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1- بكالوريوس الطب والجراحه دور ديسميبر 85 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف 
من كليه الطب ببنها .

كلية  من  جدا  جيد  بتقدير   90 مايو  دور  االكلينيكيه  الباثولوجا  فى  ماجيستير   -2
الطب ببنها .

بالواليات  تينسى  الباثولوجيا االكلينيكه والكيميائيه من جامعة  3- دكتوراة فى 
المتحدة االمريكية بتاريخ 1998/2/10 من كليه الطب ببنها.

4- دبلوم فى إدارة الجودة الشاملة )من الجامعة األمريكية( 2006 -2007 م.
5- دبلوم فى حقوق االنسان ) من الجامعة االمريكية ( 2009 م.

1
1/3/1986
to 28/2/1987

Benha University 
Hospital Egypt House officer

2
1st to 4th 
March 1987

Benha University 
Hospital Egypt Physician  in rural area 

of Dakahleia 

3
5/3 to 20/12 
1990

Benha University 
Hospital Egypt Resident in Clinical Pa-

thology Department

4
21/9/1990 
to 10/11/1993

Benha University 
Hospital Egypt Assistant Lecturer

5
11/11/1993 to 
10/11/1995

TENNESSEE Uni-
versity USA Mission from Egypt

6
11/11/1995 to 
10/12/1997

Benha University 
Hospital Egypt Assistant Lecturer

7
1998 Benha University 

Hospital Egypt Lecturer in Clinical Pa-
thology Department

8
1999-2005 Benha University 

Hospital Egypt Director of Laboratory

9
2000-2008 Benha University 

Hospital Egypt Consultant & Director

10
2001 Benha University 

Hospital Egypt Embryologist at Repro-
ductive Unite till now



1-معيد بقسم الباثولوجيا االكلينيكى بكليه الطب بنها اعتبارا من 4/ 7 /1991.

من  اعتبارا  بنها  الطب  بكليه  االكلينيكى  الباثولوجيا  بقسم  مساعد  مدرس   -2
.1992/3/28

3- مدرس بقسم الباثولوجيا االكلينيكى بكليه الطب بنها اعتبارا من 1998/3/24 .

من  اعتبارا  بنها  الطب  بكليه  االكلينيكى  الباثولوجيا  بقسم  مساعد  أستاذ   -4
.  2005/5/31

5- أستاذ بقسم الباثولوجيا االكلينيكى بكليه الطب بنها اعتبارا من 15/ 12/ 2010.

6- منسق عام االنشطة الطالبية بالجامعة من 2006 وحتى 2013 .

7- مستشار وزير التعليم العالى من الفترة ) 25/ 7/ 2013 ( وحتى ) 2014/4/12(.

8- نائب رئيس االتحاد الرياضى للجامعات المصرية 2014-2013.

9- رئيس اللجنة القومية لألنشطة الطالبية بالجامعات المصرية ) 2013 – 2014 ( .

10- عميدا لمعهد اعداد القادة بحلوان ) 2013 – 2014 (.

النشء والشباب والرياضه  لرعايه  التمويل األهلي  11- عضو في مجلس صندوق 
من11 /2013/11 حتي 2014.

12- نائب رئيس وحدة ادارة جودة المشروعات بجامعة بنها .من ) 5/1 /2014 ( 
وحتى االن .

تاريخ  من  البيئه  وتنميه  المجتمع  لخدمة  البشرى  الطب  كليه  وكيل   -13
2015/2/15 حتى األن.



no title degree Year complet-
ed/ in

1 Role chlamydia trachomatis  in Diag-
nosis of Fallopian tube sterility. MSc 1998

2 Role Defensin in plasma of neonatal 
sepsis. MSc 1999

3 Comparative study for early Diagnsis 
of pre- eclamsia. MSc 2001

4 Early Diagnosis of thyroid Dysfunc-
tion for neonatal child. MSc 2001

5 How to use of  mucoBacteriophage  
for diagnosis urinary tuberculosis. MSc 2001

6
Use of copper intrauterine device for 
treatment of interruption of men-
strual cycle.

MSc 2001

7 Correlation between the shape of 
embryo and final get pregnancy. MSc 2002

8 The expectation for the Different 
shape of the embryo. MSc 2002

9 Colony stimulating factor for early 
Diagnosis of neonatal sepsis. MSc 2002

10 Role of serum pentoserin in child of 
nephrotic syndrome. MSc 2003

11
Cartilage oligomeric matrix protein 
in HCC and some other chronic liver 
diseases

MSc 2005

12 Anti-annexin in patients with SLI MSc 2005
13 Angiotensin in serum in cancer blad-

der MSc 2005



14 Effect of adjuvant N- cycteine to 
clomiphene in polcystic ovary MSc 2005

15
HCV genotype and silent HB virus 
co-infection : two main risk factors 
for among severe liver disease

MSc 2005

16
Association between glutathione 
transferees genotypes and risk of 
acute leukemia

MSc 2006

17 Cartilage oligomeric matrix protein in 
HCC and some other liver diseases. MSc 2006

18
Rapid diagnostic molecular screening 
of major AML associated fusion by 
PCR

MSc 2007

19 IL 18 and Nitric oxide activity in 
bladder carcinoma MSc 2008

20
Rapid diagnostic molecular  screen-
ing of major AML associated fusion 
by PCR

MSc 2009



أوال: أبحاث منشورة فـي دوريات عالمية :-

1( Use of Amphotericin B to clear fungal contamination of islet tissue 
isolated from contaminated source pancreas. )International( 1995
2( Monitoring of donor–specific cellular responsiveness in mixed lym-
phocyte cultures and the management of renal allograft recipients. )In-
ternational( 1995
3( A comparison of methodologies used for measurement of circulating 
Okt3 levels. )International( 1995
4( Implications of flow cytometric B cell cross matching in renal allo-
graft recipients. )International( 1995
5( Nutritional and metabolic changes following renal transplantation 
vary for racial and gender groups. )International( 1995
6( Correlation between PRA-STATTM and transplant outcome in renal 
allograft recipients. )International( 1995
7( Prospective Study of Prevalence and Risk Factors for Hepatitis C in 
Pregnant Egyptian Women and Its Transmission to Their Infants )Inter-
national( 2009
8( Maternal serum soluble endoglin level as early predictor for pre-ec-
lampsia. )International( 2012
9( Applicability of serum interleukin-6 as a screening tool for naso-
pharyngeal carcinoma. )International( 2012
10( Serum Acrolein-Lysine adduct level for diagnosis of for silent cer-
ebral infarction among neurologically-free high-risk People. )Interna-
tional( 2012
11( Serum levels of placental growth factor and retinol-binding pro-
tein-4 in pregnancy-induced hypertensive women.  )International( 
2012
12( Screening for Helicobacter pylori infection among patients with 
otorhinolaryngological diseases may spare need for surgical interfer-
ence: A PCR confirmed study. )International( 2012



ثانيا: أبحاث منشورة فـي دوريات  محلية وعربية:-
1( Plasma alpha glutathione S-Transftease in Chronic Hepatitis C infec-
tion in Egypt.
2( HLA Typing in Patients with chronic active hepatitis C.
3( Role of granulocyte- colony stimulating factor )G-CSF( as early mark-
er in diagnosis of neonatal sepsis.
4( Plasma endothelin and Nitric oxide levels in diabetic patients.
5( Plasma myeloperoxidas level in patients with chronic liver disease.
6( Relation of Chlamydia Pnumoniae IgM & IgG, Helicobacter Pylori 
IgG, serum Interleukin 6 and CRP in patients with unstable angina and 
acute myocardial infarctions.
7( Endocrinal & Metabolic impact of general anesthesia in non-insulin 
dependent diabetics undergoing cataract surgery.
8( A study of antithrombin III level in healthy and septic neonates.
9( Combined Vitamin K therapy and Anti-parasitic treatment could im-
prove the outcome of Specific treatment of recurrent epistaxis in chil-
dren: An observation study. 
10( Serum Gamma INF inducing Factor )IL18( levels in patients with 
chronic liver disease. 
11( Admission Hyperglycemia: Is it a predictor of the Outcome of ICU 
Patients?
12( Luteal Phase Progesterone Supplementation In ICSI Cycles: What 
is the best timing.
13( Study of plasma antimicrobial peptides in septic neonates.
14( Preoperative intravenous pentoxyphylline priming attenuates 
perioperative cytokine response in patients undergoing abdominal 
hysterectomy.
15( Expression of Cartilage Oligomeric Matrix Protein in Chronic Liver 
Diseases.
16( Prevalence of silent hepatitis B and HCV genotype among chronic 
hepatitis C patients.
17( Epidermal growth factor receptor tissue expression level as a pre-
dictor for aggressiveness of HPV-associated laryngeal carcinoma



18( Umbilical cord blood procalcitonin as an early predictor of early-
onset neonatal sepsis in premature neonates: A comparative study 
versus C-reactive protein.
19( Anti-annexin as a marker in patients with recurrent miscarriages
20( Diagnostic yield of estimation of serum complexed PSA as a screen-
ing tool for prostate cancer patients.
21( Evaluation of serum levels of placental growth factor and retinol-
binding protein 4 in pregnancy-induced hypertension



أوال: المؤتمرات الخارجية :-

 1993 االمريكيه  المتحده  الواليات  من  الكتوراه  لدراسه  العلميه  البعثه   )1
-1995 جامعه تنيسى –ممفيس.

المؤتمر الدولى الرابع -  للجمعيه األ وروبيه  لعلم الخصوبه والتكاثر البشرى   )2
- فى الفترة من 11-13 سبتمبر 2004 – ألمانيا – برلين . 

المؤتمر الطالبى االول – بجامعة السربون – باريس – فرنسا , بحضور ) 11 (   )3
اتحاد طالبى للجامعات المصرية فى الفترة من ) 5-1 / 12 / 2013 (.

أول وفد مصرى حكومي يزور منظمه اليونسكو وعمل حوار الحضارات في   )4
مجلس النواب الفرنسى بعد ثوره 30 يونيه 

  
ثانيا: المؤتمرات الداخلية :-

الفرنسي  المصري  للباثولوجيا اإلكلينيكية واللقاء  المنصورةالرابع    مؤتمر   -1
الرايع   للمناعة والبيولوجيا الجزئية المنعقد فى الفترة من 29 – 30 أغسطس / 

1998 فى  المنصورة.
 )  98- انتلرالب   ( البيولوجيه  للتكنولوجيا  الثانى  الدولي  العلمي  المؤتمر   -2

خالل الفتره من 18-20 أكتوبر / 1998 فى مدينه القاهره.
المؤتمر السنوي الثانى لنقل الدم لجامعه القاهره فى مارس 2000 فى   -3

القاهره  . 
المؤتمر السنوي الحادى عشر لدور الطب المعملى فى األمومه والطفوله   -4

خالل     الفتره من 4 – 6 مارس / 2000 فى مدينه القاهره  .
الحادى  القرن  تحديات   : المعملى  األطفال  لطب  الثامن  الدولى  المؤتمر   -5

والعشرين     خالل الفتره من 17- 19 مارس /2001 فى مدينه القاهره .
المؤتمرالعربى األول لتكنولوجيا المعامل المتقدمه ) البحث عن األفضل (   -6

خالل الفتره من 20 – 22 أبريل   2002  بالقاهرة
المؤتمر  الدولي السنوى السادس عشر لكليه الطب  جامعه األ سكندريه   -7



– 10 مايو / 2002 فى فندق فلسطين  الفتره من 9  النساء والتوليد خالل  قسم 
باألسكندريه. 

المؤتمرالعلمى السنوي الخمسون  للجمعية المصرية للكيمياء اإلكلينيكية   -8
)ملتقى عالمى للطب المعملى ( المنعقد فى الفترة من 17-19   ديسمبر2002 

بالقاهرة.  
الملتفى السنوى لكليه طب بنها وحده الجهاز الهضمى والكبد عن ) نحو   -9
وضع خطوط ارشاديه قوميه لعالج الفيروس الكبدى ) سى ( فى 14 يناير / 2003  

في مدينه بنها.
المؤتمر السنوى لكليه طب بنها خالل الفتره من 7 – 9 مايو / 2003 فى   -10

مدينه القاهرة.                      
المؤتمر السنوي الرابع   عشر للجمعية المصرية للطب المعملي فى ) أمراض   -11

الكبد (  المنعقد فى الفترة من 2 – 4 أبريل  2003  بالقاهرة 
سكندريه  األ  جامعه  الطب   لكليه  عشر   السنوىالثامن  الدولي  المؤتمر    -12
قسم النساء والتوليد خالل الفتره من 29 – 30 أبريل / 2004  فى فندق فلسطين 

باألسكندريه.
آ فاق   ( المعملي  للطب  المصرية  للجمعية  بع عشر  السا  السنوي  المؤتمر   -13
– 23 مارس   الفترة من 22  المنعقد فى  الحديثه(  المعامل  للتطبيق فى   جديده 

2006  بالقاهره.
الفرنسي  المصري  واللقاء  اإلكلينيكية  للباثولوجيا  المنصورةالعاشر  مؤتمر   -14
العاشر    للمناعة والبيولوجيا الجزئية) الخليه والعالج المناعى ( المنعقد فى الفترة 

من 4 – 5 مايو  / 2006  فى  المنصورة .
المؤتمر السنوي العشرون  للجمعية المصرية للطب المعملي ) نحو األفضل   -15
الفترة من 28 – 30 مارس   فى ممارسه الطب المعملى  الحديث( المنعقد فى 

2009  بالقاهرة.
المعملي  للطب  المصرية  للجمعية  والعشرون   الواحد  السنوي  المؤتمر   -16

المنعقد فى الفترة من 27 – 29 مارس  2010  بالقاهرة.
االحتفال باليوم العالمى لمتحدى اإلعاقه يوم 2011/2/28  -17

بنها  جامعه  في  الجزام  مرضى  لمكافحه  األول  الدولى  العلمى  المؤتمر   -18
.2012/2/20

مؤتمرالخاليا الجذعيه  في قسم الباثولوجيا األكلينيكيه 2012/9/26   -19



1- برنامج مهارات اال تصال الفعال   
2- الجوانب القانونية بالجامعات.  
3- التدريس باستخدام التكنولوجيا.

.SPSS4- اإلستخدام اإلحصائى عن طريق استخدام برنامج
5- اداره المعلومات للرعايه الصحيه.

6- التحسين المستمر لجوده العمليات )باستخدام 6 سيجما ( .
7- تخطيط جوده الخدمات الصحيه.

8- نظم الجوده والبيئه العالمية.
9- قياس وتطوير أداء منظمات الرعايه الصحية.

10- اداره القوى البشريه .
11- دبلوم فى اداره الجوده الشامله بالتطبيق على الرعايه الصحيه من الجامعه 

األمريكيه فبراير 2007 .
12- استخدام الكمبيوتًرWord(( فى المجاالت الطبيه .

13- استخدام الكمبيوتًر  Excell(( فى المجاالت الطبيه اإلحصائيه .
14- دورة عن التعليم المجتمعى بالجامعة االمريكية )8/31 – 2014/9/4( بالقاهرة.
15- المشاركه في المشاريع الدوليه المقدمه من األتحاد األوربى المعروفه بأسم 

ERASMUSُ في نوفمبر 2014 بجامعه القاهرة.
16- ورشه عمل عن  ERASMUS+ في جامعة أسوان ديسمبر 2014 لمدة ثالثه 

أيام.
 )community Based Learning( 17- انطالق أول كتاب بمشاركة جامعة بنها عن
مع الجامعة األمريكية وجامعات جنوب الوادى وقناة السويس وحلوان لتطبيقه 

فى الجامعات المصريه بتارخ 14 /2015/10.



1. الحصول عل خطاب شكر من السفارة المصرية بأمريكا عام 1995 لعرض ورقه 
علميه فى مؤتمر شيكاجو  عن نقل األعضاء وايضا مكافأه ماليه )$500(

2. الحصول على درع أفضل مرشد جامعى من منظمه SIFE للعمل الطالبى على 
مستوى الجامعات المصريه والسفر الى ألمانيا تقديرا للدور الذى قمت به فى عام 

 . 2009
3. الحصول على شهادة تقدير من كليه الطب جامعه بنها  للجهود المتميزة فى 

المشاركة فى دعم النشاط العلمى والمهنى 1998  . 
النساء  4. تأسيس وإنشاء وحدة أطفال األنابيب والحقن المجهرى بقسم أمراض 

والتوليد . 
الصحيه من  الرعايه  بالتطبيق على  الشامله  الجوده  إداره  الحصول على دبلوم   .5

الجامعه األمريكيه من القاهره . )TQM( يناير 2007   
الفعال فى  للدور  الدم  لنقل  القومى  المركز  تقدير من  الحصول على شهاده   .6

خدمه المجتمع ومساهمته فى توفير دم آمن .  
7. الحصول على شهاده تقدير من مديريه الشئون الصحيه بمحافظه القليوبيه فى 

االشراف علي القوافل الطبيه بمحافظه القليوبيه 1998 .
8. الحصول على شهادة تقدير من كليه التربيه النوعيه جامعه بنها  للجهود المتميزة 

فى األنشطه لعام 2010-2009 .
9. الحصول على شهادة تقدير من إداره جامعه بنها فى اإلعداد واإل شراف على 
نموذج جامعه الدول العربيه على مستوى الجامعات المصريه فى مارس 2009  .
 ( االدمان  بخصوص مكافحة  الوزراء  تقدير من مجلس  على شهادة  الحصول   .10

صندوق مكافحة االدمان )2012 (.
11. الحصول على افضل مشروع طالبى فى جودة التعليم ) 2013 (.

12. مستشار وزير التعليم العالى من الفترة ) 25/ 7/ 2013 ( وحتى ) 2014/4/12(.
13. نائب رئيس االتحاد الرياضى للجامعات المصرية 2014-2013.

14. رئيس اللجنة القومية لالنشطة الطالبية بالجامعات المصرية ) 2013 – 2014 ( .
15. عميدا لمعهد اعداد القادة بحلوان ) 2013 – 2014 ( .



المشاركة في خدمة المجتمع :
على شهاده  الحصول  و  القليوبيه   بمحافظه  الطبيه  القوافل  علي  االشراف   -1

تقدير من مديريه الشئون الصحيه بمحافظه القليوبيه فى 1998.
2- المشاركه فى يوم التبرع بالدم بالجامعه 14 يونيه 2005. 

القليوبيه  بمحافظه  البيئه  لحمايه  الثانى  اإلقليمى  األسبوع  فى  المشاركه   -3
يونيه 2007 .

يونيه  القليوبيه  بمحافظه  البيئه  لحمايه  الثالث  اإلقليمى  األسبوع  فاعليات   -4
.2008

5- المشاركه فى الموسم الثقافى واألسبوع اإلقليمى الخامس للجامعه 22-10 
ابريل 2010 أول معرض كتاب للجامعه.

6- يوجد ملف كامل لأل نشطه المجتمعيه المبتكره.

الجمعيات العلمية المحلية والدولية المشترك بها:
1- عضو فاعل بالجمعيات االتية والمشاركة فى معظم فاعلياتها بالقاء المحاضرات 

وعمل ورش العمل )مرفق نموذج(:
2- عضو بالجمعية المصرية للطب المعملى .

3- عضو الجمعية المصرية للمناعه .
4- عضو جمعيه الطب المسند لصحه المرأه. 

5- رئيس مجلس ادارة جمعية رواد قصر ثقافة القليوبية .
6- نائب رئيس مجلس ادارة الجمعيه العربيه للعلوم والثقافه والتنميه.

المشاركة فى أعمال اللجان المختلفة: 
1- مستشار اللجنه الفنيه بكليه الطب .

2- عضو فى مجلس إداره مركز التعليم الطبى المستمر .
3- عضو فى مشروع  التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد لكلية طب بنها.



أوال: األنشطه التدريسية

1- المقررات التى شارك بها للمرحلة الجامعية االولى ومرحلة الدراسات العليا 
ومدى المساهمة فى تطوير المقررات واسلوب التدريس

التدريس النظرى والعملى لمرحلة البكالوريوس   •
التدريس لمرحلة ماجستير الباثولوجيا االكلينيكية   •

التدريس لمرحلة الدكتوراة في الباثولوجيا االكلينيكية  •
تدريس العملى والنظرى لطلبة المعهد الفنى الصحى بنها.  •

تدريب طلبة الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه   •
تدريب النواب  والمدرسين المساعدين بالقسم  •

والدراسات      البكالوريوس  المقررات   تطوير  فى  المساهمة    •
العلياواستخدام   جميع التقنيه الحديثه  فى التعليم.

2- المشاركة فى إعداد كتاب قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية )جزء المناعه( لطلبة 
البكالوريوس والدراسات العليا

3- المشاركة في أعمال االمتحانات لمرحلة البكالوريوس واالمتحان  العملي 
والشفهى  لدرجة الماجستير والشفهى والعملى لطلبة المعهد الفنى الصحى 

بنها .
الطالب   بمقابلة  وذلك  ادائهم:  تقييم  واسلوب  الطالب  مع  التفاعل  مدى   -4
الموزعين على أعضاء هيئة التدريس من قبل وحدة الجودة )االشراف االكاديمى 
لطالب الكلية( فى الساعات المكتبية من خالل الجداول المعلنة والعمل على 
حل المشاكل العلمية والعملية التى تتعلق بأقسام الكلية المختلفة من الناحية 

العلمية واالجتماعية.
5- المساهمة فى يوم الخريجين بالدعم المعنوى والتنظيمى للطلبه .



ثانيا: األنشطة البحثية والجامعية
1- اإلشراف علي رسائل الماجستير و الدكتوراه فى جامعات بنها و المنصورة 

والمنوفية وطنطا .
2- الدورات التدريبية وورش العمل  التى شارك  بها متدربا أو مدربا ودورات تنمية 

قدرات أعضاء هيئة التدريس .



1- المشاركة فى تعديل وتطوير اللوائح ومشروعات التطوير وانشاء المعامل:
- المشاركة فى إنشاء مشروعات المشاركة الطالبية فى مجال ضمان الجوده 

المموله من برنامج التطوير المستمر والتأهيل لإل عتماد  فى الجامعة.
- عضو فى لجان توكيد وضمان الجودة فى الكلية عضو فى مشروع التطوير 

المستمر والتأهيل لالعتماد بكلية طب بنها.
- عضو فى مجلس إداره التعليم الطبى المستمر.

)برنامج  المشروعات  الداره  بهم  والتقدم  طالبيه  مشاريع  ثالثه  كتابه  تم   -
التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد والميزانيه تتراوح بين60.000,70,72.000  
جنيه مصرى لكليه الحقوق والزراعه والجامعه  في 24-11-2015 والحمد 
هلل فازت بهم الجامعه بأول مشاريع طالبيه علي مستوى الجامعات المصريه  

وترتيبنا كان ثاني جامعه.
- عضو تحكيم في المؤتمر األول لألنشطه العلميه في جامعة القاهره في 

عام2012
المنصوره  بجامعة  العلميه  لألبحاث  الثاني  المؤتمر  وافتتاح  تحكيم  عضو   -
أ.د / حسام  التعليم العالي  الوزراء ووزير  نائب رئيس  نيابه عن  نوفمبر 2013 

عيسي
- المشاركة فى اعداد وتنظيم الالئحة الطالبية 2013- 2014.

بتاريخ 2015/11/28  األمريكيه  بالجامعه  الدوليه  البحثيه  للمشاريع  - محكم 
للدول األفريقية واألسيويه .

2- ادارة الوحدات الخاصة والمعامل فى القسم والكلية: 
  Fluorescent microscope عضو فى وحدة المناعه  ورئيس فريق العمل -

بالقسم بمستشفيات بنها  الجامعية.
- رئيس فريق العمل فى المعمل الخاص بأطفال األنابيب والحقن المجهرى 

.)IVF & ICSI UNITE( . بقسم النساء والتوليد
- عضو فى المشروع الدولى للخاليا الجذعية بجامعة المنصورة .



مدى المساهمة فى االنشطة الطالبية :
1- قد تم تعيينى من قبل أ.د رئيس الجامعه/ حسام الدين العطار )منسق عام 
األنشطه الطالبية وعضو اللجنة القومية لألنشطة الطالبية( فى عام 2006– 

.2007
2-تجديد تعينى مره أخرى من قبل أ.د رئيس الجامعه / محمد صفوت زهران 
فى عام 2008 حتى تاريخه . وهى أحدى مشاريع تطوير التعليم واألنشطه 
الطالبيه ويشرف على هذا المشروع األستاذ الدكتور / على شمس الدين / 
نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب. وقدتم  تنظيم العمل الطالبى 
بدايه من ترشيحات اإلتحادات الطالبيه إلى  المشاركة فى جميع األنشطه 
بنها  وجامعه  المصريه  الجامعات  حميع  بين  تقام  التى  القميه  الطالبيه 
اللجنه  الفنيه،  اللجنه  الثقافيه،  اللجنه  مثل:  السبع وغيرها  اللجان  فى جميع 
ولجنه  والرحالت،  الجوالة  لجنة  اإلجتماعيه،  اللجنه  الرياضيه،  اللجنه  العلميه، 

األسر والمبادرات. 
وقد تم إضافه المبادرات الطالبيه إلى لجنه األسر لما فيه من ابداعات طالبيه, 
وابتكارات لألفكار والمشاريع التنمويه التى تخدم المجتمع والشركاء,بالإلضافه 

إلى جميع الطالب المحيطين بهذه المبادرات .



تم الحصول على شهادات تقدير فى جميع المجاالت وهى على سبيل المثال: 
العربيه  1- شهاده تقدير فى اإلعداد واإلشراف على نموذج جامعه الدول 

على مستوى الجامعات المصريه مارس2009.
2- شهاده للمشاركه فى أألولمبياد الثانى للجامعات المصريه فى جامعه 

األسكندريه 20 – 26 يوليو 2007 .
مساعده  فى  الكبير  للدور  الطلبه  واتحاد  الطب  كليه  من  تقدير  شهاده   -3

اتحاد الطلبه . 
4- شهاده تقدير من إداره الجامعه عن فعاليات الدوره الهندسبه التخصصبه 

الثانيه عشر للجامعات المصريه من 5– 10 فبارير 2010 فى جامعه بنها .
العربيه  5- شهاده تقدير فى اإلعداد واإلشراف على نموذج جامعه الدول 

على مستوى الجامعات المصريه مارس2010.
األنشطه  فى  الكليه  بمستوى  للنهوض  التجاره  كليه  من  تقدير  شهاده   -6

الطالبيه .
النشاط  فى  الفعال  للإلسهام  النوعيه  التربيه  كليه  من  تقدير  شهاده   -7

الطالبى لعام 2010/2009 للنهوض 
اإلقليمى  واألسبوع  اثقافى  الموسم  وتنظيم  إعداد  فى  تقدير  شهاده   -8

الخامس للجامعه 10-22 ابريل 2010 
9- شهاده تقدبر من كليه الطب بنها فى حفل ختام األنشطه الطالبيه للعام 

الدراسى 2010/2009.
10- شهادة تقدير من الجمعية العلمية للعام الجامعى )2013-2014( بكلية 

الطب جامعة بنها.
11- شهاده شكر وتقدير من وزاره التعليم العالي في ورشه العمل الخاصه 
باعداد األطار العام للخطه االستراتيجيه للتعليم العالي في مصر 2030-2015 

وذلك بجامعه عين شمس 2015-2-22.
12- شهاده شكر وتقدير من وزاره التعليم العالي عن ورشه عمل بربط وحدات 
األستراتيجي  التخطيط  بوحده  المصريه  بالجامعات  ستراتيجي  األ  التخطيط 

بوزاره التعليم العالي  يوم 4-9-.2015




