
 األستاذ الدكتور/ احمد محمود فهمي عكاشة

 طب عين شمس –استاذ الطب النفسي 

 

 20/2/1935تاريخ الميالد : 

 المؤهالت العلمية :

         . 1957بكالوريوس الطب والجراحة   -

 .1961دبلوم الطب النفسي كلية األطباء الملكية لندن   -

دبلوم العالج النفسي والسلوكي من األكاديمية العالمية للعالج النفسي والسلوكي كلورادو الواليات المتحدة   -

1988. 
 .1963عضو كلية األطباء الملكية بأدنبرة ) تخصص طب نفسي (  -
 .1972لندن  عضو كلية األطباء النفسيين الملكية -

 التدرج الوظيفي :

 .1970-1956طب عين شمس  -مدرس ورئيس وحدة الطب النفسي  -

 .1976-1960أستاذ مساعد   -

 .2005-1995أستاذ متفرغ   -

 حتى اآلن. 2005أستاذ غير متفرغ   -

 .1997-1995أستاذ قسم األمراض النفسية والعصبية   -

 التخصص :

 التخصص العام : طب وجراحة.  -

 التخصص الدقيق: طب نفسي.  -

 اإلنتاج العلمي :

 اإلشراف على الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه.  -

بحثاً عالمياً في مجال الطب النفسي والعصبي  243نشر العديد من البحوث في الدوريات العلمية المحلية و   -

 مؤلف عالمي باللغة اإلنجليزية. 14والعلوم السلوكية واإلجتماعية بجانب 
 س.ساهم بالمشاركة واإلعداد وبالبحوث والمحاضرات في كل مؤتمرات الطب النفسي في القارات الخم  -



 عضوية الجمعيات العلمية :

وبذلك يكون أول  1999رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي ) انتخب رئيسا ألطباء نفس العالم في هامبورج  -

 رئيس من خارج قارتي أوربا وأمريكا.
 حتى اآلن. 2006ومن  1999-1993رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي من   -
 (. 1999-1993أمين عام الجمعية العالمية للطب النفسي للشئون العلمية ) االنتخاب في ريو جي جانيرو   -
 (. منظمة اليونسكو -عضو المجلس التنفيذي: المجلس العالمي لمنظمات العلوم الطبية ) منظمة الصحة العالمية -
 رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي. -

  

 اإلسهامات واألنشطة العلمية :

 .2005سبتمبر  15-10رأس الكونجرس العالمي الثالث عشر للطب النفسي بالقاهرة في الفترة من  -
 أنشأ مدرسة للطب النفسي البيولوجي في مصر. -
 ادخال مفهوم المريض النفسي كإنسان له حقوق. -
 قنن كل األمراض النفسية حسب الثقافة العربية المصرية. -
 مستشار باللجنة العلمية للمجلس األعلى لإلدمان وعضو مجلس إدارة صندوق اإلدمان. -

 الجوائز التقديرية:

 .2000جائزة الدولة في اإلبداع العلمي من اكاديمية البحث العلمي  -

 .2000الدكتوراه الفخرية من جامعة لوزان في التعليم الطبي  -

 .2004الميدالية الذهبية والزمالة الفخرية للجمعية العالمية لطب األطفال والمراهقين  -

 .2006جائزة الرئاسة التقديرية للجمعية األمريكية للطب النفسي  -

 .2008جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية  -
 موضوعات مختارة

 


