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 -لتدرج العلمي:ا 
 م. 1986جامعة المنوفية مايو  –كلية العلوم  –قسم النبات  –بكالوريوس علوم نبات   -أ

جامعة المنوفية   –كلية العلوم  –قسم النبات  -ماجستير في العلوم نبات )ميكروبيولوجي(  -ب
 م.1992

جزيئية(    دكتوراه -ج )بيولوجيا  نبات  العلوم  في  العلوم    –الفلسفة  بون    –كلية    –جامعة 
 م. 2001المانيا 

 -التدرج  الوظيفي:
 م. 1986جامعة المنوفية  –كلية العلوم  -معيد بقسم النبات -1
 م, 1992جامعة المنوفية  –كلية العلوم  -مدرس مساعد بقسم النبات -2
 م.2002المنوفية جامعة  –كلية العلوم  -مدرس بقسم النبات  -3
 م2009جامعة المنوفية  –كلية العلوم  –استاذ مساعد بقسم النبات  -4
 م2015جامعة المنوفية  –كلية العلوم  – والميكروبيولوجى استاذ بقسم النبات -5
 م2014حتى   2013مدير وحدة الجودة لمدة عام من   -6
حتةةى  28/1/2019 مةةن لشئون خدمة المجتمع وتنميئةةة البيئةةة  العلوم  وكيل كلية -7

 م2019/  21/9
 حتى تاريخه  م2019/ 21/9 وث منح لباالدراسات العليا و وكيل كلية العلوم لشئون  -8
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 االنشطة العلمية والبحثية 
 قائمة االبحاث: 

 وبيانها: ( اثنين وعشرين بحثا )مرفق قائمة(  24منشورة عددها ) ورسائل  ابحاث •
 ( 1عدد )        /http://books.google.com.egنشر رسالة الدكتوراه على   -
 ( 6) عدد                في دوريات دولية ذات معامل تاثير       ابحاث منشورة  -
 ( 5عدد )      في دوريات دولية                                ابحاث منشورة  -
        (8عدد )                                     في دوريات محليةابحاث منشورة  -
 ( 3عدد )                                           في مؤتمراتابحاث منشورة  -
 ( 1عدد )              ابحاث تحت النشر                                          •
 ( 1كتب تحت النشر                                                      عدد ) •

   :)مرفق قائمة( االشراف على الرسائل العلمية
 ( ماجستير  6االشراف على عدد )  •
 دكتوراة(   3االشراف على عدد )  •

واالساتذه  االساتذه  لترقية  العلمية  باللجنة  العلمي  االنتاج  تحكيم 
 :2023حتى  2015لدورتين من  المساعدين

 وبيانهم: ( استاذ مساعد 4تحكيم وترقية عدد ) •

 القاهرة جامعة  –كلية العلوم  –( استاذ مساعد بقسم النبات 1عدد ) -
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 جامعة عين شمس.  –كلية العلوم  –( استاذ مساعد بقسم النبات 1عدد ) -
 جامعة كفر الشيخ  –كلية العلوم  –( استاذ مساعد بقسم النبات 1عدد ) -
 المنيا  جامعة –كلية العلوم  –( استاذ مساعد بقسم النبات 1عدد ) -

 تحكيم ومناقشة الرسائل العلمية: 
 ( دكتوراه وبيانها : 6ماجستير وعدد )(  رسائل 6مناقشة عدد )

 اوال: داخل الكلية  
 ( رسائل ماجستير 6تحكيم ومناقشة عدد ) •
 دكتوراه  ة ( رسال2تحكيم ومناقشة عدد ) •

 ثانيا: خارج الكلية والجامعة: 
جامعة عين    –كلية العلوم    –قسم النبات  ب( رسالة دكتوراه  2تحكيم ومناقشة عدد ) (1

 شمس
عدد   (2 ومناقشة  رسالة1) تحكيم  الحيوية  ب  دكتوراه   (  الكيمياء  العلوم  –قسم    -كلية 

 جامعة االسكندرية 
3)  ( عدد  ومناقشة  النبات  1تحكيم  بقسم  دكتوراه  رسالة  العلوم    –(  جامعة    –كلية 

 المنصورة  

 : تحكيم االبحاث العلمية
 لنشر لعدد من المجالت المحلية والدولية والمؤتمرات مراجعة ابحاث ا •

   البعثات:
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بيولوجيا   • تخصص  العلوم  في  الفلسفة  دكتوراه  درجة  على  للحصول  خارجية  بعثة 
  –م لمدة خمس سنوات من كلية العلوم  2001حتى    1997جزيئية في الفترة من  

 المانيا االتحادية.  –جامعة بون 

 : والتثقيفية وورش العمل الدورات التدريبية
م متطلب  1993جامعة المنوفية في عام    –دورة اعداد المعلم الجامعي بكلية التربية   (1

   للتعين في وظيفة  مدرس.
ورشة عمل ضمن برنامج مشروع تطوير الدراسات العليا بجامعتي حلوان والمنوفية   (2

 م.2005/ 3/10-2جامعة المنوفية في الفترة من  –والتي عقدت بكلية الهندسة 
 م2006/  29/8 -27التدريس لألعداد الكبيرة والتدريس المصغر  دورة بعنوان  (3
 م2006/ 5/9-3دورة بعنوان تصميم المقرر  (4
 م2006/ 9/ 12 -10دورة بعنوان اعداد مشروع بحثي  (5
 م2006/  9/ 19 -17دورة بعنوان الساعات المعتمدة  (6
 م 2007/ 2/ 20 -18دورة بعنوان االتجاهات الحديثة في التدريس  (7
 م2007/ 8/ 28 -26دورة بعنوان ادارة الفريق البحثي  (8
الجودة ا (9 برامج  ضمن  للكلية,  السنوي  التقرير  كتابة  في  تدريبي  برنامج  في  لمشاركة 

مصر في الفترة من    –جامعة عين شمس    -واالعتماد . مركز ضمان الجودة واالعتماد
 م. 2007مارس 8إلي  7

نظم تقويم الطالب واالمتحانات المنعقدة   حضور ورش العمل الخاصة بمشروع تطوير (10
مايو    19مارس حتى  16مصر ، في الفترة من    -جامعة المنوفية    –في كلية العلوم  

 وبيانها كالتالي:  2010
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 م3/2010/  20   حتى 16/3/2010من              منظومة التقويم واالمتحانات    •
 م31/3/2010   حتى 27/3/2010من                       المدخل العام للتقويم     •
 م20/3/2010   حتى  16/3/2010من             ايير تقويم الطالب              مع •
 م17/4/2010   حتى 13/4/2010من          تصنيف األسئلة والورقة االمتحانية      •
 م2/5/2010حتى   28/4/2010التقويم المظومي                              من   •
 م9/5/2010حتى    5/5/2010وسائل التقويم المختلفة                       من  •
 م19/5/2010حتى   15/5/2010من                      بنوك األسئلة             •

( CIQAPالمشاركة في ورشة عمل بعنوان " االرشاد االكاديمي" ضةةمن فاعليةةات مشةةروع )  -9
 م15/12/2010والتي عقدت بالكلية في 

" ضمن فاعليات مشروع  اعداد المقررات االلكترونيةالمشاركة في ورشة عمل بعنوان "   -10
(CIQAP والتي عقدت بالكلية في )م19/12/2010 
المفهةةوم والمحةةاور  -المشةةاركة فةةي ورشةةة عمةةل بعنةةوان " الدراسةةة الذاتيةةة لكليةةة العلةةوم -11

( والتةةةي عقةةةدت بالكليةةةة فةةةي CIQAPالرئيسةةةية وةليةةةة التنفيةةةذ" ضةةةمن فاعليةةةات مشةةةروع )
   م18/1/2011

 م13/12/2012-12ن مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالميةدورة بعنو -12
 م20/12/2012-19دورة بعنوان النشر العلمي   -13
 م2012/ 27/12-26مهارات العرض الفعال    دورة بعنوان -14
 م  3/1/2013-2استخدام التكنولوجيا في التعليم  دورة بعنوان -15
 م17/1/2013-16العملية التدريسية   معايير الجودة في  دورة بعنوان -16
 م13/7/2015-12نظم االمتحانات وتقويم الطالب    دورة بعنوان -17
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حضور الدورة التثقيفيةةة للدراسةةات ااسةةتراتيجية واالمةةن القةةومى والتةةى عقةةدت بكليةةة الةةدفاع  -18
 م.2018فبراير   7-2من   الفترةالوطنى/ أكاديمية ناصر العسكرية العليا بالقاهره خالل  

 المؤتمرات العلمية والندوات: 
الوراثيةةة وتطبيقاتهةةا المنعقةةد فةةى شةةرم المشةةاركة فةةي المةةؤتمر الةةدولي الثةةاني للهندسةةة  -1

 م  بدون بحث.2006نوفمبر  17إلى   14الشيخ في الفترة من 
المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث عشر التحاد البيولوجيين العرب المنعقد في جامعةةة  -2

 م مشارك ببحث.2006نوفمبر  مشارك   30إلي   25مصر في الفترة من  -بني سويف
المةةؤتمر الةةدولي الثةةاني للهندسةةة الوراثيةةة وتطبيقاتهةةا المنعقةةد فةةي شةةرم المشةةاركة فةةي -3

 م  بدون بحث.2011أكتوبر   8-5الشيخ في الفترة من 
الةةدولي الخةةامس للجمعيةةة النباتيةةة بالقةةاهرة والمنعقةةد بقسةةم النبةةات   المشاركة فى المةةؤتمر-4

 ث.م ببح2016مايو   12-11جامعة المنوفية في الفترة من   –بكلية العلوم  
المشاركة فى المؤتمر العلمةةي الثةةامن الةةدولي الرابةةع عنةةوان "تربيةةة الفئةةات المهمشةةة فةةي  -5

المجتمعةةات العربيةةة لتحقيةةق أهةةداف التنميةةة المسةةتدامة" )الفةةرا والتحةةديات( والمنعقةةد 
 بدون بحث. م2018سبتمبر   12-11جامعة المنوفية في الفرة من    -بكلية التربية

لمركز ضمان الجودة بجامعة المنوفية تحةةت عنةةوان" جةةودة  حضور المؤتمر الدولي االول-6
سةةةتمبر  10-9التعلةةةيم وريةةةادة االعمةةةال" والمنعقةةةد بجامعةةةة المنوفيةةةة فةةةي الفتةةةرة مةةةن 

 م.2018
المشاركة فةةى المةةؤتمر الةةدولي االثةةامن للجمعيةةة النباتيةةة بالقةةاهرة والمنعقةةد بقسةةم النبةةات  -7

 م ببحث.2018اكتوبرو  4-3جامعة كفر الشيخ في الفترة من   –بكلية العلوم  
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القاء محاضةةرة بعنةةوان "كيفيةةة الحةةاا علةةى ميةةاه الشةةرب"  فةةي نةةدوة بةةذات العنةةوان والتةةي  -8
 م.20/3/2018نوفية في عقدت بكلية العلوم جامعة الم

 :عضوية الجمعيات العلمية
 عضوية الجمعية المصرية للعلوم الوراثية  -1
 عضوية إتحاد البيولوجيين العرب.  -2
 عضو الجمعية النباتية بالقاهره  -3

 االنشطة االدارية
 المشاركة االدارية:

 بكلية العلوم   المشاركة في لجان البت في المناقصات )فني ومالي( عدة سنوات -1
 بكلية التربية   المشاركة في لجان البت في المناقصات )فني ومالي( عدة سنوات  –2
 فحص االجهزة بقسم النبات والميكروبيولوجي عدة سنوات المشاركة في لجان البت في  -3
 المشاركة في لجان فحص الكيماويات بقسم النبات والميكروبيولوجي عدة سنوات –4
 امين مجلس قسم النبات والميكروبيولوجي عدى دورات  –5
 امين مجلس الكلية لدورتين  –6
العلوم  –7 بكلية  مدرس  وظيفة  اثناء  المعتمدة  الساعات  الئحة  تعديالت  في    -المشاركة 

 جامعة المنوفية 
  -برنامج الكيمياء والنبات  –االرشاد االكاديمي لطالب البرامج المختلفة )برنامج النبات    –8

 برنامج الكيمياء والميكروبيولوجي(  
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ابريل   –9 في  بالقاهرة  النباتية  الجمعية  مع  بالتعاون  بالقسم  عقد  الذي  المؤتمر  منسق 
 م2016

 : )القسم والكلية( واللجان المنبثقة مجالسالعضوية 
 خه يحتى تار  2002عضو مجلس قسم النبات منذ عام   •
 ه خعضو مجلس الكلية لدورتين وحتى تاري •
 عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة أكثر من دورة •
 عضو لجنة شئون الطالب أكثر من دورة  •
 عضو لجنة العالقات الثقافية أكثر من دورة  •
 عضو لجنة المكتبات أكثر من دورة  •
 ر من دورة عضو لجنة الحاسبات أكث •
 عضو لجنة االجهزة والمختبرات أكثر من دورة •
 عضو لجنة الدراسات العليا أكثر من دورة  •

 :المشاركة في أعمال الجودة
 م2014حتى   2013مدير وحدة الجودة لمدة عام من  -1
 م 2005( لتأسيس وحدة الجودة في عام QAP1عضو مشروع )  -2
 م2009حتى  2007من   واالمتحاناتتطوير نظم تقويم الطالب عضو مشروع -3
   تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحاناتعضو بنك االسئلة التابعة لمشروع  -4
 م2013حتى  2009( من العام CIQAPعضو مشروع ) -5
 عضو فريق اعداد الخطة االستراتيجية للكلية  -6
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 توصيف واعداد ملف المقرر للمقرارت التالية:  -7
 مرحلة البكالريوس                    مقرر علم الخلية                   ❖
 مرحلة البكالريوس                   مقرر مقدمة في علم الوراثة       ❖
 مرحلة البكالريوس                      مقرر خلية ووراثة               ❖
 البكالريوس مقرر زراعة انسجة                             مرحلة  ❖
 مقرر وراصة كائنات دقيقة                      مرحلة البكالريوس  ❖
 مرحلة البكالريوس                   مقرر وراثة جزيئة                ❖
 مرحلة البكالريوس                  مقرر بيولوجيا الخلية             ❖
 ا دراسات علي                    مقرر وراصة العشائر            ❖
 دراسات عليا                  مقرر وراثة كائنات دقيقة        ❖
 دراسات عليا        مقرر وراثة متقدم                          ❖
 دراسات عليا         مقرر وراثة جزيئة متقدم                   ❖
 دراسات عليا         مقرر تقنية الجينات                     ❖
 دراسات عليا          مقرر البيولوجيا الجزيئة المتقدم         ❖
 دراسات عليا           مقرر زراعة االنسجة                ❖

 الخبرات التدريسية
العلوم قمت بتدريس الم  م1986منذ عام    على مدار سنوات عملى ررات  قبكلية 

 التالية:
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العلوم اثناء وظيفة معيد ومدرس مساعد  الدروس العملية لمقررات علم النبات بكلية  -1
 م 1996حتى  1986في الفترة من 

معيد  -2 وظيفة  اثناء  الكوم  بشبين  التربية  بكلية  النبات  علم  لمقررات  العملية  الدروس 
 م1996حتى  1986ومدرس مساعد في الفترة من 

لتعليم  الفزياء ا  –الكيمياء    –لطالب كلية التربية بشبين الكوم شعبة التاريخ الطبيعي   -3
)علوم   العام    -االدبي  –االساسي  )النبات  مقررات  العامة  –الرياضيات(    -العلوم 

 التقنية الحيوية(  -الطحالب  –الخلية والبولوجيا الجزيئية  –الوراثة 
 ( النبات العام –الوراثة  –لطالب كلية التربية بمدينة السادات )مقرر الطحالب -4
السادات )مقرر البيولوجي( باالشتراك مع زميل من قسم  لطالب الطب البيطري بمدينة  -5

 علم الحيوان 

 : بنظام الساعات المعتمدةلطالب مرحلة البكالريوس بكلية العلوم  -6
 عدد الساعات  الرمز اسم المقرر

 ت              م      ن 

 B157   1        2           2 مقدمة في علم الوراثة

 B115   1        2           2 خلية

 مقدمة في علم الخلية 

 مقدمة علم الخلية

B2513  

B253   

2        2           3 

1         -           1 

 Mi 201 1        2           2 خلية ووراثة

 B351   2        2           3 اسس علم الوراثة

 B453   2         -           2 وراثة جزئية

 B4531  1         2          2 بيولوجيا الخلية

 

 

 



 

12 

 

 :مرحلة الدراسات العليا بكلية العلوم -7

 عدد الساعات  الرمز اسم المقرر

 ن        ت           م

 B651 2         2          3 وراثة بيولوجيا متقدم 

 B652 2        -           2 وراثة العشائر 

 B685 2         2          3 الدقيقة وراثة الكائنات 

 B6810 2        -           2 وراثة متقدم

 B653 2          2         3 الجزيئية المتقدم  الوراثة

 B654 2         -          2 تقنية الجينات 

 B658 2         -          2 البيولوجيا الجزيئية المتقدم  

 B6613 2        2           3 وأنسجة زراعة خاليا 

 

كلية الحاسبات والمعلومات برنامج الحوسبة المعلوماتية    -8

(Bioinformatic ) 

 عدد الساعات  اسم المقرر

 ن            ت                   

 2            2            1احياء 

 2            2            2احياء 

 2            2            وراثة

 

 :الكنتروالتاعمال   في االشتراك  
 المشاركة في اعمال الكنترول بكلية التربية النوعية لمرحلة البكالريوس  ❖
 المشاركة في اعمال الكنترول بكلية التجارة لمرحلة البكالريوس ❖
 المشاركة في اعمال الكنترول بكلية التجارة لمرحلة الدراسات العليا  ❖
 المشاركة في اعمال الكنترول بكلية التربية لمرحلة البكالريوس ❖



 

13 

 

 رئيس كنترول الدراسات العليا بكلية التربية   ❖
 المشاركة في اعمال الكنترول بكلية العلوم لمرحلة البكالريوس ❖
 رئيس كنترول الدراسات العليا )دبلوم الميكروبيولوجي( بكلية العلوم ❖
 العلوم لدبلوم الكيمياء الحيوية  المشاركة في اعمال الكنترول بكلية ❖
 عضو لجنة حسلب التراكمي بكلية العلوم لمرحلة البكالريوس ❖
 عضو لجنة حسلب التراكمي بكلية العلوم لمرحلة الدراسات العليا  ❖

 االشتراك في اعمال القسم:
  م وحتى اآلن2002عضو مجلس القسم مذ عام  ▪
 والميكروبيولوجي لعدة دورات امين مجلس فسم النبات  ▪
 عضو لجنة الخطة الدراسية   ▪
 عضو المقابلة الشخصية لطالب تمهيدى الماجستير ▪
 عضو لجنة اعداد لجان الممتحنين لطالب البكالريوس والدراسات العليا  ▪
 عضو لجان فحص الكيماويات واالجهزة ▪
 تجهيز معمل الوراثة   ▪
 تجهيز معمل زراعة االنسجة ▪
 الدروس العملية االشراف على تدريس  ▪
 االرشاد االكاديمي للطالب اثناء تسجيل المقررات الدراسية  ▪
 المساهمة في تنفيذ الخطط البحثية بالقسم.  ▪
 لقسم والكلية. المشاركة في تطوير الئحة  ▪
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 المشاركة في االنشطة الطالبية 

  .م2018حتى   2003منذ    للجنة الفنية باتحاد الطلبة  مستشار •

علي فوج الطالب الذين شاركوا في فعاليات الملتقةةي الثالةةث لكليةةات العلةةوم   ااشراف •

 24الةةي  20بالجامعات المصرية والعربية والمنعقةةد بجامعةةة اسةةيول فةةي الفتةةرة مةةن 

 م.2009فبراير

 م2011ا في عام  فانتازي أسرةرائد   •

 .تاريخهحتى  ،   2017/2018 من العام الدراسي مصر اجلطالب فى  اسرة   رائد •

 -2017/2018عضةةو اللجنةةة العليةةا النتخابةةات اتحةةاد الطلبةةة لالعةةوام الدراسةةية  •

 .م2018/2019

المشةةةةةاركة فةةةةةي االنشةةةةةطة التعلميةةةةةة والطالبيةةةةةة بكليةةةةةة التربيةةةةةة للعةةةةةام الجةةةةةامعي  •

 م.2018/2019

 اعوام  عدة ول فىل )مسرح( والحصول على المركز اال االشراف على فريق التمثي •

 م2010حفل تخرج الطلبة من بداية عام االشراف على   •
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 االشراف على الحفل السنوي لختام االنشطة الطالبية •

 

 البيئةوتنمية انشطة لخدمة المجتمع 

 . لصالح مرضى السرطان بالمنوفية "عطاء بال حدود"امين صندوق جمعية  .1

 زيارة دور االيتام بصفة دورية.  .2

"االيسف" تحكيم مشاريع الطلبة الفائقين فى المعرِض الدولي للِعلوم والهندسة    رئيس لجنة .3

 ISEF – International)لمرحلة التعليم ما ق ْبل  الجامعي  على مستوي محافظة المنوفية  

Science and Engineering Fair)   

تحكيم   .4 فى  مراكز  المشاركة  "ابداع  لمهرجان  المجتمعية  والمبادرات  العلمية  االبحاث  مجالي 

اقيمت   والتي  والرياضة  الشباب  لوزارة  التابع  بالمنوفية  الشباب"  والرياضة  الشباب  بمدرية 

   م.19/9/2018وذلك في يوم 

 رئيس مجلس االمناء بمدرسة حسين غراب على مدى ثالث دورات.  .5

كلية   .6 مجلس  وعضو  الخارج    –التربية  منسق  من  عاميين  لمدة  المنوفية  جامعة 

(2015/2016 – 2016/2017) 
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بيوم   .7 والعشرين  الثاني  السنوي  االحتفال  والجزاء"حضور  جمعية  "  الوفاء  اقمته  والذي 

التضامن   وزيرة  والي  غادة   / الدكتورة  االستاذة  معالي  رعاية  تحت  المشكورة  المساعي 

اقيم   والذي  المنوفية.  جامعة  رئيس  الخولي  معوض   / الدكتور  االستاذ  ومعالي  االجتماعي 

 .م2018بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة بشبين الكوم 

التنظيم   المشاركة .8 لدور   في  االنجليزية"  واالعداد  باللغة  والعلوم  الرياضيات  معلمي  "إعداد  ة 

الخدمة العامة بكلية العلوم جامعة  مركز    هاعقد بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والتي  

   .م2017/ 15/8حتى   م2017/ 15/7المنوفية في الفترة من  

التنظيم  المشاركة   .9 "  لدورة  واالعدادفي   Geoscientists training initiativeبرنامح 

program" الفترة من مركز    هاعقد  التي المنوفية في  العلوم جامعة  العامة بكلية  الخدمة 

   .م2017/ 18/11حتى   م2017/ 7/10

التكنولوجيا   .10 باستخدام  األولية  االسعافات  "مهارات  لدورة  واالعداد  التنظيم  في  المشاركة 

من   الفترة  في  المنوفية  جامعة  العلوم  بكلية  العامة  الخدمة  مركز  عقدها  التي  الحديثة" 

 م.  2017/ 18/1م حتى 2017/ 18/11
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التنظيم  المشاركة .11 وا  في  البيولوجية  العدوى  "مكافحة  لدورة  باستخدام واالعداد  لحيوية 

الخدمة العامة بكلية العلوم جامعة المنوفية في الفترة  عقدها مركز التكنولوجيا الحديثة" التي 

 م .  2018/ 9/2م حتى 2017/ 9/12من 

التنظيم  المشاركة .12 باستخدام    في  والحيوية  البيولوجية  العدوى  "مكافحة  لدورة  واالعداد 

الخدمة العامة بكلية العلوم جامعة المنوفية في الفترة  مركز  ها عقدالتي  التكنولوجيا الحديثة"

 م. 16/4/2018حتى  م2018/ 16/2من 

التنظيم  المشاركة .13 "  في  لدورة  الحيواالعداد  الكيميائية  التحاليل  ومصطلحات  وية  مهارات 

الحديثة التكنولوجيا  باستخدام  عقدوالبيولوجية  التي  العلوم    ها "  بكلية  العامة  الخدمة  مركز 

 م. 9/5/2018حتى  م2018 /9/3جامعة المنوفية في الفترة من 

  ها " التي عقدلغة انجليزية ومصطلحات مستوى ثانيواالعداد لدورة "في التنظيم المشاركة  .14

من   الفترة  في  المنوفية  جامعة  العلوم  بكلية  العامة  الخدمة  حتى    م2018  /1/6مركز 

 م. 1/7/2018

باللغة االنجليزية"   .15 الرياضيات والعلوم  "إعداد معلمي  التنظيم واالعداد لدورة  المشاركة في 

الخدمة العامة بكلية العلوم جامعة  مركز    هاعقد بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والتي  

   م.2018/ 16/8م حتى  2018/ 22/7المنوفية في الفترة من  
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 أعمال كفتريا كلية العلوم جامعة المنوفية. رئيس اللجنة المشرفة على  .16

عنوان   .17 تحت  الجمهورية  مستوى  على  مرة  الول  والهندسة  العلوم  معرض  وتنظيم  اقامة 

بالمنوفية   التكنولوجي  التطوير  مركز  مع  بالتعاون  عشر  الرابعة  دون  ما  الصغير"  "الباحث 

 م.   2019التابع لوزارة التربية والتعليم فبراير 

 العلميةاألنشطة 

 

 قائمة األبحاث المنشورة  ▪

 االشراف على الرسائلقائمة ب ▪

 تحكيم الرسائل  ▪

 عضو التحكيم باللجنة الدائمة لترقي االساتذة واالساتذة المساعدين  ▪

  -األبحاث المنشورة:بالرسائل و ةقائم
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