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 الذاتية السيرة

 :شخصية معلومات
 .: محمود صديق حسن عبد النبي االسم

 .: مصري الجنسية
 .م21/12/1968: الميالد تاريخ
  .: أسيوط الميالد محل
محافظة  - 30 عمارة -بالزا  -: التجمع الخامس القطامية ةقاماإل محل
 .ةالقاهر
 01029300049:  تليفون

  Seddik91@hotmail.comلكتروني : إ بريد
 .: تم قضاء فترة التجنيدالتجنيد من الموقف
 .: متزوج االجتماعية الحالة

 .: ثالثة األبناء عدد

 
 :العلمية المؤهالت

 م1987 حاصل على الثانوية األزهرية. 

 مرتبة  حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير امتياز مع
 م. 1993 بترتيب السادس على الدفعة عام، الشرف 

  ا جد    بتقدير جيد، حاصل على درجة الماجستير في جراحة العظام
 م. 1999 سنة

 م. 2003 حاصل على زمالة جراحة العظام من ألمانيا عام 

، بألمانيا  إلى: قضاء عامين كاملين في مستشفى مونستر ةبإالضاف
وسمحت الفرصة ،  كبر مراكز أورام العظام في العالمأالتي تعتبر من 

وكذلك ، العظام الدقيقة  معظم جراحات أورام ىللتدريب هناك عل
 .لمتابعة المرضى لمرات عديدة بألمانيا
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 العظام  حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة األزهر في جراحة
 م. 2005عام 

 المجلس  من، لمانيا أمعادلة درجة الدكتوراه لزمالة جراحة العظام ب
 م. 2005 األعلى للجامعات عام

 

 :العملية الخبرات
 نائب مقيم بقسم العظام في مستشفى الحسين الجامعي من مارس 

 .م1998أكتوبر  – 1995

  م1999 – 1998 من أكتوبر -جامعة األزهر -معيد بقسم العظام. 

  م2005 – 1999 من -جامعة األزهر -مدرس مساعد بقسم العظام. 

  م2011 – 2006 من -جامعة األزهر-مدرس بقسم العظام. 

  م2016 –  2011 من -جامعة األزهر-أستاذ مساعد بقسم العظام. 

  م2017 من -جامعة األزهر-أستاذ جراحة العام بقسم العظام. 

 بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث من  (بنين) أول وكيل لكلية الطب
 .م2019 – 2017 أكتوبر

  م2020 – 2019 بالقاهرة من أكتوبر (بنين)عميد كليه الطب. 

  2019 بعمل نائب رئيس جامعة األزهر للوجه القبلي من أكتوبرقائم 
 .م2020أبريل  –

   األزهر  ا لرئيس جامعةصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالتعيين نائب
 حتى االن. م17/7/2020 للدراسات العليا والبحوث في

 

 :فيها شارك التى المؤتمرات
 م2019 – 1995 المؤتمر السنوي لجراحة العظام بالقاهرة من. 

 المؤتمر السنوي الدولي لجراحات أورام العظام باإلسكندرية من 
 .م2019 – 2006

 م2019 – 2003 مؤتمر طب بنين األزهر السنوي من. 

 م2020 – 2017 مؤتمرات جراحات أورام العظام من. 
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 2011 المؤتمرات الدولية السنوية لجمعية جراحات أورام العظام من 
 .م2019 –

 
 :ورئاستها بتنظيمها قام التى المؤتمرات

  يقرب من  بمشاركة ما م2006المؤتمر الدولي ألورام العظام بالقاهرة
، وأمريكا ، ر ا في تخصص جراحات األورام من مصعالم   25

 .والدول العربية، يطاليا إو، وألمانيا 

  لمدة أربع سنوات على، مؤتمر طب األزهر باالشتراك مع ألمانيا 
 .م2019 – 2016 التوالي من

 
 :العلمية بالجمعيات العضويات

 م. 1995 عضو بالجمعية المصرية لجراحة العظام منذ عام 

 م. 2003 عضو مؤسس لمجموعة األورام منذ عام 

 عضو ومحاضر بالجمعية العالمية لجراحة أورام العظام. 

 عضو بالجمعية العالمية لكسور العظام.AO Trauma  
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 :فيها شارك التى التدريبية الدورات
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 :والرسائل بحاثاأل
 اإلشراف والمناقشة للعشرات من الرسائل واألبحاث بجامعة األزهر

 ة(.اإلسكندري -المنوفية  -عين شمس  - القاهرة) وجامعات مصر
 

  :الشخصية المهارات

 ا وترتيال  في سن العاشرة من عمره تجويد   :حفظ القرآن الكريم  ،
 .الشاطبيةمن طريق ، بقراءة حفص عن عاصم 

 الحاسب اآللي  :Word - Excel – Access. 

 اللغات: 
o العربية. اللغة 

o اجد    )جيد األلمانية اللغة(. 

o اجد    نجليزية )جيداإل اللغة(. 


