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 الســـــيرة الذاتيــــــــــة
 إيهاب محمود عبد العال الزغبى  -أ.د/االسم 
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 : متزوج ويعول.الحالة األجتماعيةم.                                   4/2/1661:  تاريخ التعيين

 قسم األنسجة والخاليا ورئيس : أستاذ الوظيفة الحالية

جمهورية مصر  -القليوبية -401شقة  -الدور الرابع -برج الصفوة -شارع مجمع المواقف الجديدة -: بنهاالعنوان الدائم

 .العربية

 ehab.alzaghaby@fvtm.bu.edu.eg: البريد اإللكترونى

                     ihabyara@yahoo.com 

                          ihab81@hotmail.com                         

 http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=46&prof_id=1045                       :الموقع اإللكترونى

 0142411411:  فاكس

 2+0102622666 -تليفون:

  المؤهالت العلمية 

 :بتقدير  1696دور مايو  فرع بنها –الزقازيق كلية الطب البيطرى، جامعة  بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية

 عام جيد جدا.

 :) ماجستير العلوم الطبية البيطرية ) هستولوجيا الحيوان 

   :قسم التشريح والهستولوجيا واألجنة ،كلية الطب البيطرى،جامعة  1/1/1662تاريخ ومكان التسجيل

 بنها.-فرع  -الزقازيق

  عنوان رسالة الماجستير: بعض الدراسات الهستولوجية والهستوكيميائية على طحال الجمل وحيد السنام

 الجمل الدروميدرى(.)

  :م.26/10/1664موافقة مجلس الجامعة لمنح الدرجة 

 :) دكتوراة الفلسفة فى العلوم الطبية البيطرية ) هستولوجيا الحيوان 

 :بنها.فرع  –الزقازيق م بقسم الهستولوجيا،كلية الطب البيطرى ،جامعة 2/1/1661تاريخ ومكان التسجيل 

 ولوجية و هستوكيميائية على القناة الهضمية للرومى فى األعمار عنوان رسالة الدكتوراة: دراسات هست

 المختلفة.

 :م.1/1/2000موافقة مجلس الجامعة لمنح الدرجة 

 -:واألنشطة المتعلقة الوظيفيالتدرج 
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 فرع  –الزقازيق  واألجنة )هستولوجيا( بكلية الطب البيطرى،جامعة طالب باحث بقسم التشريح والهستولوجيا 

 م.4/2/1661بنها بتاريخ 

 بنها  فرع  –الزقازيق  )هستولوجيا( بكلية الطب البيطرى،جامعة معيد بقسم التشريح والهستولوجيا واألجنة

 م.1/10/1664بتاريخ 

 فرع  –الزقازيق  )هستولوجيا( بكلية الطب البيطرى،جامعة مدرس مساعد بقسم التشريح والهستولوجيا واألجنة 

 م.20/12/1664بنها بتاريخ 

 م.1/6/1669بنها بتاريخ  فرع  –الزقازيق  بكلية الطب البيطرى ،جامعة مدرس مساعد بقسم األنسجة والخاليا 

 م.1/6/2000بنها بتاريخ فرع  –الزقازيق بكلية الطب البيطرى ،جامعة  مدرس بقسم األنسجة والخاليا 

 م.21/6/2001بنها بتاريخ   بكلية الطب البيطرى ،جامعة أستاذ مساعد بقسم األنسجة والخاليا 

 1/11/2007بكلية الطب البيطرى جامعة بنها بتاريخ  قائم بعمل رئيس قسم األنسجة والخاليا . 

 2010-10-21بكلية الطب البيطرى جامعة بنها بتاريخ  أستاذ و رئيس قسم األنسجة و الخاليا. 

 -المهام العلمية بالخارج:
o  حصل الباحث على بعثة دراسية )إشراف مشترك( بقسم العلوم الطبية الحيوية و األحياء المرضية بكلية الطب

 .1666إلى يوليو  1667جامعة فرجينيا تك، الواليات المتحدة األمريكية من فبراير  –البيطرى 

o  دولة رومانيا جامعة ياشة و جامعة بردوا الواليات المتحدة االمريكيمع ثالثية شارك فى عمل اتفاقية دولية- 

والى االن وتنص  2006كلية الطب البيطرى من  -جامعة بنها –وجمهورية مصر العربية كلية الطب البيطرى 

 العلمية. على تبادل االستاذة و الطالب وكذا االبحاث

o  وذلك  2012-11-21الى  2012-11-1سافر الى الواليات المتحدة االمريكية والية أوهايو في الفترة من

 لمتابعة رسالة الدكتوراه الخاصة بمدرس مساعد بقسم الهستولوجيا جامعة بنها كلية الطب البيطري.

o  الحصول على مهمة علمية تنافسية من البعاث المصرية الى الواليات المتحدة االمريكية جامعة فرجينيا تك كلية

 2014-10-40الى  2014-2-29الطب البيطري ميرالند تك. لمدة من 

 -األنشطة التعليمية) أعمال التدريس، التدريب األكلينيكى والريادة الطالبية (:

قررات الدراسية العلمية والنظرية مالدكتور/ إيهاب محمود عبد العال الزغبى فى تدريس الاالستاذ شارك السيد 

لمادة الهستولوجيا لطالب الفرقتين األولى والثانية بمرحلة البكالوريوس وكذلك لطالب الدراسات العليا بكلية 

الطب البيطرى جامعة بنها. وقد شارك أيضا فى إعداد مذكرات الدروس النظرية والعملية وكذلك إعداد 

دة الهستولوجيا ، كما أنه شارك فى التدريب الصيفى األكلينيكى لمادة األمتحانات النظرية والعملية لما

الهستولوجيا لطالب الفرقة الخامسة بالكلية والريادة الطالبية داخل الكلية كما شارك فى القوافل البيطرية التى 

 .وكذا شارك فى دورات معهد إعداد القادة فى مختلف محافظات الكلية نظمتها الكلية

 

 



 -العلمية) البحث العلمى والمؤتمرات العلمية(:األنشطة 

محمود عبد العال الزغبى أستاذ الهستولوجيا بإجراء األبحاث المختلفة فى  الدكتور/  إيهاب االستاذ شارك السيد

مجال التخصص مع السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكذلك بالتعاون مع السادة أعضاء هيئة التدريس من 

و  )الدكتوراةعلى الرسائل العلمية لطالب الدراسات العليا و التحكيم خارج الكلية. وقد شارك أيضا فى اإلشراف 

. كما إنه قد و جامعة المنصورة و بنى سويف كلية الطب البيطرى ،جامعة بنها-( بقسم الهستولوجياماجستير

وفى عضوية الجمعيات العلمية  و عالميا شارك بالعديد من المؤتمرات العلمية فى مجال التخصص محليا

مختلفة للهستولوجيا والطب البيطرى المتخصصة ونشر البحوث فى الدوريات المتخصصة فى المجاالت ال

 .و العالمية المصرية

 -المشاركة فى اإلنشاءات والتجهيزات العلمية والفنية:

فى تصميم وتنفيذ الشرائح  الهستولوجياالدكتور/  إيهاب محمود عبد العال الزغبى أستاذ  االستاذ السيد ساهم

الالزمة للعملية على الشبكة العنكبوتية منها الدوائر التليفزيونية وانشاء موقع الكترونى والوسائل الفنية المختلفة 

 التعليمية والبحثية داخل القسم.

 :األنشطة الجامعية

 المشاركة فى تعديل  و تطوير اللوائح و مشروعات التطوير و المساهمة فى انشاء المعامل: .1

شارك فى اقتراحات تعديل الئحة الكلية لمرحلتى البكالوريوس و الدراسات العليا و تطوير مقررات  -

 األنسجة و الخاليا.

 . CIQAP)عضو الفريق التنفيذي لمشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد ) -

 عضو لجنة الجودة ببرنامج جودة ومراقبة األغذية بالكلية. -

لمركزي بالكلية من خالل تحديد األجهزة المطلوبة و المشاركة فى لجان ساهم فى تأسيس المعمل ا -

 ستالم لألجهزة و الكيماويات.إلالشراء و الفحص وا

 يساهم فى لجان شراء الكيماويات و األجهزة و كذلك صيانة األجهزة بمعمل القسم. -

 إدارة الوحدات الخاصة و المعامل فى القسم و الكلية: .2

 بالقسم و يساهم فى تطويره و صيانة األجهزة العلمية. يشرف على معمل األبحاث -

 مدير مكتب التوثيق و األعالم بالكلية. -

 المساهمة فى األنشطة الطالبية: .3

 يشارك فى أنشطة اتحاد الطالب بالكلية.  -

يشارك في الريادة العلمية لمجموعات الطالب بفرق الكلية المختلفة ودراسة مشاكلهم االجتماعية  -

 ومحاولة حلها الحل المناسب. والتعليمية

 مستشار اللجنة الفنية بالكلية لألنشطة الطالبية بالكلية. -



 المشاركة فى خدمة المجتمع: .4

المجانية التى تنظمها الكلية مما يساهم فى حماية الثروة  يشارك فى القوافل البيطرية و االرشادية -

 الحيوانية و زيادة انتاجيتها وذلك التوعية باألمراض المشتركة وطرق الوقاية منها.

يشارك فى الندوات و المحاضرات العامة التى تنظمها الكلية لزيادة الوعى البيئى و طرق الوقاية من  -

 األمراض و األوبئة .

 أعمال اللجان المختلفة على مستوى الجامعة و خارجها: المشاركة فى .5

يشارك فى لجان المشتريات المختلفة و لجان تحديد المواصفات الفنية و استالم األجهزة و  -

 الكيماويات بالكلية.

 يشارك فى معهد اعداد القادة التابع للمجلس األعلى للجامعات فى مختلف المحافظات. -

 قدرات اعضاء هيئة التدريس. مشرف تنفيذي فى دورات تنمية -

 نشائية:إلاألعمال ا .6

 ساهم فى انشاء المعمل الطالب بالكلية. -

 منسق اللجنة الهندسية لألشراف على مباني الكلية. -

 تقييم القسم لنشاطه داخل الجامعة: .7

 يجابية فى جميع األنشطة التى تنظمها الكلية و الجامعة.إليقوم بالمشاركة الفعالة و ا -      

 .يشارك فى ورش العمل و الندوات التى تنظم بالجامعة -       

 -أنشطة مختلفة:

 عمل دراسة واستبيانات عن أسباب التحويل من وإلى الكلية. .1

 منسق اللجنة الهندسية. .2

 دراسة عن الدعم الطالبي. .4

 استبيانات عن احتياجات الطالب والدعم المقدم لهم. .4

 نوعية األنشطة الممارسة بالكلية.استقصاء عن اراء الطالب والخرجين عن  .1

 دراسة عن النظام الداخلى لتقييم االمتحانات. .1

 محاضر(.(( POWER POINTندوة عن استخدام الطرق الغير تقليدية ) .7

 .4/4/2010ندوة للفرقة الثانية عن الدعم الطالبي الخميس  .9

 .7/4/2010ندوة للفرقة األولى عن الدعم الطالبي األحد  .6

 .7/4/2010األولى عن استراتيجية التعليم والتعلم ندوة للفرقة  .10

 )المشاركة و االشراف(.9/4/2010المؤتمر الطالبي األول  .11

 ميسر لجنة استخدام الطرق الغير تقليدية .12

 ورشة(. 2ميسر ورشة التأليف الجماعي ) .14



 ندوة الدعم الطالبي )ميسر(. .14

 تصميم شهادات المؤتمر الطالبي األول لكلية الطب البيطرى. .11

 راسة عن هيكل العجز والفائض فى أعضاء هيئة التدريس.د .11

 تجميع المادة العلمية لورش التأليف الجامعى .المشاركة فى إنشاء قاعدة البيانات للتعليم والتعلم. .17

 المشاركة فى إعداد قاعدة البيانات لالمتحانات ونتائجها ودراسة خصائصها. .19

 عاونيهم حول الخدمة المكتبية والمكتبة اإللكترونية.المشاركة فى استبيانات ألعضاء هيئة التدريس وم .16

 المشاركة فى استبيانات ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حول القرارات اإللكترونية. .20

 .CIQAPتصميم وإخراج مجلة الفرقة األولى  .21

 نسخ لدليل البرنامج موضحا به الخطة العامة للبرنامج ومميزاتها. 400طبع وعمل  .22

نات متكاملة لقوائم الخريجين عن طريق بطاقة البيانات التى  يكلف كل طالب بكتابتها وقت تسلم إنشاء قاعدة بيا .24

 شهادة التخرج.

 استبيانات وفحص ملفات لدراسة خصائص الطالب من حيث النوع والمنطقة الجغرافية والدخل. .24

 وضع نظام لحفظ وتداول المعلومات واستدعاء الوثائق. .21

اني والمعامل والتسهيالت التعليمية واألجهزة والمعدات ووسائل االتصال الحديثة دراسة عن مدى مالئمة المب .21

 Normisوتماشيها مع ال  

 البحث العلمى:

 اجراء البحوث العلمية و نشرها محليا و دوليا فى دوريات علمية متخصصة . .1

 المتخصصة بتقديم البحوث العلمية. المشاركة فى المؤتمرات العلمية المحلية و الدولية .2

 انشاء قناه للتعاون العلمى و البحثي مع جامعة بردوا الواليات المتحدة االمريكية وجامعة ياش برومانيا.  .4

 المساهمة فى اعداد مقررات الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بالكلية. .4

 على الرسائل العلمية داخل و خارج القسم. المشاركة فى االشراف و التحكيم .1

 شارك فى تأسيس المعمل المركزي بالكلية. .1

 التعليم و الطالب:

فى إعداد مجموعات شرائح نسيجية من أعضاء الجسم للحيوانات المختلفة وكذا الطيور و االسماك   ةشاركالم .1

ة بالقسم لمرحلتى البكالوريوس و وصباغتها بالصبغات المختلفة و تستخدم هذه الشرائح فى الدروس العملي

 الدراسات العليا .

 وضع الكتاب الجامعى للفرقة األولى و الثانية و تحديث و مراجعة محتوياته سنويا. .2

قام بإعداد المحاضرات ببرنامج العرض التقديمى )البوربوينت( الالزمة للدروس النظرية لمرحلتى  .4

                                                                                                                                                   البكالوريوس و الدراسات العليا.             

 شارك فى إعداد لوحات تعليمية و توضيحية للطالب. .4

 لبكالوريوس و مرحلة الدراسات العليا.انشاء دائرة تليفزيونية إلعطاء الدروس العملية و النظرية لمرحلة ا .1



 http\\www.drihab1.comانشاء موقع اإللكترونى على شبكة االنترنت للمساعدة فى التدريس عن بعد  .1

يشارك فى اعداد الحفل السنوي الذى يقيمه القسم لتكريم و تشجيع الطالب المتفوقين فى علم األنسجة و الخاليا  .7

 للعلم االنسجة و الخاليا على الطالب المتفوقين. و توزيع شهادات المجلة المصرية

 خدمة المجتمع و تنمية البيئة:

 يشارك فى القوافل البيطرية و االرشادية المجانية التي تنظمها الكلية. .1

 يشارك فى الندوات و المحاضرات العامة التي تنظمها الكلية . .2

 الجامعة.شارك فى التنسيق اإللكترونى للثانوية العامة تحت رعاية  .4

 مشارك فى البوابة اإللكترونية للجامعة. .4

 -المجالس و النقابات:
 .مجلس الكلية 

  .قائم بعمل رئيس مجلس قسم األنسجة والخاليا 

 .لجنة الدراسات العليا 

 .لجنة العالقات الثقافية 

 .عضو لجنة الجودة بالكلية 

 ."عضو لجنة الجودة لبرنامج "جودة ومراقبة األغذية 

 .مدير وحدة التوثيق و األعالم بالكلية 

 .عضو النقابة العامة لألطباء البيطريين 

 .عضو نقابة األطباء البيطريين بالقليوبية 

  بنها. عضو نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

 .عضو الجمعية المصرية لألنسجة و الخاليا 

 .مستشار اللجنة الفنية لألنشطة الطالبية بالكلية 

 -الدورات:

 How to fill templates for program specification in quality assuranceورشة عمل تحت عنوان:  -1

system  2001-6-17و التى عقدت بكلية الطب البيطرى بمشتهر يوم . 

المؤتمر التاسع والعشرين للجمعية المصرية لعلم االنسجة والخاليا المنعقد فى كلية الطب جامعة عين شمس  -2

 .2001-12-26يوم

 .2001-12-29المؤتمر الثالثين  للجمعية المصرية لعلم االنسجة والخاليا المنعقد فى المركز القومى للبحوث يوم  -4 

والمنعقدة بدار  Scanning electron microscopy methods and applicationsالندوة العلمية بعنوان  -4

 . 2007-4 – 10ضيافة جامعة عين شمس يوم 

علمية بعنوان مهنة الطب البيطرى واحتياجات سوق العمل والمنعقدة بقاعة المؤتمرات بكلية طب البيطرى  ندوة -1

 .2007-4-2بمشتهر يوم 

 .2007-4-21الى  20مجال النشاط الطالبي والمنعقد فى معهد اعداد القادة بحلوان من  6-



ية الشباب( والمنعقدة, معهد اعداد القادة بحلوان, دورة )البرنامج الموازى ألعضاء هيئة التدريس و أخصائى رعا  7-

 .2007االسكندرية 

 .2007-7-19الى  14مجال النشاط الريادي والمنعقد فى معهد اعداد القادة بحلوان من  8-

دورة )البرنامج الموازى ألعضاء هيئة التدريس و أخصائى رعاية الشباب( والمنعقدة, معهد اعداد القادة بحلوان,  9-

 .2007كندرية االس
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