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Middle Name: Abd El-Hafez 
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Position:  Shiben El-Kom, Menoufia, EGYPT.                 

Date of Birth:  7/10/1959 

Place of Birth: Suez, EGYPT  

Nationality: Egyptian  

Home address: 4 Maher Street from Talhat Harb Street, Shiben El-Kom, Menoufia, 

EGYPT.  

Phone: 048/2327277 

Email: Mahranhoda@yahoo.com   
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EDUCATION AND DEGREE:  

• B.Sc.;   May 1981.  

• Master; October 1990: “Histological and histochemical studies on the effect of      

the rodenticide Brodifacoum on the liver and small intestine of the white rat. 

• Ph.D.; September 1994: Effects of Dipin on the spermatogenesis of the albino 

mice. 

Professional Experience: 

1- January 1982; Demonstrator, Zoology Department, Faculty of Science,  Menoufia   

University, Shiben El-Kom, EGYPT. 

2- September 1994; Lecturer of Cytology and Histology 

3- July 2006: Assistance Professor of "Cytology and Histology" 
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   دورات التدريبية اللتي تم حضورها:ال

دورة تدريبي��ة إلس���تخدامات الميكروس��كوب اإللكترون���ى بجامع��ة أس���يوط ف���ى  -1

 .4/4/1996حتى  30/3/1996الفترة من 

بكلي��ة العل��وم جامع��ة ع��ين  (PCR)التقنيـ��ـات اتتدريبي��ـة عل��ى إس��تخدام دورة -2

 .24/3/1999—21 فى الفترة مــن  شمس

خالل العام الت�دريبى  المنوفية قدتها شبكة الربط بجامعةدورة اإلنترنت التى ع  -3

2000  /2001. 

  التحلي�����ل الكروم�����اتوجرافى ذو الس�����ائل ع�����الى األداءعل�����ى تدريبي�����ة   دورة -4

HPLC)(   11/4/2000 – 8بكلية العلوم جامعة المنوفية فى الفترة من. 

 SPSS بـ��ـإستخدام برن��امج ل اإلحص��ائى للبيان��اتـدورة تنمي��ة مه��ارات التحلي�� -5

بمركز الدراسات اإلستراتيجية وإعداد الق�ادة  30/1/2003—28خالل الفترة 

 بجامعة المنوفية.

العدي��د م��ن الب��رامج الخاص��ة بتنمي��ة ق��درات أعض��اء هيئ��ة الت��دريس بجامع��ة  -6

 المنوفية :



 .21/9/2004—20أخالقيات وآداب المهنة من  •

 .16/12/2004—14مهارات اإلتصال الفعال من  •

 .23/12/2004– 21العلمى من  أساليب البحث •

 .29/12/2004 – 28تنمية مهارات رعاية الشباب  •

 .11/1/2005 – 9المهارات اإلدارية من  •

 .9/2/2005 – 7مهارات التفكير من  •

 .17/5/2005 – 14اإلتجاهات الحديثة فى التدريس من  •

 .14/3/2006 – 12مهارات العرض الفعال من  •

 .28/3/2006 – 26) من 1إدارة البحث العلمى ( •

 .22/5/2006 – 21تصميم المقرر  من  •

 .19/9/2006 – 17الساعات المعتمدة من  •

 .5/12/2006 – 3إعداد مشروع بحثى من  •

 .12/12/2006 – 10إستخدام التكنولوجيا فى التدريس من  •

 .11/3/2008 – 9التخطيط اإلستراتيجى من  •

 ى شملت :والت "Staff Member 1& 2"إجتياز البرامج التدريبية  -7

- Basic Concepts of IT. 

- Using Computer and Managing Files. 

- Word Processing. 

- Spreadsheets. 

- Introduction to PC Maintenance and Protection. 

- Presentations. 

- Database. 

- Information and Communication. 

 .2007يناير  20وذلك فى 

 حضورها: المـــــــــؤتمـــــــرات التى تم



المؤتمر العلمى لجمعية علم الحيوان بجامعة عين شمس لمدة يوم واحد بت�اريخ  -1

21/2/1999. 

الم��ؤتمر العلم��ى الثال��ث والعش��رين للجمعي��ة المص��رية لعل��م األنس��جة والخالي��ا  -2

 .3/2/2000بجامعة عين شمس يوم 

 . 27/2/2000المؤتمر العلمى الثامن لجمعية علم الحيوان بجامعة القاهرة يوم  -3

مؤتمــ��ـر الجمعيــــ��ـة المصريــــ��ـة األلماني��ة لعل��م الحيـــــ��ـوان بكلي��ة العل��وم  -4

 .23/3/2000—21جامعة القاهرة فى الفترة مـــــن 

المؤتمر الدولى األول للعلوم البيولوجي�ة بكلي�ة العل�وم جامع�ة طنط�ا ف�ى الفت�رة  -5

 .8/5/2000 – 7من 

ب بجامعة المنصورة فى الفترة مــــــــن مؤتمـــــر إتحــــاد البيولوجيين العــر -6

8—11/11 /2000. 

مؤتمر الجمعية المصرية لعل�م األنس�جة والخالي�ا بكلي�ة الط�ب بجامع�ة الق�اهرة  -7

 .15/2/2001فى 

—4م��ؤتمر إتح��اد البيول��وجيين الع��رب بكلي��ة العل��وم ب��الفيوم ف��ى الفت��رة م��ن  -8

7/11/2001. 

جة والخالي�ا بكلي�ة الط�ب جامع�ة المؤتمر العلمى للجمعية المص�رية لعل�م األنس� -9

 .3/1/2002الزقازيق يوم 

الم���ؤتمر العلم���ى التاس���ع لجمعي���ة عل���م الحي���وان بكلي���ة العل���وم ب���الفيوم ي���وم  -10

27/3/2002. 

المؤتمر الثانى عش�ر للجمعي�ة المص�رية األلماني�ة لعل�م الحي�وان بكلي�ة العل�وم  -11

 .7/3/2002—3بدمياط فى الفترة من 

ـــ�ـدولى الث�انى للعل�وم البيولوجي�ة بكلي�ة العل�وم جامع�ة طنط�ا ف�ى المؤتمر الــ -12

 .2002/    28/4—27الفترة من 

م��ؤتمر الجمعي��ة المص��رية لعل��م األنس��جة والخالي��ا بكلي��ة الط��ب جامع��ة قن��اة  -13

 .2003/ 9/1السويس فى 



المؤتمر العلمى العاشر لجمعية علم الحيوان بكلي�ة العل�وم جامع�ة حل�وان ي�وم  -14

23/2/2003. 

المؤتمر الدولى األول للجمعية المصرية للتكنولوجي�ا الحيوي�ة والعل�وم البيئي�ة  -15

 .15/4/2003—14بكلية العلوم جامعة الزقازيق فى الفترة مـــــــن 

المؤتمر العلمى الس�ابع والعش�رين للجمعي�ة المص�رية لعل�م األنس�جة والخالي�ا  -16

 .12/2003/ 25بجامعة عين شمس فى 

الم���ؤتمر العلم���ى الح���ادى عش���ر لجمعي���ة عل���م الحي���وان بجامع���ة طنط���ا ف���ى  -17

20/2/2005. 

المؤتمر العلمى الثالث�ون للجمعي�ة المص�رية لعل�م األنس�جة والخالي�ا ب�المركز  -18

 .28/12/2006القومى للبحوث فى 

الم���ؤتمر العلم���ى الس���ادس والعش���رون للجمعي���ة المص���رية للعل���وم الطبي���ة  -19

 .22/2/2007طب جامعة القاهرة فى األساسية بكلية ال

المؤتمر العلمى الحادى والثالث�ون للجمعي�ة المص�رية لعل�م األنس�جة والخالي�ا  -20

 .27/12/2007بكلية الطب جامعة القاهرة فى 

المؤتمر العلمى السابع والعشرون للجمعية المصرية للعل�وم الطبي�ة األساس�ية  -21

 .2008/ 14/2بكلية الطب جامعة القاهرة فى 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشــراف على الرسائـــل العلميـــــة :



رس��الة ال��دكتوراة الخاص��ة بالطال��ب/ ه��انى عب��د الحمي��د عب��د الس��ميع الم��درس  -1

المساعد بالقسم بعنوان: دراسات باثولوجية وهس�توكيميائية عل�ى ت�اثير التس�مم 

بمبيد حشرى عض�وى فوس�فورى عل�ى خالي�ا ال�دم وبع�ض انس�جة تك�وين ال�دم 

 .16/6/2001المايس البيضاء وقد منح الطالب الدرجة بتاريخ  فى فئران

رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة / سماح محم�د اب�و اليزي�د عريش�ة   المعي�دة  -2

عل��ى التس��مم  )الحب��ة الص��فراءDDB (بالقس��م بعن��وان: الت��أثير ال��واقى لعق��ار 

 الكبدى المحدث فى الفئران البيضاء. وقد منحت الطالبة الدرجة.

لة الدكتوراة الخاص�ة بالطالب�ة / س�ماح محم�د اب�و اليزي�د عريش�ة الم�درس رسا -3

المس���اعد بالقس���م  بعن���وان: دراس���ات عل���ى تأثيربذورالحلب���ة (ترايج���ونال في���نم 

ج��ريكم ) عل��ى التس��مم المتك��ون بواس��طة عق��ار السيكلوفوس��فاميد عل��ى الفئ��ران 

 البيضاء. ولم تمنح الدرجة حتى تاريخه.

ص��������ة بالطالب��������ة / من��������ى س��������يف بعن��������وان:                                 رس��������الة الماجس��������تير الخا -4

دراس��ات هس��توباثولوجية وهس��توكيميائية ع��ن ت��اثير بع��ض مض��ادات التلي��ف 

 على الجرذان البيضاء. ولم تمنح الدرجة حتى تاريخه.

                 رس��الة الماجس��تير الخاص��ة بالطالب��ة / ام��انى نوف��ل المعي��دة بالقس��م بعن��وان:              -5

دراسات نسيجية مرضية على تاثير عقار الكاربيمازول المضاد للغ�دة الدرقي�ة 

 على بعض أعضاء الجرذ األبيض. ولم تمنح الدرجة حتى تاريخه.

رسالة الماجستير الخاصة بالطالب�ة/ أس�ماء مص�بح مص�طفى مص�بح بعن�وان:                      -6 

ة على تاثير مبيد فطرى على مب�يض الج�رذان دراسات نسيجية ونسيجوكيميائي

 البيضاء. ولم تمنح الدرجة حتى تاريخه.
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	20- المؤتمر العلمى الحادى والثلاثون للجمعية المصرية لعلم الأنسجة والخلايا بكلية الطب جامعة القاهرة فى 27/12/2007.
	21- المؤتمر العلمى السابع والعشرون للجمعية المصرية للعلوم الطبية الأساسية بكلية الطب جامعة القاهرة فى 14/2/ 2008.
	الإشــراف على الرسائـــل العلميـــــة :
	1- رسالة الدكتوراة الخاصة بالطالب/ هانى عبد الحميد عبد السميع المدرس المساعد بالقسم بعنوان: دراسات باثولوجية وهستوكيميائية على تاثير التسمم بمبيد حشرى عضوى فوسفورى على خلايا الدم وبعض انسجة تكوين الدم فى فئران المايس البيضاء وقد منح الطالب الدرجة بتاريخ 16�
	2- رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة / سماح محمد ابو اليزيد عريشة   المعيدة بالقسم بعنوان: التأثير الواقى لعقار ) DDBالحبة الصفراء( على التسمم الكبدى المحدث فى الفئران البيضاء. وقد منحت الطالبة الدرجة.
	3- رسالة الدكتوراة الخاصة بالطالبة / سماح محمد ابو اليزيد عريشة المدرس المساعد بالقسم  بعنوان: دراسات على تأثيربذورالحلبة (ترايجونلا فينم جريكم ) على التسمم المتكون بواسطة عقار السيكلوفوسفاميد على الفئران البيضاء. ولم تمنح الدرجة حتى تاريخه.
	4- رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة / منى سيف بعنوان:                                 دراسات هستوباثولوجية وهستوكيميائية عن تاثير بعض مضادات التليف على الجرذان البيضاء. ولم تمنح الدرجة حتى تاريخه.
	5- رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة / امانى نوفل المعيدة بالقسم بعنوان:                              دراسات نسيجية مرضية على تاثير عقار الكاربيمازول المضاد للغدة الدرقية على بعض أعضاء الجرذ الأبيض. ولم تمنح الدرجة حتى تاريخه.
	6- رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة/ أسماء مصبح مصطفى مصبح بعنوان:                     دراسات نسيجية ونسيجوكيميائية على تاثير مبيد فطرى على مبيض الجرذان البيضاء. ولم تمنح الدرجة حتى تاريخه.

