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الوظائف والمناصب االدارية
 -1مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكليه من 3112-11-1
-3مدير تنفيذى لمركز ابجاث ورعاية الحيوان والدواجن بكلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة .
 -3مستشار لجنة االسر بكلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة .
 -2مستشار رئيس جامعة القاهرة النشطة االسر (.)3112-3111
 -4عضو مجلس ادارة الجمعية التعاونية السكان اعضاء هيئة التدريس – جامعة القاهرة .
 -5رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لرعاية الحيوان .
 -6عضو مجلس ادارة االتحاد المصرى لجمعيات الرفق ورعاية الحيوان .
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أوال :دورات فى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
-1
-3
-2
-4
-5
-6
-7
-8

دورة " حزم المراجعين الخارجيين لمؤسسات التعليم العالى  +المحاكاة" فى الفترة  7/36الى
3112 /8/5
دورة" التعليم الفعال فى مؤسسات التعليم العالى " فى الفترة من  8/2الى 3112/8/11
دورة " تقويم نواتج التعلم فى التعليم العالى" فى الفترة من  /8/11الى 1009 /8 /11
دورة " مهارات العرض والتقديم لمؤسسات التعليم العالى" فى الفترة من  /1/2الى 3111/1/5
دورة" نواتج التعلم وخرائط المنهج –تعليم قبل جامعى" فى الفترة من  1/17الى 3111/1/31
الدورة المكثفة للمراجعين الخارجيين لمؤسسات التعليم العالى " فى الفترة من  3/1الى
3111/3/2
دورة " التقويم الذاتى وخطط التحسين -تعليم قبل جامعى " فى الفترة من  3/7الى 3111/3/11
دورة " المراجعة الخارجية-تعليم قبل جامعى " فى الفترة من  3/38الى 3111/2/4

ثانبا :دورات اخرى فى مجال جودة التعليم
-1
-1
-2

-4

دورة "توكيد الجودة واالعتماد " الفترة من  4/11الى 1004/4/11
دورة ضمن برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية عنوان
الدورة "استخدام التكنولوجيا فى التدريس "الفترة من 8/11الى .1009/9/1
دورة ضمن برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية عنوان
حضور واجتياز دورة تدريبية فى مجال تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
عنوان الدورة "اإلدارة الفعالة لالزمات فى الفترة من 11الى 1004/4/11
دورة فى مهارات التقديم وكتابة االبحاث بكلية الطب البيطرى– جامعة القاهرة 1009

خبرات فى مجال الجودة
 -1منسق فى وحدة الجودة بكلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة
 -1منسق فى مشروع الCIQAPفى الكلية لمعيار المشاركة المجتمعية وتنمية
البيئة .
 -1حاصل على شهادة ال  ICDLالدولية .
االنشطة العلمية
-1

مشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراة

-3

عضو لجنة تحكيم االنتاج العلمى فى لجنة ترقيات االساتذة واالساتذة المساعدين

-2

محكم اجنبى فى عدد من المجالت العلمية الدولية

-4

رئيس هيئة التحرير للمجلة العلمية
")Journal of Applied Veterinary Science (JAVS
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االنشطة الطالبية
.1
.1
.1
.4
.5
.1
.1

منسق األنشطة الطالبية بجامعة القاهرة
مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة بالكلية 1010 – 1008
مستشار لجنة االسر بالكلية .1011 – 1010
رائد أسرة أصدقاء الحياة بالكلية .
رائد معسكر طالبى تثقيفى ترفيهى ببلطيم إعداد قادة المستقبل
رائد معسكر إعداد القادة بحلوان يضم األمناء واألمناء المساعدين لجميع كليات جامعة القاهرة
الفترة 26 - 31 / 1 / 2007
رائد الفوج الرابع لمعسكر إعداد القادة بحلوان فى الفترة من 20-25 / 7/ 2007

خدمة مجتمع وبيئة
رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لرعاية الحيوان المشهرة بؤقم 1891جيزة لسنة 2003
 .1سكرتير عام االتحاد المصرى لجمعيات الرفق ورعاية الحيوان
 .1مقرر عام المؤتمر العلمى االول للجمعية المصرية لرعاية الحيوان فى 29-30اكتوبر 2006
رئيس المؤتمر العلمى الثانى للجمعية المصرية لرعاية الحيوان فى 29-31اكتوبر 2007
 .1رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لرعاية الحيوان
 .4عضو الجمعية العلمية لعلوم الدواجن
 .5رئيس مجلس ادارة مجلة العلوم البيطرية التطبيقية التى تصدرها الجمعية
 .1عضو عامل فى الجمعية البيطرية المصرية
 .1عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لعلم الحيوان
 .8عضو عامل فى الجمعية المصرية لحماية الثروات الطبيعية بحدائق الحيوان بالجيزة
 .9المشاركة فى الفريق البحثى المكلف بانشاء وحدة حيوانات التجارب بالمجمع الطبى للقوات
المسلحة بالمعادى
التعاون مع جمعية اصدقاء الحيوان بالقاء محاضرات الدورة التدريبية لعمال حديقة
.10
الحيوان (حراس الحيوانات )فى الفترة من 9 - 11ديسمبر 2006
التعاون مع جمعية اصدقاء الحيوان بالقاء محاضرات الدورة التدريبية الخاصة بأصحاب
.11
محالت الحيوانات المنزلية لتوعيتهم بكيفية رعاية الحيوانات بطرق رحيمة فى 3-5مايو
2008
القاء محاضرة بعنوان انفلونزا الطيور والحمى المالطية للتوعية فى ندوة نظمتها جمعية
.11
االستفامة لتنمية المجتمع المحلى بالجيزة فى يوم الخميس الموافق 6-4-2006
عقد ندوة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وشئون البيئة بالكلية بعنوان "نحو احياء
.11
مشروع البتلو "فى ناير عام 2005
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السفر الى الخارج
-1
-1
-1
-4

السفر فى بعثة اشراف مشترك لتكملة الدكتوراة الى المانيا فى الفترة من  1989-1-18الى -1-1
 1991م
السفر الى ليبيا استاذ محاضر فى كلية الطب البيطرى – جامعة الفاتح بطرابلس فى الفترة من -10
 1998-8الى  1999-1-11م
السفر الى اليونان فى مؤتمر علمى للجمعية العالمية للدواجن فى الفترة من  8-5مايو  1008والقاء
بحث فى المؤتمر .
حضور المؤتمر العلمى الرابع للجمعية الدولية لصحة الحيوان فى فيينا بالنمسا فى 1011/1/1-1
وتم القاء بحث .

القاء محاضرات فى دورات تدريبية متخصصة
.1

.1

.1
.4

.5

.1

محاضرة بعنوان "رعاية وسلوكيات الحيوانات المنزلية "دورة تدريبية نظمها مركز التحاليل
والدراسات التطبيقية البيطرية بكلية الطب البيطرى -جامعة القاهرة فى الفترة من 18 - 22
فبراير 2007
محاضرة فى "رعاية وتربية دجاج التسمين مابعد مرحلة انفلونزا الطيور "دورة تدريبية نظمها
مركز التحاليل والدراسات التطبيقية البيطرية بكلية الطب البيطرى -جامعة القاهرة فى الفترة من
21 - 25يناير 2007
محاضرة بعنوان "الرعاية الصحية للحيوانات االليفة "دورة تدريبية لالطباء البيطريين بمديرية
الطب البيطرى بالجيزة فى الفترة 11 - 24مارس 2007
محاضرة بعنوان "تربية ورعاية االغنام والماعز "دورة تدريبية نظمها مركز التحاليل
والدراسات التطبيقية البيطرية بكلية الطب البيطرى -جامعة القاهرة فى الفترة من 21 - 25اكتوبر
2007
محاضرة بعنوان "الرعاية السليم للخيول العربية االصيلة "دورة تدريبية نظمتها الهيئة الزراعية
المصرية لسياس محطة الزهراء لتربية الخيول العربية االصيلة فى الفترة من 8 - 15فبراير
2008
محاضرة بعنوان "الرعاية الصحية للحيوانات االليفة "دورة تدريبية نظمها مركز التحاليل
والدراسات التطبيقية البيطرية بكلية الطب البيطرى -جامعة القاهرة فى الفترة من 8 /1 - 27 / 3/
2007

محاضرات فى مؤتمرات محلية ودولية
 .1محاضرة بعنوان "سلوكيات االمومة فى الجاموس "مرحلة مابعد الوالدة "فى المؤتمر العلمى
السنوى السابع عشر للجمعية المصرية للتكاثر والخصوبة فى الحيوان المنيا فى 29يناير - 4
فبراير 2005
 .1محاضرة بعنوان "سلوكيات االمومة فى االفراس العربية االصيلة "فى المؤتملر العلمى السنوى
4

التاسع عشر للجمعية المصرية للتكاثر والخصوبة فى الحيوان المنيا فى 3-7فبراير 2007
 .1محاضرة بعنوان "استخدام الحيوانات فى االبحاث بين االخالق والتشريعات "فى المؤتمر
الدولى لشبكة الشرق االوسط لجمعيات الرفق بالحيوان MENAWالقاهرة فى 13 - 15
ديسمبر 2007
 .4محاضرة فى المؤتمر العالمى االول لدول البحر المتوسط WPSAاليونان فى الفترة 7 - 10
مايو 2008

مقاالت علمية فى نشرات علمية وجرائد محلية
.1
.1
.1
.4
.5

مقالة بعنوان "لغة التخاطب فى الحيوانات "مجلة شباب الجامعة وتصدرها جامعة القاهرة
مقالة بعنوان "الخيل العربى االصيل "النشرة العلمية للشركة المصرية للكيماويات واالدوية "
ادويا "عدد يوليو 2004
مقالة بعنوان "رعاية ماشية اللبن "دور الرعاية فى الحد من اصابات الضرع "النشرة العلمية
للشركة المصرية للكيماويات واالدوية "ادويا "عدد أبريل 2005
مقالة بعنوان "رعاية الرومى "النشرة العلمية للشركة المصرية للكيماويات واالدوية "ادويا "
عدد ابريل 2006
مقالة بعنوان "رعاية االغنام "رعاية حمالن التسمين "النشرة العلمية للشركة المصرية
للكيماويات واالدوية "ادويا "عدد اكتوبر 2006
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