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 ماجده محمد أبو المحاسندكتوره /  م :ــاالس -1
 المنوفيةجامعه علوم كليه الأستاذ مساعد بقسم علم الحيوان ب ة:ـالوظيف -2
 14/10/1957 تاريخ الميالد: -3
 18/10/1998 تاريخ التعيين: -4
 متزوجة الحالة االجتماعية: -5
 مصرية نسية :الج -6
 مسلمه الديانة: -7

 
 التدرج العلمي

بكالوريوس علوم وتربية شبين الكوم بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة  -8

 .1979الشرف في 

 1982بكالوريوس العلوم جامعة طنطا بتقدير عام جيد جدا في  -9

 .1989ماجستير علم حيوان ( حشرات ) جامعة المنوفيه في  -10

 .1998رات ) جامعة المنوفيه دكتوراه الفلسفه في العلوم ( حش -11

 .2007استاذ مساعد تخصص ( علم الحشرات ) في  -12
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المؤتمر الدولي الثامن للبيولوجيين العرب الذي ُعقد في رحاب كلية العلوم (  -1

 .11/11/1998-8من  جامعة قناة السويس باإلسماعيلية ) في الفترة



المؤتمر الدولي العاشر للجمعية المصرية األلمانية لعلم الحيوان الذي ُعقد في  -2

 .23/3/2000-21رحاب كلية العلوم ( جامعة القاهرة ) في الفترة من 

المؤتمر الدولي األول للعلوم البيولوجية الذي ُعقد في رحاب كلية العلوم (  -3

 .8/5/2000-7جامعة طنطا ) في الفترة من 

المؤتمر العلمي الثالث لعلم الحشرات الطبية الذي ُعقد في رحاب كلية العلوم  -4

 .24/3/2005-23( جامعة القاهرة ) في الفترة من 

المؤتمر الدولي الرابع للعلوم البيولوجية الذي ُعقد في رحاب كلية العلوم (  -5

 .2/11/2006-1جامعة طنطا ) في الفترة من 

السادس والعشرون للجمعية المصرية للعلوم الطبية  المؤتمر العلمي السنوي -6

األساسية الذي ُعقد في رحاب كلية الطب ( جامعة القاهرة ) يوم 

22/2/2007. 

المؤتمر العلمي الثالث للجمعية المصرية للبيولوجيا التجريبية والذي ُعقد في  -7

 .27/6/2007رحاب كلية العلوم ( جامعة المنوفية ) يوم 

السنوي السابع والعشرون للجمعية المصرية للعلوم الطبية المؤتمر العملي  -8

االساسية الذي عقد في رحاب كلية الطب ( جامعة القاهرة ) يوم 

21/2/2008. 

المؤتمر العملي الرابع للجمعية المصرية للبيولوجيا التجريبية والذي عقد في  -9

 .23/2/2008أكتوبر يوم  6رحاب جامعة 
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