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 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية المساعد 
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 يالوظيفوالعلمي  جالسيرة الذاتية والتدر

 :ةالبيانات الشخصي

 االسم : خالد محمد أحمد مهران. 

 الجيزة. -12/7/1973  تاريخ الميالد :

 متزوج.  االجتماعية:الحالة 

 الجنسية : مصري. 

 مسلم.  الديانة :

جمهورية -الجيزة -جامعة القاهرة  -كلية الطب البيطرى -: قسم الباثولوجيا األكلينيكية  عنوان العمل )مصر( 
 مصر العربية.

 -أكتوبر 6محافظة  -17شقة  -23عمارة  -2مجاورة   -13الحى  -مدينة الشيخ زايد :)مصر(العنوان 
 جمهورية مصر العربية .

  01223818162الجوال )مصر(:

 0597828361الجوال بالمملكة العربية السعودية: 

 mahran96@hotmail.com:   البريد اإللكتروني 

mailto:mahran96@hotmail.com


 .جامعة المجمعة-تطبيقيةكلية العلوم الطبية ال-الباثولوجيا األكلينيكية المساعدالوظيفة الحالية:استاذ 

 .جامعة القاهرة -كلية الطب البيطرى -مدرس بقسم الباثولوجيا األكلينيكية

 :المؤهالت العلمية وجهة الحصول عليها

 جامعة القاهرة. - 1996 عام ة. بكالوريوس العلوم الطبية البيطري1

جامعة القاهرة. وعنوان الرسالة:  - 2002العلوم الطبية البيطرية تخصص الباثولوجيا اإلكلينيكية عام . ماجستير 2
 "دراسات باثولوچية إكلينيكية على العدوى بطفيل التريكنيال سبيرالس".

ة.وعنوان جامعة القاهر- 2007. دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية تخصص الباثولوجيا اإلكلينيكية عام 3
 الرسالة: "دراسات باثولوچية إكلينيكية على إستخدام اللقاح المحضر ضد طفيل الفاشيوال".

 جامعة المجمعة.-كلية العلوم الطبية التطبيقية-استاذ الباثولوجيا األكلينيكية المساعد. 1:التدرج الوظيفي

 إلى اآلن. 31/10/2007  جامعة القاهرة من -مدرس بقسم الباثولوجيا األكلينيكية

 .30/10/2007إلى  1/6/2002  جامعة القاهرة من-. مدرس مساعد بقسم الباثولوجيا األكلينيكية2

 .31/5/2002 إلى 27/5/1998  جامعة القاهرة من-. معيد بقسم الباثولوجيا األكلينيكية3

 
 

 ةاألنشطة العلمي

  جامعة القاهرة. -عضو بمركز بحوث وخدمات البيوتكنولوجيا 

 .مشرف على معامل حديقة الحيوان بالجيزة 

 جامعة األسكندرية. -منتدب بكلية الطب البيطرى 

 .عضو بوحدة ضمان الجودة واألعتماد بالكلية 

 ةالجمعيات العلمي ةعضوي

 .عضو الجمعية الطبية البيطرية المصرية للباثولوجيا والباثولوجيا اإلكلينيكية 

 لطبية البيطرية.عضو الجمعية المصرية للعلوم ا 

 المشاريع البحثية

  عضو باحث بمشروع استحداث بروتوكول اقتصادى ومستمر إلنتاج انتيجينات الفاشيوال المستخدمة إلنتاج
 اللقاحات و المواد المشخصة والممول من اكاديمية البحث العلمى.



 يمية البحث العلمى.عضو باحث بمشروع تشخيص مرض التهاب الضرع فى الحيوانات والممول من اكاد 

 ةتأليف الكتب والمذكرات العلمي

 (الباثولوجيا األكلينيكية لطالب المستوى الرابع بكلية الطب 454المشاركة في إعداد المذكرة العملية لمقرر)
 جامعة القاهرة. -البيطرى

 (الباثولوجيا األكلينيكية لطالب المست454المشاركة في إعداد المذكرة النظرية لمقرر) وى الرابع بكلية الطب
 جامعة القاهرة. -البيطرى

 المشاركة في إعداد المذكرة العملية لمقررالباثولوجيا األكلينيكية لطالب الفرقة الثالثة بكلية الطب البيطرى- 
 جامعة األسكندرية.

 كلية الطب البيطرىالمشاركة في إعداد المذكرة النظرية لمقررالباثولوجيا األكلينيكية لطالب الفرقة الثالثة ب- 
 جامعة األسكندرية.

  المشاركة فى اعداد المذكرات الخاصة بدورات تحضير اللقاحات المهجنة والبروتينات التشخيصية بالوسائل
جامعة  -البيولوجية الجزيئية والتى تقام بمركز بحوث وخدمات البيوتكنولوجيا البيطرية بكلية الطب البيطرى

 القاهرة.

  اعداد المذكرات الخاصة بدورات استخدام تفاعل البلمرة المتسلسل وتطبيقاته بمركز بحوث المشاركة فى
 جامعة القاهرة. -وخدمات البيوتكنولوجيا البيطرية بكلية الطب البيطرى

  المشاركة فى اعداد المذكرات الخاصة بدورات التقنيات الحديثة فى تشخيص مسببات األمراض المعدية
 جامعة القاهرة. -بحوث وخدمات البيوتكنولوجيا البيطرية بكلية الطب البيطرىبمركز 

  المشاركة فى اعداد المذكرات الخاصة بدورات تقييم وقياس رد الفعل المناعى الخلوى والسائل لمسببات
 جامعة القاهرة. -األمراض بمركز بحوث وخدمات البيوتكنولوجيا البيطرية بكلية الطب البيطرى

 شاركة فى اعداد المذكرات الخاصة بالدورات التدريبية لألطباء البيطريين العاملين بحديقة الحيوان بالجيزة.الم 

 تالمؤتمرا

  حضور المؤتمر الدولى األول لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واألداب بالتعاون مع
 م.19/10/2008-18جامعة جرينتش األنجليزية فى الفترة من 

  16حضور المؤتمر الدولى الرابع للبحوث العلمية وتطبيقاتها بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات فى الفترة من-
 م.18/12/2008

  حضور المؤتمر الدولى الثانى لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واألداب بالتعاون مع
 م.18/10/2009-17زية فى الفترة من جامعة جرينتش األنجلي

 تالدورات التدريبية وورش العمل والندوا



 :دورات تدريبية )كمتدرب(

 جامعة القاهرة. -دورة اعداد المعلم الجامعى بمعهد الدراسات التربويية 

  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.دورة معايير الجودة في العملية التعليمية بمركز 

 جامعة القاهرة. -دورة الحاسب األلى بمعهد الدراسات والبحوث اإلحصائية 

 جامعة القاهرة. -دورة التوفل المحلى بكلية األداب 

 امعية.دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الج 

 .دورة التعليم األلكترونى بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية 

  دورة الجوانب المالية و القانونية الخاصة بالتعليم الجامعى بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
 الجامعية.

 هيئة التدريس والقيادات الجامعية. دورة مهارات العرض الفعال بمركز تنمية قدرات أعضاء 

 بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية. دورة التدريس الفعال 

 .دورة األتجاهات الحديثة فى التدريس بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية 

  وآداب المهنة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.دورة أخالقيات 

 Regional training course on serodiagnosis of livestock diseases. 

 والمقامة بالكلية بالتعاون مع:

Federal Institute for Health Protection of Consumers and Veterinary 
Medicine, Berlin, Germany. 

 :دورات تدريبية )كمنظم و محاضر(

  الدورة التدريبية ألستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل وتطبيقاته بمركز بحوث وخدمات البيوتكنولوجيا البيطرية- 
 م.13/11/2008-9جامعة القاهرة فى الفترة من 

  لتقييم وقياس رد الفعل المناعى الخلوى والسائل لمسببات األمراض بمركز بحوث وخدمات الدورة التدريبية
 م.20/11/2008-16جامعة القاهرة فى الفترة من  -البيوتكنولوجيا 

  الدورة التدريبية لتحضير اللقاحات المهجنة والبروتينات التشخيصية بالوسائل البيولوجية الجزيئية بمركز
 م.27/11/2008-23جامعة القاهرة فى الفترة من  -تكنولوجيا بحوث وخدمات البيو



  الدورة التدريبية ألستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل وتطبيقاته بمركز بحوث وخدمات البيوتكنولوجيا البيطرية
 م.2009ابريل  9-5جامعة القاهرة فى الفترة من  -بكلية الطب البيطرى

 المهجنة والبروتينات التشخيصية بالوسائل البيولوجية الجزيئية بمركز  الدورة التدريبية لتحضير اللقاحات
 م.2009ابريل  30-24جامعة القاهرة فى الفترة من  -بحوث وخدمات البيوتكنولوجيا 

  الدورة التدريبية ألستخدام التقنيات الحديثة فى تشخيص مسببات األمراض المعدية بمركز بحوث وخدمات
 م.2009يونية  16-11عة القاهرة فى الفترة من جام -البيوتكنولوجيا 

 :رسائل علمية قيد البحث

 :في اإلشراف على ةالمشارك

  رسالة الماجستير الخاصة بـ ط.ب / هبة هللا ياسر بعنوان: " دراسات باثولوجية إكلينيكية على الميكروب
بكلية الطب  -ولوجيا األكلينيكيةالسبحى المعزول من األبقار المصابة بالتهاب الضرع" المسجلة بقسم الباث

 .2008جامعة القاهرة عام  –البيطري 

  "رسالة الماجستير الخاصة بـ ط.ب / شرين يوسف بعنوان: "دراسات باثولوجية إكلينيكية على مرض البابيزيا
 .2007جامعة القاهرة عام  –بكلية الطب البيطري  -المسجلة بقسم الباثولوجيا األكلينيكية

 التدريسيةاألنشطة 

 ةالنشاط التدريسى بجامعة القاهر

والتى )مرحلة البكالوريوس(  لطالب المستوى الرابع. تدريس مقرر الباثولوجيا األكلينيكية )نظرى وعملى( 1
 :يحتوى على

 أمراض الدم  -فحص الدم ونخاع العظام الباثولوجيا اإلكلينيكية: أمراض الدم ونخاع العظام ويشمل
 ونخاع العظام.

 الكلية-الباثولوجيا اإلكلينيكية: كيمياء الدم وسوائل الجسم ويشمل اختبارات وظائف األعضاء )الكبد-
 ضبط جودة األداء المعملى. –البنكرياس( 

-ماجستير-)دبلومالدراسات العليا  لطالبتدريس مقررات الباثولوجيا األكلينيكية )نظرى وعملى( المتقدمة . 2
 دكتوراة( والتى تحتوى على:

 أمراض الدم  -فحص الدم ونخاع العظام الباثولوجيا اإلكلينيكية: أمراض الدم المناعية واألورام ويشمل
 ونخاع العظام.

 الباثولوجيا اإلكلينيكية: أمراض الغدد الصماء ودالالت األورام. 



 
 

  النشاط التدريسى بجامعة األسكندرية

  لألشتراك فى تدريس مقررات الباثولوجيا األكلينيكية لطالب المستوى الثالث )مرحلة  األنتدابتم
دكتوراة( فى األعوام الدراسية  -ماجستير-البكالوريوس( و لطالب الدراسات العليا )دبلوم

 .(2010-2009( و) 2008-2009)

 :التدريب العملى

  "على التحاليل البيطرية المختلفة المستخدمة تدريب طلبة مرحلة البكالوريوس "الجزء النظري والعملي

الباثولوجيا األكلينيكية والمزارع بطريق مصر اسكندرية  مبقس فى تشخيص األمراض 
 .الصحراوى

 لتدريب طلبة مرحلة البكالوريوس على تقنية تفاعل البلمرة المتسلس(PCR)  بمركز بحوث
 .جامعة القاهرة -وخدمات البيوتكنولوجيا 

 على التقنيات المختلفة لتفاعل البلمرة  رالباحثين من المملكة العربية السعودية و قط بعض تدريب
 .جامعة القاهرة -بمركز بحوث وخدمات البيوتكنولوجيا  (PCR)لالمتسلس

 مدكتوراة(المسجلين بمقررات الدراسات العليا بقس -ماجستير -تدريب طالب الدراسات العليا )دبلوم 
 .جامعة القاهرة -يكيةالباثولوجيا األكلين

  تدريب األطباء العاملين بحديقة الحيوان بالجيزة على استخدام تقنيات الباثولوجيا األكلينيكية فى تشخيص
 .األمراض فى الحيوانات البرية

 القوافل العالجية البيطرية: 

مجدول والبدرشين والبراجيل المشاركة فى القوافل العالجية )ذات اليوم الواحد أو متعددة األيام( فى مناطق بنى 
وأوسيم والواحات البحرية بهدف تدريب الطالب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى شاركت الكلية فى اقامتها 

 وحتى األن.1999فى الفترة من عام 
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Under-publication 

Evaluation of Molecular and Conventional Brucellosis Diagnostic 
Methods Applied on Milk Samples Collected from Different 
Endemic Animal Populations. 

 

 جدول المحاضرات

 12-10 10-8 اليوم

 إدارة مختبرات "محاضرة" علم األمراض العام "محاضرة"  السبت

 األحد
 علم األمراض الخلوية والجزيئية "عملى" علم األمراض الخلوية والجزيئية "محاضرة"

 تحليل سوائل الجسم "محاضرة" األثنين
 

 الثالثاء
  

 تحليل سوائل الجسم "عملى" األمراض العام "عملى" علم األربعاء

 

 ظهرا 1-12الساعات المكتبية : يوميا 
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Contact me 

k.mahran@mu.edu.sa  

 

 

 

064044086 

Students Tools 

 هنالنطق الكلمات والمصطلحات باللغة األنجليزية أضغط 

 

 إحصائية الموقع

 30عدد الصفحات: 

 6البحوث والمحاضرات: 

 566222الزيارات: 

http://www.howjsay.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.howjsay.com/


 تطوير وحدة البرمجيات بعمادة تقنية المعلومات

 جامعة المجمعة 2013© جميع الحقوق محفوظة 
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