بيــــــــان

بالحالة العلمية والوظيفية للسيد األستاذ الدكتور  /عبد الكريم محمود عبد الكريم
األستاذ المتفرغ بقسم الصحة والرعاية البيطرية بالكلية
الحالــــــة العلمية :






بكالوريوس فى العموـ الطبية البيطرية مف جامعة القاىرة فى عاـ.1963
ي ماده (صحة حيواف ) مف جامعة القاىرة فى .1965
ماجستير فى العموـ الطبية البيطر ة
دكتوراة فى العموـ الطبية البيطرية ماده (صحة حيواف) مف جامعة القاىرة فى .1968
حاصؿ عمى دبموـ الدراسات العميا فى العموـ الطبية البيطرية مف جامعة فينا بالنمسا فى .1967

الحالــــــة الوظيفية :







شغؿ وظيفة معي ػػد فى .1963/9/12
شغؿ وظيفة مدرس فى .1969/3/12
شغؿ وظيفة أستاذ مساعد فى .1974/3/13
شغؿ وظيفة أستػػاذ فى .1979/7/31
يشغؿ وظيفة أستاذ متفرغ منذ  1996/8/1وحتى تاريخو.

الم ناصب التى شغلها سيادته بالكلية والجامعة-:













عيف سيادتو وكيالً لمكمية لشئوف التعميـ والطالب منذ  1991/9/26وحتى .1994/5/2

عيف سيادتو عميداً لمكمية فى  1994/5/3وحتى .1996/7/31

عيف سيادتو مدي اًر لمركز أبحاث رعاية الحيواف والدواجف مف  1985حتى .1991/9/25

أميف لمجنة العممية الدائمة لمصحة والتغذية واألمراض المشتركة والرقابة الصحية عمى األغذية.
اختير اً
كاف عضو لجنة القطاع البيطرى بالمجمس األعمى لمجامعات.

اختير عضواً بلجنة شئوف العامميف بجامعة القاىرة.

كاف رئيس لجاف شئوف التعميـ والطالب والدراسات العميا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية
البيطرى جامعة القاىرة.

البيئة بكمية الطب

سيادتو رئيساً لجنة األشراؼ عمى مزرعة الؾلية بالحزاـ األخضر لمدينة  6أكتوبر.
سيادتو عضو مجمس إدارة مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاىرة.

سيادتو عضو المجنة االستشارية العميا بالمجمس األعمى لمجامعات مف  2001حتى تاريخو.
سيادتو أميف عاـ لجنة قطاع الدراسات البيطرية بالمجمس األعمى لمجامعات مف  2001وحتى تاريخو.

المهمات العلمية:

 أوفد سيادتو في ميمة عممية لجامعة فينا بالنمسا خالؿ الفترة مف
.1969 /11/2

 1968/12/16و حتى

 أعير سيادتو لمعمؿ بجامعة بغداد فى الفترة مف  1975/10/1حتى .1979/6/30

 أوفد سيادتو فى ميمة عممية ألجراء أبحاث بكمية الطب البيطرى ج امعة الينوى بالواليات المتحدة
األمريكية خالؿ الفترة مف  1982/9/1حتى .1983/8/19

 أوفد سيادتو خبي اًر لمتدريس ألعضاء الدورة التدريبية التى نظمتيا المنظمة العربية لمتنمية الزراعية
بالمغرب عاـ .1985

 عمؿ سيادتو خبي اًر لدى المنظمة العربية لمتنمية الزراعية خالؿ الؼ
حتى .1995

ترة مف

1985

 أوفد سيادتو كأستاذ زائر أللمانيا الغربية خالؿ الفترة مف  1986/7/14حتى .1986/8/20
 قاـ سيادتو بإجراء دراسات خاصة ؿلمنظمة العربية لمتنمية الزراع ةي خال ؿ عاـ .1986
 أحد مستشارى منظمة األغذية والزراعة العالمية.

الخبرات العلمية:




سيادتو يقوـ بتدريس مقررات الصحة والرعاية لطالب الماجستير والدكتوراة.

يقوـ سيادتو أيضا باألشراؼ عمى رسائؿ الماجستير والدكتوراة فى ىذا المجاؿ.

يقوـ سيادتو بتدريس مقرر الصحة والرعاية والثروة الحيوانية فى البالد العربية لطالب مرحمة

البكالوريوس فى كمية الطب البيطرى جامعة القاىرة وجامعة بنى سويؼ.

كما يقوم سيادته بتدريس اآلتي-:



صحة الحيواف لطالب كمية الزراعة جامعة القاىرة ػ جامعة المنوفية ػ بنيا ػ بجامعة الزقازيؽ.
كما يقوـ سيادتو بتدريس ىذه المقررات لكمية الطب البيطرى

السويس.

جامعة بنى سويؼ ػ جامعة قناة

األنشطة االجتماعية والرياضية-:



عضو الجمعية الطبية البيطرية منذ  1964حتى تاريخو.

عضو مجمس تنمية المجتمع وخدمة البيئة لجامعة القاىرة حيث رشحت الكمية سيادتو مندوباً ليا

عاـ .1991


عضو مجمس إدارة جمعية اإلسكاف لمسادة أعضاء ىيئة التدريس ػ جامعة القاىرة منذ



مستشار السيد أ .د  /رئيس جامعة القاىرة لألنشطة الطالبية ورائد المجنة الرياضية العميا منذ



أميف الصندوؽ االتحاد الرياضى المصرى لمجامعات منذ  1996حتى تاريخو.

حتى تاريخو.

1992

 1995حتى تاريخو.





عضو مجمس إدارة االتحاد المصرى لالسكواش خالؿ الفترة مف  1998حتى .2003

عضو مجمس إدارة الرابطة االجتماعية لألطباء البيطرييف منذ  2000حتى تاريخو.

عضو بلجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمعاـ الجامعى .2003 / 2002

عضو مجمس إدارة اإلتحاد العربى لمرياضة الجامعية الذى عقد بأبو ظبى خالؿ الفترة مف

25ػ 29ابريؿ .2002

 حضر اجتماع االتحاد الرياضى العربى اؿجامعى وشارؾ فى األشراؼ عمى منتخ بات الجامعات
المصرية المشاركة فى الدورة العربية األولى التى أقيمت فى عماف المممكة األردنية الياشمية

خالؿ الفترة مف  2004/4/25حتى .2004/5/6


 12إلى

حضر اجتماع االتحاد الرياضى الدولى لمجامعات أزمير بتركيا فى الفترة مف

 2005/4/14وكاف رئيساً لبعثة الجامعات المصرية التى شاركت فى الدورة الرياضية العالمية
لمجامعات بأزمير ػ تركيا خالؿ الفترة مف 21ػ  31أغسطس .2005



رئيس بعثة جامعة القاىرة التى شاركت فى



عضو مجمس اتحاد طالب جامعة القاىرة ورائد المجنة الرياضية العميا بالجامعة.



كتاب إدارة الحيواف ػ .1979

( )2002والمنصورة (.)2004

أسابيع شباب الجامعات بالمنيا ( )2000أسيوط

المؤلفات العلمية-:





كتاب إدارة الحيواف والدواجف لطالب كميات الطب البيطرى بجامعة بغداد  1979والعالـ العربى.
كتاب صحة الحيواف ػ .1981

كتاب سموكيات الحيواف ػ .1982

كتاب صحة الحيواف والدواجف لطالب كمية الزراعة .1992



كتاب االعتالؿ المخى االسفنجى فى األبقار ترجمة لمنظمة األغذية الزراعية العالمية .1998





المؤتمرات العلمية المحلية والدولية-:

كتاب الثروة الحيوانية فى البالد العربية لطالب مرحمة البكالوريوس .2001

المؤتمر السفوى لمجمعية الطبية البيطرية المصرية منذ  1964وحتى تاريخو (بحوث منشورة ػ
نائب رئيس جمسة عممية ػ رئيس جمسة عممية)






مؤتمر الطب البيطرى العالمى باليوناف .1972

مؤتمر الطب البيطرى العالمى أورالندا ػ فموريدا بالواليات المتحدة .1983

المؤتمر البيطرى العالمى لمميكروبيولوجى والمناعة باريس .1989

مؤتمر الطب البيطرى العربى األوؿ بالقاىرة 1989نائب رئيس جمسة عممية.



مؤتمر الطب البيطرى األوؿ لكمية الطب البيطرى جامعة طنطا كفر الشيخ



المؤتمرات العممية بكمية الطب البيطرى ػ جامعة القاىرة منذ  1990وحتى تاريخو.

جمسة عممية.






 1990نائب رئيس

مؤتمر صحة الحيواف العالمى ػ ليبزخ .1991

الندوة المصرية األلمانية لمكافحة األمراض الوبائية القاىرة .1992

المؤتمر العممى لجمعية الخصوبة والتكاثر ػ يناير  1992جنوب الوادى .2001
مؤتمر صحة الحيواف الس فيجاس .1993

كاف سيادتو رئيساً لممؤتمر العممى الثالث لؾلية الطب البيطرى جامعة القاىرة .1994



مؤتمر العممى السابع لجامعة القاىرة فى الفترة مف



المؤتمر العممى السابع لمجمعية المصرية ألمراض الماشية أسيوط .2003

التنظيمية.
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المؤتمر العممى الثانى لجمعية الخصوبة والتكاثر أسواف .2003

المؤتمر العممى الثامف لجامعة القاىرة فى الفترة مف 19-17ابريؿ .2004

المؤتمر العممى لكمية الطب البيطرى ػ جامعة المنصورة  2004وتـ تكريـ سيادتو.
المؤتمر العممى لمجمعية المصرية ألمراض الدواجف  2004رئيس جمسة.

المؤتمر العممى لكمية الطب البيطرى جامعة القاىرة  2005رئيس جمسة.

األمر
وقد تم تحرير هذا البيان بناء على طلب سيادته وذلك لتقديمه إلى من يهمه .

عميد الكلية
أ.د  /هانى محمد جوهر
Y&S

