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Curriculum Vitae 

 

Contact Information: 

  
Name: Nancy Mohamed Aly El-Sekily. 

 

DATE OF BIRTH:           1-1-1974 

PLACE OF BIRTH:         France 

SOCIAL STATUS:           Married 

NATIONALITY:              Egyptian 

 

Address:            402 EL Horya Street, Mostafa Kamel.  

City:                    Alexandria  

Mobile:               01222359100  

Telephone:         035442026 

Email:                nancyelsekily@yahoo.com  

Present academic job: Assistant professor of Anatomy and Embryology, 

                                       Alexandria, Faculty of Medicine.  

 

Education: 
 MD: 

Graduate institution: Faculty of Medicine, Alexandria University.  

Year: 2008 

Major: Basic medical science of Anatomy and Embryology.  

Thesis: Anatomical study of the arterial supply of the foot and its  

             surgical importance in reconstructive surgery.  

 

MS:  
Graduate institution: Faculty of Medicine, Alexandria University.  

Year: 2004  

Major: Basic medical science of Anatomy and Embryology.  

Thesis: Anatomical and MRI study of elbow joint.  

 

MBBCH:  
Graduate institution: Faculty of Medicine, Alexandria University.  

Year: November, 1997.  
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Employment History  

 

Position: House officer, Ministry of Health from 1/3/1998 to 28/2/1999.  

Position: General practioner, Ministry of Health from 1/3/1999 to 25/12/1999.  

Position: Demonstrator of Anatomy from 26/12/1999 to 24/10/2004.  

Position: Assistant lecturer of Anatomy from 25/10/2004 to 21/9/2008.  

Position: lecturer of Anatomy from 21/9/2008 to 28/2/ 2016.  

Position: Assistant professor of Anatomy from 28/2/2016 till now. 

 

Academic Activities / interests  

 

- Assistant professor in Faculty of Medicine French section (filière francophone) 

from 2006 till now. 

-Coordinator of 3
rd

 year French section (filière francophone). 

- Attendance of annual scientific meeting congress of Faculty of Medicine, 

Alexandria University from 1993 to 2091.  

- Attendance of scientific lectures in Faculty of medicine, Alexandria University. 

- Lecturer  in Pharos University, Faculty of Physical Therapy from 2013 to 2016. 

- Assistant professor in Pharos University, Faculty of Pharmacy from 2017 till 

now. 

- Assistant professor in Pharos University, Faculty of Physical Therapy from 2011 

till now. 

- Assistant professor in Pharos University, Faculty of Applied Health Sciences 

Technology from 2011 till now. 

 

 - بيان بالمؤتمرات التى شاركت فيها بالحضور الدكتور ة/  نانسى محمد على السقيلى
 مؤتمرات محلية :

 .9001الطب بفرنسا مع الشعبة الفرنسية لكلية الطب باالسكندرية في ديسمبر  مؤتمر اجتماع عمداء كليات -1

 .9094 نوفمبرلكلية الطب جامعة اإلسكندرية وذلك فى  للشعبة الفرنسية العلمى الولالمؤتمر ا -2

 تحت عنوان دور  9094رسوالثالثون لكلية الطب جامعة اإلسكندرية وذلك فى ما ثانيالمؤتمر السنوى العلمى ال  -3
 .ابناء الكلية في تطوير العملية التعليمية و البحثية و المستشفيات الجامعية

 Anatomyتحت عنوان  9095 ينايروذلك فى  عين شمسلكلية الطب جامعة ثاني لقسم التشريح المؤتمر ال  -4

Education Past, Present and Future. 
اصابات تحت عنوان  9095 ابريلوالثالثون لكلية الطب جامعة اإلسكندرية وذلك فى  ثالثالمؤتمر السنوى العلمى ال -5

 . اين نحن -حوادث الطرق
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  .9092المؤتمر السنوي لقسم الهستولوجي و علم االنسجة في مايو  -6

 .9092الدولي االول لقسم التشريح و علم االجنة في سبتمبر   المؤتمر  -7

 .9092الدولي الثاني لقسم التشريح و علم االجنة في سبتمبر   المؤتمر -8

 . 9091للتشريح بمدريد في يونيو  الدولي  المؤتمر -9

 .9091 نوفمبرلكلية الطب جامعة اإلسكندرية وذلك فى  للشعبة الفرنسية العلمى ثانيالمؤتمر ا  -11

 June 2020 LMS training workshopفى الفترة  -11
 مشاركة-حضور  -جامعة االسكندرية

 .9090سبتمبر 9يوليو ل  99 -12

Do22 Elshamassi,           
13-   interactive in class and online learning activities و مشاركة   حضور -جامعة االسكندرية 

14- How to select the right journal to submit your manuscript?              1 september 2020 

                                                                       Research Support Center/ Helwan University 

                                                                                                                                             
15- The way to scopus                                                                                                                

 Scientific research development unit Tanta university (online  webinar)  

16- online  webinar 15 september 2020 

 :ية األنشطة الجامع
المساهمة فى األنشطة الطالبية والتأثيرعلى بناء شخصية الطالب وذلك عن طريق الريادة لمجموعات الطالب  -

 . ومساعدتهم فى حل مشاكلهم المختلفة

 .انشاء مكتبة للكتب و المراجع العلمية  باللغة الفرنسية -
االتفاقية بين الشعبة الفرنسية كلية طب السفر لجامعة تولوز بفرنسا مع مجموعة من اعضاء هيئة التدريس لتوثيق  -

 .جامعة االسكندرية و كلية طب جامعة تولوز بفرنسا
 .ترجمة مقرر التشريح و علم االجنة للغة الفرنسية -

 :الخاصة بالترقية لدرجة استاذ مساعد نانسى محمد على السقيلى/  ةالدكتور  ئمة أبحاثقا
1. An anatomical study of the blood supply of soleus muscle in human 

 دراسة تشريحية للتغذية الدموية للعضلة األخمصية فى اإلنسان
 أسماء المشاركين:

 .قسم التشريح و علم االجنة استاذ مساعد :ا يهاب مصطفى محمد الزواوى/ د -
 .مدرس قسم التشريح و علم االجنة :السقيلى نانسى  محمد/ د -

 Alexandria Journal of  Medicine, 12/2012 :تم نشره في
 

2. Relation of the vertebral artery segment from C1 to C2 vertebrae: An anatomical 

study 

:العالقة بين   الشريان الفقري و الفقرات العنقيه األولى و الثانيه   دراسة تشريحية    
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 اسماء المشاركين:
-    خنفور منا ي/ د

 مدرس التشريح و علم االجنة
- قيلىسمحمد ال نانسى/ د  

 مدرس التشريح و علم االجنة
 Alexandria Journal of  Medicine, 20/6/2014 :تم نشره في

 

3. Surgical anatomy of greater occipital nerve and its relation to occipital artery 
.                          التشريح الجراحى للعصب القفوى االعظم وعالقته بالشريان القفوى  

 اسماء المشاركين:
قيلىسمحمد النانسى / د -  

 مدرس التشريح و علم االجنة
- ايهاب حلمى زيدان/  د.م.أ  

جراحة مخ واعصاباستاذ مساعد   

 Alexandria Journal of  Medicine, 19/8/2014 :تم نشره في
4. Histological study of the possible protective effect of co-enzyme Q10 on Arsenic 

induced cardiomyopathy in adult male Albino rats. 
الفئران البيضاءعلى التغيرات المحدثه فى عضلة القلب الناتجة عن الزرنيخ فى ذكور  Q10 دراسه هستولوجيه للتاثير الوقائى المحتمل النزيم   البالغة 

 اسماء المشاركين:
- زهراننهى محمود /د الهستولجيا مدرس :  

- السقيلى نانسى محمد/ د التشريح و علم االجنة مدرس :  
 9095مارس  Egyptian Journal of  Histology, 19 : تم نشره في

5. Anatomical and magnetic resonance imaging study of the medial collateral ligament 

of the ankle joint 

 دراسة تشريحية وبالرنين المغناطيسى للرباط الجانبي األنسي لمفصل الكاحل.
 اسماء المشاركين:

  فردوس أحمد القلعة /ألستاذ الدكتورا

 أستاذ التشريح اآلدمى وعلم األجنة

  السباعى فرج على/ األستاذ الدكتور

  أستاذ جراحة العظام والكسور

   على على عبد الكريم/ الدكتوراألستاذ 

 أستاذ األشعة التشخيصية

نانسى  محمد السقيلى/ د  
 مدرس التشريح و علم االجنة

 سالى محمود محمد حسين عمر
 معيدة بقسم التشريح

 Alexandria Journal of  Medicine  : تم نشره في
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10/7/2015 
6. Median nerve motor entry points in the forearm and its clinical application. 

ةالدخول الحركية للعصب االوسط في الساعد وتطبيقاتها االكلينيكينقاط    
 اسماء المشاركين:

ا يهاب مصطفى محمد الزواوى/ د  
 مدرس التشريح و علم االجنة

قيلىسنانسى  محمد ال/ د  
 مدرس التشريح و علم االجنة

وائل احمد فؤاد.د.ا  
جراحة المخ و االعصاباستاذ بقسم   

مدرس بقسم العالج الطبيعي محمد حسن امام.د  
مروة حسن.د  

 مدرس بقسم العالج الطبيعي
 European Journal of Anatomy, 17/11/2015:تم نشره في

7.   Tibial nerve motor entry points and its clinical applications 
تطبيقاتها االكلينيكيةنقاط الدخول الحركية للعصب القصبي و   

 أسماء المشاركين:
ا يهاب مصطفى محمد الزواوى/ د   

 مدرس التشريح و علم االجنة
قيلىسنانسى  محمد ال/ د  

 مدرس التشريح و علم االجنة
احمد يحيي مصطفى.د  

جراحة المخ و االعصابمدرس قسم   
لم يسبق تقييمه كر شتبحث م  

 تم نشره في: 
Egyptian journal of anatomy 

15/2/2015 
8. Arterial supply of sciatic nerve and its impact on clinical practice. 

 االمداد الشريانى للعصب الوركى و تا ثيره على الممارسة االكلينيكي
 أسماء المشاركين:

 السيد على متولى.د -
 مدرس التشريح و علم االجنة -
 نانسى محمد على السقيلى.د -
 االجنة مدرس التشريح و علم -
 نجيب عبد الكريم رمضان.د -
 مدرس جراحة االوعية الدموىة -



 

6 

 

 تم نشره في: 
International Journal of Clinical and 

Developmental Anatomy 3/1/2015 

 


