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 ثانيا: المؤهالت العلمية: 

 الجامعة / الكلية سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

 جامعة القاهرةالزراعة /  م 1999 الدكتوراه  -1

 الزراعة / جامعة القاهرة م1994 الماجيستير -2

 الزراعة / جامعة القاهرة م 1988 البكالوريوس -3

 
 ثالثا" : التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي( :

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

 جامعة المنوفية-معهد الدراسات البيئية 2001 مدرس

 جامعة المنوفية -معهد الدراسات البيئية 2007 أستاذ مساعد

 
 رابعاً: الدورات التدريبية فى مجال نظم إدارة الجودة: 

     محلياً:

 -  المنعقندة بواسنطة مشنروع إنشناا نظنام داللنى للجنودة إدارة الجنودة الشناملةحضور ورشة العمل عن  موضنوع   •
 (.11/10/2008فرع السادات ) -جامعة المنوفية  –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 -حضور ورشة العمل ع  موضوع  المعايير األكاديمية المرجعية  المنعقدة بواسطة مشروع إنشاا نظام داللى للجودة  •
 (.15/10/2008فرع السادات ) -جامعة المنوفية  –ية معهد الدراسات والبحوث البيئ

حضور ورشة العمل ع  موضوع  إعداد توصيف البرامج والمقررات الدراسية  المنعقدة بواسطة مشروع إنشاا نظام  •
 (.22/10/2008فرع السادات ) -جامعة المنوفية  –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -داللى للجودة 

  SWOT analysisموضوع  تحليل نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات حضور ورشة العمل ع   •
فنرع  -جامعنة المنوفينة  –معهند الدراسنات والبحنوث البيئينة  -المنعقدة بواسنطة مشنروع إنشناا نظنام داللنى للجنودة 

 ( 21/2/2009السادات )

 -مشنروع إنشناا نظنام داللنى للجنودة  المنعقندة بواسنطة  التلطيط اإلسنتراتيج حضور ورشة العمل ع  موضوع   •
 (21/2/2009فرع السادات بتاريخ ) -جامعة المنوفية  –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

االسنتفادة من  تكنولوجينا المعلومنات واإلنترننت فنى نشنر فكنر الجنودة وتطنوير  حضور ورشة العمل عن  موضنوع  •
 -جامعنة المنوفينة  –معهند الدراسنات والبحنوث البيئينة  -جنودة المنعقدة بواسطة مشروع إنشاا نظام داللى للا  األدا

 .(28/2/2009فرع السادات )

االشتراك فى الدورة التدريبية المنظمة م  الهيئة القومية لضما  جودة التعليم و االعتماد تحنت عنوا  التقنويم النذاتى  •
 2011يوليو  21-17المؤسسى لمؤسسات التعليم العالى فى الفترة م  

تراك فى الدورة التدريبية المنظمة م  الهيئة القومية لضما  جودة التعليم و االعتماد تحت عنوا   نواتج التعلم و االش •
 2011يوليو  28 -24لرائط المنهج لمؤسسات التعليم العالى فى الفترة م  

اد تحنت عننوا    المراجعنة المنظمة م  الهيئة القومينة لضنما  جنودة التعلنيم و االعتمناالشتراك فى الدورة التدريبية  •
 2011سبتمبر  15 -11اللارجية لمؤسسات التعليم العالى فى الفترة م  

تنظننيم و االشننتراك فننى ورشننة العمننل المنعقنندة فننى معهنند الدراسننات و البحننوث البيئيننة تحننت عنننوا   اعننداد و كتابننة  •
 2011نوفمبر 22بتاريخ   TEMPUSالمشروعات للتقدم لبرنامج االتحاد االوروبى لدعم التعليم العالى 

 جامعة مدينة السادات – المنوفية حضور الدورات التدريبية الخاصة بتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بجامعة •

 
 -محلياً:     خامساً: األنشطة المختلفة فى مجال نظم إدارة الجودة: 

 -جامعة المنوفية  -الدراسات والبحوث البيئية عضو فى الفريق التنفيذى لمشروع إنشاا نظام داللى للجودة بمعهد  •
 .2009إلى أغسطس  2008فرع السادات فى الفترة م  مارس 
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منسق الفريق المسئول ع  اعداد و توصيف برنامج الماجستير بقسم التنمية المتواصلة للبيئة بمعهد الدراسات و  •
 -2008فرع السادات فى اطار مشروع انشاا نظام داللى للجودة بالمعهد  –جامعة المنوفية  –البحوث البيئية 

2009 

فى مشروع انشاا نظام داللى للجودة بمعهد الدراسات و منسق الفريق المسئول ع  اعداد اليات تلقى الشكاوى  •
 جودة بالمعهدفى اطار مشروع انشاا نظام داللى لل 2009فرع السادات لعام  –جامعة المنوفية –البحوث البيئية 

فرع  –جامعة المنوفية  –منسق الفريق المسئول ع  اعداد الدراسة الذاتية لمعهد الدراسات و البحوث البيئية  •
 فى اطار مشروع انشاا نظام داللى للجودة بالمعهد 2009السادات لعام 

فرع السادات لعام  –ية جامعة المنوف–عضو فريق اعداد اللطة االستراتيجية لمعهد الدراسات و البحوث البيئية  •
 فى اطار مشروع انشاا نظام داللى للجودة بالمعهد 2009

جامعة المنوفية  –لمعهد الدراسات و البحوث البيئية منسق الفريق المسئول ع  اعداد الدراسة الذاتية و التقويم الذاتى  •
فى اطار تقدم المعهد لبرنامج التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد فى مؤسسات التعليم  2010لعام فرع السادات  –

  العالى

عضو الفريق التنفيذى فى برنامج التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد فى مؤسسات التعليم العالى فى معهد  •
  و حتى تاريله 2011الدراسات و البحوث البيئية فى الفترة م  ابريل 

الفريق المسئول ع  اعداد و توصيف برنامج الدكتوراه فى قسم التنمية المتواصلة للبيئة بمعهد الدراسات و عضو  •
 فرع السادات فى اطار برنامج التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد بالمعهد –جامعة المنوفية –البحوث البيئية 

فبراير  8فرع السادات اعتبارا م   –جامعة المنوفية  –مدير وحدة ضما  الجودة بمعهد الدراسات و البحوث البيئية  •
 2014و حتى اغسطس  2012

المدير التنفيذى لمشروع برنامج التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد فى مؤسسات التعليم العالى فى معهد الدرسات  •
 14/8/2013تسليمه فى و حتى  2012فبراير  8م  فرع السادات  اعتبارا  –جامعة المنوفية  –و البحوث البيئية 

  2017/2018البيئية للعام الجامعى  مدير وحدة المعامل المركزية بمعهد الدراسات و البحوث •
 

 سادسا" : االنشطة المختلفة االخري التي تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع
ى اعداد و توصيف برنامج الماجستير فى مشروع انشاا نظام داللى للجودة فى قسم التنمية المتواصلة للبيئة لمشاركة فا•

 2009-2008 فرع السادات -جامعة المنوفية –معهد الدراسات و البحوث البيئية  –
معهد الدراسات و البحوث  -المقررات الدراسية بقسم التنمية المتواصلة للبيئة و تدريس المشاركة فى اعداد و توصيف •

 2009-2008فرع السادات فى اطار مشروع انشاا نظام داللى للجودة –جامعة المنوفية  –البيئية 
المشاركة فى اعداد و توصيف برنامج الدكتوراه فى برنامج التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد بقسم التنمية المتواصلة  •

 و حتى تاريله 2011فرع السادات ابريل  –جامعة المنوفية  –يئية معهد الدراسات و البحوث الب–للبيئة 
 
 االنشطة المتعلقة بلدمة المجتمع فبيانها كالتالى:•

 المشاركة في األعمال اإلنشائية لتطوير مزرعة جامعة المنوفية بمدينة السادات.-1       

والمزرعة العضوية لمعهد الدراسات والبحوث البيئية ـ المساهمة في عملية إنتاج وإكثار النباتات الطبية والعطرية 

 جامعة المنوفية ـ مدينة السادات.

 اإلشراف على تنسيق وتجميل حديقة ومداخل مقر معهد الدراسات والبحوث البيئية ـ بمدينة السادات.-2

تية لمعهد الدراسات المشاركة في إنشاء وتجهيز العمل المركزي إلستخالص المواد الفعالة والمستخلصات النبا-3

 والبحوث البيئية ـ جامعة المنوفية ـ فرع السادات.

 عضو مؤسس في جمعية تنمية البيئة الصحراوية مدينة السادات .-4

 عضو في الجمعية العربية لمنتجي ومصنعي ومصدري النباتات الطبية والعطرية.-5

الدراسات والبحوث والبيئية جامعة المنوفية فرع المشاركة في ورشة العمل الدولية للجيولوجيا الطبية بمعهد -6 

         .2005 /26/9-25السادات في الفترة 

 المشاركة في اإلعداد والتنظيم وحضور الندوات التالية:-7

    15/3/2007صناعة الدواجن المصرية بين األزمة والتنمية  -أ

 .   23/4/2007 الجديد في التغيرات المناخية -ب

والتى انعقدت فى معهد الدراسات والبحوث البيئية ـ  2007  /15/5-14عضوية في مصر إلى أين؟ الزراعة ال -ج

 جامعة المنوفية ـ فرع السادات

قمت بالمشاركة في البرنامج التدريبي المنظم من قبل )مركز الشرق األوسط اإلقليمي لنظائر المشعة للدول العربية  -8

تحت عنوان "تطبيقات النظائر المشعة والوقاية من اإلشعاع  30/4/2003-29/3والمنعقد في القاهرة في الفترة من 

 .241/2003واألمان اإلشعاعي" وقد حصلت على شهادة تدريب من المركز المذكور تحت رقم 

المشاركة في مشروع التنمية الريفية بالبحيرة وذلك في برنامج تدريبي للسادة المرشدين الزراعيين والمزارعين  -9

 جال تطبيقات الزراعة العضوية بمزارع البساتين تحت عنوان )إنتاج الحبوب العطرية بأسلوب آمن(.في م



 –المزرعة  –تنمية البيئة و خدمة المجتمع  –عضوية اللجان العلمية "الدراسات العليا و العالقات الثقافية  -10

 االجهزة العلمية " 

 2012/2013الدراسات و البحوث البيئية للعام الجامعى رئاسة لجنة العالقات الثقافية بمعهد  -11

 2015/2016 – 2014/2015 – 2013/2014المكتبة لالعوام الجامعية  رئاسة لجنة -12

 2019 /2018للمعامل و االجهزة المعملية للعام الجامعى رئاسة اللجنة العلمية  -12

 فرع السادات )سابقا( جامعة مدينة السادات حاليا –جامعة المنوفية  –بمعهد الدراسات و البحوث البيئية 
 

 االنشطة البحثية: 

االشراف و المشاركة فى االشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه بقسم التنمية  -1

سابقا (، جامعة المتواصلة للبيئة و ادارة مشروعاتها / جامعة المنوفية فرع السادات )

 و حتى تاريخه 2006/2007مدينة السادات حاليا اعتبارا من العام الجامعى 

عضو فريق فى المشروع البحثى النتاج الطحالب البنية و تطبيقاتها بمعهد الدراسات و  -2

 البحوث البيئية جامعة مدينة السادات الممول من الجامعة

 


