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له رئامسة القسم وإ دارة مستشفيي صحة المرأة الجامعي لمدة
 6أعوام
 oالنبناء :مسارة  29مسنة لطبيبة ومحمو د  26مسنة لطيار مدني
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أمستاذ ورئيس قسم لطب اللطفال نبكلية الطب – تجامعة أمسوان
وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطل ب – تجامعة أمسوان.
رئيس لجنة أخلقيات البحث العلمي نبكلية الطب – تجامعة أمسوان
عضو مجلس إ دارة وحدة ضمان الجو دة والعتما د نبكلية الطب – تجامعة
أمسوان.
عضو الجمعية العالمية لمسح المراض الموروثرة لللطفال حديثي
الول دة.
عضو الهيئة العالمية اليانبانية للتعاون الدولي )تجايكا(
عضو الجمعية المصرية لحديثي الول دة.
عضو الجمعية المصرية لللطفال.
مستشار وخبير لبيت الخبرة المريكي تجون مسونو ) (JSIلجو دة
المستشفيات.
عضو تجمعية مرضى ألطفال الصعيد.
عضو تجمعية ألطباء ألطفال الصعيد.
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جامعة أسوان
مديرية صحة أسيوط

المهارات العملية:




عملت في مستشفى تجامعة أمسيوط من  1986-1983كطبيب مقيم
في وحدات مختلفة شملت وحدة العناية المركزة ،أمراض القلب،
الكلى ،حديثي الول دة ،والدم ،وحدة الطوارئ والورام( حتى كنت قد
حصلت على  درتجة الدكتوراه في لطب اللطفال عام 1993
ثم من  1996-1993كنت أعمل محاضرا في لطب اللطفال في وحدة
حديثي الول دة المركزة في مستشفى تجامعة أمسيوط ،وذلك لرعاية 76
حاضنات و  20مسرير وكنت أشرف أيضا على  5أمسرة في قسم
الطوارئ.



   أمستاذ مساعد في لطب اللطفال منذ عام  1999وكان لدي أنشطة
وامسعة على المستوي القومي حتى عام  2004نبما في ذلك تجديد
وحدات حديثي الول دة القديمة وتدريب اللطباء والممرضين للعمل نبها
في عد د كبير من محافظات الصعيد وذلك نبالتعاون مع وكالة تجون مسنو
المريكية تجنبا إلى تجنب مع عملي نبقسم اللطفال حديثي الول دة في
مستشفى تجامعة أمسيوط.
    رئامسة والشراف على إنشاء المشروع القومي للم الكانجارو لرعاية
اللطفال المبسترين نبدءء من مديرية الشؤن الصحية نبأمسيوط

النشاط التدريسي التعليمي:
 التدريس الجامعي لطل ب الطب ) 300لطالب مسنويا( في شكل تدريب
اكلينيكي ،والمناقشات الجماعية والمحاضرات.
 تدريس وتدريب اللطباء المتياز نبمعدل  دورة كل شهرين متضمنا حوالي
 50مسالة/لطبيب امتياز في كل  دورة
  دورات تعليمية للدرامسات العليا في لطب اللطفال و دنبلوم لطب اللطفال
حوالي  30مسنويا.
    تدريس الدرامسات العليا للمرشحين لدرتجة الماتجستير في لطب اللطفال
و درتجة  دكتوراه في الطب حوالي  15- 5من المرشحين في كل عام.
  تدريس لطب اللطفال للدرامسات العليا لدرتجة الماتجستير في أمراض
النساء والتوليد حوالي  10- 4من المرشحين في كل عام.
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العمل نبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف
في إ دارة:
 أمراض المسهال والجفاف. أمراض الجهاز التنفسي. الرضع حديثي الول دة نبما في ذلك التدريب العملي. مشاكل اللطفال الرئيسية.تعليم طب الطفال للطلب في المعهد العالي للتمريض
تعليم لطب اللطفال في المدارس الثانوية للتمريض.
المشاركة في نبرامج التثقيف الصحي وتدريب اللطباء والممرضين
والعاملين المساعدين في نبند تعزيز الرضاعة الطبيعية في مسياق نبرنامج
المستشفيات الصديقة للطفل.
المشاركة في نبرامج التعليم الطبي المستمر المنظمة من قبل وزارة
الصحة
المشاركة في نبرنامج تعزيز القانبلت التقليديات الدايات نبمساعدة
اليونيسيف
المشاركة في نبرامج لتحسين امستراتيجيات التعليم الطبي.
المشاركة في تعزيز نبرنامج  دورات الرضاعة الطبيعية مع منظمة الصحة
العالمية  /اليونيسيف ومع وزارة الصحة
أنا اشارك أيضا مع البرنامج الولطني المصري لتحسين مواصفات رعاية
اللطفال حديثي الول دة في مصر العليا ورفع مستوى القدرات
والمكانات وتنسيق النشاط نبين وحدات حديثي الول دة مع وحدات رعاية
الم والطفل خاصة ما قبل الول دة ،ورعاية اللطفال في المجتمع
المنزلي والقطاع الخاص.
كنت أعمل حتى عام  2005مع نبيت خبرة تجون مسنو المريكية
مستشارا وخبيرا لللطفال حديثي الول دة لبناء وتجديد وحدات حديثي
الول دة ) (159وتدريب اللطباء والممرضين
كرئيس للمشروع الولطني للم الكانجارو  KMCلعمل  دورات تدريبية
متكررة مسنوية حتى لتدريس السيامسة والتجراءات ونبروتوكول للمشروع
للممرضين والممرضات واللطباء والقيا دات الصحية في لطب اللطفال
وأمراض النساء في تجميع أنحاء محافظة أمسيوط نبالتعاون مع منظمة
الصحة العالمية ووكالة الحفاظ على اللطفال

الدرجات العلمية:
o

 درتجة الماتجستير )ماتجستير في لطب اللطفال( ألطروحة " نبعض
الجوانب الحيوية في الرضع الذين يعانون من مسوء التغذية "
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o

 درتجة الدكتوراه ) (MDألطروحة "  درامسة عن التوازن الحيوي في
اللطفال حديثي الول دة “.1991 ،

الشراف على الرسائل العلمية:






نتائج الشعة المقطعية في اللطفال الذين تمت ول دتهم نبمساعدة
شفاط وتجفت التوليد.
الكشف والمسح الصحي عن مسوء التغذية وتفشي المراض الطفيلية
في ألطفال المدارس في أمسيوط.
المسح الصحي لمراض اضطرا ب التمثيل الغذائي للبروتينات والدهون
في الطفال المدارس في أمسيوط
انتشار  داء المقومسات )التوكسونبلزما( في المهات وألطفالهن الرضع
في مستشفى تجامعة أمسيوط
 درامسة عصبية نفسية عن اللطفال الذين يجرون غسيل الكلى المزمن
)الدموية والبريتوني(

   ثاشنياا :العمال الشنشائية:
-1
-2
-3

إنشسساء قسسسم لطسسب اللطفسسال نبجامعسسة أمسسسوان وتأمسسسيس ) (8وحسسدات
)القلب ،الصدر ،الغد د الصماء وأمراض السكر ،العناية المركسسزة ،عنايسسة
حديثي الول دة ،المراض العصبية ،أمراض الدم ،الغسيل الكلوي(.
المساهمة نبصسسورة فعالسة إيجانبيسة نبإنبسداء السسرأي فسي وضسع التصسميمات
الخاصة نبمشروع إنشسساء مستشسسفى متكامسسل لللطفسسال نبأمسسسيوط خاصسسة
وحدة اللطفال حديثي الول دة.
المساهمة في إنشاء وتطوير وحدة اللطفسسال حسسديثي السسول دة وتجهيزهسسا
نبأحدث التجهزة العلمية والومسسسائل التعليميسسة لكسي تسسؤ دى الخدمسسة علسى
أكمل وتجه عل مدار  24مساعة يوميا ء لينتفع نبالخدمسسة فسسي هسسذه الوحسسدة
والسستي تعمسسل نبطاقسسة  80حضسسانة حسسوالي  1800-1500لطفسسل حسسديثي
الول دة مسنوي ا ء يتر د دون إليها من محافظات الصعيد حيث تشمل الوحسسدة
عسسدة غسسرف علتجيسسة للعنايسسة المركسسزة والمتومسسسطة وإصسسانبات التسسسمم
الدموي والحالت المستقرة نسبيءا .وأخرى خدمية لتثقيف المهسسات نبهسسا
قبل الخروج من الوحدة وتحضير الرضعات والتعقيم وصسسيدلية مسسستقلة
لترشيد امستخدام ال دوية وتجهاز تغذية ور دية وصسسيدلية إكلينيكيسسة ويعمسسل
لتحديد نسب ال دوية في الدم .أما من الناحية التشخيصية فالوحسسدة نبهسسا
أتجهزة لعمل فحسسص نبالموتجسسات فسسوق الصسسوتية والشسسعة العا ديسسة .ومسسن
الناحيسسة التعليميسسة فيوتجسسد نبالوحسسدة غرفسسة مجهسسزة نبالومسسسائل التعليميسسة
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-4
-5
-6
-7

الحديثسسة ومكتبسسة وخدمسسة النسسترنت وتسسسجل كسسل نبيانسسات الوحسسدة علسسى
الكمبيوتر لعمل إحصاء  دوري وتقييم العمل نبالقسم.
الشراف عل ى وحسدة رعايسة اللطفسال حسديثي السول دة ومتانبعسة حسالت
السسسول دة فسسسي امسسسستقبال قسسسسم النسسسساء والسسسول دة والقسسسسم السسسداخلي
نبالمستشفى الجامعي.
إنشاء قسم في تجامعة مصر للعلوم والتكنولوتجيا وعمسسل وحسسدة حسسديثي
الول دة ووحدة عناية مركزة ووحدة غسيل كلوي.
المشاركة في تجديد وإنشاء ) (156وحدة على مستوى الجمهورية في
محافظات الصعيد مع هيئة اليونيسيف وتجون مسنو.
إنشساء وحسسدة الم الحاضسسنة نبمديريسسة الشسسئون الصسسحية فسسي مستشسسفى
النساء والتوليد نبأمسسسيوط وكسسذلك مستشسسفى مركسسز أنبنسسو ب ومستشسسفى
اليمان الجديدة نبمحافظة أمسيوط.

   ثالثاا :الخدمات الطبية والبحوث التطبيقية في مجال
خدمة البيئة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

-9

الشسسراف والشسستراك فسسي متانبعسسة عيسسا دة أمسسراض اللطفسسال الصسسحاء
والتطعيمات نبقسم لطب اللطفال.
الشراف والمرور على مرضى وحدة المستقبال لقسم لطب اللطفال.
الشراف والمرور على مرضى القسم العام لللطفال.
الشراف والشتراك في متانبعة مرضى عيسسا دة اللطفسسال نبالمستشسسفى
الجامعي.
الشتراك فسسي القوافسسل الطبيسسة السستي أررمسسسلت مسسن كليسسة الطسسب إلسسى
المنالطق النائية وذلك في إلطار تقديم الخدمات المتميزة للمرضى.
الشتراك في مشروع علج أعضاء هيئسسة التسسدريس ومشسسروع التسسأمين
الصحي لللطفال.
رائدة لمسرة "حكيم عيون" مع نباقي أفرا د المسرة في زيارة تجمعيسسات
رعاية اللطفسسال اليتسسام وذوي الحتياتجسسات الخاصسسة والسسذين تسسم العثسسور
عليهم ومرضى السرلطان وتقديم الدعم المعنوي والما دي لهم.
عضو الجمعية النسائية نبجامعة أمسسسيوط للتنميسسة الصسسحية والتجتماعيسسة
المتكاملة والتى تم تأمسيسسها فسى  29/6/1996والستى تقسدم الرعايسة
التجتماعيسسة والنفسسسية للمرضسسى وتقسسوم نبرعايسسة المعسسوقين ذهنيسسا ء
وتجسمانيءا.
مدرنبسسة نببرنامسسج الرعايسسة المتكاملسسة للطفسسل المريسسض Integrated
 Management of Childhood Illnessفى تسسدريب ألطبسساء وزارة
الصحة والممرضات نبمحافظات الجمهورية على أعمال البرنامج وذلك
من خلل الدورات التدريبية التى تنظمها وتشرف على تنفيسسذها وزارة
الصحة والسكان نبالتعاون مع نبعض المنظمات والهيئسسات الدوليسسة مثسسل
منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف والوكالة المريكية للتنمية
الدولية.
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-10

-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17

-18
-19
-20

مدرنبة للطباء المستشفى الجامعى )للطباء المتياز والنسسوا ب( وللطبسساء
وزارة الصحة فى تسسدريس السسبروتوكولت السستى أتفسسق عليهسسا مسسن قبسسل
وزارة الصسسحة والسسسكان – مشسسروع صسسحة الم والطفسسل وهيئسسة JSI
نبالتعاون مع الوكالة المريكية للتنمية الدولية للعناية نباللطفسال حسسديثى
الول دة على المسستويين المسامسسى والمتقسدم وذلسك نبعسسد تلقيهسا عسسدة
 دورات تدريبية فى هذا المجال وإتجراء تعاقد لمدة  4أعوام مع أقسام
اللطفال والنساء والتوليد من قبسسل الجهسسات مسسسالفة السسذكر للمشسساركة
فى تنمية  156وحدة ألطفال مبتسرين على مستوى الجمهورية نبدايسسة
من محافظة نبنى مسويف حتى محافظة أمسوان نبالوتجه القبلى.
تدريب اخصائيي لطب اللطفال على مكافحة أمراض الجهسساز التنفسسسى
فى محافظة أمسيوط مع وزارة الصحة.
الشسستراك فسسى النسسدوات التثقيفيسسة لتشسسجيع الرضسساعة الطبيعيسسة فسسى
محافظات الوتجه القبلى نبالتعاون مع الهلل الحمر ومديريسسة الشسسئون
الصحة.
المشاركة فى الدورات الشهرية للتعليم الطبى المستمر نبالمستشفى
الجامعى فى إلطسسار خدمسسة المجتمسسع عسسن لطريسسق رفسسع كفسساءة الفريسسق
الطبى خاصة الرعاية الصحية الولية.
المشاركة فى الندوات التى تعقدها تجمعية حماية البيئة التانبعسسة لكليسسة
لطب أمسيوط وكذلك كلية لطب أمسوان.
الشتراك فى حملت التوعية والتثقيف فى القرى والمراكز المختلفسسة
على مستوى المحافظة نبالتعساون مسع تجمعيسسة الهلل الحمسر ومديريسة
الشئون الصحية.
إلقاء محاضرات وندوات فى نا دى أمسيوط لعضاء هيئة التسسدريس عسسن
الرضاعة الطبيعية و التحكم فسسى العسسدوى  Infection Controlومسسا
يخص الصحة النفسية والجسدية للمراهقين.
الشتراك مع منظمة الصحة العالمية وهيئة الغاثسسة المريكيسسة الدوليسسة
للتنمية فى الشسسراف علسسى حملت وزارة الصسسحة للتطعيسسم وتنظيمهسسا
وتقيمها ،ومرفق معسسه خطسا ب شسسكر لهسذا المجهسسو د فسى هسسذه الفسسترة
السانبقة فى شهر أكتونبر .2002
الشتراك فى المشروع القومى لمكافحة أمراض المسهال.
الشتراك فى مشروع الحفاظ على حياة الطفل فى تدريب أخصائيين
لطب اللطفال نبكلية لطب أمسيوط لمكافحة التهانبسسات الجهسساز التنفسسسى
الحا دة فى اللطفال.
الشتراك فى مشروع صحة الم والطفل نبالتعساون مسسع وكالسسة التنميسسة
الدولية المريكية فى تدريب أخصائيين لطب اللطفسسال فسسى محافظسسات
أمسسسيوط ومسسسوهاج والمنيسسا ونبورمسسسعيد و دميسساط والمسسسماعيلية علسسى
مكافحة التهانبات الجهاز التنفسى الحا دة فى اللطفسسال وكسسذلك نبرامسسج
التغذية السليمة للطفل حتى مسن مسنتين.

7

-21
-22

الشراف على الحملت التى يقوم نبهسسا الطل ب للتسسبرع نبالسسدم نبجامعسسة
أمسوان.
القيام نبعمل معارض كتا ب  داخل كلية لطب أمسوان لحث الطلبة على
القراءة والتثقيف وتجعل الكتا ب فى متناول الجميع.

خامساا :المساهمة فى أعمال تطوير التعليم الجامعى
فى مجال التخصص:
-1

-2
-3

-4

-5

-6

الشتراك فسى التسسدريس النظسرى والكلينيكسى لمسراض لطسسب اللطفسال
لطل ب الفرقسسة الخامسسسة لكليسسة الطسسب – تجسسامعتى أمسسسيوط والزهسسر
ولطالبسسات المعهسسد العسسالى للتمريسسض لطسسوال العسسوام السسسانبقة وكسسذلك
التدريب لطل ب الدنبلوم والماتجستير لطسسب اللطفسسال ولطل ب ماتجسسستير
تمريض اللطفسسال نبكليسسة التمريسسض نبأمسسسيوط مسسن خلل خطسسة التسسدريس
الموضوعة نبمعرفة القسم وكذلك كلية لطب أمسوان.
المشاركة فى أعمال المتحانات العلمية والشفوية وتصحيح المتحانات
النظرية للطل ب من خلل خطة العمل نبالقسم.
الشتراك فى النشسسطة الخاصسسة نبإعسسدا د التوصسسيف العلمسسى للمقسسررات
الدرامسسسية نبكليسسة لطسسب أمسسسيوط وذلسسك نبالشسستراك فسسى كتانبسسة المحتسسوى
العلمى للمقرر لطل ب الفرقة الخامسة ولطل ب السسدنبلوم ولطل ب شسسعبة
الطفولة – كلية الترنبية نبجامعة أمسيوط وأمسوان.
المرور الدورى علسسى المرضسسى مسسع اللطبسساء المقيميسسن نبقسسسم اللطفسسال
لمناقشة الحالت وإكسانبهم الخبرة العملية مسسع عقسسد نسسدوات لمناقشسسة
الحسسالت النسسا درة أو صسسعبة التشسسخيص وعسسرض شسسرائط فيسسديو علميسسة
وامستخدام العرائس التعليمية.
المشاركة فى تدريس وتدريب لطل ب  دنبلسسوم وماتجسسستير لطسسب اللطفسسال
ولطل ب ماتجستير تمريض اللطفال نبكليسسة التمريسسض وماتجسسستير أمسسراض
النساء والتوليد نبأمسيوط.
القيام نبعمل كتب قومية للمشاركة القومية لتدريب اللطبسساء والتمريسسض
والرائدات الصحيات.

سادساا :في مجال التأليف:
-1

-2
-3

شاركت مع السا دة أعضاء هيئة التدريس في إعدا د كتا ب نظري لمسسا دة
لطب اللطفال لطل ب الفرقة الخامسة نبكلية الطب نبجامعة أمسيوط وقد
تسسم نبالفعسسل صسسدوره وقسسد قسسامت نبكتانبسسة الجسسزء الخسساص نبسسأمراض السسدم
وتجديده مسنويءا.
عمل كتا ب خاص نبقسم لطب اللطفال للطل ب في تجامعة مصر للعلسسوم
والتكنولوتجيا.
عمل كتا ب خاص نبأتجهزة العناية المركزة وكيفية التعامل معها.
8

عمل كتا ب خاص نبالتطعيمات المطلونبة للمسافر.
عمسسل كتسسا ب تثقيفسسي قسسومي للهسسالي عسسن مشسسروع الم الحاضسسنة )الم
الكانجارو(.
عمل كتسسب قوميسسة لخطسسة العمسسل والسيامسسسات والبرنامسسج والرشسسا دات
لمشسسروع الم الحاضسسنة )الم الكانجسسارو( كتانبسسان لللطبسساء والتمريسسض
والرائدات الصحيات.
عمل كتب خاصة نبالدورات التدريبية التية- :

-4
-5
-6

-7
o

نبرنامج تغذية الطفل حتى مسن مسنتين.

o

أمراض الصدر في اللطفال حديثي الول دة.

o

كيفية التعامل ومشاكل التنفس الصناعي.

o

كيفيسسة التعامسسل مسسع أتجهسسزة العنايسسة المركسسزة )تعقيمهسسا ،ومكافحسسة
العدوى ،والتعامل مع النذارات(.

o

مسيامسسسات مشسسروع الم الحاضسسنة ونبرامسسج اللطبسساء والحمايسسة مسسن
العدوى.

o

مسيامسات مشروع الم الحاضنة للتمريض والرائدات الصحيات.

سايبعاا :النشاط الطليبي:
-

-

-

المشاركة من خلل ريا دة أمسرة "حكيم عيسسون" فسسي التعسسرف علسسى
إمكانيات وقدرات الطلبة وتوظيفها نبالطريقة المثلسسى السستي تسسساعد
في تنمية هذه القدرات والمسهام في خدمة المجتمع.
التعرف على مشاكل الطلبسسة ومحاولسسة إيجسسا د الحلسسول لهسا وتومسسسيع
 دائسسرة المعرفسسة لسسديهم نبقيسسامهم نبسسرحلت علميسسة تثقيفيسسة وأخسسرى
ترفيهية تولطد العلقة نبين الطالب ومعلمه.
الشسسراف والمتانبعسسة علسسى تجميسسع النشسسالطات الطلنبيسسة مسسن اتحسسا د
الطل ب وغيره.
المشسساركة فسسي زيسسارة المسسسر الطلنبيسسة والمشسساركة فسسي النسسدوات
الطلنبية العلمية.

ثامناا :المشاركة في المؤتمرات العلمية:
-1
-2

المؤتمر العلمي السنوي السانبع لقسم لطب اللطفال نبجامعسسة أمسسسيوط
في الفترة من  22-20فبراير  2007نبالقصر.
المؤتمر العلمسسي السسسنوي العشسسرين لمسسراض النسسساء والتوليسسد نبكليسسة
الطب تجامعة المسكندرية في الفترة من  21-20أنبريل .2006
9

-3

-4
-5
-6
-7

-8

-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

-17
-18

المؤتمر العلمي للباثولوتجيا الكلينيكية نبالتعاون مع الجمعيسسة المصسسرية
للباثولوتجيسسسا الكلينيكيسسسة لمصسسسر العليسسسا و World Federation of
) Hemophilia Laboratory Medicine (ESLMفي الفسسترة مسسن
28فبراير إلى  2مارس .2005
المؤتمر العلمي السنوي الرانبسسع والعشسسرين لكليسسة لطسسب أمسسسيوط فسسي
الفترة من  5-2أنبريل .2006
المؤتمر العلمي السنوي الثالث والعشرين لكلية لطب تجامعة أمسسسيوط
في الفترة من  10-7مارس 2005
المؤتمر الدولي للنبحاث والعلوم في علم اللطفال حديثي الول دة فسسي
الفترة من  28فبراير إلى  2مارس  2005نبالنمسا.
المسسؤتمر العلمسسي السسسنوي الثسسامن لطسسب المنسسالطق الحسسارة وأمسسراض
الجهاز الهضمي والكبد في الفترة من  23-22مسسارس  2005نبجامعسسة
أمسيوط.
المؤتمر الثاني نبالتعاون مع الجمعية المصرية لمراض الدم والجمعيسسة
المصرية لنقل الدم وعلتجه والجمعية المصرية لمراض الدم والورام
لللطفال ف  13مسبتمبر 2005
المسسؤتمر الول للكيميسساء الحيويسسة نبأمسسسيوط فسسي الفسسترة مسسن 23-21
 ديسمبر 2005
المؤتمر العلمي القومي للجمعية المصسسرية لطسسب اللطفسسال نبالقسساهرة
في الفترة من   24-22ديسمبر 2004
المؤتمر العلمي الثاني لقسم أمراض النسسساء والتوليسسد نبجامعسسة المنيسسا
ومركز مسوزان مبارك نبالمنيا في الفترة من  5-4مارس 2004
المسسؤتمر العلمسسي السسسنوي الثسساني والعشسسرين لكليسسة الطسسب نبجامعسسة
أمسيوط في الفترة من  29فبراير إلى  1مارس 2004
المؤتمر السنوي الخامس لطب اللطفال نبأمسيوط ومسفاتجا في الفسسترة
من  13-10مارس 2003
المؤتمر السنوي الرانبع للمراض العصبية والنفسية في الفترة من -4
 9أنبريل .2003
المؤتمر العلمي السنوي السسسا دس لمسسراض الجهسساز الهضسسمي والكبسسد
نبجامعة أمسيوط في الفترة من  23-22أنبريل 2003
ورشسسة عمسسل عسسن Polymerase chain reaction application
عقدت نبمقر المعهد نببرج العسسر ب الجديسسدة
 and gene sequenceر
نبمحافظة المسكندرية في الفترة من  10-6مسبتمبر 2003
المؤتمر السسسنوي الخسسامس لطسسب المنسالطق الحسسارة وأمسسراض الجهسساز
الهضمي والكبد نبأمسيوط في الفترة من  22-19مارس .2002
المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لحديثي السسول دة  CANفسسي الفسسترة
من  15-14فبراير .2002
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-19
-20

-21
-22
-23
-24
-25
-26

-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35

المؤتمر السنوي العشرين لكلية لطب تجامعة أمسيوط فسسي الفسسترة مسسن
  27-24ديسمبر .2001
المؤتمر السنوي الثالث لقسم لطب اللطفال تجامعة أمسيوط والمنعقسسد
في أمسيوط والقصر في الفسسترة مسسن  23-20فسسبراير  2001ومسسسبقت
فعاليسسات المسسؤتمر ورشسسة عمسسل عسسنNeonatal Resuscitation، ،
 ،Neonatal Procedures and Neonatal Ventilationفسسي
الفترة من  19-17مارس .2001
المؤتمر العلمي للجمعية المصرية للمراض المتولطنة ولطب المنالطق
الحارة والجهاز الهضمي نبالقاهرة في الفترة من  18-7فبراير .2002
المؤتمر العلمي السنوي لقسسسم لطسسب اللطفسسال نبجامعسسة أمسسسيوط فسسي
الفترة من  14-13فبراير .2004
المؤتمر العلمي السا دس لجامعة عين شسسمس لقسسسم لطسسب اللطفسسال
نبالقاهرة في الفترة من  11-10فبراير .2000
المؤتمر العلمي للجمعية المصرية لحديثي الول دة نبالقاهرة في الفترة
من  14-13أنبريل .2000
المسسؤتمر العلمسسي الرانبسسع لمسسراض الجهسساز الهضسسمي والكبسسد والتغذيسسة
نبأمسيوط في الفترة من  15-14مارس .2000
ورشة عمل لتدريب المدرمسسسين فسي تخصسسص ألطفسسال حسسديثي السسول دة
لهيئة )تجون مسنو( الوكالة المريكية للتنمية الدوليسسة السستي عرقسسدت فسسي
أمسيوط  4-1أكتونبر .2000
المؤتمر العلمي السنوي نبقسسسم لطسسب اللطفسسال نبجامعسسة أمسسسيوط فسسي
الفترة من  14-13أنبريل .2000
حضور المؤتمر الثاني للجمعية المصرية لللطفال حسسديثي السسول دة فسسي
 14-13أنبريل  2000نبالمسكندرية.
المؤتمر السنوي السا دس لقسم لطب اللطفال – تجامعة عين شسسمس
نبالقاهرة في الفترة من  11-10فبراير .2000
المؤتمر العلمي السنوي السانبع عشر نبجامعة أمسيوط في الفترة مسسن
 25-22فبراير .1999
حضسسور المسسؤتمر الول واتجتمسساع الجمعيسسة المصسسرية لللطفسسال حسسديثي
الول دة ف الفترة من  19-18نوفمبر  1999نبالقاهرة.
المؤتمر العلمي السنوي السا دس عشر نبجامعسسة أمسسسيوط فسسي الفسسترة
من  12-9مارس .1998
المؤتمر القومي لصحة الم والطفل نبالقاهرة في الفترة مسسن 22-20
نوفمبر .1996
المؤتمر الدولي لطب اللطفال الحا دي والعشرون نبالقاهرة في الفترة
من  15-10مسبتمبر 1995
-29المؤتمر العالمي للمراض العصسسبية والنفسسسية لللطفسسال مسسن 3-2
مارس .2016
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-36

-37
-38

مؤتمر الطب التكاملي واضسسطرانبات النسسوم نبجامعسسة أمسسسوان وأمسسسيوط
وتجامعة  دنبلن ومستشفى مجدي يعقو ب وتجمعية الطب التكسساملي مسن
 28-25نوفمبر .2015
المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لطسسب اللطفسسال مسسن  16-14مسسايو
.2015
المؤتمر العاشر لجمعية ألطبسساء ألطفسسال الصسسعيد نبمصسسر نبالتضسسامن مسسع
الجمعية المصرية لطب اللطفال – تجامعسسة أمسسسوان وتجامعسسات الصسسعيد
في  31-29أكتونبر .2015

تاسعاا :المشاركة في حضور الندوات:
-1

-2
-3
-4
-5

-6

-7

-8

-9
-10

ندوة عن "الفيرومسات الكبديسة :الوقايسة والعلج" نظمهسا قسسسم الجهساز
الهضسسمي ولطسسب المنسسالطق الحسسارة نبالشسستراك مسسع اتحسسا د الجامعسسات
الفريقية   17ديسمبر .2002
ندوة عن الخطة القومية للبحوث الصحية م ن أتجسل التنميسسة ف ي مصسر
نظمها قسم لطب المجتمع نبكلية لطب أمسيوط   3ديسمبر .2002
ندوة عن "تجميل تجامعسسة أمسسسيوط كنمسسوذج " نظمهسسا مركسسز الدرامسسسات
والبحوث البيئية  3نوفمبر .2002
ندوة عن " ومسائل الخصا ب المساعد" نظمتها أقسسسام النسسسا والتوليسسد
والمراض الجلدية والتنامسلية وأمراض الذكورة  29أكتونبر .2002
نسسدوة عسسن Surfactant therapy and neonatal respiratory
 failureنظمتهسا وحسدة اللطفسال حسديثي السول دة نبكليسة الطسب تجامعسة
أمسسسيوط الشسستراك مسسع تجسسامعتي القسساهرة وقنسساة السسسويس  15أكتسسونبر
.2002
نسسدوتان عسسن "نزيسسف الجهسساز الهضسسمي المجهسسول السسسبب ،ضسسرنبات
الشمس" نظمها قسم الجهاز الهضمي والكبد ولطسسب المنسسالطق الحسسارة
يومي  30 ،24مسبتمبر  2002على التوالي:
ندوة عن "التغذيسسة الكلينيكيسسة" شسسارك فيهسسا لفيسسف مسسن أمسسساتذة لطسسب
اللطفال والبالطنة العامة المصريين والتجانب في الفترة مسسن  3-1مسسايو
.2002
ندوة عن العلج الجراحسسي لمسراض الكلسسى الستي نظمهسا قسسسم تجراحسة
المسالك البولية نبالشتراك مع الجمعية المصرية للمسسسالك البوليسسة 10
يناير .2002
ندوة عن "تقويم ال داء الجامعي-التجرنبة ومسبل التطوير" نظمتها وحسسدة
تقويم اللطباء   30ديسمبر .2001
محاضسرة تذكاريسة عسن "التقنيسات الحديثسسة فسي الطسب وآ دا ب المهنسسة"
وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي العشرين لكلية الطسسب – تجامعسسة
أمسيوط   24ديسمبر .2001
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نسدوة عسن "امسسستخدامات الجامسا كساميرا والجديسسد فسي الطسب النسسووي"
نظمتها وحدة الطب النووي  14نوفمبر .2001
ندوة عن الحر ب البيولوتجية نظمها قسم الجهاز الهضمي والكبد ولطسسب
المنالطق الحارة  13نوفمبر .2001
ندوة عن التجاهات الحديثة في وحدات العناية المركسسزة نظمهسسا قسسسم
المراض الصدرية والتدرن  5يونية 2001
ندوة نظمها قسم لطب اللطفال نبالتعاون مع شسسركة فسسايزر عسسنHost :
 factors in choice of AB therapy 27أنبريل .2001
ندوة علمية وورشة عمل نظمتهسسا وحسسدة نبنسسك السسدم نبقسسسم الباثولوتجيسسا
الكلينيكيسسة ومعهسسد تجنسسو ب مصسسر للورام وموضسسوعهما Symposium
and workshop on platelet antigen phenol typing and
 erythrocyte irregular antibodiesفى الفترة من  15-13مسسايو
2001
ندوة عن تجلط الدم في أمراض القلسسب نظمهسسا قسسسم أمسسراض القلسسب
نبالشتراك مع الجمعية المصرية لمراض القلب  11مايو .2001
النسسدوة العلميسسة الثانويسسة لقسسسم المسسراض العصسسبية والنفسسسية عسسن
اضطرانبات النوم  22مارس .2001
محاضسسسسرة ألقاهسسسسا ا .د .رولسسسسف موتشسسسسيللين نبعنسسسسوانPulmonary :
Hypertension and Pulmonary Vascular Disease in
 Children with Congenital Heart Diseaseفي  6يناير .2001
نسسدوة عسسن السسوتجه فسسى عيسسون تجراحسسة التجميسسل والحسسروق  18نوفمسسبر
.2001
ندوة عن تغذية مرضى الكبد والسكر والكلى وقبل العمليات الجراحيسسة
– حاضر فيها أ .د .نونبل – أمستاذ التغذيسسة نبكليسسة الطسسب تجامعسة مارمسسسيليا
 28أكتونبر .2000
نسسدوة عسسن المسسستخدام الحسسراري لعلج أورام الكبسسد والجهسساز الهضسسمي
نظمها قسم لطب المنالطق الحارة والجهاز الهضمي  2أكتونبر .2000
ندوة في الجوانب الخلقية والقانونيسسة فسسي ممارمسسسة الطسسب والبحسسوث
التي عقدت نبجامعة أمسيوط في أنبريل .1999
الجلسة العلمية الحا دية عشر للصانبات نبالشتراك مع الطب الشسسرعي
والسموم نبعنوان  Medico-legal aspects of trauma 24فبراير
.1998
ندوة عن  Antioxidants in Medical Practiceالتي عقدت فسسي
تجامعة أمسيوط في  5نوفمبر .1996
محاضسسرتان ألقاهمسسا أ .د Lincoln Bray .المسسستاذ نبجامعسسة تكسسساس
المريكية نبعنوان:
Functional maps of cancer .1
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Roles of early experience in the development of
hearing

عاشراا :الشتراك في الدورات التدريبية وورش العمل:
-1

حضور الدورة التدريبية عن المسح الطبي لللطفال حديثي السسول دة فسي
مدينة مسانبورو تجزيرة هوكايدو نباليانبان في الفترة مسسن  13ينسساير 1997
حتى  21مارس .1997

-2

حضور الدورة التدريبية فسسي لطسسب اللطفسسال حسسدنبتي السسول دة ومسسا حسسول
الول دة في مستشفى اللطفال الجامعي نبجامعة تجورج واشسسنطن وفسسى
مستشفى اللطفال القومي نبواشنطن في الفترة مسسن  18أكتسسونبر حسستى
 5نوفمبر .1999
حضور الدورة التدريبية عسن تسدريب المسدرنبين عل ى العتنساء نباللطفسال
حسسديثي السسول دة فسسي الفسسترة مسسن  11-7فسسبراير  1999نبالقصسسر تحسست
إشراف مشروع صحة الم والطفل و  JSIنبالشتراك مسسع تجامعسسة تجسسورج
واشنطن.
حضور الدورة التدريبية عن كيفية كتانبة مشروع نبحث أو كتانبسسة مراتجعسسة
نبحثية لما تم نشره في الفترة من  22-20نوفمبر  1997نبالمسماعيلية.
حضور الدورة التدريبية عن المشاكل الصحية الناتجة عسسن تلسسوث البيئسسة
)تشخيصها وكيفية الوقاية منهسسا وعلتجهسسا( فسسي الفسسترة مسسن  23-8مسسايو
 1996نبجامعة أمسيوط.
ورشسسة عمسسل الجمعيسسة العلميسسة  Ipokratesنبالتعسساون مسسع الجمعيسسة
المصرية لرعاية اللطفال حديثي الول دة عن التنفس الصناعي لللطفال
حديثي الول دة في الفترة من   10-8ديسمبر 2004
ورشة عمل خاصة نبتحديث التنفس الصسسناعي وأ دواتسسه لحسسديثي السسول دة
من  18-16فبراير .2016

-3

-4
-5

-6

-7

بعض الورش التعليمية التي تم اعدادها:
-

تدريب البطباء على رعاية ال م الكانجارو ووليدها.
تدريب الممرضات والمشرفين على رعاية ال م الكانجارو وليدها.
تدريب الرائدات الريفيات والمثقفين الصحيين وممثلت المجتمع على رعاية ال م
الكانجارو وليدها.
ةدورة تدريبية لكيفية التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي للبطفال حديثي الولةدة.
ورشة عمل لتدريب أبطباء البطفال في وزارة الصحة على كيفية عل ج أمراض
الصدر للبطفال حديثي الولةدة.
ورشة عمل لتدريب أبطباء البطفال بوزارة الصحة على تغذية البطفال بدءا من
الولةدة حتى سن سنتين.
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 ةدورة تدريبية على أمراض الصدر وضيق التنفس للبطفال حديثي الولةدة وكيفيةتشخيصها وعلجها.
 تدريب البطباء في مشروع ال م الكانجارو مشروع التدريب المستمر للمشرفين والتمريض والبطباء والمتطوعين وقياةداتالمجتمع في هذا المشروع.
ورش عمل ةدولية تم حضورها:
 1996 -1ورشة عمل في الولةدة الطبيعية ورعاية البطفال حديثي الولةدة
الطبيعية في منظمة الصحة العالمية في جنيف ،سويسرا.
 1997 -2ةدورة تدريبية في اليابان مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في فحص
الرضع والبطفال حديثي الولةدة من المراض الوراثية والتمثيل الغذائي التي
يمكن علجها خلل الفترة من يناير حتى أبريل .1997
 1998 -3ةدورة تدريبية في الوليات المتحدة حول أحدث وسائل عل ج التنفس
والتدخل العلجي بالوسائل الحديثة CPAP
قائمة اليبحاث التي تم شنشرها:
اسم البحث يباللغة
الشنجليزية

اسم البحث
يباللغة العريبية
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في ألطفال حديثي المصرية الجديسسدة –
السسسول دة :عوامسسسل مجلسسد ) (15عسسد د 6
 ديسمبر 1996
الخطورة والتكهسسن
نبالتجسساه المحتمسسل
السسسسسذي يتخسسسسسذه
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المرض

 Prevalenceانتشسسار ميكسسرو ب مجلسسة كليسسة لطسسب – 18

Of
 Campylo Bacterالكمبيلو نباكتر فسسي تجامعسسسة أمسسسسيوط –
 Spp In Infantsحسسسالت المسسسسهال مجلسسد ) (18رقسسم 4
يوليه 1994
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With
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الشهادات التقديرية والدروع:
-1

-2

-3

-4

-5
-6
-7
-8

شها دة تقدير من مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نبكلية
الطب – تجامعة أمسيوط للدور الفعال لعمل أنبحاث تفيد البيئة لمنع
المراض الناتجة عن تلوث البيئة وتسمم المعا دن الثقيلة و دورها
الفعال للدورات التدريبية التي تخص ذلك .23/5/1996-18
شها دة تقدير من نا دى تجامعة أمسيوط للجهو د المبذولة لعمل ندوات
ومحاضرات للمسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وندوات أخرى لتثقيف
الفتيات المراهقات لمنع العدوى والمراض الناتجة للمراهقين مسنة
.1999
شها دة تقدير من نا دى تجامعة أمسيوط للجهو د المبذولة لعمل ندوات
ومحاضرات للمسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وندوات أخرى لتثقيف
الفتيات المراهقات لمنع العدوى والمراض الناتجة للمراهقين مسنة
.2013
شها دة تقدير من وزارة الصحة والسكان لمشروع صحة الم والطفل
والتعاون مع وكالة التنمية الدولية المريكية ) (USAIDللمشاركة
كمدرنبة لخصائيين اللطفال في الدورات التي أقيمت في محافظات
الجمهورية المختلفة.
شها دة تقدير في المشاركة نبالقوافل العلتجية والمؤتمرات الخاصة
نبالجوانب البيئية التي نظمتها كلية لطب أمسيوط وخدماتها الملمومسة
في المجتمع وتنمية البيئة والعمل العام.
شها دة تقدير من الجمعية المصرية لطب اللطفال .24/12/2004-22
شها دة تقدير من الجمعية المصرية لطب اللطفال في .2015
شها دة تقدير مقدمة من تجمعية مسيدات العمال نبأمسيوط للشراكة مع
هيئة انقاذ الطفولة وذلك لعملها مشروع وحدة الم الحاضنة وإنشاء
قسم وحدة الم الحاضنة نبمستشفى النساء والتوليد ومستشفى أنبنو ب
العام ومستشفى اليمان العام ومستشفى التأمين الصحي.

20

-9
-10
-11

شها دة تقدير من مديرية الصحة والسكان نبأمسيوط للشراف على
تأمسيس وتفعيل نبرنامج الم الحاضنة نبالمستشفيات السانبقة في
.2016
شها دة تقدير من "إعا دة انبتسامة مصر" لنشاء وحدة العناية المركزة
لللطفال نبقسم لطب اللطفال – تجامعة أمسيوط وأ دائها المميز من -17
 20فبراير .2016
شها دة تقدير من لطب أمسيوط للنشاط المميز لريا دة النشطة الطلنبية
نبالكلية في .2003
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ثاشني عشر :عضو يبالجمعيات
والمجلت العلمية التية:
-1الشتراك في الجمعيات العلمية العاملة في
مجال الطفولة:
* تجمعية لطب اللطفال المصرية.
* الجمعية المصرية لللطفال حديثي الول دة.
* عضو الجمعية النسائية للتنمية الصحية
والتجتماعية المتكاملة نبجامعة أمسيوط والتي تم
تأمسيسها ف  29/6/1996والتي تقدم الرعاية
التجتماعية والنفسية للمرضى وتقوم نبرعاية
المعوقين ذهنيا ء وتجسمانيءا.
* عضو نشط نبالجمعية العالمية للمسح الطبي
لللطفال حديثي الول دة نبداية من عام  1997حتى عام 2000
* عضو في تجمعية ألطباء ألطفال الصعيد.
* عضو في تجمعية مرضى ألطفال الصعيد.
-2المجلت العلمية المشتركة نبها:
* Assiut Medical Journal
* Journal of Perinatology
* Clinics in Perinatology
* Biology of the Neonates
* Saudi Medical Journal
* Medicine
* JAMA Pediatrics
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