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 السيرة الذاتية 

 

 األستاذ الدكتور/ مخــتـار إبراهــيـم يوسف خلف
 أستاذ فسيولوجيا الحيوان البيئية والسمية التناسلية

 جامعة االسكندرية  -عميد معهد الدراسات العليا والبحوث  

 

 شخصيةبيانات   -اوالً:
 

 مختار إبراهيم يوسف خلف االســــــــــــم
 أستاذ بقسم الدراسات البيئية   الوظيفة

 عميد معهد الدراسات العليا والبحوث 

 1959يناير  2 تاريخ الميالد

 االسكندرية-سيدى جابر  –سموحة  –تعاونيات سموحة  64 محل االقامة

معهد  –قسم الدراسات البيئية  – 21526الشاطبى  – 832ص.ب.  –طريق الحرية  163 عنوان المراسـلة

 اإلسكندرية ـ جمهورية مصر العربية. -جامعة اإلسكندرية  -الدراسات العليا والبحوث 

 (203) 4297688 / 4295007 تليفون العمـل

 (203)  4252362 تليفون المـنزل

 0122 7231691 التليفون المحمول

 (203) 4285792 فاكس العمـل

  ,yousefmokhtar@yahoo.comyousefmokhtar@alexu.edu.eg البريد اإللكتروني

www.igsr.alexu.edu.eg 
 

 العلمية : المؤهالتثانياً 
 المعهد/الكلية/الجامعة سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

بكالوريوس في العلوم 

 الزراعية

 جامعة األسكندرية -كلية الزراعة )الشاطبى( 1982

ماجستير في العلوم 

إنتاج حيواني  -الزراعية

 )فسيولوجيا الحيوان(

 جامعة األسكندرية -كلية الزراعة 1987

الفلسفة في دكتوراه 

 الدراسات البيئية
معهد الدراسات العليا  -قسم الدراسات البيئية 1994

)بعثة بنظام   –جامعة األسكندرية  -والبحوث

معهد  –قسم بيولوجيا التناسل و -)االشراف المشترك

 النرويج. -جامعة  ترومسو –الطب العيادي 

 التخصص

  :الدراسات البيئية التخصص العام 

  :فسيولوجيا الحيوان البيئية والسمية التناسليةالتخصص الدقيق" Environmental Animal 

Physiology and Reproductive Toxicology 
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 : التدرج الوظيفي  ثالثاً 
 

 اسم المؤسسة تاريخ االلتحاق بها الوظيفة

 جامعة اإلسكندرية -معهد الدراسات العليا والبحوث  -قسم الدراسات البيئية  30/12/1982 معيد

 جامعة اإلسكندرية -معهد الدراسات العليا والبحوث  -قسم الدراسات البيئية  13/9/1987 مدرس مساعد

 جامعة اإلسكندرية -معهد الدراسات العليا والبحوث  -قسم الدراسات البيئية  1994/ 10/ 25 مدرس

 جامعة اإلسكندرية -معهد الدراسات العليا والبحوث  -قسم الدراسات البيئية  2000/ 3/ 28 مساعدأستاذ 

 جامعة اإلسكندرية -معهد الدراسات العليا والبحوث  -قسم الدراسات البيئية  2005/ 3/ 29 أستاذ

 

  رابعاً: المناصب االدارية

 

 اسم المؤسسة تاريخ االلتحاق بها المنصب

 وكيل لشئون الدراسات العليا والبحوث
حتي  12/9/2007من 

1/9/2010. 
 جامعة اإلسكندرية -كلية التربية النوعية 

 قائم بعمل عميد
حتى  1/8/2010من 

1/9/2010. 
 جامعة اإلسكندرية -كلية التربية النوعية 

 عميد
-26حتي  -2/9/2010من 

1- 2018 

جامعة  -معهد الدراسات العليا والبحوث 

 اإلسكندرية

قائم بتسيير جميع اعمال ومهام 

 واعباء وظيفة عميد المعهد ومسؤليات

حتى  2018-1-26من 

31- 7 -2018 

جامعة  -معهد الدراسات العليا والبحوث 

 اإلسكندرية

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا 

 والبحوث 

وحتي  2018فبراير  8من 

 اآلن 
 جامعة اإلسكندرية

 : المنح الدراســية و المهام العلمية بالخارجخامساً 

جامعة   –معهد الطب العيادي  –قسم بيولوجيا التناسل  - للحصول على درجة الدكتوراه نظام اشراف مشتركبعثة  -1

 .1994 - 1992النرويج من  -ترومسو

 .1995النرويج عام  -جامعة  ترومسو –معهد الطب العيادي  –قسم بيولوجيا التناسل  -مهمة علمية  -2

 .1996النرويج عام  -جامعة  ترومسو –معهد الطب العيادي  –قسم بيولوجيا التناسل  -مهمة علمية  -3

 .1997النرويج عام  -جامعة  ترومسو –معهد الطب العيادي  –قسم بيولوجيا التناسل  -مهمة علمية  -4

 .2005المانيا عام -اشتوتجرد -جامعة  هوهينهايم –مهمة علمية لمعهد الفسيولوجيا الجزيئية   -5

 .2008عام  – المانيا – برلين – جامعى شاريتيه –الفارماكولوجى االكلينيكى والسموممهمة علمية لمعهد  -6

  Linguistic Skillsالمهارات اللغوية  : سادساً 
 )اللغة العربية )اللغة االم 

 ( جيداللغة االنجليزية) 
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   القومية التى كلف بها لتمثيل الدولة والجامعة والمعهد/سابعاً: المهام الرسمية  
حضور أعمال الدورة الثامنة والثالثين للمؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( من  -1

بمقر المنظمة بباريس ـ فرنسا ضمن وفد جمهورية مصر العربية وتمثيل مصر فى لجنة العلوم  3-18/11/2015

بقرار السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العالى  10/11/2015 – 9الطبيعية للمشاركة خالل الفترة من 

 .22/10/2015بتاريخ  4419والبحث العلمى وذلك بالقرار الوزارى رقم 

تمثيل الجامعة فى الوفد المفوض من جامعة االسكندرية من اجل عمل عالقات اكاديمية بين جامعة االسكندرية وجامعة  -2

 1954بقرار رئيس الجامعة رقم  2012ديسمبر  4نوفمبر الى  30العراق فى الفترة من  –كوردستان  –نوروز 

 .2012ديسمبر  12بتاريخ 

ثنائية فى االبتكار وريادة األعمال  درجة ماجستيرجامعة االسكندرية النشاء  –تمثيل معهد الدراسات العليا والبحوث  -3

بقسم الدراسات البيئية وذلك  GIEP - Green Innovation & Entrepreneurship Program البيئي

ثالث جامعات اوروبية وهى بولى تكنيك دى ميالنو بايطاليا وجراس  بالتعاون مع   TEMPUSفى اطار مشروع 

إلنشاء الدرجة  5/6/2014بتاريخ  1789التكنولوجية بالنمسا وآخن بالمانيا ، وقد صدر القرار الوزارى رقم 

وتم توقيع اتفاق مع  2015/  2014لتى بدأ العمل بها فى فصل الخريف للعام الجامعى والموافقة على الالئحة ا

جامعة بولى تكنيك دى ميالنو و سافر خمس طالب من المعهد الى إيطاليا تفعيال لالتفاقية الستكمال درجة 

 .الماجستير الثنائية

تمثيل الجامعة فى الوفد المفوض من جامعة االسكندرية من اجل عمل عالقات اكاديمية وعمل بروتوكول تعاون بين  -4

 ليبيا. –بنى غازى  –جامعة االسكندرية وجامعة البحث التقنى -معهد الدراسات العليا والبحوث 

 الجوائز و شهادات تقدير( (والقومى العلمى : التقديرثامناً 
  والدروع وميدليات وشهادات تقدير  زالجوائ  -أ

 .2000جائزة جامعة اإلسكندرية للتشجيع العلمي لعام -1

 .2002جائزة البيئة من أكاديمية البحث العلمي فى مجال البحوث البيئية لعام  -2

 .2010جائزة جامعة اإلسكندرية للتميز العلمى فى المجال العلمى لعام  -3

 .2015التقديرية فى المجال العلمى لعام جائزة جامعة اإلسكندرية  -4

 اكادمية البحث العلمى والتكنولوجيا. – 2012جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الزراعية  -5

 State of Award for Excellence in Agricultural Sciences from the Academy of 

Scientific Research and Technology (ASRT), 2012. 

مع منح لقب )باحث جامعة اإلسكندرية المتميز( فى مجال  2010عة االسكندرية للنشر العلمى المتميـز لعام درع جام -6

 العلوم الزراعية فى تخصص فسيولوجيا الحيوان والسمية التناسلية.

مفهرسة خالل ميدالية جامعة اإلسكندرية المذهبة لنشر اكثر من ثالثين بحث متميز والمنشورة فى المجالت العالمية ال -7

 .2009 -2000الفترة من  

 عن منصب وكيل كلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا والبحوثدرع جائزة جامعة اإلسكندرية للتميز االدارى  -8

2012. 

)لمجلة سمية  Elsevier 2010محكم على مستوى العالم لدار النشر العالمية السفير  25جائزة المحكمين الفضل  -9

 .""Elsevier "Food and Chemical Toxicologyالغذاء والكيمياء  

 .2014شهادة تقدير وميدالية الجامعة التذكارية للحاصلين على جوائز محلية او اقليمية او عالمية  -10

 .2010درع جامعة اإلسكندرية عن عضوية اللجنه العليا للجوائـز عام  -11
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 .2010نهور عن عضوية اللجنه العليا للجوائـز عام درع جامعة دم -12

 تقديرالشهادات   -ب
 

 .2012شهادة تقدير من مجلس ادارة والشؤون العلمية بجامعة البحث التقنى للعلوم الهندسية  -1

 شهادة تقدير من كلية التربية النوعية. -2

الوعى البيئى بين طالب المدارس بمحافظة شهادة تقدير من ادارة شئون البيئة بمحافظة االسكندرية فى مجال  -3

 .2012-2011االسكندرية للعام الدراسى 

يونية  21يوم  شهادة تقدير من المؤسسة العربية للتنمية وبناء القدرات للمشاركة فى فعاليات يوم البيئة العالمى -4

 واعتبار االسكندرية عاصمة البيئة لهذا العام. 2014

 . 2017-2016عن نشر ثقافة الدارس الخضراء للعام  –رب التعليمية شهادة تقدير من ادارة غ -5

 .2017شهادة تقدير من محافظة االسكندرية فى مجال الوعى البيئى والقدرة على مواجهة التحديات البيئية  -6

 شهادة تقدير من جمعية زهرة القلعة لتنمية المجتمع باالسكندرية. -7

 الدولية والمحلية  التطبيقية البحثية : المشروعاتتاسعاً 
 

 –كلية الزراعة  –معمل البيوتكنولوجى  –استزراع أنسجة مبايض الجاموس لتتبع الخصوبة عضو مشروع  -1

 جامعة اإلسكندرية –الشاطبى 

 –كلية الزراعة  -التفاعل بين التغذية والتناسل والوراثة في ماشية األلبان والجاموس عضو مشروع   -2

 جامعة اإلسكندرية والممول من: –الشاطبى 

Alexandria University Research Fund (AURF) 

 صندوق دعم البحث العلمي بجامعة اإلسكندرية 

Research Enhancement Program (ALEX REP) 

 

من  –كلية الزراعة الشاطبى  –انشاء معمل لالغذية الوظيفية والعالجية بجامعة االسكندرية عضو مشروع  -3

 TC/13/ CBGرقم  Capacity Building Grant - (STDF)صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية 

/2012 

3  - Creation and Establishment of Functional Food and Nutraceutical Laboratory 

in Alexandria University, Capacity Building Grant, Science & Technology 

Development Fund, TC/13/ CBG /2012 

جامعة  -بمعهد الدراسات العليا والبحوث   CIQAPرئس مشروع وحدة ضمان الجودة واالعتماد  -4

 –لضمان الجودة واالعتماد  من قبل الهيئة القومية 2016حتى سبتمبر   2010سبتمبر   2االسكندرية منذ 

  8000000جمهورية مصر العربية برقم 

حصول معهد الدراسات العليا والبحوث على االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة  وتم

 5لمدة  29/9/6201بتاريخ  158التعليم واالعتماد بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 

 سنوات.
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جامعة  -معهد الدراسات العليا والبحوث  -رئيس مشروع اعتماد معمل تلوث المياه والمياه البحرية  -5

جمهورية مصر  –من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد  2010ديسمبر   2االسكندرية منذ 

  1600000العربية برقم 

( EGAC -اد )إيجاك من المجلس الوطنى لالعتم على االعتمادمعمل وتم حصول ال

 19/6/2013فى  17025شهادة األيزو  والحصول على 

جامعة االسكندرية منذ  مارس  -معهد الدراسات العليا والبحوث  -رئيس مشروع اعتماد معمل تلوث الهواء  -6

جمهورية مصر العربية برقم  –من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد  2013حتى يناير  2010

2000000  

( EGAC - من المجلس الوطنى لالعتماد )إيجاك على االعتمادمعمل وتم حصول ال

 .27/12/2013فى  17025شهادة األيزو  والحصول على 

وحصول الكلية  2010سبتمبر  1حتى  2009أبريل  1بكلية التربية النوعية منذ  QAAP 2عضو مشروع  -7

 .CIQAPعلى انشاء وحدة ضمان الجودة والتقدم لمشروع 

لمدينة األبحاث العلمية والتطبيقات : "إنشاء نظام لتقييم ومتابعة األنشطة البحثية عضو مشروع -8

 التكنولوجية". مقدم الى وزارة البحث العلمى.

 & GIEP - Green Innovationبرنامج االبتكار وريادة االعمال البيئى " مشروععضو  -9

Entrepreneurship Program  الممول من االتحاد االوروبى– TEMPUS  حتى  2013من اكتوبر

بقسم  –ل المشروع انشاء درجة ماجستير ثنائية فى االبتكار وريادة االعمال البيئى . والذى تم من خالاالن

جامعة االسكندرية باالشتراك مع جامعة الزقازيق و جامعة  –معهد الدراسات البيئية  –الدراسات البيئية 

ايطاليا  –اسوان و الجامعة االمريكية بالقاهرة وجامعة هيليوبولس وجامعة بولى تيك نيك دى ميالنو 

 وجامعة جراتس بالنمسا وج جامعة آخن بالمانيا.

-Green Energy for green companies)الطاقة الخضراء للمزارع الخضراء " مشروععضو  -10

GRENCO))  الممول من االتحاد االوروبى– TEMPUS  2015حتى  2013من اكتوبر. 

 للمعامل الدولى مشاريع االعتمادوالممول من  الذرىالدولى لمعمل بالزما االنبعاث  االعتماد مشروعمدير  -11

 والرمز الكودى للمشروعجمهورية مصر العربية  – التاسعة الدورة (LIAP) العالى  التعليم  بمؤسسات

LP9-013-ALEX    وجارى اعتماد  2107اكتوبر  13حتى االن وتمت الزيارة فى  1/4/2015فى

 -من المجلس الوطنى لالعتماد )إيجاك  االعتمادعلى معمل حصول ال وجارى .المعمل

EGAC17025شهادة األيزو  ( والحصول على ا. 

 ممول منبكلية الزراعة الشاطبى.  - Food Safetyانشاء مركز تميز لالمان الغذائى  مشروععضو   -12

 (STDF)صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية 

خارطة طريق لإلدارة البيئية المستدامة للبحيرات المصرية الشمـالية "دراسة حالة بحيرة البرلس " عضو مشروع  -13

 .2016فى   -مجلس بحوث البيئة  -للمجالس النوعية  -(STDF)واممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 

 سكندرية:مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلحضور دورات   -:عاشراً 
 حضور الحقيبة التدريبية الخاصة بتأهيل القيادات المحتمل شغلها لمناصب قيادية  -1

  17/10/2017تم معادلة البرنامج التدريبى إبتكار حل المشكالت وصنع القرار فى  -1

 17/10/2017تم معادلة البرنامج التدريبى الجوانب المالية بالجامعة فى  -2

 9/11/2017 -8 -7التدريبى القيادة والفكر االستراتيجى فى حضور البرنامج  -3
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 9/11/2017 -8 -7حضور البرنامج التدريبى تنمية مهارات القيادة التنفيذية فى  -4

 23/11/2017 -22حضور البرنامج التدريبى القوانين واللوائح الجامعية فى  -5

 بالمركز  مدرب -2
)كمدربفى تنفيذ برنامج الساعات المعتمدة  التدريس بجامعة اإلسكندريةمدرب بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 .وبرنامج النشر الدولى للبحوث العلمية

 

 دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقياداتحضور    -3
 2004ديسمبر  14الى  11فى الفترة من    L3اتخاذ القرار وحل المشكالت  -1

 .2005مارس  22الى  19فى الفترة من  II مهارات العرض الفعال  -2

 .2005مارس  29الى  26فى الفترة من  P 3 إدارة الوقت وضغوط العمل  - 3

 .2005أبريل   11الى   9فى الفترة من  P 4 أخالقيات و آداب المهنة   -4

 .2005يونيه   14الى   11فى الفترة من  T 2االتجاهات الحديثة فى التدريس  -5

 .2005يونيه   21الى   18فى الفترة من   P2الدارية المهارات ا -6

 .2005اكتوبر   17الى   15فى الفترة من   L 5الجوانب المالية      -7

 .2005نوفمبر   14الى   12فى الفترة من  Legal Affairs (L4)السئوون القانونية  -8

 .2005اكتوبر   25الى   22فى الفترة من   L 2التطوير التنظيمي       -9

 .2006يناير   5الى   4فى الفترة من    T10نظام الساعات المعتمدة       -10

 .2006فبراير   12الى   11فى الفترة من    L6اإلدارة الفعالة لالجتماعات       -11

 .2006فبراير   16الى   15فى الفترة من    L7اإلدارة الفعالة لألزمات        -12

 .2006اكتوبر   25الى   23من التعليم االلكترونى  -13

13- E-Learning, from 23-25 October 2010. 

  المشاركة فى اللجان العلمية ولجان القطاع والتطوير والجودة :الحادى عشر
 :ولجان الجامعة

 األساتذة وظائف لشغل للمتقدمين العلمي اإلنتاج لفحص : اللجان العلمية الدائمة  1
 المساعدين   واألساتذة
  ( 6( للدراسات الزراعية )رقم 41لدائمة لالنتاج الحيوانى )لجنة رقم العلمية ا اللجنةعضو- 

 الدورة -المساعدين   واألساتذة األساتذة وظائف لشغل للمتقدمين العلمي اإلنتاج فحصل

  2012 - 2015.عشرة الحادية

 لجان القطاع بالمجلس االعلى للجامعات -2
  بتاريخ  211قرار رئيس المجلس االعلى للجامعات رقم  –عضو لجنة قطاع العلوم البيئية

 27/7/2011بتاريخ  148وعلى قرار رئيس المجلس االعلى للجامعات رقم  –13/9/2012

بتشكيل وتحديد اختصاصات لجان التخطيط وهيئة المكتب لقطاعات التعليم الجامعى 

االعلى للجامعات . وعلى قرار المجلس 2014-2011بالمجلس االعلى للجامعات الدورة 

 .26/8/2012بجلسته بتاريخ 

  لجان التخطيط وهيئة المكتب لقطاعات التعليم  –عضو لجنة قطاع العلوم االساسية

 .2018-2015الجامعى بالمجلس االعلى للجامعات الدورة 

 اللجان النوعية  باكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  -3
 528العلمى والتكنولوجيا بالقرار الوزارى رقم  عضو مجلس بحوث البيئة باكاديمية البحث 

 22/11/2015فى 
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 باكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الزمالة  -4
  ختى تاريخه. 2015زميل اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من نوفمبر 

 :دورة( 20) التعليملجان التطوير وجودة  الدورات فى مجال    -5
 
 . 2010سبتمبر  27مهارات القيادة واالدارة -1

 2011-23-22مجال السالمة والصحة المهنية بالمعامل من  -2

 2011 -24 -22توكيد الجودة فى  -3

 بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات. 2010اكتوبر  25 – 23التعلم االلكترونى من  -4

 2011ابريل  20 – 19كتابة الرسائل العلمية من  -5

 2011مايو  5-4ابريل ومن  28 -27كتابة المقاالت العلمية واالبحاث من  -6

 2011يوليو  30طرق تقويم واختبار الطالب  -7

 2011سبتمبر  29التبحيث فى قواعد البيانات العلمية والمكتبات  -8

 21جامعة اإلسكندرية فى  –حضور ورشة العمل الخاصة بمشروع توكيد الجودة واالعتماد بكلية الصيدلة  -9

 .2005نوفمبر 

 (:QAAP 2: المشاركة فى لجان التطوير والجودة بكلية التربية النوعية )مشروع 10

  2010سبتمبر  1حتى  2009أبريل  1عضو بمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة منذ. 

   .عضو بلجنة الرؤية والرسالة لكلية التربية النوعية 

  الداعمة لكلية التربية النوعية.عضو بفريق  الوثائق 

 .عضو بفريق المراجعة الداخلية بالكلية 

 .المشاركة فى وضع الخطة االستراتيجية لكلية التربية النوعية 

إدارة ورشة  المشاركة فى اعداد وتنظيم ورش العمل الخاصة بوحدة ضمان الجودة بكلية التربية النوعية: -11

ارة الجودة الشاملة )نظام الساعات المعتمدة(" فى عمل لكلية التربية النوعية عن "إد

30/6/2009 
 -:االتية حضور ورش العمل الخاصة بوحدة ضمان الجودة بكلية التربية النوعية

 تاريخ الورشة العمل إسم ورشة م

 20/6/2009 تحديد المتطلبات المجتمعية والبيئية 12

 28/6/2009 االعداد لزيارات المتابعة والتطوير بالمشاركة 13

 13/7/2009 أساليب وطرق التقييم 14

 18/10/2009 التخطيط االستراتيجى وتحديات المستقبل 15

 24/10/2009 إدارة الجودة الشاملة 16

 23/11/2009 توصيف وتقرير المقررات الدراسية 17

 2/1/2010 اإلرشاد األكاديمى والدعم االرشادى للطالب 18

 6/1/2010 تطوير طرق التقييم  - 19

 

تنمية قدرات أعضاء هيئة  بمركز "معايير الجودة فى العملية التعليمية"حضور دورة تدريبية  -20

 .التدريس

 :لجنة( 32) المشاركة فى اللجان الفنية المختلفة بجامعة االسكندرية  -6
 حتى االن. 2008اللجنة العليا للجوائز بجامعة االسكندرية من  عضو -1

حتى  2007من  2020 لجنة متابعة المشروعات االستراتيجية لتطوير التعليم بجامعة االسكندرية  عضو -2

2010 . 

 حتى االن. 2008لجنة شئون اللوائح والبرامج والمناهج الدراسية بالجامعة من  عضو -3

 لجنة تطوير التعليم ووضع نظام الساعات المعتمدة. عضو -4

 .2010سبتمبر  1حتى  2007سبتمبر  12الجامعة من مجلس الدراسات العليا ب عضو -5
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 .2016حتى  2011بمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة من  عضو شرفى -6

 حتى االن 2013لجنة تصنيف جامعة االسكندرية فى التصنيفات العالمية للجامعات من  عضو -7

 .  2010سبتمبر  1تحرير نشرة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة حتى  سكرتير -8

درجة( )قرار مجلس  100لجنة تعديل حساب درجات الرسالة العلمية كمقرر دراسى لتصبح ) مقرر -9

 (.26/1/2012والممتد فى  24/1/2012الدراسات العليا والبحوث فى 

باللجنة المشكلة لتحديد نسب االعارة للسادة اعضاء هيئة التدريس )قرار مجلس الدراسات العليا  عضو -10

 (.24/1/2012والبحوث فى 

و بلجنة دراسة االتفاقيات من الجهات والجامعات الليبية ووضع استراتيجية عمل وآليات تفعيلها عض -11

والممتد فى  24/1/2012والبحوث فى  للمساهمة فى اعمار ليبيا )قرار مجلس الدراسات العليا

26/1/2012.) 

لجنة مراجعة واعادة النظر فى المصروفات الدراسية لطالب الدراسات العليا المسجلين وفقا لنظام  مقرر -12

 (.8/2/2012الساعات المعتمدة )قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث فى 

 2014مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد باللجنة المشكلة من مجلس الجامعة إلعداد عضو  -13

(2/7/2014.) 

بلجنة طلب كلية الدفاع الجوى للتصديق على منح اعضاء هيئة التدريس العسكريين الحاصلين  عضو -14

 على درجة الدكتوراه درجة مدرس.

الدراسات لجنة زيادة اعداد الطالب بالنسبة إلشراف السادة أعضاء هيئة التدريس )قرار مجلس  مقرر -15

 (.18/7/2012العليا والبحوث فى  

لجنة تقييم التقديرات والنقاط الحاصل عليها الطالب الوافدين من بالدهم والراغبين فى االلتحاق  مقرر -16

بالدراسات العليا بالتقديرات والنقاط التى تمنح من الجامعات المصرية )قرار مجلس الدراسات العليا 

 (.13/8/2012والبحوث فى 

بشأن الضوابط  25/8/2012و بلجنة مناقشة قرار المجلس االعلى للجامعات بجلسته بتاريخ عض -17

 الخاصة لبدء الدراسات العليا بالجامعات الخاصة.

اللجنة الدائمة لدراسة المشكالت التى يواجهها الطالب الوافدين )قرار مجلس الدراسات العليا  عضو -18

 (.23/12/2012والبحوث فى 

بلجنة ضوابط منح اجازات مرافقة الزوج او الزوجة )قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث فى و عض -19

19/2/2013.) 

بلجنة وضع ضوابط ومعايير منح جامعة االسكندرية لقب استاذ زائر )قرار مجلس الدراسات العليا  عضو -20

 (.21/5/2013والبحوث فى 

المتميزين عالميا من االجانب او المصريين العاملين  بلجنة وضع ضوابط استقدام االساتذة عضو -21

 (.21/5/2013بالخارج )قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث فى 

لجنة وضع ضوابط اجراء الطالب الوافدين ألبحاثهم لنيل درجة الماجستير او الدكتوراه بدولهم مقرر  -22

لهم )قرار مجلس الدراسات العليا وما يترتب على ذلك من مشاركة عضو فى لجنة االشراف من دو

 (.18/6/2013والبحوث فى 

اللجنة المشكلة لفتح التسجيل للدراسات العليا بكليتى التربية ورياض االطفال بفرع جامعة  عضو -23

 (.17/9/2013االسكندرية بمحافظة مطروح )قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث فى 

والدكتوراه من شرط المناقشة فى حالة النشر الدولى )قرار مجلس بلجنة اعفاء طالب الماجستير  عضو -24

 (.17/9/2013الدراسات العليا والبحوث فى 

بلجنة دراسة ووضع األسس واألطر العامة للرسائل العلمية )قرار مجلس الدراسات العليا  عضو -25

 (.21/1/2014والبحوث فى 

ب بالدبلوم والماجستير والدكتوراه طبقا للنظام القديم بلجنة تحويل التقديرات الحاصل عليها الطال عضو -26

طبقا لنظام الساعات المعتمدة )قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث  CGPAالى تقديرات 

 (.19/3/2014فى

بلجنة رسوم الساعة المعتمدة لتسجيل الطالب الوافدين مقررات لتحسين المعدل التراكمى الـ عضو  -27

CGPA (.15/4/2014لدراسات العليا والبحوث فى )قرار مجلس ا 

بلجنة دراسة النسب المئوية التى على اساسها يتم احتساب تقديرات تقييم المقررات الدراسية عضو  -28

 (.17/6/2014لطالب الدراسات العليا )قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 
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بلجنة دراسة مدى احقية الطالب ولجنة االشراف فى حق الملكية الفكرية بشقيها االدبى والصناعى  عضو -29

 (.15/7/2014)قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 

بلجنة إعداد العقد المتكامل طويل المدى إلدارة المخلفات الصلبة بمحافظة االسكندرية بقرار السيد  عضو -30

 .2016لسنة  2385رية رقم محافظ اإلسكند

 اداررة االزمات بجامعة االسكندرية. بلجنة عضو -31

المستشفيات الجامعية(  –لجنة إدارة وتنمية الموارد المالية بجامعة االسكندرية )قسم التعليم  عضو -32

 3/10/2017بتاريخ  1389بقرار رئيس الجامعة رقم 

 لجان( 3) محافظة االسكندريةبالمشاركة فى اللجان الفنية المختلفة    -7
 
 .2014لسنة  1205لجنة الطاقة الخضراء بمحافظة االسكندرية بقرار رقم  عضو -1

بلجنة إعداد العقد المتكامل طويل المدى إلدارة المخلفات الصلبة بمحافظة االسكندرية بقرار السيد  عضو -2

 .2016لسنة  2385محافظ اإلسكندرية رقم 

 والبحيرات الشمالية. لجنة بحيرة مريوط باالسكندرية عضو -3

 عشر: األنشطة العلميةالثانى  
 -(:عشر: األنشطة العلمية)الثانى    : االبحاث المنشورة1

والمجالت العالمية التى ال  ISIمنشور فى المجالت العالمية المفهرسة التى تقع فى  بحث 130االبحاث  إجمالى عدد

 والمجالت المحلية والمؤتمرات العالمية والمحلية )انظر قائمة النشر العلمى(. ISIتقع فى 

بحث فى مجالت  28و (  ISI  فى قائمة 67)بحث منشور فى المجالت العلمية المصنفة عالميا  102منها 

 محلية ومؤتمرات عالمية ومحلية.

)تابع    فى المحركات المختلفة  h. indexو معامل هيرش    Citation: عدد االستشهادات2  
 -(:عشر: األنشطة العلميةالثانى  

1- Scopus: 
No. of Citation in Scopus: 3201,  

h. index = 32,  

No. of Articles in Scopus: 67, 

Author ID 7006522951 

2- Google Scholar: 
No. of Citation in Google Scholar: 5144 

h. index = 36 

i 10-index = 60 

No. of Articles in Google Scholar: 102, 

3- Research Gate 
Score = 34.25 

No. of Citation in Research Gate = 4060 

h. index = 35 

No. of Articles in Research Gate: 90 

No. of Reads: 11489 

My score is higher than 92.5% of Research Gate members 
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 (عشر: األنشطة العلمية( )تابع الثانى  رسالة 134) على الرسائل العلميةاإلشراف    -3
كلية التربية  –معهد الدراسات العليا و البحوث )جامعة اإلسكندرية : باإلشراف على رســائل الدكتوراه  و الماجســتير

 –المعهد العالى للصحة العامة  –ة معهد البحوث الطبي -)سابا باشا(  كلية الزراعة – )الشاطبى( كلية الزراعة -النوعية 

طنطا. جامعة  -كلية العلوم  . جامعة المنصورة -كلية العلوم جامعة دمنهور.  –كلية الزراعة  .(كلية الصيدلة –كلية العلوم 

 .عين شمسجامعة  -كلية العلوم 

 رسالة 134=  والمسجلةالعدد االجمالى لالشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم منحها 

 -وبيانها كالتالى: 
 

 الفلسفة دكتوراهدرجة  42تم منح   -1

 ماجستيردرجة ال 74تم منح  -2

  6طالب مسجلين للدكتوراه  -3

  12طالب مسجلين للماجستير  -4

 رسالة 134االجمالى = 
 

 البيان التفصيلى بالكليات واالقسام: 
 -جامعة اإلسكندرية: -بمعهد الدراسات العليا و البحوث اإلشراف على رســائل الدكتوراه  و الماجســتير  -1

  10قسم الدراسات البيئية وعددهم =  –تم منحهم درجة دكتوراه الفلسفة مصريين طالب 

  2قسم الدراسات البيئية وعددهم =  –تم منحهم درجة دكتوراه الفلسفة وافدين طالب 

  23البيئية  وعددهم = قسم الدراسات  –تم منحهم درجة الماجستير مصريين طالب 

  10قسم الدراسات البيئية  وعددهم =  –تم منحهم درجة الماجستير وافدين طالب 

  10قسم التكنولوجيا الحيوية  وعددهم =  –تم منحهم درجة الماجستير مصريين طالب 

  2قسم التكنولوجيا الحيوية  وعددهم =  –تم منحهم درجة دكتوراه الفلسفة مصريين طالب 

 8قسم الدراسات البيئية  وعددهم =  –لين للماجستيرطالب مسج 

  4قسم الدراسات البيئية  وعددهم =  –للدكتوراهطالب مسجلين 

 -جامعة اإلسكندرية: –اإلشراف على رســائل الدكتوراه  بكلية العلوم  -2

  2وعددهم = قسم الكيمياء الحيوية وعلم الحيوان  –طالب تم منحهم درجة دكتوراه الفلسفة 

  3وعددهم = قسم الكيمياء الحيوية وعلم الحيوان  –لماجستيراطالب تم منحهم درجة 

 1درجة الماجستير = مسجل ل طالب 

 

 -جامعة اإلسكندرية: –الشاطبى  -اإلشراف على رســائل الدكتوراه  و الماجســتير بكلية الزراعة  -3

  = 4طالب تم منحهم درجة دكتوراه الفلسفة وعددهم  

 5حهم درجة الماجستير وعددهم = طالب تم من 

 1درجة دكتوراه الفلسفة = مسجلة ل طالبة 

 

 -جامعة اإلسكندرية: –كلية التربية النوعية  -اإلشراف على رســائل الماجســتير بقسم االقتصاد المنزلى  -4

  9منحهم درجة الدكتوراه وعددهم =  تمطالب 

  = 15طالب تم منحهم درجة الماجستير وعددهم 

  2درجة الماجستير وعددهم = ل مسجلينطالب 

 -جامعة اإلسكندرية: –اإلشراف على رســائل الدكتوراه  بمعهد البحوث الطبية   -5

  = 6طالب تم منحهم درجة دكتوراه الفلسفة وعددهم 

  = 6طالب جارى منحهم درجة الماجستير وعددهم 
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 -جامعة اإلسكندرية: –العامة  اإلشراف على رســائل الدكتوراه  بالمعهد العالى للصحة  -6

  = 3طالب تم منحهم درجة دكتوراه الفلسفة وعددهم 

 

 -جامعة اإلسكندرية: –ساباباشا  -اإلشراف على رســائل الدكتوراه  بكلية الزراعة   -7

  2منحهم درجة دكتوراه الفلسفة وعددهم =  تمطالب 

 1درجة الماجستير = مسجل ل طالب 

  

 -جامعة اإلسكندرية: -رســائل الدكتوراه  بكلية الصيدلة اإلشراف على   -8

 1تم منحه درجة دكتوراه الفلسفة =  طالب  
 

 -جامعة طنطا: -اإلشراف على رســائل الماجستير  بكلية العلوم    -9

  = 2طالب تم منحهم درجة الماجستير وعددهم 
 

 -لمنصورة:جامعة ا -اإلشراف على رســائل الماجستير  بكلية العلوم  -10

 1=  الفلسفة درجة الدكتوراه اتم منحه طالبة 
 

 -:عين شمسجامعة  -قسم علم الحيوان –اإلشراف على رســائل الماجستير  بكلية العلوم  -11

  = 1طالب مسجل لدرجة الدكتوراه 

األنشطة  عشر:  )تابع الثانى    الدولية وتحكيم أبحاث للمجالت العلمية الدولية االتية النشر هيئات - 4
 (العلمية

1- Editorial Board: 

Editorial Board of Toxicology 

 :مجلة( 41)  تحكيم أبحاث للمجالت العلمية الدولية االتية -2
2- Reviewer for the following International Journals: 

1- African Journal of Biotechnology 

2- African Journal of Microbiology Research 

3- African Journal of Pharmacy and Pharmacology 

4- Asian Journal of Andrology 

5- Austin Journal of Environmental Toxicology 

6- Biological Trace Element Researc 

7- Biomedicine & Biotechnology 

8- Biotechnic & Histochemistry 

9- Brain Research Bulletin 

10- Cell Biology International 

11- Ecotoxicology and Environmental Safety 

12- Environmental Research 

13- Environmental Science and Pollution Research 

14- European Journal of Histochemistry 

15- Evidence Based Complementary and Alternative Medicine 

16- Experimental and Toxicologic Pathology 

17- Food and Chemical Toxicology 

18- Free Radical Research 
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19- Functional Foods in Health and Disease 

20- Human and Experimental Toxicology 

21- International Journal of Biochemistry and Biotechnology 

22- International Journal of Toxicology 

23- Journal of Experimental & Clinical Assisted Reproduction 

24- Journal of Food Biochemistry 

25- Journal of Pharmacy and Pharmacology 

26- Journal of Physiology and Pathophysiology 

27- Metabolism 

28- Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology 

29- Molecular and Celleular Biochemistry 

30- Nanotoxicology 

31- Nutrition 

32- Nutrition Research 

33- Open Journal of Animal Sciences 

34- Oxidants and Antioxidants in Medical Science 

35- Oxidative Medicine and Cellular Longevity 

36- Polish Journal of Environmental Studies 

37- Reproductive Toxicology 

38- Saudi Medical Journal 

39- Toxicological and Environmental Chemistry 

40- Toxicology 

41- Toxicology and Industrial Health 

 

3- Reviewer of the Book of "Introduction to Male Reproduction and Toxicity, Authors: 

Shubhadeep Roychoudhury, Peter Massanyi, 2014 

 الرسائل التي اشتركت في مناقشتها كمحكم خارجي -5
ومعهد البحوث  كلية التربية النوعية لكليات الزراعة والعلوم والصيدلة و ودكتوراهرسالة ماجستير  32تم تحكيم 

  .لجامعة االسكندرية والجامعات االخرى الطبية

 -(:عشر: األنشطة العلمية)تابع الثانى    المؤتمرات العالمية والدولية: 6
الواليات المتحدة  –فلوريدا  -السموم : اورالندوـ المشاركة في المؤتمر السنوي التاسع عشر للكلية األمريكية لعلم 1

 ( واالشتراك ببحث في هذا المؤتمر.11/11/1998 - 8األمريكية )

 –كاليفورنيا  -المشاركة في المؤتمر السنوي الحادي و العشرون للكلية األمريكية لعلم السموم: سان دييجو -2

 شتراك ببحث في هذا المؤتمر.( واال2000/ نوفمبر 15-12الواليات المتحدة األمريكية )

. 2001سبتمبر   27-22البحرين والمنعقد في الفترة من  –المنامة  –االشتراك في المؤتمر العربي األول للتغذية  -3

 واالشتراك ببحثين في هذا المؤتمر.

كيب  -2002كتوبر  أ  11-6المشاركة في المؤتمر الدولي التاسع لعلم الحيوانات المنوية والمنعقد في الفترة من  -4

 جنوب أفريقيا. واالشتراك بثالث أبحاث في هذا المؤتمر. –تاون 

 –كاليفورنيا  -المشاركة في المؤتمر السنوي الخامس و العشرون للكلية األمريكية لعلم السموم: بالم سبرينجس  -5

 .( واالشتراك ببحث في هذا المؤتمر2004/ نوفمبر10-7الواليات المتحدة األمريكية )

المشاركة فى ورشة العمل عن تأثير الجرعات المنخفضة للكيماويات "التركيز على الفثاليت" والمنعقدة في الفترة  -6

 المانيا. -ببرلين  -2007أبريل    28-26من 

المانيا من  –مدينة درسدن  –المشاركة في المؤتمر الدولى السابع عشر للجمعية االلمانية المصرية لعلم الحيوان  -7

25/7 – 1/8/2007. 
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 –جامعة بومرداس  –كلية العلوم  –المشاركة في ملتقى االيام الثالثة للبيولوجيا حول التنوع البيولوجى والبيئة  -8

 – 19/11من  –الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –وزارة التعليم العالى والبحث العلمى 

"الملوثات البيئية والقدرة االنجابية" ومحاضرة اخرى لطالب  . وتم المشاركة بالقاء محاضرة عن20/11/2007

و اعضاء هيئة التدريس بقسم البيولوجيا فى مجال البيئة حول "تأثير الكيماويات السامة فى البالستيك على 

جامعة بومرداس لمناقشة  –الصحة" وايضا ادارة طاولة مستديرة مع الباحثين بقسم البيولوجيا كلية العلوم 

وث التى تجرى فى مجال تأثير الملوثات البيئية على االنظمة البيولوجية وتقديم توجيهات وخطط بحثية البح

 للباحثين وطالب الدراسات العليا.

الجزائر وذلك عن تأثير  –القبة  –وعلى هامش اعمال الملتقى تم القاء محاضرة  لطالب المدرسة العليا لالساتذة 

/ 11/ 21ف التكاثرية" وايضا عمل جلسة مطولة مع طالب الدكتوراة وذلك يوم "الملوثات البيئية على الوظائ

2007 . 

المشاركة في فعاليات المؤتمر العربى االول بعنوان "حول صحة وسالمة الغذاء" بالقاء محاضرة عن الكيماويات  -9

ختلفة من االكريالميد وايضا بحث عن "تأثير جرعات م –السامة في البالستيك وسالمة الغذاء وصحة المستهلك 

مملكة –على المقاييس الهيماتولوجية والكيميائية الحيوية واكسدة الدهون فى فئران التجارب والمنعقد بالمنامة 

 (.2008ديسمبر  24 – 22خالل الفترة  -البحرين

ور االجنة. قسم المشاركة فى الدورة التدريبية المتقدمة عن تقييم المخاطر الصحية فى السمية التناسلية وتط -10

 – 3المانيا. وذلك فى  –برلين  –جامعة شاريتيه  –معهد الفارماكولوجيا االكلينيكية والسموم  -السمية التناسلية 

7 /11/2008. 

وزارة  –جامعة بومرداس  –كلية العلوم  –المؤتمر الدولى الرابع للبيولوجيا "البيولوجيا الجزيئية" المشاركة في  -11

. وتم 26/5/2009 – 25من  –الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –والبحث العلمى  التعليم العالى

المشاركة بالقاء محاضرة عن "الغذاء المحور وراثياً: السالمة والمخاطر" ومحاضرة اخرى لطالب و اعضاء 

يئية" وايضا ادارة طاولة هيئة التدريس بقسم البيولوجيا فى مجال البيئة حول "السمية التناسلية والملوثات الب

جامعة بومرداس لمناقشة البحوث التى تجرى فى مجال  –مستديرة مع الباحثين بقسم البيولوجيا كلية العلوم 

 تأثير الملوثات البيئية على االنظمة البيولوجية وتقديم توجيهات وخطط بحثية للباحثين وطالب الدراسات العليا. 

الواليات المتحدة  –كاليفورنيا  -ثون للكلية األمريكية لعلم السموم: بالم سبرينجسالمشاركة في المؤتمر الثال  -12

 ( واالشتراك ببحث في هذا المؤتمر.2009/ نوفمبر4-1األمريكية )

المشاركة في المؤتمر العاشر لالغذية الوظيفية والمركبات البيولوجية النشطة فى الصحة والمرض: العلم  -13

( 2012 – 15-13الواليات المتحدة األمريكية  )مارس   -كاليفورنيا  –فورنيا سانتا باربارا والتطبيق. جامعة كالي

 واالشتراك ببحثين في هذا المؤتمر.

2012: Participated in the 10
th

 International Conference, Functional Foods and Bioactive 

Compounds in Health and Disease: Science and Practice, March 13-15, 2012, 

University of California Santa Barbara, California, USA. 

المشاركة في المؤتمر الدولى الخامس عشر للغدد الصماء و الرابع عشر االوروبى للغدد الصماء. فورتيسا دا  -14

 ايطاليا. –فلورونسا  –باسو 

2012: Participated in the 15
th

 International & 14
th

 European Congress of Endocrinology 

(ICE-ECE 2012 Congress), Saturday 5 May 2012 to Wednesday 9 May 2012 at the 

Fortessa da Basso, Florence, Italy. 

حول االفاق المستقبلية للتنمية البيئية فى الوطن العربى ومواجهة التحديات  المشاركة في المؤتمر الدولى التاسع -15

 القاء محاضرة ورئيس جلسة. -2012 -4– 24-21شرم الشيخ فى الفترة من  –

 

15- Participated in the 9
th

 International Conference on Future Horizon for Sustainable 

Environmental Development and Facing Challenges in Arab Countries. 21-24 / 4 / 

2012 in Sharm El-Sheikh, Egypt. 

16- Attended 1
nd

 International Workshop on Sustainable Development – Family. 11
th

 may 

2013, Faculty of Specific Education, Alexandria University. To the theme "Education 

for Sustainable Development in Higher Education". 

http://cts.vresp.com/c/?FunctionalFoodsCente/ec1773382b/4cf2fed507/1a04d91d1f/utm_content=&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=International%20Conference&utm_campaign=Preliminary%20Conference%20Program
http://cts.vresp.com/c/?FunctionalFoodsCente/ec1773382b/4cf2fed507/238d5d972a/utm_content=&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Functional%20Foods%20and%20Bioactive%20Compounds%20in%20Health%20and%20Disease%3A%20Science%20and%20Practice&utm_campaign=Preliminary%20Conference%20Program
http://cts.vresp.com/c/?FunctionalFoodsCente/ec1773382b/4cf2fed507/238d5d972a/utm_content=&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Functional%20Foods%20and%20Bioactive%20Compounds%20in%20Health%20and%20Disease%3A%20Science%20and%20Practice&utm_campaign=Preliminary%20Conference%20Program
http://www.dreamsresortsegypt.com/
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17- Participated in Seminar on "University Leadership and Management in an 

international context”. On 9 & 10 October 2013, at Goethe Institute Alexandria, The 

German Academic Exchange Service (DAAD), Cairo Acadmic. 

18- Participated in Consortium Meeting, 9-12 November 2013, Aswan (GIEP - Green 

Innovation & Entrepreneurship Program). 

بتقديم موضوع عن:  -المملكة العربية السعودية  –المشاركة فى برنامج عمل بجامعة نايف العربية للعلوم االمنية  -20

 –بالرياض  2014فبراير  20 -16التأثيرات البيئية للمواد المخدرة على الصحة االنجابية". فى الفترة من 

 المملكة العربية السعودية.

حضور وتمثيل مصر فى أعمال الدورة الثامنة والثالثين للمؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم  -21

بمقر المنظمة بباريس ـ فرنسا ضمن وفد جمهورية مصر العربية  18/11/2015-3والثقافة )اليونسكو( من 

 .10/11/2015 – 9وتمثيل مصر فى لجنة العلوم الطبيعية للمشاركة خالل الفترة من 

عشر: األنشطة  )تابع الثانى  والدورات التدريبية والندوات وورش العمل   : المؤتمرات الداخلية7
 (العلمية

 (.1984جامعة اإلسكندرية ) –دورة تدريبية عن إعداد المدرسين الجامعيين: كلية التربية  -1

جامعة اإلسكندرية. بالتعاون  -المشاركة في تنظيم المؤتمر األول للعلوم البيئية المنعقد بمعهد الدراسات العليا والبحوث -2

 17-15مع المكتب اإلقليمي لليونسكو للعلوم والتكنولوجيا وكذلك معهد جوته األلماني باإلسكندرية في الفترة من 

 م. 1990مايو 

 جامعة اإلسكندرية  –ارة البيئية في الصناعات الغذائية: المعهد العالي للصحة العامة دورة تدريبية عن اإلد -3

(15 – 27 /9 /1990.) 

ـ عضو في اللجنة المنظمة للمؤتمر المصري البريطاني األول في علوم التكنولوجيا الحيوية: معهد    الدراسات العليا 4

 .(1990/ 11/ 15 – 10جامعة اإلسكندرية ) –والبحوث 

جامعة  –ـ عضو في اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للبيئة والصحة والتنمية المستدامة: معهد الدراسات العليا والبحوث 5

 ( واالشتراك ببحثين في هذا المؤتمر.1999/ 3/ 25 -22اإلسكندرية ) 

ذائية من أجل إنتاجية عالية وبيئة ـ  المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في الصناعات الغ6

(. واالشتراك 1999/ يونية 3 -1آمنة والذي نظمه المركز الدولي للبحوث واالستشارات )كوميبصل( ـ اإلسكندرية ) 

 ببحث في هذا المؤتمر.

 رية.جامعة اإلسكند-المشاركة في الحلقات النقاشية والمؤتمرات المتخصصة في اإلنتاج الحيواني بكلية الزراعة -7

كلية الطب البيطري جامعة  -المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر للجمعية المصرية للتكاثر والخصوبة في الحيوان  -8

 (. واالشتراك ببحث في هذا المؤتمر.2001/ يناير 26-22مصر ) –الجيزة  -القاهرة

-22مصر ) –اإلسكندرية  -جامعة اإلسكندريةكلية الزراعة  -المؤتمر العلمي السنوي للجمعية المصرية لعلوم السميات  -9

 (.2001/ مارس 23

 (.2001/ أبريل 5-3مصر ) –اإلسكندرية  -المؤتمر العلمي السنوي الثاني للبيئة والحياة  -10

االشتراك في المؤتمر الدولي الثالث  في الصناعات الغذائية للرقابة على الجودة والذي نظمه المركز الدولي للبحوث  -11

 (.2001/ يونية 19 -17ستشارات )كوميبصل( ـ اإلسكندرية )واال

كلية الطب البيطري جامعة  -المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر للجمعية المصرية للتكاثر والخصوبة في الحيوان  -12

 (. واالشتراك ببحث في هذا المؤتمر.2002/ فبراير 6-2مصر ) –الجيزة  -القاهرة

مارس   20-16الدولي لعلوم البيولوجيا الجزيئية والتنمية المستدامة والمنعقد في الفترة من  المشاركة في المؤتمر -13

 بمكتبة اإلسكندرية. 2002

 

المشاركة في المؤتمر الدولي للرقابة على جودة الصناعات الغذائية والذي نظمه المركز الدولي للبحوث واالستشارات  -14

  2002يونية   13-11القاهرة والمنعقد في الفترة من  –)كوميبصل( بالتعاون مع معهد تكنولوجيا األغذية 

 باإلسكندرية.

للرقابة على جودة الصناعات الغذائية والذي نظمه المركز الدولي للبحوث  المشاركة في المؤتمر الدولي الخامس -15

 باإلسكندرية.  2003يوليو   10-8واالستشارات )كوميبصل( والمنعقد في الفترة من 
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المشاركة فى ورشة العمل االقليمية الثالثة عن المخلفات السائلة الصناعية و الحضرية: المشاكل و المعالجة.  -16

معهد الدراسات العليا و البحوث و المجلس البريطاني. والمنعقده في الفترة من  –بين جامعة االسكندرية  بالتعاون

 باإلسكندرية.  2004يناير   24-28

فبراير  19-18مصر ) –اإلسكندرية  -مكتبة االسكندرية  –المؤتمر العلمي السنوي للجمعية المصرية لعلوم السميات  -17

2004.) 

أبريل   6-3مصر ) –اإلسكندرية  -. مكتبة االسكندرية 2004الدولى فى العلوم الحيوية: رؤى من االسكندرية المؤتمر  -18

2004.) 

أبريل   20-18مصر ) –المؤتمر الدولي العربي الثامن لعلوم المواد "المواد فى تطبيقات الطاقة". اإلسكندرية  -19

2004.) 

لفسيولوجية و التناسلية والكيموحيوية و البيولوجيا الجزيئية "األساسيات تنسيق و عمل دورة تدريبية عن الطرق ا -20

 والتطبيقات في مجال الدراسات البيئية" و التي تعقد سنويا بمعهد الدراسات العليا و البحوث.

لخصوبة انخفاض ا -التشوش الهرموني   -تنسيق و عمل دورة تدريبية عن الملوثات البيئية "التأثير االستروجيني   -21

 و الوقاية ومضادات االكسدة" و التي تعقد سنويا بمعهد الدراسات العليا و البحوث. –

تنسيق و عمل دورة تدريبية عن تأثير الملوثات البيئية على االنظمة البيولوجية و طرق  الحماية باستخدام مضادات  -22

 االكسدة و التي تعقد سنويا بمعهد الدراسات العليا و البحوث.

 (.2005-2004المشاركة بالحضور فى برنامج مشروع تطوير الدراسات العليا بجامعة اإلسكندرية ) -23

إلقاء محاضرات فى ورشة العمل الخاصة بالطرق الحديثة في تكنولوجيا التخمر و التي تعقد سنويا بمعهد الدراسات  -24

 العليا و البحوث.

ة المخلفات الصناعية السائلة و التي تعقد سنويا بمعهد الدراسات إلقاء محاضرات فى ورشة العمل الخاصة بمعالج -25

 العليا و البحوث.

. بالتعاون 2007اغسطس  21-18تنسيق و اقامة ورشة عمل عن "الملوثات البيئية والخصوبة وطرق الحماية"   -26

والتى عقدت بفندق مبارك جامعة هوهينهيم ألمانيا  -جامعة شاريته و أ.د. هينز برير  -مع أ.د. ابراهيم شاحود 

 االولمبى باالسكندرية. 

المشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي االول لكية رياض االطفال بعنوان "نحو صناعات امنة للطفل" بالقاء محاضرة  -27

كلية  –والمنعقد بمركز المئتمرات  -عن الكيماويات السامة في البالستيك )الفثاليت( مع التركيز على لعب االطفال 

 (.2008فبراير  4-2مصر ) –اإلسكندرية  -جامعة االسكندرية  -التمريض 

يوليو  28الى  25تنظيم وتنسيق و اقامة ورشة عمل عن "صحة المرأة و الطفل: الغذاء والملوثات البيئية" من  -28

أ.د.  -ألمانيا  -هوهينهيم جامعة -ألمانيا أ.د. هينز برير  -جامعة شاريته -بالتعاون مع  أ.د. ابراهيم شاحود  2009

الواليات المتحدة األمريكية ومركز سوزان مبارك االقليمى لصحة وتنمية  -جامعة جون هوبكنز  –إلين سيلبرجيلد 

 المملكة العربية السعودية. –جامعة الملك سعود  –كلية العلوم  –المرأة وكرسى البرمجة الجنينية واالمراض 

ديسمبر  10الى  8فى الفترة من  –مكتبة اإلسكندرية  -كيفية كتابة خطة عمل لمشروعحضور ورشة العمل الخاصة ب -29

 جمهورية مصر العربية. -باإلسكندرية -2005

بمركز  -2007ديسمبر  2حضور حملة التوعية الخاصة "بمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد" يوم  -30

 .جامعة االسكندرية –كلية التمريض  –المؤتمرات 

المشاركة في فعاليات المؤتمر العلمى الثانى لكلية رياض األطفال "ثقافة الطفل......الواقع والمأمول" والمنعقد بكلية  -31

 ( بالقاء محاضرتين عن:2009 -إبريل  28 -27مصر ) –اإلسكندرية  -جامعة االسكندرية  -الطب 

 التأثيرات الخطرة لمركب البسفينول أ على صحة الطفل -1

 تلوث االغذية بالميالمين    -2

 –بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ومعهد البحوث الطبية  –حضور ورشة العمل الخاصة بالتحكيم للنشر العلمى  -32

 جمهورية مصر العربية. -باإلسكندرية -2009سبتمبر  –جامعة االسكندرية 

لكلية رياض األطفال "قضايا الطفل فى القرن الحادى والعشرين" المشاركة في فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الثالث  -33

 29 -27مصر ) –اإلسكندرية  -جامعة االسكندرية  -والمنعقد بمكز المؤتمرات لجامعة اإلسكندرية بكلية التمريض 

 ( بالقاء محاضرتين عن:2010 -مارس 

1- Home Safe Home 

2- Preventing Toxic Threats to Child Development 
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جامعة اإلسكندرية  –للجنة العلمية لمعهد البحوث الطبية  2010المشاركة في فعاليات االجتماع العلمى الرابع لعام  -34

 Aging: Is never to be lateبعنوان 

 بالقاء محاضرة عن:

Healthy Aging: Nutritional and Environmental Aspects 

بجامعة االسكندرية والذى نظمه  2010نوفمبر  1يوم االثنين  Deans' Workshopحضور ورشة عمل العمداء   -35

 .  DAADوزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والهيئة االلمانية للتبادل العلمى 

ة جامع –المشاركة في ورشة العمل الدولية "االستراتيجيات الحديثة لالنتاج الحيوانى" والتى عقدت فى كلية الزراعة  -36

 .2012نوفمبر  7 – 5مصر فى الفترة من  –االسكندرية 

2012: Participated in International Workshop on "Recent Strategies of Animal 

Production" which was held at the Department of Animal Production, Faculty of 

Agriculture,Alexandria University, Egypt, 5-6, November 2012. (Head of Session 

No. 6 "Fertility and Reproduction of farm Animals"). 

جامعة االسكندرية  –المشاركة في "المؤتمر الدولى التحديات التى تواجهة الصحة" للمعهد العالى للصحة العامة  -37

 .2012نوفمبر  8 – 7مصر فى الفترة من  –االسكندرية  -والذى عقد فى مكتبة االسكندرية  

2012: Participated in International Conference on "Challenges Facing Health" of High 

Institute of Public Health, Alexandria University, which was held at the 

Bibliotheca Alexandrina, Lecture Hall, Alexandria, Egypt, 7-8 November, 2012. 

(Head of Session "Food and water Safety"). 

 المشاركة فى: -38

2
nd

 International Workshop in the Department of Home Economics" The 1
st
 

International Workshop on Sustanable Development in Higher Education-

Family". 11
th

 May 2013, Faculty of Specific Education, Alexandria University.   

تحت رعاية نقابة المهن العلمية  –المشاركة في "المؤتمر الدولى الثانى للتشخيص المعملى والحقن المجهرى  -39

تأثير العوامل المشاركة بالقاء محاضرة " 2013نوفمبر  1الجمعة –قاعة مركز المؤتمرات الكبرى  –دمنهور  –بالبحيرة 

االستروجينات البيئية والمواد المخلة بالغدد الصماء والتناسل فى  –االنسان" الجزء االول البيئية على الخصوبة فى 

 االنسان".

 Effect of Environmental Factors on Human Fertility (Part 1) 

 Environmental Estrogens, Endocrine Disruptors and Human Reproduction (Part 2). 

 المشاركة فى تنظيم: -40

 The Advances in Biotechnology Sciences Symposium, Saturday, August 3, 2013. 

IGSR Biotech. Society. IGSR, Alexandria University, Alexandria, Egypt. 

 القاء محاضرة فى مؤتمر التكنولوجيا الحيوية البيئية -41

 "Environmental Biotechnology Symposium" Saturday, August 3, 2013. IGSR Biotech. 

Society. And IGSR Staff Members, IGSR, Alexandria University, Alexandria, Egypt. 

 المحاضرة بعنوان:

"Endocrine Disruptors in our environment and Reproductive Health"   

المركز الدولى للتحكيم بالتعاون مع المجلس  –والدولليين اجتاز برنامج متخصص العداد مستشارى التحكيم العرب  -42

 .2014المنعقدة خالل مايو  –اتحاد الجامعات العربية  جامعة القاهرة  –العربى للدراسات العليا والبحث العلمى 

يا والبحوث معهد الدراسات العل –قسم الدراسات البيئية  –تنظيم ورئيس المؤتمر الدولى "نحو تطوير بيئى مستدام"  -43

جمهورية مصر العربية من  –االسكندرية  –جامعة االسكندرية بالتعاون مع جمعية اصدقاء البيئة باالسكندرية  –

 . المشاركة باقامة وتنظيم هذا المؤتمر والقاء محاضرة عن:2014أغسطس  12- 11

Endocrine disruptors in our environment and reproductive health 

 ة بخمس ابحاث وهى:والمشارك

1- Mokhtar I. Yousef, Sahar A.M. Omar, Marwa I. El-Guendi, Laila A. Abdelmegid. 

2014. Diclofenac-induced liver damage, renal insufficiency, haematotoxicity and 

oxidative stress in rats: Ameliorating effects of N-acetylcysteine, curcumin and 
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quercetin. The International Conference – Towards Sustainable Environment, 

Alexandria, Egypt, 11-12 August, 2014. 

 

2- Mokhtar I. Yousef, Medhat A. Haroun, Sarah S. Othman. 2014. The protective role of 

quercetin against the polychlorinated biphenyls (mixture of aroclor 1242 and 1254) 

in male rats. The International Conference – Towards Sustainable Environment, 

Alexandria, Egypt, 11-12 August, 2014. 

 

3- Tesby M.R. Lotfy, Mokhtar I. Yousef, Amera S.I. Mabrouk. 2014. The protective role 

of ginseng against the harmful effects of acrylamide in rats. The International 

Conference – Towards Sustainable Environment, Alexandria, Egypt, 11-12 August, 

2014. 

 

4- Mokhtar I. Yousef, Abier K. M. Abdo, Ebetsam F. M. Omar, Sabry A. E. El-Agizy. 

2014. Protective effect of ginger on carbon tetrachloride induced liver injury, 

oxidative stress, hematotoxicity and changes in biochemical parameters in rats. The 

International Conference – Towards Sustainable Environment, Alexandria, Egypt, 

11-12 August, 2014. 

 

5- Mokhtar I. Yousef, Zeinab H. El-Shazly, Malak Mahmoud Reda, Ebetsam F. M. 

Omar. 2014. Doxorubicin induced hepatotoxicity, nephrotoxicity and oxidative 

stress in rats: The protective effects of curcumin. The International Conference – 

Towards Sustainable Environment, Alexandria, Egypt, 11-12 August, 2014. 

كلية  -المشاركة ببحثين فى المؤتمر الدولى االول لكلية التربية النوعية "التعليم النوعى من اجل التنمية المستدامة"  -44

. 2014نوفمبر  13- 12جمهورية مصر العربية من  -االسكندرية  -جامعة االسكندرية  -التربية النوعية 

 وهما:ببحثين المشاركة 

1- Mokhtar I. Yousef, Malak Mahmoud Reda, Ebetsam F. M. Omar, Heba Mohamed El-

Sayed., 2014. Oxidative stress, hepatotoxicity and nephrotoxicity of aluminum 

sulfate: the possible protective role of bee-propolis. The first International 

Conference of Faculty of Specific Education "Specific Education for Sustainable 

Development". Alexandria, Egypt. 12-13 November 2014. 

 

2- Lotfy, T.M.R., Yousef, M.I., Reda, M.M., Shallan, H., 2014. Carob alleviates 

malathion-induced oxidative stress, hepatotoxicity and nephrotoxicity in rats. The 

first International Conference of Faculty of Specific Education "Specific 

Education for Sustainable Development". Alexandria, Egypt. 12-13 November 

2014. 

اسات العليا والبحوث واالتحاد الدولى المشاركة فى دورة "التحكيم فى المنازعات البيئية" بالتعاون بين معهد الدر -45

العربى للتحكيم باالسكندرية وذلك بالقاء محاضرة بعنوان "قانون البيئة" والمنعقدة بقاعة المؤتمرات بمعهد 

 2014فبراير  18-16جامعة االسكندرية فى الفترة من  –الدراسات العليا والبحوث 

فى فعاليات المؤتمر العربى االفريقى االول للمعهد العالى للسياحة  القاء محاضرة عامة بعنوان "السياحة البيئية" -46

 2015فبراير  –االسكندرية  –السيوف  –والفنادق والحاسب اآللى 
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المشاركة فى المعرض والملتقى الثانى للبرامج التعليمية الجديدة بجامعة اإلسكندرية. )الواقع والمستقبل( والذى عقد  -47

سموحة. تمت المشاركة  –بمجمع األنشطة الطالبية بالمدينة الجامعية بنين  2015بريل أ 27- 26في المدة من 

كمنسق عام للجلسة الخامية والمشاركة فى رئاسة ورشة عمل للسادة أعضاء هيئة التدريس واألطراف المعنية عن 

طاع الزراعى والهندسى رؤية نحو مستقبل أفضل للتعليم( للق –)البرامج الدراسية البينية بجامعة اإلسكندرية 

وبيان أهمية تلك البرامج بين التخصصات  .والعلمى للتعريف بمفهوم برامج الدراسات البينية للمرحلة الجامعية

باإلضافة إلى اإلطالع على التجارب المحلية .وترسيخ ذلك المفهوم في التعليم العالي لمرحلة البكالوريوس.المختلفة

 المجال. في هذا  واإلقليمية والعالمية

تطبيق تقييم المخاطر فى الغذاء والعلف وتأثيرها على صحة  –فى المؤتمر الدولى للسموم بأربعة ابحاث المشاركة  -48

 -القاهرة  –القاعة الرئيسية  –مركز البحوث الزراعية  –االنسان والحيوان. المركز االقليمى لالغذية واالعالف 

 :ع ابحث هى. المشاركة بأرب2015مايو  4- 3مصر من 

1. Mokhtar I. Yousef, Tesby M.R. Lotfy,  Malak Mahmoud Reda, Said abd El-Moniem 

Hassan, Mahmoud H. Gasser. 2015. The protective role of some dietary antioxidants 

against the hepatotoxicity, nephrotoxicity and oxidative stress induced by di-(2-

ethylhexyl) phthalate in male rats. The International Toxicology Conference. Risk 

Assessment Application in Food Matrix and Feeds and its Impact on Human and 

Animal Health. EGY-Tox 2015. Regional Center for Food and Feed (RCFF), 

Agriculture Research Center, Conference Hall, Cairo, Egypt. May 3-4, 2015. 

2. Mokhtar I. Yousef, Tesby M.R. Lotfy,  Malak Mahmoud Reda, Said abd El-Moniem 

Hassan, Mahmoud H. Gasser. 2015. Oxidative stress of di-(2-ethylhexyl) phthalate 

in male rats: The protective role of Grape seed proanthocyanidin extract and 

pomegranate juice. The International Toxicology Conference. Risk Assessment 

Application in Food Matrix and Feeds and its Impact on Human and Animal 

Health. EGY-Tox 2015. Regional Center for Food and Feed (RCFF), Agriculture 

Research Center, Conference Hall, Cairo, Egypt. May 3-4, 2015. 

 

3. Mokhtar I. Yousef, Tesby M.R. Lotfy, Malak Mahmoud Reda, Ahmed M. El-Okazy, 

Alaa F. M. Ibrahim. 2015. Oxidative stress of butyl benzyl phthalate in male rats: 

The protective role of strawberry juice and blackberry juice. The International 

Toxicology Conference. Risk Assessment Application in Food Matrix and Feeds and 

its Impact on Human and Animal Health. EGY-Tox 2015. Regional Center for Food 

and Feed (RCFF), Agriculture Research Center, Conference Hall, Cairo, Egypt. 

May 3-4, 2015. 

4. Mokhtar I. Yousef, Tesby M.R. Lotfy, Malak Mahmoud Reda, Ahmed M. El-Okazy, 

Alaa F. M. Ibrahim. 2015. The protective effect of strawberry juice and blackberry 

juice against the hepatotoxicity, nephrotoxicity and oxidative stress induced by 

butyl benzyl phthalate in male rats. The International Toxicology Conference. Risk 

Assessment Application in Food Matrix and Feeds and its Impact on Human and 

Animal Health. EGY-Tox 2015. Regional Center for Food and Feed (RCFF), 

Agriculture Research Center, Conference Hall, Cairo, Egypt. May 3-4, 2015. 

المشاركة برئاسة الجلسة الرابعة ومحكم الختيار افضل االبحاث المقدمة من طالب مرحلة البكالوريوس والدراسات  -49

علوم بالجامعات المصرية "لمرحلة العليا فى المؤتمر الطالبى الرابع للبحوث واالبتكارات لطالب كليات ال

 .2015مايو  7-6 –مصر  –االسكندرية  –جامعة االسكندرية  –كلية العلوم  –البكالولريوس والدراسات العليا" 
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المشاركة فى ورشة العمل لجامعة االسكندرية للسادة العمداء والوكالء بحضور السيد االستاذ الدكتور رئيس الجامعة  -50

 Building Strategic“لجامعة االسكندرية"    بعنوان  "المشاركة فى بناء الخطة االستراتيجيةوالسادة النواب 

Partnership”   2015اغسطس  9بالنادى السورى فى. 

المشاركة برئاسة الجلسة االولى بعنوان "البحث العلمى وعالقتة بالمستفدين والنشر العلمى": للندوة الدولية التحاد  -51

ربية تحت عنوان "التنمية المهنية العضاء هيئة التدريس فى الجامعات العربية"   والتى عقدت فى الجامعات الع

 –االسكندرية  –جامعة االسكندرية  –والتى نظمتها كلية التربية الرياضية بنات  –مجمع االنشطة الطالبية بسموحة 

 .2015أغسطس  13فى  –مصر 

 المشاركة ببحثين فى المؤتمر الدولى: -52

2
nd

 International Conference of Specific Education, 1
st
 International Scientific 

Conference of Home Economics, 7
th

 IFHE Africa Regional Meeting, Alexandria, 

Egypt. 25-26 October, 2015. 

1- Gibberellic acid induced hepatotoxicity, nephrotoxicity, oxidative stress, and 

histopathological changes in male rats: protective effect of soybean. 

2- Effects of pomegranate juice and peel on liver function and antioxidant enzymes in 

rats treated with Carbon Tetrachloride. 

فى منطقة الشرق االوسط   ومكتب الشرق االوسط التابع للوكالة  المشاركة فى مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكفونية -53

الجامعية للفرنكفونية   وجامعة االسكندرية تحت عنوان "الجودة والتقييم فى خدمة التعليم العالى" قاعة 

 .2016 -10-9كلية الطب من  –المؤتمرات 

تقى البيئى السابع "التغيرات المناخية واهداف المشاركة كمقرر الجلسة االولى بعنوان "الموارد المائية": للمل -54

 .2016أبريل  24الى  23جامعة االسكندرية من  -التنمية المستدامة"

Climatic Changes & Sustainable development Goals, 7
th

 Environmental Fourm of 

Alexandria University, 23-24-2016. 

ر المسؤلية المجتمعية الدولى السنوى االول "نحو صرف صحى أمن المشاركة كرئيس الجلسة االولى لمؤتم -55

 .2016مايو  17الى  16من  -هيلتون جرين بالزا  -ومستدام"  االسكندرية

المشاركة كرئيس الجلسة االولى لليوم العالمى للسالمة والصحة المهنية "ضغوط العمل: مجموعة التحدىات" مركز  -56

 .2016 /4/6سموحة االسكندرية   –مؤتمرات جامعة االسكندرية 

 المشاركة فى ورشة عمل القيادة واالدارة نادى فاروس بالشتراك بين الجامعات المصرية و المركز الثقافى البريطانى. -57

المشاركة فى اقامة ورشة عمل عن خارطة طريق لإلدارة البيئية المستدامة للبحيرات المصرية الشمـالية "دراسة  -58

المجالس  -أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  –م 26/5/2016البرلس " يوم الخميس الموافق حالة بحيرة 

 مجلس بحوث البيئة. -النوعية 

 -2016مايو  من والعاشر التاسع في  " العالي التعليم خدمة في والتقييم الجودة"حول  الدولي المشاركة فى الملتقى -59

 للوكالة التابع األوسط الشرق ومكتب  AUFاألوسط  الشرق منطقة في الفرنكوفونية الجامعات رؤساء مؤتمر

 مصر. –االسكندرية  –االسكندرية  جامعة -بكلية الطب  –االسكندرية  للفرنكوفونية وجامعة الجامعية

في يــوم  ندريةجامعة اإلسك -حضور مؤتمر )أفريقيا في قلب جامعة اإلسكندرية(، بقاعة المؤتمرات بكلية الطب  -60

 .2016-6-23الخميس الموافق 

والتى    Elsevierحضور ورشة عمل حول النشر العلمى بالتعاون بين بنك المعرفة المصرى وشركة السفير للنشر  -61

 –نظمتها وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس االعلى للجامعات والتى حاضر فيها السيدة إنجريد فان دى ستادت 

اكتوبر والتى عقدت بمدرج زويل  13وذلك يوم الخميس  Elsevierالمدير االقليمى للتسويق لشركة السفير للنشر 

 .بكلية العلوم الشاطبى
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جامعة االسكندرية تحت عنوان  –المشاركة كرئيس جلسة للمؤتمر الدولى الثامن للمعهد العالى للصحة العامة  -62     

“Think Globally and Act Locally” Alex Heath 2016, Public Heath     action in 

challenging times       االسكندرية. –زما بفندق هليلتون جرين باال  2016 – 20-19وذلك فى  

63 - Participate in Workshop on “Bibliometrics, benchmarking and impact factors”, and 

“University rankings” EKB Training workshop for research faculty and professional 

services managers, Alexandria, Egypt. by Philip J. Purnell, Director–Research & 

Publishing Services. November 1-2, 2016. Alexandria University, Egypt. Managed by 

“Egyptian Knowledge Bank. 

 –بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  –"الجدارات العصرية للقيادات الجامعية" المشاركة فى ندوة  -64

 .2017مارس  13أ.د. محمود الخطيب  –قاعة المؤتمرات 

المشاركة فى ورشتى عمل عن "التعليم الفنى والتدريب المهنى ومهارات القيادة فى مؤسسات التعليم العالى فى  -65

العمل بالتعاون بين المجلس االعلى للجامعات وجامعة االسكندرية و أالكاديمية العربية للعلوم  مصر". اقيمت ورش

بقاعة المؤتمرات بكلية  2017مارس  21والتكنولوجيا والنقل البحري والمركز الثقافى البريطانى. اليوم االول 

 ية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.باالكاديمية العرب 2017مارس  22الطب جامعة االسكندرية واليوم الثانى 

Participate in the “TVET & Higher Education Leadership Symposium”, Supreme 

Council of Universities, Alexandria University, The Arab Academy for Science, 

Technology and Maritime Transport, and British Council. 21/22 March 2017 at 

faculty of Medicine, Alexandria University and The Arab Academy for Science, 

Technology and Maritime Transport. 

معهد الدراسات العليا  –وحدة ضمان الجودة  –حضور الدورة التدريبية بعنوان "كيفية كتابة المقاالت العلمية"  -66

 .2017مارس  27و  26يومى جامعة االسكندرية  –والبحوث 

بمحافظة االسكندرية تحت عنوان "الوعى البيئى والتنمية  -ادارة شئون البيئة  –المشاركة فى المتلقى البيئى  -67

 2017ابريل  12المستدامة" بالقاء محاضرة عن المدارس الخضراء يوم االربعاء 

الجديدة والمتجددة" للمتلقى البيئى الثامن تحت عنوان "المدن المشاركة برئاسة الجلسة الثانية تحت عنوان "الطاقة  -68

 2017ابريل  22-19الخضراء المستدامة" لجامعة االسكندرية بالمشاركة مع وزارة الدولة لشئون البيئة من 

 الشاطبى. –وكلية العلوم  –سموحة  –كلية التمريض  –بمركز المؤتمرات 

والقاء محاضرات  2017اكتوبر   2الى  1ويات البيئية والصحة التناسلية" من تنظيم و اقامة ورشة عمل عن "الكيما -69

رئيس المركز التعاوني لعلم السموم بمنظمة الصحة  –أستاذ السمية التناسلية   –بالتعاون مع  أ.د. ابراهيم شاحود 

جامعة شاريته  –موم السابق عميد معهد الفارماكولوجيا االكلينيكية والس –رئيس قسم السمية التناسلية   -العالمية

 جامعة االسكندرية. –بمعهد الدرايات العليا والبحوث وذلك  ألمانيا –ببرلين -

 

 (عشر: األنشطة العلمية)تابع الثانى    : المجاالت البحثية8
 

 فسيولوجيا و تناسل الحيوان. -1

 .السمية الخلوية -2

 السمية التناسلية -3

 لالدويةسمية واالثار الجانبية  -4

 . البيئية الكيمياء الحيوية -5

 (....... الخالسمية البيئية )تأثير الملوثات البيئية على االنظمة البيولوجية و االنزيمية و الكيموحيوية  -6

 حماية األنظمة البيولوجية باستخدام مضادات األكسدة. -7

 التغذية العالجية. -8
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 (األنشطة العلميةعشر:  )تابع الثانى    الخبرة العلمية  -9 
 

 فحص خصائص السائل المنوي المختلفة باستخدام الطرق اللونية والميكروسكوبية.  -1

 تقدير مقاييس الدم المختلفة ) المقاييس الهيماتولوجية (. -2

 تقدير أنشطة اإلنزيمات سواء في البالزما والبالزما المنوية أو األعضاء المختلفة. -3

 سواء في الدم أو األعضاء المختلفة. يائية الحيويةالكيمتقدير المقاييس  -4

زرع الخاليا في أنبوبة االختبار أو األطباق باستخدام بيئات مختلفة مثل خاليا الجرانيولوزا والحيوان المنوي   -5

 .وخاليا الدم الحمراء وخاليا من نخاع العظام

 لونية.تقدير النشاط الميتابولزمي للحيوان المنوي باستخدام طرق   -6

 دراسات عن السمية التناسلية سواء في جسم الكائن الحي أو في أنبوبة االختبار.  -7

 اختبار سمية الملوثات البيئية علي المستوي الخلوى باستخدام طرق لونية بسيطة وحساسة. -8

 تجهيز وتعقيم البيئات المستخدمة في الدراسات التي تجرى في أنبوبة االختبار أو علي مستوي الخلية.   -9

جمع السوائل الحويصلية وسوائل القناة التناسلية لألنثي ودراسة تأثيرها علي نشاط الحيوان المنوي وتقدير  -10

 المكونات الكيموحيوية لها.

 منوي لألرانب.التدريب علي جمع السائل ال -11

 تقدير الهرمونات بالطريقة المناعية اإلنزيمية. -12

 تقدير األصول الحرة ونشاط األنزيمات المضادة لألكسدة. -13

و المستقبالت  Molecular Levelالتقنيات البيوتكنولوجية فى مجال الفسيولجى و ذلك على المستوى الخلوى  -14

و ذلك  Specific Receptors for Hormones and Pheromonesالمتخصصة للهرمونات و الفرمونات 

 لمعرفة كيفية تداخل و إرتباط بعض الملوثات البيئية بالمستقبالت الخلوية.

عن طريق  Genomic or Plasmid DNAعزل و تنقية الحامض النووى سواء البالزميدى أو الجينومى   -15

 .Gel Electrophoresisإستخدام طرق الهجرة الكهربية 

و كيفية قياس ترتيب  Cloningو اإلستنساخ  Polymerase Chain Reaction (PCR)استخدام تكنيك -16

 .DNA Sequenceالقواعد النووية للحامض النووى 

 

  (عشر: األنشطة العلمية)تابع الثانى    التدريس لطالب الدراسات العليا  -10
 

 مقررات الماجستير -1
 Environmental Biochemistry  - 2001708 مقرر رقم الكيمياء الحيوية البيئية .1

   Introduction in Environmental Toxicology 2001707 مقرر رقم  مقدمة فى السمية البيئية .2

 Biological HealthHazards - 2001710 مقرر رقم  المخاطر الصحية البيولوجية .3

 Effect of Pollution on Animals - 2001712 مقرر رقم تأثير التلوث على الحيوان .4

 Environmental Health and Family 2001735 صحة البيئة واالسرة .5

 Animal Care and Use in Researchحيوانات التجارب )الرعاية واالستخدام فى البحث العلمى(  -6

 Scientific writing (How to write and publish aالكتابة العلمية )العداد ونشر المقاالت العلمية(  -7

Scientific Paper) 

 Scientific writing (How to write thesis)الكتابة العلمية )العداد الرسائل العلمية(  -8

 

 مقررات الدكتوراه -2
 Ecotoxicology  -  2001801 مقرر رقم االيكوتوكسيكولوجى -1

  Environmental Toxicology -  2001804 السمية البيئية -2

 Environmental Stress and Physiology - 2001810 مقرر رقم فسيولوجيا االجهاد البيئى -3
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 Free Radicals and 2001830 مقرر رقم الحرة شواردالمواد المؤكسدة مانعات األكسدة وال -4

Antiooxidants  

 Food and Environmental Toxicology - 2001837 مقرر رقم الغذاء والسموم البيئية -5

 2001836 مقرر رقم مقرر بحثى -6

 Endocrine disrupting Chemicals    2001838 مقرر رقم المواد المخلة بالغدد الصماء -7

 Nanotoxicology 2001843 مقرر رقمعلم السموم النانونية  -8

 المحلية والعالمية العلمية : الجمعياتالثالث عشرً 
 الواليات المتحدة األمريكية. -السميــــات عضو بالكلية األمريكية لعلم 

 مصر. -عضو بالجمعية المصرية لعلم السميــــات  

 مصر. -عضو بالجمعية المصرية للتكاثر والخصوبة 

 جنوب أفريقيا. –عضو بجمعية علم الحيوانات المنوية 

 مصر. –عضو بجمعية علم الفسيولوجى و تطبيقاته  

 .2002بالواليات المتحدة األمريكية منذ  -لطبي علم السموم والصحة البيئيةعضو بالمكتبة الدولية للقطاع ا

 عضو بمكتبة االسكندرية.

 االسكندرية –السيوف  –عضو مجلس ادارة المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب اآللى 

 عضو فى جمعية اصدقاء البيئة باالسكندرية

 للتحكيمعضو مجلس امناء االتحاد الدولى العربى 

 عضو بنقابة المهن الزراعية.

 جامعة اإلسكندرية. –عضو بنادي أعضاء هيئة التدريس 

 مصر. –عضو بالجمعية المصرية لألرانب 

  والبحثية بالمعهد  عشر: تطوير العملية التعليمية  الرابع
 

 بيانها كما يلى درجات ماجستير ولوائحها فى مجاالت جديدة 5إنشاء   -1
 
 –معهد الدراسات البيئية  –بقسم الدراسات البيئية  –انشاء درجة ماجستير ثنائية فى االبتكار وريادة االعمال البيئى  -1

جامعة االسكندرية باالشتراك مع جامعة الزقازيق و جامعة اسوان و الجامعة االمريكية بالقاهرة وجامعة هيليوبولس 

ا وجامعة جراتس بالنمسا و جامعة آخن بالمانيا ضمن مشروع برنامج ايطالي –وجامعة بولى تيك نيك دى ميالنو 

 TEMPUSاالبتكار وريادة االعمال البيئى الممول من االتحاد االوروبى 

 -قسم الدراسات البيئية  -الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة لبرنامج درجة ماجستير "البيئة والطاقة"  -2

تم العمل بهذه الالئحة ابتداءاً من فصل الربيع للعام الجامعى  –جامعة األسكندرية  -معهد الدراسات العليا والبحوث 

2015/ 2016 

قسم علوم  -بنظام الساعات المعتمدة لبرنامج درجة ماجستير "المواد لتطوير وابتكار منتج الئحة الدراسات العليا  -3

تم العمل بهذه الالئحة ابتداءاً من فصل الربيع للعام  -جامعة األسكندرية  -معهد الدراسات العليا والبحوث  -المواد" 

 2016 /2015الجامعى 

الساعات المعتمدة لبرنامج درجة ماجستير "تقنيات ومواد الطاقة المتجددة" جارى اعتماد الئحة الدراسات العليا بنظام  -4

 2016 –جامعة األسكندرية  -معهد الدراسات العليا والبحوث  -قسم علوم المواد  -
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جارى اعتماد الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة لبرنامج درجة ماجستير "تغير المناخ والتنمية  -5

 جامعة األسكندرية. -معهد الدراسات العليا والبحوث  -قسم الدراسات البيئية  –المستدامة" 
 

 2017حتى    2010من    بالمعهد  مراجعة وتحديث اللوائح -2
 

 .2011وتم العمل بالالئحة من فصل الخريف  2011لعام  696تم تطوير الالئحة واعتمادها بصدور القرار الوزارى رقم  -1

وتم العمل بالالئحة من فصل  9/8/2016بتاريخ  3389الالئحة واعتمادها بصدور القرار الوزارى رقم  تم تطوير -2

 .2016الخريف 

 

على شهادة األيزو  وحصلت    EGACالمجلس الوطني لالعتماد   معامل من قبل   3تم اعتماد   -3
 وهى 2017حتى    2010من    17025

 

 م.19/6/2013فى  17025وحصوله على شهادة األيزو اعتماد معمل المياه والبيئة البحرية  -أ

 .27/12/2013فى  17025ـ اعتماد معمل تلوث الهواء وحصوله على شهادة األيزو  ب

 .معمل بالزما االنبعاث الذرىفى  17025وحصوله على شهادة األيزو معمل بالزما االنبعاث الذرى اعتماد جارى ـ ج 

 الخامس  عشر: األنشطة المجتمعية
 مشروعات خدمة البيئة والمجتمع -1
 

 .2014لسنة  1205عضو لجنة الطاقة الخضراء بمحافظة االسكندرية بقرار رقم  -1

 .2013عضو لجنة بحيرة مريوط بمحافظة االسكندرية من  -2

 .2015المشاركة فى مشروع نقل المسابك بمنطقة مرغم قبلى باالسكندرية وعمل دراسة تقييم االثر البيئى  -3

 المساهمة فى حل المشكالت )الحمالت البيئية بمحافظة االسكندرية( -2
مدرسة على مستوى جميع االدارات التعليمية(  30لتوعية طالب المدارس ) "مخلفاتنا ثروتنا"حملة تحت شعار  -1

 .2013/2014بمحافظة االسكندرية لمدة عام دارسي كامل  

 الجهات المشاركة فى الحملة

 جامعة اإلسكندرية. –و البحوث معهد الدراسات العليا  •

 إدارة شئون البيئة بالمحافظة ) المنسق العام للحملة (. •

 شركة إسكندرية لألسمنت )راعي الحملة(. •

 إدارة التربية البيئية و السكانية بمديرية التربية و التعليم. •

 -الهدف من الحملة :

 تعريف كامل لمنظومة المخلفات الصلبة بمحافظة االسكندرية.  •

تعريف بإستخدام احدث التقنيات للتخلص االمن من المخلفات الصلبة عن طريق استخدام مرفوضات القمامة ال •

 لتشغيل أفران االسمنت كوقود بديل.

 -تضمنت الحملة األتي:

 تم إلقاء محاضرات عامة عن منظومة المخلفات الصلبة باالسكندرية . •

 صلبة كوقود بديل لتشغيل أفران األسمنت لتوفير الطاقة.تم إلقاء محاضرات عن إستخدام مرفوضات المخلفات ال •

تم توزيع بروشور الحملة و الذي يتضمن مادة علمية مبسطة لطلبة المدارس تم مراجعتها بمعرفة قسم الدراسات  •

 البيئية بمعهد الدراسات العليا و البحوث

 يعقب المحاضرات طرح أسئلة و تقديم هدايا عينية للطلبة. •

 التنوية عن المسابقة الخاصة بطلبة المدارس.كما تم  •

 المسابقة عبارة عن افضل تقرير أو رسومات أو انشطة خاصة بالمخلفات الصلبة و إعادة التدوير •
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 الفترة الزمنية للحملة

 2013/2014تم تنفيذها على مدار عام دارسي كامل   •

 االدارات التعليمية بمحافظة االسكندريةمدرسة على مستوى جميع  30عدد المدارس التى شاركت بالمسابقة  •

 .2011/2012للمدارس بمحافظة االسكندرية للعام الدراسي  "تجميع لمبات الفلورسينت"حملة   -2

 

 الجهات المشاركة فى الحملة

 جامعة اإلسكندرية. –معهد الدراسات العليا و البحوث  •

 إدارة شئون البيئة بالمحافظة ) المنسق العام للمسابقة ( . •

 إدارة المخلفات الخطرة بالمحافظة. •

 إدارة التربية البيئية و السكانية بمديرية التربية و التعليم . •

 -الهدف من الحملة :

تعريف كامل لمنظومة المخلفات الخطرة بمحافظة االسكندرية و ابراز خطورة لمبات الفلوروسنت المنتهية  •

 ار الزئبق الذي يتصاعد فور كسر هذه اللمبات.االستعمال و ذلك لكونها مخلف خطر الحتوائها على بخ

كما وضحت الحملة المشروع الرائد بمحافظة االسكندرية لتجميع لمبات الفلوروسنت و الذي تنفذه إدارة  •

 المخلفات الخطرة باالسكندرية .

 -تضمنت الحملة االتي:

 إلقاء ندوة توعية عن مشروع تجميع لمبات الفلوروسنت. •

 تجميع لمبات الفلوروسنت من الطلبة المرحلة االعدادية و الثانوية .  •

 مسابقة رسم عن المشروع للمرحلة االبتدائية. •

 زيارة لوحدة معالجة لمبات الفلوروسنت بمدفن المخلفات الخطرة بالناصرية. •

 الفترة الزمنية للحملة

  2011/2012شهور للعام الدراسي  3تم تنفيذها على المدارس لمدة 

  مدرسة على مستوى جميع االدارات التعليمية بمحافظة االسكندرية 40عدد المدارس التى شاركت فى الحملة 

مليارات حلم على  7تحت شعار " 2015-6-8" يوم االثنين الموافق 2015اقامة "احتفالية يوم البيئة العالمى لعام  -3

باالشتراك مع محافظة االسكندرية ممثلة فى ادارة  -بحوث كوكب واحد ، فلنستهلك بعناية" بمعهد الدراسات العليا وال

البيئة بالمحافظة ووزارة الصحة وشركة مياه الشرب باالسكندرية وشركة اسكندرية لالسمنت )تيتان(. وتم القاء 

م محاضرات عن الخدمات التى يقدمها معهد الدراسات العليا والبحوث فى خدمة البيئة والمجتمع )أ.د. مختار ابراهي

ادارة البيئة بالمحافظة( و ترشيد  –اكرم الدقاق  /يوسف( و المشروعات البيئية بالمحافظة ودورها فة حماية البيئة )م

معهد الدراسات العليا والبحوث( و مبادرات التنمية المستدامة والبيئة )ك.  -الطاقة وحماية البيئة )د. ابراهيم هنداوى

 الحفاظ على المياه وطرق الترشيد )شركة مياه الشرب باالسكندرية(.شركة تيتان( و اهمية  - -محمد حجاج 

World Environment Day 2015, Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with 

Care, June 2015. 

 (45) إلقـاء محاضرات عامة ودورات تدريبية وورش العمل -3
 
و التناسلية والكيموحيوية و البيولوجيا الجزيئية "األساسيات  تنسيق و عمل دورة تدريبية عن الطرق الفسيولوجية -1

 .2006 -2005- 2004والتطبيقات في مجال الدراسات البيئية" بمعهد الدراسات العليا و البحوث عام 

 –انخفاض الخصوبة  -التشوش الهرموني   -تنسيق و عمل دورة تدريبية عن الملوثات البيئية "التأثير االستروجيني   -2

 .2006 -2005- 2004و الوقاية ومضادات االكسدة" بمعهد الدراسات العليا و البحوث عام 

تنسيق و عمل دورة تدريبية عن تأثير الملوثات البيئية على االنظمة البيولوجية و طرق  الحماية باستخدام مضادات  -3

 .2006 -2005- 2004االكسدة بمعهد الدراسات العليا و البحوث 

فى فعاليات المؤتمر العربى االفريقى االول للمعهد العالى للسياحة  "السياحة البيئية"حاضرة عامة بعنوان القاء م -4

 2015فبراير  –االسكندرية  –السيوف  –والفنادق والحاسب اآللى 

. بالتعاون مع 2007اغسطس  21-18 "الملوثات البيئية والخصوبة وطرق الحماية"تنسيق و اقامة ورشة عمل عن   -5

جامعة هوهينهيم ألمانيا والتى عقدت بفندق مبارك االولمبى  -جامعة شاريته و أ.د. هينز برير  -أ.د. ابراهيم شاحود 

 باالسكندرية. 
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مؤتمر في فعاليات ال "الكيماويات السامة في البالستيك )الفثاليت( مع التركيز على لعب االطفال"القاء محاضرة عن  -6

 -كلية التمريض  –والمنعقد بمركز المؤتمرات  -السنوي االول لكية رياض االطفال بعنوان "نحو صناعات امنة للطفل" 

 (.2008فبراير  4-2مصر ) –اإلسكندرية  -جامعة االسكندرية 

 2009يوليو  28الى  25من  "صحة المرأة و الطفل: الغذاء والملوثات البيئية"عن  ورشة عملتنسيق و اقامة  -7

الواليات المتحدة األمريكية  -وجامعة جون هوبكنز  -ألمانيا  -ألمانيا وجامعة هوهينهيم -بالتعاون مع  جامعة شاريته

المملكة العربية السعودية والمركز  –جامعة الملك سعود  –كلية العلوم  –وكرسى البرمجة الجنينية واالمراض 

 االقليمى لصحة وتنمية المرأة.

في فعاليات المؤتمر العلمى الثانى لكلية  "التأثيرات الخطرة لمركب البسفينول أ على صحة الطفل".ء محاضرة عن القا -8

مصر  –اإلسكندرية  -جامعة االسكندرية  -رياض األطفال "ثقافة الطفل......الواقع والمأمول" والمنعقد بكلية الطب 

 (.2009 -إبريل  28 -27)

. في فعاليات المؤتمر العلمى الثانى لكلية رياض األطفال "ثقافة ث االغذية بالميالمين"" تلوالقاء محاضرة عن  -9

 -إبريل  28 -27مصر ) –اإلسكندرية  -جامعة االسكندرية  -الطفل......الواقع والمأمول" والمنعقد بكلية الطب 

2009.) 

الدولى الثالث لكلية رياض األطفال . في فعاليات المؤتمر العلمى " Home Safe Homeالقاء محاضرة عن " -10

جامعة  -"قضايا الطفل فى القرن الحادى والعشرين" والمنعقد بمكز المؤتمرات لجامعة اإلسكندرية بكلية التمريض 

 (.2010 -مارس  29 -27مصر ) –اإلسكندرية  -االسكندرية 

. في فعاليات المؤتمر "Preventing Toxic Threats to Child Development "القاء محاضرة عن  -11

العلمى الدولى الثالث لكلية رياض األطفال "قضايا الطفل فى القرن الحادى والعشرين" والمنعقد بمكز المؤتمرات 

 (.2010 -مارس  29 -27مصر ) –اإلسكندرية  -جامعة االسكندرية  -لجامعة اإلسكندرية بكلية التمريض 

" في فعاليات Healthy Aging: Nutritional and Environmental Aspectsالقاء محاضرة عن " -12

 Aging: Isجامعة اإلسكندرية بعنوان  –للجنة العلمية لمعهد البحوث الطبية  2010االجتماع العلمى الرابع لعام 

never to be late 

 

والمواد المخلة بالغدد  ""تأثير العوامل البيئية على الخصوبة فى االنسان" واالستروجينات البيئيةالقاء محاضرة عن  -13
تحت  –في فعاليات "المؤتمر الدولى الثانى للتشخيص المعملى والحقن المجهرى  الصماء والتناسل فى االنسان".

  2013نوفمبر  1الجمعة –قاعة مركز المؤتمرات الكبرى  –دمنهور  –رعاية نقابة المهن العلمية بالبحيرة 

 Endocrine Disruptors in our environment and Reproductive"" بعنوانالقاء محاضرة   -14

Health" فى 

 "Environmental Biotechnology Symposium", August 3, 2013., IGSR, Alexandria 

University, Alexandria, Egypt. 

 بعنوان: القاء محاضرة  -15

"Endocrine disruptors in our environment and reproductive health"  

جامعة االسكندرية بالتعاون  –معهد الدراسات العليا والبحوث  –في فعاليات المؤتمر الدولى "نحو تطوير بيئى مستدام" 

 .2014أغسطس  12- 11من  –مع جمعية اصدقاء البيئة باالسكندرية 

فى دورة "التحكيم فى  "2009لسنة  9والمعدل بالقانون رقم لسنة  4"قانون البيئة المصرى بعنوان: القاء محاضرة  -16

المنازعات البيئية" بالتعاون بين معهد الدراسات العليا والبحوث واالتحاد الدولى العربى للتحكيم باالسكندرية 

 2014فبراير  18-16جامعة االسكندرية فى الفترة من  –والمنعقدة بقاعة المؤتمرات بمعهد الدراسات العليا والبحوث 

للتنمية   PLAN العمل الخاصة بالتعليم البيئي لمدرسي المدارس والممولة من إلقاء محاضرات في ورش  -17

 القاهرة. –االجتماعية 

المنعقدة فى كلية التربية  "االستهالك وشئون المستهلك"المنسق العام ورئيس اللجنة العلمية لورشة العمل حول  -18

 .2009-2-4النوعية فى 

 اإلسكندرية. –وزارة الزراعة و استصالح األراضي  –ج االنشطة اإلنتاجية برنام –"الوعي البيئي"محاضرات عن  -19

محافظة اإلسكندرية  –مركز مريوط للتدريب  –مشروع البستان للتنمية الزراعية  – "الوعي البيئي"محاضرات عن  -20 

 مشروع السوق األوربية المشتركة. –

 .الساعات المعتمدة للدراسات العليا""نظام ورش عمل ببعض كليات جامعة االسكندرية عن  -21
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جامعة  –فى مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس  "نظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا"تدريس  -22

 االسكندرية.

لجميع  2015فى فبراير ومارس  "بنظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا"عدد من الدورات التدريبية للتعريف  -23

 ن بمعهد الدراسات العليا والبحوث.العاملي

"كيفية كتابة الخطة البحثية وكتابة رسائل الماجستير عن  2014/2015دورة تدريبية خالل فصل الخريف  -24
 محاضرة(. 12طالب دراسات عليا بمعهد الدراسات العليا والبحوث ) 150الكثر من  والدكتوراه"

 –بقسم االرشاد الزراعى  2009-5-16فى  االضرار" –المخاوف  –وائد الف –"الهندسة الوراثية محاضرة عامة عن  -25

 الشاطبى–كلية الزراعة 

كلية  –بقسم االرشاد الزراعى  2007-2-22فى  "تلوث االغذية بالميالمين والبيسفينول أ"محاضرة عامة عن  -26

 الشاطبى–الزراعة 

 –بمدرسة رأس التين االعدادية  2009-3-31فى  ول أ""تلوث االغذية بالميالمين والبيسفينمحاضرة عامة عن  - -27

 االسكندرية. –رأس التين 

 –بقسم االرشاد الزراعى  2006-6-11فى  "الكيماويات البيئية المخلة بوظائف الهرمونات"محاضرة عامة عن  - -28

 الشاطبى–كلية الزراعة 

 –للجمعية العلمية للصناعات الغذائية  2006-6-11فى  "الملوثات البيئية .... وصحة االنسانأ"محاضرة عامة عن  -29

 جامعة االسكندرية. –الشاطبى –كلية الزراعة  -بقاعة المؤتمرات  –قسم علوم وتكنولوجيا االغذية 

فى ورشة العمل حول االستهالك  2009-2-4فى  "تلوث االغذية بالميالمين والبيسفينول أ"محاضرة عامة عن  -30

 وشئون المستهلك المنعقدة فى كلية التربية النوعية.

اقامة ندوة عن "شبكات التليفون المحمول وتأثيرها على الصحة والبيئة" "واالشتراطات البيئية لشبكات التليفون  -31

. برعاية شركة موبينيل وباالشتراك مع ادارة بمعهد الدراسات العليا والبحوث 2015 -5-17المحمول" يوم االحد 

 لتنمية المجتمع. –البيئة بمحافظة االسكندرية و شركة تيتان وجمعية حماية 

معهد الدراسات العليا والبحوث باالشتراك مع جمعية زهرة القلعة لتنمية  - 2015 -4-18اقامة احتفاالت ليوم اليتيم  -32

 قامة االحتفال برعاية نقابة االطباء البيطريين باالسكندرية.تم ا 2015-4-21المجتمع وايضاً يوم 

فى اطار تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية لطلبة الماجستير والدكتوراه بمعهد الدراسات العليا والبحوث ـــ جامعة  -33

 االسكندرية فقد تم تنظيم:ــ 

 .27/10/2015باالسكندرية يوم ـ زيارة لمحطة التنقية الشرقية بشركة الصرف الصحى 1

حيث يقوم المصنع بفصل المخلفات الغير عضوية منها الكرتون  2ـ زيارة ميدانية لمصنع السماد أبيس  2

 والبالستيك والمعادن ويتم بيعها وتحويل المخلفات العضوية الى سماد عضوى.

اح البيئى وكيفية التخلص من المخلفات" حملة التوعية البيئية بمدارس محافظة االسكندرية تحت شعار "االصح -34

باالشتراك مع ادارة شئون البيئة بالمحافظة فقد تمت زيارة لمدارس محمد كريم التجريبية يوم االربعاء الموافق 

وافتتاح معرض اعادة تدوير المخلفات على هامش الحملة وذلك فى اطار قيام معهد الدراسات العليا  2/12/2015

 االسكندرية بحمالت التوعية للمدارس.والبحوث ــ جامعة 

 تنفيذ برنامج المحاضرات العامة بمعهد الدراسات العليا والبحوث ــ جامعة االسكندرية:ــ -35

ـ  تم انعقاد محاضرة عامة بعنوان "العلوم والتكنولوجيا فى حرب االستنزاف وعبور اكتوبر لمحة فى التاريخ  1

 .31/10/2015سماعيل يوم والتى ألقاها اللواء/ محمد مصطفى ا

ترشيداً للطاقة والتى ألقاها المهندس/  LEDـ تم انعقاد محاضرة عامة بالمعهد عن أهمية استخدام لمبات الليد  2

تمهيداً  10/12/2015هيثم رمضان ــ رئيس قطاع التفتيش والجودة بشركة غرب الدلتا إلنتاج الكهرباء يوم 

 لمبات الليد. لتحويل لمبات الكهرباء بالمعهد الى

 

قام معهد الدراسات العليا و البحوث بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة بمحافظة اإلسكندرية بتنظيم ورشة عمل عن  -36

سنة و ذلك يوم الخميس الموافق  13سنوات حتى  9"التغيرات المناخية " و ذلك لتالميذ المرحلة االبتدائية من سن 
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ر األرضي بالمعهد و ذلك لرفع الوعي لدى المواطن المصري ببعض القضايا بالقاعة الخضراء بالدو 11/2/2016

 البيئية الهامة.

يوم الثالثاء الموافق  Water and jobs "المياه والوظائف"تحت شعار  2016االحتفال باليوم العالمى للمياه  -37

 بمكتبة االسكندرية ) القاعة متعددة االغراض (. 22/3/2016

ء على كيف تؤثر كمية ونوعية المياه على حياة البشر ومعيشتهم وكيف يمكنها اعادة تشكل او وذلك إللقاء الضو

 تغييرالمجتمعات واالقتصادات للدول. 

 الجهات المشاركة فى االحتفال

 جامعة اإلسكندرية. –معهد الدراسات العليا و البحوث  •

 إدارة شئون البيئة بالمحافظة . •

 المجلس القومى للمرأة  •

 التربية و التعليم.مديرية  •

 مكتبة االسكندرية. •

 جمعية الوقف الخيرية لخدمة المجتمع والبيئة. •

ضمن انشطة وحدة ضمان الجودة  21/2/2016-20عمل دورة تدريبية بعنوان "الساعات المعتمدة" فى الفترة من  -38

 بمعهد الدراسات العليا والبحوث.

ضمن انشطة وحدة ضمان الجودة  8/2/2016-7ى" فى الفترة من عمل دورة تدريبية بعنوان "االرشاد االكاديم -39

 بمعهد الدراسات العليا والبحوث.

االتجار غير المشروع باألحياء البرية" ويؤدي االتجار  تحت شعار "مكافحة 2016االحتفال باليوم العالمى للبيئة  -40

يوم االحد الموافق المجتمعات المحلية.وذلك غير المشروع إلى تآكل التنوع البيولوجي، فضال عن اضعاف األقتصاد و

و يحث شعار هذا العام "تحمس من أجل الحفاظ جامعة االسكندرية.  –بمعهد الدراسات العليا والبحوث  24/7/2016

على الحياة" على نشر التوعية بشأن جرائم الحياة البرية والضرر الذي تلحقه، وحث كل من حولك على فعل ما 

  .بوسعهم لمنع ذلك

 الجهات المشاركة فى االحتفال

 جامعة اإلسكندرية. –معهد الدراسات العليا و البحوث  •

 إدارة شئون البيئة بالمحافظة . •

 مديرية التربية و التعليم. •

 شركة اسكندرية لألسمنت بورتالند "تيتان" •

"نشر مفهوم المدارس الخضراء" والقاء محاضرة عن "المباني والمدارس الخضراء" يوم اقامة ورشة عمل عن  -41

وذلك  معهد الدراسات العليا والبحوث ـ جامعة اإلسكندرية -بقاعة المؤتمرات  14/12/2016االربعاء الموافق 

يرية التربية و التعليم مدرسة من كل االدارات التعليمية بمحافظة االسكندرية بالتعاون مع مد 60بحضور اكثر من 

 شركة اسكندرية لألسمنت بورتالند "تيتان".باإلسكندرية و إدارة شئون البيئة بالمحافظة و 

اقامة ندوة توعيىة لطالب الثانوى واالعدادى واالبتدائى والمدرسين واالداريين لنشر ثقافة المدارس الخضراء من  -42

"المدارس الخضراء وكيفية تقدم المدرسة للحصول على مشروع الحفاظ على البيئة وقمت بالقاء محاضرة عن 

لتحويل المدرسة الى مدرسة خضراء والحصول على شعار المدرسة الخضراء" وذلك بادارة غرب التعليمية فى 

 .2017مارس  15مدرسة نبع الفكر الثانوية المشتركة لفات يوم 

  -تحديات وهى: 9نموذج "بحيرة مريوط" والعمل على  عضو ورشة العمل القومية "انقاذ البحيرات المصرية" -43

انتشار النباتات المائية واالطماءات بقاع  -4اطماء البوغاز ومصبات المصارف   -3التلوث   -2التجفيف والتعديات   -1

طرق التعليم والتدريب على  -8التنسيق العام للبحيرة   -7الوضع االمنى   -6صيد وتهريب الزريعة   -5البحيرة  

 التأمين على العاملين بصناعة االسماك والتعويض -9الصيد  

 22/7/2017تحت شعار "أنا مع الطبيعة" يوم االسبت الموافق  – 2017اقامة احتفالية يوم البيئة العالمي لعام  -44

كندرية و شركة جامعة االسكندرية باالشتراك مع ادارة شئون البيئة بمحافظة االس –بمعهد الدراسات العليا والبحوث 



 

 السيرة الذاتية  أ.د. مختار ابراهيم يوسف

 عميد  معهد الدراسات العليا والبحوث

 معهد الدراسات العليا والبحوث
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الصرف الصحي باإلسكندرية و وزارة الزراعة بالمحافظة و وزارة السياحة )السياحة والمحميات الطبيعية بمصر( و 

 شركة األسود كربون.  –البيئة والطاقة 

ر "أنا تحت شعا – 2017المشاركة والتكريم من ادارة شئون البيئة بمحافظة االسكندرية فى يوم البيئة العالمي لعام  -45

االسكندرية باالشتراك مع لفيف من - -بفندق هيلتون جرين بالزا  26/7/2017مع الطبيعة" يوم االربعاء الموافق 

رجال الصناعة والشركات الصناعية بمحافظة االسكندرية و وزارة الزراعة بالمحافظة و وزارة السياحة )السياحة 

 والمحميات الطبيعية بمصر( و البيئة والطاقة.
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