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رئيس جامعة املنوفية  
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 بكالوريوس الطب و اجلراحة جامعة القاهرة بتقديرعام جيد جدًا.   : 1989ديسمرب   •

 جامعة القاهرة بتقدير ممتاز.   –ماجستري اجلراحة العامة    : 1993نوفمرب   •

 جامعة املنوفية.   –دكتوراه اجلراحة العامة    : 1997أكتوبر   •

 . عضوية كلية اجلراحني امللكية بإجنلترا  : 2005سبتمرب   •

 ي:ـوظيفـدرج الـتـال

 . طبيب إمتياز مستشفيات جامعة القاهرة   : 1991مارس    –  1990مارس   •

لألورام    : 1994مارس    –  1991مارس   • القومى  باملعهد  األورام  جراحة  مقيم  جامعة    –طبيب 

 . القاهرة 

لألورام    : 1996مارس    –  1995مارس   • القومى  باملعهد  األورام  جراحة  مسجل  مقيم    –طبيب 

 . جامعة القاهرة 

 . جامعة املنوفية   –مدرس مساعد جراحة األورام    : 1998مارس    –  1996مارس   •

 جامعة املنوفية.   –جراحة األورام  : مدرس  2003مارس    –  1998مارس   •

 جامعة املنوفية   –أستاذ مساعد جراحة األورام    : 2008مارس    –  2003مارس   •

 جامعة املنوفية.   –: أستاذ جراحة األورام و اجلراحة العامة حىت اآلن   2008مارس   •
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 ستشفيات جامعة املنوفية. املشرف على وحدة العالج بأجر ب   : 2009يونيه  حىت    2008أكتوبر   •

 رئيس اإلدارة املركزية ملستشفيات جامعة املنوفية   : 2010ديسمرب  حىت    2009نيو يو  •

 جامعة املنوفية.   –رئيس قسم اجلراحة العامة    : 2013حىت ديسمرب    2011نوفمرب   •

 عميد كلية الطب و رئيس جملس إدارة املستشفيات اجلامعية  : 2015حىت يناير    2013ديسمرب   •

 جامعة املنوفية للدراسات العليا و البحوث. نائب رئيس    : 2022ديسمرب  حىت    2015يناير   •

تنمية  2020يوليو    –  2019أكتوبر   • و  املجتمع  لشئون خدمة  اجلامعة  رئيس  نائب  بعمل  قائم   :

 البيئة. 

اآلن   –  2020سبتمرب   • ملركز حىت  األكادميي  املستشار  التابع    :  املنوفية  جبامعة  املهىن  التطوير 

 للجامعة األمريكية بالقاهرة. 

 . : رئيس جامعة املنوفية اآلن حىت    –  2022ديسمرب   28 •

 ـى الرسـائل :اإلشـراف عل

 . و حىت اآلن   1998دكتوراه منذ عام  اجستري و ال من رسائل امل   72شراف على أكثر من  اإل  •

 األحبـــاث املنشــــــورة :

 . حبث مقيم و منشور   112أكثر من   •

 املـؤتـمــــرات :

حضور دورة إعداد القيادات يف جمال الوقاية من الفساد و مكافحته من هيئة الرقابة اإلدارية يف   •

 . 2015/ 9/ 10حىت    9/2015/ 5ن  الفترة م 

 . ول مؤمتر حملى و د   128احلضور و املشاركة الفعالة ىف أكثر من   •

اجلمعية   • مع  باإلشتراك  املنوفية  طب  بكلية  العامة  اجلراحة  قسم  مؤمتر  عام  سكرتري  و  تنظيم 

 . 2008،     2006،    2005املصرية جلراحة األورام لألعوام  
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 األنشطة داخل الكلـية :

 . ( 2004  -  2001) مدير عمليات اجلراحة   •

 . عليا و البحوث و عضو جلنة شئون التعليم و الطالب سابقا عضو جلنة الدراسات ال  •

 األنشطة األكادميية:

و طلبة الدراسات    لطلبة الفرقة السادسة بالكلية و جراحة األورام ا تدريس مقرر اجلراحة العامة   •

و التخصصات  و جراحة األوارم دكتوراه( يف ختصص اجلراحة العامة  –ماجستري  –العليا )دبلوم 

 . . املختلفة 

 للفرقة السادسة.   و جراحة األورام   عضو جلنة املمتحنني ملادة اجلراحة العامة  •

ماجستري    –)دبلوم  لطلبة الدراسات  و جراحة األوارم  ملادة اجلراحة العامة    املمتحنني عضو جلنة   •

 . دكتوراه(   –

ال  • الرسائل  مناقشة  و  الترقيات  كذلك جلان  و  العلمية  املجالت  العلمية يف  األحباث  علمية  حتكيم 

 (. 111ص    –داخل جامعة املنوفية و خمتلف اجلامعات املصرية )مرفق بيان تفصيلي  

 املهمات العلمية الرمسية.

املنوفية حلضور   • من ممثالً جلامعة  الفترة  يف  بالكويت  العايل  التعليم  معرض  و  العلمى          امللتقي 

 . 2018/ /3/ 28( بتاريخ  643بقرار أ.د/ رئيس اجلامعة رقم )   2018مايو    9  –  7

    ممثالً جلامعة املنوفية حلضور املؤمتر املشترك اخلامس و األربعون للجمعية األردنية للجراحني  •

من   الفترة  يف  العرب  اجلراحني  العشرون إلحتاد  و  اخلامس  إيل    30و    2017ديسمرب    2نوفمرب 

 . 2017/ 10/ 22( بتاريخ  2602بقرار أ.د/ رئيس اجلامعة رقم ) 

ة حلضور املؤمتر الطيب بدينة ديب باإلمارات العربية املتحدة  بقرار أ.د/  ممثالً جلامعة املنوفي  •

 . 22/10/2017( بتاريخ  2602رئيس اجلامعة رقم ) 

الفترة من   • املنوفية حلضور مؤمتر اإلقامة املحسنة بعد اجلراحة يف  مارس    11-8ممثالً جلامعة 
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 . 2017/ 1/3( بتاريخ  506بقرار أ.د/ رئيس اجلامعة رقم )   2017

األعلي   • املجلس  مع  بالتعاون  العربية  اجلامعات  إحتاد  مؤمتر  حلضور  املنوفية  جلامعة  ممثالً 

الفترة من    –للجامعات بربشلونة   أ.د/ رئيس اجلامعة رقم     2016مايو    27-25أسبانيا يف  بقرار 

 . 3/2016/ 27( بتاريخ   628) 

 األنشطة اخلــارجــيـــــة :

ل  • الدولية  باجلمعية  مصر  جراحي   ISS National Delegate ofلجراحني  ممثل 

Egypt   حىت اآلن.   2022يناير 

إعتبارًا   • الشرعي  الطب  باملجلس اإلستشاري خلرباء  العامة  إستشاري يف جمال اجلراحة 

 و حىت اآلن.   2016/ 4/ 15من  

 و حىت اآلن.   2013عضو جلنة قطاع الدراسات الطبية باملجلس األعلي للجامعات منذ عام   •

العل  • اللجنة  الدورة  عضو  العامة )وظائف األساتذة املساعدين(    الثانية عشرمية الدائمة للجراحة 

 . 2019-2016عشر  

)األساتذة   • التدريس  هيئة  أعضاء  السادة  لترقية  الدائمة  العلمية  باللجنة  األساتذة    –حمكم 

 و حىت اآلن.   2008العامة باملجلس األعلى للجامعات منذ عام    املساعدين( ختصص اجلراحة 

ركة يف القوافل الطبية إل دولة أثيوبيا و الىت نظمتها وزارة اخلارجية بالتعاون مع الصندزق  املشا •

األفريقي و املخابرات العامة و وزارة الصحة لتوطيد أواصر العالقات بني الدولتني الشقيقتني و  

  –  2011ديسمرب    –  2011أكتوبر    –  2011كانت املشاركة من خالل أربع قوافل يف الفترات )مايو  

 (. 2012يونيه  

ىف خمتلف   • التخرج  حديثى  لألطباء  التدريبية  الندوات  عقد  ىف  املنوفية  أطباء  نقابة  مع  التعاون 

املجاالت الطبية و املشاركة ىف خمتلف القوافل الطبية داخل و خارج حمافظة املنوفية بالتعاون مع  

 نقابة أطباء املنوفية. 

ملكافحة  • التدريبية  الندوات  ىف  عقدها    املسامهة  مت  الىت  املنوفية  داخل حمافظة  السرطان  مرض 
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حتت إشراف السيد أ.د/ نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة املجتمع و تنمية البيئة و السيد أ.د/  

 وكيل كلية الطب لشئون خدمة املجتمع و تنمية البيئة. 

 ( ISSN: 1687-7624) عضو جلنة حتكيم جملة اجلراحني املصرية   •

 لة عني مشس للجراحة . عضو جلنة حتكيم جم  •

 . Frontiers in Surgeryعضو جلنة حتكيم جملة   •

 (. ISSN: 1947-489Xعضو جلنة حتكيم جملة إبن سينا للعلوم الطبية )  •

 ( ISSN: 11102098عضو جلنة حتكيم املجلة العلمية لكلية طب املنوفية )  •

 عضوية اجلمعيات العلمية:

 عضو الكلية امللكية للجراحني بإجنلترا  •

 حىت اآلن(   1991قابة األطباء املصرية )من عام  عضو ن  •

 و حىت اآلن.   2015و عضو جملس إدارة منذ عام    جبمعية اجلراحني املصرية عامل  عضو   •

  2001)   "منتخب" أربع دورات   ألورام س إدارة اجلمعية املصرية جلراحة ا عضو مؤسس و عضو بجل  •

 و حىت اآلن.   2016ورام منذ عام  نائب رئيس اجلمعية املصرية جلراحة األ   و حاليا   ( حىت اآلن 

 عضو مؤسس جبمعية جراحى الرأس و الرقبة املصرية  •

 عضو جبمعية اجلراحة احلديثة  •

 عضو اجلمعية األوروبية جلراحة األورام  •

 اخلـبـــرات اإلداريـــــة :

   : 2004حىت    2001مدير عمليات اجلراحة العامة إعتبارًا من   (1

مت  • الفترة  هذه  الع    خالل  خطة  متابعة صيانة  وضع   ، العمليات  وحدة  داخل  اإلدارى  مل 

األجهزة الطبية و متابعة املخزون الطىب داخل وحدة العمليات ، عمل شبكة ربط بني غرفة  
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العمليات و بني غرف الدرس اإلكلينيكى ، عقد ندوات تدريبية منتظمة لتمريض عمليات  

 اجلراحة العامة . 

 :  2009حىت    2008يات اجلامعية  من  املشرف على وحدة العالج بأجر باملستشف  (2

مت فيها العمل على الرقى بوحدة العالج بأجر ، تطوير القسم الفندقى باملستشفيات اجلامعية و   •

الصحى   )التأمني  املتعاقدة  اجلهات  و  املستشفيات اجلامعية  بني  ...( ىف    –التنسيق  الدولة  نفقة 

 حتصيل املستحقات املالية للمستشفى لدى هذه اجلهات. 

من   (3 إعتبارًا  اجلامعية  للمستشفيات  املركزية  اإلدارة  حىت    2009/ 6/ 16رئيس 

15 /12 /2010  : 

باملستشفى   • الفندقى  اخلامس  الدور  إفتتاح  و  جتهيز  و  بأجر  العالج  وحدة  الئحة  وضع  فيها  مت 

التخصصى ، جتديد وحدة التعقيم املركزى ، إفتتاح وحدة التخلص اآلمن من النفايات )املفرمة( ،  

املبىن  جته  جتديد  من  اإلنتهاء  مت   ، اجلامعية  للمستشفيات  اجلديد  املركزى  املطبخ  إفتتاح  و  يز 

ىف   التطوير  و  التجديد   ، لإلسعاف  رامب  عمل  و  اإلستقبال  مدخل  تطوير   ، بالكامل  الرئيسى 

وحدة   جتهيز   ، األجهزة  أو  اإلنشاءات  مستوى  على  ذلك  مايلزمه  و  املختلفة  اجلراحية  العمليات 

القلب املفتوح بالكامل و تقدمي كل الدعم الالزم لبدء العمل هبا ، إستحداث وحدات عناية  جراحة  

متوسطة بأقسام اجلراحة العامة و أمراضى الصدر و املسالك البولية و مجيعها متت بالتربعات  

العزل   وحدات  إفتتاح   ، اجلامعية  باملستشفيات  املركزة  العنايات  على  الضغط  تقليل  ىف  ساهم  مما 

،  ل  الكيميائى  العالج  ناجتة عن  باملناعة  يعانون من نقص  الذين  تركيب  لمرضى  و  كما مت شراء 

مت شراء و تشغيل جهاز اجلاما كامريا ليحل حمل اجلهاز    .MRIأحدث جهاز رنني مغناطيسى  

القدمي و الذى مت تكهينه و هذا اجلهاز هو الوحيد باملحافظة و يتميز بأنه يعمل بطريقة ثنائية و  

دم مرضى األورام و مرضى القلب ، مت توفري جهازى فصل البالزما ، مت شراء جهاز قسطرة  ي 

قلب جديد ، مت مت شراء منظار جراحى جديد لقسم اجلراحة العامة ليتماشى مع حجم العمل  

بالقسم ، مت توريد جهاز تفتيت للحصوات ، مت اإلنتهاء و تشغيل البارك اجلديد مما أسهم ىف حل  

 دس السيارات داخل املجمع الطىب. مشكلة تك 
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مت العمل على تطوير العمل اإلدارى داخل املستشفيات اجلامعية خالل فترة رئاسة اإلدارة املركزية   •

للمستشفيات اجلامعية و ذلك باملشاركة الفعالة ىف أعمال جلنة تطوير املستشفيات اجلامعية التابعة  

للجا  األعلى  املجلس  و  العال  التعليم  رئيس  لوزارة  و  اجلراحة  إستشارى  نظام  تفعيل  مت   ، معات 

فريق الطوارئ مما أسهم ىف حل الكثري من مشاكل اإلستقبال ، مت حصر مجيع األجهزة الطبية  

جلميع   صيانة  عقود  إستكمال  إجراءات  إختاذ  و  حالتها  دراسة  و  اجلامعية  باملستشفيات  املوجودة 

، مت جت  الىت ال يوجد هلا عقود صيانة  و  األجهزة  إحتياجاهتا لألجهزة  ميع طلبات األقسام من 

دراستها و وضع أولويات طرح املناقصات هلا ىف ضوء اإلحتياج الفعلى و اإلمكانيات املتوفرة ، مت  

 عمل دراسة إلنشاء شبكة ربط موحدة للمستشفيات. 

   : 2013حىت ديسمرب    2011رئيس قسم اجلراحة العامة يف الفترة من نوفمرب   (4

الفتر  • خالل  تطوير    ة مت  طالب  ل عمل  حماضرات  بتفعيل  اإلهتمام  و  بالقسم  التعليمية  لعملية 

إلكلينيكية لطلبة الفرقة السادسة، مشاركة  الدراسات العليا و تدريبهم بالقسم و كذلك الدروس ا 

 البكالوريوس و الدراسات العليا.   مجيع األساتذة يف وضع اإلمتحانات لطلبة 

املس  • كنت  للقسم  رئاسىت  فترة  بالقسم  خالل  اجلودة  ملف  عن  توصيف  ئول  من  يتضمنه  ما  و 

العليا   الدراسات  و  البكالوريوس   اهليئة  ملقررات  من  اإلعتماد  على  الكلية  حصلت  اهلل  بفضل  و 

 .  2013القومية لضمان اجلودة و اإلعتماد يف أغسطس  

•  ( للكلية  اإلستراتيجية  رؤسالة  2017-2012املشاركة يف وضع اخلطة  من  يتضمنه  ما  و  رسالة      (  و 

 و أهداف للكلية. 

يومى ألعضاء هيئة التدريس القسم على املرضى و ختصيص يوم األحد  كما مت عمل جدول مرور   •

على املرضى و مناقشة مجيع احلاالت يف هيئة سيمنار علمى ،    Grand Roundمن كل أسبوع  

امل  العديد من  بالكامل و شراء  و اآلالت اجلراحية  القسم  ناظري اجلراحية،  حتديث غرف عمليات 

    و عنابر املرضى. شامل للقسم بتجديد البنية التحتية    كما مت عمل جتديد 
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اجلامعية   (5 املستشفيات  إدارة  جملس  رئيس  و  الطب  كلية  من  )منتخب(  عميد 

 :  2015حىت يناير    2013ديسمرب  

 كلـيــــة الطـــــــب فيما يتعلق ب   أوالً: 

ال مت   - تواجهها  الىت  املشاكل  على  و  الوقوف  التدريس  هيئة  أعضاء  مشاكل  متضمنة  كلية 

الطالب و اإلداريني و قطاع الدراسات العليا و البحوث بالكلية و ترتب عليه اخلطوات الىت  

الكلية،   موقع  على  للجميع  املحاضر  إتاحة  و  الكلية  دور جمالس  تفعيل  مثل  تنفيذها  مت 

يدة للعالقات العامة،  ( للجميع، إستحداث إدارة جد Open Door Policyتطبيق سياسة ) 

   حتديث مؤمتر الكلية السنوى و إصدار نشرة دورية للكلية. 

حل مشكلة الكتاب اجلامعى للطالب و فصل كراسات العملى  مت و مت موافقة املجلس أيضًا  -

السنوى   اخلرجيني  بعيد  اإلحتفال  تطوير   ، الكتاب  الربنامج  عن  على  للجامعات  األعلى 

ا يعود بالفائدة على زيادة موارد الكلية و زيادة اخلدمات التعليمية  املميز للتعليم بالكلية مم 

   للطالب و الوافدين حمليًا و دوليًا. 

على  التأكيد   - للحفاظ  أنشطتها  دعم مجيع  و  بالكلية  اجلودة  وحدة  دور  بتفعيل  اإلهتمام 

 ماوصلت إليه الكلية و السعى ىف التطوير. 

الدر - طالب  من  املتعثرين  مشاكل  متابعة  احليوان  مت  جتارب  معمل  إنشاء  العليا،  اسات 

(Animal Lab .لتنشيط البحث العلمى ) 

إنشاء املعمل املركزى لألحباث بالكلية و وضع الالئحة اخلاصة به و تفعيل دوره يف العملية   -

 البحثية بالكلية و ختصيص مكان له. 

وض   إستحداث  - و  املعتمدة  الساعات  بنظام  التكاملي  اجلراحة  و  الطب  الالئحة  برنامج  ع 

 . و البدء ىف قبول الطالب به   التنفيذية له و تدريب القائمني عليه 

 (. 2020-2014املشاركة يف وضع اخلطة اإلستراتيجية للجامعة )  -

 املسـتشـفيـات اجلـامـعـيـة فيما يتعلق ب   ثانيًا: 

باملستشفيات   - للجودة  فريق  تكوين  و  اجلامعية  للمستشفيات  اإلستراتيجية  اخلطة  وضع 

 يف العمل على حصول املستشفيات اجلامعية على اإلعتماد.  البدء  
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اإلستقاللية   - إعطاؤه  و  دعمه  مع  متجانس  اجلامعية  للمستشفيات  إدارى  فريق  تعيني 

الالزمة، وضع إستراتيجية للمستشفيات حىت تضمن تطوير اآلداء و اخلدمة العالجية و  

 البحث العلمى و التدريب.  

وضع حجر األساس و البدء ىف إنشاء  امعية و مت خالهلا وضع خطة توسيع املستشفيات اجل  -

مساحة   على  اخلارجية  العيادات  تعلية  2000مبىن  كذلك  و  الطوارئ  م  أدوار  مبىن  أربعة 

تعلية  أخري   مت  كما  املركزة،  للعنايات  دور  و  اجلراحية  للعمليات  كامل  دور  لتستوعب 

أدوار عليا أخري إلستيعاب األعدا  املترددين  مستشفي األورام ثالثة  املتزايدة من املرضى  د 

على املستشفيات اجلامعية كما مت عمل حتديث شامل لألجهزة الطبية املوجودة هبا و شراء  

 جهاز معجل خطى جديد. 

 التحديث الكامل ألجهزة وحدة العالج اإلشعاعي ملستشفي عالج األورام و الطب و النووى.  -

رج حرم املجمع الطىب ، و مت عمل مظالت  تركيب البوابات اإللكترونية على مداخل و خما  -

( ،  Emergency Roomللمرضى أمام املستشفى ، تطوير قسم الطوارئ إنشاء غرفة )

 ( بسعة  التخصصى  باملستشفى  اخلامس  بالدور  احلرجة  احلاالت  وحدة  سرير(،    25إفتتاح 

ملستشفيات  جتميل املنطقة املحيطة بوحدة الرنني املغناطيسى ، إنشاء سكن جديد لألطباء با 

اجلامعية بالدور التاسع ، إعادة تأهيل الدورين السابع و الثامن باملستشفى التخصصى على  

مع   باجلامعة  العاملني  و  التدريس  أعضاء هيئة  و خدمى إلستقبال  فندقى  أعلى مستوى 

املنطقة   الطوارئ و جتميل و تشجري  و مستشفى  ، األورام  وضع نظام خاص إلستقباهلم 

الر  وحدة  اجلامعية  أمام  املستشفيات  أيضا حتديث مجيع مصاعد  كما مت  املغناطيسى  نني 

 مصعد(.   13عددها ) 

من  الناحية التعليمية و التدريبية مت إنشاء وحدة التدريب لألطباء و التمريض و إعتماد   -

 الئحتها،  بدء تطبيق نظام اخلمس سنوات لألطباء املقيمني. 

البدء ىف مشروع جودة املستشفيات    مت ملجتمعية  من ناحية اخلدمة العالجية و الصحية و ا  -

، مت تفعيل جلنة اإلحتياجات و دراسة   بعد وضع الئحة العمل و وتكوين فريق العمل به 

أوضاع كل قسم مع وضع أولويات الشراء ، مت تطوير التجهيز الطيب و املعدات الطبية من  

انواع جديدة غري موجودة من قبل   القدمي منها و شراء  و  إصالح  املسالك  مثل مناظري 

جهاز   و  واألعصاب  املخ  و  مت     angioplastyالعظام   ، الدموية  االوعية  جراحات  لعمل 

اخلاصة   األسرة  جتديد  أيضًا  مت  كما  احلضانات  كفاءة  زيادة  و  األطفال  عناية  حتديث 
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 باملرضى و زيادة عددها. 

يلها و ذلك بعد دراسة  البدء ىف إنشاء وحدة زراعة الكلى و وضع الربوتوكول اخلاص بيتشغ  -

 اجلدوى املقدمة من اللجنة. 

يناير   (6 البحوث  من  و  العليا  للدراسات  املنوفية  رئيس جامعة    2015نائب 

 :  حىت اآلن 

للدراسات العليا و البحوث أجتهدت يف تطوير هذا  منذ تكليفى بهام نائب رئيس جامعة املنوفية  

و قد وفقىن اهلل إل تنفيذ    تراتيجة اجلامعة تنفيذ إسل القطاع احليوى و املحورى داخل اجلامعة  

   اآلتى: 

إصدار الدليل و القرارات املنظمة للدراسات العليا و كذلك الدليل و القرارات اخلاصة بالعمل   -

يف قطاع العالقات الثقافية و أيضًا دليل باإلتفاقيات و بروتوكوالت التعاون القائمة بني جامعة  

 املنوفية و اجلهات اخلارجية. 

صدار كتاب )أخالقيات البحث العلمى( و تعميمه على كل كليات اجلامعة و كذلك اجلامعات  إ  -

 املصرية األخري و ذلك لترسيخ ثقافة منع اإلنتحال يف األحباث العلمية. 

و   - اإلفريقية  و  املحلية  املستويات  مجيع  على  املنوفية  جامعة  بترتيب  اإلرتقاء  ىف  املسامهة 

 الدولية. 

رامج الدراسات العليا املهنية و الىت تتسم بتلبية إحتياجات سوق العمل و  إستحداث عدد من ب  -

منها على سبيل املثال يف كلية التجارة )درجات دبلوم ، ماجستري ، دكتوراه مهنية و أكادميية يف  

اإلقتصاد و املالية    –املحاسبة الضريبية    –املحاسبة املالية    –  MBA     &DBAإدارة أعمال  

امليكاترونيكس(    التأم   –العامة   ني و اإلحصاء( و ىف كلية اهلندسة اإللكترونية بنوف )دبلوم 

   ( دبلوم جودة الرعاية الصحية   –و يف كلية الطب )دبلوم مكافحة العدوى  

)درجة   - العالجية  السياحة  يف  مهىن  ماجستري  و  دبلوم  درجة  تعاون إلنشاء  بروتوكوالت  عمل 

 ينة السادات(. مشتركة بني جامعة املنوفية و جامعة مد 

 إستحداث برامج الدراسات العليا بكلية الصيدلة.  -
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الربجميات   - و  املعلومات  أمن  يف  مشتركة  درجة  إلنشاء  بإجنلترا  ديريب  جامعة  مع  مفاوضات 

 احلديثة. 

 إفتتاح سفارة املعرفة جبامعة املنوفية )فرع مكتبة اإلسكندرية(.  -

السعى   - و  املنوفية  جبامعة  الوافدين  إدارة  الوافدين  إستحداث  أعداد  من  املزيد  إجتذاب  يف 

 للدراسة جبامعة املنوفية يف مرحلىت البكالوريوس و الدراسات العليا. 

 عمل الئحة موحدة بنظام الساعات املعتمدة لكافة كليات اجلامعة.   -

 ميكنة قطاع الدراسات العليا و البحوث. البدء يف   -

 ( لكافة كليات اجلامعة. Institutional Review Boardإستحداث جلنة تقييم األحباث )  -

 تطوير برامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.  -

 عمل مدونة أخالقيات البحث العلمي و تفعيل برامج كشف اإلنتحال العلمي.  -

 اإلنتهاء من اخلطة البحثية الشاملة ملدة مخس سنوات لكافة كليات اجلامعة.  -

حصول على فرص تدريبية و منح لطالب  السعى لتوسيع دائرة العالقات اخلارجية للجامعة لل  -

 الدراسات العليا. 

و   - اإلفريقي  و  العريب  املستوى  على  اجلامعات  بني  املنوفية  جامعة  ترتيب  لتحسني  السعى 

 الدويل. 

حيث    و كذلك الندوات العلمية الشهرية   دعم املؤمترات العلمية السنوية جلميع كليات اجلامعة  -

السنوية يف مجيع كليات اجلامعة و الىت شهدت  لعلمية  عقد الكثري من املؤمترات ا تشجيع  مت  

أصبح   حىت  الطيب  القطاع  داخل  خاصة  و  األخرية  السابقة  السنوات  خالل  ملحوظًا  نشاطًا 

النشاط العلمى للمؤمترات و الندوات العلمية يعقد بشكل أسبوعى داخل و هو ما يشجع على  

   اب األطباء و الباحثني. نقل و تداول املعلومات بني اخلرباء يف املجال و شب 

البحثية يف خمتلف   - املشاريع  التعاون مع جهات    اجلامعة ب قطاعات  ال التوسع يف  السعى حنو  و 

 .  أجنبية معتمدة يف هذه املشاريع للرقي بالبحث العلمى باجلامعة 
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 اإلشراف على املشروعات البحثية املمولة من اجلامعة و املمولة من اجلهات اخلارجية.  -

ات منظمه مع مراكز البحث العلمى املختلفة داخل البالد وخارجها وتوثيق روابط  قامه عالق إ -

 علمية وثيقه بينهما 

تفعيل دور بنك املعرفة و عقد العديد من الدورات التدريبية لتوعية أعضاء هيئة التدريس و   -

 ونة و شباب الباحثني بأمهيته و اإلستخدام األمثل له. اهليئة املعا 

جلميع أعضاء هيئة التدريس و رفع أحباث كل عضو  على   Google Scholarتفعيل صفحة  -

 الصفحة اخلاصة به لإلرتقاء بالتصنيف العاملى للجامعة. 

واخلرباء   - األساتذة  من  البالد  امل االستفادة  خارج  بعثات  أو  علمية  مهام  يف  أثناء  تواجدين 

 . تواجدهم باألقسام العلمية املناظرة 

املكتبة املركزية بأحدث اإلصدارات من الكتب و املراجع الورقية    تزويد مكتبات كليات اجلامعة و  -

و اإللكترونية و توفري الدعم املادى الالزم لتكون يف متناول اجلميع من أعضاء هيئة التدريس  

   و الطالب. 

الالزمة  تسهيل   - الفهارس  وإعداد  واألحباث  املراجع  لكافة  والتصنيف  الفهرسة  عمليات 

 .ل عملية سرعة احلصول على املراجع واألحباث والبيلوجرافيا با يسه 

 تدريب العاملني بإدارات اجلامعة املختلفة.  -

 متابعة حل مشاكل الطالب املتعثرين.  -

-  ( الدكتور/ رئيس اجلامعة رقم  باإلشراف    7/2015/ 15( لسنة  213صدر قرار األستاذ  بتكليفى 

الذى بدأ داخل  التطوير و عملي  على قطاع املستشفيات اجلامعية و هو ما يعد إستكماالً ملسرية  

هذا القطاع احليوى منذ كنت عميدًا للكلية و رئيسأ ملجلس إدارة املستشفيات اجلامعية و مت  

خالل الفترة إستحداث العديد من األجهزة الطبية مثل )أحدث جهاز لتفتيت احلصوات داخل  

املواصفات و  ربع كامل من أهل اخلري طب حتديث أجهزة عالج األورام بت   –املنوفية   قًا ألعلى 

احلديثة   الدوائية    –التقنيات  التحضريية  التركيبات  وحدة    Clinical Pharmacyإنشاء 

األطفال   و  األورام  مرضى  الباطنية    –خلدمة  أو  اجلراحية  سواء  املناظري    –حتديث مجيع 
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يث  حتد   –عنايات متوسطة بختلف األقسم    9إنشاء عدد    –زيادة عدد أسرة الرعاية املركزة  

التحتية   البنية  أو  الطبية  األجهزة  ناحية  من  سواء  الرمد  جراحة    –قسم  عمليات  يف  البدء 

 القلب املفتوح( و غريها . 

املسامهة مع فريق عمل اإلدارة العليا باجلامعة يف تنفيذ إستراتيجية اجلامعة يف إضافة كليات   -

الطب  )العلوم  كليات  يف  الدراسة  بدء  مت  و  باجلامعة  الت ي جديدة  التربية    –طبيقية  ة  كلية 

الطفولة    –كلية الصيدلة( و جاري العمل على بدء الدراسة يف كليات )اإلعالم    –الرياضية  

 طب األسنان(.   –املبكرة  

 عمل الئحة إسترشادية للدراسات العليا.  -

إنشاء إدارة الوافدين باجلامعة و تفعيل دورها داخل مجيع الكليات و العمل على جذب املزيد   -

 فدين للجامعة. من الوا 

 تفعيل برنامج اإلنتحال العلمي باجلامعة.  -

 رفع خمططات و بروتوكوالت أحباث اجلامعة علي موقع املجلس األعلي للجامعات.  -

 إنشاء بنك األجهزة باجلامعة.  -

 . 2023-2018عمل اخلطة البحثية للجامعة   -

املتاحة يف  - املوارد  إستغالل  و حسن  بالكامل  العليا  الدراسات  الغرض    ميكنة قطاع  حتقيق هذا 

 دون احلاجة إل شراء أي برامج من اخلارج. 

  إنشاء إدارة للدراسات العليا و إعداد الئحة جديدة للدراسات العليا و البدء يف الدراسة بكليات   -

املبكرة   الطفولة  الرياضية    -)  الدراسات      -التربية  اإلنتهاء من الئحة  جاري  و  الصيدلة(، 

 لعلوم الصحية. العليا لكلية تكنولوجيا ا 

)كلية   - مثل  املعتمدة  الساعات  بنظام  أغلبها  لتعمل  حتديثها  و  العليا  الدراسات  لوائح  تعديل 

اآلداب( و جاري اإلنتهاء من الالئحة اجلديدة    –التربية    –معهد الكبد القومي    –احلقوق  

 بكلية الطب. 
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 التدريس.   تعديل الئحة جوائز اجلامعة و زيادة قيمة اجلوائز لتحفيز أعضاء هيئة  -

القطاعات   - كافة  يف  دكتوراه(  و  )ماجستري  علمية  رسالة  ألحسن  اجلامعة  جائزة  إستحداث 

 املختلفة. 

املشاركة يف مجيع أنشطة املجلس األعلي للدراسات العليا و البحوث باملجلس األعلي للجامعات   -

 و رئاسة بعض اللجان املنبثقة من املجلس على مدار سيعة سنوات. 

 ث العلمي و تصنيف جامعة املنوفية: اإلرتقاء بالبح  -
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 : 12/2021/ 31إل    2015/ 1/ 1اجنازات وحدة املكتبة الرقمية الفترة من  -
 

 :  المقتنيات  -1
 

 

 
 

 : ث أعضاء هيئة التدريسأبحا -2
 

 
 

 المخططات البحثية :  -3
 

 

 

 العدد السنة

2015 8987 

2016 7514 

2017 12817 

2018 7859 

2019 7684 

2020 7801 

2021 8399 

 العدد السنة

2015 611 

2016 834 

2017 2381 

2018 3235 

2019 3815 

2020 4101 

2021 5573 

 العدد السنة

2015 523 

2016 614 

2017 726 

2018 730 

2019 1133 

2020 1402 

2021 1581 
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 عمليات االستعارة :  -4

 

 

 أعداد المستعيرين :  -5

 

 

 أعداد المترددين :  -6

 

 

 العدد السنة

2015 942 

2016 1044 

2017 1106 

2018 1134 

2019 1303 

2020 1873 

2021 2119 

 العدد السنة

2015 1349 

2016 977 

2017 830 

2018 958 

2019 1677 

2020 1981 

2021 2794 

 العدد السنة

2015 34777 

2016 79307 

2017 12799 

2018 15238 

2019 95748 

2020 44885 

2021 71141 
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 املشاريع البحثية املشارك هبا: 

البحثي  • املشروع  يف  شر   املشاركة  من  بتاريخ    Minapharm Pharmceuticalsكة  املمول 

 : عنوان  و جاري العمل به   9/2021/ 1

Single center, open Label, controlled Study to assess the safety & efficacy of Oral 

Ciprodiazole® Tablets in pelvi-abdominal infections and following IV antibiotics in 

post-operative period, for pelvi-abdominal surgeries or acute conditions 
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 : بيان بالشراكات مع جهات خارجية 

 اسم االتفاقية  م 
مدة  

 االتفاقية 

تاريخ  

 التوقيع 
 مالحظات 

ــــة   .1 ــــادميي بـــــني جامعـ ــاون اكـ ــ ــــاق تعـ اتفـ

املنوفيــة والتحــالف بــني كــل مــن شــركة 

ـــــد ـــــة ميـ ـــــا وكليـ ـــــيز بنيجرييـ يكا اوفرسـ

ــحية  ــوم الصـ ــة للعلـ ــارات النيجرييـ االمـ

 والتكنولوجيا بوالية كانو بنيجرييا

مخس  

 سنوات 

 م 9/2020/ 1

ــــــس  ــــــة املجلـ موافقـ

ـــات  ـــي للجامعـ االعلـ

 م 22/3/2020بتاريخ  
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الثنائية مع   باالتفاقيات  جهات حكومية وغري حكومية خارج مجهورية  بيان 

 : مصر العربية
 

مدة   سم االتفاقية ا  م 

 االتفاقية 

 املنسق  التجديد  تاريخ التوقيع 

1.  

ــاون  ـــ ــاهم للتعـ ـــ ــذكرة التفـ ـــ مـ

الثنـائي بـني جامعـة املنوفيـة 

 وجامعة اوكاياما باليابان

مخس  

 سنوات 
 م 2010/ 1/ 18

جتديــد اول مــرة يف  •

م ينتهــي 2015ينــاير 

 م2020يف 

ــــاذ  • ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــــارى اختـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ جـ

اجــــراءات التجديــــد 

 لثاين مرة

أ.د/ ابـــراهيم 

ــــاوي  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ طنطـ

 سيدال

2.  

ــاون  ـــ ــاهم للتعـ ـــ ــذكرة التفـ ـــ مـ

العلمــي بــني جامعــة املنوفيــة 

ــة  ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ  IOWAوجامعـ

 بالواليات املتحدة االمريكية

 م 2012/ 1/ 22 ثالث سنوات 

ــي  • ــة علـ ــت املوافقـ متـ

مــد العمــل هبــا مــن 

قبل املجلـس االعلـي 

ــدة  ــــ ـ ـ ـ ــات ملـ ــــ ـ ـ ـ للجامعـ

ثالث سنوات اخـري 

ــــاريخ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ بتـ

 م.17/11/2018

ــرة  • ـــ ـ ــا مـ ــ ـ ـ مت توقيعهـ

ــاريخ  ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــري بتـ ـ ــ ـ ـ ـ اخـ

ــــــ 24/7/2019 ـ ـ ـ دة م ملـ

 ثالث سنوات

 

ـــــر  ـ ـ ـ أ.د/ جعفـ

 عبد الرسول

اتفاقيـــة التعـــاون بـــني كليـــة   .3

االداب جامعة املنوفية وكلية 

ــــة  ــ ـ ـ ـ ــــة والثقافـ ــ ـ ـ ـ االداب واللغـ

نيـودهلي –جواهر الل هنرو  

 اهلند –

  م 2018/ 9/ 17 ثالث سنوات 

 

4.  
ــة  ــاون بـــني جامعـ ــة تعـ اتفاقيـ

ــن  ـــ ـ ــة اوشـ ـــ ـ ــة وجامعـ ـــ ـ املنوفيـ

(Ocean ـــــات ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ( للكليـ

تحــدة املجتمعيــة بالواليــات امل

 االمريكية 

غري حمددة  

 املدة  

وجتدد  

 تلقائيا 

 م  2018/ 9/ 19

موقعــــة بعلــــم املجلــــس 

 االعلي للجامعات 

تؤجل البدء يف الربامج 

اخلاصــة هبــا حــ  يــتم 

جتهيـــز مقـــر هلـــا بنـــاء 

علي خطاب السـيد أ.د/ 
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مدة   سم االتفاقية ا  م 

 االتفاقية 

 املنسق  التجديد  تاريخ التوقيع 

ــة  نائــــب رئــــيس اجلامعــ

ــا  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــات العليـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ للدراسـ

 والبحوث

5.  
مشروع مـذكرة التفـاهم بـني 

ـــــة ـ ـ ــــة اهلندسـ ـ ـ ـ ــــة  كليـ ـ ـ ـ جامعـ

املنوفيـــة وجامعـــة فيلنيـــوس 

 بليتوانيا

 ثالث سنوات 

4 /5 /2017 

3 /5 /2020 

 م 2018/ 9/ 18

 

ــــة عليهـــــ   امتـــــت املوافقـ

 م11/11/2018بتاريخ 

ضــمن مشــروع االحتــاد 

االورويب 

ERASMUS+ 

 

ـــــرف  ـ ـ أ.د/ أشـ

 زين الدين

ــة   .6 ــاهم بـــــني كليـــ ــذكرة تفـــ مـــ

ــــة و  ــــة املنوفيـ ــــوم جامعـ العلـ

 –معهـــد هندســـة العمليـــات 

الصــينية للعلــوم  االكادمييــة

 جبمهورية الصني 

مخس  

 سنوات 
 م 2019/ 4/ 14

جــــارى اخــــذ املوافقــــات 

ــــية  ـ ـ ـ ــــة والسياسـ ـ ـ ـ األمنيـ

 عليها

 

اتفـــاق تعـــاون اكـــادميي بـــني   .7

ــالف  ــة والتحــ ــة املنوفيــ جامعــ

بــني كــل مــن شــركة ميــديكا 

اوفرســــيز بنيجرييــــا وكليــــة 

االمــارات النيجرييــة للعلــوم 

ــــا  ــ ـ ـ ـ ــــــحية والتكنولوجيـ ـ ـ ـ الصـ

 يابوالية كانو بنيجري

مخس  

 سنوات 
 م 2020/ 9/ 1

موافقـة املجلـس االعلـي 

ــاريخ  ـــ ــ ـ ـ ـ ــات بتـ ـــ ــ ـ ـ ـ للجامعـ

 م22/3/2020

 

مــذكرة التفــاهم بــني جامعــة   .8

ــريوس  ــة بـــ ــة وجامعـــ املنوفيـــ

ــروع  ــار مشـــ ــ باليونـــــان ىف اطـ

ــاد األورو   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ االحتـ

ERASMUS+ 

 اربع سنوات 

 م 2020/ 2016
  م 2017/ 4/ 5

 

ـــــرف  ـ ـ أ.د/ أشـ

 زين الدين

مــذكرة التفــاهم بــني جامعــة   .9

ة وجامعـــة جدانســـك املنوفيـــ 

ــروع  ـــ ــار مشـ ــ ـ ــدا ىف اطـ ـــ بوالنـ

ــاد األورو   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ االحتـ

ERASMUS+ 

 ثالث سنوات 

2015 /2018 
 اليوجد 

ـــــاريخ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــــة بتـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ منتهيـ

 م25/10/2018

 

أ.د/ حممـــــود 

 عبد الشايف

مــذكرة التفــاهم بــني جامعــة   .10

املنوفيــة وجامعــة بايلســتوك 

ــروع  ـــ ــار مشـ ــ ـ ــدا ىف اطـ ـــ بوالنـ

 اربع سنوات 

 م 2021/ 2017
 منتهية 2019/ 5/ 15

 

ـــــرف  ـ ـ أ.د/ أشـ

 زين الدين
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مدة   سم االتفاقية ا  م 

 االتفاقية 

 املنسق  التجديد  تاريخ التوقيع 

ــاد االورو   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ االحتـ

ERASMUS+ 
 

مـــذكرة التفـــاهم بـــني كليــــة   .11

ـــــة  ـ ـــــة املنوفيـ ـ ــــوم جبامعـ ـ العلـ

 ومعهد هاربني بالصني

 منتهية م 2018/ 2/ 27 ثالث سنوات 

أ.د/ حممـــــود 

 عيسى

مـــذكرة التفـــاهم بـــني كليــــة   .12

ـــــة  ـ ـ ـــــة املنوفيـ ـ ـ ـــــوم جامعـ ـ ـ العلـ

 وجامعة دار  باجنلترا

(1)   

 سنة 
 منتهية م 2017/ 9/ 30

ــــــن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ت د/ بسـ

 الكفراوى

ــاون   .13 ــاهم للتعــ ــذكرت التفــ مــ

االكادميي والتبادل الطاليب 

ــة  ــوم جامعـــ ــة العلـــ بـــــني كليـــ

املنوفيـة وكليــة العلـوم وكليــة 

ـــــوم  ـ ــــا للعلـ ـ ـ ـــــات العليـ ـ الدراسـ

 جبامعة كيوشو باليابان  

مخس  

 سنوات 
 م 2018/ 3/ 18

ــي  ـــ ـ ــة علـ ـــ ـ ــت املوافقـ ـــ ـ متـ

 م7/12/2021التجديد 

ــــد  ـ ـ أ.د/ حممـ

حممــــود ابــــو 

 احلسن

ــذكرت التفــــ   .14 ــاون مــ اهم للتعــ

االكادميي والتبادل الطاليب 

ــة  ــوم جامعـــ ــة العلـــ بـــــني كليـــ

املنوفيـة وكليــة العلـوم وكليــة 

ـــــوم  ـ ــــا للعلـ ـ ـ ـــــات العليـ ـ الدراسـ

 جبامعة كيوشو باليابان  

مخس  

 سنوات 
 م 2021/ 11/ 27

ــــاريخ  ــل بتـ ــتم التفعيـــ يـــ

 م 1/4/2022

ــــد  ـ ـ أ.د/ حممـ

حممــــود ابــــو 

 احلسن

اتفاقية التعاون العلمـي بـني   .15

ــة املنوفيــــ  ة واجلامعــــة جامعــ

 التكنولوجية السي برومانيا

 منتهية م 2021-2019 ثالث سنوات 

ـــــرف  ـ ـ أ.د/ اشـ

صالح الـدين 

 زين الدين
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Curriculum Vitae 

Personal Details 

Name  :    Ahmed Farag Ahmed El-Kased 

Address :    Office: Gamal Abdul Nasser St., Shebin El-Kom, Menoufia, Egypt.                           

                             Clinic:  9 El-Bosta street, El-Korba, Cairo, Egypt. 

Date of Birth    :    21/ 09 /1968 

Gender  :    Male 

Nationality  :    Egyptian 

Telephone No  :     +2(02) 22904585   (Clinic) 

         +2 (0100) 1533438         &      + 2(0100) 6639418 (Mobile) 

                               +2 (048) 2323303 

E-mail    :     ahmed.elkased@med.menofia.edu.eg & elkased@hotmail.com  

CURRENT POSITION 

• Vice President of Postgraduate Affairs & Research, Menoufia University. 

• Professor of Surgical Oncology and General Surgery, Menoufia University.  

• Consultant of Surgical Oncology Department, Air Force Specialized Hospital, Cairo. 

Membership of Scientific Societies/Organizations 

• International Society of Surgery (ISS)  National Delegate of Egypt, January 2022. 

• Member of High Scientific Committee for Assistant Professors Graduation, 11th Cycle, 

2016-2019. 

• Executive Board Member of Egyptian Society of Surgeons.  

mailto:ahmed.elkased@med.menofia.edu.eg
mailto:elkased@hotmail.com


 ةجـامـعـة املـنـوفـيـــ س ـرئي                                                ـد                                           أ.د/ أحـمـد فــرج القاصــ
 

 

37 

 

• Member of the Royal College of Surgeons MRCS (England) 

• Member of the Egyptian Medical Syndicate (with licence to practice since 1991) 

• Member of the Egyptian Cancer Society 

• Member of the Board of Directors of the Egyptian Society of Cancer Surgeons 

• Founding Member of the Egyptian Society of Head and Neck Surgeons 

• Member of the Egyptian Universities Supreme Council Promotions Board for Surgery 12th 

Cycle (2016-2019) & Reviewer since 2008 till now. 

• Reviewer and editorial Board member of Egyptian Journal of Surgery 

(http://www.ejs.eg.net/). 

• Reviewer and editorial Board member of Ain Shams Journal of Surgery. 

• Reviewer and editorial Board member of Fronteirs In Surgery 

(www.frontiersin.org/journals/surgery) 

• Reviewer and editorial board member of the Ibnosina Journal of Medicine and Biomedical 

Sciences(IJMBS) (www.ijmbs.org  &  ISSN:1947-489X) 

• Associate Editor of the Egyptian Society of Surgical Oncology magazine. 

• Reviewer and editorial Board member of Menoufia Medical Journal (www.mmj.eg.net & 

ISBN/ISSN: 11102098). 

• Member of The European Society of Surgical Oncology 

Medical qualifications 

December, 1989    :   MBBCh, (Graduation Degree of Medicine in Egypt), Cairo  University, Egypt. 

November, 1993    :   Master Degree in General Surgery, Cairo University, Egypt. 

October, 1997         :  Doctorate Degree in General and Cancer Surgery, Cairo University & Menoufia 

University, Egypt. 

http://www.ijmbs.org/
http://www.mmj.eg.net/
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 September 2005    :  Membership of the Royal College of Surgeons, MRCS, (England). 

EMPLOYMENT RECORD 
 

Job Title Description Duration 

  Internship  

Cairo University 

Hospitals 

EGYPT 

 

General Surgery, General Internal 

Medicine, Obst & Gynae, 

Paediatrics, Surgical Oncology, 

Trauma & Emergency, and 

Anaesthesiology 

      

From March, 1990 

to 

March 1991 

  Residency  

National Cancer Institute, Cairo 

University, 

EGYPT 

     Surgical Oncology     From March 1991 

 to 

March 1994 

  Registrar 

Trauma & Emergency Surgery 

Dept, Cairo University Hospitals  

EGYPT 

Rotation In Emergency Surgery. From June 1993 

to 

December 1993 

  Senior Registrar 

Cleopatra Private Hospital, Cairo, 

EGYPT 

General Surgery (with a rotation in 

Urology) 

     From July 1994 

to 

March 1995 

  Senior Registrar   

National Cancer Institute, Cairo 

University, 

EGYPT 

 

Surgical Oncology 

 

From March 1995 

to 

March 1996 

  Assistant Lecturer 

Menoufia University 

Hospitals, EGYPT 

General and Cancer Surgery From March 1996 

to 

March 1998 
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  Lecturer and Consultant 

General and Cancer Surgery 

Menoufia University 

Hospitals, EGYPT 

 

General and Cancer Surgery 

From March 1998  

To April 2003 

  Consultant and Associate 

Professor,General & Surgical 

Oncology 

Menoufia University 

Hospitals, EGYPT 

General and Cancer Surgery From April 2003 

April 2008. 

 

  Professor and Head of 

Department of Surgical Oncology 

and Consultant in Surgical 

Oncology and General Surgery 

Menoufia University 

Hospitals, EGYPT 

General and Cancer Surgery From April 2008 

to date. 

 

  Director of Menoufia 

University Hospitals, EGYPT 

General and Cancer Surgery From June 2009 

to December 2010. 

  Professor and Head of 

General Surgery Department 

Menoufia University, EGYPT 

 

General Surgery From November 2011 

November 2013 

  Dean of Faculty of Medicine 

Menoufia University, EGYPT 

 From December 2013 till 

January 2015. 

  Vice President of 

Postgraduate & Research Affairs 

Menoufia University, EGYPT 

  

From January 2015 

to date. 
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POST-GRADUATE RESEARCH INTERESTS AND PUBLICATIONS 

MASTERS THESIS entitled: 

• “Surgical treatment of thyroid cancer” (CAIRO UNIVERSITY, 1993)  

DOCTORATE THESIS entitled: 

• “Evaluation of the pattern of local recurrence in bladder cancer patients following radical 

cystectomy.” (CAIRO UNIVERSITY, 1997). 

TRAINING COURSES 

• Clinical training visit: Training visit at the Head and Neck Service at the Memorial Sloan 

Kettering Cancer Center, New York - Supervised by Professor Jatin P. Shah, Chief of the 

service (January 1999 - May 1999). 

• ESO Educational Course on Liver Tumors. (European School Of Oncology, March 2000). 

• Clinical Clerkship in the Traumatology and Emergency Surgery department at the Kosevo 

Hospital-Sarajevo-Yugoslavia as part of the international students exchange program. 

1986. 

• Attended most Surgical and Oncologic Conferences held in Egypt in the past few years. 

• Chariman of Bladder Cancer Session, International Cancer Conference, Kualalampour, 

Malysia, May 2010. 

• Advancer Lower GIT Laparoscopy Course, Cusheiri Center for Laparoscopic Training. 

Ninewells Hospital, Dundee, Scotland 2010. 

• International Conference of the European Society of Surgical Oncology, Bordeux, France 

2010. 
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

• Executive board member, Students Scientific Society, Cairo University. 1986 – 1988. 

• Associate editor - "The Scientific Mind" (quarterly magazine of the student's scientific 

society, Cairo University) 1986 - 1988. 

• Secretary-General of the Egyptian Medical Students Association (EMSA) 1987 – 1989. 

• President of the Student's Medical Society, Cairo University. 1988 – 1991. 

• Egyptian delegate to the International Federation of Medical Student's Associations 

General Assembly (IFMSA) and the General Assembly of the Federation of African Medical 

Student's Associations (FAMSA). 1998. 

• National exchange officer in charge of coordinating the Egyptian International Student's 

Exchange Program. 1988-1989. 

• Medical students’ representative at the National Conference on Medical Education held at 

Cairo University. 1989. 

• I was involved in the organization of several national conferences in Egypt as part of 

student activities. 1986-1991. 
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 بيان بالرسائل العلمية الىت أشرف عليها 

 السيد أ.د/ أمحد فرج أمحد القاصد

 امعة املنوفية كلية الطب ج   –األستاذ بقسم اجلراحة العامة  

 العنوان باللغة االنجليزية  إسم الباحث  الدرجة  التخصص  م
العنوان باللغة  

 العربية
 السنة 

1.  Forensic 

Medicine 

M D  امحد حممد

السباعي  

 حممد 

Vitamig c in the 

treatment of some 

common poisons in 

egypt. 

بعض السموم 

 يف مصر  الدارجة

1986 

2.  General 

Surgery 

MSc مد صربي حم

 عمار

Pathogenesis of 

constipation in anal 

fissure. 

املرضي   املنشأ

مرضى   يف لالمساك 

 الشرجيالشرخ 

2001 

3.  General 

Surgery 

MSc  امحد محدي

 عيانه

Laser applications in 

cardiothoracic surgery. 

تطبيقات الليزر يف  

جراحه القلب 

 والصدر 

2005 

4.  General 

Surgery 

MSc  امحد

فرجاين 

صابر عبد 

 الل 

Prediction and risk 

factors of mortality in 

burn patients in 

menoufiya university 

burn center. 

معرفه العوامل  

  يف   الوفاة   إيلاملادية 

مرض احلروق  

بقسم احلروق 

 جبامعة املنوفية 

2005 

5.  General 

Surgery 

M D  امحد حممد

 زيدان

Gore-tex vascular 

grafts as an option for 

bile ductinjury repair : 

experimental study in 

dogs 

استخدام رقعه  

جور تكس الدموية  

 إلصالحكبديل 

القناة  إصابة  رضوخ

.دراسة  0املرارية

جتريبية علي 

 الكالب

2006 

6.  General 

Surgery 

MSc   امحد ثروت

 امحد نصار 

Prevalence of 

helicobacter pylori in 

different types of 

gastroduodenal 

lesions. 

معدل انتشار  

البكتريا يف خمتلف 

  املعدة   أمراض أنواع 

 عشر  واالثىن

2007 

7.  Radiodiagnosis M D   طارق فوزي

 عبد الال

Extracolonic findings 

in patines undergoing 

ت خارج املشاهدا

القولون للمرضي  

2007 
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 العنوان باللغة االنجليزية  إسم الباحث  الدرجة  التخصص  م
العنوان باللغة  

 العربية
 السنة 

abdomino-pelvic ct for 

suspected colorectal 

carcinoma 

الذين يتم عمل 

مقطعية على  أشعه

البطن واحلوض  

هلم االحتمال  

بسرطان  إصابتهم

 القولون واملستقيم

8.  General 

Surgery 

M D   طارق حميي

 السيد راجح 

Gejunal pouch 

reconstruction versus 

oux-en-y 

esophagojejunostomy 

after total 

gastrectomyb for 

stomach cancer 

  إعادة مقارنه بني 

بناء هيكل املعدة  

بعمل مستودع من 

من   ألصائمي اجلزء 

وجمرد   األمعاء

عمل وصله بني 

واجلزء   املريء

مى من  ئالصا

بعد عملية  األمعاء

الكلى   االستئصال

حاالت   يف للمعدة 

 سرطان املعدة

2007 

9.  General 

Surgery 

MSc   عاصم فايد

مصطفي  

 حممد 

Chronic liver disease 

as risk factors of 

venous 

thromboembolism.\ 

مرض الكبد املزمن 

يف   خطورة كعامل 

 باألوردةختثر الدم 

2007 

10.  General 

Surgery 

MSc   مدحت حممد

 رضا ناشي

Present status in 

management of 

empyema thoracis . 

الوضع احلايل يف  

عالج التجمع 

الصديدي 

 بالتجويف البلوري

2007 

11.  Pathology MSc  شريين فتحي

حممود 

 اجلدي

Galectin-3 expressian 

in thyroid lesians 

 3-اجلالتني   إظهار

  الغدة   أمراضيف 

 الدرقية 

2008 

12.  General 

Surgery 

MSc  حممد

ابراهيم 

 الوكيل 

Total versus subtotal 

thyroidectomy in cases 

of thyrotoxicosis 

مقارنة بني  دراسة

الكلي   الاالستئص

للغدة   واجلزئي 

عالج   يف الدرقية  

تضخم الغدة  

 الدرقية النشطة 

2008 

13.  Obstetrics & 

Gynecology 

MSc   عمرو عاطف

عبد السميع 

The impact of 

intrauterine devices on 

مقارنة بني  دراسة

الفتق  إصالح

2010 
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 العنوان باللغة االنجليزية  إسم الباحث  الدرجة  التخصص  م
العنوان باللغة  

 العربية
 السنة 

االريب املرجتع او   subsequent fertility غالية  أبو

املزدوج من خارج  

  الربيتوينشاء الغ

  إصالحهوبني 

جراحيا باستخدام 

 الشبكة اجلراحية 

14.  General 

Surgery 

MSc  حممد السيد

مغاوري  

 بركات

Tension-free mesh 

repair of inguinal 

hernia versus repair 

with undetached strip 

of external oblique 

aponeurosis 

الفتق  إصالح

االريب بشبكه غري 

مقارنة   مشدودة 

جبزء من  بإصالحه

  األمامية العضلة 

 للبطن  املائلة

2010 

15.  Ophthalmology MSc  تيسري صابر

 عبد ربه 

Resistant corneal ulcer 

: etiology and 

management 

حبثية   دراسة

ملعرفة دور  

اهليبارين ذي الوزن  

اجلزياى املنخفض  

 مرضى السرطان  يف 

2011 

16.  General 

Surgery 

MSc د  حممد سي

امحد 

 العوضي 

Outcome of colonic 

anastomosis in 

prepared and 

unprepared colon 

ملقارنة   دراسة

عمليات   نتائج

التوصيل القولون  

يف مرضى مت  

حتضري القولون  

مل   وآخرونهلم 

يتم هلم حتضري  

 القولون

2011 

17.  General 

Surgery 

MSc   امحد بنداري

 امحد فرج

Comparative study 

between karydakis and 

modified karydakis 

techniques in the 

treatment of pilonidal 

sinus versus excising 

and covering with 

dufourmentel flap 

مقارنه بني 

الناصور   استئصال

العصعصي وغلقه 

اوليا جار وسطيا  

والطريقة املعدلة  

  االستئصالهلا مع 

الكلى وتغطيتها 

بشرحية على شكل 

 ل  حرف

2012 

18.  General 

Surgery 

M D  امحد حممد

فوزي علي  

 عبد الل

Different surgical 

modalities for groin 

reconstruction 

  اجلراحيةالطرق 

املختلفة الستعاضة  

 املنطقة االربية 

2012 
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 العنوان باللغة االنجليزية  إسم الباحث  الدرجة  التخصص  م
العنوان باللغة  

 العربية
 السنة 

19.  General 

Surgery 

M D  صبحي حممد

عبد ربه 

 مخيس 

Clinical outcome after 

d1 vs. D2 gastrectomy 

for treatment of gastric 

cancer 

 إكلينيكيةمقارنه 

  االستئصال لنتائج

التقليدي للمعدة 

املتضمن للمحطة 

من العقد   األوىل

الليمفاوية  

املمتد  واالستئصال

للمعدة املتضمن 

تشريح املحطة  

الثانية من العقد  

الليمفاوية ىف  

حاالت سرطان  

 املعدة 

2012 

20.  General 

Surgery 

MSc عبد الل  

صالح الدين  

 عبد الل

Feasibility of 

conservative breast 

surgery and axillary 

evacuation through 

single incision 

  إجراء  جدوى

  الثديجراحه 

التحفظية  

والتفريغ االبطى  

 من خالل شق واحد 

2012 

21.  General 

Surgery 

MSc   حممود امحد

 صاحل

The effect of peripheral 

ligation of inferior 

thyroid artery on 

parathyroid function 

after bilateral thyroid 

surgery 

ربط  تأثري

الشريان الدرقي  

السفلى على 

اجلار    الغدة  وظائف

درقية بعد  

  الثنائية اجلراحات 

 للغدة الدرقية 

2012 

22.  General 

Surgery 

MSc  هاين

مصطفي  

 الزهريي

Involvement of nipple-

areola complex in 

cases suitable for skin 

sparing mastectomy 

حلمة الثدي   أصابه

حاالت   يف واهلالة  

  الثديسرطان 

هذه  ومالئمة

  االستئصال احلاالت 

مع احلفاظ   الثدي

 على اجللد 

2012 

23.  General 

Surgery 

MSc  السيد

ابراهيم عبد 

احلميد 

 مرعي 

Reverse mapping and 

ligation of axillary 

lymphatics as a 

method of prevention 

of seroma formation 

after modified radical 

التخطيط املنعكس  

وربط االوعيه  

الليمفاوية االبطية  

كوسيلة للحد من 

تكون التورم املصلي  

 االستئصالبعد 

2013 
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 العنوان باللغة االنجليزية  إسم الباحث  الدرجة  التخصص  م
العنوان باللغة  

 العربية
 السنة 

mastectomy املعدل   اجلذري

 للثدي

24.  General 

Surgery 

MSc  حازم حممد

جوده 

 السنطاوي 

Retro-muscular versus 

onlay mesh repair in 

the treatment of ventral 

incisional hernia 

بني وضع   املقارنة 

الشبكة خلف 

عضالت جدار  

البطن وبني وضع  

يف    أمامهاالشبكة 

عالج الفتق 

 اجلراحي 

2013 

25.  General 

Surgery 

MSc  حممد

ابراهيم 

 حبريي

Pleural effusion post 

CABG 

 للورىالباالنسكاب 

ما بعد جراحه 

القلب لتوصيل 

 شرايني تاجية

2013 

26.  General 

Surgery 

M D   حممود مجال

الدين حممود 

 حجاج

Laparoscopic-assisted 

abdomino - perineal 

resection for low rectal 

carcinoma 

الكلي   االستئصال

للمستقيم والشرج 

باستخدام املنظار  

املساعد ىف عالج  

سرطان اجلزء  

 سفل للمستقيم اال

2013 

27.  General 

Surgery 

M D   طارق

حسانني عبد 

 أبو العزيز

 النصر

Bilateral central lymph 

node dissection with 

thyroidectomy for 

papillary thyroid 

cancer 

العقد  استئصال

الوسطي   الليمفاوية

الغدة   استئصالمع 

الدرقية يف سرطان  

الغدة الدرقية  

 احلليمى 

2014 

28.  General 

Surgery 

MSc   حممود علي

  العاطىعبد 

 الزالل 

Review of Stapler 

Anastomosis versus 

Hand Sewn in 

Colectomy 

عملية   دراسة

للمقارنة بني  

استخدام الدباسة  

اجلراحية و  

اخلياطة اليدوية  

  استئصال  أمراضيف 

 القولون

2014 

29.  Plastic surgery M D  امحد عبد

العزيز عباس 

 علب حممد ت

Deep Inferior epigastric 

perforator flap versus 

transverse rectus 

abdominis 

myocutaneous flap in 

مقارنه بني 

السديلة الثاقبة  

الشرسوفية 

العميقة السفلي  

وسديلة العضلة  

2015 
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 العنوان باللغة االنجليزية  إسم الباحث  الدرجة  التخصص  م
العنوان باللغة  

 العربية
 السنة 

breast reconstruction  العرضية املستقيمة

  إعادةالبطنية ىف 

 الثدي بناء 

30.  General 

Surgery 

MSc   حسام عاطف

 نوير

Value of Preoperative 

and Operative Staging 

of Endometrial 

Carcinoma 

قيمه التدريج قبل  

اجلراحة والتدريج  

اجلراحي لسرطان  

 بطانة الرحم 

2015 

31.  General 

Surgery 

M D  حممد حامد

عبد الستار 

 املليجي 

the role of pelvic and 

para aortic 

lymphadenectomy in 

gynecological 

malignancies 

الدور العالجي  

الغدد   الستئصال

  الليمفاوية

باحلوض واجلار  

يف عالج   أورطية 

 النساء أورام 

2015 

32.  General 

Surgery 

MSc  حممد عبد

القادر امحد 

 املنشاوي 

Uncomplicated 

Laparoscopic 

Cholecystectomy To 

Drain Or Not To Drain? 

هل هناك حاجه 

تخدم الدرنقة  الس

 استئصالبعد 

املرارة باملنظار يف  

احلاالت غري  

 العقدة؟

2015 

33.  General 

surgery 

MSc   حممد كمال

 احلنفي

Comparative study 

between High ligation 

versus low ligation of 

the inferior mesenteric 

artery in colorectal 

cancer 

دراسه مقارنة بني  

الربط العلوي  

ابل الربط مق

السفلي للشريان 

املساريقي السفلي  

يف سرطان القولون  

 و املستقيم

2015 

34.  General 

Surgery 

M D  هشام عبد

العزيز عبد  

 احلميد 

Laparoscopic 

ultrasound versus 

intraoperative 

cholangiogram in 

patient with history of 

calcular obstructive 

jaundice 

موجات فوق  

باملنظار   يةالصوت

اجلراحي مقابل  

تصوير القنوات  

املرارية داخل  

العملية يف مريض  

كان يعاين من  

انسداد يف القنوات  

 املرارية 

2015 

35.  General 

Surgery 

MSc  امحد صبحي

امحد حممد 

Evaluation of Sentinel 

Lymph Node Biopsy 

 خزعةتقييم 

العقدة الليمفاوية  

2016 
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 العنوان باللغة االنجليزية  إسم الباحث  الدرجة  التخصص  م
العنوان باللغة  

 العربية
 السنة 

 after Neoadjuvant بدر

Chemotherapy in 

Locally Advanced 

Breast Cancer 

احلارسة بعد 

  الكيميائي العالج 

قبل اجلراحة يف  

سرطان الثدي  

 املتقدم

36.  General 

Surgery 

MSc  امحد حممد

سامل حممد  

 حيي

Role of oral therapy in 

management of partial 

adhesive small-bowel 

obstruction 

دور بعض االدويه  

عن  أخذتاليت 

  يف طريق الفم  

معاجلة االنسداد  

  اجلزئي املعوي

 نتيجة االلتصاقات 

2016 

37.  General 

Surgery 

MSc امحد  أسامه

عبد القادر  

 جرب

Evaluation of 

oncoplastic techniques 

for resection of a 

malignant mass in the 

upper half of the breast 

تقييم تقنيات  

  األورامجراحات 

 يليةالتجم

ورم   الستئصال

خبيث بالنصف 

 العلوي من الثدي 

2016 

38.  General 

Surgery 

MSc رفعت   اسأمه

حممد امحد 

 عويضه

Evaluation Of The Role 

Of Methylene Blue To 

Improve Lymph Node 

Harvest In Rectal 

Cancer (Ex-Vivo Study) 

تقييم دور امليثيلني  

لتحسني  األزرق

حصاد العقد  

ه يف سرطان  الليمفي

املستقيم دراسة  

 خارج اجلسم

2016 

39.  General 

Surgery 

M D حممد  أمريه

 الفقي

Apical lymph node 

dissection of the 

inferior mesenteric 

artery with 

preservation of left 

colic artery in 

colorectal cancer 

تشريح الغدة  

القميه  الليمفاوية

حول الشريان  

السفلي  املساريقي 

على   املحافظةمع 

الشريان القولوين  

االيسر يف حاالت  

سرطان القولون و  

 املستقيم 

2016 

40.  General 

Surgery 

MSc   حنان علي

 علي داود 

Reconstruction of 

Defects in the Lower 

Third Of The Nose after 

Tumor Excision 

اعاده بناء الثلث  

بعد  لألنفالسفلي 

 ورم  إزالة

2016 

41.  General MSc   مصطفيEmergency 2016السريرية   الصورة 
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 العنوان باللغة االنجليزية  إسم الباحث  الدرجة  التخصص  م
العنوان باللغة  

 العربية
 السنة 

Surgery عبد   رأفت

 العظيم امحد

Presentation of 

Colorectal Tumors: 

Evaluation of short 

term outcome 

  الطارئة املرضية 

ملرضي سرطان  

القولون واملستقيم :  

تقييم قصري املدى  

 للنتائج

42.  General 

Surgery 

MSc  امحد جالل

 مازن 

Evaluation of 

Hypocalcaemia after 

Surgical Treatment of 

Malignant Thyroid 

Tumors 

تقييم حدوث نقص 

الكالسيوم بالدم ما  

بعد العالج 

  لألورام اجلراحي 

للغدة   اخلبيثة

 الدرقية 

2017 

43.  General 

Surgery 

MSc  امحد خليل

 سلطان

scoring system to 

predict difficult 

laparoscopic 

cholecystectomy 

تسجيليه  دراسة

للتنبؤ بصعوبات 

  املرارة استئصال 

 باملنظار 

2017 

44.  General 

Surgery 

MSc   كرمي حممد

صالح الدين  

 اخلطيب

Role of Primary 

Disease Resection of 

Breast Cancer in 

Metastatic Patients 

دور استئصال الورم  

حاالت   يف األساسي 

  الثديسرطان 

 املنتشر

2017 

45.  General 

Surgery 

M D   هشام يونس

 حامد زايد

Evaluation of 

esophagojejunostomy 

with double tract 

reconstruction after 

proximal gastrectomy 

in gastric cancer 

دراسة لتقييم  

ختليق مسار مزدوج  

للطعام الستعادة  

مسار القناة  

اهلضمية بعد 

استئصال اجلزء  

  من املعدة  العلوي

بسبب اصابتة  

 بسرطان املعدة

2017 

46.  General 

Surgery 

M D  جالل حممد

 عبد القوي

Evaluation of the Role 

of Neoadjuvant 

Chemotherapy in 

Management of Rectal 

Cancer 

تقييم جدوى  

العالج االكيماوى  

  يف   قبل اجلراحة

  أورام حاالت 

 املستقيم 

2018 

47.  General 

Surgery 

MSc شريف حممد  

 أكرم 

Evaluation Of the 

”Round Block’ 

technique in early 

Breast Cancer 

تقييم طريقه 

الراوند بلوك يف  

  أوراماستئصال 

 الثدي احلديثة 

2018 
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 العنوان باللغة االنجليزية  إسم الباحث  الدرجة  التخصص  م
العنوان باللغة  

 العربية
 السنة 

48.  General 

Surgery 

M D   عبد الل

صالح الدين  

 عبد الل

Comparative study 

between isolated loop 

reconstruction and 

conventional 

reconstruction after 

pancreaticoduodenect

omy 

توصيل   إعادة

البنكرياس مع  

بطريقة رو   األمعاء

بعد استئصال 

  واالثىنالبنكرياس 

 عشر

2018 

49.  General 

Surgery 

MSc   فهمي فوزي

فهمي حممد 

 مطاوع 

The Bowel Injury 

Prediction Score for 

Early Surgical 

Intervention in Blunt 

Bowel Injury 

التنبؤ بإصابات  

للتدخل   األمعاء

اجلراحي املبكر يف  

  اإلصابةحاالت 

 الغري حادة لألمعاء

2018 

50.  General 

Surgery 

M D  حممد

مصطفي  

 امحد العليمي 

Incidence of 

Metastases to Facial 

Lymph Nodes in 

Patients with 

Carcinoma of Head and 

Neck 

معدل إنتشار  

  الرأسسرطان 

للغدد  قبة والر

 الوجيهة

2018 

51.  General 

Surgery 

MSc   امساء حممد

يشري 

ابراهيم 

 احلنطور 

Preoperative thyroid 

stimulating hormone 

level as risk factor for 

differentiated thyroid 

cancer 

نشبه اهلرمون  

املحفز للغدة 

الدرقية قبل  

العملية كعامل  

خطر لشرطان  

الغدة الدرقية  

 يناملتبا

2019 

52.  General 

Surgery 

M D حممد  أمريه

عبد املنعم  

 الفقي

Apical lymph node 

dissection of the 

inferior mesenteric 

artery with 

preservation of left 

colic artery in 

colorectal cancer 

  الغدة تشريح 

القمية   الليمفاوية

حول الشريان  

املساريقي السفلى  

مع احلفاظ على 

  القولوينشريان ال

االيسر يف حاالت  

سرطان القولون و  

 املستقيم 

2019 

53.  General 

Surgery 

M D  حممد بكر

غريب 

 اجليزاوي

Impact of Neoadjuvant 

Chemoradiation on 

Pathologic Response 

and Survival of 

اثر العالج  

الكيماوي  

واإلشعاعي علي  

 االستجابة

2019 
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 العنوان باللغة االنجليزية  إسم الباحث  الدرجة  التخصص  م
العنوان باللغة  

 العربية
 السنة 

Patients with Rectal 

Cancer 

باثولوجية  ال

والبقاء على قيد  

احلياة ملرضى اورام  

 املستقيم 

54.  General 

Surgery 

M D   حممد كمال

 احلنفي

Laparoscopic versus 

open total mesorectal 

excision in rectal 

cancers 

استخدام املنظار  

اجلراحي مقابل  

  يف اجلراحيالفتح 

الكامل   االستئصال

للمسراق ىف سرطان  

 املستقيم 

2020 

55.  General 

Surgery 

MSc   حممود عباس

 عبد الشايف

Skin Sparing 

Mastectomy with 

Immediate Latissimus 

Dorsi Flap 

Reconstruction versus 

Delayed 

Reconstruction after 

Modified radical 

Mastectomy 

استئصال الثدي مع  

جتنيب اجللد  

بناؤه   وأعاده

الفوري   باالستخدام

الظهرية   للعضلة

العريضة مقارنة  

بإعادة بناء الثدي  

الالحق بعد  

استئصال الثدي  

 التوسعي املعدل

2020 

56.  General 

Surgery 

M D   مجعه عبد

النيب 

 العسكري

Prevention of a 

parastomal hernia with 

a prosthetic mesh in 

patients undergoing 

permanent end-

colostomy 

الوقاية من الفتق  

جاور لفتحة  امل

الرباز اجلانبية  

بوضع شبكة 

اصطناعية يف  

املرضى الذين 

خيضعون لفغر  

هناية القولون  

 الدائم 

2021 

57.  General 

Surgery 

M D فاطمة  

 مابراهي

 يوسف حممد 

0Evaluation of Role of 

Preoperative 

Chemotherapy for 

carcinoma of the 

Gastro-esophageal 

junction 

الج  تقييم دور الع

الكيمائي قبل  

لسرطان   ةاجلراح

تقاطع املريء  

 واملعدة

2021 
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 : املنشورة  األحباث العلميةقائمة ب
Comparative study between'onlay'and'sublay'hernioplasty in the 
treatment of uncomplicated ventral hernia 
AH Ibrahim, AS El-Gammal, MMM Heikal 
Menoufia Medical Journal 28 (1), 11 

26 2015 

Galectin-3 immunostaining in cytological and histopathological diagnosis 
of thyroid lesions. 
EGSF Aiad HA1, Kandil MA, Asaad NY, El-Kased AM 
J Egypt Natl Canc Inst. 2008 Mar;20(1):36-46. 20 (1), 36-46 

19* 2008 

Evaluation of Bax and Bak gene mutations and expression in breast 
cancer 
NM Kholoussi, SEH El-Nabi, NN Esmaiel, A El-Bary, N Mohamed, ... 
BioMed research international 2014 

18 2014 

Evaluation of retromuscular mesh repair technique for treatment of 
ventral incisional hernia 
HMS Hazem M. Goda El-Santawy, Alaa Abd El-Azeem El-Sisy, Ahmad 
Sabry El ... 
Menoufia Medical Journal 27 (1), 226-229 

18 2014 

Pattern and Distribution of Lymph Node Metastases in Papillary Thyroid 
Cancer 
MMK Hossam A El-Foll, Hesham I El-Sebaey, Ahmad F El-Kased, Ali 
Hendawy 
J Clin Exp Pathol 5 (1) 

17 2015 

Pattern and distribution of lymph node metastases in papillary thyroid 
cancer 
HA El-Foll, HI El-Sebaey, AF El-Kased, A Hendawy, MM Kamel 
J Clin Exp Pathol 5 (204), 2161-0681.1000204 

17 2015 

Retrospective study of mortality and causes of death in Menofia 
University Burn Center 
AM El Mehrat, FM Ghareeb, TF Keshk, YM El Sheikh, AH Ibrahim 
Menoufia Medical Journal 27 (2), 290 

9  2014 

Religious concepts in organ transplantation 
H Abdeldayem, AF El-Kased, A Elshaarawy, ES Hammad, O Al-Haddad, ... 
Frontiers in transplantology, 1-22 

6  2016 

Evaluation of the round block technique in early breast cancer 
SM Akram, AF El Kased, HAEK El Fol, MG Hagag 
The Egyptian Journal of Surgery 37 (2), 256 

5  2018 

Adult Pancreatic Neuroblastoma, an Unusual Site and Fatal Outcome 5  2012 
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MD Asmaa Gaber Abdou , Nancy Youssef Asaad, Ahmed Elkased, Hala 
Said 
Pathology & Oncology Research 18 (2), 239-243 

Does neoadjuvant chemotherapy increase breast conservation in 
operable breast cancer: an Egyptian experience 
N Abdel-Bary, AF El-Kased, HAZ Aiad 
ecancermedicalscience 3 

5  2009 

The relationship between primary tumour thicknesses in cancers of the 
oral cavity to subsequent lymph node metastasis 
A Fawzy, M Sabry, A Sabry, H El Fol, A El Kased 
International Surgery Journal 4 (9), 2957-2966 

2  2017 

Protection of femoral vessels and vascular grafts after inguinal 
lymphadenectomy or femoral bypass by using prophylactic routine 
sartorius muscle flap shield coverage 
A Fawzy, A Gaber, H Abugruidah, A El Kased 
International Surgery Journal 4 (7), 2157-2163 

2  2017 

Tolerance in organ transplantation 
L Boucault, S Bézie, J Ossart, C Guillonneau 
Frontiers in Transplantology, 47-87 

2  2016 

Viral Transmission in Organ Transplantation: The Importance of Risk 
Assessment 
C Baleriola, WD Rawlinson 
Frontiers in Transplantology 

2  2016 

Embryonic organ transplantation: the new era of xenotransplantation 
X García-Domínguez, CD Vera-Donoso, L García-Valero, JS Vicente, ... 
Frontiers in transplantology, 26-46 

2  2016 

Use of the inferiorly based rectus abdominis myocutaneous flap for 
reconstruction of large groin defects following tumour resection 
El-Kased AF 
Sc. J. Az. Med. Fac. (Girls) 22 (2), 97-108 

2  2002 

Outcomes of paramedian forehead flap for reconstruction of large nasal 
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ESO AbdelAtty MY, Omar A, El-Kased AF, El-Shakhs S, El-Arini A, 
Abdelhady A ... 
Sc. J. Az. Med. Fac. (Girls) 14 (2), 177-183 

 
2001 

Prediction of hemorrhage in patients with esophageal varices: a 
computerized prognostic model 
NAH Kohla S, El-Kased AF, Leithy M, AbdelAtty MY, El-Said MA, Bedair A 
... 
Menoufia Medical Journal 14 (2), 113-120 

 
2001 

Analysis of prognostic factors in adult patients with localized soft tissue 
sarcomas of the extremities 
EKAF El-Arini A 
Presented at the 19th summer meeting of the Egyptian Society of 
Surgeons … 

 
2001 

Capecitabine and concurrent radiation in patients with locally advanced 
irresectable pancreatic cancer 
HA Hashem T, El-Arini A, Gad H, El-Kased AF, Gad A 
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2001 

Total mesorectal excision in treatment of middle and lower third rectal 
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AbdelKader S 
The Egyptian Journal of Surgery 19 (4), 337-343 
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 املؤلفات العلمية: 
 تاريخ النشر جهة النشر إسم الكتاب م

1 Organ Transplantation InTech May 2016 

2 religious concepts in organ 

transplantation 

InTech May 2016 

3 Duties and Obligations in Research 

and Publications 

LAP Lambert Academic May 2016 

 March 2016 مطبعة النجاح أخالقيات البحث العلمي و النشر 4

5 Menoufia university guide 

book:Etiquette and Ethics in 

Research and publication 

 March 2016 مطبعة النجاح

6 Recent Trends in Mastalgia LAP Lambert Academic April 2012 
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بيان تفصيلي بتحكيم األحباث العلمية و مناقشة  

 الرسائل

 

 

 

 

 

 

 



 ةجـامـعـة املـنـوفـيـــ س ـرئي                                                ـد                                           أ.د/ أحـمـد فــرج القاصــ
 

 

66 

 

 :املتنوعية ملقاالت باجملالت العلميةحتكيم ا

No. Title Journal Date 

1 Laparoscopic common bile duct exploration. Nine 

years’ experience from a single centre 

Frontiers in Surgery Feb. 2016 

2 Anal Sphincter Augmentation Using Biological 

Material 

Frontiers in surgery 

 

Nov. 2015 

 

3 Rectopexy for rectal prolapsed Frontiers in Surgery Apr. 2015 

4 Comparative Study Between Primary Versus 

Delayed Peripheral Nerves Repair After Various 

Types Of Injury 

Menoufia Medical 

Journal 
Sep. 2013 

5 Evaluation of total thyroidectomy in benign 

thyroid diseases 

Menoufia Medical 

Journal 
July 2013 

6 Late Outcome of Children after Single Stage 

Transanal Endorectal Pull-Through for 

Hirschsprung’s Disease 

Menoufia Medical 

Journal 
June 2013 

7 Evaluation of different methods of mesh fixation 

during laproscopic (TEP) inguinal hernioplasty 

Menoufia Medical 

Journal 
June 2013 

8 In-Rolling closure technique in the treatment of 

pilonidal sinus 

Menoufia Medical 

Journal 
May 2013 

9 Study of the uses of fibrin glue in treatment of all 

types of anal fistula 

Menoufia Medical 

Journal 
May 2013 
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10 
Abdominal pain in pediatric age groups 

Menoufia Medical 

Journal 
April 2013 

 حتكيم املقاالت باللجان العلمية:

No. Title Journal Date 

1.  Outcome of General Surgical Emergent and 

Urgent Elective Procedures in COVID-19 patients 

in Ain Shams University El-Obour Hospital 

International 

Journal of Surgery 

& Medicine 

14-Feb-22 

2.  Pre-operative Carbohydrate Load and Early post-

operative Feeding for decreasing post-operative 

stress response. 

JSM General 

Surgery: Cases and 

Images 

6-Feb-22 

3.  Evaluation of intra-corporeal ligation of the 

mesoappendix during laparoscopic appendectomy 

versus the use of energy devices: A comparative 

study 

IJSS Journal of 

Surgery 
1-Feb-22 

4.  Laparoscopic Intraperitoneal Onlay mesh Vs open 

Hernioplasty in ventral hernias treatment: A non-

randomized controlled trial 

Disease of the 

Colon and Rectum 
14-Jan-22 

5.  Sigmoid Volvulus in a pregnant female; Case 

presentation 

World Journal of 

Plastic Surgery 
3-Jan-22 

6.  Neutrophil to C-reactive Protein Ratio and 

Lymphocyte to C-reactive Protein Ratio can be a 

predictor for severity of acute appendicitis 

Turkish Journal of 

Surgery  
27-Dec-21 
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7.  Prospective comparative study between Open 

perforator preserving anterior component 

separation and Transversus abdominis release 

operation in patients with large midline incisional 

hernia 

Kasr El Aini Journal 

of Surgery 
23-Nov-21 

8.  Hand – Sewn Laparoscopic TAPP Repair with Local 

Tumescent Injection for Inguinal Hernia Repair, a 

Prospective Comparative Study 

World Journal of 

Oncology  
17-Oct-21 

9.  Comparison between outcome after laparoscopic 

Heller’s myotomy with Dor fundoplication in 

patients who had or had not undergone previous 

trials of endoscopic balloon dilatation for cardiac 

achalasia 

Gulf Journal of 

Surgery 
20-Jun-21 

10.  Laparoscopic vs. Conservative Treatment of 

Appendicular Mass: Outcome and Benefit 

Comparisons 

World Journal of 

Surgery   
30-Mar-21 

11.  Outcome of Negative pressure wound therapy 

(NPWT) to conventional wound dressings in 

diabetic foot wound healing 

Minimally Invasive 

Surgery 
21-Mar-21 

12.  
Acute nonspecific abdominal pain, Laparoscopy, 

Observation. 

World Journal of 

Emergency 

Medicine 

1-Feb-21 

13.  Operative versus non-operative techniques in 

emergency management of iatrogenic esophageal 

Kasr El Aini Journal 

of Surgery 
5-Jan-21 
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perforations 

14.  Strategies and trends in the management of Blunt 

liver Trauma Ain Shams University experience 

Breast Disease 

Journal  
2-Jan-21 

15.  The Role Of Laparoscopy In The Management Of 

Patients With Isolated Blunt Abdominal Trauma 

Middle East 

Journal of Cancer 
18-Dec-20 

16.  Cytoreductive Surgery and Hyperthermic 

Intraperitoneal Chemotherapy in Appendix 

Cancer: A Single-Center Study 

Middle East 

Journal of Cancer 
8-Nov-20 

17.  The Difference between Harmonic Shear vs 

Electrocautery in Fundus First Laparoscopic 

Cholecystectomy in Acute Cholecystitis. A 

Comparative Study 

San Jalen, Vienna, 

Austria Conference  
8-Nov-20 

18.  
Role of biomarkers in acute appendicitis 

Egyptian Journal 

Of Surgery 
20-Oct-20 

19.  Pattern and Outcome of the Different levels of 

Polytrauma Patients in Canal and Sinai Area, 

Egypt 

Egyptian Journal 

Of Surgery 
20-Oct-20 

20.  Massive ventral hernia with small bowel 

obstruction in a cirrhotic patient: Case report and 

review of the literature. 

Egyptian Journal 

Of Surgery 
15-Aug-20 

21.  Management of Medium and Large Midline 

Incisional Hernia, Double Mesh Modification of 

Chevrel’s Technique Versus On lay Mesh 

Hernioplasty, A Comparative Study. 

Ain Shams Journal 

of Surgery 
21-Jun-20 
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22.  Early Outcome of Darn Repair versus Lichtenstein 

Mesh Hernioplasty for Open Primary 

Uncomplicated Inguinal Hernia 

Archieves of 

Otolaryngology & 

Rhinology 

11-Mar-20 

23.  The validity of Modified Alvarado score as a 

predictor tool for diagnosis of acute appendicitis 
BMC Oral Health 27-Feb-20 

24.  Comparison between Australasian Triage Scale 

and Emergency Severity Index 

Medical Journal of 

Cairo University 
05-Jan-20 

25.  Bilateral Lichtenstein tension free repair of 

inguinal hernia and testicular function; a 

prospective clinical trial 

Clinical Medicine 

Insights: 

Gastroenterology 

15-Dec-19 

26.  Challenges in management of intestinal 

perforation by blunt abdominal trauma (urgent 

surgery versus conservative surgery) 

Breast Cancer: 

Targets and 

Therapy 

27-Oct-19 

27.  Role of Inferior Vena Cava Ultrasound in Diagnosis 

of Shock in Trauma Patients 

The Egyptian 

Journal of Surgery 
02-Oct-19 

28.  Evaluation of the effect of local anesthetic wound 

infiltration and intra peritoneal instillation on 

pain after laparoscopic cholecystectomy 

Breast Cancer: 

Targets and 

Therapy 

06-May-19 

29.  
Validation of Revised Trauma Score (RTS) in the 

emergency department of Kasr Alainy  

American Journal 

of Breast Cancer 

Research 

17-Apr-19 

30.  Conservative Management of Penetrating 

Abdominal Trauma (Stab wound) 

The Egyptian 

Journal of Surgery 
03-Apr-19 
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31.  Application of cyanoacrylate for mesh fixation in 

open inguinal hernia repair  

Forum of Clinical 

Oncology 
31-Aug-18 

32.  Evaluation of post-operative use of depilating 

creams on incidence of recurrence after surgical 

treatment of chronic pilonidal sinus 

World Journal of 

Surgical Oncology 
01-Aug-18 

33.  Comparative Study Between Graham’s 

Omentopexy And Modified Graham’s 

Omentopexy in Treatment Of Perforated 

Duodenal Ulcers  

Surgical Science 15-Apr-18 

34.  Onlay hernioplasty versus Rives–Stoppa repair for 

paraumbilical hernia associated with divarication 

of recti in diabetics in terms of recurrence and 

surgical site infection: A prospective randomized 

controlled trial.  

American Journal 

of Breast Cancer 

Research 

15-Mar-18 

35.  Prospective, Randomized Controlled Trial of 

Ligasure TM versus Conventional 

Hemorrhoidectomy for Grade III and IV 

Hemorrhoids 

International 

Journal of Surgery 

& Medicine 

January 2017 

36.  Early versus delayed Laparoscopic 

Cholecystectomy Post Endoscopic Retrograe 

Cholangio Pancreatography (ERCP) 

JSM General 

Surgery: Cases and 

Images 

January 2017 

37.  Myrrh asa Case of Surgical Site Infection: 8 Years 

Prospective Observational Study 

IJSS Journal of 

Surgery 
January 2017 

38.  Novel Approach of Treatment of Pilonidal Sinus Disease of the January 2017 
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Disease with Thrombin Gelatin Matrix as a Sealant Colon and Rectum 

39.  Effect of Body Mass Index on Outcomes of 

Abdominoplasty 

World Journal of 

Plastic Surgery 
January 2017 

40.  Impact of Prospective Body Mass Index (BMI) on 

the Final Outcome after Laparocopic sleeve 

gastrectomy for Morbid Obesity 

Turkish Journal of 

Surgery  
January 2017 

41.  Open Lichtenstein Technique versus Laproscopic 

Intra-Peritoneal Onlay Mesh Technique for 

Inguinal Hernia Repair: A Comparative Study 

Kasr El Aini Journal 

of Surgery 

December 

2016 

42.  Initial surgery in tailoring treatment of children 

with stage II and III with tumor: An experience 

from resource of challenged settings 

World Journal of 

Oncology  

September 

2016 

43.  Different Surgical Modalities for Management of 

Pediatric Abdominal Lymphoma 

Gulf Journal of 

Surgery 

September 

2016 

44.  Examination under anesthesia for management of 

Impalpable undessection testis: a traditional 

technique  

World Journal of 

Surgery   

September 

2016 

45.  Operative outcome and satisfaction in early and 

late laparoscopic cholecystectomy cholecystitis  

Minimally Invasive 

Surgery 

September 

2016 

46.  
Trauma Patterns in Patients in Emergency 

Department of Hospital, Saudi Arabia 

World Journal of 

Emergency 

Medicine 

September 

2016 

47.  Open Lichtenstein Technique Versus Laparoscopic Kasr El Aini Journal December 
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Intra-Peritoneal Onlay Mesh Technique For 

Inguinal Hernia Repair: A Comparative Study 

of Surgery 2016 

48.  Evaluation of Therapeutic Mammoplasty 

Technique in Surgical Management of Female 

Patients with Idiopathic Granulomatous Masstitia 

in Terms of Recurrence and Patients Satisfaction  

Breast Disease 

Journal  

March 2016 

49.  Complications of Radiotherapy after Immediate 

Breast Reconstructions with Implant: Risk Factors 

and Management. Our Institute's Experience  

Middle East 

Journal of Cancer 

March 2016 

50.  Multifocal/Multicentric Versus Unifocal Breast 

Cancer: What is the Difference 

Middle East 

Journal of Cancer 

March 2016 

51.  
Surgical Site Infection after Breast Surgery 

San Jalen, Vienna, 

Austria Conference  

March 2016 

52.  How much is the Axillary Nodal Status is Breast 

Cancer Affected by Neoadjuvant Chemotherapy? 

An Alexandria Medical Research Institute Hospital 

Egyptian Journal 

Of Surgery 

March 2016 

53.  2 Years Follow Up after Delayed Lipomodelling 

Reconstruction for Breast Cancer Patients in Term 

of Oncological Safety and esthetic Outcome. 

Egyptian Journal 

Of Surgery 

March 2016 

54.  Three Year Experience of Laparoscopic Greater 

Curvature Plication in the Treatment of Morbid 

Obesity 

Egyptian Journal 

Of Surgery 

March 2016 

55.  Secondary Lipofilling after Oncoplastic Breast 

Surgery 

Ain Shams Journal 

of Surgery 

March 2016 
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56.  Retro-Molar trigonal reconstruction and oncologic 

outcomes after resection of large malignant ulcers 

in elderly patients 

Archieves of 

Otolaryngology & 

Rhinology 

March 2016 

57.  The adequacy of lymph node harvest in 

concomitant neck block dissection and submental 

islan flap reconstruction for oral squamous cell 

carcinoma; a case series from a single Egyptian 

institution 

BMC Oral Health 

March 2016 

58.  Oncoplastic conservative surgeries versus 

reconstructive breast surgeries in large breasted 

women with breast cancer 

Medical Journal of 

Cairo University 

March 2016 

59.  Surgical managment of adenocarcinoma of the 

pancreatic uninate process in a cancer hospital in 

Egypt 

Clinical Medicine 

Insights: 

Gastroenterology 

March 2016 

60.  Hormone receptors and age distribution in breast 

cancer patients at a university hospital in 

northern Egypt 

Breast Cancer: 

Targets and 

Therapy 

March 2016 

61.  A prospective randomized trial comparing 

modified Limberg flap and cleft lift procedure in 

the treatment of uncomplicated sacrococygeal 

pilonidal disease 

The Egyptian 

Journal of Surgery 

Oct. 2015 

 

62.  Safety and aesthetic outcomes of therapeutic 

mammoplasty using medial pedicle for early 

breast cancer 

Breast Cancer: 

Targets and 

Therapy 

Oct. 2015 
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63.  The efficacy of preoperative perforators mapping 

for choice of the side of pedicled TRAM in breast 

reconstruction 

American Journal 

of Breast Cancer 

Research 

Oct. 2015 

64.  Evaluation of preemptive ,astectomy flap 

infiltration with bupivacaine adrenaline 

The Egyptian 

Journal of Surgery 

Oct. 2015 

65.  Do concurrent chemoradiotherapy with docetaxel 

followed by docetaxel consolidation 

chemotherapy improve the outcome of anaplastic 

thyroid carcinoma? 

Forum of Clinical 

Oncology 

Oct. 2015 

66.  Pharynogesophageal reconstruction after 

resection of hypopharyngeal carcinoma: a new 

algorithm after analysis of 142 cases 

World Journal of 

Surgical Oncology 

Oct. 2015 

67.  Totally endoscopic (Thoracoscopic and 

Laparoscopic) radical esophagectomy with gastric 

tube reconstruction through a small neck incision: 

An early experience with thorty Egyptian patients 

Surgical Science 

Oct. 2015 

68.  Oncoplastic approaches to upper outer quadrant 

breast breast cancer - a comparative study 

between inferior pedicle and superomedial 

pedicle mammoplasty 

American Journal 

of Breast Cancer 

Research 

Oct. 2015 

69.  Evaluation of surgical outcome after resection of 

pancreatic tumors, our experience in Mansoura 

Oncology Center, a middle-volume center in Egypt 

Journal of Cancer 

Therapy 

Oct. 2015 

70.  Single trans-umbilical versus multi-incision The Egyptian Feb. 2015 
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laparoscope cholecystecomy using conventional 

laparoscope instruments; A randomized 

controlled clinical trial 

Journal of Surgery 

71.  Does prostaglandin-E1 modulate D-galactosamine 

induced Cell primary culture of human 

hepatocytes? 

Alexandria 

Medical Journal 
Feb. 2015 

72.  Leakage rate after laparoscopic sleeve 

gastrectomy; How much atrophy by staple-line 

reinforcement? 

Ain Shams Journal 

of Surgery 
Feb. 2015 

73.  Post-mastectomy seroma; How much affected by 

serum level of C-RP? And how musch reduced by 

intravenous hydrocortisone injection? 

The Egyptian 

Journal of Surgery 
Feb. 2015 

74.  Experimental study on animal models to evaluate 

different mesh materials for intraperitoneal 

prosthesis and different ways of fixation by glues 

and staples. 

The Egyptian 

Journal of Surgery 
Feb. 2015 

75.  ligasure, harmonic sclpel versus conventional 

diathermy in excisional hemorrhoidectomy: a 

randomized controlled trial 

ANZ Journal of 

Surgery 
Feb. 2015 

76.  Cholelithiasis after weight loss surgery; challenge 

and results 

Ain Shams Journal 

of Surgery 
Feb. 2015 

77.  Axillary Nodal Status in Breast Cancer; How much 

affected by Neoadjuvant Chemotherapy? 

Alexandria Medical Research Institute Hospital 

The Egyptian 

Journal of Surgery 
Dec. 2014 
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Experience 

78.  Combined TAPP & TEP new modified techniques 

lapaeoscopic inguinal repair 

Ain Shams Journal 

of Surgery 
Dec. 2014 

79.  Clinical and pathological study of eligibility of skin 

sparing mastectomy in Egyptian patients with 

cancer breast 

The Egyptian 

Journal of Surgery 
Dec. 2014 

80.  
Is monopolar Electrocautary safe and effective for 

control of cystic artery during laparoscopic 

cholycystectomy 

Journal of 

Laparoscopic and 

Advanced Surgical 

Techniques 

Dec. 2014 

81.  Regeneration of the liver after hepatectomy in 

Egyptian patients with schistosomal periportal 

fibrosis 

Ain Shams Journal 

of Surgery 
Dec. 2014 

82.  Sub-areolar versus peri-tumoral injection of 

methylene blue for sentinel lymph node detection 

in cases of early breast cancer 

The Egyptian 

Journal of Surgery 
Dec. 2014 

83.  Role of stain in prevention of infection in hernia 

mesh repair: prospective study 

The Egyptian 

Journal of Surgery 
Dec. 2014 

84.  Surgery versus neoadjuvant chemotherapy in 

treatment of soft tissue sarcoma of the lower limb 

Ain Shams Journal 

of Surgery 
Nov. 2014 

85.  Diagnostic Approach Of Non-Mass Forming Breast 

Calcifications (Analysis Of 85 Cases) 

The Egyptian 

Journal of Surgery 
Nov. 2014 

86.  Laparoscopic sleeve gastrectomy and omega loop Ain Shams Journal Nov. 2014 
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gastric bypass: Effects on plasma Ghrelin Levels of Surgery 

87.  Laparoscopic Transgastric Cystogastreostomy in 

the Managment of Pancreatic Psuoudocysts 

Ain Shams Journal 

of Surgery 
Nov. 2014 

88.  Risk of secondary hyperparathyroidism after 

gastric bypass in morbidity obese patients 

Ain Shams Journal 

of Surgery 
Nov. 2014 

89.  Effect of banded laparoscopic sleeve gastrectomy 

on weight loss mainatinance; comparative study 

between Banded & non banded sleeve on weight 

loss 

Ain Shams Journal 

of Surgery 
Nov. 2014 

90.  evaluation of the role of platelet rich plasma in 

managment of chronic diabetic wounds 

Ain Shams Journal 

of Surgery 
Nov. 2014 

91.  Using prophylactic prolene mesh at stoma closure 

site after reversal operations to avoid ostomy 

incisional hernia 

Ain Shams Journal 

of Surgery 
Nov. 2014 

92.  Comparative study between cgolostomy and 

fluroscopy guided colnic stenting in managment 

of clonic obstruction in stage IV colorectal 

carcinoma 

Ain Shams Journal 

of Surgery 
Nov. 2014 

93.  Disappointing long-term outcomes after stapled 

transanal rectal resection for obstructed 

defecation 

Colorectal 

Conference - Soul - 

Korea 

Jan. 2014 

94.  Role of stapled hemorrhoidepexy in treatment of 

hemorrhoids in portal hypertension patients: A 

preliminary experience 

Global Journal of 

Surgery 
Jan. 2014 
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95.  Treatment of chronic anal fissure in adults using 

0.2% glyceryltrinitrate versus 0.5% nifedipine 

ointments: a prospective randomized controlled 

trial in two centers 

Medical Journal of 

Cairo University 
Jan. 2014 

96.  Clinical trial comparing excision and primary 

closure with modified Limberg flap in the 

treatment of uncomplicated sacrococcygearl 

pilonidal disease 

Alexandria 

Medical Journal 
Jan. 2014 

97.  Metastatic lymph node ration in stage III rectal 

carcinoma is a valuable prognostic factor even 

with less than 12 lymph nodes retrived: a 

prospective study 

The American 

Journal of Surgery 
Jan. 2014 

98.  Ligation-anopexy versus pile suture for treatment 

of advanced hemorrhoidal disease: Randomized 

controlled syudy 

Ain Shams Journal 

of Surgery 
Jan. 2014 

99.  Evaluation of Ex-vivo methylene blue injection 

into the inferior mesenteric artery to imrove 

lymph node harvest in rectal cancer 

Ain Shams Journal 

of Surgery 
Jan. 2014 

100.  Ligation of intershincteric fistula tract versus 

mucosal advancement flap in patients with high 

transsphinteric fistulaa-in-ano: A prospective 

randomized trial 

Disease Colon and 

Rectum 
Jan. 2014 

 

 مناقشة الرسائل العلمية 
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No. Title University  Date 

مقارنة إستئصال الغدة الدرقية النصفي باإلستئصال الكلي للغدة الدرقية يف  1

 غدة الدرقية احلليميةعالج أورام ال

Hemi-Thyroidectomy versus total thyroidectomy 
in management of papillary thyroid carcinoma 

 مناقشة رسالة ماجستري

 جامعة بنها

2022 

اخلصائص اإلكلينيكية و الباثولوجية و نتائج العالج ألورام املبيض السرطانية  2

 لقومي لألورام عشر سنواتمن النوع املخاطي: خربة املعهد ا

Clinicopathological study and management of 
mucinous ovarian cancer 10 year NCI Experience 

 مناقشة رسالة ماجستري

 املعهد القومى لألورام

 جامعة القاهرة

2022 

إستئصال أورام الغدة الكظرية التى تبدو محيدة باملنظار : خربة املعهد القومي  3

 وراملأل

Laparoscopic Adrenalectomy for Bengin Looking 
Adrenal Lesions, National Cancer Institute 
Experience 

 مناقشة رسالة ماجستري

 املعهد القومى لألورام

 جامعة القاهرة

2022 

أثر التخصص على نتائج عالج املريض و جودة احلياة لدى مرضى سرطان  4

 ةالثدي: جتربة مؤسسة واحد

Impact of specialization on disease treatment 
outcome and quality of life in breast cancer 
patients: single institute experience 

 مناقشة رسالة ماجستري

 املعهد القومى لألورام

 جامعة القاهرة

2022 

ام املستقيم اإلستئصال املوضعي باملنظار الشرجي ضد اإلستئصال اجلذري يف أور 5

 السفلية بعد العالج الكيماوي و اإلشعاعي

Trans-anal endoscopic local excision versus 
radical surgery in low rectal cancer after 
neoadjuvant chemoradiotherapy 

 مناقشة رسالة دكتوراه

 جامعة املنصورة

2021 

بدون إستئصصال الغدد تقييم اإلستصال الكامل ملسراق املستقيم مع أو  6

 الليمفاوية يف اجلدار اجلانيب للحوض يف سرطان املستقيم األوسط و السفلي

Evaluation of total mesorectal excision with or 
without lateral pelvic lymph nodes dissection for 
middle and lower rectal cancer 

 مناقشة رسالة دكتوراه

 جامعة املنوفية

2021 

دراسة مرجعية عن إصابات القناة املرارية بعد إستئصال احلويصلة املرارية  7  2020 مناقشة رسالة ماجستري
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 باملنظار اجلراحي

Retrospective study of common bile duct injury 
after laparoscopic cholecystecomy 

 جامعة بنها

 ان تقاطع املرئ و املعدةتقييم دور العالج الكيميائي قبل اجلراحة لسرط 8

Evaluation of role of preoperative chemotherapy 
for carcinoma of the gastro-esophageal junction 

 مناقشة رسالة ماجستري

 جامعة املنوفية

2020 

دراسة مقارنة بني ربط دوالي اخلصية باملنظار و ربط دوالي اخلصية حتت  9

 عالج حاالت العقم األوىلاملنطقة اإلربية جراحيا يف 

Comparative study between laparoscopic 
varicocelectomy and subinguinal 
varicocelectomy in treatment of primary 
infertility 

 مناقشة رسالة دكتوراه

 جامعة بنها

2020 

 إستئصال سرطان األسفل املستقيم بإستخدام منظار البطن اجلراحي الضوئي مع 10

 احملافظة على العضلة العاصرة الشرجية

Laparoscopic s[hincter-saving resection for low 
rectal carcinoma 

 مناقشة رسالة دكتوراه

 جامعة املنوفية

2020 

 املثانة الصناعية لسرطان املثانة إختيار املريض ة النتائج الوظيفية 11

Orthotopic diversion for bladder cancer patient  
selection and functional outcomes 

 مناقشة رسالة ماجستري

 جامعة القاهرة

2019 

النتائج اجلراحية و مضاعفات تشريح الغدد الليمفاوية اإلربية باملنظار  12

 اجلراحي

Results and morbidity of minimally invasive 
inguinal lymph node dissection 

 مناقشة رسالة ماجستري

 عهد القومى لألورامامل

 جامعة القاهرة

2019 

إستئصال الثدي مع جتنيب اجللد و غعادة بناؤه باإلستخدام الفوري للعضلة  13

الظهرية العريضة مقارنة بإعادة بناء الثدي الالحق بعد إستئصال الثدي 

 التوسعي املعدل

Skin sparing mastectomy with immediate 
latissimus dorsi flap reconstruction versus 
delayed reconstruction after modified radical 
mastectomy  

 مناقشة رسالة ماجستري

 جامعة املنوفية

2019 

األمناط املختلفة و العوامل املساعدة إلرجتاع سرطان القولون و املستقيم ما بعد  14  2019 دكتوراه مناقشة رسالة
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يميائية بالبطن العالج اجلراحي و إستئصال الغشاء الربيتونيو حقن األدوية الك

 بالتسخني احلراري

Different patterns and factors contributing to 
the recurrence of colon and rectal cancer after 
surgical treatment and excision of the 
peritoneum. Injection of chemical drugs into the 
abdomen with thermal heating 

 املعهد القومى لألورام

 جامعة القاهرة

 عالج ثانويات الكبد الناجتة عن سرطان القولون و املستقيم 15

Management of Liver Metastases from 
Colorectal Cancer 

 مناقشة رسالة ماجستري

 املعهد القومى لألورام

 جامعة القاهرة

2018 

 ة بعد إصابات البطن غري النافذةعالج إصابات القنوات املراري 16

Management of Biliary Injuries after Blunt 
Abdominal Trauma 

 مناقشة رسالة ماجستري

 معهد الكبد القومى

 جامعة املنوفية

2018 

مقارنة العالج اجلراحى ملرضى سرطان الثدى لإلناث ما بعد العالج اليميائي  17

 طان الفصى بالثدىبني سرطان القنوات اللبنية و السر

Surgical Management of Female Breast Cancer 
Patients after Neoadjuvant Systemic Therapy for 
Invasive Ductal Versus Invasive Lobular 
Carcinoma 

 ماقشة رسالة ماجستري

 جامعة القاهرة

2018 

نية بإستخدام منظار تقييم إمكانية و مدى أمان إستئصال أورام املستقيم السرطا 18

 البطن اجلراحى بعد العالج اإلشعاعى و الكيميائي املساعد

Evaluation of the Feasibility and Safety of 
laparoscopic Rectal Resection for Rectal 
Carcinoma after Neoadjuvant Chemoradiation 

 ماقشة رسالة دكتوراه

 جامعة طنطا

2018 

 لثدى الغدية الليفية بواسطة املنظار اجلراحىإستئصال أورام ا 19

Endoscopic Resection of Braest Fibroadenoma 

 ماقشة رسالة ماجستري

 جامعة طنطا

2018 

مقارنة بني تفميم اللفائفي و تفميم القولون يف حاالت اجلراحات الطارئة  20

 للقولون

Ileostomy versus Proximal Colostomy after 
Emergency Colonic Resection 

 مناقشة رسالة ماجستري

 جامعة الزقازيق

2018 
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املقارنة بني إستخدام األمعاء و القولون الألنبوبية مقابل األمعاء األنبوبية  21

 لعمل مثانة صناعية )املضاعفات و القدرة على التحكم(

Orthotopic Detunularized Ileocaecal Pouch 
Versus Ileal Neopladder Continence and 
Morbidity  

 مناقشة رسالة دكتوراه 

 املعهد القومى لألورام

 جامعة القاهر

2017 

دراسة إكلينيكية باثولوجية لسرطان الكبد األولي مبرضى املعهد القومى  22

 لألورام، جامعة القاهرة

Clinico-Pathological Study of Hepato-Cellular 
Carcinoma (HCC) at National Cancer Institute, 
Cairo University 

 مناقشة رسالة ماجستري 

 املعهد القومى لألورام

 جامعة القاهر

2017 

 دراسة تسجيلية للتنبؤ بصعوبات إستئصال املرارة باملنظار 23

Scoring System to Predict Difficult Laparoscopic 
Cholecystectomy  

 مناقشة رسالة ماجستري

 جامعة املنوفية

2017 

اإلستئصال اجلراحى لسرطان املستقيم املنخفض من بني العضالت الشرجية  24

 بعد العالج الكيماوى و اإلشعاعى

Intersphincetric Resection for Low Rectal Cancer 
After Neoadjuvant Chemoirradiation  

 مناقشة رسالة دكتوراه 

 املعهد القومى لألورام

 جامعة القاهرة

2017 

رنة طريقة اإلستئصال و الغلق املباشر بطريقة الشرحية اجللدية املعينة مقا 25

 بعد اإلستئصال يف عالج الناصور العصعصي

Surgical Treatment of Pilonidal Sinus, Excision 
and Direct Closure versus Rhomboid Flap 
Reconstruction after Excision 

 مناقشة رسالة ماجستري

 جامعة بنها

2017 

 تقييم نتائج إصالح الفتق السري املضاعف يف مرضى التليف الكبدى 26

Outcomes of Emergency Management of 
Complicated Umbilical Hernia in Cirrhotic 
Patients 

 مناقشة رسالة ماجسرت

 معهد الكبد القومى

 جامعة املنوفية

2017 

راحى باملنظار يف حاالت تسريب الوصالت اجلراحية عقب اإلستئصال اجل 27

 أورام املستقيم 

Anastomotic Leakage Following Laparoscopic 
Resection for Rectal Cancer 

 مناقشة رسالة دكتوراه

 جامعة املنصورة

2017 
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دراسة مقارنة بني اإلفاقة التقليدية و اإلفاقة احملسنة بعد إستئصال األورام  28

 يم باملنظارالسرطانية بالقولون و املستق

Comparative Study Between Conventional and 
Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) in 
Laparoscopic Resection of Colorectal Cancer  

 مناقشة رسالة دكتوراه

 جامعة املنصورة

2017 

رتباط جور رأس املال النفسي كمتغري وسيط يف العالقة بني القيادة األصيلة و اإل 29

 بالعمل )دراسة ميدانية(

The Role of Psychological Capital As a Mediator 
Variable in the Relationship between Authentic 
Leadership and Work Engagement (An Empirical 
Study)  

 مناقشة رسالة دكتوراه 

 جامعة السادات

2017 

بالدم و عالقته باإلصابة بالسرطان الغدة  مستوى اهلرمون املنشط للغدة الدرقية 30

 الدرقية احلليمى و اجلرييب يف مرض الغدة الدرقية العقيدى

Serum TSH and Risk of Differentiated (Palpillar & 
Follicular) Thyroid Carcinoma in Nodular Thyroid 
Disease 

 مناقشة رسالة ماجستري

 جامعة طنطا

2017 

تتنبأ بصعوبة إستئصال احلويصلة املرارية باملنظار اجلراحى العوامل التى  31

 طريق الفحص اإلكلينيكى و الفحص باملوجات فوق الصوتية

Pre-operative Predicting Factors of Difficult 
Laparoscopic Cholecystecomy Using Clinical and 
Ultrasonographic Parameters 

 مناقشة رسالة ماجستري

بد القومىعهد الك  

املنوفيةجامعة   

2016 

التغيريات الوظيفية فى الغدة الدرقية و اجلار درقية كمتنبئات بتيجة مرضى  32

 اإلصابات الشديدة فى مستشفى جامعة قناة السويس

Thyroid and Parathyroid Functional Changes as 
Predictors of Outcome in Severly Injured Patients in 
Suez Canal University Hospital 

 مناقشة رسالة ماجستري

 جامعة قناة السويس

2016 

عالج الرقبة فى أورام الغدة النكفية، مراجعة الدراسات السابقة مع توثيق  33

 سلسلة من احلاالت املرضية

Management of the Neck in Malignant Parotid 
Neoplasm; Review of Literature and Case Series 

 مناقشة رسالة ماجستري

 جامعة املنوفية

2015 

التحكم فى األوعية الدموية أثناء جراحات اإلستئصال ألورام الكبد: مقارنة  34

بني اإلستبعاد الكلى لألوعية الدموية و اإلستبعاد الكلى لألوعية الدموية مع 

 2014 مناقشة رسالة دكتوراه
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 احملافظة على سريان الدم بالوريد الكهفى

Vascular Control During Major Hepatic Resections: 
Comparison Between Conventional Total Vascular 
Excluson (TVE) and Total Vascular Exclusion with 
Preservation of Caval Flow (TVEPC) 

 معهد األورام القومى 

 جامعة القاهرة

شكيل التورم املصلى بعد إستئصال تقييم فعالية اإلستبعاد اإلبطى للحد من ت 35

 الثدى و التنظيف اإلبطى

Efficacy of Axillary Exclusion on Seroma Formation 
Post Modified Radical Mastectomy and Axillary 
Dissection 

 مناقشة رسالة ماجستري

 جامعة قناة السويس

2014 

ريق املنظار فى حتديد دور املنظار اجلراحى و املوجات فوق الصوتية عن ط 36

 مرحلة أورام اجلهاز اهلضمى العليا و كذلك العالج التلطيفى هلا

The Current Role of Laparoscopy and Laparoscopy 
Ultrasound in Staging and Palliation in Upper 
Gastrointestinal Malignancies  

 مناقشة رسالة دكتوراه

 املعهد القومى لألورام

لقاهرةجامعة ا  

2014 

اإلستئصال اجلراحى لألورام السرطانية احلرشفية بالفم: تقييم حالة احلواف  37

 فى املوقع و حالة احلواف مابعد اإلستئصال

Surgical Resection of Oral Squamous Cell Carcinoma: 
Assessment of in Situ Margins and Post-Resection 
Margins Status 

كتوراهمناقشة رسالة د  

 كلية طب الفم و األسنان

 جامعة القاهرة

2014 

النتائج قريبة املدى لطريقة ليختنشتني مقابل طريقة باسينى التقليدية لرتق  38

 الفتق اإلربى املنجس

Short-Term Outcomes of Lichtenstein Hernioplasty 
versus Primary Bassini Herniorraphy for Incarcerated 
Inguinal Hernia 

 مناقشة رسالة ماجستري

 جامعة قناة السويس

2013 

39 
 رسم خريطة الغدد الليمفاوية احلارسة فى سرطان القولون و املستقيم

Sentinel Lymph Node Mapping in Colorectal 
Carcinoma its Impact on Management 

 مناقشة رسالة دكتوراه

 املعهد القومى لألورام

 جامعة القاهرة

2013 

دراسة مقارنة قصرية املدى بني طريقة خلنشتاين و طريقة إستخدام الشبكة  40

 مع السدة فى عالج حاالت الفتق اإلربى

Short Term Comparative Study Between 
Leichtnestein Technique Versus Mesh with Plug 

 مناقشة رسالة املاجستري

 جامعة قناة السويس

2013 
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Technique in Management of inguinal Hernias 

 الطرائق اجلراحية املختلفة يف عالج قرحة القوارض يف الوجه 41

Different Surgical Modalities in Treatment of Rodent 
Ulcer in the Face 

 مناقشة رسالة ماجستير 

 جامعة المنوفية

2013 

المثانة بعد اإلستئصال الجذرى 42 للمثانة   أنماط و مثبتات إرتجاع أورام 
 البولية فى المعهد القومى لألورام: دراسة باثولوجية إكلينيكية

Patterns and Predictors of recurrence After Radical 
Cystectomy at the National Cancer Institute: A 
Clinicopathological Study 

 مناقشة رسالة ماجستري

 معهد األورام القومى 

 جامعة القاهرة

2013 

 دراسة الخيارات المختلفة إلعادة إصالح الشفة السفلى 43

Different Options for Lower Lip Reconstruction 

 مناقشة رسالة ماجستير 

 جامعة المنوفية

2012 

 الوسائل الجراحية لعالج أورام الكبد  44

Surgical Management of Liver Tumors 

 مناقشة رسالة ماجستير 

 جامعة األزهر 

2012 

فى  45 السرطانية  األورام  عن  الناتج  اإلنسدادى  اليرقان  أسباب  تقييم 
 المعهد القومى لألورام جامعة القاهرة 

Evaluation of the Ateiological Spectrum of Malignant 
Obestructive Jaundice in NCI Cairo University 

 مناقشة رسالة ماجستير 

 المعهد القومى لألورام 

 جامعة القاهرة 

2012 

للغدة   46 الكلى  الجراحى  اإلستئصال  جراحات  على  المترتبة  المضاعفات 
 الدرقية بسبب إصاباتها الحميدة و الخبيثة

Post Operative Complications of Total 
Thyroidectomy for Benign and Malignant Thyroid 
Lesions  

 مناقشة رسالة ماجستير 

 جامعة المنوفية

2011 

ر البطن الجراحى فى تركيب الوصلة السفلية للصمام المخى دور منظا 47
 البريتونى 

Laparoscopic Assessment of Distal Ventriculo-
Peritoneal Shunt Placement 

 مناقشة رسالة ماجستير 

 جامعة عين شمس 

2011 

 التقنيات الحديثة فى معالجة سرطان المرئ  48

Recent Advances in Management of Cancer 
Esophaegus 

 مناقشة رسالة ماجستير 

 جامعة األزهر 

2011 

الكبد  49 أورام  لعالج  األمثل  الحل  للكبد:  المركزى  الجزء  إستئصال 
 المركزية

Mesohepatectomy: The Golden Mean for Treating 
Central Liver Tumors 

 مناقشة رسالة ماجستير 

 جامعة بنها

2011 

لمستخدمة للحفاظ على العضلة العاصرة  إستعراض الطرق الجراحية ا 50
 الشرجية فى عالج سرطان المستقيم 

Review of Sphincter Sparing Surgical Techniques in 

 مناقشة رسالة ماجستير 

 جامعة القاهرة 

2010 
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Rectal Cancer 

شبه   51 االستئصال  و  الكلى  لالستئصال  المصاحبة  الخاصة  المضاعفات 
 الكلى للغدة الدرقية 

Specific Complications in total Versus Subtotal 
Thyroidectomy 

 مناقشة رسالة ماجستير 

 جامعة المنوفية

2010 

 الطرق الحديثة لتشخيص و عالج أورام المعدة  52

Recent Advances in Diagnosis and Management of 
Gastric Tumors 

 مناقشة رسالة ماجستير 

 جامعة عين شمس 

2010 

األطراف   دراسة 55 فى  كبرى  بتر  إلى عمليات  المؤدية  الخطورة  عوامل 
 السفلية لمرضى القدم السكرى 

Risk Factors for Major Limb Amputation in Patients 
with Diabetic Foot Lesions 

 مناقشة رسالة ماجستير 

 جامعة المنوفية

2009 

بعد 53 الجلد  تحت  سائل  تجمع  فى  المؤثرة  العوامل  دور  جراحة   تقييم 
 الثدى 

Assessment of Different Risk Factors for Seroma 
Formation after Breast Surgery 

 مناقشة رسالة ماجستير 

 جامعة المنوفية

2008 
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باملؤمتر السنوى الثامن عشر للجمعية املصرية جلراحة األورام يف الفترة  رئيس جلسة علمية   •

 . 2018أبريل   12 – 11من  

متحدث و رئيس جلسة علمية باملؤمتر السنوى السادس و الثالثون جلمعية اجلراحني املصرية   •

 . 2018مارس  23  –  21يف الفترة من 

األنف و األذن و احلنجرة يف الفترة   حضور املؤمتر الدوىل احلادى عشر جلمعية الدلتا جلراحة •

 . 2018يناير   27-25من  

 . 2018يناير    19-18يف الفترة من  BGICCحضور املؤمتر الدوىل العاشر  •

 . 2017ديسمرب    14يوم  BCCحضور امللتقى العلمى ملستشفي هبية للسرطان  •

و    International Offers – Purpose, Structure and Tasksحضورة ورشة العمل بعنوان   •

 . 2017ديسمرب    10يوم  DAADالىت نظمتها هيئة 

األربعون   • و  اخلامس  و  العرب  اجلراحني  لرابطة  العشون  و  اخلامس  السنوى  املؤمتر  حضور 

 . 2017ديسمرب   2 –نوفمرب    30جلمعية اجلراحني األردنية بعمان يف الفترة من 

الطب جامعة بنها حتت عنون    متحدث بالندوة العلمية الىت ينظمها قسم اجلراحة العامة بكلية •

(Enhanced Recovery After Major Abdominal Surgery  يوم الثالثاء  )10/2017/ 31 . 

  15حضور املؤمتر السنوى لقسم اجلراحة العامة مبستشفي شبني الكوم التعليمى يف الفترة من   •

 . 2017نوفمرب  

ة التمريض جامعة املنوفية يف  حضور و رعاية املؤمتر السنوى األول لقسم حديثى الوالدة بكلي  •

 . 2017أكتوبر   22الفترة من  

اجلمعية   • مع  بالتعاون  لألورام  مصر  األورام مبعهد جنوب  لقسم جراحة  األول  املؤمتر  حضور 

 . 2017أكتوبر   5-4املصرية جلراحة األورام يف الفترة من 

-28يف الفترة من  رئيس جلسة باملؤمتر السنوى اخلامس و الثالثون جلمعية اجلراحني املصرية  •

 . 2017سبتمرب   30
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 . 2017سبتمرب  15-14حضور املؤمتر الدوىل السادس لكلية اجلراحني األمريكية يف الفترة من   •

املصرية يف   • اجلراحني  تنظمه مجعية  الذى  اجلراحى  التدرييب  بالربنامج  و حماضرًا  متحدثًا 

 . 2017أغسطس   26-24الفترة من  

عالج األورام و الطب النووى بكلية الطب جامعة املنوفية يف   حضور املؤمتر الدويل األول لقسم •

 . 2017مايو   19-18الفترة من  

من   • الفترة  يف  للتخدير  املصرية  للجمعية  الثالثون  و  الثالث  السنوى  باملؤمتر    27-25متحدث 

 . 2017أبريل  

ازيق  متحدث و ضيف شرف املؤمتر السنوى الثاىن لقسم عالج األورام بكلية الطب جامعة الزق •

 . 2017أبريل  14-13يف الفترة من 

 . 2017مارس  31-30حضور املؤمتر السادس للجمعية املصرية جلراحة األورام يف الفترة من  •

رابطة   • مع  بالتعاون  املصرية  اجلراحني  جلمعية  الثالثون  و  اخلامس  السنوى  املؤمتر  حضور 

 . 2017مارس    24-22اجلراحني العرب يف الفترة من  

مارس   18-16لسنوى الرابع و العشرون لكلية الطب جامعة املنوفية يف الفترة من  حضور املؤمتر ا  •

2017 . 

عنوان   • حتت  عمان  بسلطنة  الصحة  لوزارة  السنوى  املؤمتر  يف  شرف  ضيف  و  متحدث 

Enhanced Recovery After Surgery    من الفترة    11-10املنعقد مبسقط بسلطنة عمان يف 

 . 2017مارس 

 . 2017فرباير   24  –  23يف الفترة من  ERASجلمعية حضور املؤمتر الثاىن  •

 . 2017يناير   20-19يف الفترة من    BGICCحضور املؤمتر الدوىل السنوى التاسع  •

الرابع و الثالثون جلمعية اجلراحني املصرية يف الفترة   • رئيس جلسة علمية باملؤمتر السنوى 

 . 2016أكتوبر   29-27من  
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للجمعي • العاشر  الدوىل  املؤمتر  املنوفية  حضور  الزراعة جامعة  النبات بكلية  لتربية  املصرية  ة 

 . 2016سبتمرب  6-5يف الفترة من 

ىف   • األورام  جلراحة  املصرية  للجمعية  عشر  اخلامس  السنوى  املؤمتر  ىف  علمية  جلسة  رئيس 

 . 2016مارس    31-30الفترة من  

ال  • ىف  األورام  جلراحة  املصرية  للجمعية  عشر  اخلامس  السنوى  املؤمتر  من  حضور    31-30فترة 

 . 2016مارس 

 . 2016مارس   17-16حضور املؤمتر السنوى الثالث ملستشفى شبني الكوم التعليمى ىف الفترة من   •

) ASWAN MEETINGحضور مؤمتر مجعية اجلراحني املصرية ) • بالتعاون مع جامعة أسوان   )25  

 (. 2016فرباير 

الب • و  العاىل  للتعليم  الربيطاىن  املصرى  العام  مؤمتر  الصحية  حضور  الرعاية  و  العلمى    –حث 

 (. 2016فرباير   23-22أسوان )

فرباير    16حضور املؤمتر الدوىل األول جلمعية الكيمياء احليوية الباثولوجية و أمراض الدم ) •

2016 .) 

املصرية   • اجلراحني  جلمعية  الثالثون  و  الثالث  السنوى  املؤمتر  فبسطني    –حضور  هلنان 

 (. 2015أكتوبر    31 –  29باإلسكندرية )

و   • التعليم  جودة  لضمان  القومية  باهليئة  العايل  التعليم  قطاع  إحتفالية  و  مؤمتر  حضور 

 (. 2015مايو  25اإلعتماد ) 

إحتاد   • مع  باإلشتراك  املصرية  اجلراحني  جلمعية  الثالثون  و  الثالث  السنوى  املؤمتر  حضور 

 (. 2015مايو   8 – 6مريديان القاهرة )  –اجلراحني العرب  

ا • املؤمتر  املنوفية  حضور  جامعة  الطب  لكلية  العشرون  و  الثاىن  املنتزه    –لسنوى  شرياتون 

 (. 2015مايو   1 –أبريل   28باإلسكندرية )
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  23حضور اللقاء العلمى األول لوحدة الكلى بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة املنوفية ) •

 (. 2015مارس 

 (. 2015فرباير    19درية )حضور  املؤمتر السنوى الثاىن جلمعية النيل لألمراض الص  •

 (. 2014ديسمرب    9حضور امللتقى األول جلمعية رعاية خرجيى جامعة املنوفية )  •

 (. 2014نوفمرب   15  –  13موفنبيك الغردقة )  – Cardio Lipidحضور مؤمتر  •

• ( العدوى  ملكافحة  املصرية  للجمعية  العشرون  و  الثاىن  السنوى  املؤمتر  أكتوبر    28  –  25حضور 

2014 .) 

 (. 2014سبتمرب  26 –  25ؤمتر الرابع عشر جلمعية جراحة األورام )حضور امل  •

الكوم   • شبني  مبستشفى  احلنجرة  و  األذن  و  األنف  جراحة  لقسم  عشر  الثاىن  املؤمتر  حضور 

 (. 2014مايو   23التعليمى )

الكبد   • و  اهلضمى  للجهاز  األملانية  املصرية  للجمعية  العاشر  املؤمتر  توليب    –حضور  رويال 

 (. 2014أبريل    25 –  24)  اإلسكندرية

املصرية   • اجلراحني  جلمعية  الثالثون  و  احلادى  السنوى  املؤمتر  فلسطني    –حضور  هلنان 

 (. 2013أكتوبر    5  –  3باإلسكندرية )

 (. 2013يونيه   1 –مايو   29حضور املؤمتر التاسع جلمعية جراحة األوعية الدموية املصرية )  •

 (. 2013أبريل    12 –  10ملصرية جلراحة األورام )حضور املؤمتر السنوى الثالث عشر للجمعية ا •

 (. 2013أبريل    12-10حضور املؤمتر السنوى احلادى و الثالثون جلمعية اجلراحني املصرية ) •

القاهرة )معهد األورام القومى   • العلمى ملعهد األورام القومى جامعة  عامًا ضد    45حضور املؤمتر 

 (. 2013أبريل   5-3السرطان مبصر( )

 (. 2012يونيه    29-28ر الثاىن عشر جلمعية جراحة األورام املصرية ) حضور املؤمت  •

 (. 2012يونيه   27  – 30) URO ALEX 2012حضور املؤمتر العلمى  •
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• ( املصرية  اجلراحني  جبمعية  املناظري  ملجموعة جراحى  التاسع  املؤمتر  ديسمرب    3  –  1حضور 

2011 .) 

 (. 2012ديسمرب    8  – 6لدموية املصرية ) حضور املؤمتر السنوى الثامن جلمعية جراحة األوعية ا •

 (. 2011أكتوبر   17 –  15حضور املؤمتر الدوىل الثاىن عشر جلمعية اجلراحة املصرية احلديثة )  •

القومى   • األورام  معهد  مع  بالتعاون  لألورام  العربية  األوروبية  للمدرسة  الثالث  املؤمتر  حضور 

 (. 2011مارس    28-29)

عشر • احلادى  السنوى  املؤمتر  )   حضور  املصرية  األورام  جراحة  يوليو    1  –يونيه    30جلمعية 

2011 .) 

• ( احلديثة  املصرية  اجلراحة  جلمعية  عشر  احلادى  السنوى  املؤمتر  أكتوبر    25  –  23حضور 

2011 .) 

 (. 2010أكتوبر    16 –  14حضور املؤمتر السنوى الثالث عشرجلمعية جراحة األورام احلديثة ) •

  –شرون لقسم جراحة املسالك البولية بكلية طب طنطا  حضور املؤمتر السنوى اخلامس و الع •

 (2010يوليو    23 –  16تركيا )

 (. 2010يونيه    25  –  24حضور املؤمتر السنوى العاشر جلمعية جراحة األورام املصرية ) •

 (. 2010مايو    2-1)  –كوالملبور ماليزيا    –حضور املؤمتر األول املصرى املاليزى جلراحة األورام   •

ا • املؤمتر  )حضور  املنوفية  جامعة  الطب  بكلية  اإلكلينيكية  الباثولوجيا  لقسم  الرابع    4لسنوى 

 (. 2010مارس 

•  ( النساء  أمراض  و  للتوليد  املصرية  للجمعية  التاسع عشر  السسنوى  املؤمتر  مارس    5-3حضور 

2010 .) 

 (. 2009نوفمرب    19-18حضور املؤمتر الدوىل األل للجمعية املصرية ألورام الرأس و الرقبة )  •
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) ح  • الزقازيق  الطب جامعة  بكلية  املناظري  لوحدة جراحة  العمل األوىل  أكتوبر    1ضور ورشة 

2009 .) 

 (. 2009يونيه    26  –  25حضور املؤمتر السنوى التاسع جلمعية جراحة األورام املصرية ) •

جبمعية   • الشرج  و  القولون  جلراحة  املصرية  للمجموعة  عشر  احلادى  السنوى  املؤمتر  حضور 

 (. 2009يونيه   20  –  17شرم الشيخ ) –ية اجلراحية املصر

 (. 2009مارس  27  –  25حضور املؤمتر السنوى جلمعية جراحة األورام املصرية )  •

حضور املؤمتر السابع لقسم جراحة األنف و األذن و احلنجرة مبستشفى شبني الكوم التعليمى   •

 (. 2009فرباير   13)

ب  • النساء  أمراض  و  التوليد  بقسم  العلمى  اللقاء  ) حضور  املنوفية  جامعة  الطب  نوفمرب    2كلية 

2008 .) 

 (. 2008يونيه   20 – 19حضور املؤمتر السنوى الثامن جلمعية جراحة األورام املصرية )  •

مع   • باإلشتراك  املنوفية  جبامعة  العامة  اجلراحة  لقسم  الثالث  السنوى  املؤمتر  عام  سكرتري 

  15 جراحات أورام اجلهاز اهلضمى(  اجلمعية املصرية جلراحة األورام )أورام الثدى و اجلديد ىف

 ، شبني الكوم " مت إلقاء حبث باملؤمتر ". 2008مايو 

 (. 2008أبريل   4-2حضور املؤمتر السنوى جلمعية جراحة األورام املصرية )  •

املصرية   • اجلمعية  مع  باإلشتراك  الزقازيق  األذن جبامعة  و  األنف  لقسم  املؤمترالثاىن  حضور 

 ، الزقازيق. 2007نوفمرب  30-28 أورام الرأس و الرقبة( جلراحة األورام )اجلديد ىف

جلراحة   • املصرية  اجلمعية  مع  باإلشتراك  املنصورة  أورام  ملركز  الرابع  املؤمترالدوىل  حضور 

 ، شرم الشيخ. 2007يوليو    10-7الورام  

املصرية   • اجلمعية  مع  باإلشتراك  اإلسكندرية  بطب  األورام  جلراحة  السابع  املؤمتر  حضور 

 ، اإلسكندرية. 2007يونيو   22-21األورام   جلراحة 
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األورام   • جلراحة  السادس  السنوى  الدوىل  املؤمتر  األورام    –حضور  جلراحة  املصرية  اجلمعية 

 ، العني السخنة. 2007مارس   30-28باإلشتراك مع اإلحتاد الدوىل جلمعيات جراحة األورام  

ا  • العامة جبامعة  اجلراحة  لقسم  السنوى  املؤمتر  عام  اجلمعية  سكرتري  مع  باإلشتراك  ملنوفية 

سبتمرب   19املصرية جلراحة األورام )أورام الثدى و اجلديد ىف جراحات أورام اجلهاز اهلضمى( 

 ، شبني الكوم " مت إلقاء حبث باملؤمتر ". 2006

جلراحة   • املصرية  اجلمعية  مع  باإلشتراك  املنصورة  أورام  ملركز  الثالث  الدوىل  املؤمتر  حضور 

 ، شرم الشيخ. 2006بتمرب  س  9-6األورام 

مجعية   • مع  باإلشتراك  املنصورة  بطب  اهلضمى  اجلهاز  لقسم  السادس  السنوى  املؤمتر  حضور 

 ، بورسعيد. 2006أغسطس   3-1اجلراحني املصرية 

-9حضور ورشة العمل للجراحات املتقدمة و جراحات املناظري للجهاز اهلضمى بطب املنصورة   •

 ، املنصورة. 2006مايو   10

امل  • مجعية  حضور  مع  باإلشتراك  األورام  جلراحة  املصرية  للجمعية  اخلامس  السنوى  ؤمتر 

جراحات   و  املرارية  القنوات  و  الكبد  )جراحات  لألورام  القومى  املعهد  و  املصرية  السرطان 

 ، شرم الشيخ " مت رئاسة إحدى جلسات املؤمتر ". 2006مارس  31-28الثدى( 

جل  • املصرية  للجمعية  الدوىل  املؤمتر  امللكية  حضور  الكلية  مع  باإلشتراك  الوجه  و  الفم  راحة 

 سبتمرب بالقاهرة " مت إلقاء حبث باملؤمتر ".   30-29للجراحني بأدنربا 

األورام   • جلراحات  الثاىن  الدوىل  املؤمتر  املنصورة    -حضور  شرم  2005سبتمرب    11-8جامعة   ،

 الشيخ. 

،  2005يوليو    29-27ة املنصورة  جامع   -حضور املؤمتر الدوىل اخلامس جلراحات اجلهاز اهلضمى   •

 بورسعيد. 

اجلمعية   • مع  باإلشتراك  املنوفية  جبامعة  اجلراحة  لقسم  األول  السنوى  املؤمتر  عام  سكرتري 

 ، شبني الكوم. 2004يونيو    30املصرية جلراحة األورام )أورام اجلهاز البوىل التناسلى(  
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املس  • و  القولون  جراحى  ملجموعة  السابع  السنوى  املؤمتر  جلمعية  حضور  التابعة  تشقيم 

 ، شرم الشيخ. 2005يونيو   4-1اجلراحني املصرية من 

القومى   • املعهد  مع  باإلشتراك  املصرية  األورام  جراحة  جلمعية  التاسع  السنوى  املؤمتر  حضور 

، طابا "  2005أبريل    2  –مارس    30لألورام )أورام النساء و الثدى و احلديث ىف جراحة األورام(  

 ؤمتر ". مت إلقاء حبث بامل 

حضور املؤمتر السنوى الثاىن لوحدة جراحة التجميل جبامعة املنوفية )غعادة تكوين الرأس و   •

 . 2004الرقبة( ديسمرب  

  4-1حضور املؤمتر الدوىل الثالث ملجموعة جراحى املناظري التابعة جلمعية اجلراحني املصرية   •

 ، طابا. 2004ديسمرب  

النووى  حضور املؤمترالدوىل السنوى اخلامس لقسم   •   30-26جامعة املنصورة    –األورام و الطب 

 بربج العرب.   2004أبريل  

السرطان   • مجعية  مع  باإلشتراك  األورام  جلراحة  املصرية  للجمعية  املؤمترالسادس  حضور 

القولون(   و  الثدى  )احلديث ىف جراحات  القومى  األورام  و معهد  أبريل    2  –مارس    31املصرية 

 بالعني السخنة.  2004

 . 2003أبريل    18-16جامعة قناة السويس    –ؤمترالدوىل السابع ألورام الثدى حضور امل  •

تنظيم و سكرتري عام مؤمتر قسم اجلراحة العامة بكلية طب املنوفية باإلشتراك مع اجلمعية   •

 . 2008،    2006،    2005املصرية جلراحة األورام لألعوام  

 

 
 
 

 


