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وراةةة عمةةل بعنةةوان  االسةةتفادة مةةن  بةةرات 

األساتذة المتفرغين و الغيةر متفةرغين  التةابع 

لمشروع التطوير المسةتمر و التةهيةل لالعتمةاد 

CIQAP 
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جامعة  –كلية ال راعة  حضور

 مصر –المنصورة 

 ةةةةدوة علميةةةةة بعنةةةةوان   التطبيقةةةةات العلميةةةةة 

لتكنولوجيةةةا المعلومةةةات فةةةت مجةةةال الصةةةناعات 

الغذاتية  التةابع لمشةروع التطةوير المسةتمر و 

 CIQAPالتةهيل لالعتماد 
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 نوفيةجامعة الم –كلية ال راعة  مشارك

 مصر –

دلتةةةةا النيةةةةل األول تحسةةةةين ووقايةةةةة محاالةةةةيل 

 التصديرال راعية المصرية 
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جامعةةةةةةةةةة  –كليةةةةةةةةةة ال راعةةةةةةةةةة  حضور

 مصر –المنصورة 

الندوة العلمية بعنوان   بات القنب )الحشيف( 

و القنابينيةةةةات أوهةةةةا  و حقةةةةات   فةةةةت إ ةةةةار 

فعاليةةةةةات األسةةةةةبوع البيئةةةةةي الثةةةةةا ت لجامعةةةةةة 

 المنصورة
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جامعةةةةةةةةةة  –كليةةةةةةةةةة ال راعةةةةةةةةةة  حضور

 مصر –المنصورة 

إدارة الندوة العلمية بعنوان  الننم الحديثة فت 

جودة األغذيةة  الةذ  يننمهةا قسةم الصةناعات 

 جامعة المنصورة. –كلية  ال راعة  –الغذاتية 
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جامعةةةةةةةةةة  –كليةةةةةةةةةة ال راعةةةةةةةةةة  مشارك

 مصر –المنصورة 

وراةةةة عمةةةل بعنةةةوان  المعةةةايير األكاديميةةةة  

التةةابع لمشةةروع التطةةوير المسةةتمر و التةهيةةةل 

 CIQAPلالعتماد 
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 جامعةةةةةةةةةة –كليةةةةةةةةةة ال راعةةةةةةةةةة  حضور

 مصر –المنصورة 

النةةةةدوة العلميةةةةة بعنةةةةوان  تطةةةةوير مقةةةةررات 

الماجسةةتير فةةت مصةةر فةةت مجةةال إدارة الميةةا  و 

األرادت لتواكب مثيالتها فت الةدول األوربيةة  

 (.(TEMPUSالتابعة لمشروع التمب  
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جامعةةةةةةةةةة  –كليةةةةةةةةةة ال راعةةةةةةةةةة  حضور

 مصر –المنصورة 

النةةةدوة العلميةةةة بعنةةةوان  أ فلةةةو  ا الخنةةةازير 

ينتقةةل بةةين الحيةةوان و اإل سةةان  الةةذ   مةةرب

يننمهةةا قطةةاع اةةئون  دمةةة المجتمةةع و تنميةةة 

 جامعة المنصورة. –كلية  ال راعة  –البيئة 

44 

الملتقةةةةي األول لمشةةةةاريع التطةةةةوير المسةةةةتمر  وزارة التعليم العالت - القاهرة حضور

   CIQAPوالتةهيل لالعتماد 
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جامعةةةةةةةةةة  –كليةةةةةةةةةة ال راعةةةةةةةةةة  حضور

 مصر – المنصورة

الخامات  استخدا  بداتل "الندوة العلمية بعنوان

 اإل تةاج األعةال  و فةت تكةالي  فةت تصةنيع

 العلة  االمريكةت بتننةيم مةن مجلة  حبةو "

بالقةاهرة  لمنتجت الجاموس والرابطة المصرية

وإ تةةاج  قسةةمت إ تةةاج الحيةةوان بالتعةةاون مةةع

  بالكلية . الدواجن
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جامعةةةةةةةةةة  –كليةةةةةةةةةة ال راعةةةةةةةةةة  حضور

 مصر –المنصورة 

وراة عمل بعنةوان   اسةتخدا  أسةاليب قيةاس 

األهميةةةةة العلميةةةةة للةةةةدوريات و األستشةةةةهادات 

بـ  Impact factorومعامل تةثير الدوريات 

END NOTE   بقاعةدةISI  للسةادة أعضةةاء

هيئةةة التةةدري  و الهيئةةة المعاو ةةة و أ صةةاتت 

و التةةةت يننمهةةةا قطةةةاع الدراسةةةات  –المكتبةةةات 

جامعةةةةة  –دارة العامةةةةة للمكتبةةةةات اإل –العليةةةةا 

 المنصورة
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جامعة  –كلية ال راعة  حضور

 مصر –المنصورة 
المةةةؤتمر التاسةةةع لدراةةةاد ال راعةةةت والتنميةةةة 

 الريفية
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جامعة  –كلية ال راعة  

 مصر –المنصورة 
 49  دوة االستخدا  اآلمن لال تر  

جامعة  –كلية ال راعة  مشارك

 مصر –المنصورة 
 50  دوة إدارة جودة التعليم

جامعة  –كلية ال راعة  مشارك

 مصر –المنصورة 
 51 تقييم األورا  االمتحا ية

جامعة  –كلية ال راعة  مشارك

 مصر –المنصورة 
 52 2011-2010المؤتمر العلمت السنو  للكلية 

جامعة  –كلية ال راعة  مشارك

 مصر –المنصورة 
 53 االلكترو يةوراة عمل عن المقررات 

جامعة  –كلية ال راعة  حضور

 مصر –المنصورة 
 54 مؤتمر التقنيات الحديثة فت الهندسة ال راعية

جامعة  –كلية ال راعة  حضور

 مصر –المنصورة 
مةةةةؤتمر المنصةةةةورة العربةةةةت السةةةةادس لعلةةةةو  

 وتكنولوجيا األغذية واأللبان 

55 

جامعة  –كلية ال راعة  حضور

 مصر –المنصورة 
قنيةةات الحديثةةة فةةت مجةةال سةةالمة  ةةدوة حةةول الت

 األغذية
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جامعة  –كلية ال راعة  مشارك

 مصر –المنصورة 
 57 2012-2011المؤتمر العلمت السنو  للكلية 

جامعة  –كلية ال راعة  مشارك

 مصر –المنصورة 
وراةةة عمةةل عةةن  شةةر ثقافةةة جةةودة واعتمةةاد 

 المعامل

58 

جامعة  –بكلية ال راعة   محادر

 – 6/4/2013المنصورة  من 

10/4/2013 

 

 59 دورة األكاروسات النباتية 

جامعة االمام عبد  -كلية العلوم حضور

 الرحمن بن فيصل

Biological invasion a new science in 

biology 

60 

جامعة االمام عبد  -كلية العلوم حضور

 الرحمن بن فيصل
Toxic bacterial proteases 

61 

جامعة االمام عبد  -كلية العلوم حضور

 الرحمن بن فيصل

لليد و البصمة دراسة مقارنة تشريحية 

االصبعية بين نوعين من الثدييات و 

 اإلنسان.
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http://agrfac.mans.edu.eg/conf-archive-10-11/434-2010-12-15
http://agrfac.mans.edu.eg/conf-archive-10-11/434-2010-12-15
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http://agrfac.mans.edu.eg/events-ar/732-workshop-on-spreading-the-culture-of-quality-of-laboratories-hlab


 
 

 

جامعة االمام عبد  -كلية العلوم حضور

 الرحمن بن فيصل

تقييم السمية االنجابية ونتائج الحمل 

للمكمل الغذائي رازبيري كيتون في أناث 

 الجرذان
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جامعة االمام عبد  -كلية العلوم حضور

 الرحمن بن فيصل

Production of plastic biopolymer 

by some bacterial isolates from 

Eastern province ; Saudi Arabia. 

64 

جامعة االمام عبد  -كلية العلوم حضور

 الرحمن بن فيصل

Improving shoot growth and 
multiplication of native plants in 
tissue culture. )حلقة علمية د. أري   
 العصيمت(
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جامعة االمام عبد  -كلية العلوم حضور

 الرحمن بن فيصل

Latent effects of gamma radiation 

on certain biological aspects of 

the red palm weevil, حلقه علمية  ا.د (

 بدر الصباح(
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 العضويات واللجان المشارك فيها

 للعلوم الزراعية. عضو في مجلة المنصورة 

 .عضو في المجلة المصرية لعلم األكارينا 

 .عضو الجمعية المصرية لألكارولوجيا الزراعية 

 عضو فى المجلة المصرية لوقاية النبات 

 عضو فى الجمعية المصرية لوقاية النبات 

 عضو فى المجلة المصرية للمكافحة الحيوية 

  عضو الفريق التنفيذي لمشروع ضمان الجودة واالعتمادQAAP. 

 (2014 - 2008) عضو مجلس ادارة مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد 

  كمطلبب مبن متطلببات االعتمباد  –م 2008 – 2007للعام الجامعي  -عضو لجنة إعداد التقرير السنوي لكلية الزراعة

 مصر. –جامعة المنصورة  –كلية الزراعة  – QAAPالمؤسسي مشروع الـ 

  المنبثقببة مببن وحببدة مشببروع  –م 2009 - 2008للعببام الجببامعى  -عضببو لجنببة إعببداد التقريببر السببنوى لكليببة الزراعببة

 مصر. –جامعة المنصورة  –كلية الزراعة  –  CIQAPالتطوير المستمر و التأهيل لالعتماد

 المنبثقة من وحدة مشروع التطوير المستمر و  – 2009 - 2008الجامعى  عضو لجنة إعداد و تنفيذ ورش العمل للعام

 مصر. –جامعة المنصورة  –كلية الزراعة  –  CIQAPالتأهيل لالعتماد

  المنبثقة من وحدة مشروع التطبوير المسبتمر  – 2009 - 2008عضو لجنة إعداد الدراسة الذاتية للكلية للعام الجامعى

 مصر. –جامعة المنصورة  –كلية الزراعة  –  CIQAPو التأهيل لالعتماد

 2012 – 2009رئيس قسم التوعية واالعالم والتدريب بوحدة ضمان الجودة واالعتماد. 

  المنبثقة من وحدة مشروع التطوير المستمر  – 2010 - 2009عضو لجنة إعداد الدراسة الذاتية للكلية للعام الجامعى

 مصر. –جامعة المنصورة  –عة كلية الزرا –  CIQAPو التأهيل لالعتماد



 
 

 

  المنبثقة من وحدة مشروع التطوير المستمر  – 2011 - 2010عضو لجنة إعداد الدراسة الذاتية للكلية للعام الجامعى

 مصر. –جامعة المنصورة  –كلية الزراعة  –  CIQAPو التأهيل لالعتماد

  المنبثقة من وحدة مشروع التطوير المستمر  – 2012 - 2011عضو لجنة إعداد الدراسة الذاتية للكلية للعام الجامعى

 مصر. –جامعة المنصورة  –كلية الزراعة  –  CIQAPو التأهيل لالعتماد

  المنبثقة من وحدة مشروع التطوير المستمر  – 2013 - 2012عضو لجنة إعداد الدراسة الذاتية للكلية للعام الجامعى

 مصر. –جامعة المنصورة  –كلية الزراعة  –  CIQAPو التأهيل لالعتماد

  عضو لجنة توصيف المقررات بمشروع توكيد الجودة واالعتمادQAAP .بكلية الزراعة جامعة المنصورة 

  عضو لجنة توصيف البرامج وتقرير البرامج بمشروع توكيد الجودة واالعتمادQAAP  بكلية الزراعة جامعة

 المنصورة.

لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر المقرررقم  مجال المساهمة
 - BIOL204 General biology  1 تدري 

 -ZOOL302 General entomology 2 تدري 

 -BIO342 General entomology 3 تدري 

 -BIOL 132 N Invertebrates 4 تدري 

 -BIOL 446N  Ecology and Animal Behavior   5 تدري 

 -BIOL 447N Biodiversity 6 تدري 

 
 رقم المقررن ارح المقرر( -لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرروال  مختصر 

 
General Biology (BIOL 204) : This course is designed to provide the student with 

comprehensive information about:Live cell and tissue, The principles of genetics, 

Anatomy of the body, Ecology and behavior. 

1 

General Entomology (ZOOL302) : This course is designed to provide the student with 

comprehensive information about the morphology and internal structure of the 

insects and their suitability for the living more environmentally and helping the 

student at the completion of insects to distinguish it from other objects and recognize 

their importance, which increases faith in God Almighty. 

2 

General Entomology ( BIOL 342) : This course is designed to provide the student 

with comprehensive information about the morphology and internal structure of the 

insects and their suitability for the living more environmentally and helping the 

student at the completion of insects to distinguish it from other objects and recognize 

their importance, which increases faith in God Almighty. 

3 

Invertebrates ( BIOL 132N) : The aim of this course is to enable students to 

understand the invertebrates' basics of public science and invertebrate's taxonomic 

foundations, its phyla and its classes. Moreover, learn methods of reproduction and 

life cycles of more important invertebrate animals that have of economic and medical 

importance. Enabling students of the ability to identify and describe invertebrate 

organisms in their field, and that the completion of this course successfully essential 
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in order to enable students to study the decisions of the future in the specialty. 

Ecology and Animal Behavior  (BioL 446-N) : By the end of this course the student 

will be able to Understand natural behavior and the physiological basis of behavior. 

Classify behavior variations among individuals of the species and different species of 

animals. Identify behavior and evolutionary forces of nature.  Identify the effect of 

genetic factors on the animal's behavior. Define the relation between the animal 

behavior and gene interaction. 

5 

Biodiversity (BIOL  447N): This course will provide the student with comprehensive 

knowledge  about: The concept, levels and importance of biodiversity. In addition the 

different ways to measure biodiversity. Information about extinct and endangered 

organisms and the best ways to preserve it. Finally curriculum of Islamic law in the 

preservation of the environment components. 
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 الدراسات العليا

 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
    

    

 
 المقررن ارح المقرر(رقم  -وال  مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 

 1 

 2 

 
 اإلرااد األكاديمي للطال 

 
 # المرحلة عدد الطال  من إلت

     

     

 
 اإلارا  علت رساتل الماجستير والدكتوراة

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

     

     

 
 اإلارا  علت األبحاث الجارية

 
 # العلميةالشهادة  العنوان الجهة التاريخ

     

     



 
 

 

 
  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلت المنصب الجهة

     

     

 
 عضوية اللجنات

 

 # من إلت المنصب الجهة
جامعة االما   –كلية العلو   –قسم األحياء 

 عبد الرحمن بن فيصل
  2016 حتت األن واالعتمادعضو لجنة الجودة 

     

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلت الجهة وق  ج تي -وق  كامل 

     

     

 
 العمل التطوعي

 

 # من إلت  وع التطوع الجهة
     

     
 

 
 

 

 

 
لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, ا

 
 1 بور بوين  ( –اكسيل  –اجادة الحاسب االلت  ) وورد 

 2 (Costat – spssاجادة برام  التحليل االحصاتت ) 

 
 

 آخر تحديث

……../……/2016 


