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CURRICULUM VITAE    تيةذاال السيرة 

 إتحاد أطباء العرب في أوروبارئيس   محمود عمر دكتورفيضيال
 

   @gmail.comfaidi.mahmoudاليا في المانيا مقيم حفي سوريا  بئرعجممواليد  الكنية: عمر محمود االسم األول: فيضي
 3 هلديأوالد(  3متزوج ) , حاصل على الجنسية األلمانية سوريا  في سوري األصل من  قرية بئرعجم محافظة القنيطرة )الجوالن(

, في الفترة ما بين عام  1966على الشهادة الثانوية عام  لثانوية في محافظة القنيطرة وحصلالدراسة اإلعدادية و ا ىخوة, تلقأ 3أخوات و
اإلختصاص في تابع بعدها و منها  بلقب دكتور بدرجة جيد دراسة الطب في جامعة دمشق وتخرج  أتم 1972وحتى عام  1976

بعد التخرج من كلية الطب  هعمل اقتصر,  جدا بدرجة جيدمنها  وتخرج سوريا جامعة دمشق في عينية فيالدراسات العليا في إختصاص ال
الى المانيا لمتابعة االختصاص  قدم حيث , 1976كانون الثاني  12األلمانية منذ  شق ثم في المشافيفي البداية في مشافى كلية الطب دم

اص الى الى تغيير االختص راض العينية  في هذا الوقت اضطرالختصاص في األمفي األمراض العينية , ونظرا لعدم توفر فرصة ا
 البقاء في المانيا بتاتا إال سوى بضعة أشهر. هالجراحة , ولم يكن في بال

 الخبرات السريرية 
 العمل منذ التخرج في المشافي التالية مارس

 1976 – 1972   مشافي األمراض العينية جامعة دمشق سوريا  

 1986 – 1976   ألمانيا – الجراحي في منطقة داننبرغ  مشفىال  

 2013 - 1986   المانيا -مركز جراحة القلب في جامعة إيرلنغن 
 عليها الشهادات التي حصل

 1972أكتوبر  24  شهادة الدكتور في الطب من كلية الطب في جامعة دمشق 

 1975نوفمبر  13  مشقشهادة الدراسات العليا باألمراض العينية من جامعة د 

 1982يناير  12 شهادة االختصاص بالجراحة العامة من مقاطعة نيدرساكسن ألمانيا 

 1990يونو 27  شهادة االختصاص في طب الرياضة من مقاطعة بفاريا ألمانيا 

 1995مارس  23  شهادة االختصاص في جراحة القلب من مقاطعة بفاريا ألمانيا 
 المناصب العلمية 

 2009روبا منذ أوكتوبر رئيس إتحاد أطباء العرب في او 

  مستشار أكاديمي في المشفى جراحة القلب وأخصائي في
وحتى نهاية عام  1986الجامعي في إيرلنغن األلمانية منذ عام 

2013  

  رئيس كبار األطباء في مركز جراحة القلب في المشفى الجامعي
 2013وحتى  1995في إيرلنغن األلمانية منذ عام 

 في جامعة األندلس للعلوم مجلس األمناء  عضومؤسس وعضو
 2012- 2007الطبية في سوريا منذ ديسمبر 

  رئيس للبرنامج الطبي للهيئة األلمانية للتبادل األكاديميDAAD 
 2013- 2006في الشرق األوسط منذ عام 

 العلمية المشاركةالجمعيات 

 لمانية لجراحين القلب والصدر واألوعيةالجمعية األ 

  الجمعية السعودية ألمراض القلب 

 الجمعية السورية لجراحين القلب والصدر واألوعية 

 معترف عليها من األمم اتحاد أطباء العرب في أوروبا (
 المتحدة (

 رابطة األطباء السوريين المغتربين في المانيا 

 مجلس الباسل العلمي ألمراض وجراحة القلب 

 نقابة األطباء األلمانية 

 جمعية التدريب المهني في اريتيريا 

  جمعية المساعدات اإلنسانية في ايرلنغن 
 

 :النشاط المهني
في مركز جراحة القلب في جامعة  و مستشار أكاديمي ورئيسا لكبار األطباء قلب مارس العمل كجراح 2013نهاية والى  1986منذ شباط 

 في أكثر من خمسة آالف وشارك ى, حيث أجرعاما  270ثر من كمن أقدم الجامعات وأعرقها في المانيا  حيث يتجاوز عمرها أ إيرلنغن
رع عملية جراحية على القلب بما فيها الجراحة اإلكليلية , جراحة الدسامات, جراحة التشوهات الخلقية الوالدية في القلب , وكذلك عمليات ز

 القلب, جراحة األبهر , جراحة اضطرابات النظم والتي تشمل زرع قالبات النظم وصانعات الخطى 
 النشاط العلمي:

 جامعةعليمية في مركز جراحة القلب في الت واجباتالو ي غرف العمليات والعناية المشددةاليومي والعمل ف باإلضافة الى العمل الجراحي
وكذلك المشاركة في تنظيم المؤتمر الطبي كرئيس للجنة العلمية حاد أطباء العرب عمل في تنظيم المؤتمرات السنوية الت ، إيرلنغن األلمانية

في  مجالت العالمية والعربية , وشاركمقاال علميا في ال 80, ونشرت أكثر من في تأليف ثالثة كتب ي, لقد شاركالسوري األلماني السنو
 حصل , ووفي مركز القلب القومي في مصر وفي اليمنة القلب في سوريا العمليات الجراحية التي أجريت أثناء المؤتمرات في مراكز جراح

 العلمية واألكاديمية  النشاطاتوعلى شهادات فخرية مقابل على كثيرا من األوسمة 
 العالقات الدولية

مع  أكاديميي مباشر من إبرام إتفاقات تعاونبإسهام  ألكاديمية الدولية للجامعة تمكننمن خالل العمل في جامعة إيرلنغن األلمانية ومن خالل العالقات ا
والتعاوم , جامعة حلب وجامعة األندلس في سوريا جامعة البحرين في البحرين ,للعلوم والتكنولوجبا في األماراتالجامعات العربية منها جامعة عجمان 

مع إجراء العديد من الندوات العلمية في وإستقبال العديد من األطباء والطالب في المانيا مع االمعة العربية في تطوير البرامج الصحية في العالم العربي 
 ل العربية واألخص في سورياالدو
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