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 االســم     :  أ.د/ صابر عبدالرحمن على صقر 
 الوظيفـة    :  أستاذ علم األنسجه بقسم علم الحيوان ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.  

  14/5/1956  تاريخ الميالد :
 :التدرج العلمى

 1979بكالوريوس علوم جامعة االسكندرية فى  -1
 1984ماجستير فى العلوم جامعة االسكندرية فى  -2

 6/5/1986دكتوراة فى فلسفة العلوم جامعة المنوفية فى  -3

 :  التدرج الوظيفى
 25/2/1980معيد بكلية التربية جامعة المنوفية فى  -1
  1/1/1984فية فى معيد بكلية العلوم جامعة المنو  -2
 1/2/1984مدرس مساعد بقسم علم الحيوان بعلوم المنوفية فى   -3

 26/7/1986مدرس بقسم علم الحيوان بعلوم المنوفية فى  -4

  23/10/1990أستاذ مساعد بقسم علم الحيوان بعلوم المنوفية فى  -5
أســــتاذ علــــم األنســــجه بقســــم علــــم الحيــــوان بعلــــوم المنوفيــــة فــــى  -6

19/2/1995  
  27/4/2004ة لشئون التعليم والطالب فى وكيل الكلي -7
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 : المهارات األدارية و الدورات
و جـددت  27/4/2004وكيل الكلية لشـئون التعلـيم والطـالب مـن -1                        

 لفترة  ثانية
 .4/2010/ 27حتى                                

 
 حضور الدورات االتية: -2                        

 التطوير التنظيمى. -أ                                           
 تدريب المدربين. -ب                                          

 أتخاذ القرارات و حل المشكالت.  -ج                                          
 

 مدير تحرير المجلة العلمية لكلية العلوم جامعة المنوفية. -3                        
 
 
 

 الخبرات و برامج التطوير: 
 0منسق مشروع الجوده واألعتماد بالكلية  -1
ات أعضــاء لبــرامج تنميــة قــدر  TOTمــدرب معتمــد و حاصــل علــى  -2

 0هيئة التدريس

محاضــــر فــــى مركــــز تنميــــة قــــدرات أعضــــاء هيئــــة التــــدريس فــــى  -3
 موضوعات :

 0مهارات البحث العلمى  -أ

 برنامج الساعات المعتمدة  -ب  
 أخالقيات البحث العلمي .-ج                        
 اعداد المشروعات البحثية.    -د                         

د و تطــوير الئحــة الســاعات المعتمــدة بكليــة العلــوم شــارك فــي إعــدا-4
 جامعة المنوفية.

 
 :  المشاركة فى ندوات الجودة واألعتماد التالية  



ـــب  -1 ـــيم الطـــالب كمتطل ـــادات لمناقشـــة نظـــم تقي ـــاء القي ـــدوة لق ن
 0 2006للحصول علي األعتماد جامعة المنوفية 

ـــيم العـــالى :الطريـــق الـــي  -2 ضـــمان الجـــودة واألعتمـــاد فـــى التعل
 2007جامعة القاهرة  –المستقبل 

جامعـة المنصـورة  –المعايير األكاديمية فـى الجـودة واألعتمـاد  -3
2007  

ـــائج االحصـــاء و  -4 ـــات و أســـتخراج نت ـــدوة تكنولوجيـــا االمتحان ن
مـــايو -شـــركة بيرســـون اسيســـمنتس االمريكيـــة-االســـتبيانات

2007. 
 االنشطة الطالبية:  

 رائد عام أتحاد طالب كلية العلوم .   -1

 بالكلية. Zoomائد أسرة  ر  -2
أقامــة مهرجــان العلوميــات بكليــة العلــوم جامعــة المنوفيــة و شــاركت  -3

قنــاة الســويس) -الفيــوم-حلــوان-بنهــا-فيــة كليــات علــوم( الزقــازيق
 .2006ديسمبر 

اللقــاء الثقــافى االجتمــاعى الفنــى الطالبــى بجامعــة الزقــازيق مــارس   -4
2007. 

جامعـة القـاهرة أبريـل  –بيـة دورة الصداقة الثانيـة فـى االنشـطة الطال -5
2007. 

فبراير  -لجنة التنقالت-المشاركة فى أسبوع شباب الجامعات الثامن -6
2007. 

دورة الصداقة فى االنشطة الطالبية لكليات العلوم في مئوية جامعـة  -7
 2008فبراير -القاهرة 

 

 خدمة المجتمع:              
لمدرسي العلوم بالمرحلة الثانوية فـي  تدريس مادة العلوم باللغة األنجليزية –1       

 2005كلية العلوم  سبتمبر –دورة تأهيل مدرسي العلوم بالمنوفية 
 عضو جمعية المستقبل للتنمية المستدامة و البيئة بمحافظة المنوفية.   - 2       
رئــيس مجموعــة األنشــطة التعليميــة والثقافيــة بــالحزب الــوطني الــديمقراطي  - 4      

 المنوفية. بمحافظة 



مقــرر نــدوة ( الجــودة والتعلــيم قبــل الجامعي)بــالحزب الــوطني باألشــتراك مــع  -5      
 .2007مديرية التربية التعليم بالمنوفية أبريل 

 الكتب الطالبية:   
 :كلية العلوم -أ  

  1. Microtechnique .             2.Histology 
   3. Electron microscopic technique.     4.Histopathology. 

 :كلية التربية -ب                 
.التحضيرات 2.الخلية و االنسجة              1                                  

 المجهرية
 : كلية االداب -ج                 

 . مقدمة في البيولوجى (مشترك).                1                                 

 :  لمهارات العلميةا 
 المشاركة فى المؤتمرات العلمية: - أ

 أوال: المؤتمرات الخارجية: 
) مكـة 1994المؤتمر الخامس عشر للجمعية السعودية لعلـوم الحيـاة ( مـارس   -1
 0المملكة العربية السعودية  –
 .2002رومانيا  سبتمبر  –المؤتمر العالمى السابع عشر للعلوم المورفولوجية  -2 

   2005اليونان سبتمبر  –رودس  –مؤتمر العالمى للعلوم البيئية والتكنولوجيا ال -3

    ثانيا: المؤتمرات الداخلية:   
  0جمهورية مصر العربية  – 1986المؤتمر العلمى الثانى لجمعية علم الحيوان -1
جمهوريــة مصــر  –المــؤتمر القــومى الثــانى للعلــوم الفســيولوجية (علــم الســموم) -2

  1987-العربية
  0 1987المؤتمر العلمى الثالث لجمعية علم الحيوان -3
 . 1988المؤتمر العلمى الرابع لجمعية علم الحيوان -4

مؤتمر دول العالم الثالث للتأثيرات البيئية والصحية للمبيدات الحشـرية ( ديسـمبر -5
1989(0  

) 1993بريــل ) والثالــث ( أ1992) ، الثــانى (أبريــل 1991المــؤتمر األول (أبريــل -6
  0لجمعية علم الحيوان المصرية األلمانية 

  0 2000جامعة المنصورة سبتمبر  –دمياط  –المؤتمر البيئى األول -7



جامعـة جنـوب  –المؤتمر الحادى عشر للجمعية المصرية األلمانية لعلـم الحيـوان -8
  2001الوادى  فبراير 

 –لعلــم األنســجة والخاليــا  المــؤتمر العلمــى الســابع والعشــرون للجمعيــة المصــرية-9
  0 2003ديسمبر  –جامعة عين شمس 

جامعـة  –المؤتمر األول للجمعية المصرية للتكنولوجيـا الحيويـة والعلـوم البيئيـة -10
  0 2003أبريل  –الزقازيق 

المــؤتمر الــدولى الرابــع عشــر للجمعيــة المصــرية األلمانيــة لعلــم الحيــوان جامعــة -11
   0 2004فرع الفيوم  –القاهرة 

ــز  -12 ــا المرك ــم األنســجة والخالي ــة المصــرية لعل ــون للجمعي المــؤتمر العلمــى الثالث
  0 2005ديسمبر  –القومى للبحوث 

 2005المؤتمر العلمى الحادى عشر لجمعية علـم الحيـوان جامعـة طنطـا فبرايـر -13
0  

لشيخ المؤتمر العلمى األول للجمعية المصرية للبيولوجيا التجريبية جامعة كفر ا-14
 . 2005نوفمبر  –

  0 2006أبريل  –جامعة طنطا  –المؤتمر العالمى الرابع للعلوم البيولوجيا -15
جامعــــة  –المـــؤتمر العلمـــى الثـــانى للجمعيـــة المصـــرية للبيولوجيـــا التجريبيـــة -16

 .      2006األسكندرية سنة 
–والخاليـا  المؤتمر العلمى الواحد و الثالثون للجمعية المصرية لعلـم األنسـجة -17

 . 2007ديسمبر  –كلية الطب  جامعة القاهرة 
ــة  -18 ــا التجريبي ــة المصــرية للبيولوجي ــث للجمعي  6جامعــة  –المــؤتمر العلمــى الثال

 .      2008اكتوبر فبراير سنة 
 

 
 :  عضوية الجمعيات العلمية -ب

  0عضو جمعية علم الحيوان المصرية  -1      
  0لمانية لعلم الحيوان عضو الجمعية المصرية األ  -2   

 عضو جمعية البيولوجيا التجريبي -3      
 
 المشاركة في اللجان العلمية :  -ج
     



المش��اركة ف��ي اللجن��ة الثالثي��ة لترقي��ة االس��اتذة و االس��اتذة المس��اعدين ف��ى تخص��ص عل��م  -1
 االنسجة في  الجامعات المصرية المختلفة  كعضو من خارج اللجنة العلمية الدائمة.

 
عضو لجنة التخط�يط لقطاع�ات التعل�يم الج�امعي (لجن�ة قط�اع العل�وم االساس�ية) ب�المجلس  -2

       االعلي للجامعات.   
 
 :  المشاريع البحثية -د

ــار الضــارة للبلهارســيا مــع  -1          ــع اآلث ــى المشــروع األمريكــى عــن من االشــتراك ف
 مجموعة 

الوكالـــة  –مـــن وزارة الصـــحة البـــاحثين بمعهـــد تيـــودور بلهـــارس والممـــول    
 األمريكية بعنوان : 

  Antipathology Vaccine against Schistosomasis.    –  تـم
 .1993االنتهاء من    المشروع في 

عضــــو المجموعــــة البحثيــــة لمشــــروع ( اآلثــــار الضــــارة لــــبعض المبيــــدات -2              
 الحشريـة 

ــة      الســعودية ) والممــول مــن معهـــد شــائعة االســتخدام فــى المملكــة العربي
 البحوث 

 –مكـــة المكرمـــة  –العلميـــة وأحيـــاء التـــراث االســـالمى بجامعـــة أم القـــرى              
 .1998السعودية . تم االنتهاء من  المشروع في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 :  األشراف على الرسائل العلمية-هـ
ℌⅬ₨ℒ₯₍⅜⅗₌ ⅖₊₍ℑℋ : ӌⅳⅥ₂ 

 
 

 موضوع الرسالة الدرجة ماالس م
هـــــــدى عبــــــــد الحــــــــافظ  1

 مهران
" دراسات هسـتولوجية و هسـتوكيميائية علـى تـأثير مبيـد القـوارض  ماجستير

 البرودى فاكيوم على الكبد واألمعاء الدقيقة في الفأر األبيض " 
صـــــــــباح فـــــــــاروق عبـــــــــد  2

 العليم العبد 
" دراســـات علـــى تـــأثير بعـــض أنـــواع األغذيـــة كمضـــادات لـــألورام  ستيرماج

 السرطانية المحدثة في فئران التجارب (الرات) "
ــــــــال أحمــــــــد ســــــــالم  3 فري

 المسدي 
" دراســات علــى الــدور المحتمــل لمركبــات الســلفاهيدريل لعــالج  ماجستير

 بعض أمراض الكبد المتخللة المحدثة في الفأر النرويجي "
ـــــــد العزيـــــــز  4 ـــــــات عب عناي

 محمد عمارة 
" دراســــات هســــتوباثولوجية  و هســــتوكيميائية علــــى تــــأثير مركــــب  ماجستير

ــة فــي الفــأر (راتــس نــور الثيــوال عــل بعــض أمــراض ال كبــد المحدث
 ويجس ) 

بهجــــــــت عبــــــــد الغفــــــــار  5
 محمد الفقى 

" دراسات بيولوجية وهسـتولوجية علـى تكـوين الحيوانـات المنويـة  ماجستير
 والبويضات في البزاق أجريوليمكس ريتكيولتس"

يســرى علــى عبــد العــال  6
 عقدة 

نـى علـى تـأثير مبيـد " دراسات بالميكروسكوب الضـوئي واأللكترو  ماجستير
 الحشائش الباراكويت على كبد وأمعاء الجرذ األبيض "

جيهــــــان لبيــــــب حـــــــافظ   7
 إبراهيم 

" دراســات تجريبيــة لتقــدير جهــد األنتيجينــات المذابــة لبويضــات  ماجستير
 بلهارسيا المستقيم 

هــاني عبــد الحميــد عبــد  8
 السميع

ر مبيـد الحشـائش " دراسات هستولوجية وهسـتوكيميائية علـى تـأثي ماجستير
 الباراكويت على أعضاء الفار البيض من النوع (رات)"

فتحي عبد الغنـى بيـومي  9
 خليفة 

" دراســات فســـيولوجية وهســـتولوجية علـــى تـــأثير نبـــات ورد النيـــل  ماجستير
 على بعض أنسجة الدجاج "

فوزيـــــــــة عبــــــــــد الــــــــــرازق  10
 السالمى

(جامعــــــــــــــة أم القــــــــــــــرى 
 السعودية ) 

ي الضـــــــفدع " دراســـــــات هســـــــتولوجية عـــــــن الغـــــــدة الكظريـــــــة فـــــــ ماجستير
 بوفوتيبامكس"

 هو زان أحمد لمفون 11
جامعــــــــــــــــة أم القـــــــــــــــــرى 

 السعودية )

" دراســات عــن الــتحكم الهرمــون فــي عمليتــي تكــوين الحيوانــات  ماجستير
 المنوية والبويضات في بعض البزاقات "

ــــــــــرازق  12 ــــــــــد ال فــــــــــائزة عب
 محبوب

جامعــــــــــــــــة أم القـــــــــــــــــرى 
 السعودية )

كيميائية عــــن تــــأثير عقــــار مضــــاد " دراســــات هســــتولوجية وهســــتو  ماجستير
 للسرطان على مبيض الفئران البيضاء"

" دراسات وراثية على أحد منظمات النمو النباتية الهرمونيـة علـى  ماجستير ى داليا عادل الغنيم 13



 نموذج ثديي والدور الوقائي المحتمل للشاي األخضر"
" التــأثيرالواقى لعقــار د.د.ب (الحبــة الصــفراء) علــى ســمية الكبــد  ماجستير سماح محمد أبوا ليزيد  14

 المحدثة في الفئران البيضاء "
ــــة والنســــيجية  ستيرماج عادل جرجس سالمون 15 ــــرات الــــو راثي ــــأثير الشــــاي األخضــــر علــــى التغي " ت

ثنائي ميثيل الهيدرازين في الجرذان  1،2المرضية المحدثة بمادة 
 البيضاء "

" دراســات نســيجية مرضــية علــى تــأثير عقــار الكاريبــازول المضــاد  ماجستير أماني إبراهيم نوفل  16
 للغدة الدرقية على خصية الجرذ األبيض "

ــــــض  ماجستير سيف  منى السيد 17 ــــــأثير بع " دراســــــات هســــــتوباثولوجية وهســــــتوكيميائية عــــــن ت
 مضادات التليف على الجر زان البيضاء "

إيمـــــان كمـــــال مصـــــطفى  18
 العادلى

ـــــأثير المبيـــــد  ماجستير " دراســـــات هســـــتوباثولوجية وهســـــتوكيميائية علـــــى ت
الفطـــــري (المنكـــــوذب)على بعـــــض الغـــــدد الصـــــماء فـــــي الفئـــــران 

 البيضاء "
" دراســة الــدور الفســيولوجي للتفاعــل الــداخلي للجلوكوتكــويرات  ماجستير حسام متولي عبدالرؤف 19

لوي المبرمج للخاليا وألفا توكوفيرول في تقليل عملية الموت الخ
 األساسية لألعضاء الدموية للفئران البيضاء " 

" التغيـــرات الفســـيولوجية الناتجـــة عـــن التســـمم بمـــادة الســـيلنينوم  ماجستير حمدي زكى طعيمة  20
 للفئران "

" دراســة تــأثير بعــض المــواد الطبيعيــة علــى النمــو وبعــض األنشــطة  ماجستير  فاطمة السيد هاشم  21
 للبكتريا هيليكوباكتر بيلورى معمليا "   الحيوية

رانيا عبد الكريم إبراهيم  22
 أحمد

" دراسات نسيجية ونسيجوكيميائية على الـدور الوقـائي المحتمـل  ماجستير
للكــروم علــى الســمية المحدثــه للمــادة رابــع كلوريــد الكربــون فــي 

 الفئران "
أســـــــــــماء حســـــــــــين رزق  23

 البندارى
ية على مرض االلتهاب الكبـدي الفيـروس " دراسات هستوباثولوج ماجستير 

c " المصابين وغير المصابين بالبلهارسيا 
 أسماء مصبح مصطفى 24

 عبد المقصود 
" دراســات نســيجية ونســيجوكيميائية علــى تــأثير مبيــد فطــرى علــى  ماجستير

 مبيض الجرذان البيضاء "
ــــــــــدور المحتمــــــــــل لبــــــــــذور الع ماجستير  دعاء جالل الصخرة 25 ــــــــــى التغيــــــــــرات " ال رقســــــــــوس عل

 الهستوباثولوجية المتكونة بمبيد الفطريات بوليدام "
أبوالحســــــــــن الشــــــــــاذلي  26

 أحمد يونس 
" دراسات هستوباثولوجية وهسـتوكيميائية وفسـيولوجية علـى تـأثير   ماجستير



( جامعة جنـوب الـوادي 
 كبريتات المورفين على مخ الفئران البيضاء " )

هو يدا محمـد علـى أبـو  27
 زيد 

( جامعة جنـوب الـوادي 
( 

" دراســـــات نســـــيجية وهســـــتوكيميائية علـــــى تـــــأثير بعـــــض  ماجستير
 " المبيدات والمستخلصات النباتية على النمل األبيض
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 موضوع الرسالة الدرجة االسم م
فتحـــي عبــــد الغنـــى بيــــومي  1

 خليفة 
ــــد حشــــائش ) علــــى الو  دكتوراه ــــت ( مبي ــــة " تأثيرالباراكوي ظــــائف الرئوي

 محاولة للتشخيص والعالج في الحرزان البيضاء "
" دراسات عن تأثير بذور الحلبه (تراى جونيال غيـنم جـريكم )  دكتوراه سماح محمد أبوا ليزيد   2

ــــران  علــــى التســــمم بواســــطة عقــــار السيكلوفوســــفامير فــــي الفئ
 البيضاء 

 حورية سعيد عبد الجواد 3
 ( جامعة اإلسكندرية )

الج الكيمــاوي بواســطة الثــوم ومستخلصــاته الزيتيــة "المنــع والعــ دكتوراه
 باستخدام العلجوم المصري  "  

ــــــن  4 ــــــد المحســ ــــــاب عبــ إيهــ
 البردان

 ( جامعة طنطا)

"دراســات ميكروســكوبية دقيقــة وكيمونســيجية علــي تــأثير عقــار  دكتوراه
الفلوكونازول المضاد للفطريات علي دم وبعـض أنسـجة تكـوين 

 الدم في حيوان ثديي " 
                               

و-الكت��������������������������������������������������������������������������������ب و المؤلف��������������������������������������������������������������������������������ات:                                                                                  
                   

                                                                                                     
                                    2007-دار المع��������������ارف الحديث���������������ة  -تقني��������������ة المجه��������������ر االلكترون��������������ى  -

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ز-األبحاث العلمية: 
                                                                         

 Sakr, S. A. And Hanafy, S. M. (2002): Histopathological 
alterations in the liver and kidney of toads Bufo Regularis 
intoxicated with a pyrethroid insecticide. Online J. Biol. Sci.2 
(4): 208-211. 

 
 Sakr, S. A., El-Desouky, N., and Hanafy, S. M. (2002): Methyl-

prednisolone induced histological and histochemical changes 
in the adrenal cortex of rats. Online J. Biol. Sci.2 (5): 320-324.                                                                                 
  

 Sakr,S.A. , Okdah,Y.A ,El-Abd,S.F. (2003): Gibberellin AR3R 
induced histological and histochemical alterations in the    
liver of albino rats. Science Asia,29:327-4331. 

 
  Sakr,S.A. and El-Abd,S.F. (2004):Effect of silymarin on 

histopathological and histochemical lesions induced by the 
antimalaril drug Chloroquine in the liver of albino mice. 
International J. Biol. Biotech.1(4):667-672. 

 
  Sakr,S.A. and Okdah,Y.A.(2004): Histological and   

histochemical alterations induced in the testicular tissue of 
mice intoxicated with benomyl. International J. Biol. 
Biotech.1(2):167-173. 

 
 Sakr, S. A., Mahran. H. A., Abo-Elyazid,S.M.(2005): Effect of 

DDB on mancozeb fungicide induced ultrastructural and 
biochemical changes in the liver of albino mice. 
Proc.9 P

th
PInt.Conf. on Environm. Sci. Technol., 

Rhodes,Greece,1-3 Sept.2005, pp.809-816. 
 
  Sakr, S.A. and Lamfon, H.A.(2005): Effect of green tea on 

metalaxyl fungicide induced liver injury in albino mice. 
Oxford Res. Forum J. 2(2):65-69. 

 
  Sakr, S.A. and Jamal Al lail, S.M. (2005): Fenvalerate induced 

histological and histochemical changes in the liver of the 
catfish Clarias gariepinus. J.Appl.Sci.Res.1(3): 263-267. 

 
 Sakr, S.A., Lamfon , H.A., El-Abd, S.F.(2006): Ameliorative 

effect of Lupinus seeds on histopathological and biochemical 



changes induced by Aflatoxin B1 in rat liver. J.Applied 
Sci.Res.2(5):290-295. 

 
 Sakr ,S.A. (2007): Ameliorative effect of Ginger (Zingiber 

officinale) on mancozeb fungicide induced liver injury in 
Albino rats. Australian J. Basic and Appl.Sci.1(4):650-656.  

 
 

 ب-أبحاث منشورة فى مجالت محلية:
 Sakr, S. A., Hanafy, S. M., El-Desouky, N. (2002): 

Histopathological, histochemical and physiological studies on 
the effects of the insecticide “hostathione” on the liver of the 
catfish Calarias gariepinus. Egypt. J. Aquat. Biol. Fish. 6 
(2):103-123. 

 
  Sakr, S. A. and Hanafy, S. M. (2002): Effect of ascorbic acid on 

adriamycin-inhibited  testicular activity in rats. J. Egypt. Ger. 
Soc. Zool. 37 C: 209-220. 

 
 Sakr, S.A. , Badra G., El-kenawy, A., El-Bendary, A. (2006): 

CD4 and CD8 T cell responsiveness in chronic hepatitis C 
patients with or without 
schistosomiasis.Egypt.J.Exp.Biol.2:55-60 . 

 
 Sakr, S.A. , Badra G., El-kenawy, A., El-Bendary, A. (2006): 

Histological and histochemical studies on the liver of patients 
with chronic hepatitis c or without schistosomiasis.Proc.4 P

th
P 

Int.Conf.Biol.Sci.:297-306. 
  
 Sakr, S.A.,Okdah,Y.A. , El Adly, E.A. (2007) Effect of Ginger on 

mancozeb fungicide -induced    histological and histochemical 
changes in thyroid gland of albino rat. Egypt. J. Exp.Biology , 
3:101-107. 

 
 Sakr ,S.A. ,Abdel-Samie ,H.A., Sheir , R.A. (2007): Effect of 

chromium on carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in 
mice: histological and histochemical studies. Egypt. J. 
Exp.Biol.3 :91-100. 

 
 Sakr , S.A., Bayomy, M.F., Attia, Z.I., Teima,H.Z. (2008): Histo-

pathological effects of selenium on liver and spleen of albino 



rats. Fourth Conf. Egypt .Soc. Exp .Biology, 6 October 
University, February, 2008. 

 
 
 
 
                  *******************************************  

 

 
 


