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وحدة ضمان الجودة
جامعة القاهرة
Assistant Lecturer physiology Department, Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University, 1988
Demonstrator, physiology Department, Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University, 1984
Administrative positions
Head of ………………….
Dean of …………………………
Vice Dean of …………………………….
Thesis Title
M. Sc.

Physiological studies on blood coagulation in camel.

Ph. D.

Effect of H2 antagonists on the blood coagulation in rats.

Areas of experience

1. Hematology.
2. Reproduction

3. Molecular biology
Projects

" مراقبةوتحسين الكفاءة التناسلية لجاموسالمصر ى " الممول من المشروع القومى لالبحاث الزراعية

 المشاركة فى الفريق البحثى لمشروعNARP فى الفترة

 الزراعيةNARP .2991  وحتى أخر سبتمبر2991 فى الفترة من أول أكتوبر

Cloning and Expression of Sheep Leptin And Studying Its Biological Actions funded by
International Center of Genetic Engineering and Biotechnology, Italy (2002 - 2005).
Awards
Professional Qualifications

Conferences:
.2991  مارس1 – 1 الفترة من

المشاركة في اإلعداد للمؤتمر العلمي الثانى لكلية الطب البيطري – جامعة القاهرة في

.2

.2991  مارس11 – 11 المشاركة بابحاث في المؤتمر العلمي الثالث لكلية الطب البيطري – جامعة القاهرة في الفترة من

.1

 كليؤة الزراعؤة – جامعؤة القؤاهرة فؤي الفتؤرة مؤن- المشاركة ببحث في أعمال المؤؤتمر الثؤامن للجمعيؤة المصؤرية لانتؤاح الحيؤوانى

.3

.2991  نوفمبر21 -21

وحدة ضمان الجودة
جامعة القاهرة
.1

المشاركة ببحث فى المؤتمر الدولى لكفاءة الخدمة البيطرية فى القرن الواحد والعشرين فى الفترة مؤن  21 – 21نؤوفمبر 2991
– كواال المبور – ماليزيا.

.1

المشاركة ببحث فى المؤتمر البيطري العالمى فى الفترة من  9 – 3سبتمبر  – 2991يوكوهاما  -اليابان.

.1

المشاركة بإلقاء بابحاث في فاعليات المؤتمر السابع للجمعية المصؤرية للخصؤوبة والتكؤافر فؤى الحيؤوان فؤي الفتؤرة مؤن 13 – 12
يناير .2991

.1

المشاركة ببحث فى اعمال المؤتمر الثانى والعشرين للطب البيطرى العربى فى الفترة من  13 – 29مارس .2991

.8

المشاركة فى فعاليات المؤتمر الثانى لمشروعات البحوث العلمية لجامعة القاهرة بتاريخ .2991/ 1 / 21

.9

المشاركة بأبحاث في فاعليات المؤتمر الثؤامن للجمعيؤة المصؤرية للخصؤوبة والتكؤافر فؤى الحيؤوان فؤي الفتؤرة مؤن  12 – 28ينؤاير
.2991

.22
.22

حضور مؤتمر جامعة القاهرة للعالقات العلمية الثقافية في الفترة من  12 – 12أكتوبر . 2991
المشؤاركة ببحؤؤث فؤؤي المؤؤؤتمر العلمؤؤي الخؤامط لكليؤؤة الطؤؤب البيطؤؤري – جامعؤؤة القؤاهرة فؤؤي الفتؤؤرة مؤؤن  12 – 29أكتؤؤوبر 2998
تحت شعار " التعليم البيطري ومستقبل المهنة في القرن الحادي والعشرين" (مرفق).

.21

المشاركة ببحثين في المؤتمر العلمي األول للفسيولوجيا وتطبيقاتها بكلية الطب البيطري – جامعة القاهرة ( فرع بنؤى سؤوي ) فؤي
الفترة من 3 – 1سبتمبر ( 1222مرفق).

.23

المشاركة ببحثؤين فؤي المؤؤتمر العلمؤي السؤادس لكليؤة الطؤب البيطؤري – جامعؤة القؤاهرة فؤي الفتؤرة مؤن 32 – 19أكتؤوبر 1222
تحت شعار " شباب األطباء البيطريين وآفاق التنمية في مصر" (مرفق).

.21

حضور الندوة العلمية عن مرض جنون األبقار التي نظمتها كلية الطب البيطري – جامعة القاهرة في فبراير . 1222

.21

حضور الندوات العلمية التي ينظمها قسم الفسيولوجيا بكلية الطب البيطري – جامعة القاهرة .

.21

المشؤارك ة فؤى األعؤداد و تنظؤيم فاعليؤات النؤدوة االولؤى العلميؤؤة لجمعيؤة العلؤوج الفسؤيولوجية وتطبيقاتهؤا و عنوانهؤا " تقيؤيم خيؤؤول
وجمال السباق" و ذلك يوج األربعاء الموافق  11مارس  1223بكلية الطب البيطرى – جامعة قناة السويط.

.21

المشاركة فى األعداد وتنظيم فاعليات الندوة العلمية الثانية لجمعية العلوج الفسيولوجية وتطبيقاتها وعنوانهؤا " سسؤتخداج الموجؤات
فوق الصؤوتية فؤى الطؤب البيطؤرى" وذلؤك يؤوج األربعؤاء الموافؤق  21مؤايو  1223بالتعؤاون مؤع كليؤة الطؤب البيطؤرى  -جامعؤة
القاهرة  -فرع بنى سوي

.28

ونقابة األطباء البيطريين بالمحافظة.

المشاركة بإلقاء محاضرة تحت عنوان "  " Biology of leptinفي فاعليات المؤتمر العلمؤي األول لجمعيؤة العلؤوج الفسؤيولوجية
وتطبيقاتها في الفترة من  9 – 1أغسطط  1223تحت عنوان " التطبيقات الحديثة للعلوج الفسيولوجية".

.29

المشؤؤاركة فؤؤى األعؤؤداد و تنظؤؤيم فاعليؤؤات المؤؤؤتمر العلمؤؤي األول لجمعيؤؤة العلؤؤوج الفسؤؤيولوجية وتطبيقاتهؤؤا فؤؤي الفتؤؤرة مؤؤن 9 – 1
أغسطط  1223تحت عنوان " التطبيقات الحديثة للعلوج الفسيولوجية".

.12

المشاركة فى األعداد و تنظيم فاعليات المؤتمر العلمي الثؤانى لجمعيؤة العلؤوج الفسؤيولوجية وتطبيقاتهؤا فؤي الفتؤرة مؤن 32 - 18

وحدة ضمان الجودة
جامعة القاهرة
يوليو  1221تحت عنوان " التوافق الفسيولوجي للظروف البيئية ".
.12

المشاركة بإلقاء محاضرة تحت عنوان " " Leptin and Reproductionفي فاعليات المؤتمر العلمي السؤادس عشؤر للجمعيؤة
المصرية للخصوبة والتكافر فى الحيوان في الفترة من  19 – 11يناير  1221باسوان.

.11

المشاركة غى فعاليات المؤتمرالدولى االول للبحوث العلمية وتطبيقاتها لجامعة القاهرة في الفترة من  12 – 28ديسمبر .1221

.13

المشاركة فى األعداد وتنظيم فاعليات المؤتمر العلمي الثالؤث لجمعيؤة العلؤوج الفسؤيولوجية وتطبيقاتهؤا فؤي الفتؤرة مؤن 32 – 18
يوليو  1221تحت عنوان "التلوث البيئى وافاره الفسيولوجية".

.11

المشاركة فى األعداد وتنظيم فاعليات المؤتمر العلمي الرابؤع لجمعيؤة العلؤوج الفسؤيولوجية وتطبيقاتهؤا فؤي الفتؤرة مؤن 32 – 19
يوليو  1221تحت عنوان" :التطبيقات الفسيولوجية لتنمية الثروة الحيوانية".

.11

المشاركة فى األعداد وتنظيم فاعليات المؤتمر العلمي الخامط لجمعية العلوج الفسيولوجية وتطبيقاتها فؤي الفتؤرة مؤن 32 – 19
يوليو .1221

.11

المؤؤؤتمر الؤؤدولى األول (الجؤؤودة و اإلعتمؤؤاد بؤؤين الواقؤؤع و الطموحؤؤات) مركؤؤز ضؤؤمان الجؤؤودة و اإلعتمؤؤاد  -جامعؤؤة القؤؤاهرة ابريؤؤل
.1228

.11

حضؤؤور المؤؤؤتمر الؤؤدولى االول لتطبيقؤؤات التكنولوجيؤؤا الحيويؤؤة لجامعؤؤة اكتؤؤوبر للعلؤؤوج الحديثؤؤة واالداب بالتعؤؤاون مؤؤع جامعؤؤة جؤؤرين
ويتش االنجليزية فى الفترة من .1228/ 22 / 29 - 28

.18

حضور ورشة العمل لمشاريع االتحاد االوروبى  FP7بكلية الطب البيطرى يوج .1228 / 9 / 11

.19

حضور ورشة العمل لمشاريع االتحاد االوروبى  FP7بمركز المؤتمرات  -جامعة القاهرة يوج .1228/ 22/13

.32

حضور وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمى السنوى السادس لجمعية العلوج الفسيولوجية وتطبيقاتها فى الفتؤرة مؤن 22 / 8-1
 1228/بطابا.

.32

حضؤؤور المؤؤؤتمر الؤؤدولى الرابؤؤع للبحؤؤوث العلميؤؤة وتطبيقاتهؤؤا بمركؤؤز القؤؤاهرة الؤؤدولى للمؤؤؤتمرات فؤؤى الفتؤؤرة مؤؤن  28-21ديسؤؤمبر
.1228

.31

حضور المؤتمر العلمى السنوى السادس لجمعية العلوج الفسيولوجية وتطبيقاتها فى الفترة من  1228/ 22 / 8-1بطابا.

.33

حضؤؤور المؤؤؤتمر الؤؤدولى الرابؤؤع للبحؤؤوث العلميؤؤة وتطبيقاتهؤؤا بمركؤؤز القؤؤاهرة الؤؤدولى للمؤؤؤتمرات فؤؤى الفتؤؤرة مؤؤن  28-21ديسؤؤمبر
.1228

.31

حضور وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمى السنوى السابع لجمعية العلؤوج الفسؤيولوجية وتطبيقاتهؤا فؤى الفتؤرة مؤن 22 / 1-3
 1229/بالزعفرانة.

.31

سكرتير عاج المؤتمر العلمؤى السؤنوى الثؤامن لجمعيؤة العلؤوج الفسؤيولوجية وتطبيقاتهؤا فؤى الفتؤرة مؤن  1222/ 22/ 9 - 1بشؤرج
الشيخ.

.31

سكرتير عاج المؤتمر والمشاركة فى األعؤداد و تنظؤيم فاعليؤات المؤؤتمر العلمؤي الخؤامط لجمعيؤة العلؤوج الفسؤيولوجية و تطبيقاتهؤا

وحدة ضمان الجودة
جامعة القاهرة
والمقرر عقده بالغردقة في الفترة من .1222 /22/11-13
Training courses
 .2حضور البرنامج التدريبي في مجال " تطبيقات النظائر المشعة والوقاية من اإلشعاع واألمؤان اإلشؤعاعي" الؤني نظمؤ مركؤز الشؤرق
األوسط اإلقليمي للنظائر المشعة للدول العربية في الفترة من 2999/1/8ج سلى ( 2999/1/9مرفق).
 .1الحصؤؤول علؤؤى تؤؤرخيز مؤؤن وحارة الصؤؤحة بتؤؤداول وسسؤؤتخداج اإلشؤؤعاعات المؤينؤؤة (النظؤؤائر المشؤؤعة) فؤؤي أغؤؤراض البحؤؤث العلمؤؤي
واألغراض التطبيقية في مجال عملها بتاريخ ( 2999/9/23مرفق).
 .3حضور دورات تدريبية للكمبيوتر مع اإللماج بتطبيقات الكمبيوتر وشبكة المعلومات الدولية اإلنترنت.
 .1حضؤؤور البرنؤؤامج التؤؤدريبي فؤؤي مجؤؤال سسؤؤتخداج التطبيقؤؤات الحديثؤؤة لتفاعؤؤل البلمؤؤرة المتسلسؤؤل" الؤؤني نظم ؤ مركؤؤز بحؤؤوث وخؤؤدمات
البيوتكنولوجي بكلية الطب البيطرى-جامعة القاهرة في الفترة من  22-1أكتوبر ( 1221مرفق).
 .1حضور البرنامج التدريبي فؤي مجؤال سسؤتخداج تقنيؤات الهندسؤة الورافيؤة فؤى سنتؤاح اللقاحؤات والمؤواد المشخصؤة" الؤني نظمؤ مركؤز
بحوث و خدمات البيوتكنولوجي بكلية الطب البيطرى-جامعة القاهرة في الفترة من  11-29أكتوبر ( 1221مرفق)
Computer Skills
 .1حضور دورات تدريبية للكمبيوتر مع اإللماج بتطبيقات الكمبيوتر وشبكة المعلومات الدولية اإلنترنت.
 .1تدريط مقرر طرق البحث
Language Skills:
Professional Memberships

عضوا بالجمعيات العلمية التالية-:
 .2الجمعية المصرية لعلم الحيوان (مرفق).
 .1الجمعية المصرية للمحافظة على الثروات الطبيعية (مرفق).
 .3الجمعية المصرية للحياة البرية (مرفق).
 .1الجمعية المصرية لانتاح الحيواني (مرفق).
 .1الجمعية العلمية للتكافر والخصوبة في الحيوان (مرفق).
 .1الجمعية للعلوج الفسيولوجية وتطبيقاتها (سكرتير عاج الجمعية) (مرفق).
 .1عضو مجلط سدارة و أمين مجلط الجمعية للعلوج الفسيولوجية وتطبيقاتها (مرفق).
Other activities

المجالت العلمية:

وحدة ضمان الجودة
جامعة القاهرة
 .2سكرتير التحرير المساعد للمجلة المصرية للعلوج الفسيولوجية األساسية والتطبيقية والتى تصدرها جمعية
 .1العلوج الفسيولوجية و تطبيقاتها ومقرها قسم الفسيولوجيا بكلية الطب البيطري – جامعة القاهرة .
 .3المسئول عن سصدار وتحرير المجلة المصرية للعلوج الفسيولوجية األساسية والتطبيقية.
 .1عضو لجنة تحرير مجلة J. Innovative Medicine and Biology
الجان العلمية:
 .2عضو اللجنة العلمية الدائمة للفسيولوجيا لترقية أعضاء هيئة التدريط (وظائ
 .1عضو لجنة تحكيم المشاريع البحثية باكاديمية البحث العلمى.
 .3عضو لجنة التظلمات بالكلية.

األساتنة واالساتنة المساعدين).

الزياراتالعلمية:
 .2حيارة المركز الدولى للهندسة الورافية والبيولوجيا الجزيئية التابع لالمم المتحدة  -تريستا – ايطاليا.
النشاط الجامعى:
-2
-1
-3
-1
-1

عضو مجلط الكلية عاج .1228
حضور لجنة العالقات الثقافية بالكلية .1229
عضو وامين لجنة شئون البيئة و خدمة المجتمع بالكلية .1222
مستشار لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى التحاد طالب كلية الطب البيطرى.1222- 1229- 1228
منسق كلية الطب البيطرى ليوج التميز لخريجى جامعة القاهرة . 1228

جودة التعليم:
-2
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-8
-9
-22
-22
-21
-21
-21

عضو وحدة ضمان الجودة بالكلية ورئيط لجنة المتابعة (مرفق).
ميسر كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة للزيارة الميدانية للنظراء المراجعين لمشروع الجودة و اإلعتماد فى التعليم العالى فبراير
( 1228مرفق) .
حضور ورشة عمل لدور الميسر للزيارة الميدانية للنظراء المراجعين لمشروع الجودة واإلعتماد فى التعليم العالى.
المؤتمر الدولى األول (الجودة واإلعتماد بين الواقع والطموحات) مركز ضمان الجودة واإلعتماد  -جامعة القاهرة ابريل 1228
(مرفق).
المشاركة فى اعداد مشروع  CIQAPلكلية الطب البيطرى  -جامعة القاهرة (مرفق).
حضور ورشة العمل عن التقويم الناتى للمؤسسات التعليم العالى فى الفترة من  21-22يونيو . 1228
حضور المؤتمر الدولى االول المعايير القياسية والطريق نحو الجودة واالعتماد فى الفترة من  11-12يونيو ( 1228مرفق)..
حضور ورشة العمل لمشاريع  CIQAAPبالمجلط االعلى للجامعات يوج 1228/ 22 / 11
حضور ورشة العمل لمشاريع  CIQAAPبمركز المؤتمرات  -جامعة عين شمط يوج . 1229/ 2/8
حضور ورشة العمل لمشاريع  CIQAAPبالمجلط االعلى للجامعات يوج . 1229/ 2 / 11
عضو الفريق االدارى بمشروع ال  CIQAAPبالكلية (مرفق)..
حضور دورة ال مقيمين الخارجيين لمؤسسات التعليم العالى للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فى الفترة من / 22 / 12- 21
( 1002مرفق)..
حضور دورة المراجعين الخارجيين لمؤسسات التعليم العالى للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فى الفترة من 22 / 11- 11
( 1002 /مرفق)..
حضور دورة المقيمين الخارجيين لمؤسسات التعليم العالى للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فى الفترة من 22 / 29- 21

وحدة ضمان الجودة
جامعة القاهرة
.) (مرفق1229 /
/ 32- 11  حضور دورة المراجعين الخارجيين لمؤسسات التعليم العالى للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فى الفترة من-21
.) (مرفق1229 / 22
.) رئيط وحدة نظم المعلومات والتوفيق بمركز ضمان الجودة بجامعة القاهرة (مرفق-21
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