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 ساسيةاالالبيانات 

 : باللغة العربية االسم بالكامل غريب فاوى محمد ابراهيم

Ibrahim Gharib Fawi Mohamed  :االنجليزيةاالسم بالكامل باللغة  

 : الرقم القومى 1301875

 :تاريخ الميالد 1959يوليو  8

 : النوعا ذكر
ش الجمهورية برج احمد ضيف هللا -سوهاج   :العنوان 

 : المحافظة وهاجس

استاذ االمراض العصبية ورئيس قسم االمراض العصبية والطب 
 النفسي

 : الوظيفة

 :جامعة سوهاج

 :الكلية كلية الطب

 : العملجهة  كلية طب سوهاج

 : تاريخ الحصول على درجة مدرس 1995سبتمبر 

 : تاريخ الحصول على درجة استاذ 2005 سبتمبر

 : العلميالقطاع  الدراسات الطبية

 : الدرجة العلمية األمراض العصبية

fawighmo@hotmail.com البريد اإللكتروني : 

 : رقم هاتف العمل 0934602963

 : رقم الفاكس 0934602963

03459755001  : المحمول الهاتف رقم 

 :رقم هاتف المنزل 0225281360

 : اإللكتروني الموقع 

 :وسيلة المخاطبة المفضلة البريد االلكتروني

mailto:fawighmo@hotmail.com
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 الدرجات العلمية

 نوع الدرجة: دكتوراه

fboratory and epidemiological study oclinical, 
encephalitis 

 كان ينطبق) : )إن عنوان الرسالة

 :تاريخ الحصول على الدرجة 1995سبتمبر 

 :لتخصص العاما  ا األمراض العصبية

 :لتخصص الدقيق:ا  ا األمراض العصبية

 :الدولة جمهورية مصر العربية

 :الجامعة الزقازيق

 :الكلية كلية الطب

 :القسم األمراض العصبية

 نوع الدرجة: ماجستير

Left ventricular performance in cerebrovascular 
accident 

 )إنكان ينطبق( : عنوان الرسالة

1991 مارس   :الحصول على الدرجةتاريخ  

 :التخصص العام األمراض العصبية

 :التخصص الدقيق األمراض العصبية

 :الدولة جمهورية مصر العربية

 :الجامعة الزقازيق

 :الكلية كلية الطب

 :القسم األمراض العصبية

 وع الدرجة:ن يوسوربكال

 )إنكان ينطبق) : عنوان الرسالة 

 :على الدرجةتاريخ الحصول  1993 ربديسم

 :التخصص العام الطب والجراحة

 :التخصص الدقيق لطب والجراحةا

 :الدولة جمهورية مصر العربية

 :الجامعة الزقازيق  

 :الكلية كلية الطب

 :القسم الطب والجراحة



  

 األكاديمية الوظائف

 الوظيفي المسمى جامعة /كلية  من الى

 ناالا 

 

 

 رئيس القسم جامعة سوهاج طب سوهاج= 2009سبتمبر

 الرسائل العلمية

 

 

Hemisphere  lateralization and brain localization 

variance in epilepsy patients and its relationship 

with insomnia and depression  

 

عنوان 
 الرسالة

باللغة 
 اإلنجليزية:

 :الجامعة  سوهاج

 : الكلية    كلية االداب 

 : القسم علم النفس

2018 يناير   تاريخ التسجيل: 

2018 يناير   تاريخ المنح: 

 شرافاالنوع  رئيسي فشرم

: 

 

Neurophysiological and laboratory predictors of 

minimal hepatic encephalopathy in patients with 

liver cirrhosis  

 

 عنوان الرسالة

باللغة 
 :االنجليزية 

 : الجامعة سوهاج

 : الكلية كلية الطب

 : القسم االمراض العصبية والنفسية

2016 يناير   تاريخ التسجيل 
: 

2016 يناير   : تاريخ المنح 

 رئيسي فشرم

 

 

 شرافاالنوع 

: 



  

 

Co-morbidity of epilepsy in Qena governorate  

 

عنوان 
 الرسالة

 باللغة
 اإلنجليزية:

 :الجامعة جنوب الوادي 

 : الكلية  بقنا  كلية الطب

 : القسم االمراض العصبية والنفسية

2015 يناير   تاريخ التسجيل: 

2015 يناير   تاريخ المنح: 

 رئيسي فشرم

 

 

 شرافاالنوع 

: 

Recent approaches in the  treatment of Parkinson's 

disorder    

 

عنوان 
 الرسالة

 :باللغة اإلنجليزية

 :الجامعة جنوب الوادي 

 :الكلية بقنا  كلية الطب

 : لقسما االمراض العصبية والنفسية

2015 يناير   تاريخ التسجيل: 

2015 يناير   تاريخ المنح: 

 شرافاالنوع  رئيسي فشرم

: 

 

Recent advances in treatment of multiple  sclerosis  

 

عنوان 
 الرسالة

 :باللغة االنجليزية 

 : الجامعة جنوب الوادي 

 : الكلية بقنا  كلية الطب

 : القسم االمراض العصبية والنفسية

2015 يناير   : تاريخ التسجيل 

2015 يناير   : تاريخ المنح 

 رئيسي فشرم

 

 

 شرافاالنوع 

: 



  

 

 

Autonomic nerves system assessment in systemic 

lupus erethematosis patients; case control study  

 

عنوان 
 الرسالة

باللغة 
 اإلنجليزية:

 :الجامعة  سوهاج

 : الكلية    كلية الطب

 : القسم االمراض العصبية والنفسية

2015 يناير   تاريخ التسجيل: 

2015 يناير   تاريخ المنح: 

 شرافاالنوع  رئيسي فشرم

: 

Epidemiological study of major neurological 

disorders in Qena governorate, Egypt  

 

عنوان 
 الرسالة

 :باللغة اإلنجليزية

 :الجامعة جنوب الوادي 

 :الكلية بقنا  كلية الطب

 : لقسما االمراض العصبية والنفسية

2014 يناير   تاريخ التسجيل: 

2014 يناير   تاريخ المنح: 

 شرافاالنوع  رئيسي فشرم

: 

Clinical outcome and follow up of endovascular 

coiling of unruptured middle cerebral artery 

aneurysm  

 

عنوان 
 الرسالة

 :باللغة اإلنجليزية

 :الجامعة جنوب الوادي 

 :الكلية بقنا  كلية الطب

 : لقسما االمراض العصبية والنفسية

2014 يناير   التسجيل: تاريخ 

2014 يناير   تاريخ المنح: 

 شرافاالنوع  رئيسي فشرم

: 

 

 

عنوان 
 الرسالة



  

 

  Cognition & parkinson disease ;clinical & 

elecrophysiological study  

عنوان 
 الرسالة

باللغة 
االنجليزية 

: 

 : الجامعة سوهاج

 : الكلية كلية الطب

 : القسم االمراض العصبية والنفسية

تاريخ  2009 يناير 
 : التسجيل

Study of various pattern of neuropsychological 

disabilities in chronic stroke patients- across sectional 

study in upper Egypt 

 

باللغة 
 :االنجليزية 

 : الجامعة سوهاج

 : الكلية  كلية الطب

 : القسم االمراض العصبية والنفسية

2012 يناير   تاريخ التسجيل 
: 

2012 يناير   : تاريخ المنح 

 رئيسي فشرم

 

 

 شرافاالنوع 

: 

 

 

Study of early post strokes depression in patient 

with cerebrovascular stroke 

 

عنوان 
 الرسالة

باللغة 
 اإلنجليزية:

 :الجامعة  سوهاج

 : الكلية    كلية الطب

 : القسم االمراض العصبية والنفسية

2011 يناير   تاريخ التسجيل: 

2011 يناير   تاريخ المنح: 

 شرافاالنوع  رئيسي فشرم

: 



  

تاريخ  2009 يناير 
 : المنح

 رئيسي فشرم

 

 

نوع 
 : شرافاال

 

Early onset cerebellar ataxia: clinical, lab. And 

electrophysiological study.  

عنوان 
 الرسالة

باللغة 
 :اإلنجليزية

 :الجامعة سوهاج

 : الكلية  كلية الطب

 : القسم االمراض العصبية والنفسية

2009 يناير  تاريخ  
 :التسجيل

2009 يناير  تاريخ  
 :المنح

نوع  رئيسي فشرم
 : شرافاال

High resolution magnetic resonance imaging, doppler 

determinants of ultrasonography and histopathologic 

plaque instability in cerebrovascular stroke patients 

عنوان 
 الرسالة

باللغة 
اإلنجليزية

: 

 :الجامعة سوهاج

 :الكلية كلية الطب

 : لقسما االمراض العصبية والنفسية

2003 يناير  تاريخ  
 :التسجيل

2009 يناير  تاريخ  
 :المنح

نوع  رئيسي فشرم
 شراف :اال

 

Prediction of outcome in stroke patients.  
عنوان 
 الرسالة

باللغة 



  

اإلنجليزية
: 

 : الجامعة سوهاج

 : الكلية كلية الطب

 : القسم االمراض العصبية والنفسية

2002 يناير  تاريخ  
 :التسجيل

2009 يناير   

 

 رئيسيمشرف 

 

تاريخ 
 المنح:

نوع 
 : شرافاال

 

comorbidity in patients with Psychiatric & behavioral 

epilepsy 

عنوان 
 الرسالة

عنوان 
 الرسالة

: 

 : الجامعة سوهاج

 :الكلية كلية الطب

 :القسم االمراض العصبية والنفسية

 :تاريخ التسجيل 2002 يناير 

 : تاريخ المنح 2009 يناير 

نوع  رئيسي فمشر
 : شرافاال

 

lab. and Epilepsy and bone health: clinical, 

electrophysiological study 

عنوان 
 الرسالة

 :باللغة اإلنجليزية

 : الجامعة سوهاج

 :الكلية كلية الطب

 : القسم االمراض العصبية والنفسية

 :تاريخ التسجيل 2004 يناير

 تاريخ المنح 2001 يناير 

نوع  رئيسيمشرف 
 : شرافاال

Non epileptic psychogenic seizures and diagnostic  عنوان
 الرسالة



  

difficulty: clinical, laboratory and 

electrophysiological study 
 :باللغة اإلنجليزية

 : الجامعة سوهاج

 : الكلية كلية الطب

 :القسم االمراض العصبية والنفسية

تاريخ  2004 يناير 
 :التسجيل

 :تاريخ المنح 2002 يناير

نوع  رئيسيمشرف 
 : شرافاال

Peripheral (sensorimotor and autonomic) neuropathy 

in patients with chronic liver diseases 

عنوان 
 الرسالة

 

باللغة 
 :اإلنجليزية

 : الجامعة سوهاج

 : الكلية كلية الطب

 : القسم االمراض العصبية والنفسية

 : التسجيلتاريخ  2002 يناير 

 : تاريخ المنح 2004 يناير 

نوع  رئيسي فشرم
 : شرافاال



  

Peripheral and central conduction abnormalities in 

diabetic patients.  

عنوان 
 الرسالة

 :باللغة اإلنجليزية

 : الجامعة سوهاج

 : الكلية كلية الطب

 : القسم االمراض العصبية والنفسية

 : تاريخ التسجيل 2001 يناير

 : تاريخ المنح 2003 يناير 

 شرافاالنوع  رئيسي فشرم

: 

 

Role of MRI in diagnosis of multiple sclerosis 
عنوان 
 الرسالة

باللغة 
 :اإلنجليزية

 :  الجامعة سوهاج

 : الكلية كلية الطب

 :  القسم شعةاال

 : تاريخ التسجيل 2000 يناير 

 : تاريخ المنح 2002 يناير 

 شرافاالنوع  ك في  االشرافترمش

: 

Role of color duplex sonography in evaluation of 

basilar insufficiency -cases of vertebra  

عنوان 
 الرسالة

 

 :باللغة اإلنجليزية

 :الجامعة سوهاج

 : الكلية كلية الطب

 :القسم شعةاال

 :تاريخ التسجيل 2000 يناير

 :تاريخ المنح 2002 يناير 

 شرافاالنوع  شراففي االك ترمش

: 

 

Neurological symptoms associated with ENT 

disorders 

عنوان 
 الرسالة



  

 :باللغة اإلنجليزية

 :الجامعة سوهاج

 :الكلية كلية الطب

 :القسم االمراض العصبية والنفسية

 :تاريخ التسجيل 1111أكتوبر

 :تاريخ المنح 2000سبتمبر 

 شرافاالنوع  رئيس فشرم

: 

Cerebrovascular stroke in Sohag governorate 

epidemiological and haematological study 
عنوان 
 الرسالة

 



  

 :اإلنجليزيةباللغة  

 : الجامعة سوهاج

 : الكلية ا كلية الطب

 :القسم االمراض العصبية والنفسية

يناير1119  :تاريخ التسجيل 

 :تاريخ المنح 2000 يناير

 شرافاالنوع  رئيسى فشرم

: 

 

Poststroke dementia predictors and risk factors 
عنوان 
 الرسالة

 :باللغة اإلنجليزية

 : الجامعة سوهاج

 :الكلية كلية الطب

 : القسم االمراض العصبية والنفسية

يناير1119  :تاريخ التسجيل 

 :تاريخ المنح 2000 يناير 

 شرافاال نوع رئيسي فشرم

: 

 

Pure motor stroke 
عنوان 
 الرسالة

 :باللغة اإلنجليزية

 :الجامعة الزقازيق

 : الكلية كلية الطب

 : القسم االمراض العصبية

يناير1119  : تاريخ التسجيل 

يناير1111  : تاريخ المنح 

 شرافاالنوع  االشراف فيك ترمش

: 

 

 

 

 

 

 

 



  

بحاث العلميةألا  

 
 اسم المجلة 

 تاريخ البحث
نوع 
 البحث

 م البحث

 
1/5/2010  منفرد 

Protective effect of alcohol in 
dementi matter of debate 

۱ 

The Open General and Internal 
Medicine Journal, 2009, 3, 40-46 1/1/2009  مشترك 

Southern Egypt stroke study: 
case fatality rates in a 
hospital-based setting 

۲ 

- Egypt J Neurol Psychiat …, 2006 

1/6/2008  مشترك 
Psychogenic non-epileptic 
seizures clinical, laboratory 

and neurophysiological study 
۳ 

The open neurology …, 2008 

1/1/2008  مشترك 

Microbial risk factors of 
cardiovascular and 

cerebrovascular diseases: 
potential therapeutical 

potentials 

٤ 

 Egypt J. Neurol …, 2005 1/1/2007  ٥ Southern Egypt stroke study مشترك 

 
 مشترك 1/3/2007

Atherosclerotic sonographic 
markers and central 
cardiovascular status 

٦ 

 Egypt J Neurol Psychiat …, 2006 
1/7/2006    

   
 مشترك

Diagnostic aids of 
psychogenic non epileptic 

seizures 
٧ 

 Egypt J. Neurol. Psychiat …, 2005 

 مشترك 1/1/2005

Autonomic and peripheral 
neuropathies in chronic liver 

diseases: clinical and 
neurophysiological study 

٨ 

Oofficial journal of the international 
federation of clinical neurophysiology  

 مشترك 1/2/2011
Change in excitability of 
primary motor cortex  

٩ 

Brain a  journal of neurology  

 مشترك 1/1/2010

Reconery of upper limb 
function due to enhanced use 
dependent plasticity in chronic 

stroke patients  

۱۰ 

The journal of neuroscince  
1/7/2003  مشترك 

Movement related cortical 
stimulation can induce human 

motor plasticity  
۱۱ 

The open neurology journal  
1/1/2002  مشترك 

microbial risk factors of 
cardiovascular and 

cerebrovascular disees 
۱۲ 

 
1/7/2002  مشترك 

Poststroke dementia 
:predictors and risk factors 

۱۳ 

 

1/7/1999  مشترك 

Plasma antioxidants, free 
radical markers and 

eryhrocyte enzyme related to 
oxidative stress in parkinson 

disease 

۱٤ 

 1/1/1999  Late sequalae in children ۱٥ مشترك 



  

surviving acute lymphoblastic 
leukemia 

 
1/7/1998  مشترك 

Stroke seizures :predictors, 
clinical and prognostic 

significance 
۱٦ 

 1/1/1998  Pure motor stroke ۱٧ مشترك 

Journal of stroke and 
cerebrovascular diseases  1/1/2014 مشترك 

Prevelance of ischemic and 
hemorrhagic strokes Qena 

governorate ,Egypt  
18 

j.epelpsyres 2015 
 مشترك 1/3/2015

Community based 
epidemiological study of 

epilepsy in qena governorate  
19 

Neurological research  
 مشترك 1/3/2015

Prevelance of Parkinsonm and 
Parkinson disease in Qena 

governorate   
20 

Journal of Alzheimer’s diseases  

 مشترك 1/6/2015

Prevelance of mild cognitive 
impairment and dementia 

among the elderly population 
of Qena governorate  

21 

Official jornal of the international 
federation of clinical neurophysiology  1/2/2011 مشترك 

Movement reward induce 
changes excitability of primary 

motor cortex  
22 

 - Neurological 2016 
 مشترك 1/12/2016

Prevelance of neuromuscular 
disorders in Qena governorate  

23 

 - Neurological 2016 
 مشترك 1/12/2016

Prevelance of bells palsy  in 
Qena governorate  

24 

Neuroepidemiology  

 مشترك 1/12/2016
Prevelance of diabetic and 

diabetic neuropathy in Qena 
governorate 

25 

Jornal of american scince  

 مشترك 2015

Characteristic of ischemic 
stroke in asymptomatic 

hepatitis C  virus positive 
patients   

26 

 

٩٩٩۱  مشترك ۰۱/۰۱/
Late sequalae in children 

surviving acute lymphoblastic 
leukemia 

27 

 

٩٩٨۱ / ٧۰  مشترك ۰۱/
Stroke seizures :predictors, 

clinical and prognostic 
significance 

28 

 

 مشترك ۲۰۰۲/۱۰/۰۱
Ovulatory dysfunction in 

epileptic women a reciprocal 
interaction 

29 



  

 المؤلفات العلمية

 : عنوان المؤلف باللغة العربية 

Spotlights on neurology  باللغة االنجليزيةعنوان المؤلف : 

 : فى المؤلفعدد المشارك  1

 : اسم جهة النشر كلية طب سوهاج

 يناير 2009

 

 : تاريخ النشر

 :عدد الصفحات 192

 :لغة المؤلف االنجليزية



   

 التحكيم

repetitive Effect of different frequencies of 

transcranial magnetic stimulation on motor 

function recovery after ischemic stroke 

 :الرسالة/عنوان البحث

 : اسم جهة النشر عين شمسكلية طب 

 : مكان النشر قسم االمراض العصبية و النفسية

 :الرسالة/لغة البحث االنجليزية

 : تاريخ التحكيم يناير2009

 :التخصص العام  االمراض العصبية

 :التخصص الدقيق  االمراض العصبية

Psychiatric & behavioral comorbidity in 

patients with epilepsy 
 عنوان البحث / الرسالة :

 : اسم جهة النشر كلية طب سوهاج

 :مكان النشر قسم االمراض العصبية

 :الرسالة/لغة البحث  االنجليزية

يناير2009  :تاريخ التحكيسم 

 :التخصص العام  االمراض العصبية

 :التخصص الدقيق  االمراض العصبية

Early onset cerebellar ataxia: 

clinical, lab. And 

electrophysiological study 

 :الرسالة/عنوان البحث

 : اسم جهة النشر كلية طب سوهاج

 : النشرمكان  قسم االمراض العصبية و النفسية

 : الرسالة/لغة البحث االنجليزية

 : تاريخ التحكيم يناير 2009

 :التخصص العام  االمراض العصبية

 :التخصص الدقيق  االمراض العصبية

Prediction of outcome in stroke patients.  :الرسالة /عنوان البحث 

 : اسم جهة النشر كلية طب سوهاج

 : النشرمكان  قسم االمراض العصبية

 : الرسالة/لغة البحث االنجليزية

 : التحكيمخيارت يناير2009

 :التخصص العام  االمراض العصبية

 :التخصص الدقيق االمراض العصبية



   

Parkinson disease & cognition: 

clinical & electrophysiological 

study.  

 :الرسالة/عنوان البحث



  

 : اسم جهة النشر كلية طب سوهاج

 : مكان النشر قسم االمراض العصبية و النفسية

 :الرسالة /لغة البحث االنجليزية

يناير2009  : تاريخ التحكيم 

 :التخصص العام  االمراض العصبية

 :التخصص الدقيق االمراض العصبية

Effect of different frequencies of repetitive 

transcranial magnetic stimulation on motor 

function recovery after ischemic stroke 

 :الرسالة/عنوان البحث

 : اسم جهة النشر عين شمسكلية طب 

 : مكان النشر قسم االمراض العصبية

 : الرسالة/لغة البحث االنجليزية

 : تاريخ التحكيم يناير 2009

 :التخصص العام االمراض العصبية

 :التخصص الدقيق االمراض العصبية

Epilepsy and bone health: 

clinical, lab. and 

electrophysiological study 

 :الرسالة/عنوان البحث

 : اسم جهة النشر كلية طب سوهاج

 :مكان النشر قسم االمراض العصبية و النفسية

 : الرسالة/لغة البحث االنجليزية

 : تاريخ التحكيم يناير 2001

 :التخصص العام  االمراض العصبية

 :التخصص الدقيق ا االمراض العصبية

دور االنتشار الجزيئى باستخدام الفحص بالرنين المغناطيسي فى 
 المخ و االمراض المشابهة لها تقييم اورام

 :الرسالة/عنوان البحث

 : اسم جهة النشر سوهاجكلية طب 

 : مكان النشر قسمم االشعة

 :الرسالة/البحث لغة االنجليزية

 : تاريخ التحكيم يناير 2002

 :التخصص العام االشعة التشخيصية و التصوير الطبى

 :التخصص الدقيق االشعة التشخيصية

مالمح النوبات الصرعية اثناء فترة الحمل فى السيدات المصابات 
 بالصرع

 :الرسالة/عنوان البحث



  

 : اسم جهة النشر كلية طب الزقازيق

 : مكان النشر قصم االمراض العصبية



  

 : الرسالة/لغة البحث االنجليزية

 : تاريخ التحكيم  يناير 2002

 :التخصص العام  االمراض العصبية

 :التخصص الدقيق العصبيةاالمراض 

epileptic psychogenic seizures and -Non

diagnostic difficulty: clinical, laboratory 

and electrophysiological study 

 :الرسالة/عنوان البحث

 : اسم جهة النشر كلية طب سوهاج

 :مكان النشر قسم االمراض العصبية

 :الرسالة/لغة البحث االنجليزية

 : تاريخ التحكيم يناير 2002

 :التخصص العام  االمراض العصبية

 :التخصص الدقيق االمراض العصبية

Peripheral (sensorimotor and autonomic) 

neuropathy in patients with chronic liver 

diseases 

 :الرسالة /عنوان البحث

 : اسم جهة النشر كلية طب سوهاج

 : مكان النشر و النفسية قسم االمراض العصبية

 : الرسالة/لغة البحث االنجليزية

يناير2004  : ميكحتلاخيارت 

 :التخصص العام  االمراض العصبية

 :التخصص الدقيق االمراض العصبية

Role of routine EEG in prediction of stroke 

outcome 

 :الرسالة/عنوان البحث

 : اسم جهة النشر كلية طب المنيا

 : مكان النشر االمراض العصبية

 :الرسالة/لغة البحث االنجليزية

 : ميكحتلاخيارت يناير 2004

 :التخصص العام  االمراض العصبية

 :التخصص الدقيق االمراض العصبية

Peripheral and central conduction 

abnormalities in diabetic patients.  
 :الرسالةعنوان البحث/

 : اسم جهة النشر سوهاجكلية طب 

 : مكان النشر قسم االمراض العصبية



  

 :الرسالة/لغة البحث االنجليزية

 :تاريخ التحكيم  يناير 2004

 :التخصص العام االمراض العصبية



  

 التخصص الدقيق : االمراض العصبية

MRI in diagnosis of MRole of S الرسالة/عنوان البحث: 

 : اسم جهة النشر كلية طب سوهاج

 : مكان النشر قسم االشعة

 : الرسالة/لغة البحث االنجليزية

 : تاريخ التحكيم يناير 2002

 :التخصص العام  االمراض العصبية

 :التخصص الدقيق االمراض العصبية

 evaluation of Role of color duplex son 

basilar insufficiency-cases of vertebra  
 :الرسالة/عنوان البحث

 : اسم جهة النشر كلية طب سوهاج

 : مكان النشر قسم االشعة

 :الرسالة/لغة البحث االنجليزيةا

 : تاريخ التحكيم يناير 2002

 :التخصص العام االمراض العصبية

 :التخصص الدقيق االمراض العصبية

Neurological symptoms associated with ENT 

disorders 

 :الرسالة/عنوان البحث

 : اسم جهة النشر كلية طب سوهاج

 : مكان النشر قسم العصبية

 :الرسالة/لغة البحث االنجليزية

 : تاريخ التحكيم  2000سبتمبر 

 :التخصص العام  االمراض العصبية

 :التخصص الدقيق ا االمراض العصبية

CVA in Sohag governorate, 

epidemiological and hematological 

study.  

 :سالةالر/عنوان البحث

 : اسم جهة النشر كلية طب سوهاج

 :مكان النشر قسم العصبية

 : الرسالة/لغة البحث االنجليزية

 :تاريخ التحكيم يناير 2000

 :التخصص العام  االمراض العصبية

 :التخصص الدقيق االمراض العصبية

Post stroke dementia ,predictors and risk الرسالة/عنوان البحث: 



  

factors 

 : اسم جهة النشر كلية طب سوهاج

 :مكان النشر قسم االشعة



  

 :الرسالة /لغة البحث االنجليزية

يناير2000  : ميكحتلاخيارت 

 :التخصص العام  االمراض العصبيةا

 :التخصص الدقيق االمراض العصبية



  

 الجوائز

 : اسم الجائزة الزمالة الفخرية فى االعصاب

مايو 2010  :تاريخ الحصول عليها 

 :الجهة المانحة االكاديمية الرومانية للعلوم الطبية

 : سبب الحصول عليها تقديرا لفكرة عقد المؤتمر العربى االوروبى االول برومانيا

 : اسم الجائزة العضوية الشرفية للجمعية الدولية لدراسة وقاية و حماية االعصاب

مايو 2010  :تاريخ الحصول عليها 

 : الجهة المانحة الجمعية الدولية لدراسة وقاية و حماية الجهاز العصبى

 : سبب الحصول عليها تقديرا لنجاح المؤتمر المصرى الدولى االول بمصر

 : اسم الجائزة ميدرع التكر

2010 مايو   :تاريخ الحصول عليها 

 :الجهة المانحة  االكاديمية الرومانية للعلوم الطبية

 : سبب الحصول عليها نجاح المؤتمر الدولى االول بمصر عن دراسة سبل وقاية الجهاز العصبى

 :اسم الجائزة ميدرع التكر

ابريل2010  تاريخ الحصول عليها 

 : الجهة المانحة الجمعية المصرية لالمراض النفسية و العصبية و جراحة االعصاب

 سبب الحصول عليها : التميز و النجاح فى تنظيم اول مؤتمر دولى عن الوقاية العصبية بمصر

 : اسم الجائزةا ميدرع التكر

مارس  2001  تاؤيخ الحصول عليها : 

 :الجهة المانحة رصالقاب.ىصعلازاجلهاتائيبوللالواىلدوالرمتاملؤ

 سبب الحصول عليها : التميز

 : اسم الجائزةا درع التكرم

 تاريخ الحصول عليها يناير 2009

 :الجهة المانحة مؤتمر االعصاب . الرياض

 سبب الحصول عليها : التميز

 : اسم الجائزةا المثالى و شهادة تقديردرع الطبيب 

 تاريخ الحصول عليها : يناير 2002

 : الجهة المانحة البشريين نقابة االطباء 

 سبب الحصول عليها : التميز و الترشيح من الكلية 

 : اسم الجائزةا شهادة تكريم

 تاريخ الحصول عليها :  2002فبراير

 : الجهة المانحة العصبية و جراحة االعصابالجمعية المصرية لالمراض النفسية و 



  

سبب الحصول  التميز
 : عليها 

درع التميز من الجمعية المصرية لالمراض العصبية و النفسية و 
 جراحة االعصاب

 : اسم الجائزة

 :تاريخ الحصول عليها يناير 2000

 : الجهة المانحة المصرية لالمراض العصبية و النفسية و جراحة االعصابالجمعية 

 : سبب الحصول عليها التميز



29  

 المشروعات

 : اسم المشروع انشاء وحدة عناية مركزة لمرضى السكتة الدماغية

 :الجهة المستفيدة  كلية طب سوهاج قسم العصبية

الى  يونيو 2009 2008 يونيو  من  : المدة 

 : جهة التمويل وزارة التعاون الدولى

 (:بألف جنيه)مقدار التمويل  805000

 : دور المتقدم المتقدم و المسئول عن المشروع

تفاصيل الدور و مهام  المتقدم بفكرة المشروع للكلية ثم الجامعة ثم وزارة التعاون الدولى
 : المتقدم

انشاء وحدة عناية مركزة لمرضى السكتة الدماغية على 

اعلى مستوى سيكون االول من نوعه فى 

محافظات جنوب الصعيد من أسوان و حتى 

 سوهاج

 : نبذة عن المشروع

 : المرجع العميد =كلية طب سوهاج 

 : شروعملاسم ا مشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد

 :الجهة المستفيدة  كلية طب سوهاج

الى  سبتمبر2010 2008  : المدةا  مارس

 : جهة التمويل وحدة تنفيذ مشروعات التطوير -وزارة التعليم العالى 

 (:بألف جنيه)مقدار التمويل  10000000

 : دورالمتقدم عضو لجنة البرامج التعليمية

لمستمر التطويرا فمشروعات  الرائدة الكليات من سوهاج كليةطب
 التأهيلو

 2009مارس  بدأي  التو اللعتماد

 :المشروع نبذة عن 

 : رجعملا مديروحدة مشروعات الجودة -كلية طب سوهاج

 : اسم المشروع مشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد

 :الجهة المستفيدة  كلية طب سوهاج

2010  : المدة من مارس 2009 سبتمبرالى   

 : جهة التمويل وحدة تنفيذ مشروعات التطوير–وزارة التعليم العالى 

 : (بألف جنيه ) مقدار التمويل 10000000

 : دور المتقدم -رئيس لجنة تطوير أطباء االمتياز
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عمل اجتماعات مع و أخذ رأى أطباء االمتياز ورؤساء و مسئولى 
 وزارة الصحة

 : تفاصيل الدور و مهام المتقدم



  

مع عمل لتطوير و تفعيل فترة تدريب أطباء االمتياز 
برامج تدريبية و كورسات تعليمية أثناء فترة التدريب 

 و للنظم االدارية و الرعاية الصحية االولية

 

 

ر و من الكليات الرائدة فى مشروعات التطوير المستمكلية طب سوهاج 
 2008التأهيل لالعتماد و التى بدأت فى تنفيذ البرامج منذ مارس 

 

 :المشروعنبذة عن 

 : المرجع مديروحدة مشروعات الجودة –كلية طب سوهاج 

 : اسم المشروع انشاء وحدة عناية متوسطة للسكتة الدماغية

 :الجهة المستفيدة كلية طب سوهاج 

2002 الى مايو  2002 يناير  من  : المدة 

 : جهة التمويل مجهودات ذاتية 

 (:بألف جنيه)مقدار التمويل  30000

 : دورات المتقدم السعى و الحصول على التمويل

نظرا لعدم وجود وحدة عناية متخصصة للسكتة الدماغية فى سوهاج جاءت الفكرة مع استعداد 
 الخيرين

 تفاصيل الدور و مهام المتقدم

 : المشروعنبذة عن  اوكسجين و اجهزة شفط ثمانى أسرة مع تجهيزات أولية و

 : المرجع كلية طب سوهاج قسم العصبية



  

 االنشطة الفنية

 :اسم النشاط  المؤتمر العربى االوروبى االول برومانيا عن وقاية و حماية االعصاب

 :الجهة المستفيدة  العصبيةالجمعية المصرية لالمراض 

 : المدة الى االان 2010مايو من

 :دور المتقدم  عضو اللجنة العلمية للمؤتمر-الفكرة حبصا

و تم دعوتى كمتحدث و  2010اظهرت الفكرة بعد نجاح المؤتمر الدولى بمصرابريل 
 عضو للجنة العلمية

 : تفاصيل الدور و مهام المتقدم 

يعقد برومانيا على أن يعقد بعد ذلك بالتبادل بين أول مؤتمر عربى أوروبى 
 أوروبا و مصر

 :عن النشاط نبذة

 : رجعملا الجمعية المصرية لالمراض العصبية

المؤتمر السنوى السادس لالمراض العصبية و المؤتمر 
الدولى االول عن وقاية و حماية االعصاب باالشتراك مع 

النفسية و جراحة الجمعية المصرية لالمراض العصبية و 
 االعصاب

 :النشاط  اسم

  

  

 :الجهة المستفيدة  الجمعية المصرية لالمراض العصبية و النفسية و جراحة االعصاب–كلية طب سوهاج 

 : المدة الى االّن2010  ابريل من

 : دور المتقدم رئيس المؤتمر

 : تفاصيل الدور  و مهام المتقدم دول العالمدعوة األطباء االجانب من مختلف -اختيار االبحاث-تنظيم المؤتمر

يعتبر هذا المؤتمر هو الدولى األول الذى يعقد بمصرعن 
-سبل وقاية و حماية األعصاب بمشاركة أطباء من اليابان

 رومانيا-اسبانيا-المانيا-بريطانيا

 

 :نبذة عن النشاط 

 : المرجع جراحة االعصابالجمعية المصرية لالمراض العصبية و النفسية و ا-كلية طب سوهاج

تنظيم المؤتمر السنوى الخامس لقسم االمراض العصبية و النفسية بكلية طب 
المصرية لالمراض العصبية و النفسية و جراحة سوهاج باالشتراك مع الجمعية 

 طابا -االعصاب

 :اسم النشاط

  

  

 :الجهة المستفيدة طب سوهاج كلية –قسم االمراض العصبية و النفسية 

2007 الى نوفمبر    : المدة من نوفمبر 2001



  

 : المتقدمردو رئيس المؤتمر

تفاصيل الدور و مهام  تنظيم المؤتمر اختيار األبحاث المقرر عرضها فى المؤتمر
 : المتقدم

المؤتمر السنوى للقسم باالشتراك مع الجمعية المصرية لالمراض 
  العصبية و الطب النفسي

 عصاباال جراحة و 

 :نبذة عن النشاط 

 الجمعية المصرية لالمراض العصبية و الطب النفسي 

 عصاباال جراحة و 

 :المرجع
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 :اسم النشاط  المؤتمر السنوى كلية طب سوهاج

 :الجهة المستفيدة  كلية طب سوهاج

 : المدة من ابريل 2001الى ابريل 2007

 :دور المتقدم  مقرر المؤتمر

تفاصيل الدور و مهام  تنظيم المؤتمر اختيار االبحاث المقرر عرضها فى المؤتمر
 : المتقدم

 صعيدالمؤتمر السنوى لكلية طب سوهاج و الذى ناقش المخاطر البيئية و المشاكل الطبية فى 
 مصر

 : نبذة عن النشاط

 : المرجعا كلية طب سوهاج

المؤتمر السنوى الرابع لقسم االمراض العصبية و النفسية بكلية طب سوهاج تنظيم ت

ب و النفسي و جراحة باالشتراك مع الجامعة المصرية االمراض العصبية و الط

 الغردقة -االعصاب 

 

 :اسم النشاط

 :الجهة المستفيدة  كلية طب سوهاج –م االمراض العصبية و النفسية سق

نوفمبر 5200 الى  ديسمبر2005  : المدة 

 : دور المتقدم رئيس المؤتمر

تفاصيل الدور و مهام  تنظيم المؤتمر اختيار االبحاث المقرر عرضها فى المؤتمر
 : المتقدم

المؤتمرالسنوى لقسم االمراض العصبية و الطب النفسي باالشتراك مع الجمعية المصرية 
الجمعية المصرية للسكتة الدماغيةلالمراض العصبية و الجمعية المصرية للصرع و   

 للسكتةالدماغية مصريةلجمعيةالوا للصرع مصريةلجمعيةالوا العصبية اللمراض

 :نبذة عن النشاط

 : مرجعلا عصابوجراحةاالي العصبيةوالطبالنفسى مراضالمصريةللا جمعيةلا

 سوهاج طب بكلية والنفسية العصبية مراضااال لقسم الثالث المؤتمرالسنوى تنظيم

 النفسى والطب العصبية اللمراض المصرية الجمعية مع باالشتراك

 العرب برج-عصاباال وجراحة

 النشاط: اسم

 مستفيدة:لجهةالا سوهاج طب كلية-والنفسية العصبية االمراض قسم

2004: سبتمبر 2004ابريل   مدة :لا 

 : متقدملدورا راملؤمت رئيس

 رومهاملدوا تفاصيل في المؤتمر رضهاعمقررلا حاثبراختياراممؤتلا تنظيم
 متقدم :لا
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 مراضمصريةلاللا جمعيةلا مع كارتشالبا للقسم رالسنوىممؤتلا

 النفسى والطب العصبية

 مصريةلجمعيةالوا عصاباال وجراحة

 الصرعجمعية و للسكتةالدماغية

 :نبذة عن النشاط 

 وجراحة النفسى والطب العصبية مراضلالمصريةلجمعيةالا

 العرب  برج-عصاباال

 : المرجعا

  

 




