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 ةالعلمي المؤهالت

 1970 * بكالوريوس الطب والجراحة كلية الطب جامعة عين شمس عام

 1973* دبلوم أمراض القلب كلية الطب جامعة عين شمس عام 

 1978* دكتوراه أمراض القلب كلية الطب جامعة عين شمس عام 

 ىالوظيف التدرج

 1979* مدرس القلب بكلية الطب جامعة عين شمس عام 

 1984* أستاذ مساعد القلب بكلية الطب جامعة عين شمس عام 

 1989امعة عين شمس عام * أستاذ القلب بكلية الطب ج

 2001* وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع والبيئة جامعة عين شمس عام 

 2002* نائب رئيس جامعة عين شمس عام 

 2004جامعة عين شمس عام   * رئيس

 تاالسهاما

 14/2/1996وحتى  30/5/1994* أمين عام المستشفيات والمعاهد التعليمية )وزارة الصحة( من 

 * انشاء وحدة الطوارى بمستشفى أحمد ماهر التعليمى

 1995* انشاء معهد الكلى والمسالك البولية وزارة الصحة عام 

 1995* انشاء وحدتى القلب وجراحة القلب بمشتشفى شبين الكوم التعليمى عام 

 بمستشفى بنها التعليمى 1995* ادخال االشعة المقطعية الول مرة بوزارة الصحة عام 

 2002تشار وزير التعليم العالى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عام * مس

 عضوية الجمعيات العلمية والمؤتمرات

 وسكرتير عام الجمعية 1993* عضو مجلس ادارة جمعية القلب المصرية منذ عام 

 1997* عضو مجلس ادارة مركز االبحاث الطبية والبلهارسيا جامعة عين شمس منذ عام 

 1995جمعية جودة الخدمات الطبية عام * عضو سابق 

 1995 – 1994* عضو سالبق بالجنة االغذية الخاصة )وزارة الصحة( عامى 

 * عضو مجلس ادارة مركز معاون لمنظمة الصحة العالمية والخاصة بمشروع ادارة وتخطيط لبرنامج التغذية

 وزارة الصحة –* عضو مجلس أمناء مستشفى منشية البكرى 

 ادارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وزارة الصحة* عضو مجلس 

 * عضو مجلس ادارة مستشفى الدعاة وزارة االوقاف

 للقاحات واالمصال  * عضو مجلس ادارة الشركة القابضة

 * عضو الجمعية العامة للشركة القابضة لالدوية

 1995يات والعاهد التعليمية * رئيس ومنظم المؤتمر العلمى االول للهيئة العامة للمستشف

 * االشتراك والمساهمة فى النشاط العلمى ورئاسه الجلسات لجلسات لجميع مؤتمرات الجمعية المصرية المراض القلب

 للتدريب على استخدام النظائر المشمعة لتشخيص امراض الشرايين التاجية بين فئات المجتمع 1977* مهمة علمية الى ألمانيا االتحادية عام 

 1977وحتى  1974المصرى فى الفترة من 

 * عضو بالمشروع الخاص بدراسة أمراض القلب الخلفية بواحة سيوه محافظة مرسى مطروح جامعة عين شمس

 النشاط العلمى

 رسالة ماجستير 24 –رسالة دكتوارة  20* االشراف العلمى على 

 * االمين العام للجنة العلمية لترقيات االساتذة تخصص أمراض القلب
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