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رئيس فريق المجموعة البؤرية  واللقاءات المتعمقة إلعداد (دراسة أثر تقييم مشروعات  .٣
 تطوير التعليم العالى بجامعة بنھا). 

 ا.جامعة بنھ -رئيس فريق زيارة المحاكاة لكلية الزراعة  .٤
 جامعة طنطا. -رئيس فريق زيارة إعتماد كلية الطب  .٥
 جامعة المنيا. -  رئيس فريق زيارة إعتماد كلية الھندسة .٦
 جامعة حلوان. -رئيس فريق زيارة إعتماد كلية السياحة والفنادق .٧
 جامعة أسيوط. -رئيس فريق زيارة إعتماد كلية الزراعة  .٨
  .رئيس فريق المراجعين النظراء لكلية الزراعة جامعه المنوفيه .٩
 .رئيس فريق المراجعين النظراء لكليه الزراعه جامعه الزقازيق .١٠
 .راجعين النظراء لكليه الحاسبات والمعلومات جامعه عين شمسرئيس فريق الم .١١
 .رئيس فريق المراجعين النظراء لكليه التربيه الرياضيه بنات جامعه االسكندريه .١٢
 .رئيس فريق المراجعين النظراء لكليه التربيه جامعه حلوان .١٣
 .رئيس فريق المراجعين لكليه العلوم جامعه المنوفيه .١٤
 .ليه العلوم جامعه المنيارئيس فريق المراجعين لك .١٥
 .رئيس فريق المراجعين لكلية التربية جامعه سوھاج .١٦
 رئيس فريق المراجعين لكلية التربية جامعه أألسكندرية. .١٧
رئيس فريق المراجعين لكلية الصيدلة جامعة عين شمس بتكليف من مركز  .١٨

 .٢٠١٠مارس  ١٥- ١٣ضمان الجودة واإلعتماد 
 .جامعة بور سعيد –ارة والحاسب األلى رئيس فريق المراجعين لمعھد اإلد .١٩
رئيس فريق المرا جعة الداخلية لكلية طب بيطرى الزقازيق لمراجعة  وثائق  .٢٠

 الكلية قبل إرسالھا للھيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد.
 رئيس فريق زيارة المحاكاة لكية زراعة مشتھر .٢١
 ٢٠١٢مايو رئيس فريق زيارة إعتماد كلية الزراعة بأسيوط   .٢٢
  ٢٠١٣رئيس فريق زيارة إعتماد كلية طب طنطا فبراير  .٢٣
  ٢٠١٣رئيس فريق زيارة إعتماد ھندسة المنيا   مايو  - .٢٤
  رئيس فريق زيارة إستكمال طب طنطا .٢٥
- ٢٧إعتماد كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان ( رئيس فريق زيارة  .٢٦

٣٠/٤/٢٠١٥.( 
 ٢٠١٦دق جامعة االسكندرية رئيس فريق زيارة إعتماد كلية السياحة والفنا .٢٧
كلية العلوم جامعة القاھرة  –رئيس فريق زيارة متابع برنامج التقنية الحيوية  .٢٨

 ٢٠١٥مارس 
 

  عضوية فرق العمل       ب)
  عضو فريق المراجعة الداخلية بجامعة بنھا لمتابعة مشروعات الجامعة .١
 .كليه الطب البيطري اسيوط -عضو فريق المراجعين النظراء  .٢
 .كليه الطب البيطري جامعه االسكندريه -فريق المراجعين النظراء عضو  .٣
 .كليه الطب البيطري بقنا جامعه  جنوب الوادى -عضو فريق المراجعين النظراء  .٤



 عضو فريق زيارة محاكاة  آداب بنھا. .٥
 عضو فريق زيارة محاكاة بيطرى كفر الشيخ. .٦
 عضو فريق زيارة إعتماد طب بيطرى القاھرة .٧
 زيارة إعتماد بيطرى الساداتعضو فريق  .٨

 
  جـ) زيارات الدعم الفنى و االعتماد المؤسسى: 

القيام بزيارات المتابعة لمشروعات التطوير وحدة إدارة المشروعات للكليات (دار العلوم  .١
طب  –طب بيطرى دمنھور  –طب األسكندرية  –طب بيطرى األسكندرية  –الفيوم 

طب بيطرى كفر الشيخ  -تربية األسكندرية –تمريض دمنھور  –بيطرى بنى سويف 
  طب بيطرى السادات). –طب بيطرى المنصورة   -مشروع إعتماد المعامل

القيام بزيارات تسليم مشروعى طب بيطرى كفر الشيخ وطب بيطرى قنا وطب بيطرى  .٢
 إدفينا زيارة ماقبل األعتماد

 ٩ - ٦كندرية فى الفترة من القيام بأعمال الزيارة اإلستطالعية لكلية الطب البيطرى باألس .٣
 .٢٠١٠مايو 

مايو  ٢٥ -٢٢القيام بأعمال زيارة اإلعتماد  لكلية الطب البيطرى بأسيوط فى الفترة من  .٤
٢٠١١. 

جامعة قناة السويس ضمن مشروع دعم مراكز الجامعات  -زيارة مركز ضمان الجودة  .٥

 .٢٠١٣يوليو 

 
  :: تحكيم مشروعات تطوير التعليمثالثا

التابع للمجلس االعلي  QAAP2 من مشروعات الكليات المتقدمه في تحكيم العديد .١
  CIQAP  للجامعات والــ

تحكيم مشروعات التطوير المستمر والتأھيل لالعتماد لكليتي طب بيطري السادات  .٢
 .والزقازيق  والمنصورة

تحكيم مشروعات دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم  .٣
 ٢٠١٥اير فبر

  

  

  ثانياً: المؤھالت العلمية                                                                                  

 الجامعة مجال التخصص الدرجة العلمية
تاريخ الحصول 
 على الدرجة

 ١٩٩٦ فرع بنھا -جامعة الزقازيق التوليد والتناسل والتلقيح األصطناعى الدكتوراه  -١

 ١٩٩٢ فرع بنھا -جامعة الزقازيق التوليد والتناسل والتلقيح األصطناعى الماجيستير -٢

 ١٩٨٨ فرع بنھا -جامعة الزقازيقطب بيطرى بتقدير ممتاز مع مرتبة  البكالريوس -٣



  الشرف

  

  ثالثاً:التدرج الوظيفي األكاديمي 

 المسمى الوظيفي
 الفترة الزمنية

 الكلية / الجامعة
 إلى من

 جامعة الزقازيق/ فرع بنھا -كلية الطب البيطري ١٩٩٢ ١٩٨٨ معيد

 جامعة الزقازيق/ فرع بنھا-كلية الطب البيطري ١٩٩٦ ١٩٩٢ مدرس مساعد

 جامعة الزقازيق/ فرع بنھا-كلية الطب البيطري ٢٠٠٠ ١٩٩٦ مدرس

 جامعة الزقازيق/ فرع بنھا-كلية الطب البيطري ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ استاذ مساعد

 األردن –كلية العلوم والتكنولوجية  ٢٠٠٠ ١٩٩٨ استاذ زائر

 جامعة بنھا-كلية الطب البيطري الي اآلن ٢٠٠٦ استاذ

  قسم التوليد و التناسل و التلقيح االصطناعى ٢٠١٣ ٢٠١٠ رئيس قسم

 جامعة بنھا-كلية الطب البيطري

  البحوثوكيل الكلية للدراسات العليا و  الى االن ٢٠١٣ وكيل الكلية

 جامعة بنھا-كلية الطب البيطري

  

 ً   التميز العلمى و الفكرى: رابعا

  أ) االنشطة العلمية و التميز البحثى

  عضو لجنة قطاع الطب البيطرى ( لجنة التخطيط) -
 عضو لجنة تطوير المعايير القومية القياسية لقطاع الطب البيطرى. -
االھداف االستراتيجية لھا (تم إنشاء وحدة لتسويق االبحاث العلمية بالكلية ووضع  -

 إعتمادھا بمجلس الكلية).
األشتراك فى معادلة الرسائل العلمية بالمجلس األعلى للحامعات ( تحكيم ومعادلة رسالة  -

 جامعة القاھرة). -بكلية الطب البيطرى  -الدكتوراة للدكتور خالد جوھرى 
 تطوير مجلة الكلية ورفعھا على موقع الجامعة. -
  بحث علمى منشور فى دوريات عالمية و مؤتمرات علمية متخصصة. 50اكثر من  -
 دكتوراة) –رسالة علمية (ماجستير  36االشراف على اكثر من  -
 رسالة علمية. ٢٠مناقشة اكثر من  -
 رسالة علمية و منح الدرجات العلمية 21االنتھاء من  -

 



  : ) الحصول على مشروعات بحثيةبـ

1) Enhancement of Diagnostic Imaging Program in Veterinary 
Medical Education in Egypt (2006): (Granted from Ministry of 
Higher Education- Higher education enhancement project fund 
(HEEPF)) 

2) Centre of Excellence for Scientific Research (2014-2016): 
7,300,000 (Granted from PMU) 

3) Studying the effect of Calcium on uterine metabolism and function 
in Egyptian buffaloes (2014-2015): 100,000 (Granted from 
Scientific Research Fund - Benha University) 

4) Applied study on Paroximase-1 enzyme as bio-indicator of liver 
diseases in Egyptian buffaloes (2014-2015): 100,000 (Granted 
from Scientific Research Fund - Benha University). 

5) Nanotechnolgy Project (2015-2017): 7,500,000 
 

 جـ) الحصول على مشاريع طالبية :
: ٢٠١٦- ٢٠١٤مشروع تنمية المھارات العلمية و المھنية لطالب مرحلة البكالوريوس ( - ١

)٢,٠٠٠,٠٠٠.(  
): ٢٠١٤مشروع نموذج طالب واعى و خريج متميز فى انتاج دجاج التسمين ( - ٢

٧٥,٠٠٠ 
 ٧٥,٠٠٠): ٢٠١٤مشروع اعداد كتاب تشريح بواسطة الطالب ( - ٣
 ٥٠,٠٠٠): ٢٠١٥ى (مشروع االستزراع المائى التكاملى السماك البلط - ٤
 ٥٠,٠٠٠): ٢٠١٥مشروع اعداد كتاب عن االمراض المتوطنة فى حيوانات المزرعة ( - ٥
 ٥٠,٠٠٠): ٢٠١٥مشروع الرعاية التناسلية بين المربى و الطبيب ( - ٦

 
 

  االشتراك فى ورش العمل و المؤتمرات العلمية د)
A- Workshops  

1. The Basic Principles and Applications of Diagnostic Imaging 
in Domestic Animals (College of Veterinary Medicine, 
Benha University, Egypt 

2005 

2. Second workshop of Quality Assurance and accreditation 
Project, Faculty of Veterinary Medicine, Benha University 

2005 

3. Training in Scientific thinking skills course, Benha 
University 

2005 

4. Training in Effective communication course, Benha 2005 



University 
5. Training in Effective presentation course, Benha University 2005 
6. Training program in Diagnostic imaging in small animal 

practice 
2006 

7. Training in using technology in teaching, Benha University 2006 
8. Workshop on basic peer reviewing of the QAAP project 2007 

9. Workshop for advanced peer reviewing of the QAAP project 2007 

10. Workshop on "Concepts of Quality assurance and 
accreditation 

2009 

11. Workshop on "Standards of accreditation of higher education 
institution", Benha University 

2009 

12. Workshop on "Procedures of accreditation by the National 
Authority of quality assurance and accreditation", Benha 
University 

2009 

B-Symposiums  

1. Symposium on "Veterinary Medicine and Market 
requirement" held at the Faculty of Veterinary Medicine, 
Benha University 

2009 

C- Conferences  

2. Member of Clinical Section Conference Judgment 
Committee, the International Congress Life Sciences a 
Challenge for the Future and Veterinary Symposium 
entitled “Towards a Global Health” held in Iasi, Romania 
during Oct. 23rd and 24th, 2014. 

 

3. The 1st Scientific Conference, College of Veterinary 
Medicine, Zagazig University - Benha, Egypt, Sept 1-4, 
2004, 

2004 

4. The 2nd Scientific Conference, Faculty of Veterinary 
Medicine, Benha University, Egypt, 25-28th, 2007 

2007 

5. The 3rd Scientific Conference, Faculty of Veterinary 
Medicine, Benha University, Egypt, 29 Jan-1Feb, 2009. 

2009 

  
  

  بالعملية التعليمية وخدمة المجتمعامساً: أنشطة تتعلق خ

 –اعداد الئحة الدراسات العليا للدراسة بنظام الساعات المعتمدة بكلية الطب البيطرى  .١
  جامعة بنھا.



مسئول ادارة التطوير بالمشروع الطالبى االبتكارى لتنمية الھارات الطالبية العملية و  .٢
 )٢٠١٦- ٢٠١٤المھنية (

ر الفاعلية التعليمية بتكليف من السيد االستاذ المشاركة فى إعداد مشروعات تطوي .٣
التربية  -الفنون التطبيقية  -التربية النوعية  -الدكتور رئيس الجامعة لكليات التربية 

 الرياضية.
 ).مدرب تأھيل تربوى للتعليم قبل الجامعى ( تخطيط إستراتيجى .٤
برنامج التكنولوجيا  متابعة البرامج الجديدة بالجامعات المصرية كرئيس فريق للزيارة ( .٥

 )علوم القاھرة -الحيوية 
المراجعة الخارجية بتكليف من  -تدريب الجھاز األدارى بالجامعة على التقويم الذاتى  .٦

 معالى األستاذ الدكتور رئيس الجامعة.
انشاء وحدة تنمية بشرية تابعة للسيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث (تم  .٧

 ).٢٠١٤/  ٤/  ١٦بتاريخ  ٣٦٦لكلية رقم اعتمادھا مجلس ا
 ٥/ ١٨بتاريخ  ٣٦٧وضع خطة تدريبية معتمدة لوحدة التنمية البشرية (مجلس كلية رقم  .٨

 /٢٠١٤.( 
 .٢٠١٤ منسق زيارة إعتماد الكلية  .٩
عضو مشرع "رفع الكفاءة االنتاجية لالرانب بمحافظة القليوبية" بكلية الزراعة  .١٠

القيام بتدريب المربيين على كيفية الوقاية من امراض و   بمشتھر والممول من بنك مصر
 .٢٠١٤ -٢٠١٣  االرانب 

المشاركة فى اعداد و اخراج مقرر الكترونى لمقرر التلقيح االصطناعى لطالب  .١١
 مرحلة البكالوريوس بالكلية و تفعيله.

المشاركة فى تعديل الئحة الطالب بالكلية من خالل لجنة المناھج وتطوير مقرر  .١٢
 . الوالدة

المراجعة والفحص الفنى لمخرجات مشاريع إنشاء نظام داخلي للجودة بكليات  .١٣
جامعة بنھا قبل عرضھا للجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد للتقدم للدخول فى مرحلة 

 التطوير بالمشاركة.
المشاركة في نشر فكر الجوده بجامعه بنھا و تجھيز كليات الجامعه لالستعداد  .١٤

 العلوم) . -التجارة -التمريض - الزيارات الميدانية ( الطبوالستقبال 
 .وضع المخطط التصميمي لمزرعة األلبان التعليمية بالكلية .١٥
المشاركة في عمل دراسة الجدوي و دراسة تكاليف انشاء مزرعة انتاج األلبان  .١٦

  .بالكلية
مع السادة المشاركة في اللقاءات التي تعقد بالكلية (لجنة البيئة و خدمة المجتمع)  .١٧

  .المستفيدين لربط الكلية باحتياجات السوق
  .٢٠٠٩ - ٢٠٠٦مدير المزرعة التعليمية بالكلية من  .١٨
  .االشتراك فى القوافل العالجية للكلية لتدريب طالب مرحلة البكالوريوس .١٩

 
   :مان جودة التعليم واالعتمادفى مجال ضسادساً: التدريب 



  بالھيئة القومية لضمان جودة التعليم االعتماد وھى: اجتياز الدورات التدريبية التى عقدت
المعايير األكاديمية  -–المحاكاة  –تقييم نواتج التعلم  –التعلم الفعال  –المراجعة الخارجية 

  الدورة المكثفة للمراجعين الخارجيين. -الكمبيوتر   -
  ٢٠٠٥اعداد المراجعين النظراء تحت اشراف ارثر براون و روبرت سكوفيلد. 
  ٢٠٠٦اعداد رؤساء المراجعين النظراء تحت اشراف ارثر براون و روبرت سكوفيلد 
  التى نظمتھا اللجنة  –الحضور والمشاركة فى ورشة العمل الخاصة بالمراجعين النظراء

يوليو  ٩فى يوم  –جامعة القاھرة  –كلية الزراعة  -القومية لضمان الجودة واالعتماد 
  م. ٢٠٠٦

 إجتياز دورات الـTOT   - المجلس األعلى للجامعات .  

  إجتياز الدورة التخصصية الخاصة باإلرشاد األكاديمى والدعم الطالبى والمقدمة من
 المجلس األعلى للجامعات . –وحدة إدارة المشروعات 

  
  في مجال نظم إدارة الجودة  كمدرب سابعاً: الدورات التدريبية و ورش العمل

   وتم قبولھا جميعا.  QAAP2ورش عمل برئاستي لكليات الجامعه والمتقدمه لـــ  ٩عقد  .١
المشاركة فى إعداد وتنظيم ورشة العمل عن مشروع إنشاء نظام داخلى للجودة بكلية  .٢

  .٢٠٠٥إبريل  ١٥يوم  –الطب البيطرى جامعة بنھا 
دته وزارة  الذى عق –الحضور فى "منتدى تحديات التعليم العالى والبحث العلمى"  .٣

الذى نظمته  -التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى
 –اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد بكلية طب القصر العينى وكلية التمريض 

  م. ٢٠٠٦مارس  ٢٢-٢١فى الفترة من  –جامعة القاھرة 
لجودة النوعية والشاملة فى ورشة العمل عن " إدارة االحضور والمشاركة فى  .٤

يونيو  ٥فى  -جامعة بنھا  -قاعة االحتفاالت الكبرى  - الجامعات والتعليم العالى" 
  م.٢٠٠٦

الحضور والمشاركة فى ورشة العمل الخاصة بكتابة التقارير لرؤساء فرق المراجعين  .٥
جامعة  –الزراعة كلية  –النظراء التى نظمتھا اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد 

  م.٢٠٠٧يناير  ١٥-١٤خالل الفترة من  –القاھرة 
الحضور والمشاركة في ورشة العمل الخاصة برؤساء الفرق والمراجعين  .٦

 -الزراعة كلية - اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتمادا التي نظمتھ -النظراء
 م. ٢٠٠٧يناير ١٧فى   -ةجامعة القاھر

بالتعاون  اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتمادنظمتھا  التي الحضور في ورشة العمل .٧
 –مع جامعة حلوان عن " دور القيادات الجامعية في تعزيز نظم الجودة واالعتماد " 

م. 2007أكتوبر  ٢٧في  -جامعة حلوان  -قاعة األستاذ الدكتور حسن حسنى  
 بالمنصورة.

ريب كليات الطب البيطرى والطب عقد ورش عمل عن المراجعة الداخلية وتم القيام بتد .٨
  البشرى.



عقد ورش عمل عن كيفية إعداد البرنامج الدراسى و الدعم المالى واستراتيجيات التعليم  .٩
والتعلم  بكلية التمريض بجامعة بنھا وكذلك كلية الطب البيطرى جامعة المنوفية 

 بالسادات وكلية التربية الرياضية بالسادات
 عايير األكاديمية بكلية الزراعة جامعة بنھا.عقد ورش عمل عن تطبيق الم .١٠
ورش عمل بكلية الطب البيطرى جامعة بنھا عن كيفية إعداد  ٨عقد عدد  .١١

عضو ھيئة تدريس ومعاون وإدارى على أليات  ١٥١الدراسة الذاتية للكلية وتدريب 
  جمع البيانات وإعداد الدراسة الذاتية.

 
 
 


