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Name:                    Gamalat Yousif Osman 
 
Date of birth:         April 11 PU

th
UP , 1953 

 
Place of birth:        Menoufia, Egypt. 
 
Sex:                         Female 
 
Citizenship:            Egyptian 
 
Social Status:         Married  
 
Current Position:   Head of Zoology Dept. Fac. Sc. Menoufia Univ. 
 
Adress:           Zoology Department, Faculty of Science, Menoufia 

University, Shebin El-Kom, Egypt. 
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss::  

  
B.Sc. in Zoology, Ein Shams University, Egypt, 1975. 
 
M. Sc. in Zoology, Tanta Univ., Egypt, 1979. 
 
Ph. D. in Zoology, Menoufia Univ., Egypt, 1984. 
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Demonstrator in Zoology Dept., Fac. Girls, Ein Shams Univ., 1975-1976. 
Demonstrator in Natural History Dept. Fac. Education, Menoufia Univ.,  
1976-1980.         

Ass. Lecturer in Natural History Dept. Fac. Education, 

Menoufia Univ.: 1980-1983. 

Ass. Lecturer in Zoology Dept. Fac. Sc. Menoufia Univ.: 1983-1984. 



 
Lecturer in Zoology Dept. Fac. Sc. Menoufia Univ.: 1984-1988. 
 
Ass. Prof. in Zoology Dept. Fac. Sc. Menoufia Univ.: 1988-1990. 
 
 Ass. Prof. in Biology Dept. Fac. Applied Sc. Umm Alqura Univ. 

Saudi Arabia: 1990-1994. 

 
Prof. of Parasitology & Invertebrate Zoology in Fac. Applied Sc. 

Umm Alqura Univ. Saudi Arabia: 1994-1998. 

 
 Prof. of Parasitology & Invertebrate Zoology in Zoology Dept. 

Fac. Sc. Menoufia Univ., 1998. 

 
Head of Zoology Department: 17/9/1998 to 16/9/2001. 
   
Head of Zoology Department: 17/9/2001 to 19/2/2002. 
 
Vice Dean of Faculty of Education (Alsadat Branch): 20/2/2002. 
 
Head of Zoology Department: 1/8/2005 11/8/2007.   
 
Dean of faculty of science : 12/8/2007.   
 

 
 بيان بالنشاط العلمي  للسيدة األستاذة

 جماالت يوسف عثمان أستاذ وعميدالدكتورة /        
 ـ جامعة المنوفيةكلية العلوم 

 
 أوال: المؤتمرات العلمية التي شاركت فيها 

 -أـ المؤتمرات الداخلية :
 
 ). 1985ـ المؤتمر العربي السادس لمبيدات اآلفات (جامعة طنطا ـ كفر الشيخ سنة 1
 ).  26/9/1986ـ24ـ المؤتمر الكيميائي األول ( علوم المنصورة ـ 2
 1987نوفمبر 16ـ14لم الحيوان بجمهورية مصر العربية (ـ المؤتمر العلمي الثالث لجمعية ع3

 بكلية البنات ـ جامعة عين شمس ). 
 ).  1991ـ المؤتمر العلمي األول لعلم الحيوان ( كلية العلوم ـ جامعة القاهرة ـ 4
 ). 1993ـ المؤتمر الدولي الثالث لعلم الحيوان ( كلية العلوم ـ جامعة القاهرة ـ 5
العاشر للجمعية المصرية األلمانية لعلم الحيوان (جامعة القاهرة  ـ المؤتمر الدولي6

21/2/2000 .( 



 ).  11/2000ـ8ـ المؤتمر الدولي السابع  للبيولوجيين العرب (علوم المنصورة ـ 7
ـ المؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية المصرية األلمانية ( كلية العلوم بأسوان ـ جامعة 8

 ).  28/2/2001ـ24جنوب الوادي 
 ).7/2001ـ4ـ المؤتمر الدولى  الثامن التحاد  البيولوجيين العرب (كلية العلوم ـ جامعة الفيوم 9

ـ المؤتمر الدولي الثاني عشر للجمعية المصرية األلمانية لعلم الحيوان ( كلية العلوم بدمياط 10
 ). 28/4/2002ـ27ـ جامعة المنصورة 

عية المصرية األلمانية لعلم الحيوان (بنى سويف ـ ـ المؤتمر الدولي الثالث عشر للجم 11
 ).  5/3/2003ـ2جامعة القاهرة 

ـ المؤتمر الدولي األول للجمعية المصرية للتكنولوجيا الحيوية والعلوم البيئية (كلية العلوم ـ 12
 ). 15/4/2003ـ14جامعة الزقازيق 

لعلم الحيوان (كلية العلوم بالفيوم ـ المؤتمر الدولي الرابع عشر  للجمعية المصرية األلمانية 13
 ). 2/5/2004ـ 4/ 28ـ جامعة القاهرة 

ـ المؤتمر العلمي العاشر لجمعية علم الحيوان وآذى عقد في رحاب كلية العلوم جامعة 14
 . 23/2/2003حلوان في 

ـ المؤتمر العلمي إلحادي عشر لجمعية علم الحيوان والذي عقد في رحاب كلية العلوم 15
 . 20/2/2004نطا في جامعة ط

 ) 29/4/2004ـ28ـ المؤتمر الثالث للعلوم البيولوجية (كلية العلوم ـ جامعة طنطا 16
ـ المؤتمر الدولي الحادي عشر التحاد البيولوجيين العرب( كلية العلوم ـ جامعة القاهرة 17

 ).9/2004ـ7
لبنات لآلداب والعلوم ـ المؤتمر الدولي الخامس عشر للجمعية المصرية األلمانية ( كلية ا18

 ).  2/3/2005ـ26/2والتربية ـ جامعة عين شمس 
ـ المؤتمر الدولي السادس عشر للجمعية المصرية األلمانية (كلية التربية ـ جامعة قناة 18

 ). 9/3/2006ـ5السويس 
جامعة  –المؤتمر العلمي األول لجمعية البيولوجيا التجريبية كلية الزراعة بكفر الشيخ  -19

 .   26/11/2005ا طنط
ـ المؤتمر العلمي الثاني لجمعية البيولوجيا التجريبية(كلية العلوم ـ جامعة اإلسكندرية 20

22/6/2006  .( 
 ).  2/11/2006ـ1ـ المؤتمر الدولي الرابع للعلوم البيولوجية (كلية العلوم ـ جامعة طنطا 21
جة والخاليا ( المركز القومي للبحوث ـ المؤتمر العلمي الثالثون للجمعية المصرية لعلم األنس22

18/12/2006 .( 
ـ  المؤتمر العلمي السنوي السادس والعشرون للجمعية المصرية للعلوم الطبية األساسية ( 23

 ). 22/2/2007كلية الطب ـ جامعة القاهرة 
ـ المؤتمر الدولي الرابع عشر للبيولوجيين العرب ( كلية التربية ـ جامعة قناة السويس 24 

 ). 19/4/2007ـ15
ـ المؤتمر العلمي الثالث لجمعية البيولوجيا التجريبية كلية العلوم ـ جامعة المنوفية  25
26/6/2007  

 
المؤتمر العلمي السنوي السابع و العشرين للجمعية المصرية للعلوم الطبية األساسية  - 26
 بكلية طب قصر العين ـ جامعة القاهرة  14/2/2008

 
علمي الرابع لجمعية البيولوجيا التجريبية ـ كلية العلوم التطبيقية وكلية التربية ـ ـ المؤتمر ال27

 )  23/2/2008أكتوبر ( 6جامعة 



بكلية  5/3/2008ـ1ـ المؤتمر الدولى الثامن عشر للجمعية المصرية األلمانية لعلم الحيوان 28
 البنات ـ جامعة عين شمس 

 
 ) بجامعة المنصورة  16/3/2008ـ13ة والبيئة (ـ المؤتمر الدولي األول لعلوم الحيا29

 ب ـ المؤتمرات الخارجية:ـ 
  

 ).  6/2002ـ1ـ المؤتمر الدولي التاسع للبيولوجيين العرب ( حلب ـ سوريا 1
ـ المؤتمر الدولي الرابع للجمعية المصرية للتكنولوجيا الحيوية والعلوم البيئية بالتعاون مع 2

 . 2006/ 24ـ 19فترة من جامعة المنستير بتونس في ال
-19المؤتمر الدولي الخامس للجمعية المصرية للتكنولوجيا الحيوية و العلوم البيئية من  -3 

 بمدينة فاس بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بالمغرب.    2007نوفمبر  21
 ثانيا الدورات التدريبية :ـ

  
) فى 97ـ  وندز  95انات (وندز * دورة فى مقدمة فى الحاسب اآللي ومعالجة النصوص والبي

 بجامعة ام القرى بالمملكة العربية السعودية. 10/8/1418إلى  11/6/1418الفترة من 
* الدورة التدريبية في اإلنترنت بشبكة الربط والمعلومات بالجامعة خالل العام التدريبيى 

2000/2001  . 
 جامعة وبيانها كالتالى * حضور دورات بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بال

 . 23/12/2004ـ 22/12ـ الجوانب القانونية بالجامعة            
 . 5/1/2005ـ  3/1ـ إدارة الوقت وضغوط العمل              
 . 2/2/2005ـ31/1ـ اتخاذ القرارات وحل المشكالت         
 . 24/8/2006ـ  20/8ـ تدريب المدربين                         

 
  -لثا:  عضوية الجمعيات العلمية  المتخصصة :ثا
 

 *عضو في جمعية علم الحيوان بجمهورية مصر العربية    
 The Society of Nematolgists* عضو في جمعية النيماتولوجين األمريكية    

(U.S.A)  . 
 * عضو فى الجمعية المصرية األلمانية لعلم الحيوان.    
 تكنولوجيا الحيوية والعلوم البيئية. * عضو الجمعية المصرية لل   
 * عضو جمعية اتحاد البيولوجيين العرب .   
 * عضو فى الجمعية المصرية  البيولوجيا التجريبية.    
 
 رابعا: مساهمات فى تطوير العملية التعليمية :ـ  
 

* عضو فى وحدة تطوير كلية التربية بمركز ادارة مشروعات تطوير االداء الجامعى    
 ) . 23/6/2003فى  1012الجامعة (قرار رئيس الجامعة رقم ب

 * االشتراك فى تطوير الالئحة بكلية العلوم جامعة المنوفية (نظام الساعات المعتمدة)    
 * عضو فى وحدة مشروع الجودة والضمان واالعتماد بالكلية.    

 خامسا: النشاط األكاديمى :ـ
 ة تخصص طفيليات والفقاريات فى العديد من المؤتمرات.  * االشتراك كرئيس للجلسات العلمي   
*  االشتراك فى فحص االنتاج العلمى المقدم لكل من اللجنه العلمية الدائمة لعلم الحيوان    

واالقيانوغرافيا لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين والمقدم من العديد من السادة 



المختلفة ( جامعة اسيوط ـ جامعة عين اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية 
 شمس ـ جامعة قناة السويس ـ جامعة المنصورة ـ معهد تيودوربلهارس ) .

 * تقييم وتحكيم للمشاريع وعضو لجنة تقييم االنتاج العلمى لنيل الجوائز بجامعة المنصورة.   
 * تقييم بحوث للنشر بالمجالت العلمية المختلفة .  
 يم العديد من الرسائل العلمية (ماجستير ـ دكتوراه ). * االشتراك فى تحك  

 (جامعة طنطا ـ جامعة الزقازيق ـ جامعة عين شمس ـ جامعة بنها ـ جامعة المنصورة ).       
* الحضور والمشاركة واالعداد والتنظيم للندوة العلمية للجمعية المصرية للثروة السمكية   

 . 1/12/1999ليم الدلتا برحاب كلية العلوم فى بعنوان (تنمية الثروة السمكية فى اق
* عضو اللجنه التنظيمية للمؤتمر الثامن للثروة السمكية والحفاظ على صحة االنسان بقسم  

 كلية العلوم جامعة المنوفية.  10/10/2004علم الحيوان فى 
 
التجريبية  *  منسق  ومشارك العداد وتنظيم المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للبيولوجيا  

 .  27/6/2007الذى سوف يعقد فى رحاب كلية العلوم جامعة المنوفية فى 
   
* االشتراك فى العديد من اللجان المنبثقة من مجلس الكلية (لجنة الدراسات العليا ـ لجنة   

 العالقات الثقافية ـ لجنة شئون الطالب ـ لجنة االجهزة والمختبرات ) .
 عامة بالكلية .*  عضو بمركز الخدمة ال  
 *  االشتراك فى لجنة االجهزة والمختبرات بكلية التربية جامعة المنوفية.   
 *  المشاركة فى الحلقات والمناقشات الدراسية والعلمية بالقسم .  
 
 
 

 -سادسا: اإلنجــازات  :
  

اء م يخدم العملية التعليمية وابن2000*انشاء متحف علم الحيوان بقسم علم الحيوان عام 
 محافظة المنوفية.  

 * تطوير معمل ابحاث الالفقاريات والطفيليات بالقسم. 
 * تطوير كل من معملى البيولوجيا الجزيئية واالحياء المائية بالقسم. 

* المساهمة فى اعداد وتجهيز معملى علم الحيوان بقسم التاريخ الطبيعى لكل من كلية التربية 
 بشبين الكوم والسادات. 

   -ساهمات فى خدمة المجتمع والبيئة :سابعا: م
 

* القاء محاضرات فى مركز النيل بشبين الكوم محافظة المنوفية فى دورات تدريبية على 
 . 27/9/1987النيماتودا التى تصيب الموالح بالمنوفية فى 

 . 9/11/1987* واخرى عن البلهارسيا واماكن انتشارها اطوار النمو بتاريخ 
ثى فى مشروع المقاومة المتكاملة لنيماتودا الموالح بمحافظة المنوفية * عضو الفريق البح

 . الممول من صندوق دعم بحوث االفات بوزارة الزراعة 212تحت رقم /
 * عضو جمعية المستقبل للتنمية المستدامة والبيئة . 
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