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محافظة قن ــا–تاريخ الميالد 2:66 / 7/23 :

بندر قنــا

 - 2تاريخ التخرج :مايو  2:88بكالوريوس علوم "علم حيوان" بتقدير عام "جيد جدا"
 - 3تم التعين في وظيفة معيد بقسم علم الحيوان –كلية العلوم –قنا فى نوفمبر . 2:88
 - 4من أبريل  2:89إلى  2:8:/8/2توقف العمل كمعيد بقسم علم الحيوان كلية العلوم

_

بقنـا الداء الخدمة العسكرية.
 - 5من أكتوبر  2:8:إلى سبتمبر  2:91تم تأدية فترة تحت االختبار بقسم علم الحيوان

–

كليو العلوم بأسيوط -جامعة أسيوط على أعمال البحث العلمي
-5أكتوبر  2:91تم القيد لدرجة الماجستير بقسم علم الحيوان -كلية العلوم -اسيوط مع
دراسو المقررات التالية لمده عام:
الفقاريات وطفيليات  -انسجو وكيمياء االنسجو  -اجنو الفقاريات  -إحصاء حيوي
 - 7تم اجتياز امتحان تمهيدي الماجستير بنجاح وبتقدير جيد جدا
 - 7في فبراير  2:93تم التسجيل لدرجو الماجستير بعنوان " دراسات مورفولوجيو و وظيفية
على إحدى قواقع المياه العذبة "
تم منح درجو الماجستير في مايو  2:98وفى يونيو  2:98تم التعيين في درجو مدرس
مساعد
في ديسمبر  2:98تم القيد لدرجة دكتوراه الفلسفة 2لعلوم "علم الحيوان" في مجال الال
فقاريات
في نوفمبر  2:99تم الحصول على بعثة إشراف مشترك بين مصر و ألمانيا الغربية
في أبريل  2::1تم السفر الى المانيا الغربية الستكمال الجزء المتبقى من رسالة الدكتوراة
الفلسفة تحت اشراف االستاذ الدكتور  /راجنر كنزلباخ (معهد علم الحيوان _ جامعة دار
مشتات) المانيا
في يونيو  2::3العودة إلى مصر بعد استكمال الجزء الخاص بالدراسة الخارجية
في يوليو تم الحصول علي دكتوراه الفلسفة في العلوم "علم الحيوان" و كان عنوان الرسالة "
دراسات على توزيع و بيئة و بيولوجيا علقيات المياه العذبة في مصر العليا مع وصف نوع جديد

لمصر من الجيزة"
تم التعين في وظيفة "مدرس بقسم علم الحيوان"_كلية العلوم_ "فرع قنا" اعتبارا من أغسطس
2::3
استاذ مساعد بقسم علم الحيوان -كليو العلوم بقنــا اعتبارا من اكتوبر 2::9
أستاذ علم الالفقاريات اعتبارا من ديسمبر  3118وحتى االن

النشاط العلمى

عضو الجمعية األلمانية لبيئة المياه العذبة  :ألمانيا
عضو الجمعية المصرية األلمانية لعلم الحيوان
عضو اتحاد البيولوجيين العرب
عضو الجمعية المصرية لعلم الحشرات
حضور المؤتمر الدولي ألبحاث بيئة المياه العذبة بالنمسا عام " 2::2ببحث"
حضور المؤتمرات الدولية من الرابع آلي الثالث عشر لعلم الحيوان الذي تقيمو الجمعية المصرية
األلمانية لعلم الحيوان بأبحاث أو كمستمع
نشر العديد من األبحاث العلمية في مجال الالفقاريات و الطفيليات (مرفق بيان)
تدريس مقررات"بيئة الحيوان" و "الطفيليات" و "كيمياء األنسجة و الالفقاريات و
الحشرات"لطالب كليتي التربية و العلوم حتى أالن
حضور المؤتمر لدولي ألبحاث المياه العذبة بمدينة كوتستانز_ ألمانيا (أكتوبر )2::3
تدريس مقرر الالفقاريات البحر األحمر لطالب معهد علم الحيوان (جامعة دارمشتات) ألمانيا في
مع أجزاء األبحاث المشتركة –الفترة من 2::3/9/39
تدريس مقرر بيئة و بيولوجيا الالفقاريات البحر األحمر لطالب معهد علم الحيوان ( جامعة
ألمانيا) في الفترة من  2::5/:/35-:/21مع أجزاء أبحاث مشتركة
األشراف على بعض رسائل الماجستير و الدكتوراه
عضو مجلس إدارتو و مديرا –إنشاء مركز بحوث البيئة و العلوم التطبيقية بجامعة جنوب الوادي
لو في الفترة من سبتمبر 2::8وحتى سبتمبر 3112باإلضافة إلى الوظيفة األساسية كعضو ىيئة
تدريس بقسم علم الحيوان
دورة تدريبية في اليابان علي استخدام الميكروسكوب النافذ اإللكتروني لمدة  4أسابيع خالل

سبتمبر 2::9
دورة تدريبية في ألمانيا علي استخدام جهاز تحليل األحماض األمينية لمدة أسبوعين في فبراير
3111
–حضور المؤتمر الدولى التاسع التحاد البيولوجيين العرب فى سبتمبر  3113بمدينو حلب
سوريا
انشاء مركز بحوث البيئو والعلوم التطبيقيو ومديرا لو فى الفتره من سبتمبر  2::8وحتى سبتمبر
 3112باالضافو الى عملى االصلى كعضو ىيئو تدريس بقسم علم الحيوان
المساىمو فى انشاء المعمل المركزى لجامعو جنوب الوادى بقنــا
أستاذ مساعد بقسم علم الحيوان كلية العلوم بقنـا  -جامعة جنوب الوادي اعتبارا من 2::9
إعارة إلى دولة ليبيا طبقا لالتفاقية المصرية الليبية اعتبارا من فبراير  3116وحتى أغسطس
3124
األعباء الوظيفية خالل فترة اإلعارة باالضافو الى التدريس
رئيس قسم األحياء والكيمياء كليو العلوم نسمة جامعة الجبل الغربي اعتبارا من فبراير 3116
وحتى يناير 3117
رئيس قسم األحياء بكلية اآلداب والعلوم مزده جامعو الجبل الغربي اعتبارا من سبتمبر 3117
وحتى العودة أغسطس 3124
مكلفا بأعباء وكيل الكلية للشئون العلمية بكلية اآلداب والعلوم مزده جامعو الجبل الغربي اعتبار
من سبتمبر  3123وحتى العودة أغسطس 3124
استاذا متفرغا بقسم علم الحيوان بكليو العلوم جامعو جنوب الوادى اعتبارا من / 7 / 23
3126
االعباء الوظيفيو بعد العوده من االعاره
مديرا تنفيذيا لوحده ضمان الجوده
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