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1/3/1986

طبٌب بشرى ثالث
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رئيض ألظبو ؽت انًخ ٔاالعظبة – ثكهيخ ؽت انًُظٕرح نفززريٍ يززبنيزيٍ يٍ ربريخ
ٔ 3192/9/91حزٗ االٌ.
ٔفيًب يهٗ يهخظب ً نجعغ االَدبساد انزٗ رًذ خالل رهك انفززح-:

أٔالً  -:انًؤرًزاد انطجيخ
و

عُٕاٌ انًؤرًز/انذٔرح انزذريجيخ

يكبٌ اإلَعمبد

ربريخ اإلَعمبد

انًؤرًز انعهًٗ نمظى ؽت انًخ ٔاالعظبة
9

Update in cerebrovascular Stroke

ثدبيعخ انًُظٕرح

يٕو انخًيض انًٕافك
 3192/4/91انًُظٕرح

Management
Frist Egyptian –German Conference
(Mansoura- Munchen)to study the
3

kinetic Diseases (Parkinson's

ثدبيعخ انًُظٕرح

Disease and the Other Movement

فٗ انفززح يٍ -39
 3192/4/32انًُظٕرح

)Disorders
2

انًؤرًز انعهًٗ نمظى ؽت انًخ ٔاالعظبة

فٗ ثٕرطعيذ

يٍ /31حزٗ
3194/99/33

انًؤرًز انذٔنٗ انظبثع ثبنًشبركخ يع يزكش
انجحٕس انطجيخ انزدزيجيخ ثبنكهيخ ٔيؤطظخ خٕنذٌ
4

ْيهكض  Golden Helixاالَدهيشيخ رحذ

كهيخ انطت

3196/9/96-92

عُٕاٌ (انعٕايم انٕراثيخ فٗ أيزاع انًخ )

5

يٕرًز لظى ؽت انًخ ٔاالعظبة
عٍ انزظهت انًزُبثز

ثفُذق ريبدا

3196/3/91

يٕرًز لظى ؽت انًخ ٔاالعظبة
6

7

ثفُذق ريبدا

3197/7/92

يدزٖ حبنيب االعذاد نهًؤرًز انظُٕٖ نهمظى انذٖ طيمبو ثًذيُخ االَزبج االعاليٗ ثبنمبْزح فٗ انفززح
يٍ3191/1/31-37

ثبَيب ً  -:رطٕيز األداء ٔفزح يدبالد خذيذح
 -1رحذيش وحذح اىفسيىىىجيب اىعصجيخ وإظبفخ جهبص سسٌ ععالد جذيذ ورعَو اىىحذح حبىيب ثنفبءح عبىيخ.
 -2رٌ اىزشميض عيً اسزحذاس ٍجبالد جذيذح فً اىقسٌ ثذايخ ٍِ ٍجبه قسطشح اىَخ ومبّذ أوه سسبىخ فً
اىقسٌ فً هزا اىَجبه رحذ إششافً وحبىيب ً يعٌ قسٌ غت اىَخ واالعصبة أسثعخ أغجبء يعَيىُ فً هزا
اىَجبه ويشنيىُ غبىجيخ فشيق اىعَو فً جبٍعخ اىَْصىسح.
 -3مزىل رٌ اسزحذاس ٍجبه عالط االىٌ واىعالط اىزذاخيً وحبىيب هْبك عذد  2أغجبء ٍِ اىقسٌ اقزحَىا هزا
اىَجبه.
 -4إّشبء ٍعَو أٍشاض اىْى ً ثزجشعبد سجبه االعَبه واىَجهىداد اىزاريخ وقذ رٌ فعال رسجيو سسبئو
ٍبجسزيش ودمزىساح فً هزا اىَجبه.
 -5رحذيش مزبة اىقسٌ واصذاس اىطجعخ اىضبّيخ واىضبىضخ ثسعش سٍضي واصجزذ اىَزبثعخ سظبء غبىجيخ اىطيجخ عِ
هزا اىنزبة مبحذ اىَصبدس اىشئيسيخ ىيَبدح
 -6ربسيس  9رخصصبد فشعيخ ثبىقسٌ ورسنيِ أععبء هيئخ اىزذسيس فً اىزخصصبد اىَخزيفخ ثحيش يزٌ
رىصيع االهزَبً واىجحش اىعيًَ عيً جَيع ٍشظً االٍشاض اىعصجيخ حزً االٍشاض اىْبدسح ٍْهب.
 -7افززبح اىعيبداد اىزخصصيخ ىَشظً االٍشاض اىعصجيخ فً  2116/1/11ثحعىس اىسيذ سئيس جبٍعخ
اىَْصىسح ثحيش يزىجه اىَشيط ٍجبششح اىً ععى هيئخ اىزذسيس اىَزخصص فً حبىزه ٍَب يعَِ ىه
اىَزبثعخ واالغالع عيً احذس اىزىصيبد فً هزا اىَشض ىيحقق اقصً اسزفبدح ٍَنْخ ىيَشيط
 -8افززبح وحذح اراثخ اىجيطبد اىَخيخ ثقسٌ غت اىَخ واالعصبة يىً اىضالصبء اىَىافق 2117/4/11
ثحعىس اىسيذ سئيس جبٍعخ اىَْصىسح وحزً االُ رٌ فعال اسزعَبه هزا اىعالط اىحيىي ه 14حبىخ ٍِ
حبالد جيطخ اىَخ وجبسي حبىيب اىزْسيق ٍع اداسح اىنييخ ىحو اىَشنالد اىخبصخ ثزىفيش اىحقْخ
اىَسزخذٍخ فً هزا اىعالط ىنو اىَشظً اىزيِ يحزبجىّهب فً اىزىقيذ اىَْبست.

ثبنثب -:رطبئم انًبخظزيز ٔانذكزٕراح انًًُٕحخ
-9انزطبئم انًًُٕحخ ثبنمظى خالل انعبو :3194 / 3192
و

إطى انطبنت

َٕع
انزطبنخ

9

أحًذ عفذ عجبص يحًذ

يبخظزيز

3

يحًذ عجذ انْٕبة عجذ انْٕبة يٕطف

يبخظزيز

2

طبنح انظيذ َبخٗ اثزاْيى طبنح

يبخظزيز

4

يحًذ انظيذ يحًٕد فهيفم

دكزٕراح

 .9انزطبئم انًًُٕحخ خالل انعبو :3195 / 3194
َٕع انزطبنخ
إطى انطبنت
و
9

اطبيخ أحًذ يحًذ انشبفعٗ

يبخظزيز

3

َٓٗ يحًذ طعذ شٓبة انذيٍ

يبخظزيز

2

ٔطبو فزحٗ يحًذ يظطفٗ

دكزٕراح

عُٕاٌ انزطبنخ
دٔر انعالج انٕعبئٗ انزذاخهٗ فٗ عالج
انزشْٕبد انشزيبَيخ انٕريذيخ انذيبغيخ
انمذراد انًعزفيخ فٗ يزػٗ انزظهت انًزُبثز
فٗ اندٓبس انعظجٗ
يٕاسيٍ االيزاع انٕعبئيخ انًخيخ اطزعزاع
انًٕثٕليخ .انظالحيخ ٔانًشانك
رمييى ػعف انُشبؽ انًعزفٗ انجظيؾ إكهيُيكيب
ٔثٕاططخ انزَيٍ انًغُبؽيظٗ
عُٕاٌ انزطبنخ
عٕايم انزُجؤ ثخهم انٕظبئف االدراكيخ نذٖ
يزػٗ االحزشبء انًخٗ
انُٕثاااابد االخززاليااااخ فااااٗ يزػااااٗ انظاااازع
انًزاااااازدديٍ عهااااااٗ انًظزشاااااافيبد اندبيعيااااااخ
ثبنًُظٕرح
انعالج انٕعبئٗ انزذاخهٗ نهزًاذد انشازيبَٗ فاٗ
انااذٔرح انذيٕيااخ انًخيااخ االيبييااخ عااٍ ؽزيااك
انًهفبد انحهشَٔيخ

 .9انزطبئم انًًُٕحخ خالل انعبو :3196 / 3195
و
.9

إطى انطبنت

َٕع
انزطبنخ

أحًذ يحًذ حظُٗ يحًٕد

يبخظزيز

 .3عجذ انحكيى يحًذ عهٗ انٓبدٖ(ٔافذ نيجٗ)
.2

أحًذ حًذٖ اثزاْيى ثذٖٔ

يبخظزيز
يبخظزيز

عُٕاٌ انزطبنخ
يؼااابعفبد انظاااكزخ انذيبغياااخ انحااابدح ٔحاااذٔس
انُٕثبد انظزعيخ
يااازع انزظاااهت انهااإيحٗ انًزعاااذد فاااٗ انكجااابر
ٔانظغبر االخزالفبد ٔانزشبثٓبد .
دراطااااخ رخطاااايؾ انُاااإو انًزعااااذد فااااٗ ياااازع
ثبركُظٌٕ.

انزطبئم انًًُٕحخ خالل انعبو :3197 / 3196
و
إطى انطبنت

َٕع
انزطبنخ

عُٕاٌ انزطبنخ
ثزٔريٍ طٗ انزفبعهٗ كعبيم رُجؤ نهزذْٕر انعظجٗ انًجكز فٗ
حبالد االحزشبء انًخٗ انحبد

.9

عجذ انزحًٍ يحًٕد يحًٕد
يحًذ

يبخظزيز

.3

أحًذ حبيذ انعذٖٔ انذرطٗ

دٔر االَززنٕكٍ ٔاحذ ثيزب فاٗ يزػاٗ انظازع (حاذيثٗ انًازع
يبخظزيز يمبرَخ ثبنًزػٗ انًشيُيٍ)

.2

يحًذ يحًذ يحًٕد يزٕنٗ
شٓيت

يبخظزيز

.4

َذٖ عجذ انحًيذ انظيذ عجذ
انحًيذ

يبخظزيز

انًزُجئبد االكهيُيكيخ ٔاإلشعبعيخ نهًظزمجم انًزػي في يزػٗ

.5

خبنذ يحًذ عجذ انظالو
انطٕخٗ يذرص يظبعذ

االحزشبء
انًخي انحبد.
رطٕراد اَظذاد انشزيبٌ انًخي األٔطؾ ٔعاللزٓب ثًب لذ يظزدذ

دكزٕراح

يٍ أحذاس عهي األٔعيخ انذيٕيخ ثعذ اإلطبثّ ثبنظكزخ انذيبغيخ
دراطخ اررجبؽ يزع انزظهجبد انًزُبثزح ثبندٓبس انعظجٗ
ثًٕنذ انًؼبداد انخبص ثكزاد انذو انجيؼبء (ارش.ال.ايّ)
ٔعذٖٔ ثكززيب انٓهيكٕثبكزز ثبيهٕرٖ
انُزبئح انعظجيخ انًززرجخ عهٗ اطزخذاو انذعبيبد فٗ أيزاع

.6

حظبو يحًذ انظعيذ يحًذ
عديهخ

.7

يحًذ انًزٕنٗ يُظٕر
انعذرٔطٗ

يبخظزيز

.1

شبدٖ خهيم ريؼبٌ عجذِ

دكزٕراح

.1

يحًذ يحًٕد عجبص

دكزٕراح

.91

ايخ يحًذ انظعيذ سْزاٌ

يبخظزيز

دكزٕراح ػيك انشزيبٌ انظجبرٗ.
دراطخ فعبنيخ كم يٍ  TFESI ٔ LESIفي عالج أالو
األَشالق انغؼزٔفي ثبنفمزاد انمطُيخ
دراطخ عبيخ عٍ يزع انظكزخ انذيبغيخ انحبدح عُذ االؽفبل

دراطخ انعاللبد االكهيُيكيخ ٔ يعبيم

 .99ايًبٌ عجذ انحهيى انطُطبٖٔ

يبخظزيز

انحذٔس ثيٍ انزيع انعؼهٗ انظزعٗ ٔانظذاع انُظفٗ.
انفحض ثبنزَيٍ انًغُبؽيظٗ ثبالَزشبر نهًظبراد انعظجيخ فٗ
يزع رهيٍ انًُطمخ انًحيطخ ثجطيُبد انًخ
دراطخ فظيٕنٕخيخ عظجيخ فٗ االرردبف انعؼهٗ انظزعٗ
ٔغيز انظزعٗ

