
  
  
  
  
  
  

‚Û¦<å‚fÂ<Üéâ]†ec<h^ãèc ‰ý]Ü: 
١/٨/١٩٦٩ øé¹]<è…^i:< <

>:øé¹]<á^ÓÚ  جمهورية مصر العربية –الغربية  <
>:[¢íéŠß مصرى <

>:^Ûjqý]<íÖ^£]íéÂ متزوج ويعول <
  )اللغة األم ( اللغة العربية 

  اللغة اإلنجليزية 
  اللغة اإليطالية
  اللغة األسبانية 
 اللغة األلمانية

<íèçÇ×Ö]<l]…^ã¹]V< <

 
 
   شارع محمود حسن فهمى ٦٥

   سبورتنج،– ٩الدور الثانى شقة 
   اإلسكندرية – ٢١٥٦١

  +)٢٠٣( ٤٢٨١٦٣٦: ت 
  +)٢٠١٢٢ (٩٣٢٢٠١٠: محمول 

  
  :جهة العمل 

   معهد البحوث الطبية –جامعة اإلسكندرية 
  قسم الفيزياء الحيوية الطبية 

   الحضرة،– طريق الحرية ١٦٥
   اإلسكندرية ٢١٥٦١

  
  +)٢٠٣ (٤٢٨ ٢٣٣١ / ٥٤٥٥ / ٢٣٧٣ / ٦٤٩٦: ت 

  +)٢٠٣ (٤٢٨ ٣٧١٩: فاآس 
  eimohamed@yahoo.com: بريد إلكترونى 

 
á]çßÃÖ]: 

< <



 :العلميةاملؤهالت . أ
  

 بتقدير عام جيد ١٩٩١ دور مايو الطبيعة، قسم ،حصل سيادته على درجة البكالوريوس فى العلوم •
 .جامعة اإلسكندرية – جدًا من آلية العلوم

 بتقدير ممتاز من ١٩٩٥ عام ، الحيوية الطبيةالطبيعةستير في چحصل سيادته علي درجة الما •
 .جامعة اإلسكندرية – معهد البحوث الطبية

 من معهد البحوث ١٩٩٨ عام ، الحيوية الطبيةالطبيعةحصل سيادته على درجة الدآتوراه فى  •
  .جامعة اإلسكندرية – الطبية

  
 : الوظيفىالتدرج. ب
  

 معهد البحوث والهندسة الحيوية واإلحصاء الطبى، الطبيعةعين سيادته في وظيفة معيد بقسم  •
 .٢٧/١١/١٩٩١جامعة األسكندرية اعتبارًا من  – الطبية

 معهد والهندسة الحيوية واإلحصاء الطبى، الطبيعةعين سيادته في وظيفة مدرس مساعد بقسم  •
 .٢٩/٦/١٩٩٥جامعة األسكندرية اعتبارًا من  – البحوث الطبية

 معهد البحوث والهندسة الحيوية واإلحصاء الطبى، الطبيعةعين سيادته في وظيفة مدرس بقسم  •
 .٣٠/٦/١٩٩٨بارًا من جامعة األسكندرية اعت – الطبية

 معهد والهندسة الحيوية واإلحصاء الطبى، الطبيعةعين سيادته في وظيفة أستاذ مساعد بقسم  •
 .٢/٣/٢٠٠٥جامعة األسكندرية اعتبارًا من  – البحوث الطبية

جامعة  –  معهد البحوث الطبيةة، الحيوية الطبيالفيزياءعين سيادته في وظيفة أستاذ بقسم  •
 .٢٥/١٢/٢٠١٠ارًا من األسكندرية اعتب

  
 :نبذة خمتصرة عن السرية الذاتية. ج
  

قسم الفيزياء الحيوية " تحليل مرآبات الجسم وهشاشة العظام"يعمل سيادته حاليًا آمدير لوحدة  •
جامعة اإلسكندرية، آما يشغل سيادته وظيفة السكرتير العام –الطبية، معهد البحوث الطبية

 –، قسم الفيزياء الحيوية الطبية، معهد البحوث الطبية "لحيويةلجمعية الشرق األوسط للفيزياء ا"
  .جامعة اإلسكندرية والمحرر التنفيذى لمجلة الفيزياء الحيوية والعلوم الطبية الحيوية

 رسالة ماچيستير ودآتوراة داخل وخارج المعهد، آما حكم 20أشرف سيادته على ما يزيد على  •
 بحٍث علمٍى منشوٍر بالمجالت والدوريات 50له أآثر من  بحثًا محليًا ودوليًا، و30أآثر من 

  .العلمية العالمية
حصل سيادته على تمويل العديد من المشروعات البحثية من الخارجية اإليطالية وجامعة  •

إيطاليا ومنظمة الصحة العالمية، ومشروٍع لتطوير التعليم من صندوق مشروع –تورفيرجاتا
مصر، ومشروٍع لخدمة المجتمع وتنمية البيئة فى –لتعليم العالىتطوير التعليم العالى، وزارة ا

الفحص الدورى للسيدات العامالت بجامعة اإلسكندرية لسرطان الثدى وهشاشة العظام من جامعة 
  .اإلسكندرية

 وحتى 1993شارك سيادته فى العديد من ورش العمل والمؤتمرات المحلية والعالمية منذ سنة  •
بفيال " المؤتمر الدولى السادس لدراسات ترآيب جسم اإلنسان "األن، آما نظم سيادته

  .2002 إيطاليا سنة –موندراجونه، روما 



إيطاليا من –عمل سيادته آباحٍث زائٍر فى معهد ماريو نجرى لألبحاث الفارماآولوجية، برجامو •
–ما، وأستاٍذ زائٍر فى آلية الطب والجراحة، جامعة تورفيرجاتا، رو1997 وحتى 1992سنة 

  .2003 وحتى 1998إيطاليا من سنة 
لقسم الفيزياء الحيوية الطبية، وشارك ) دبلوم، ماجيستير، ودآتوراة(طور سيادته الالئحة الداخلية  •

فى تطوير الئحة معهد البحوث الطبية بنظام الساعات المعتمدة آما يدرس العديد من المقررات 
 من المؤلفات الجامعية بنظام الساعات الدراسية داخل وخارج المعهد آما شارك فى العديد

  .المعتمدة
سيادته عضو نقابة المهن العلمية المصرية، الكلية األميريكية للتغذية، اللجنة العلمية الدولية  •

للجمعية الدولية ألبحاث ترآيب جسم اإلنسان، جمعية الشرق األوسط للفيزياء الحيوية، آما أنه 
 .من الدوريات العلمية المحلية و العالميةعضو فى لجان تحرير و تحكيم العديد 

  
 :أسباب الترشح ملنصب عميد معهد البحوث الطبية. د
  

أعلنت ترشحى لمنصب عميد معهد البحوث الطبية عقب إصدار السيد معالى وزير التعليم العالى والبحث 
 بالوظائف القيادية ومعايير المفاضلة للتعيينالجامعية قراًرا بنظام وضوابط اختيار القيادات العلمى 

المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات على نحو يكفل المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه 
 ، تمثل أراء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات،الوظائف ويحقق ترشيحا أفضل ألآثر العناصر آفاءة

يدة ونزوًال على رغبة العديد من زمالئى وإيمانًا منى بمبادىء ثورة الخامس والعشرين من يناير المج
  .وأستاتذتى بالمعهد وبجامعة اإلسكندرية

  
 :عرض موجز للربنامج اإلنتخاىب. ه
  

جامعة اإلسكندرية، على –يرتكز برنامجى اإلنتخابى ورؤيتى المستقبلية لتطوير معهد البحوث الطبية
من أصغر ( بين جميع العاملين بالمعهد خطة استراتيجية طموحة ترسخ لعهد جديد يملؤه الحب واإلحترام

  :آأسرة واحدة مسترشدين بالمحاور التالية) عامل إلى أآبر أستاذ
  

  :محور إعداد الكوادر والبنية التحتية واإلدارية
ملين بالمعهد وتحديد التوصيف الوظيفى لكٍل منهم و مدى تحديث الهيكل التنظيمى واإلدارى للعا •

  .أو المستقبلية وتحديد أليات لتحقيق ذلك/آفايتهم الكمية و النوعية لتحقيق األهداف الحالية و
  ).و بجامعة اإلسكندرية(استحداث برامج المعهد لتدريب و تنمية قدرات آوادر العاملين به  •

 . األعمالالمهارات البشرية و برمجيات إدارة -
 .استخدامات الحاسوب فى قواعد البيانات و البرامج الجاهزة -
 .التوثيق المستندى لألعمال آمتطلب لإلعتماد و الجودة -
  .فن إدارة الوقت -

اإلستخدام األمثل إلشغاالت البنية التحتية الحالية والخطط المقترحة للتوسعات بالمعهد من واقع  •
فقى والرأسى لسد احتياجات أقسام المعهد التى تفتقر ، لتحقيق التوسع األCIQAP ــلمشروع ا

  .إلى األماآن و التأثيث الالزم لراحة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد
توسعات عنابر وأقسام مستشفى معهد البحوث الطبية واستكمال تجهيزات /استكمال تحديث •

 واإلدارية فى المجاالت ومعدات المعامل الطبية ومعايرتها طبقًا ألحدث األطر الفنية
والتخصصات الموجودة و المستحدثة سواًءا بالجهود الذاتية للمعهد أو للجامعة، آى يصل 



 فى القطاع الخاص، إيمانًا من المعهد بتقديم أحدث الخدمات الطبية إلى هامستواها إلى مثيالت
  .جمهور محافظة اإلسكندرية وأجوارها

ورة رقمية عن اإلمكانات الموجودة بالمعهد و مصادر الدخل عرض التقاير المالية السنوية فى ص •
المختلفة وأوجه اإلنفاق على المعهد على بوابة المعهد اإللكترونية فى إطار من الشفافية 

  .والمكاشفة مع أعضاء هية التدريس بالمعهد والعالم الخارجى
  

  : البحث العلمى والمشروعات وخدمة البيئةمحور
ءات الموجودة من أعضاء هيئة التدريس ذوى الخبرات المختلفة بالمعهد، العمل مع جميع الكفا •

واالتصال بالكفاءات الموجودة منها بالخارج، لإلستفادة منها فى صياغة خطة إستراتيجية علمية 
حديثة ومفصلة إلدارة البحث العلمى على المديين القصير والطويل مع إبرام اتفاقيات توأمة مع 

  . اإلقليمية والعالميةالمعاهد والجامعات
العمل مع جميع المعيدين والمدرسين المساعدين فى آافة األنشطة العلمية والبحثية والتدريبية  •

بالمعهد لإلستفادة من أرائهم وإعطائهم الفرصة و التدريب على اآتساب المهارات اإلدارية 
 المقرانهم على مستوى العالمختلفة وإيفادهم لحضور المؤتمرات العلمية العالمية لإلحتكاك مع أ

  .ليكونوا أعضاء هيئة تدريس على مستو علمٍى عاٍل
تبنى سياسات علمية منفتحة وخالقة فى الدراسات العليا بالمعهد والدعم المادى للبحوث التى تتسم  •

بالحداثة واألصالة فى شتى المجاالت الطبية لضمان تسجيل طرقها ونتائجها آبراءات إختراع 
 مع عالى فى المجالت والدوريات العلمية العالمية المرموقة ذات معامل التأثير الوللنشر الدولى

  .تطوير مجلة معهد البحوث الطبية طبقًا للمعايير العالمية فى النشر الدولى
من خالل تقوية وتفعيل العالقة )  االبتكار– البحث –التعليم العالى (ربط محاور مثلث المعرفة  •

ربط برامج الدراسات العليا بالمعهد (يمية والمجتمع اإلنتاجى والخدمى بين المعهد آمؤسسة تعل
  .مصر/فى محافظة اإلسكندرية) بالصناعة، البحوث و التطوير، و أبحاث البيئة

وضع خطة لتطوير نظم إدارة المعامل ورفع قدرات الكوادر الفنية واالدارية بالمعهد للوصول  •
أو /اليل روتينية للجمهور، مشاريع بحثية ممولة محليًا وتح(إلى آليات مستدامة للتمويل الذاتى 

  ).عالميًا، إلخ
تأسيس مكتب ارتباط للعالقات الخارجية والمشروعات و تدريب آوادره على فهم طبيعة دور  •

وأهداف المعهد تكون وظيفته تقديم الدعم اإلدارى والفنى ألعضاء هيئة التدريس الراغبين فى 
  .هات المانحة المحلية والدوليةتقديم مشروعات بحثية للج

  
   الطالب والخدمات الطبيةمحور
تنفيذ قاعدة بيانات طالب الدراسات العليا بالمعهد متصلة بالكونترول، وتدريب الكوادر اإلدارية  •

بوحدات الدراسات العليا والبحوث وشؤن هيئة التدريس على استخدامات الحاسوب والبرمجيات 
  .ل بهاالمعدة خصيصًا لتنظيم العم

تنفيذ قاعدة بيانات باألجهزة الموجودة بالمعهد و حاالتها و التحليالت التى تقوم بها و أسعارها  •
  .ألبحاث أعضاء هيئة التدريس و لطلبة الدراسات العليا بجامعة اإلسكندرية، و للجمهور

زمات ضمان آفاية وتحديث العيادات اإلآلينيكية و المعامل التحليلية بالمعهد وتسجيل مستل •
آيماويات، أوانى زجاجية و بالستكية وحيدة اإلستخدام، ورق و (المعامل و المستهلكات الالزمة 

  .فى سجالت إلكترونية، لضمان عدم نفاذها و تجديد طلبها فى المواعيد المضبوطة) أحبار، إلخ
ترونية، إضافة تفعيل التعليم الطبى المستمر والتعليم اإللكترونى عن بعد تجهيز بوابة المعهد اإللك •

  .مخدم خاص بالمعهد، استضافة وعرض المقررات فى صورة رقمية، التفاعل عن بعد
توفير أهم المراجع العلمية والمواصفات القياسية وأدلة إجراء التجارب طبقًا لالآواد المحلية  •

 .والعالمية باإلضافة إلي توفير مصادر المعرفة الالزمة للبحث العلمى بالمعهد



  
 : األخريةالكلمة. و
  

يملؤنى األمل إذا انتخبتمونى عميدًا لمعهد البحوث الطبية أن نحقق هذا وأآثر منه بفضل جهود وعمل آل 
فرد فيكم، راجيًا من اهللا أن أآون عند حسن ظنكم فى العمل على تطوير معهد البحوث الطبية ومستشفاه 

ى العاملين به ما يستحقونه من تقدير على والبحث العلمى بالمعهد وإعالء شأنه على جميع المحافل آى يلق
المستوى المحلى والعالمى، فلقد عانينا جميعًا فى السنوات الماضية من عمر النظام البائد جمودًا وتهميشًا 
لجميع الكيانات البحثية الجامعية المصرية، وحان الوقت آى نتكاتف جميعًا بكل إنكار للذات آى نضع 

 يناير المجيدة، آى 25اجاتنا العلمية وطموحاتنا ألنفسنا ولمعهدنا بعد ثورة مالمح نظام جديد نابع من ح
  .نحقق ما نصبو إليه جميعًا إن شاء اهللا


