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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الســـــــــــــيرة الذاتيــــــــــــــــــــــة

 الدكتور / محمد محمدى غانماألستاذ 

 جامعة بنها - كلية الطب البيطرى - طب الحيوان ورئيس قسم ستاذأ

 الواليات المتحدة االمريكية –جامعة ويست فيرجينيا  –دكتوراه 

 جامعة بنها –ت نائب المدير التنفيذي للمعلوما
================================ 

 ةالبيانات الشخصي

 د/ محمد محمدى على غانمأ.االســــــــــــم: 

 م 1/10/1969تاريخ الميالد: 

 قليوبية -محل االقامة: طوخ

 اللغات: العربية )اللغة االم(

 والمخاطبة االنجليزية: امتياز فى الكتابة والنطق       

 ـــــــــــالت العلميـــــــة: المؤهــ

من كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق  1992بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية دور ديسمبر  -1

 فرع بنها بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.

ماجستير فى العلوم الطبية البيطرية )تخصص امراض باطنة( من كلية الطب البيطرى جامعة  -2

 . 23/4/1997ها بتاريخ الزقازيق فرع بن

مريكية جامعة ويست فيرجينيا بالواليات المتحدة األدكتوراه الفلسفة فى العلوم الطبية البيطرية من  -3

 . 15/8/2003بتاريخ 

 :واالكاديمى التــــــــــدرج الوظيفـــــــــــــــــــــى

هر جامعة الزقازيق تخصص امراض باطنة بكلية الطب البيطرى بمشت –معيد بقسم طب الحيوان  -1

 . 1993-7-1فرع بنها بتاريخ 

تخصص امراض باطنة بكلية الطب البيطرى بمشتهر جامعة  –مدرس مساعد بقسم طب الحيوان  -2

 1997-6- 11الزقازيق فرع بنها بتاريخ  

  0123565658تليفون: 

ترونى: البريد الك

mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg 

 dr.mohamedghanem@yahoo.com  

 

 الموقع االلكترونى:

 www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1http:// 
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تخصص امراض باطنة بكلية الطب البيطرى بمشتهرجامعة الزقازيق  –مدرس بقسم طب الحيوان  -3

 . 18/11/2003فرع بنها بتاريخ 

تخصص امراض باطنة بكلية الطب البيطرى  –استاذ مساعد بقسم طب الحيوان  -4

 . 24/11/2008بمشتهرجامعة بنــهــــــا بتاريخ 

 2013نوفمبر  25كلية الطب البيطرى  –قسم طب الحيوان  -أستاذ األمراض الباطنة -5

 2015ديسمبر  7جامعة بنها منذ  –كلية الطب البيطرى  –رئيس قسم طب الحيوان  -6

 

 

a) والمردود فى المواقع الداعمة للبحث العلمى المنشورهالعلمية بحاث األ: 

ذات معامل تاثير مرتفع المتخصصة  الدوليةبحث علمى وملخص فى المجالت  54نشر  •

مرفوعة على جوجل سكوالر  والبعض االخر فى المؤتمرات االقليمية والمجالت المحلية

  سمى لجامعة بنها فى هذا الرابطالر عوبوابة الباحث والموق

http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1 

 فى قاعدة بيانات سكوبس 101ل سكوالر وجفى جو 264الحصول على عدد اقتباسات  •

 قواعد سكوبس فى 7فى جوجل سكوالر و  9 (h index)معامل هيرش الحصول على  •

https://scholar.google.com.eg/citations?hl=en&user=rpjnqLEAAAAJ 

uthid/detail.url?authorId=14324764100http://www.scopus.com/a 

تخطى عدد تنزيالت لالبحاث العدد و  27.6صول على اجمالى معامل تاثير الح •

 Research Gate فى بوابة البحث 2000

f_Dr_Mohamed_Ghanemhttps://www.researchgate.net/profile/Pro 

 لكل مجلةومعامل التاثير  التى تم النشر فيها  المجالت الدولية المصنفة

معامل  اسم المجلة

 التاثير

 االنترنترابط البحث على  عنوان البحث

 يوال: التميز العلمى والفكرأ
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Research in 

Veterinary 

Science 

 

1.409  Lecithin cholesterol acyltransferase 

(LCAT) activity as a predictor for ketosis 

and parturient haemoglobinuria in 

Egyptian water buffaloes 

http://www.sciencedirect.com/s

cience/article/pii/S00345288090

01933 

 

Tropical 

Animal 

Health and 

Production 

0.817 Clinical, haematological and biochemical 

alterations in heat intolerance (panting) 

syndrome in Egyptian cattle following 

natural foot-and-mouth disease (FMD)   

link.springer.com/article/10.http://

0-9543-010-1007%2Fs11250 

 

Turkish 

Journal of 

Veterinary 

and Animal 

Sciences 

 

0.242 A comparative study on traumatic 

reticuloperitonitis and traumatic 

pericarditis in Egyptian cattle   

http://dergipark.ulakbim.gov

.tr/tbtkveterinary/article/vie

w/5000026046 

 

Particle and 

Fibre 

Toxicology 

7.11 Coal dust alters β-naphthoflavone-

induced aryl hydrocarbon receptor 

nuclear translocation in alveolar 

type II cells   

http://www.particleandfibret

oxicology.com/content/6/1/21 

 

Preventive 

veterinary 

medicine 

2.167 Comparative therapeutic effect of 

toltrazuril, sulphadimidine and 

amprolium on Eimeria bovis and 

Eimeria zuernii given at different 

times following infection in 

buffalo calves (Bubalus bubalis)   

http://www.sciencedirect.co

m/science/article/pii/S016758

7708000044 

 

Journal of 

Toxicology 

and 

Environmen

tal Health, 

Part A: 

2.35 Crystalline Silica is a Negative 

Modifier of Pulmonary 

Cytochrome P-4501A1 Induction 

http://www.tandfonline.com/doi/a

bs/10.1080/15287390801907483?ur

-l_ver=Z39.88

003&rfr_id=ori%3Arid%3Acros2

sref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpub

med&#.VeXZYSWqqko 

Environment

al Health 

  7.98, 

ranked 

Apoptosis and bax expression are 

increased by coal dust in the 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC1570065/ 
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Perspectives 2nd of 

87 

journal

s in 

Toxicol

ogy 

polycyclic aromatic hydrocarbon-

exposed lung  

  

 

Research in 

Veterinary 

Science 

 

1.409  Thymoquinone reduces hepatic 

glucose production in diabetic 

hamsters 

http://www.sciencedirect.com/scie

nce/article/pii/S003452880500007

X 

American 

Journal of 

Respiratory 

Cell and 

Molecular 

Biology 

4.109 Respirable coal dust particles 

modify cytochrome P4501A1 

(CYP1A1) expression in rat 

alveolar cells   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub

med/15072980 

 

 جميع االبحاث والمجالت مسجلة فى قاعدة بيانات سكوبس فى هذا الرابط 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=14324764100 

 

 

b)  الحصول على المشروعات البحثية 

 investigation on theفى المشروع البحثىى بعنىوان:   principal investigatorالباحث الرئيسى -1

mechanisms regulating cytochrome P450 1A1 in pulmonary cells  والىذى تىم اجىرا ه

. تىم نشىر بحىث علمىى دولىى فىى مجلىة 2009-2008فى جامعة ويست فيرجينيا بالواليىات المتحىدة االمريكيىة 

 كالتالى: 7.11ذات معامل تاثير 

Coal dust alters β-naphthoflavone-induced aryl hydrocarbon receptor nuclear 

translocation in alveolar type II cells   

Particle and Fibre Toxicology (impact 7.11). 
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 Effect of LPS-mediated pulmonaryالباحىىث الرئيسىىى  فىىى المشىىروع البحثىىى بعنىىوان  -2

inflammation on CYP1A1 induction in sheep  والىذى تىم اجىرا ه فىى جامعىة ويسىت فيرجينيىا

   Cabdirectتم نشر بحث علمى فى مؤتمر دولى مسجل فى    .2009بالواليات المتحدة االمريكية 

Preliminary study on the effect of pulmonary inflammation mediated by 

lipopolysaccharide endotoxins on cytochrome p4501a1 (CYP1A1) induction in sheep. 

Proc. of the 5th Animal Wealth Research Conf. in the Middle East & North Africa, 

297-314. 

8784http://www.cabdirect.org/abstracts/20123354154.html;jsessionid=025527487D8

ga6ad01a-5-D7A5C67695E8CF21F?gitCommit=4.13.20 

 

الفريق التنفيذى للمشروع  البحثى "تطوير مركىز التميىز للبحىث العلمىى بكليىة الطىب البيطمىرى جامعىة  عضو -3

 7300000مشىىروعات تنافسىىية بقيمىىة  –بنهىىا" والممىىول مىىن وحىىدة ادارة المشىىروعات وزارة التعلىىيم العىىالى 

 مجلة الكلية أبحاث منشورة فى 3رسالة علمية و  2حتى االن. تم نشر  2013منذ  –جنيه مصرى 

 (  تحت عنوان: 2012عضو المشروع البحثى الممول من المركز القومى للبحوث ) -4

 "“Improvement of general health condition and immune status of small 

ruminants using antioxidants’ (The 9th research plan, 2010-2013, No. 9040203 ( 

 بحث علمى  2دكتوراة و  ةتم نشر رسال

" دراسات بالموجات   (  تحت عنوان2014عضو المشروع البحثى الممول من مركز بحوث الصحرا  ) -5

فوق الصوتية وبيوكيميائية على امراض الجهاز البولى والهضمى فى االغنام تحت ظروف الملوحة 

 جارى  –بجنوب سينا " 

من    Auyrvet limitedايورفيت ليميتد الباحث الرئيسى للمشروع البحثى المشترك مع الشركة الهندية -6

 بعنوان: 2015اغسطس 

7- Efficacy Evaluation of Topical Herbal Gel and Herbal Spray In Sub Clinical 

& Clinical Mastitis In Bovines -- جارى 

  Indian Herbsللمشروع البحثى المشترك مع الشركة الهندية انديان هيربس   PI الباحث الرئيسى -8

 Clinico-Therapeutic Evaluation of Livoliv 250  andبعنوان:  2015بد ا من اغسطس 

Rumitone In Treatment Of Various Digestive Disorders And Restoration Of 

Normal Ruminal Function - جارى 

http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1
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http://www.cabdirect.org/abstracts/20123354154.html;jsessionid=025527487D88784D7A5C67695E8CF21F?gitCommit=4.13.20-5-ga6ad01a
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 سىبتمبر  )مىن لجامعىة بنهىا" مسىتودعات االبحىاثلمشروع "منهجية جديدة لتطىوير   PIالباحث الرئيسى -9

 الف جنيه( 100مبلغ ب –اآلن – 2015

 

c)  محلية ودوليةمن جهات  ومنح  جوائز علميةالحصول على : 

 Partnership andحاصىىىل علىىىى جىىىائزة  "مبىىىادرة االنتمىىىا  والشىىىراكة بىىىوزارة التعلىىىيم العىىىالى  -1

Ownership scholarship  اسىس تنافسىية  شهور بالواليات المتحدة االمريكية على 3إلجرا  خوث لمدة

 (2008-2007للباحثين على مستوى اللجامعات المصرية )

على  Islamic Bank Development scholarshipحاصل على جائزة البنك االسالمى للتنمية  -2

( الجرا  بحوث علمية لمدة عام بالواليات 2009-2008اسس تنافسية للباحثين على مستوى الوطن العربى )

 نفقة البنك االسالمى للتنمية بصورة كاملةالمتحدة االمريكية على 

 science and Technologyحاصل على جائزة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية  -3

Development Fund (STDF)  ( الجرا  بحوث علمية 2010على اسس تنافسية للجامعات المصرية )

 الباحثين بالواليات المتحدة االمريكية. أشهر بالواليات المتحدة األمريكية من خال ل برنامج تدريب 6لمدة 

 2015من جامعة بنها فى مجال البحث العلمى والنشر الدولى  العلمى لتميزاحاصل على شهادة  -4

 2016فى مجال البحث العلمى والنشر الدولى من جامعة بنها  العلمى لتميزاحاصل على شهادة  -5

 

d) والدولية العلمية جاناللعضوية  –تحكيم أبحاث دولية  –علمية  انشطة دولية 

محكم باللجنة العلمية الدائمة لترقيىة االسىاتذة واالسىاتذة المسىاعدين بىالمجلس األعلىى للجامعىات المصىرية  -1

 ( 2018-2016الدورة الثانية عشر )

  Tropical animal health and production الدولية مجلةأبحاث دولية فى المحكم  -2

http://link.springer.com/journal/11250 

  Pakistan Veterinary Journal الدوليىىىىىىة مجلىىىىىىةأبحىىىىىىاث دوليىىىىىىة فىىىىىىى المحكىىىىىىم  -3

http://www.pvj.com.pk/ 

 Journal of buffalo science الدولية مجلةأبحاث دولية فى المحكم  -4

2-number-1-science/volume-buffalo-of-http://www.lifescienceglobal.com/journals/journal 

 /Veterinaria Italiana http://www.izs.it/vet_italianaمحكم دولى لمجلة  -5

 Transboundary and Emerging Diseasesمجلة أبحاث دولية فى محكم  -6

http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1
mailto:Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg
http://link.springer.com/journal/11250
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http://www.izs.it/vet_italiana/


                                   

 
                  اجامعة بنه-كلية الطب البيطرى - طب الحيوان أستاذ ورئيس قسم –غانم د محمدى / محم أ.داتية الذالسيرة  

7 
http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1                     Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg  

 Journal of Animal Science Advancesمحكم ابحاث دولية فى مجلة دولية متخصصة  -7

pemed.org/index.php?nid=28&jid=72http://www.sco 

 Journal of Livestock Productionمجلة أبحاث دولية فى محكم  -8

 International Journal of Veterinary science and مجلىىةأبحىىاث دوليىىة فىىى محكىىم  -9

Medicine 

 International journal of Agriculture Sciencesمحكم دولى لمجلة  -10

 Sansماليزيىىا  –ماليزيىىا  سهيئىىة التىىدريس للتعيىىين بجامعىىة سىىانات اعضىىا  محكىىم دولىىى لتقيىىيم ملفىى -11

Malaysia University 

 جامعة االنبار بالعراق –محكم خارجى البحاث ترقية االساتذة  -12

  Environmental mutagen society  للتحور البيئى عضو الجمعية  االمريكية  -13

  Egyptian Cattle disease Society مراض الماشيةعضو الجمعية المصرية أل -14

 Journal of Animal Scienceعضىىو المجلىىس العلمىىى االستشىىارى للمجلىىة الدوليىىة  -15

Advances 

 Veterinary and Animalبقواعىىد بيانىىات السىىيفير  المجلىىة الدوليىىة تحريىىرعضىىو هيئىىة  -16

Science journal 

 ha J. Applied Benمجلىىة بنهىىا للعلىوم التطبيقيىىةيىىة " عضىو هيئىىة التحريىىر للمجلىة الدول -17

”Science 

اجسىتير فىى انشطة خاصة بلجنة المعادالت بالمجلس األعلىى للجامعىات: فحىص معادلىة لدرجىة الم -18

-10بتىىاريخ  –سىىودانى الجنسىىية  –يىىة خاصىىة بالطالىىب سىىيمون سىىيانج االمىىراض الباطنىىة والمعد

202016 

 

 

a)  كاديمية متنوعة: أدارية وإتولى مواقع 

 2015جامعة بنها منذ ديسمبر  –ة الطب البيطرى رئيس قسم طب الحيوان بكلي -1

 حتى حينه 2016 -نائب المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة بنها -2

 2014الى   2009 منكلية الطب البيطرى   -مدير المستشفى البيطرى التعليمى  -3

 الكفا ة التنظيمية والمهارات القيادية: ثانيا
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  هحتى حين 2012منذ   جامعة بنها –مدير مركز التعلم اإللكترونى  -4

 حتى حينه 2013منذ  كلية الطب البيطرى –علومات مدير وحدة تكنولوجيا الم -5

الممددول مددن ” مدددير مشددروم ه منهجيددة جديدددة لتطددوير مسددتودعات األبحدداث بجامعددة بنهددا -6

 حتى حينه 2015من سبتمبر   صندوق البجوث العلمية

  2013 -جامعة بنها  -كلية الطب البيطرى –نائب مدير وحدة ضمان الجودة  -7

  2013جامعة بنها منذ  –ضمان الجودة  عضو الفريق التنفيذى بمركز -8

 Higher committee of worldعضددو اللجنددة العليددا للتصددنيى العددالمى للجامعددات -9

Academic Ranking  حتى حينه 2015 فبراير منذ 

الفصددل الدراسددى  –جددودة ومراقبددة األ ذيددة   برنددام طددالب بكددالوريو   رئدديس كنتددرول -10

 2015-2014و عام  2014-2014الصيفى لعام 

 2016-2014عضو كنترول الماجستير بالكلية  -11

 

b) المشروعات التطويرية والخدمية 

 2006 – عضو مشروع "استخدام االشعة التشخيصية الحديثة فى التعليم الطبى البيطرى" -1

 االن( -2012جامعة بنها ) -مدير مشروع انتاج واتاحة المقررات اإللكترونية  -2

 االن(-2013جامعة بنها ) –وجية  بكلية الطب البيطرى لومدير مشروع انشا  وحدات للخدمات التكن  -3

 2007 – جامعة بنها –بكلية الطب البيطرى   QAAPعضو مشروع انشا  وحدة ضمان الجودة واالعتماد -4

-2009 جامعىة بنهىا –بكليىة الطىب البيطىرى    CIQAPعضومشروع التحسين المستمر والتاهيىل لالعتمىاد -5

2012 

 2015الى  2012لتنفيذية بمركز ضمان الجودة بجامعة بنها من عضو  مشروع متابعة الخطة ا -6

عضو فريق الدعم الفنى والمتابعة والتقييم لمشروعات التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد بىالمجلس األعلىى  -7

 2015الى   2010للجامعات من 

الىى الوقىت  2011ترونى مىن عضو اللجنة التنفيذية لمشروعات التعلم اإللكترونى بالمركز القومى للتعلم اإللك -8

 الحالى

)إدارة  2015الىى  2010عضو واستشارى الجودة واإلعتماد بمشروعات التطوير بوزارة التعلىيم العىالى مىن  -9

 (Management of supporting Excellence دعم التميز
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قىىت الىىى الو 2009 مىىن بجامعىىة بنهىىا  E-Portalق المركىىزى لمشىىروع انشىىا  البوابىىة الرقميىىةيىىعضىىو الفر -10

 http://www.portal.bu.edu.eg/portal_site/index.php/central-teamالحالى 

"تحسين االدا  التناسلى واالنتاجى لحيوانات المزرعة بقرية ميت كنانة" بالتعىاون الخدمى  مشروع العضو  -11

 ج تنمية القرية المصريةمع برنام

 .2008-2007عضو اللجنة القومية لمتابعة وتقييم البرامج الجديدة بالجامعات المصرية  -12

 جامعة بنها -عضو المجلس االستشاري للجودة واالعتماد بكلية الطب البيطري -13

c) والتطوير االكاديمي هيل لإلعتمادأضمان الجودة والت نشطة فى مجالاأل 

ى والمتابعىىة والتقيىىيم بىىادارة برنىىامج التطىىوير المسىىتمر والتاهيىىل لالعتمىىاد الىىدعم الفنىى فريىىقعضىىو  .1

 2013الى  2010منذ  وزارة التعليم العالى المصرية –  PCIQAبالمجلس االعلى للجامعات

بىىادارة دعىىم التميىىز التابعىىة لوحىىدة ادارة المشىىروعات  الىىدعم الفنىىى والمتابعىىة والتقيىىيم فريىىقعضىىو  .2

 2015الى  2013ى منذ بوزراة التعليم العال

والتىىى تىىم تنفيىىذها  CIQAPعضىىو لجنىىة اسىىتالم مشىىروعات التطىىوير المسىىتمر والتأهيىىل لالعتمىىاد .3

 2012بالمرحلة الثانية لتطوير التعليم بمؤسسات التعليم العالى حتى 

 QAAP2 عضو لجنة إستالم مشروعات إنشا  نظام داخلى للجودة بكليات الجامعات المصرية .4

 2013 جامعة بنها –ضمان الجودة بكلية الطب البيطرى  وحدة نائب مدير .5

 جامعة بنها –عضو فريق مشروع التطوير المستمر والتاهيل لالعتماد بكلية الطب البيطرى  .6

 لتاهيل الكليات لالعتماد المراجعة الداخلية بمركز ضمان الجودة بجامعة بنهالجنة عضو  .7

  (2011 والبيطرى جامعة الزقازيق )مايعضو لجنة زيارة المحاكاة لالعتماد لكلية الطب  .8

 (2012جامعة القاهرة )مايو  –عضو لجنة زيارة المحاكاة لالعتماد لكلية الطب البيطرى  .9

واعىداد ملىف االعتمىاد الخىا   منسق المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية للتاهيل لالعتماد بالكليىة .10

 2013تقدمت به الكلية لالعتماد فى مايو  بالمعايير االكاديمية والبرامج والمقررات والذى

جامعىة  -اعداد الدراسة الذاتية الخاصة بالمعايير االكاديمية والبرامج والمقررات بكلية الطب البيطرى .11

 بنها

 المقررات  البرامج و توصيف وتقاريرلمراجعة جامعة بنها  –بكلية الطب البيطرى داخلى  مراجع .12

على كيفية اسىتيفا  نمىاذج توصىيف  جامعة بنها –الطب البيطرى بكلية  تدريب أعضا  هيئة التدريس .13

 المقررات واعداد خرائط المنهج والمصفوفات المختلفة 
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تدريب أعضىا  هيئىة التىدريس بكليىة الطىب البيطىرى علىى كيفيىة اعىداد الخطىة التطويريىة والتحسىين  .14

 المستمر فى تقارير البرامج والمقررات

جامعة بنها مىع اعىداد برنىامج الكترونىى لتنفيىذ  –لية الطب البيطرى رئيس لجنة استبيانات الطالب بك .15

 وتحليل هذه االستبيانات

 اعداد دراسة عن احتياجات سوق العمل وربطها بالبرامج التعليمية بالكلية .16

 اعداد دراسة عن امكانية اضافة برامج جديدة للكلية .17

 جامعة بنها –اعداد دراسة عن تطوير البحث العلمى بكلية الطب البيطرى  .18

 المشاركة فى اعداد الخطة االستراتيجية لكلية الطب البيطرى .19

اعىىداد الخطىىة " و قميىىة المشىىاركة فىىى التخطىىيط االسىىتراتيجى لجامعىىة بنهىىا تحىىت محىىور "جامعىىة .20

  2022-2016جامعة بنها للفترة من لاالستراتيجية 

 2016معة بنها منذ قواعد البيانات واالعالن والتوثيق بمركز ضمان الجودة جامدير وحدة  .21

 2016عضو المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة بجامعة بنها منذ  .22

 :لكليات الطب البيطري على مستوي الجمهورية المراجعة الخارجية   

 جامعة قناة السويس )تم اعتماد الكلية( –مراجع خارجى لكلية الطب البيطرى  •

 جامعة دمنهور –مراجع خارجى لكلية الطب البيطرى  •

 )تم اعتماد الكلية( جامعة مدينة السادات –مراجع خارجى لكلية الطب البيطرى  •

 مراجع خارجى لكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق )تم اعتماد الكلية( •

 :لكليات جامعة بنها المراجعة الداخلية   

الل مركىىز المراجعىىة الداخليىىة للمعىىايير االكاديميىىة والبىىرامج والمقىىررات لكليىىات جامعىىة بنهىىا مىىن خىى •

 (2015-2014كلية( ) 14ة واعداد تقرير مجمع لكل كلية )عددامعضمان الجودة بالج

جامعىة  –المراجعة الداخلية للمعايير االكاديمية والبىرامج والمقىررات لكليىة الحاسىبات والمعلومىات  •

 بنها

 بنهاجامعة  –المراجعة الداخلية للمعايير االكاديمية والبرامج والمقررات لكلية اآلداب  •

 جامعة بنها –المراجعة الداخلية للمعايير االكاديمية والبرامج والمقررات لكلية العلوم  •

 ممتحن خارجى   
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-مدينىىة السىىادات-الزقىىازيق-دمنهىىور-أسىىوان-أسىىيوط-خىىارجى لكليىىات الطىىب البيطىىرى جامعىىة القىىاهرة نممىىتح

 المنصورة-كفر الشيخ-بنى سويف-االسكندرية

 

d) وتطوير التعليم واإلعتماد الجودةبخاصة  تدريبية و ورش عمل ودورات مؤتمرات 

" بعنىوان   AROQAللمؤسسة العربيىة لضىمان الجىودة فىي التعلىيمالسنوي الثامن  المؤتمر الدولي .1

 .2016ديسمبر  2-1يروت ب –الجامعة االمريكية  – تفعيل جودة التعليم على المستوى االقليمي"

QS  th12البريطانيىة للتصىنيف العىالمي للجامعىات  لمؤتمر الىدولي الثىاني عشىر لمؤسسىة كيىو إسا .2

APPLEاالتجاهات الحديثة فى التعليم العالي فى اسيا والهادي الفر  والتحديات : 

 New directions in Asian-Pacific Higher Education: Challenges and 

opportunities 2016نوفمبر  24-22 – المقام بكواال لمبور ماليزيا 

نحىو نقلىة نوعيىة بعنوان " القومية لضمان جودة التعليم واالعتماداع التعليم العالى بالهيئة مؤتمر قط .3

بجامعىىة القىىاهرة وحضىىور مناقشىىات المعىىايير الجديىىدة  ى" قاعىىة االحتفىىاالت الكبىىرفىىى التعلىىيم العىىالى

 2015-5-25 – معيار( 13لالعتماد )

اد بجامعىة بنهىا بقاعىة المىؤتمرات بكليىة الهيئىة القوميىة لضىمان جىودة التعلىيم واالعتمىورشة عمىل  .4

 .2009سبتمبر  9-7التجارة بعنوان "مفاهيم معايير جودة التعليم واالعتماد" 

الهيئة القومية لضمان جودة التعلىيم واالعتمىاد مىع جامعىة بنهىا بقاعىة المىؤتمرات بكليىة مل عورشة .5

 .2009سبتمبر  9-7عالي""معايير و اجرا ات االعتماد لمؤسسات التعليم ال التجارة بعنوان

بمجمىع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد مع جامعة بنها بقاعة المىؤتمرات ورشة عمل  .6

 11-7" دورة التقىىويم الىىذاتي المؤسسىىي لمؤسسىىات التعلىىيم العىىالي" بعنىىوانالكليىىات بجامعىىة بنهىىا 

 . 2009نوفمبر   

بمجمىع االعتماد مع جامعة بنها بقاعة المىؤتمرات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وورشة عمل  .7

" دورة المراجعة الخارجية لمؤسسىات التعلىيم العىالي والىدورة المتقدمىة  بعنوان الكليات بجامعة بنها

 . 2009نوفمبر  18- 14نماذج المحاكاه للمراجعة الخارجية" من  –للمراجعين الخارجيين 

جامعىة  –بقاعة المناقشات بكلية الطب البيطرى ورشة عمل عن "اليات المراجعة الداخلية"   .8

 . 2009-11-24بنها 
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ورشة عمل عىن " حفىو وتىداول واسىتدعا  الوثىائق باسىتخدام قواعىد البيانىات"  بنىادى التكنولوجيىا  .9

 . 2009-12-15جامعة بنها  –بكلية الطب البيطرى 

لحمايىة الملكيىة الفكريىة  ورشة عمل عن "حقوق الملكية الفكرية" بالتعاون مع جهاز نقطىة االتصىال .10

  2009-10-22جامعة بنها  –بقاعة المناقشات بكلية الطب البيطرى 

 ورشة عمل عن "اعداد ملف الدراسة الذاتية" بقاعة مجلس كلية الطب البيطرى  .11

ورش العمل عن "استخدام المخرجات التعليمية المسىتهدفة لتغطيىة اسىئلة االمتحىان" بقاعىة مجلىس  .12

 . 2010مارس  3-2جامعة بنها فى الفترة من – كلية الطب البيطرى

 جامعة بنها  –اعداد دراسة عن تطوير البحث العلمى بكلية الطب البيطرى  .13

 2014الى  2010المشاركة فى اعداد الخطة االستراتيجية للكلية من  .14

اعىىىداد برنىىىامج الكترونىىىى لتحليىىىل نتىىىائج تقىىىويم البىىىرامج والمقىىىررات والعمليىىىة التعليميىىىة مىىىن خىىىالل  .15

 استبيانات الطالب

 رئيس لجنة االستبيانات الخاصة بتقويم البرامج والمقررات والعملية التعليمية بالكلية .16

عضو اللجنة العلمية المشرفة عل المؤتمر الطالبىى الثالىث "نحىو األفضىل فىى التعلىيم والىتعلم" الىذى  .17

 2013ريل اب 22جامعة بنها فى  –عقد بمدرج االحتفاالت بكلية الطب البيطرى بمشتهر 

المراجعة الداخلية للمعايير االكاديمية والبرامج والمقررات لكليات جامعة بنها من خالل مركز ضىمان  .18

 (2015-2014كلية( ) 14واعداد تقرير مجمع لكل كلية )عدد بالجامعةالجودة 

 

e)  للجامعة كعضو باللجنة العليا للتصنيف العالمىلمى ابالتصنيف العانشطة خاصة 

-2-16بتاريخ  120لعليا للتصنيف العالمى بجامعة بنها بقرار مجلس الجامعة رقم  عضو اللجنة ا .1

 لالستفادة من الخبرات فى مجال التصنيف الدولى للجامعات   2015-2-23الى  و الممتد 2015

بتاريخ  136بقرار مجلس الجامعة رقم   QS Starمتابعة تصنيف كيو إس البريطانى عضو لجنة  .2

 ملفات التقدم لتصنيف الكيو إس البريطانى. لمتابعة 30-5-2016

المشاركة الفعالة فى ورش عمل خاصة بمعايير تقييم وتصنيف الجامعات )معايير الكيو إس - .3

 2015-8-18يا باالسكندرية جباالكاديمية العربية للعلوم والتكنولو (البريطانى

http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1
mailto:Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg


                                   

 
                  اجامعة بنه-كلية الطب البيطرى - طب الحيوان أستاذ ورئيس قسم –غانم د محمدى / محم أ.داتية الذالسيرة  

13 
http://www.bu.edu.eg/staff/mohamedghanem1                     Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg  

اشوين  لجامعات بحضوروملتقى كيو إس للتصنيف العالمى ل المشاركة الفعالة فى سيمينار - .4

بجامعة بنها  Stars systemفرنانديز مدير العالقات العامة بمؤسسة كيوإس نظام التقييم بالنجوم 

 2015-8-20بناريخ 

تصنيف كيو اس  –المشاركة بالتدريب على التصنيف العالمى للجامعات )تصميف شنغهاى الصينى  .5

جامعة الدمام –العضا  هيئة التتدريس  تصنيف ويبوميتركس االسبانى( –والتايمز البريطانى 

 (2014المملكة العربية السعودية )مايو 

االربع  ومؤشراتهتدريب أعضا  هيئة التدريس جامعة بنها على معايير ويبوميتركس االسبانى  .6

 حتى حينه 2014التميز البحثى( من خالل ورش عمل دورية منذ  –التواجد  -التاثير –)االنفتاح 

احثين الحاصلين على مشروعات بحثية من صندوق البحوث العلمية بجامعة بنها تدريب شباب الب .7

على معايير تصنيف كيو اس البريطانى واليات قياس مردود البحوث العلمية المستخرجة من 

ورشة عمل بكلية –يف العالمى لجامعة بنها فى هذا التصنيف نالمشروعات البحثية فى رفع التص

 (2015-9-9الطب البيطرى)

من خالل  ورشة عمل "احدث السبل والتقنيات الخاصة بالمحافظة على النزاهة واالمانة االكاديمية .8

اكتوبر  18التى نظمها المجلس االعلى للجامعات مع شركة تكنوليدج فى   "Turnitinبرنامج  

2015. 

 

f) االنشطة الخاصة بتطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع  

 تعليمي والتدريس: )أ( النشاط ال

المشىىاركة فىىي أعمىىال التىىدريس واإلمتحانىىات للمقىىررات النظريىىة والعمليىىة لمىىادة األمىىراض الباطنىىة لطىىالب  .1

 الفرقتين الرابعة والخامسة بالكلية . 

 المشاركة في تجهيز الرحالت العلمية واإلشراف عليها لطالب الفرقتين الرابعة والخامسة بالكلية . .2

 ي التدريب الصيفي وتدريب الطالب عملياً . المشاركة الفعالة ف .3

المشىىاركة فىىي أعمىىال التىىدريس واإلمتحانىىات للمقىىررات النظريىىة والعمليىىة لمىىادة األمىىراض الباطنىىة لطىىالب  .4

 الدراسات العليا في الكلية . 

 المشاركة في االمتحانات الشفهية لمادة األمراض الباطنىة لطىالب الفىرقتين الرابعىة والخامسىة فىي جامعىات .5

 .  السادات( -دمنهور –االكندرية  –أسيوط –)القاهرة  أخرى
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 بالقسم . (  13دكتوراه-20)ماجستير الرسائل العلمية علىالمشاركة في اإلشراف  .6

 المشاركة فى القوافل التعليمية الخاصة بتدريب الطالب. .7

 رئيس الكنترول الصيفى لطالب برنامج جودة ومراقبة األغذية .8

 المناهج العلمية الجامعية وتطويرها :)ب( المشاركة في وضع 

المشاركة في تحديث وتطوير المادة النظريىة والعمليىة المقدمىة لطىالب الفىرقتين الرابعىة والخامسىة بالكليىة  .1

لمادة األمىراض الباطنىة عىن طريىق المشىاركة وحضىور النىدوات الخاصىة بتطىوير التعلىيم الجىامعي وإعىداد 

 يام بتدريسها . المقررات الدراسية الخاصة بها والق

 3مىذكرات نظريىة و 4) المشاركة في إعداد المذكرات العملية والنظرية لطالب الفرقتين الرابعىة والخامسىة  .2

 . مذكرات عملية(

 . الخاصة بالدراسات العليا بالقسم المشاركة في إعداد المقررات الدراسية .3

 المشاركة في إعداد الخطط البحثية بالقسم . .4

لطىالب والصىور والفيىديوهات التعليميىة للمحتىوى العلمىى CDs سىطوانات المدمجىة المشاركة فىى عمىل اال .5

 الفرقتين الرابعة والخامسة.

لمادة األمراض الباطنة للفرقتين الرابعىة  course specificationتوصيف للمقررات  اعدادالمشاركة في  .6

 . وبرامج ومقررات الدراسات العلياوالخامسة 

لمىادة األمىراض   Program ad Course reportsقىررات مالالبىرامج ور تقىاريإعىداد المشىاركة فىى  .7

 .دكتوراه(-ماجستير-والدراسات العليا )دبلومالباطنة للفرقتين الرابعة والخامسة 

للفىىرقتين الرابعىىة والخامسىىة المشىىاركة فىىى اعىىداد االجابىىات النموذجيىىة المتحانىىات مىىادة االمىىراض الباطنىىة  .8

 .وامتحانات الدراسات العليا

 تصميم الموقع االلكترونى لقسم طب الحيوان على الشبكة الدولية للمعلومات .9

ليىتم تدريسىة لطىالب الفرقىة  تحويل مقرر االمراض الباطنة للحيوانات المنزلية والبرية الى مقىرر الكترونىى .10

 فصل دراسى اول –الرابعة 

 المجتمعيةالخدمات دارية واالنشطة اإل -جـ

والمشىاركة فىى تطىوير  2014حتىى  جامعة بنهىا –لتعليمى بكلية الطب البيطرى مدير المستشفى البيطرى ا  -1

القوافل البيطرية والتىدريب الصىيفى والميىدانى لطىالب والمشارمة في  واعتماد الئحة للمستشفى المستشفى
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مرحلىىة البكىىالوريوس مىىع إنشىىا  موقىىع للمستشىىفى علىىى االنترنىىت لتعظىىيم دورهىىا فىىى العمليىىة التعليميىىة 

المشاركة فىى فاعليىات االسىبوع االقليمىى االول والثىانى والتالىث والرابىع والخىامس  -  يب اإلكلينيكىوالتدر

 لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادس

ورشىة عمىل للطىالب واعضىا  هيئىة التىدريس  80جامعة بنها وعقد اكثر من بمدير مركز التعلم اإللكترونى  -2

  وتفعيل المقررات اإللكترونيةنتاج لنشر ثقافة التعلم اإللكترونى وا

نائب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية والمشاركة فى إعداد ملف إعتماد الكلية من الهيئىة القوميىة لضىمان  -3

 جودة التعليم واإلعتماد

رفىع السىيرة الذاتيىة العضىا  هيئىة التىدريس علىى بالكلية والمشىاركة فىى مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات  -4

ودعىىىم الخىىىدمات التكنولوجيىىىة للطىىىالب واالداريىىىين والتىىىدريب علىىىى اسىىىتخدام تكنولوجيىىىا  بورتىىىال الجامعىىىة

 والبحثية وخدمة المجتمع العملية التعليمية وتطوير المعلومات لتحسين

لمتابعىة تنفيىذ المشىاركة المجتمعيىة وادا  الوحىدات  عضو لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليىة -5

 طالب فى االسابيع االقلليمية بالتعاون مع ادارة جامعة بنهاوالتدريب الميدانى لل

 عضو لجنة سئون التعليم والطالب بالكلية والمشاركة في اعداد الئحة جديدة لبرنامج البكالوريوس -6

بمىا عضو مجلس ادارة وحدة االشعة التشخيصية لتقديم خدمات بحثية للباحثين مىن داخىل الكليىة وخارجهىا  -7

 ية الموارد الذاتية للكليةيحقق ويساهم فى تنم

المشاركة في الدورة التدريبية عن حمايىة الثىروة الحيوانيىة مىن األمىراض الوبائيىة التىى عقىدت بمقىر كليىة  -8

جامعة بنها للمهندسين الزراعيين بمحافظة القليوبية مع مديرية الزراعة بالقليوبية خالل الفترة  –الزراعة 

 .  2006يونيو  18/22من 

الدورات التدريبية التى تقيمها إدارة التدريب بالهيئة العامة للخىدمات البيطريىة والقيىام بالقىا  المشاركة في  -9

 األتية : والدورات التدريبية  المحاضرات

a.  األمراض التى تصيب الجهاز التنفسي والهضمى وذلك بمركز التدريب البيطرى بسرس الليان فىي

 .  10/5/2007إلي  28/4/2007البرنامج التدريبي المنعقد في الفترة من 

b.  المسىىببات المعديىىة لالسىىهال واالمىىراض الوبائيىىة وانمىىاط انتشىىارها وطىىرق مقاومتهىىا وذلىىك فىىى

إلىىي  9/7/2007البرنىىامج التىىدريبى التخصصىىى بمركىىز التىىدريب البيطىىرى بامبابىىة فىىي الفتىىرة مىىن 

21/6/2007  . 
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c. با  البيطريين بمشتول السىوق إستخدام السونار فى تشخيص االمراض الباطنة بمركز تدريب االط

(17-2-2013) 

d.  ينىىىاير  14-9دورة االمىىراض الباطنىىة بمركىىز تىىىدريب االطبىىا  البيطىىريين بمشىىىتول السىىوق )مىىن

2016) 

e.  تىدريب االطبىا  البيطىريين بمشىتول تشخيص االمراض الباطنة باستخدام الموجات فىوق الصىوتية

 2016 السوق

زا الخنىازير بمىدارس االبتىدائى واالعىدادى والثىانوى بمديريىة المشاركة فى حملة التوعية بمرض انفلوان-3 -10

 .2009التربية والتعليم بالقليوبية اكتوبر ونوفمبر 

 

 العلمية:  وورش العمل المؤتمرات والندوات

 )أ( المؤتمرات العلمية : 

 2004ابريىل م 21-31المؤتمر العلمي الثالث بكلية الطب البيطرى بالسادات جامعة المنوفية في الفترة مىن  .1

 تحت عنوان )الطب البيطرى واألفاق الستقبلية لتنمية الثروة الحيوانية( . 

جامعىىة الزقىىازيق/فرع بنهىىا  المنعقىىد بمدينىىة بنهىىا  –المىىؤتمر العلمىىي االول لكليىىة الطىىب البيطىىرى بمشىىتهر  .2

  م تحت عنوان )الطب البيطرى وقاية وتنمية( .2004سبتمبر  4– 1ورأس سدرخالل الفترة من 

 م .  2006نوفمبر  23-21المؤتمر العلمي الدولى الرابع لكلية الطب البيطرى باإلسماعيلية في الفترة من  .3

ديسىمبر  6-5المؤتمر العلمي الدولى والذى نظمته الشعبة البيطرية بالمركز القومي للبحوث في الفتىرة مىن  .4

 بالقاهرة .  2006

– 25جامعة بنها والذى عقىد فىي الفتىرة مىن  –طرى بمشتهر الثاني لكلية الطب البيالدولى المؤتمر العلمي  .5

 في مدينتي بنها وراس سدر . 2007يناير  28

جامعة بنها والذى عقد فىي الفتىرة مىن ينىاير  –الثالث لكلية الطب البيطرى بمشتهر الدولى المؤتمر العلمي   .6

 في مدينتي بنها وراس سدر . 2009فبراير  1– 29

 –لبيطرى بكلية الطىب البيطىرى بجامعىة العلىوم الزراعيىة والطىب البيطىرى بىالزاى االدولى المؤتمر العلمى  .7

 . 2009يونيو  5-4رومانيا فى الفترة من 
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ن " الطىىب البيطىىرى وامىىن بنهىىا تحىىت عنىواجامعىة  –المىؤتمر العلمىىى الىىدولى الرابىع لكليىىة الطىىب البيطىىرى  .8

 .2011فبراير  4-2الغذا " فى الفترة من 

ة ليىىدولى الخىىامس بعنىىوان" الثىىروة الحيوانيىىة فىىى الشىىرق االوسىىط وشىىمال افريقيىىا" بكالمىىؤتمر العلمىىى الىى .9

 2012اكتوبر  3-1الزراعة جامعة القاهرة فى الفترة من 

درالية لىدول البحىر المتوسىط إلنتىاج وأمىراض المجتىرات بكليىة الطىب يللجمعية الفالمؤتمر الدولى العشرين  .10

  2013فبراير  22-19جامعة أسيوط فى الفترة من  –البيطرى 

 –كليىة الطىب البيطىرى  –المؤتمر العلمى االول لشباب الباحثين تحت شىعار المسىتجدات فىى البحىث العلمىى  .11

 2013مارس  –جامعة بنها 

تحىت عنىوان  جامعىة بنهىا –كليىة الطىب البيطىرى – المؤتمر العلمى األول لقسم أمراض األسىماك ورعايتهىا .12

 2013-5-15 –االسماك ورعايتها" "التعليم والتعلم فى مجال امراض 

 – وزارة التعلىىيم العىىالى ووزارة االتصىىاالت -مىىؤتمر التعلىىيم اإللكترونىىى ودوره فىىى دعىىم التعلىىيم فىىى مصىىر .13

 2014ديسمبر  14  -القرية الذكية

جامعة بنها تحىت عنىوان "ااالسىتثمار البيطىرى فىى  –المؤتمر العلمى الدولى الخامس لكلية الطب البيطرى  .14

 2015يوليو  30-27صحة لالنسان" فى الفترة من قطاع ال

المقىام بجامعىة بنىى سىويف فىى الفتىرة مىن  المؤتمر العلمي األول للسىرقات العلميىة فىي األوسىاط األكاديميىة .15

 .تحت شعار"الظاهرة ومعالجتها" 2015نوفمبر  17-18

المكتبات العليمة فى االلفية المؤتمر العلمى األول للمكتبات والمعلومات بجامعة بنها تحت عنوان "تحديات  .16

الثالثة" للمشاركة بورقة بحثية بعنوان "دراسة مقارنة بين التعلم اإللكترونى التعاونى والتشاركى" المقام 

 .2015نوفمبر  25-24بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة بنها فى الفترة من 

الخبىرات" تحىت شىعار -التطىورات-بيئىاتيم عىن  بعنىوان "التعلىيم عىن بعىد.. الالمؤتمر الىدولى الثالىث للتعلى .17

 21-20فىى الفتىرة مىن بالتعىاون مىع اتحىاد الجامعىات العربيىة  سىويف   بجامعىة بنىى "تكاملية ام تنافسية"

 2015ديسمبر 

 European Standards and Guidelinesداة للتغير "معايير الجودة االوروبية: كأالمؤتمر الدولى  .18

as a tool for change2016مارس  15-14ى مدينة أمستردام بهولندا فى الفترة من " المقام ف  

" والمقام بمقر الجامعة Eduvation2016لمؤتمر األول لتكنولوجيا التعليم والتدريس وريادة األعمال "ا .19

 .2016إبريل عام  2-1األمريكية بالتحرير"الحرم اليوناني" أيام 
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المقام بكلية  الحيويةفى المجال الزراعى والحيوانى  يالتطبيقات التكنولوجلث ى الدولى الثامالمؤتمر العل .20

 .2016ابريل  9 - 5في الفترة جامعة بنها  –الزراعة 

: (seroالمىؤتمر العلمىىي السىابع لكليىىة التربيىىة بالتعىاون مىىع مؤسسىىة التربيىة الخاصىىة والتأهيىىل ) .21

ديات "دمىىىىج وتمكىىىىين األشىىىىخا  ذوي االحتياجىىىىات الخاصىىىىة فىىىىي التعلىىىىيم والمجتمىىىىع .. التحىىىى

 ةبقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامع 2016يوليو  11إلى  10ي الفترة من ف والممارسات"

 )ب( الندوات العلمية :

تحت  7/11/2007المشاركة فى الندوة العلمية المقامة بكلية الطب البيطرى بمشتهر يوم الثالثا  الموافق  .1

اض المعدية فى الماشية" وذلك بالقا  عنوان:"العالجات الحديثة المراض الجهاز الهضمى وبعض االمر

 محاضرة بعنوان:"اهم اسباب امراض المعدة وتأثيرها على صحة الحيوان"

 19/4/2004المشاركة بالقا  محاضرة فى الندوة العلمية التى نظمتها كلية الطب البيطرى بمشتهر بتىاريخ  .2

 وعنوانها )تطبيقات علي االرتباط الفلورسنتي الموضعي(.

"Applications of Fluorescent in Situ Hybridization" 

وعنوانهىا )تطبيقىات  19/4/2004مقرر الندوة العلميىة التىى نظمتهىا كليىة الطىب البيطىرى بمشىتهر بتىاريخ  .3

 علي االرتباط الفلورسنتي الموضعي(.

 25/11/2007المشاركة فى الندوة العلمية التى نظمتهىا كليىة الطىب البيطىرى بمشىتهر يىوم االحىد الموافىق  .4

 المشكلة وابعادها". –تحت عنوان "حمى الوادى المتصدع 

عىن أنفلىونزا الطيىور والتىى  14/12/2005الندوة العلمية التى نظمتها كلية الطب البيطرى بمشتهر بتاريخ  .5

 عقدت في رحاب الكلية.

يىوم االثنىين جامعىة بنهىا  –المشاركة بالقا  محاضرة فى الندوة العلميىة التىى اقيمىت بكليىة الطىب البيطىرى  .6

 تحت عنوان: 3/3/2008الموافق 

"Experimental Design in Veterinary Medicine" 

الندوة العلمية التى نظمتها كلية الطب البيطرى بمشتهر عن )اإلدمان وأثره علي الشباب( والتى عقىدت فىي  .7

   2005./15/4رحاب الكلية في 

شتهر باالشتراك مع الجمعية الخيرية لرعاية الىدواب فىي الندوة العلمية التى نظمتها كلية الطب البيطرى بم .8

مصىىر تحىىت عنىىوان )أسىىس الرفىىق بىىالحيوان ودور الجمعيىىة الخيريىىة لرعايىىة الىىدواب ودورهىىا فىىي تنميىىة 

 .  27/4/2005المجتمع( وذلك بتاريخ 
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مىاد فىى المشاركة فى فعاليىات النىدوة التىى اقيمىت بكليىة الطىب البيطىرى بمشىتهر عىن توكيىد الجىودة واالعت .9

 :الطب البيطرى

"Quality Assurance and Accreditation in Veterinary Medicine" 

 وبائيىةجامعىة بنهىا تحىت عنىوان " –المشاركة فى فعاليات الندوة العلمية التى اقيمت بكلية الطب البيطىرى  .10

 2012-3-14القالعية " بتاريخ  ىالحم

-28الىذى اقىيم بجامعىة بنهىا بتىاريخ  مجال ضمان الجىودةلملتقى األول لمشروعات المشاركه الطالبية فى ا .11

4-2013 

  Erasmus plusحضور ندوة وحلقة نقاش بعنوان "مشروعات برنامج االتحاد االوروبى للتعليم العىالى  .12

 كلية الزراعة بجامعة بنها –قاعة المؤتمرات  – 2014-12-16الثالثا  

 الداد -ة االلمانيةحضور ندوة وحلقة نقاش بعنوان "منح مشروعات الهيئ .13

  Scholarship programs of the DAAD   

 جامعة بنها –قاعة بنك مصر  – 2016-2-28 الخميس

 

 الدورات التدريبية وورش العمل :  -جـ 

«. كيفية بنا  بيئة بحثية وتعليمية تفاعلية آمنة عمل بعنوان "ورشة قة عمل فى ربولمشاركة ا .1

How to build a resilience mobile cloud computing system for research 

and education 2017مايو  17-16لتعليم العالي ديمية البحث العمي بالتعاون مع اباكا. 

التعريف وكيفية كتابة المشروعات "ورشة عمل باالشتراك مع المجلس الثقافي البريطاني بعنوان  .2

" لمجلس الثقافي البريطاني ومردود ذلك علي الباحث والجامعةالممولة من صندوق نيوتن مشرفة با

 2016مايو  5بتاريخ 

 Supporting Higherفى ورشة عمل "دعم اصالح التعليم العالى فى مصر"المشاركة  .3

Education Reforms in Egypt" والسفارة  بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى

  2016مايو  25ة البريطانية وجامعة االسكندري

المشاركة الفعالة فى ورشة عمل عن "مشروعات برنامج االتحاد االوروبى للتعليم العالى  .4

Erasmus Plus  جامعة بنها – بمقر قاعة المؤتمرات بكلية الزراعة 2014-12-16بتاريخ 

س جون كافانو المدير التنفيذى ورئياألمريكى لمى االمشاركة فى ورشة عمل بحضور الخبير الع .5

تحت عنوان والخبير في شئون التعليم العالي، واشنطن بالعاصة االمريكية اتحاد الجامعات 
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التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي، واقتراح حلول حول كيفية تحسين تلك المؤسسات "

 2016/02/24. وذلك يوم األربعا  الموافق "لجعلها أكثر قدرة على المنافسة عالميا

القا  عرض تقديمى فى ورشة العمل "دعم متابعة المشروعات البحثية لشباب الباحثين المشاركة ب .6

بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة بشبرا  والقا  محاضرة   2016-1-19بجامعة بنها" الثالثا  

 بعنوان: المنهجية العلمية لكتابة المشروعات البحثية الممولة من صندوق البحوث بالجامعة"

قا  عرض تقديمى فى ورشة العمل "دعم متابعة المشروعات البحثية لشباب الباحثين بجامعة المشاركة بال .7

بمقر مجلس كلية الطب البيطرى  والقا  محاضرة بعنوان: تحميل البحوث   2015-9-8بنها" الثالثا  

 "واالنشطة العلمية للباحثين على جوجل سكوالر وبوابة الباحث ومردود ذلك على الباحث والجامعة

المشاركة بالقا  عرض تقديمى فى ورشة العمل "دعم متابعة المشىروعات البحثيىة لشىباب البىاحثين بجامعىة  .8

بقاعىىة االحتفىىاالت بكليىىة التجىىارة والقىىا  محاضىىرة بعنىىوان: تحميىىل البحىىوث  2014-10-22بنهىىا" االربعىىا  

 ى الباحث والجامعة"واالنشطة العلمية للباحثين على جوجل سكوالر وبوابة الباحث ومردود ذلك عل

المشاركة بالقا  عرض تقديمى فى ورشة العمل "دعم متابعة المشىروعات البحثيىة لشىباب البىاحثين بجامعىة  .9

تطوير المحتوى الرقمىى ضرة بعنوان "ابقاعة االحتفاالت بجامعة بنها والقا  مح 2015-12-27بنها" االحد 

 Research gateوGoogle scholarة علىىى للبحىىث العلمىىى وتحميىىل بحىىوث البىىاحثين واألنشىىطة العلميىى

 "والمردود على الباحث والجامعة

المشاركة بالقا  عرض تقديمى فى ورشة العمل "دعم متابعة المشىروعات البحثيىة لشىباب البىاحثين بجامعىة  .10

تطىىوير بقاعىىة مجلىىس الكليىىة بكليىىة الطىىب الشىىرى والقىىا  محاضىىرة بعنىىوان " 2015-11-11بنهىىا" االحىىد 

 Googleمىىىىى للبحىىىىث العلمىىىىى وتحميىىىىل بحىىىىوث البىىىىاحثين واألنشىىىىطة العلميىىىىة علىىىىى المحتىىىىوى الرق

scholarوResearch gate والمردود على الباحث والجامعة" 

 ACMLجامعة الكترونية غير ورقيىة" مركىز اكمىل مصىر المشاركة فى ورشة عمل تحت عنون " .11

ابعىة الوثىائق الرشىفة وتىدوال ومت Managing Archiving Content MACللتعريىف بنظىام 

work flow 15ادارة جامعىة بنهىا الثالثىا  الموافىق  – استعداد لالستغنا  عن المراسالت الورقيىة-

9-2015 

مواقىع  –تدريب الطالب على استخدام التكنولوجيا الحديثىة فىى التعلىيم والىتعلم )المصىادر اإللكترونيىة  .12

كيفيىىة جمىىع المىىواد  –كترونيىىة اليىىات تفعيىىل المقىىررات اإلل –ومحاضىىرات أعضىىا  هيئىىة التىىدريس 

 2015-8-13ورشة عمل بكلية الطب البيطرى  –التعليمية العداد بحث ذاتى( 

 تحت عنوان:  17/9/2005حضور ورشة العمل الثانية والتى عقدت بمقر كلية الطب البيطرى بمشتهر يوم  .13
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"How to fill templates for program specification in Quality Assurance System" 

-17المشىىاركة فىىى الىىدورة التدريبيىىة الثانيىىة التىىى عقىىدة بكليىىة الطىىب البيطىىرى جامعىىة بنهىىا فىىى الفتىىرة مىىن  .14

 تحت عنوان: 19/6/2006

"The role of Diagnostic Imaging in Veterinary Medicine" 

-3الفتىىرة مىىن  المشىىاركة فىىى الىىدورة التدريبيىىة الثالثىىة التىىى عقىىدة بكليىىة الطىىب البيطىىرى جامعىىة بنهىىا فىىى .15

والتى قامت بالتدريب فيها االستاذة الدكتورة / دومينيك بيجون رئيس وحدة التشىخيص باالشىعة   5/7/2006

 بكلية الطب البيطرى بفرنسا تحت عنوان:

"Diagnostic Imaging in Small Animal Practice" 

 How to fill the course specification templateحضىور ورشىة العمىل الثالثىة تحىت عنىوان  .16

according to quality assurance and accreditation guidelines  والتىى عقىدت بمقىر كليىة

 .22/4/2006الطب البيطرى بمشتهر يوم 

-9المشاركة فى الدورة التدريبية الرابعة التى عقدة بكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس فى الفتىرة مىن  .17

 تحت عنوان: 11/7/2006

"Computed Tomography and Magnetic Resonant Imaging as New Essential 

Diagnostic Tools in Veterinary Medicine" 

والتى نظمت من قبىل اللجنىة   Basic Peer reviewerحضور واجتياز ورشة العمل التدريبية تحت عنوان  .18

 .10/3/2007القومية لالعتماد والجودة بتاريخ 

والتىى نظمىت مىن   Advanced Peer reviewerالعمىل التدريبيىة تحىت عنىوان حضىور واجتيىاز ورشىتى  .19

 . 5/9/2007و  30/7/2007قبل اللجنة القومية لالعتماد والجودة بتاريخ 

إلىىىي   28/3/2005حضىىىور واجتيىىىاز الىىىدورة التدريبيىىىة لبرنىىىامج أخالقيىىىات وأداب المهنىىىة فىىىي الفتىىىرة مىىىن  .20

 مشروع تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات . والمقامة بجامعة بنها من خالل 31/3/2005

إلىىىي   19/9/2005حضىىىور واجتيىىىاز الىىىدورة التدريبيىىىة لبرنىىىامج مهىىىارات االتصىىىال الفعىىىال فىىىي الفتىىىرة مىىىن  .21

 والمقامة بجامعة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات .  22/9/2005

إلىىىي   20/6/2005لبرنىىىامج مهىىىارات التفكيىىىر العلمىىىى فىىىي الفتىىىرة مىىىن  حضىىىور واجتيىىىاز الىىىدورة التدريبيىىىة .22

 والمقامة بجامعة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات . 23/6/2005

إلىىىي   26/9/2005حضىىىور واجتيىىىاز الىىىدورة التدريبيىىىة لبرنىىىامج مهىىىارات العىىىرض الفعىىىال فىىىي الفتىىىرة مىىىن  .23

 عة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات .والمقامة بجام 29/9/2005
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 23/5/2006إلىىي   22/5/2006حضىىور واجتيىىاز الىىدورة التدريبيىىة لبرنىىامج تصىىميم مقىىرر فىىي الفتىىرة مىىن  .24

 والمقامة بجامعة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات .

إلىي   15/8/2006بية لبرنامج استخدام التكنولوجيا فى التدريس فىي الفتىرة مىن حضور واجتياز الدورة التدري .25

 والمقامة بجامعة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات . 17/8/2006

حضىىور واجتيىىاز الىىدورة التدريبيىىة السىىتخدام اجهىىزة العىىرض التعليميىىة وصىىيانتها وانتىىاج المىىواد التعليميىىة  .26

جامعة بنها من  -والمقامة بكلية التربية  2006ميم المواقف التعليمية لمدة تسعة ايام خالل شهر مارس وتص

 خالل مشروع تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات .

إلىي  29/10/2006حضور واجتياز الدورة التدريبيىة لبرنىامج اعىداد وكتابىة البحىوث العلميىة فىي الفتىرة مىن  .27

 لمقامة بجامعة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات .وا 31/10/2006

حضىىور الىىدورة التدريبيىىة للتشىىخيص الجينىىى لىىبعض االمىىراض باسىىتخدام  التىىى عقىىدت فىىى مركىىز الهندسىىة  .28

 . 2005/  12/  7-6الوراثية بجاعة االزهر فى الفترة من 

حضىور واجتيىاز الىدورة التدريبيىة فىى مجىال التحليىىل الكروموسىومى للحيوانىات التىى اقيمىت بمركىز التىىدريب  .29

 . 2006/  11/  23-19وتنمية القدرات بالمركز القومى للبحوث فى الفترة من 

 المشىىاركة فىىى التىىدريب والقىىا  محاضىىرات فىىى الىىدورة التدريبيىىة التىىى اقيمىىت بوحىىدة البيوتكنولىىوجى بالمعمىىل .30

 تحت عنوان:  18/11/2007جامعة بنها يوم األحد الموافق  –المركزى بكلية الطب البيطرى 

"Diagnosis of Diseases by Real Time PCR" 

 United حضور ورشة العمل التى اقيمت بجامعة قناة السويس باالشتراك مع جامعة االمم المتحدة العالمية .31

Nations Global Virtual University   تحىت عنىوان:  14/2/2007-13الفتىرة مىن فىى"Online 

Distance Education"       

 Oracle Universityحضىىور الىىدورة التدريبيىىة النشىىا  قواعىىد البيانىىات تحىىت اشىىراف جامعىىة أوركىىل   .32

 . 2007بمستوياتها االربعة التى تمت خالل شهر ابريل 

 

  Using Technology in Classroomsحضىور واجتيىاز البرنىامج التىدريبى الخىا  بمجىال    .33

الذى اقيم فى مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بجامعة بنهىا لمىدة اربعىة ايىام فىى 

 . 21/3/2008الى  15/3/2008الفترة من 
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   Web Publishing using Front Pageحضىور واجتيىاز البرنىامج التىدريبى الخىا  بمجىالً   .34

على تكنولوجيا المعلومات واالتصىاالت بجامعىة بنهىا لمىدة ثالثىة ايىام فىى  الذى اقيم فى مركز التدريب

 . 24/3/2008الى  22/3/2008الفترة من 

حضور واجتياز الدورة التدريبية التمهيدية لتدريب المدربين التى اقيمت فى المركز القومى لتنمية  .35

 Training ofحت عنوان ت 16/5/2007-13قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات فى الفترة من 

Trainers (TOT1) Preparatory Level 

 

هرة بالتعىاون احضور ورشة العمىل التىى اقامتهىا وزارة الزراعىة االمريكيىة بالسىفارة االمريكيىة بالقى  .36

 تحت عنوان: 31/1/2008-29مع جامعة بنها فى الفترة من 

"Middle East Partnership Initiative Food Defense" 

شىىة العمىىل التىى اقامتهىىا كليىىة الطىىب البيطىرى جامعىىة بنهىىا بالتعىاون مىىع الغرفىىة التجاريىىة حضىور ور  .37

: تحىىىت عنىىىوان 2/3/2008المصىىىرية البريطانيىىىة التىىىى اقيمىىىت بالنيىىىل هيلتىىىون يىىىوم األحىىىد الموافىىىق 

Quality Assurance in Food Industries and Hospitalities 

-2-4إلىي 2009-2-2روعات البحوث التنافسية فىي الفتىرة مىن حضور واجتياز الدورة التدريبية لبرنامج مش .38

 والمقامة بجامعة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات . 2009

-6-17 الىىىى 2009-6-15حضىىىور واجتيىىىاز الىىىدورة التدريبيىىىة عىىىن التخطىىىيط االسىىىتراتيجى فىىىي الفتىىىرة مىىىن  .39

 وع تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات .والمقامة بجامعة بنها من خالل مشر2009

 2/9/2009إلىىي  31/8/2009حضىىور واجتيىىاز الىىدورة التدريبيىىة لبرنىىامج االدارة الجامعيىىة فىىي الفتىىرة مىىن  .40

 والمقامة بجامعة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات .

  TOTبنها بالمعهد العالى للتكنولوجيىا عىن تىدريب المىدربين جامعة  التى اقامتها الدورة التدريبيةحضور  .41

 . 2009اكتوبر  28-27بتاريخ     ICDLالعداد مدربين الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر

جامعىة بنهىا بقاعىة المىؤتمرات بكليىة التجىارة عىن اسىتخدامات المكتبىة  حضور ورشىة العمىل التىى اقامتهىا .42

 . 2009 اكتوبر 26-25الرقمية  بتاريخ   

جامعىة بنهىا  –ورشة عمل عن " كتابه االبحاث والرسائل العلميــه " بقاعة المناقشات بكلية الطب البيطىرى  .43

4-11-2009 

مشىروع  –" MCROSOFT WINDOWSحضور واجتياز البرنامج التدريبى "ميكروسوفت وينىدوز   .44

 2011-8-10التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها بتاريخ 
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مشىىروع التىىدريب علىىى  –" WORD PROCESSINGواجتيىىاز البرنىىامج التىىدريبى "وورد   حضىىور .45

 .2011-8-15تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها بتاريخ 

مشروع التدريب على تكنولوجيىا  –" Excel spreadsheets  االكسلحضور واجتياز البرنامج التدريبى " .46

 2011-8-24المعلومات بجامعة بنها بتاريخ 

ومىىدرب فىىى الىىدورة التدريبيىىة التىىى تقيمهىىا ادارة التىىدريب بالهيئىىة العامىىة للخىىدمات البيطريىىة تحىىت محاضىىر  .47

 2013 – 2012لعام  تخصص االمراض الباطنة "استخدام االشعة التشخيصية للحيوانات المجترة"

باحثين" المشاركة بالقا  عرض تقديمى فى ورشة عمل بعنوان "دعم ومتابعة المشروعات البحثية لشباب ال .48

 2014-10-22جامعة بنها" بتاريخ  –من "صندوق حساب البحوث العلمية  دمةالمق

 e-content standards و  project managmenet ادارة المشىروعاتبعنىوان " البرنىامج التىدريبى .49

رة مىن بالمجلس االعلى للجامعات بالتعاون مع المركز التنافسى للتعلم اإللكترونى بىوزارة االتصىاالت فىى الفتى

 بمقر المجلس االعلى للجامعات. 2015مايو  5ابريل الى  20

م والتكنولوجيىا والنقىل لوحضور ورشة عمل عن "معايير تصنيف كيو اس البريطنى" باالكاديمية العربية للع .50

سىىىكندرية  والىىىذى حاضىىىر فيهىىا اشىىىون فيرنانىىىديز مسىىىئول العالقىىات العامىىىة بمؤسسىىىة كىىىواكريللى البحىىر باأل

 2015-8-18الثالثا  سيموندس يوم 

حضور ملتقى التصنيف العالمى كيو اس بمقىر ادارة جامعىة بنهىا بحضىور اشىون فيرنانىديز مسىئول العالقىات  .51

 2015-8-20العامة بمؤسسة كواكريللى الخميس 

 

 والتجهيزات والبنية التحتية لمشاركة فى األعمال اإلنشائية ا

 بقسم طب الحيوان بالكلية لطالب البكالوريوس  معمل االمراض الباطنة وتجهيز المشاركة في تأسيس .1

 بقسم طب الحيوان بالكليةلطالب الدراسات العليا معمل االمراض الباطنة وتجهيز المشاركة في تأسيس  .2

 انشا  وحدة لتشخيص االمراض باستخدام رسام القلب الكهربائى بقسم طب الحيوان .3

من خالل مشروع "تطوير مركز التميز فىى االبحىاث  المعمل المركزي بالكلية وتطوير المشاركة في تأسيس .4

  العلمية" كضو مؤسس فى المشروع

 2009كمدير للمستشفى منذ عام  الكليةالبيطرى التعليمى بمستشفي وتطوير الالمشاركة في تأسيس  .5

 المشاركة فى تاسيس وتجهيز معمل التشخيص المعملى بمستشفى كلية الطب البيطرى .6

 لية البيطرية بالمستشفى التعليمى البيطرى بكلية الطب البيطرىالمشاركة فى تطوير الصيد .7
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للحيوانىىات الكبيىىرة ومتابعىىة الحىىاالت وتقىىديم االستشىىارات  مزرعىىة الكليىىة وتطىىوير المشىىاركة فىىي تأسىىيس .8

 البيطرية للتغلب على االمراض وزيادة االنتاج

 المشاركة فى تاسيس وحدة التنسيق االلكترونى بالكلية. .9

 نادى التكنولوجيا بالكلية. وتجهيز اسيسالمشاركة فى ت .10

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلية.وتجهيز المشاركة فى تاسيس  .11

 المشاركة فى تاسيس وحدة االشعة التشخيصية الحديثة بالكلية  .12

 وتميزه وسط مراكز الجامعات بنها المشاركة فى تطوير مركز التعلم اإللكترونى بجامعة  .13

 ميز البوابة اإللكترونية بالجامعة ودخول الجامعة للتصنيف العالمىالمشاركة فى تطوير وت .14

 تاثيث وحدة الخدمات االلكترونية بكلية الطب البيطرى ودعم االمكانات البشرية والتقنية بالوحدة .15

 :  أنشطة جامعية متنوعة

 جامعة بنها –عضو الفريق التنفيذى لمشروع التحسين المستمر والتاهيل لالعتماد بكلية الطب البيطرى  .1

 جامعة بنها –بكلية الطب البيطرى وحدة ضمان الجودة  نائب مدير .2

بىادارة برنىامج التطىوير المسىتمر واستشىارى الجىودة واالعتمىاد عضو لجنة الدعم الفنى والمتابعة والتقييم  .3

 والتأهيل لالعتماد بادارة المشروعات بالمجلس األعلى للجامعات

 تقدمة للنشر فى المجالت المتخصصةمحكم دولى لالبحاث العلمية الم .4

 مدرب معتمد من المركز القومى لتنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات .5

 بنادى التكنولوجيا. ICDLمدرب معتمد للرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر   .6

 عضو فى لجنة األجهزة العلمية بالكلية .  .7

 2009-2008عضو مجلس الكلية ممثال لجودة البرامج الجديدة  .8

 مركز التنسيق االلكترونى بالكلية.بعضو  .9

 باللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد بالجامعات المصرية. Peer Reviewerنظير مراجع  .10

 مراض الماشية.عضو الجمعية المصرية أل .11

 .الدورية لتدريب طالب مرحلة البكالوريوس وخدمة المجتمع المشاركة في القوافل البيطرية  .12

 .  )االول والثانى والثالث والرابع( سبوع اإلقليمي لحماية البيئة بالجامعةالمشاركة في األ .13

 المشاركة في عالج الحاالت المرضية الواردة للمستشفي البيطرى بالكلية .  .14

 . واستشارى للمزرعة المشاركة في عالج الحاالت المرضية في مزرعة الكلية .15

 دة ومراقبة االغذيةالمرشد االكاديمى لطالب الفرقة االولى ببرنامج جو .16
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 عضو لجنة التوثيق والجودة فى الدورة البيطرية االولى بمشروع تطوير االنشطة الطالبية. .17

 الموقع االلكترونى لكلية الطب البيطرى وقسم طب الحيوان على الشبكة الدولية والمعلومات. تصميم  .18

( والمىؤتمر العلمىى الثىانى 2004سىبتمبر  4-1مىؤتمر العلمىى األول )هيئة تحرير المحتوى العلمىى للعضو  .19

 ( لكلية الطب البيطرى بمشتهر.2007يناير  25-28)

 منسق تكنولوجيا المعلومات بمشروع النحسين المستمر والتاهيل لالعتماد .20

 وبمدارس االدارة التعليمية بمحافظة القليوبية عضو لجنة التوعية لمرض انفلوانزا الخنازير بالكلية .21

 االمن والسالمة الغذائية بالمدن الجامعية )جامعة بنها(عضو لجنة مراجعة اساليب  .22

 

 قمت بتدريب أعضا  هيئة التدريس فى المجاالت األتية معتمدكمدرب  نشطة التدريبية:األ

 القدرة المؤسسية(-)الفاعلية التعليمية التدريب على معايير الجودة الجامعية -1

 مقرراتوتوصيف البرامج والالتدريب على المعايير االكاديمية  -2

 التدريب على نواتج التعلم المستهدفة -3

 التدريب على استخدام التكنولوجيا فى التعليم -4

  webometrics ويبوميتركس –التدريب على التصنيف الدولى للجامعات  -5

 QS academic rankingالتدريب على التصنيف الدولى كيو اس  -6

  لتميز على ويبوميتركسا رفا  محويالست رالتدريب على نشر االبحاث على جوجل سكوال -7

للجامعة والكليات السىتيفا   external inlinksالتدريب على كيفية اضافة نطاقات وروابط خارجية  -8

 فى تصنيف ويبوميتركس  opennessمحور االنفتاح

 التدريب على أخالقيات البحث العلمى -9

 التدريب على استخدام مهارات العرض الفعال -10

 تواصل الفعالالتدريب على استخدام مهارات ال -11

 التدريب على استخدام وتفعيل المقررات اإللكترونية -12

 للبرامج التعليمية  التدريب على نظام الساعات المعتمدة -13

 التدريب على تحديث السيرة الذاتية العضا  هيئة التدريس ورفعها على الموقع االلكترونى للجامعة -14

 التدريب على "تنظيم المؤتمرات العلمية" -15

 هجية واخالقيات البحث العلميالتدريب على من -16
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International conferences and meetingsمؤتمرات دولية 

1- The 41st Annual Meeting of Society of Toxicology, March 17-21, 2002 at 

Nashville, TN, USA. 

2- The 42nd Annual Meeting of Society of Toxicology (SOT), March 9-13, 2003 at 

Salt Lake City, Utah, USA. 

3- The 43rd Annual Meeting of Society of Toxicology (SOT), March  21 – 25, 2004, 

Baltimore, MD, USA. 

4- The 44th Annual Meeting of Society of Toxicology (SOT), March  6 – 10, 2005, 

New Orleans, LA, USA. 

5- The 34th Annual Meeting of Environmental Mutagen Society (EMS), May 10-14, 

2003, Miami Beach Florida, USA. 

6- The 35th  Annual Meeting of Environmental Mutagen Society, October 2-6 2004,  

Pittsburgh, PA, USA. 

7- The 36th Annual Meeting of Environmental Mutagen Society, September 3-8 

2005, San Francisco, California, USA  

8- The 3rd  Scientific Conference, College of Veterinary Medicine, April 2004 

Minufia university, Egypt 

9- The 1st Scientific Conference, College of Veterinary Medicine, Zagazig University 

- Benha, Egypt, Sept 1-4, 2004, 

10- The 2nd Scientific Conference, College of Veterinary Medicine, Benha University, 

Egypt, Jan 25-28, 2004. 

11- The 4th Scientific Conference, Faculty of Veterinary Medicine in Ismailia, Suez 

Canal University, Egypt, November, 2006. 

12-   The 3rd Scientific Conference, National Research Center, Dokki, Cairo, Egypt (5-

6 December, 2006). 

13- The 2nd Scientific Conference, Faculty of Veterinary Medicine, Benha University, 

Egypt, 25-28th, 2007. 

14- The 3rd Scientific Conference, Faculty of Veterinary Medicine, Benha University, 

Egypt, 29 Jan-1Feb, 2009. 

15- The veterinary Symposium entitled "Progress and Perspective in Veterinary 

Medicine" Faculty of Veterinary Medicine, UASVM Iaşi, Romania 4-5 June 

2009. 

16- The 4th international scientific conference “Veterinary Medicine and Food 

Safety” Faculty of Veterinary medicine, Benha University. Egypt, 2-5 Feb 2011. 

17- The 5th international Scientific conference on animal wealth in Middle East and 

North Africa, Faculty of Agriculture, Cairo University, Egypt, 1-3 October, 

2012. 
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18- The XX International Congress of Mediterranean Federation of Health and 

Production of Ruminants, Faculty of Veterinary Medicine, Assiut University, 

Egypt. 19-22 Feb 2013.  

19- The third international conference “role of electronic portals in universities in 

improvement of scientific research for Society service and environment 

development, held in Beni-Suef University in May 2013. 

20- The 5th international scientific conference “Investment of Veterinary medicine in 

the Health sector for Human” Faculty of Veterinary medicine, Benha University. 

Egypt, 27-30 July 2015. 

21- The international conference on “European Standard and Guidelines (ESG), held 

at the Open University at Amsterdam, Netherlands, 14-15 March 2016. 

22- The third International conference on Agricultural Biotechnology Application 

(ICBAA), organized by Faculty of Agriculture, Benha University, 5-9 April, 

2016, Moshthohor-Sharm Elsheikh, Egypt. 

23- The 6th QS Middle East and Africa Professional Leaders in Education 

Conference, At United Arab Emirates University (UAEU), May 2016. 

24- The 7th international conference of the faculty of education “Merging and 

enabling the disabled people at education and society: the challenges and 

practices. Held at Benha University on 10-12 July 2016. 

25-  Arab organization of Quality Assurance in Education (AROQA) 8th Annual 

Conference on Enabling Regional Quality in Education (AROQA 2016) at the 

American University of Beirut, Lebanon. 1-2 December 2016 

26- 12th QS ASIA PACIFIC PROFESSIONAL LEADERS IN EDUCATION 

CONFERENCE AND EXHIBITION (QS APPLE). Putrajaya, Malaysia, 22-24 

November, 2016. 

27- The first international conference of Faculty and leadership development center 

of Benha University: DEVELOPMENT OF TRAINING AND QUALITY 

ASSURANCE FOR PROFESSION AND INSTITUTUINAL WORKS. Benha 

University, 9 March, 2017. 

28- The second Scientific conference for Libraries and Information at Benha 

University. The International publication: the reality, the challenges and 

solutions. Benha University, 18-19 April, 2017. 

م مشدروم تطدوير ن دالمقدام مدن خدالل  تكنولوجيا التعليم التفاعلي وتأثيرها علي جودة التعليم العاليمؤتمر  -29

 2017ابريل  12بالقاهرة EMS تكنولوجيا الجامعات  بوحدة إدارة مشرعات التعليم العالى و شركة
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List of publications   والنشر العلمى قائمة االبحاث

1. M. Ghanem: Evaluation of electrocardiography as a mean of diagnosis of heart 

diseases in horses (1997). Master Thesis, Faculty of Vet. Medicine, Zagazig 

University, Benha Branch. 

2. M. Ghanem. Genetic, Metabolic, and Histopathological studies of particle-associated 

respiratory alterations. Ph.D. dissertation, 2003 (West Virginia University). 

3. Ghanem MM, Porter DW, Battelli LA, Vallyathan V, Kashon ML, Ma JY, Barger 

MW, Nath J, Castranova V and Hubbs AF (2004). Respirable coal dust particles 

modify cytochrome P4501A1 (CYP1A1) expression in rat alveolar cells. Am J 

Respir. Cell Mol Biol. 31(2):171-83. 

4. Ghanem MM, Battelli LA, Mercer RR, Scabilloni JF, Kashon ML, Ma JY, Nath J, 

Hubbs AF. (2006). Apoptosis and Bax expression are increased by coal dust in 

the polycyclic aromatic hydrocarbon-exposed lung. Environ Health Perspective 

114(9):1367-73. 

5. Fararh KM, Shimizu Y, Shiina T, Nikami H, Ghanem MM, Takewaki T. (2005). 

Thymoquinone reduces hepatic glucose production in diabetic hamsters. Res Vet 

Sci. 79(3):219-23. 

6. Mohamed M. Ghanem, Khalid M. M. Fararh, and Joginder Nath (2004). Pulmonary 

exposure to foreign particles as a cytochrome P450 1A1 (CYP1A1) suppressor. 

Minufiya Veterinary Journal 3 (2): 367-383. 

7. Fararh, K. M. and Ghanem, M. M. (2004). Hypoglycemic effect of thymoquinone. 

Egyptian J. Comparative Pathology and Clinical Pathology 17(1): 69-77. 

8. Mohamed M. Ghanem, Hussein A. Abdel-Maksoud, Val Vallyathan, Lori Battelli, 

Mark Barger, Joginder Nath and Ann Hubbs (2004). Morphologic changes in the 

lungs of rats exposed to coal dust:  A comparison between intratracheal 

instillation and intratracheal insufflation exposures. The First Scientific 

Conference, College of Vet. Med. Zagazig University/Benha Branch 1-4 Sept, 

2004. 

9. Hussein A. Abdel-Maksoud, Yakout A. Y. El-Senosy and Mohamed M. Ghanem 

(2004). Some metabolic changes in newly born puppies of diabetic bitches. The 

First Scientific Conference, College of Vet. Med. Zagazig University/Benha 

Branch 1-4 Sept. 

10. Hussein A. Abdel-Maksoud, Khalid M. Fararh, Mohamed M. Ghanem and Saeed 

M. Fat-Hallah (2005). Effect of Chronic Aluminum administration on brain and 

liver enzyme activities and trace element concentration in rats with evaluation of 

the protective role of vitamin A and riboflavin. Proceeding of the 8th Scientific 

Conference, Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University. 

11. El-Maghraby, H.M., Al-Akraa, A.M. and Ghanem M.M. (2005). The sedative and 

analgesic effect of Romifidine in Donkeys. Benha Vet. Med. J. 16 (2): 232-246. 
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12. M. H. Shekidef; A. M. Al-Akraa, and M. M. Ghanem (2007). Studies on the effect 

of medetomidine versus romifidine in buffalo calves. Assiut Vet. Med. J.  53 

(114): 291-309. 

13. M. Ghanem, L. Battelli, M. Kashon, V. Vallyathan, J.Y. Ma, M. Barger, J. Nath, V. 

Castranova, and A.F. Hubbs. (2002). Coal dust is a modifier of CYP1A1 

induction in rats. The toxicologist 66 (1-S):91 (Abstract). 

14. M. Ghanem, D. Porter,  L. Battelli, M. Kashon, M. Barger,  J.Y. Ma,  V. Vallyathan, 

J. Nath,  and A.F. Hubbs. (2003). Rat pulmonary CYP1A1 induction is inhibited 

by respirable coal dust exposure. The toxicologist 72 (1-S):1555a (Abstract). 

15. Ghanem, MM, Battelli, LL, Kashon M, Ma JYC, Vallyathan V, Nath J, Hubbs AF. 
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Hubbs and Vincent Castranova (2005). Modifications of pulmonary CYP2B1 and 
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fish-diet. Environmental and Molecular Mutagenesis 44 (3): 58 (Abstract). 
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studies on cases of alopecia in sheep due to deficiency of some trace elements. 

The 4th Scientific Conference, Faculty of Vet. Medicine, Suez Canal University, 
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23. Abd El-Raof, Y.M. and Ghanem, M.M. (2006). Clinico-Biochemical Study on Some 

Cases Of Pregnancy Toxaemia Among Ewes. The 8th Sci. Vet. Med. Zag. , 
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24. Ghanem, M.M., Moustafa, A.M. and Fatma K. Mohamed (2007). Therapeutic effect 
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January, 25-28th, 2007, pp. 438-450. 
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30. Mohamed M. Ghanem, Ann F. Hubbs and Joginder Nath (2009). Effect of 
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Clinical, Biochemical and Histopathological Study On Parasitic Gastroenteritis 

Caused By Caprine Coccidiosis: Comparative Therapeutic Effect Of Toltrazuril 
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2): 13-23 
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immunological and molecular biological study on tropical Theileriosis in Egyptian 

water buffaloes (Bubalus bubalis). Alexandria Journal of Animal Sciences, 39: 1-11 
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57. Mohamed M Ghanem, Maher Khalil and Hesham Aboelenein (2016). Development 

of Scientific research at Benha University with reference to the international 

academic ranking. 12th QS ASIA PACIFIC PROFESSIONAL LEADERS IN 
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Efficacy of different cow side tests for diagnosis of ketosis in lactating cows. Benha 

Vet Medical Journal, 31(2): 225-230. 

60. Ghanem, M.M., Mahmoud, M.E., Abd El-Raof, Y.M., El-Attar, H.M. (2016). 
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64. Heba M. El-khaiat; Mohamed M. Ghanem; Hayat M. Fayed; Yassein M.Abd El-

Raof, and Hossam.M El-Attar (2017). Influence of Vitamin C on Egyptian Baladi 
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65. Ghanem, MM, Soha Elsadek, Abdel-Raof, YM, and El-Attar, HE. (2017). Clinical, 
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66. Mohamed M. Ghanem, Attia A.Eissa, Yassein M. Abdelraof, and Iman A. El Ebissy 
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Medical journal (in press). 
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 جامعة بنها –بكلية الطب البيطري  عليها وتحكيمها لمية التى تم االشرافلعالرسائل ا

ةنوع الرسال  عنوان الرسالة 

 العالقات الكيميائية بين وسائط األلتهابات واالصابات المختلفة ماجستير

 دراسة مقارنة بين استخدام العالج التقليدي والغير تقليدي فى اإلسهال وحموضة الكرش فى األ نام ماجستير

 دراسات على اختبار البروفيل االيضى فى ابقار الفريزيان الحالب ماجستير

جستيرما  بعض لدراسات على التهاب الغدة الدرقية التجريبى فى الكالب 

دراسات تجريبية -التصوير التشخيصى لكبد الفصيلة القطية  ماجستير  

 تدخالت جديدة فى تشخيص وعالج بعض امراض التمثيل والنقص الغذائى فى المجترات ماجستير

بإدرار اللبن فى المجتراتدراسات على بعض المشاكل المرضية المتعلقة  ماجستير  

 التغيرات فى عناصر الدم قبل واثناء الوالدة فى الكالب مع محاوالت للعالج ماجستير

 دراسات متقدمة على بعض مشاكل اضطرابات التمثيل الغذائى فى حيوانات المزرعة ماجستير

تجريبيا فى الفئران دراسات كيميائية حيوية على النقر  المسبب اللتهاب المفاصل المحدث ماجستير  

 دراسات على العالقة بين مشاكل الجهاز الهضمى واضطراب العناصر النادرة فى المجترات ماجستير

 دراسات متقدمة على تشخيص وعالج بعض مشاكل الجهاز الهضم فى المجترات ماجستير

 طفليات الدم التى تصيب الجامو  ماجستير

واثناء الوالدة وعالقتها ببعض اضطرابات التمثيل الغذائى فى اال نام التغيرات فى عناصر الدم قبل ماجستير  

 دراسات على بعض مشاكل الجهاز الهضمى فى الحيوانات المنزلية االليفة ماجستير

 ماجستير
دراسات بالموجات فوق الصوتية وبيوكيميائية على امراض الجهازين البولى والهضمى فى اال نام 

ب سيناءتحت ظروف الملوحة بجنو  

 دراسات على بعض االصابات البولية فى الماعز ماجستير

 دراسات متقدمة على نقص فيتامين هـ وعنصر السيلينيوم فى المجترات ماجستير

 دراسات باثولوجية اكلينيكية على بعض االصابات فى الخيول ماجستير

 دراسات كيميائية حيوية على المصل الرئوى المزمن ماجستير

 محاوالت جديدة لتشخيص وعالج اضطراب التمثيل الغذلئى فى المجترات دكتوراه

 دراسات متقدمة على المرض التنفسى المركب فى االبقار دكتوراه

 دراسات التنوم الوراثى فى الدجاج المصرى باستخدام التقنيات الحيوية دكتوراه

 دراسات على التهاب االمعاء فى العجول دكتوراه

على اضطرابات الغدد الصماء فى الحيوانات المنولية االليفة دراسات دكتوراه  
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 التحليل الميتاجينومى للتجمعات الميروبية المراض االبقار التنفسية المركب فى عجول التسمين دكتوراه

 دراسات متقدمة على امراض التثيل الغذائى دكتوراه

 دراسات على بعض المشاكل المرضية فى المجترات دكتوراه

توراهدك  دراسات على امراض الجهاز التنفسى فى المجترات 

 تاثير نقص النحا  الثانوى على حالة المناعة الحيوية والحامض النووى فى الماعز دكتوراه

 دراسات متقدمة على االلتهاب الرئوى فى الماعز دكتوراه
 

 الرسائل التي تم تحكيمها خارج جامعة بنها

 نوم الرسالة
مقدمة من  تاريخ التحكيم

 جامعة
 عنوان الرسالة

 ماجستير
القاهرة  2015  Selected Oxidative Stress Markers in Stress-related Skin Diseases of 

Dogs 

 Studies on bovine respiratory disease الزقازيق 2016 دكتوراه

 ماجستير
 Study on respiratory affections with special reference to treatment االسكندرية 2017

by traditional and non-traditional methods 
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