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Curriculum Vitae 

(2011/10/10) 

Personal Details 

Name: Prof. Dr. Homam Mohamed Sharshira   

Date of Birth: 12/10/1956    Place of Birth: Alexandria 

Marital Status: married and has 3 children   

Job: Professor of Hematology Department, Medical Research Institute, 

Alexandria University 

Contact 

Address: Smouha 23 Fawzy Moaaz street  

Telephone:034277262  

e-mail: homamsharshira@yahoo.com 

Mobile: 0105262927 

Affiliation 

   Member of the Egyptian Society of Haematology and Research. 

Member of the Hematology Association in Alexandria. 

Member of the Hematology Association in Cairo. 

Qualification 

- M.B.CH.B from faculty of medicine , Alexandria University 1981. 

- Master degree of hematology, from faculty of medicine, Alexandria 

University 1987. 



2 

- Doctor degree of clinical pathology and laboratory oncology, from national 

cancer institute , Cairo University 1992. 

Appointments 

 

  - Demonstrator in hematology department, Medical Research Institute, 

Alexandria University1984 

  - Assistant lecturer in hematology department, Medical Research Institute, 

Alexandria University since 1988 

  - Lecturer in hematology department, Medical Research Institute, 

Alexandria University since 1992 

  - Assistant professor in hematology department, Medical Research 

Institute, Alexandria University since 1998 

  - Professor of hematology department, Medical Research Institute, 

Alexandria University since 2003 

Courses, Meetings & Conferences 

- Active participation in many national and international conferences in 

Haematology 

- Training course on bone marrow biopsy and immunocytochemistry in 

national cancer institute Cairo University , 2000 

- Training course on laboratory methods for hematological diagnosis in 

hematology department , Medical research institute ,Alexandria University 

1999. 

- Training course on bone marrow trephine biopsy in clinical pathology 

department, oncology institute, Assiout University, 2001. 

- Training course on laboratory hematology in medical research institute 

Alexandria University ,2005. 

- Training course on advanced laboratory hematology in medical research 

institute , Alexandria University ,2006. 
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- Director of 15 training courses of basic & laboratory laboratory hematology 

courses in Alex medical syndicate .  

- Attending many conferences in Cairo, Alex, Tanta and meetings and 

hematology club at medical research institute 

Publications 

 

-More than 20 papers were published locally & internationally 

Supervision of Thesis 

 -Supervision on many master and M.D thesis. 

Experiences:  

-Clinical experience in bone marrow aspiration, bone marrow trephine 

biopsy , cytochemistry & molecular biology . 

 

Others:  

 

- Participating in Doctor degree in clinical hematopathology either by lectures 

or training courses. 

- Participating in all hematology laboratory conferences in Egypt as speaker 

or chairperson. 

- Participating in teaching courses for different departments of MRI .  

- Supervisor of hematology unit in National technology center. 

- Planning and recruiting self-efforts to establish new units in the 

Hematology department (intensive leukemia-therapy unit, molecular 

hematology unit and the teaching hall of the Hematology department). 
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- Have a powerful social network of relationships based on trust that 

facilitates gathering donations in order to implement the new projects. 

- Introduced the first barcoding system in the institute to the Hematology 

department which prevents the human errors in analyzing samples and 

reporting results. 
 
 

U :أسباب الترشح لمنصب عميد المعهد
 أن يكون معهدنا واحدا من المنشآت العلمية الطبية البحثية المرموقة محليا وإقليميا    

 وعالميا 

وأن يساهم بدور متميز فى تحسين الخدمات الصحية ومن ثّم المساهمة فى دفع عجلة 

التنمية بما يتناسب مع التغيير المطلوب إحداثه خاصة فى هذه المرحلة الفارقة التى تمر بها 

 البالد
 
 

  :-االستراتيجية الخطة أركان
==================  

 المعهد بمستشفى النهوض •

  العليا الدراسات و البحثية بالعملية االرتقاء •

  الطبية التكنولوجيا مركز إلمكانيات القصوى االستفادة و األمثل االستغالل •

 التى وخاصة بالمعهد  المتوقفة التوسعية و التطويرية المشروعات ودفع تفعيل •

  الجامعة مجلس قبل من عليها الموافقة تم
 المطلوب التطوير مع يتواءم بما الخدمية و اإلدارية المنظومة فى تطوير إحداث •

  بالمعهد

يكون بإذن هللا  متميز بحثى و طبى كصرح للمعهد الدعاية و التعريف حملة تكثيف •
عالمة من عالمات عروس البحر المتوسط: االسكندرية ولو على المدى المتوسط أو 

   ورحلة األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة نتمنى أن نخطوها معا –البعيد 
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  العليا الدراسات و العلمى البحث

 ==================== 
 المتاحة المعملية التقنيات فيما يخص Situation Analysis للوضع تحليل عمل −

 البحث عجلة بهدف دفع Needs Assessment االحتياجات تقدير أجل من
  شهور) 6                                                     (خالل بالمعهد العلمى

 تقديم خالل من للمعهد المنتسبة و عالميا المنشورة األبحاث عدد زيادة على العمل −
 للباحثين الالزمين المعنوى والتحفيز المادى التحفيز

 (سنويا)      اليها وصل التى المشرفة بالصورة للمعهد المؤتمرالسنوى استعادة −

الجدد وحتى  الطالب الستيعاب الدراسية وزيادة عددها القاعات تحسين تجهيزات −
يتسنى تنفيذ الدورات التدريبية واالرتقاء بعملية التعليم الطبى المستمر بشكل علمى 

 يليق باسم المعهد ورسالته                   (خالل العامين األولين)

 
 

Uالبيئة  وتنمية المجتمع خدمة
 

 المحيطة والبيئة المجتمع تنمية فى المعهد رسالة تحقيق 

 واألفراد والهيئات للجهات والعلمية الفنية االستشارات تقديم. 

 قضايا مع المعهد تفاعل تعكس التي تدريبية والدورات والمؤتمرات الندوات إقامة 

 .البيئة وتنمية المجتمع خدمة

 البيئة بمجاالت المهمة الجهات ومختلف المدني المجتمع هيئات مع التنسيق 

  والمجتمع

 إعمال تنفيذ ومتابعة لللمعهد والخارجي الداخلي العام المظهر على األشراف 

  الجامعية البيئة وحماية الصيانة

 ومتابعة البيئة مجاالت  تخدم التي التطبيقية والدراسات  المشروعات خطط إعداد 

 تنفيذها
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U :القـــرار األول عند الفوز بمنصب العميـد

          اصـدار نشرة الى كل األقسام بالمعهد لتحديد هدف يخدم كل قسم مع بيان بالتصور 

العام وكيفية التحويل والتنفيذ والمتابعة وذلك لوضعه ضمن االطار العام لتطوير المعهد  

 

U :القـضية األولى عند الفوز بمنصب العميـد

الحاليين  إلى المرضى إضافة الجدد للمرضى الدولة نفقة على العالج قرارت باب فتح إعادة

لتمويل القسم المجانى بمستشفى المعهد عن  مع بذل أقصى السبل اليجاد طريقة مناسبة

     طريق الجامعة

 

U :رأيى فى األحداث من بداية الثورة حتـى االن

دول العالم ونتمنى أن تمر بعض هو التطور الطبيعى لثورة مصرية مستقلة كما حدثت فى 

  وتعود األمور الى أفضل مما كانت عليه

 

وبالنسبة للشروط الخاصة بالترشح لمنصب العميد ورئيس الجامعة وطريقة االنتخاب بأنها 

صورة جديدة للجامعة فى مرحلتها االنتقالية  مناسبة وتؤدى الى تكافؤ الفرص ومن   ثمّ 

  الحالية

 

                              وأرى أن التعاون بين الجامعة والشرطة أن يكون تعاون خدمى 
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