيعمجلا .١٢

 .طويسأ ،٢٠١٥

١٣. CardioAlex تايلمع دعب مييقتلا :اًيفيظو نيطبلا يداحأ بلقلا( ٢٠١٦ Glenn and 

Fontan ةيردنكسإلا ،ةيردنكسإلا ةبتكم ،٢٠١٦ وينوي ٣ ىلإ ويام ٣١ نم )هاجتالا ةيئانث. 

 )ناسنإلا مسج يف مدلا ةيلآ( مونلا تابارطضاو لماكتملا بطلا ةيعمجل سماخلا يونسلا عامتجالا .١٤

 .رصقألا رويكريم قدنف ،٢٠١٦ ربمفون ١٩-١٥

 لمع ةشروو رمتؤم ،ةلدألا ىلع مئاق جهنم :يوئرلا بطلا يف ئراوطلا ،طويسأ ةعماجب ردصلا مسق .١٥
 .ناوسأ ىلإ رصقألا نم ةيلين ةلحر ،ربمسيد ٤-١ ،رصم ،طويسأ ،٢٠١٦ ربمفون ٣٠-٢٩ RICU ـل

 لخدتلا نم ىندألا دحلاب بلقلا ةحارج( ةروصنملاب ردصلاو بلقلا ةحارج مسقل ثلاثلا يونسلا رمتؤملا .١٦

  .ةروصنملا ،ةروصنملا ةعماج ،٢٠١٦ ربمسيد ٩ - ٨ )يحارجلا
 

 ينفلا معدلاو ليومتلا رداصم ةدايزو عمتجملا ةمدخ يف ةكراشملا

 صصختلل

 Gift of( ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا - وياهوأ عرف - Gift of Life ةسسؤم عم نواعتلاو لصاوتلا .١

Life [GOL]، ةحارج ةدحو زيهجتو معدل كلذو ،)ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،وياهوأ قرش لامش 

 معدلا ىلع لوصحلل ٢٠٠٩ ماع يف طويسأ بط يف يعماجلا لافطألا ىفشتسمب لافطألل بلقلا

 .٠١/٠٢/٢٠١٠ يف لمعلا أدبو ٢٠١٠ يف اهحاتتفاو ةدحولا زيهجت مت ىتح يملعلاو يلاملا

 معدلا ميدقتو لافطألل بلقلا ةحارج ةدحو معدل ٢٠١٠ ماع يف نامروألا ةيعمج عم دقاعتلا مت .٢

 ةسسؤم عم ةيلام ةمهاسم لالخ نم لافطألا ىدل ةدقعملا ةيقلخلا بلقلا بويع تالاحل يلاملا

 .ىفشتسملا يف بلقلا ةحارج ذاتسأ - كيفون مايليو روتكدلا روسيفوربلا ةسائرب ةيلودلا لافطألا بلق

 روضحلا .)ICHF ،ةيلودلا لافطألا بلق ةسسؤم( ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،يسينيت ةعماج

 تارايز )٤( لالخ لافطألا بلقل ةدقعم ةلاح ٥٢ ءارجإ مت ثيح ةدحولاب ةدقعملا تالاحلا ةجلاعمو

 ىضرملا ةباصإ نم فيفختلا يف تمهاس يتلاو ٢٠١٢ ،٢٠١١ ،٢٠١٠ ماوعألا لالخ رئازلا دفولل

 .رصم ديعص يف لافطألا ىدل ةدقعملا ةيقلخلا بلقلا بويعب



      

 

 

 
 

٥٨ 

 زيهجتو ءاشنإ لحارم عيمج يف نامروألا ةيعمج عم تايقافتالاو تاعامتجالا عيمج روضحو ضوافتلا .٣

 لامكتسال ةمزاللا ةزهجألا يقاب ءارش ليومتو معدل طويسأ ةعماجب ديدجلا ةحارجلاو بلقلا ىفشتسم

ايمسرو بلقلا ىفشتسم تادعم
ً

 .كلذ دعب ةليلق رهشأ نوضغ يف هحتفا .

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف Gift of Life International ةسسؤم عم نواعتلاو لصاوتلا .٤

)Gift Of Life International، قباسلا نواعتلا ةلصاومو لامكتسا .)ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا 

 ةدحو لقن دعب ،لافطألا بلق تاحارج يف لمعلا ةلصاومو معدل وياهوأ يف ةسسؤملا عرف عم

 ةحارج لاجم يف ءاربخ مادقتسا يف ةدعاسملاو ،ديدجلا بلقلا ىفشتسم ىلإ لافطألا بلق ةحارج

 ةيحارجلا تايلمعلا دعبو ءانثأو لبق نيضرمملاو ءابطألا نم ةباشلا رداوكلا بيردتو ةيقلخلا بلقلا بويع

 تالاحلا هذه لثم عم لماعتلا يف تايوتسملا ىلعأ ىلإ لوصولل لافطألا بلق يف ةدقعملا

 .لافطألا بلقب ةدقعملا

 ءاضعأو مالعإلاو فراصملاو لامعألا لاجرو ةيريخلا تايعمجلاو يندملا عمتجملا تايعمج عم لصاوتلا .٥

 ديدجلا بلقلا ىفشتسمل يسايسلاو يمالعإلاو يناسنإلاو يداملا معدلا ميدقتل بعشلا سلجم

 يف ةزيمتم ةمدخ ميدقت نامضل هحاتتفا دعب كلذو ىفشتسملا لمع ماظن لامكتسال طويسأ ةعماجب

 ىفشتسملا لعج امم ،ةمدقتملا ردصلا تاحارجو حوتفملا بلقلل ةيحارجلا تايلمعلاو ضارمألا لاجم

زكرم
ً
زيمتم ا

ً
 ليومتلل ةفلتخم رداصم رفوت يتلا ،يقيرفألاو يبرعلا نطولاو رصم يف تالاحلل اًباذجو ا

 تايفشتسملا نوكتل هجو لمكأ ىلع ةيحصلاو ةيبطلا ةلاسرلا ءادأ ىلع ةعماجلاو ةيلكلا دعاستو

 .ةلماكتم ةيبط ةنيدم ةيعماجلا
 

 يلآلا بساحلا تاراهم

 Adobeو EndNoteو Microsoft Office يف رتويبمكلا تاراهمو ةزاتمم ةربخ يدل

Photoshop و )Mac	OS و PC(.  
 

 تاغللا

 .)مهف ،هءارق ،ةباتك ،ثدحت( ةيزيلجنإلا ،)مألا ةغللا( يبرع
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روتكدلا ذاتسالا
يواشنملا دومحم لامك دمحم دمحأ

ثوحبلاو ايلعلا تاساردلا نوئشل طويسأ ةعماج سيئر بئان
 ةليمج نونف ةيلك ىلع فرشملاو
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