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 : شخصيــةمعلومات  •

 مكان المــيالد العمر تاريخ الميـالد الجنسية
 مركز منوف 54 5/1965/  23 مصري 

 0482233521+ فاكسهاتف 
 Tahereid1@yahoo.com البريد اإللكتروني

 كلية الطب جامعة المنوفية الجهة
 األهداف :  •

 األهداف نوع الهدف

 االرتقاء بمستوي قسم جراحه العظام علميا وعمليا للمستويات الدوليه 

 المؤهـــــالت العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا: •

 التخصص المركز  \ة الكلي  الجامعة التقدير تاريخه المــــؤهـــــل م
 جراحه العظام الطب جامعه المنوفيه جيدجدا 1989/ 1/9 بكالوريوس  1
 جراحه العظام الطب جامعه المنوفيه جيدجدا 1994/ 1/9 ماجستير 2
 جراحه العظام الطب جامعه المنوفيه جيدجدا 1/10/2000 دكتوراه 3
•  

 :  وورش العمل والندوات والمحاضرات الدورات التدريبية •

 محتويات البرنامج المركز   تاريخه البرنامج  م
1 Basic and advanced A.O courses for internal fixation 1996 Lebanon  
2 Basic and advanced courses for shoulder arthroscopy 1997 France  
3 Basic and advanced courses for knee arethroscopy 1997 Belgium  
4 Course of total Knee Arthoplasty 1998 Belgium  
5 Course for Hip Joint Arthoplasty 1999 Egypt  
6 Course of American Academy for pediatric Surgery 2000 Egypt  
 التدرج الوظيفي : •

 تاريخ شغل الوظيفه • الدرجه الوظيفيه • م •
 1991/ 10/ 26 • طبيب مقيم • 1 •
 2/1995/ 21 • مدرس مساعد  • 2 •
 4/2001/ 22 • مدرس • 3 •
 6/2009/ 22 • استاذ مساعد  • 4 •
 2016 • استاذ • 5 •
 2018 • رئيس قسم جراحة العظام • 6 •
 واللجان المشارك فيها :    العضويات •

 هاتف  نوع العضوية اللجنة أو الجمعية م
  عضو   لجمعية المصرية لجراحة العظاما 
  عضو  العظام مناظير لجمعية المصرية لجراحةا 
  عضو  الجمعية الدولية لتثبيت الكسور و االصابات 
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 الوظيفة
جامعه  –  حوثن الدراسات العليا و البوكيل الكلية لشؤ

 المنوفيه

  ا

 السيرة الذاتية 
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 قائمه للبحوث : 
 

 

 تاريخ النشر نوع البحث البحث م
 4/2017/ 26 مشترك تثبيت الكسور العرضيه لعظمه الرضفه بمساعده المنظار 1
 2016/ 10/ 19 مشترك جوده الحياه في مرضي خشونه مفصل الركبه االولي 2
عدد الصفائح الدمويه وعامل النمو المحول بيتا كعامل توقع لالستجابه لعالج خشونه الركبه  3

 بالبالزما الغنيه بالصفائح
 6/2016/ 26 مشترك

بمساعده المنظار الجراحي بعد العمليه وتحليل  اصالح القطع الكامل السماكه للعضالت المحيطه 4
 متابعه بعامين

 5/2014/ 22 مشترك

تثبيت الكسور التي تصل لسطح المفصل لعظمه العقب بواسطه تدخل صغير او تثبيت عن   5
 طريق الجلد 

 5/2014/ 22 مشترك

نفس المريض  دراسه تاثير التدخين في حاالت عالج عدم التئام العظمي باستخدام نخاع العظام ل 6
 عن طريق الجلد 

 5/2014/ 22 مشترك

 2014/ 3/4 مشترك اعاده عمليه نصف المفصل الصناعي الفاشل . تقسيم طرق عالج ومتابعه  7
 2/2014/ 20 مشترك تثبيت كسور عظمه العقب التي تصل لسطح المفصل من خالل نهج صغير وعن طريق الجلد  8
صل بين عظمه الترقوه ولوح الكتف ) المفصل االخرمي طريقه جديده للعالج الجراحي لتمزق المف 9

) 
 4/2013/ 10 منفرد

 4/2013/ 10 منفرد طريقه جديده للحصول علي اوتار المقبض العاده بناء الرباط المتصالب االمامي 10
 4/2013/ 10 منفرد طريقه بسيطه السنخدام تقنيه التثقيب البسيط لعالج قرعه سطح المفصل  11
 4/2013/ 10 منفرد ور المستعرضه لعظمه الرضفه باالستعانه بالمنظار الجراحي للركبهتثبيت الكس 12
تثبيت كسور الثلث السفلي لعظمه الفخذ بواسطه مسمار نخاعي من اسفل العلي باالستعانه  13

 بالمنظار الجراحي لمفصل الركبه
 4/2013/ 10 منفرد

 4/2013/ 10 منفرد لعانيطريقه بسيطه للعالج الجراحي النفصال االلتقاء ا 14
تثبيت كسر النتوء العظمي بعظمه القصبه باالستعانه بالمنظار الجراحي لمفصل الركبه ) طريقه  15

 جديده ( 
 4/2013/ 10 منفرد

 4/2013/ 10 منفرد طريقه جديده للعالج الجراحي لالفات العظميه الغضروفيه بالنهايه السفليه لعظمه الفخذ  16
 4/2013/ 10 منفرد الخارجيه لمفصل الركبه–لعالج الجراحي الصابه االربطه الخلفيه طريقه مختلفه ل 17
طريقه جديده للتثبيت بعظمه القصبه اثناء اعاده بناء الرباط المتصالب االمامي بدون استخدام  18

 مكونات صلبه 
 4/2013/ 10 منفرد

 

 وسائل التواصل : 
 بيان وسيله االتصال  وسيله االتصال  م
 taher.eid@med.menofia.edu.eg د االلكترونيالبري 1
 01006639362 التليفون المحمول 2
 0482224819 تليفون منزل 3
 
 
 
 المراجع  :  

 رقم الجوال  االسم 
 01222156133 ا.د. بهاء السروي 
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