
 منتصر فوزى محمد / الدكتور االستاذ

 السابق الطب كلية عميد           

 1971أبريل  29تاريخ الميالد : 

 العلمية المؤهالت

 1971* بكالوريوس الطب والجراحة جامعة عين شمس 

 1974* دبلوم طب المناطق الحارة وصحتها بكلية الطب جامعة عين شمس عام 

 1981* دكتوراه فى طب المناطق الحارة وصحتهابكلية الطب جامعة عين شمس عام 

 الوضيفى التدرج

 1975طب المناطق الحارة وصحتها بطب جامعة عين شمس عام  * معيد بقسم

 1975  * مدرس مساعد بقسم طب الحارة وصحتها بطب عين شمس عام

 1982  * مدرس بقسم طب الحارة وصحتها بطب عين شمس عام

 1987* أستاذ مساعد بقسم طب الحارة وصحتها بطب عين شمس عام 

 1992شمس عام* أستاذ بقسم طب الحارة وصحتها بطب عين 

 2002وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع والبيئة جامعة عين شمس عام   *

 2002* وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطالب جامعة عين شمس عام 

 2002* عميد كلية الطب جامعة عين شمس عام 

 العلمية المهمات

 1982عام *قام سيادتة بزيارة مستشفى كليفالند بالواليات المتحدة االمريكية 

 1985* قام سيادتة بمهمة علمية بمستشفى رويال فرى بجامعة لندن وعمل دورة تدريبية على مناظير الجهاز الهضمى وأمراض الكبد عام 

 1989* عمل سيادتة بمستشفى فهد للحرس الوطنى بالرياض لمدة أربع سنوات من عام 

 ومدريد ب؟أسنانيا 2003وجينيف بسويسرا  2001مهورية التشيك عام * حضر سيادتة مؤتمر اآلتحاد اآلوروبى آلمراض الكبد فى ج

 2001* حضر سيادتة مؤتمر أمراض الكبد فى بكين عام 

 2004المصرى آلمراض الكبد  –* حضر سيادتة مؤتمر أمراض الكبد الصينى 

 2006المصرى فى بكين  –* حضر سيادتة مؤتمر أمراض الكبد الصينى 

 2006ية الى نيوجرسى بالواليات المتحدة االمركية * فام سيادتة بزيارة علم

 2007* حضر سيادتة اجتماع مجلس أمناء مركز تعريب العلوم الصحية فى الكويت 

 رسالة ماجستير ودكتوراه فى مجال االمراض المتوطنة والكند والجهاز الهضمى 20* قام سيادتة باالشراف على أكثر من 

 االزهر( –عين شمس  –لى رسائل على رسائل ماجستىر ودكتوراه فى جامعات )القاهرة * كما شارك فى مناقشة واالشراف ع

 * االشتراك فى مؤتمرات باالكاديمية الطبية الصيبية فى بكين لعالج أمراض الكبد

 النشاطات

 *تنظيم العمل فى قطاع شئون التعليم والطالب فى فترة الوكالة لشئون التعليم والطالب

 سنوات الوكالة والعمادة مع تطبيق قانون البيئة فى هذا الشأن 6* حملة منع التدخين بالكلية والمستشفيات خالل 

 * تحديد قاعة االمتحانات بالكلية

 


