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 السيرة الذاتية الخاصة
 محمد السيد السيد الكفافي دكتور/ستاذ الباأل 

 

 و المهنية الشخصية المعلومات: 

     انكفافٍانسُذ يحًذ انسُذ  :ىــــــــــاالس

          .انعشبُتجًهىسَت يصش  -ذقههُت: يحافظت انيكاٌ انًيالد

 5/21/2691تاريخ انًيالد:   

 .جًهىسَت يصش انعشبُت -جايعت يذَُت انساداث  -: كهُت انطب انبُطشٌ انعنواٌ انذائى 

 .يصشٌ انجنسية:

 Cytology& Histologyانخهُت و األَسجت  انتخصص انعاو:

 Immunohistochemistry األَسجت انًُاعُتكًُُاء  انتخصص انذقيق:

 .(كًُُاء األَسجت انًُاعُت) أستار انخهُت و األَسجت انذرجة انعهًية:

  220-0123062/   220-0123062هاتف عًـم: 

 22011233216220/ 26220621120هاتف جوال:  

 220-0160002  -220-0123063فاكـــس:

  _yahoo.comalkafafydr@بريذ إنكتروني :

  

 المؤهالت العلمية: 

 : الشهادة والتخصص

بتقدير  (الكيمياء النسيجية المناعية -خلية و أنسجة )تخصص دكتوراه العلوم الطبية البيطرية -

 م. 5002 في فبراير ،ألمانيا -LMUميونخ جامعة  ،عام جيد جدا 

 مصرجمهورية  -الزقازيقجامعة  ،بتقدير عام جيد جدا بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية -

 م.2995 في يناير ،العربية

 التدرج الوظيفي: 

 انوظيفة انحانية:

و  وحتةً 03/9/1325يةٍ  يذَُةت انسةاداثكهُت انطب انبُطشٌ جايعةت بأستار بقسى  انخهُت و األَسجت  -

 جايعت انطائف(. -كهُت انعهىو -)أستار يشاسك بقسى انتقُُت انحُىَتٌ اِ

 :سابقةان ائفانوظ

و  11/9/1323يةٍ    يذَُت انساداثجايعت  كهُت انطب انبُطشٌببقسى  انخهُت و األَسجت  أستار يساعذ -

   .و16/9/1325وحتً 
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و  وحتةةً 19/9/1335جايعةةت انًُىفُةةت   يةةٍ  كهُةةت انطةةب انبُطةةشٌببقسةةى  انخهُةةت و األَسةةجت  يةةذس  -

    .و12/9/1323

وحتةةً  2661 /21/23جايعةةت انًُىفُةةت   يةةٍ  كهُةةت انطةةب انبُطةةشٌببقسةةى  انخهُةةت و األَسةةجت  يعُةةذ -

   .و15/9/1335

 المهارات والخبرات ألنشطةا،: 

فٍ االششاف و انشقابت انصحُت عهٍ انًطابخ و انًطاعى أثُاء تأدَت انخذيت انعسكشَت كضابظ  خبشة  (6

 انًصشَت.احتُاط يتخصص بانقىاث انًسهحت 

و إجشاء االختباساث خبشة فٍ فحص األغزَت  ؛انعًم  فٍ وحذة يشاقبت صحت األغزَت حُىاَُت انًُشأ (0

 يُكشوبُىنىجُت( عهُها و تقُُى يذي يطابقتها نهششوط انصحُت انقُاسُت –كًُُائُت  -انًختهفت  )حسُت

 و صالحُتها نالستهالك األديٍ يٍ عذيه.  

 IHC-Image analysisيثم  يجال عهى األَسجتنتقُُاث انحذَثت فٍ ا إتقاٌ (3

 Adobeو  Office  Microsoftبباقةةةتخبةةةشة عانُةةةت فةةةٍ يجةةةال انحاسةةةب اِنةةةٍ؛ إنًةةةاو تةةةاو  (2

Photoshop 

 انبُطشٌكهُت انطب ب (QAAP)انفشَق انتُفُزٌ نًششوع إَشاء َظاو داخهٍ نهجىدة سابق بعضى  (2

 .جايعت يذَُت انساداث

كهُت انطب " ب CIQAPانتطىَش انًستًش و انتأهُم نالعتًاد انتُفُزٌ نًششوع "  سابق بانفشَقعضى  (1

 .جايعت يذَُت انساداث انبُطشٌ

العلمية لمادة  تالمشاركة في وضع وتطوير المقررامن خالل  المشاركة في كتابة برنامج الكلية (7

جامعة  البيطريكلية الطب ب البكالوريوس والدراسات العليا لطالب مرحلتي   " الخلية واألنسجة"

 .مدينة السادات

 المشاركة في وضع الخطة البحثية لقسم الخلية و األنسجة و للكلية. (8

 المؤتمرات:   

 كمية الطببحضور المؤتمر العممي الرابع و الثالثين لمجمعية المصرية لألنسجة والخاليا  1
 0202ديسمبر في  جامعة المنوفية

 ”Joint Meeting of Anatomical Societies“التشريحالمشاركة في ممتقى جمعيات  2
 .ببحثين عمميين 2199  /22/3-97في  مدينة بورصا تركيا-غبجامعة أولودا

جامعة -كمية العمومبحضور المؤتمر الدولي لعموم المواد و تطبيقاتها "التنمية و االبتكار. 3
 93/2/2192-91في  الطائف السعودية

جامعة -كمية العموم، والعشرون لمجمعية السعودية لعموم الحياةالمشاركة في المقاء السابع  4
 6/1/2192-4في  السعوديةجازان 
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المشاركة في المقاء الثامن و العشرين لمجمعية السعودية لعموم الحياة بممصق بعنوان"استخدام  5
جامعة -العموم بكميةمنتجات طبيعية محمية كبدائل محتممة لمسرعات االلتئام الصيدالنية".

 11/4/2113-9في السعودية-حائل

لقاء بحث  6 المشاركة في المقاء التاسع و العشرين لمجمعية السعودية لعموم الحياة وا 
بعنوان"دراسات نسجوكيميائية مناعية عمى الغدد المبنية في الجمل الدروميدري أثناء فترات 

 25/2/2192-23في السعودية-دمامجامعة ال-العموم بكميةاإلدرار و عدم اإلدرار".
لقاء بحث بعنوان "تأثير و إالمشاركة في المقاء الثالثين لمجمعية السعودية لعموم الحياة  7

-كمية العمومباألسبارتام و الساكرين عمى كبد الجرذ: دراسات كيموحيوية، جزيئية و نسيجية ".
 2/2193/ 7-5في السعودية-تبوكجامعة 

 و ورش العمل  الندوات العلمية 

" ضمن فعاليات وحدة ضمان الجودة بكلية العلوم نواتج التعلم للبرامج و المقرراتبعنوان"ورشة عمل  .2

 2/1320/فٍ 20جامعة الطائف المملكة العربية السعودية-كلية العلوم

جامعة -صيدلةال بكهُت ": الدروس المستفادةاالتجاهات العالمية في التعميم العاليورشة عمل بعنوان" .2
 11/1/1322في  ية السعوديةالطائف المممكة العرب

ضمن فعاليات وحدة ضمان الجودة بكمية  "تطوير رؤية و رسالة و أهداف الكمية" ورشة عمل بعنوان .3
 1325/ 20/2في جامعة الطائف المممكة العربية السعودية-كمية العمومبالعموم 

 شهادات التميز و التقدير   

 2201/2200هعاو انجايعٍ ن جائزة جامعة الطائف لمنشر العممي -أ 

 2200/2202هعاو انجايعٍ ن جائزة جامعة الطائف لمنشر العممي -ب 
 :عضوية الجمعيات العلمية و المهنية 

 انجًعُت انًصشَت نألَسجت و انخالَا (2

 نهًششحٍُ انبُطشٍَُ اإلفشَقُتانجًعُت  (1

 انجًعُت انسعىدَت نعهىو انحُاة. (0

  نتاسَخ انطب انبُطشٌ انجًعُت انًصشَت (2

 نألطباء انبُطشٍَُ.انُقابت انعايت  (5
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 المشاريع البحثية 

  أوالً باحث رئيس في المشاريع التالية

استخدام منتجات طبيعية محمية كبدائل محتممة لمسرعات االلتئام الصيدالنية.  :1-433-1668المشروع رقم  .1

 وكالة البحث العممي بجامعة الطائف.ممول من 

لممحميات الصناعية منخفضة السعرات الحرارية: دراسات التأثيرات الجانبية  1-434-2514:المشروع رقم  .2

 وكالة البحث العممي بجامعة الطائف.ممول من  .كيموحيوية، نسيجية و وراثية خموية

في خصية  911دراسات جزيئية و نسجوكيميائية مناعية عمي بروتين إس : 2229-214-1المشروع رقم  .3

 وكالة البحث العممي بجامعة الطائف.ممول من  .ل الجنسيالجمل وحيد السنام أثناء موسم التكاثر و الخمو

التغيرات الموسمية في تعبير بعض البروتينات المتعمقة بوظيفة البربخ في اإلبل : 1-437-4769المشروع رقم  .4

 وكالة البحث العممي بجامعة الطائف.ممول من  .العربية

  ثانياً باحث مساعد في المشاريع التالية

التأثير الجزيئي لبعض المضافات الصناعية لألغذية عمي جينات أيض : 1661-433-1المشروع رقم  .0
ممول من وكالة البحث العممي الطاقة و جينات الخصوبة وجينات السمنة في ذكور حيوانات التجارب. 

 بجامعة الطائف.

لضارة لمنيكوتين فى تأثيرات الكركمين ومستخمص الثوم عمى األثار ا: 1-434-2799المشروع رقم  .0
وكالة البحث العممي بجامعة الفئران المصابة بداء السكرى المستحث بالستريبتوزوتوسين. ممول من 

 الطائف.

دراسة تأثير شرب حميب اإلبل عمى مستوى بعض إنزيمات السيتوكروم : 1-435-3599المشروع رقم  .3
P450  ف.ممول من وكالة البحث العممي بجامعة الطائ .انذفى الجر 

 :الكتب المنشورة 

انًُشةةىس بةةذاس  الوظيفيووة-و الخصووا ص المورفولوجيووة الجنينوويالتطووور البررربا البقررر : 

 ISBN: 978-3-8484-8869-8بشقى  LAP Lambert Academic Publishing .َشش 

Mohamed Alkafafy (2012): The Bovine epididymis: Development and 

Morphofunctional Characteristics. LAP LAMBERT Academic Publishing, 

ISBN: 978-3-8484-8869-8 
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