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جامعة اإلسكندرية -كلية الطب  -أستاذ مساعد الجراحة العامة   

المؤهالت 

 الدراسية:

 1993نوفمبر من كلية طب اسكندرية دفعة  بكالوريوس الطب و الجراحة 

 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

 1998يونيو من كلية طب اسكندرية في  ماجستير الجراحة  

 2004نوفمبر  -من كلية طب اسكندرية  دكتوراة الجراحة العامة   

 

التدرج 

 الوظيفى:

 الي  1994مارس  1بمستشفيات جامعة اإلسكندرية في الفترة  طبيب امتياز

 .1995 فبراير 28

 الي   1995سبتمبر  9بقسم الجراحة بكلية طب اسكندرية في الفترة  طبيب مقيم

 1998 سبتمبر 8

  مايو 24يناير الي  24بقسم الجراحة بكلية طب اسكندرية في الفترة معيد 

1999. 

 1999مايو  25بقسم الجراحة بكلية طب اسكندرية في الفترة  مدرس مساعد 

 .2005يناير 17الي  

 و  2005يناير 18بقسم الجراحة بكلية طب اسكندرية في الفترة من  مدرس

 jan 2010 30حتي 

  31بكلية طب اسكندرية من الجراحة أستاذ مساعد jan 2010 

  الجراحة بكلية طب اسكندرية من أستاذMay  2016 

 الجمعيات العلمية المشترك بها:    

 جمعية الجراحين المصرية. (1
 المصرية. ة االورامجمعية جراح (2
 .باالسكندرية جمعية الجراحين المصرية (3

 .باالسكندرية االورامة جراحاصدقاء مرضى جمعية  (4

 النشاط العلمى بالقسم و الكلية

  2012-2011امين مجلس قسم الجراحة للعام الدراسى 

 جامعة اإلسكندرية -المشرف ا الكاديمى للمرحلة االكلينيكية للشعبة الفرنسية 
 جامعة اإلسكندرية -منسق السنوات الرابعة و الخامسة و السادسة للشعبة الفرنسية 
 جامعة  - الشعبة الفرنسية -بكالوريوس الطب و الجراحة لطلبة كلية الطبل منسق الجراحة

 اإلسكندرية
 جامعة اإلسكندرية لطلبة كلية الطب المشرف ا الكاديمى لمادة الجراحة 
 بوحدة جراحة  االورام الفرع الدولي الماليزي بكالوريوسمنسق الجراحة لطلبة ال 



  جامعة اإلسكندرية. -العامة لطلبة كلية الطبالتدريس النظري و العملي لمادة الجراحة 
 جامعة  -الفرع الدولي الماليزي  -التدريس النظري و العملي لمادة الجراحة العامة لطلبة كلية الطب

 اإلسكندرية.
 جامعة  - الشعبة الفرنسية -التدريس النظري و العملي لمادة الجراحة العامة لطلبة كلية الطب

 اإلسكندرية.
  جامعة اإلسكندرية كممتحن  -امتحانات بكالوريوس الطب و الجراحة لطلبة كلية الطبالمشاركة في

 و كمشرف علي االمتحانات الشفهية .
 الفرع الدولي الماليزي -المشاركة في امتحانات بكالوريوس الطب و الجراحة لطلبة كلية الطب- 

 جامعة اإلسكندرية كممتحن.
 جامعة  - الشعبة الفرنسية -المشاركة في امتحانات بكالوريوس الطب و الجراحة لطلبة كلية الطب

 اإلسكندرية كممتحن.
  التدريس النظري لطلبه ماجستير الجراحة العامة بكلية طب اإلسكندرية و ذلك بنظام الساعات

 المعتمدة
 كندرية و ذلك بنظام الساعات المشاركة في امتحانات ماجستير الجراحة العامة بكلية طب اإلس

 .المعتمدة
  التدريس النظري لطلبه دكتوراه الجراحة العامة بكلية طب اإلسكندرية و ذلك بنظام الساعات

 .المعتمدة
  المشاركة في امتحانات دكتوراه الجراحة العامة بكلية طب اإلسكندرية و ذلك بنظام الساعات

 .المعتمدة
  العامة و قد حازت كلية الطب علي شهادة الجودة.عضو بلجنة الجودة بقسم الجراحة 
 جامعة اإلسكندرية. - الشعبة الفرنسية -كلية الطب لجنة الجودةفى اعمال  المشاركة 
 بكلية طب اإلسكندريةالمكتبات  عضو بلجنة 
  المشاركة في البرنامج العلمي لقسم الجراحة وذلك عن طريق إلقاء المحاضرات و عرض الحاالت

 الصعبة.
 فى كتاب قسم الجراحة فى الكتابة و المراجعة و جمع المعلومات شاركةالم 
 جامعة اإلسكندرية. - الشعبة الفرنسية -لطلبة كلية الطبفى ترجمة و اعداد محاضرات  المشاركة 
  المشاركة في التحضير و التدريب بالدورات التدريبية  و ورش العمل التي تعقد بالكلية خاصة

 .ام الثدى اورالمتعلقة بجراحات 
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