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 التقرير العلمي واالداري
 

 اوالً:التدرج العلمي والوظيفي



 عمل بالجامعات المصرية منذ تخرجة وتتدرج في الوظائف من معيد حتي درجة استاذ  *  
       
 1976                  جامعة اسيوط   -معيد كلية العلوم  -1
 1979       جامعة اسيوط    -مدرس مساعد كلية العلوم -2
 1981    جامعة المنوفية    -س مساعد كلية العلوم مدر -3
 1982               جامعة المنوفية  -مدرس كلية العلوم  -4
 1986      جامعة المنوفية    -استاذ مساعد كلية العلوم  -5
 1990              جامعة المنوفية   -استاذ كلية العلوم  -ال6

 
 ثانياً: المناصب االدارية: 

 لي العديد من المناصب االدارية داخل وخارج جامعة المنوفيةتو    
 

 أ.  داخل كلية العلوم جامعة المنوفية:
  1994/1995        جامعة المنوفية -وكيل كلية العلوم للشئون البيئة  -1      
   2001/2004              وكيل كلية العلوم للدرسات العليا والبحوث  -2     

 وحتي االن 2007مجس قسم علم الحيوان                          رئيس  –3     
 
 

 ب.  خارج كلية العلوم  (الجامعات العربية):  
 1989/1992       ليبيا -جامعة سبها -امين لجنة التعريب والمناهج  -1     
 1997/1999                               -عميد كلية العلوم جامعة تعز -2     
 1998/1999               اليمن -جامعة تعز-مشرف علي كلية الطب -3     

 2004/2006  اليمن –جامعة الحديدة  -رئيس قسم المختبرات الطبية -4     
 

 ثالثاً: عضوية اللجان النوعية والمتخصصة :
 داخل جمهورية مصر العربية:  . أ

  1995/2000                         عضو اللجنة العلمية للترقي (استاذة مساعدين) -1     
           2004/ 2000امين اللجنة العلمية للترقي (استاذة مساعدين) الدورة الثامنة         -2     
  1989عضو لجنة وضع االسترتجيات والبرامج القومية لبحوث البلهارسيا من  -3     

 ب. خارج جمهورية مصر العربية:
 1996/2000                          ديمي للترقي _ جامعة تعزعضو المجلس االكا -1     
    2004/2006                     عضو المجلس االكاديمي للترقي _ جامعة الحديدة  -2     

 
 
 
 
 

 رابعاً: المشاركة في المجالس واللجان الفرعية
 :أ. داخل  جامعة المنوفية 



 عة المنوفية لعدة اعوامجام -عضو مجلس كلية العلوم  -1       
 جامعة المنوفية ( دائمة) -عضوية مجلس قسم علم الحيوان  -2       
 جامعة المنوفية  (عدة اعوام) -عضوية اللجان الفرعية كلية العلوم  -3       

 شئون بيئة ) –اجهزة  -شئون طالب   –مكتبات  –عالقات ثقافية  –( درسات عليا                 
 1994/1995          جامعة المنوفية  -عضوية مجلس شئون البيئة  -4       

 2001/2004       جامعة المنوفية  -عضوية مجلس الدرسات العليا -5       
 وحتي االن 2007رئيس مجس قسم علم الحيوان                           –      6  

 
 بالجامعات العربية :      -ب

 1989/1991             ليبيا  -قسم االحياء جامعة سبها عضوية مجلس -1       
 1995/1999     اليمن  -جامعة تعز  -عضوية مجلس قسم البيولوجي  -2       
   1999/  1997              اليمن  -جامعة تعز-رئيس مجلس كلية العلوم -3       

 1999/  1997            جامعة تعز  -عضوية مجلس الدرسات  العليا  -4       
 1999/ 1997                                   عضوية مجلس جامعة تعز  -5       

 2004/2006    جامعة الحديدة  -رئيس مجلس قسم المختبرات الطبية  -6       
 

 خامساً :المشاركة في لجان التطوير واإلنشاءات 
 ني الجديد "المشاركة في إنشاء كلية العلوم "الب :1       
 : المشاركة في إنشاء معمل أبحاث الفسيولوجي والمناعة ـ كلية العلوم2       
 : المشاركة في وضع وتطوير الئحة الساعات المعتمده ـ كلية العلوم3       
                                                                    فى انشاء واالشراف على المعمل المركزى بالكليه                                       ه: المشارك4       

 :  اقتراح الخطة الخمسية فى مجال شئون البيئة وتنفيد العديد من بنودها                                                       5
 العليا والبحثتطوير الدراسات “: المشاركة في لجان تطوير األداء الجامعي 6       

 23/6/2003بتاريخ 1012العلمي بقرار ا.د. رئيس الجامعة            
 

 سادساً : المشاركة في عضوية الجمعيات والمنظمات العلمية : 
 1996 نائب رئيس الجمعية المصرية االلمانية لعلم الحيوان من -1      
 امين مساعد اتحاد البيولوجيين العرب  -2      
 ضو الجمعية المصرية للكيمياء الحيوية (القصر العيني)ع -3      
 عضو الجمعية المصرية لعلم الحيوان -4      
 عضو اكاديمية العلوم االمريكية (نيو يورك) -5      
 عضو الجمعية المصرية للتكونولوجيا الحيوية والعلوم البيئية -6      

 
 ية والدولية :سابعاً : المشاركة في المؤتمرات والندوات الداخل

 * شارك بالعديد من االبحاث ورياسة جلسات اكثر من اربعون مؤتمرا بالداخل والخارج
 * شارك في االعداد والتجهيز واقامة المؤتمرات والندوات االتية  :

  1994جامعة المنوفية  مارس  -امين عام المؤتمر الدولي الرابع للجمعية المصرية االلمانية   -1 
  1997لجنة المنظمة لورشة عمل(اشعة الليزر وتطبيقاتها ) ـ جامعة تعز    ديسمبر عضو ال  -2 
   1998منسق المؤتمر العلمي الدولي( للبيئة والموراد الطبيعة) ـ جامعة تعز            فبراير   -3 
 1998  جامعة تعز)             يونية -عضو اللجنة المنظمة لورشة عمل ( انشاء كلية الطب  -4 



 1999الواقع والمستقبل )                  مايو  -جامعة تعز  -منسق ورشة العمل  ( المناهج   -5 
 2002      مقرر ندوة" المدخل المنظومي في التدرس والتعليم في عصر العولمة " ـ  علوم المنوفية ابريل   -6 
  2004       السمكية ـ جامعة المنوفية  اكتوبر  نائب رئيس المؤتمر العلمي الثامن للجمعية المصرية الثروة  -7 
 2005        اليمن  نوفمبر    -جامعة الحديدة  -مقرر عام المؤتمر الدولي الثاني عشر للبيولوجيين العرب   - 8
 

 ثامناً : الزيارات العلمية واالتفاقيات الثقافية:
 أ. الدول التي سافر إليها:

 تونس -لبنان -سوريا -يةالسعود -ليبيا -اليمن -المانيا
 ب. القنوات المشتركة 

 مصر) -فتح اربع قنوات  اشراف مشترك (المانيا   -1   
 * امام عبد السالم حسونة       ( دكتوراة)         
 * صبحي السيد حسب النبي    ( دكتوراة)         
 * يسري عبد العال عقدة        ( دكتوراة)         
 المسدي                  ( دكتوراة) * فريال         

 1993    استاذ زائر بجامعة هيد ليبرج / المانيا  -2   
 1994استاذ زائر بجامعة دوسلدورف / المانيا    -3   
 2002           استاذ زائر بجامعة تعز / اليمن    -4   
 2002         استاذ زائر بجامعة حلب / سوريا   -5   
 2007         زائر بجامعة الحديدة/ اليمن استاذ  -6   
 اتفاقيات ثقافية :  ج.
 * شارك في االعداد والتجهيز والسفرالبرام االتفاقيات االتية :    
 جامعة تعز اليمن -اتفاقية ثقافية جامعة المنوفية    -1     
 اليمن -جامعة اب  -اتفاقية ثقافية جامعة المنوفية    -2     
 اليمن -جامعة ذمار -فاقية ثقافية جامعة المنوفية ات   -3     

 تاسعاً: النشاط التعليمي :
 أ.  كتب منشورة:  

 * المشاركة في ترجمة ونشر سلسلة االساسيات المتكاملة لعلم الحيوان    
 ISBN 977-1475-35-5)( 1989الدار العربية للنشر والتوزيع  -       

 INTEGRETED PRINCIPLES OF ZOOLOGYعن كتاب  
Copyright 1988 by Times Mirror/ Mosby College Publishing 

 ب . النشاط التدريسي :  
 جامعة المنوفية   -التدريس بكليات العلوم والتربية واالقتصاد المنزل -1       
 سوهاج واسوان (جامعة اسيوط)سابقا -التدريس بكليات العلوم و التربية  -2       
 جامعة المنيا -س بكليات العلوم والتربية التدري -3       
 ليبيا -جامعة سبها  -التدريس بكليات العلوم والتربية والطب  -4       
 اليمن -جامعة تعز -التدريس بكليات العلوم والتربية  -5       
 اليمن -جامعة الحديدة  -التدريس بكلية العلوم الطبية  -6       

 فق قائمة ):ج . مقاالت ثقافية منشورة (مر 
 * نشر العديد من المقاالت الثقافية (مرفق قائمة)       

            



 
 

 عاشراً  : النشاط البحثي :
 أ . االشراف علي الرسائل العلمية (داخل وخارج الجامعة ) (مرفق قائمة):

 )12دكتوراة      ( عدد   -1    
 )34ماجستير     ( عدد   -2    

 ب . النشر العلمي: 
 * نشر اكثر من مائة بحث في المجاالت المحلية والعالمية.   

 ج . المشروعات البحثية: 
 اجيزت لة ثالثة مشروعات بجامعة المنوفية -1   

 دراسة على تقييم كفاءات محطات تنقية مياه الشرب في محافظة المنوفية إلزالة  *        
   وسائل المناسبة لزيادة كفاءتها.الملوثات العضوية وغير العضوية واقتراح ال          

 تقدير بقايا الملوثات المائية (مبيدات ومعادن ثقيلة) في فرع النيل محافظة  *         
 المنوفية وتقييم آثارها السمية على األحياء المائية واالسماك.           

 الكيميائية *  تقييم اآلثار السمية على عمال الزراعة اثناء عمليات المقاومة        
 بالمبيدات في حقول محافظة المنوفية : إدخال اتجاهات جديدة للوقاية من تراكم             
 المبيدات في جسم االنسان.            

 2004/ 2001   المركز القومي للبحوث  -تحكيم العديد من المشروعات البحثية  -2    
 2001/2004             جامعة المنوفية  -منائب رئيس المجلة العلمية لكلية العلو -3    
    

 حادي عشر : مظاهر التكريم ( بالداخل والخارج ) 
 أ. جوائز وانواط: 

  1996جائزة الدولة التشجيعية في العلوم البيولوجية  اكاديمية البحث العلمي  مصر -1     
 1997        مصر – نوط االمتياز من الطبقة االولي في العلوم رئيس الجمهورية -2     
 2001                               رئيس الجامعة    ا.دجائزة جامعة المنوفية للتميز  -3     

 ب .  شهادات تقدير:
 1992ليبيا                                          –شهادة شكر وتقدير من جامعة سبها  -1     
 1996اليمن                          –الب جامعة تعز شهادة شكر وتقدير من اتحاد ط -2     
 1999شهادة شكر وتقدير من نائب رئيس جامعة تعز للشئون االكاديمية               -3     
 1999شهادة شكر وتقدير من نائب رئيس جامعة تعز للدرسات العليا والبحوث      -4     
 2002                                              سوريا   -شهادة تقدير من جامعة حلب -5     
 2005مصر                              –شهادة تقدير من ا . د رئيس جامعة المنوفية  -6     
 2006اليمن                              –شهادة شكر وتقدير من رئيس جامعة الحديدة  -7     

 : اليها ثاني عشر : قيادات يمكن الرجوع
 االستاذ الدكتور / محمد عزالعرب                     رئيس جامعة المنوفية - 1    
 االستاذ الدكتور / عباس علي الحفناوي            رئيس جامعة المنوفية السابق -2    
 االستاذ الدكتور  / مغاوري شحاتة دياب          رئيس جامعة المنوفية االسبق -3    
    رئيس اتحاد البيولوجيين العرب جامعة القاهرةالستاذ الدكتور   / ماهر حسن خليفة            ا -4    

                                 ---------------------------------- 
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