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اإلسم

 :أ.د أحمد صبرى عمار

سكرتير عام الجمعية العالمية لتكنولوجيا ومخترعى آالت المخ واألعصاب ــ
الجمعية مسجلة وفقا ً للسوق األوروبية ومقرها الرئيسى بلجيكا

الوظيفة الحالية

 :ــ أستاذ وإستشارى جراحة المخ واألعصاب بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ــ
مستشفى الملك فهد الجامعى بالخبر بالسعودية 0
ـ أستاذ زائر بقسم جراحة األعصاب بجامعة فيرجينيا األمريكية وبجامعة سينشو
اليابانية 0
 رئيس مشارك لجنة اخالقيات المهنة بالجمعية العالمية لجاحة األعصاب-

عضو لجنة التنسيق بين منظمة الصــحة العالميــة والجمعيــة العالميــة لجراحــة
األعصاب 0

الميالد :

طنطا  24مارس 1953

التخرج :

كلية طب طنطا 1977

مابعد التخرج :

ــ معهد كاروانيسكا الطبى من  1978ــ  1980للحصول على دبلومة جراحة
األعصاب
ــ جامعة شيشنو اليابانية من  1981ــ  1987للحصول على الدكتوراة في تخصص
الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة لألورام واألوعية الدموية بالمخ والحبل الشوكى
ــ معهد كاروانيسكا الطبى  1985ــ  1987للحصول على شهادة التخصص
السويدية في جراحة األعصاب
ــ جامعة بطرسبرج األمريكية  1988للحصول على الزمالة في جراحة قاع الجمجمة

أهم اإلنجازات العلمية :
 8براءات اختراع من أمريكا واوروبا وواحدة من مصر
▪
▪
▪
▪

مؤلف كتابين في جراحة األعصاب تم نشرهما عن طريق سبرنجر العالمية وهناك
كتاب ثالث في الطريق
كاتب  17جزء في كتب علمية طبية
ناشر أكثر من  200مقالة علمية في مختلف المجاالت الطبية والبحثية
قدم أكثر من  500بحث علمى في مختلف المؤتمرات في  60دوله

▪
▪
▪

له عدة االت وأجهزة طبية أنتج بعضها واألخر في طريق اإلنتاج
له عمليات أبتكرها وسميت وفقا ُ لتسميته
أكتشف ظاهرة طبية مرضية نادرة تحدث في األطفال

ابحاث :
له أبحاث في الخاليا الجذعية وفي الصرع وفي األمراض والعيوب الخلقية التى تحدث لألطفال وحــديثي
الوالدة وأبحاث للبحث عن الجينات المسببة لهذة األمراض وأبحاث في الصــرع وكــذلك فــي إصــابات الــرأس
والعمود الفقرى وغير ذلك 0

أهم اإلهتمامات هو اإلبتكارات واألبحات العلميه الطبية
▪
▪
▪

أهتمام خاص وتناول جديد لقضية ذوى القدرات الخاصة من حيث عن قدراتهم التي منحه هللا اليهم
وتقويتها وليس البحث عن اإلعاقة 0
أهتمام خاص بأخالقيات ممارسة المهن الطبية وكتابة يعتبر المرجع األساســى ألخالقيـ ات ممارســة
جراحة المخ واألعصاب
أهتمام خاص وفكر خاص بتطوير منظومة التعليم الطبى

جوائز وتقدير من كثير من المؤتمرات الهيئات العالمية "ابرزها"





جامعة األمام عبد الرحمن بن فيصل لدورة إلنشاء برنامج الدراسات العليا
الجمعية السعودية لجراحة األعصاب لدورة في تطوير وتحديث جراحة األعصاب
الجمعية األمريكية العالمية لدورة في تطوير جراحة المخ واألعصاب
جائزة  2014من هيئة فينوس العالمية ومقرها الهند لإلنجازات الطبية والعلمية والبحثية لألكاديمين
على مدار تاريخهم وهى تعطى لباحث واحد كل عام 0

