
  الرحيم الرحمن هللا بسم
 سيرة ذاتية علمية: غريب جمعة

  .ةجمع المولى عبد غريب:  سماال -
 . م 1943 عام الغربية محافظة مواليد من -
 وَتدرج، ةالباطن بأالمراض واختص. م 1969عام سكندريةاإل جامعة الطب يةُكل في َتخرج -

 . المصرية الصحة بوزارة المستشفيات ٕادارة ديرمُ  ۤاخرها كان متعددة وظائف في
 .م1987- 1981عمل طبيبًا لرئاسة مجلس الوزراء في الفترة من  -
 .م1989سافر للعمل بالمملكة العربية السعودية عام  -

   :له درصَ 
 

 سالميٕاإلدب االٔ  لندوة قدمُ م َبحث وهو ،المواعظ ٔادب روائع من الجوزي ابن العالمة وكتابات ماتكلِ   -1
بتاريخ  العالمية سالميٕاإل أالدب رابطة ضويةع ىعل به وحصل م، 1981عام بالهند

 مطبعة ُتصدرها التي هللا سبيل مطبوعات نِضم بعطُ  وقد )م20/10/2988هـ، 9/3/1409(
 .)طبعة خيرية( بالقاهرة الكيالني

 بالقاهرة الكيالني مطبعة ،ةالنبوي نةالسّ  عن دفاعفي ال لميع رد وهو .اُلذباب حديث بشرح الوّهاب َفتح  -2
 . )بعة خيريةط(

  .بالقاهرة داباآل مكتبةو  ،)طبعة خيرية( الكيالني مطبعة سالم،إلا ضوء في الطب  -3
 بركة الفتاح عبد الدكتور أالستاذ فضيلة تقديم، ةبالقاهر  للنشرتاب الكِ  مركز. يالماد الفكر انحطاط -4

 .باألزهر ةسالميإلا وثحالب َمجمع عام ٔامين
 فضيلة تقديم ،القاهرة البصائر دار طباعة معاصريه عيون في السالمإ  تبليغ رائد ٔاحمد توفيق محمد  -5

 . العربية مصر جمهورية مفتي جمعة علي الدكتور أالستاذ

  :هللا بمشيئة "عالطب تحت
 ).باالشتراك(عجاز القرآن إقبس من  -1
 . وجدي فريد محمد الكبير للعالمة سالميإلإ  البريد مجلة من قطوف  -2

 . كبيرين ينأجز  في يقع ٔاحمد توفيق محمد للمهندس وكلمات مختارات  -3



 بشريال ليمس الشيخ كبراأل االَٔستاذ وشرح ،شوقي ٔاحمد شعر ة،بردلا لنهج ةمعاصر  ةقراء، النهج وضح  -3
 .   اً سابقر، أالزه شيخ

 وفي ،والدين الطب بين ةمتعدد وبحوث بدراسات، عديدة مجالت في ةالكتابب ٔاسهم -
 :الِمجالت هذه ٔاهمو  ة،ريوفك ةٔادبي موضوعات

 . الكويتية سالميإلا الوعي  -1
 . ماراتيةإلا سالمإلا منار  -2
 . السعودية سالميإلا العالم ةرابط  -3
 . )ُغربتها هللا رد( القطرية االُٔمة مجلة  -4
 . البحرينية الخليج ٔاخبار جريدة  -5
 . اليمنية رشادإلإ  مجلة -6
 مرض ٔاثناءفي  سنوات بعسَ  زهاء تحريرها على شرافلالٕ  هللا وَفقه وقد ،المصرية سالميٕاإل البريد  -7

 ).توزيعًا خيرياً ( مجاناً  توزع وكانت ،هللا يرحمه -التحرير رئيس السيد
 . ، تصدر عن مكتب البالد العربية لرابطة األدب اإلسالمي العالميةالرياض – سالميٕاإل أالدب مجلة  -8
 . سالميٕاإل لبعثا مجلة  -9

 الهند -ُلكهنؤ بمدينة العلماء ندوة بجامعة والنشر الصحافة ٕادارة عن تصدر اوكلتاهم .الرائد جريدة -10
 . 

 . الهند في َبنديو د بمدينة ،اعيدال مجلة 11-

 . اِهريةالق عتصامالا مجلة 12-
 .السعودية العربية بالمملكة، بمدينة جدة اً طبيب يعملال يزال و  -


