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أسةةتاذ بقسةةم صةةحة المنةةاطق الحةةارة )تخصةةص الطفيليةةات والحشةةرات الطبيةةة( بالمعهةةد  الوظيفةةة الحاليةةة:

 جامعة اإلسكندرية. ،العالى للصحة العامة
 المؤهالت العلمية:

  بتقةةدير جيةةد 2691دور نةةوبمبر  –جامعةةة اإلسةةكندرية  –الطةةل كليةةة  –بكةةالوريوا الطةةل والجراحةةة ,
 جدا مع مرتبة الشرف.

  )جامعةة  -المعهةد العةالى للصةحة العامةة  -ماجستير بى الصحة العامة )تخصص الطفيليةات الطبيةة
 . وكان موضوع الرسالة:بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف 12/9/2662بى  –اإلسكندرية 

 ".متعلقة بحدوث أعراض بى األطفال المصابين بالجيارديا المبليا"دراسة لبعض العوامل ال
"Study of some factors related to the development of symptoms 

among Giardia lamblia infected children." 

 المعهد العالى للصحة العامةة  -الطبية(  والحشرات بى الصحة العامة )تخصص الطفيليات دكتوراه- 
 . وكان موضوع الرسالة:32/21/2661بى  –ة اإلسكندرية جامع

 صالتيالحو  إبراز"دراسة االستجابة المناعية والتغيرات المرضية بى األنسجة ونمط 
 ".بى مرض الكريبتوسبوريديوم المعملى

"Study of immune response, histopathological changes and oocyst 

excretion pattern in experimental cryptosporidiosis." 

 
 



 فى:ـالتدرج الوظي

 19/1/2692الى  2/3/2699بمستشفيات جامعة اإلسكندرية. اعتبارا من  طبيبة امتياز. 

 بقسةةم صةةحة المنةةاطق الحةةارة )تخصةةص الطفيليةةات الطبيةةة( بالمعهةةد العةةالى للصةةحة العامةةة,  معيــدة
 .13/6/2662الى  19/9/2692جامعة اإلسكندرية. اعتبارا من 

 بقسةةم صةةحة المنةةاطق الحةةارة )تخصةةص الطفيليةةات الطبيةةة( بالمعهةةد العةةالى للصةةحة  درس مســاعدمــ
 .19/1/2669الى  14/21/2662العامة, جامعة اإلسكندرية. اعتبارا من 

 بقسم صحة المناطق الحارة )تخصص الطفيليات والحشةرات الطبيةة( بالمعهةد العةالى للصةحة  مدرس
 .19/1/1112الى  12/1/2669را من العامة, جامعة اإلسكندرية. اعتبا

 بقسم صةحة المنةاطق الحةارة )تخصةص الطفيليةات والحشةرات الطبيةة( بالمعهةد العةالى  أستاذ مساعد
 .12/1/1112للصحة العامة, جامعة اإلسكندرية. اعتبارا من 

  بقسم صحة المنةاطق الحةارة )تخصةص الطفيليةات والحشةرات الطبيةة( بالمعهةد العةالى للصةحة أستاذ
 .9/1119امة, جامعة اإلسكندرية. اعتبارا من الع

 النشاط العلمى والتعليمى والتطبيقى 
 أوال: التدريس:

تةةةدريا مقةةةررات الصةةةحة العامةةةة تخصةةةص الطفيليةةةات والحشةةةرات الطبيةةةة لطلبةةةة الةةةدبلوم والماجسةةةتير  .2
 جامعة اإلسكندرية. –بالمعهد العالى للصحة العامة 

قةررات المتقدمةة لطلبةة الماجسةتير والةدكتوراه والمتعلقةة بنقةاط تدريا مقررات الدراسات الخاصة و الم .1
 البحث الخاصة بهم بى تخصص الطفيليات والحشرات الطبية.

تدريا مقررات تخصص الطفيليات والحشرات الطبية بى الدورات التدريبية الخاصةة للطلبةة الوابةدين  .3
 من الدول العربية للمعهد العالى للصحة العامة.

 طفيليات لطلبة المعهد الفنى الصحى التابع لوزارة الصحة باإلسكندرية.تدريا مقرر ال .4
 

 ثانيا: االشراف على الرسائل العلمية:
االشةةةتراى بةةةى اإلشةةةراف علةةةى الرسةةةاول العلميةةةة للحصةةةول علةةةى درجتةةةى الماجسةةةتير والةةةدكتوراه بةةةى  

األخةةةر   الصةةةحة العامةةةة للطلبةةةة بةةةى تخصةةةص الطفيليةةةات والحشةةةرات الطبيةةةة وكةةةذلى بةةةى التخصصةةةات
 بالمعهد العالى للصحة العامة. 

 : التدريب:ثالثا
 تدريل بعض العاملين بى مربق مياه اإلسكندرية للكشف عن الطفيليات بى المياه. 

 



 : االشتراك فى المشاريع البحثية والتدريبات الميدانية:رابعا
 مع:المشاركة بى دراسة بعنوان "النشء والتغيير االجتماعى بى مصر" باالشتراى  .2

  المكتل االقليمى لشمال أبريقيا وغرل آسيا. -مجلا السكان 

  الجامعة األمريكية بالقاهرة. -مركز البحوث االجتماعية 

  جامعة أسيوط. –قسم طل المجتمع  -كلية الطل 

 .وتحت رعاية وزارة الصحة والسكان 

الصةحية بةى مجتمةع  المشاركة بى دراسة بعنوان "تقدير الحاجات الصةحية وتنظةيم واسةتخدام الرعايةة .1
ريفةةةى" وذلةةةى ضةةةمن خطةةةة المعهةةةد لبرنةةةام  التةةةدريل الميةةةدانى المشةةةترى لطةةةالل الةةةدبلوم والماجسةةةتير 
والتى أجراها المعهد بالتنسيق مع مديرية الشوون الصحية بمحابظةة البحيةرة, حيةث تمةت الدراسةة بةى 

نسةةمة خةةالل  1411ها محابظةةة البحيةةرة والتةةى يبلةةس مجمةةوع سةةكان –مركةةز كفةةر الةةدوار -قريةةة الزهةةرة
ثم بى أربعة قةر  أخةر  تابعةة لمركةز كفةر الةدوار بةى العةام الجةامعى  2662–2669العام الجامعى 

 وهذه القر  هى اللقانية والحاج على وصيرة وصيرة برانسيسكو. 2662-2669

المشةةةاركة بةةةى المسةةةا الصةةةحى والبيوةةةى لمنطقةةةة كرمةةةوز بمحابظةةةة اإلسةةةكندرية والةةةذ  نظمةةة  المعهةةةد  .3
لدراسةةةة كابةةةة المشةةةاكل الصةةةحية والبيويةةةة واالجتماعيةةةة المنتشةةةرة  2666لى للصةةةحة العامةةةة عةةةام العةةةا

 بالمنطقة.

المشةةةاركة بةةةى دراسةةةة إعةةةادة تقيةةةيم الحالةةةة الصةةةحية واالجتماعيةةةة والبيويةةةة لمنطقةةةة مةةة و  الصةةةيادين  .4
لجةةةامعى العشةةةواوية بمحابظةةةة اإلسةةةكندرية والتةةةى نظمهةةةا المعهةةةد العةةةالى للصةةةحة العامةةةة بةةةى العةةةام ا

 لدراسة كابة المشاكل الصحية والبيوية واالجتماعية المنتشرة بالمنطقة. 2666-1111
المشةةاركة بةةى المسةةا الصةةحى والبيوةةى واإلجتمةةاعى لمنطقتةةى الطوبجيةةة بكرمةةوز والمةةدابس بةةالمكا  .1

بمحابظة اإلسكندرية والذ  نظم  المعهد العالى للصةحة العامةة بالتعةاون مةع محابظةة اإلسةكندرية 
راسةةةةة كابةةةةة المشةةةةاكل الصةةةةحية والبيويةةةةة واالجتماعيةةةةة المنتشةةةةرة بةةةةالمنطقتين بةةةةى العةةةةام الجةةةةامعى لد

1111-1112. 

المشاركة بى الدراسةة الحقليةة التةى أجريةت بةى قريةة البةرنا القبليةة التابعةة لحةى المنتةزة باإلسةكندرية  .9
 وذلى إلجراء المسا الصحى والبيوى واإلجتماعى للمنطقة.  1111عام 

كة بى الدراسةة الحقليةة لتقةدير الحاجةات الصةحية وتنظةيم واسةتخدام الرعايةة الصةحية بةى قريةة المشار  .2
ضةةيف وذلةةى ضةةمن خطةةة المعهةةد لبرنةةام  التةةدريل الميةةدانى المشةةترى لطةةالل الةةدبلوم والماجسةةتير 

 .1113للفصل الدراسى الثانى بى عام 



لمعهةةد العةةالى للصةةحة العامةةة بالتعةةاون بةةين ا 1113المشةةاركة بةةى الدراسةةة التةةى اجريةةت بةةى عةةام  .9
وكليةةة التربيةةة الرياضةةية بنةةات، جامعةةة اإلسةةكندرية لتقيةةيم الحالةةة الصةةحية والبدنيةةة لطالبةةات كليةةة 

 التربية الرياضية بنات.
المشاركة بى الدراسةة التةى أجريةت لتقةدير الحاجةات الصةحية وتنظةيم واسةتخدام الرعايةة الصةحية بةى  .6

ومنطقةة أبةى قيةر باإلسةكندرية وذلةى ضةمن خطةة المعهةد لبرنةام  كل من قرية كرابيجةو باإلسةكندرية 
 .1114التدريل الميدانى المشترى  لطالل الدبلوم والماجستير للفصل الدراسى الثانى بى عام 

حةى المنتةزة بمحابظةة اإلسةكندرية  -المشاركة بى المسةا الصةحى والبيوةى لمنطقةة أبةى قيةر القديمةة .21
تةةدريل الميةةدانى المشةةترى  لطةةالل الةةدبلوم والماجسةةتير للفصةةل وذلةةى ضةةمن خطةةة المعهةةد لبرنةةام  ال

 .1111الدراسى الثانى بى عام 

ضةمن خطةة المعهةد لبرنةام  المشاركة بى اإلشراف على المسا الصحى والبيوى لعزبةة سةكينة بةى  .22
العةةام الدراسةةى التةةدريل الميةةدانى المشةةترى  لطةةالل الةةدبلوم والماجسةةتير للفصةةل الدراسةةى الثةةانى بةةى 

1119/1112. 

 
 : المؤتمرات والندوات:خامسا

. والتةةى نظمهةةا قسةةم 2666أكتةةوبر  12 –نةةدوة عةةن الةةنشء المصةةر : االنتقةةال الةةى مرحلةةة النضةة   .2
 التغذية بالمعهد العالى للصحة العامة باالشتراى مع مجلا السكان الدولى.

نظمةةةة الصةةةحة نةةةدوة عةةةن مةةةرض جنةةةون البقةةةر نظمهةةةا المعهةةةد العةةةالى للصةةةحة العامةةةة بالتعةةةاون مةةةع م .1
 .1112مارا  23العالمية وكلية الطل البيطر  ومعهد بحوث الحيوان يوم 

عن ترصد البروتوزوا الممرضة بى مصدر المياه والماء المعةال  والتةى  الحلقة الدراسيةبى المشاركة  .3
وذلةةةى بتقةةةديم تعريةةةف عةةةن  1112مةةةارا  29نظمهةةةا المربةةةق العةةةام لميةةةاه الشةةةرل باإلسةةةكندرية  بةةةى 

 بوريديوم والجيارديا المبليا.الكربتوس
ندوة عن التلوث وأملراض القلل واألوعية الدموية نظمها المعهد العةالى للصةحة العامةة مةع الجمعيةة  .4

 .9/21/1113العربية للصحة العامة وحماية البيوة بى 
 .1113الملتقى الثالث للمعامل عن "المعامل والرؤية المستقبلية" بى سبتمبر  .1
 الطيور نظمها المعهد العالى للصحة العامة.ندوة عن أنفلونزا  .9

 .Alex Health 2008 الدولى للمعهد العالى بالصحة العامة بعنوان مؤتمر التنظيم  .2

 بعنوان سالمة المرضى.Alex Health 2009تنظيم المؤتمر الدولى للمعهد العالى للصحة العامة  .9

 

 

 



 التدريبية:سادسا: حضور الدورات 
المساعدين والمعيدين للتدريا )دورة إعداد المعلم( التةى انعقةدت بكليةة  حضور دورة إعداد المدرسين .2

 .2661جامعة اإلسكندرية, خالل شهر مارا  –التربية 

اجتياز الدورة التدريبية عن المبادئ األوليةة إلسةعابات القلةل والتةنفا التةى نظمتهةا جمعيةة إسةعابات  .1
 .1111نوبمبر 1القلل والتنفا ورعاية اإلصابات والتى أقيمت بى 

 حضور دورات تنمية قدرات أعضاء هيوة التدريا بجامعة اإلسكندرية: .3
 إدارة الوقت وضغوط العمل 
 اتخاذ القرار وحل المشكالت 
 االتجاهات الحديثة بى التدريا 
 أخالقيات وآدال المهنة 
 الشوون المالية 

عنوان" تنمية القيادات" بى  حضور دورة تدريبية أقامتها جمعية الحرية لتنمية المجتمع والبيوة تحت .4
 . 1114يناير  26- 22الفترة من 

 Basic Molecular Biology – levelحضةور دورة بةى الجزيويةات الحيويةة للمسةتو  األول. ) .1

( والتى أقيمةت بةى مركةز التكنولوجيةا الطبةى التةابع لمعهةد البحةوث الطبيةة بجامعةة اإلسةكندرية بةى 1
 .1111يونيو  13-11الفترة من 

 ,Word, Excel, PowerPoint, Access, ITر دورات كومبيةوتر لبةرام  ميكروسةوبت: حضةو  .9

Internet المجلا األعلةى  -جامعة اإلسكندرية -وذلى من خالل مشروع البنية التحتية اإللكترونية
 المعهد العالى للصحة العامة. -للجامعات المصرية

بةةةةى لضةةةةمان جةةةةودة التعلةةةةيم واالعتمةةةةاد  نظمتهةةةةا الهيوةةةةة القوميةةةةةحضةةةةوردورة التخطةةةةيط االسةةةةتراتيج   .2
  .1119يوليو  3و 1االسكندرية أيام 

تحةت عنةوان" المراجعةون نظمتها الهيوة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمةاد حضور دورة تدريبية  .9
 .1116يناير  16الى  11الخارجيون لمؤسسات التعليم العالى" بى الفترة من 

نظةةةم " تحةةةت عنةةةوانة القوميةةةة لضةةةمان جةةةودة التعلةةةيم واالعتمةةةاد نظمتهةةةا الهيوةةةحضةةةور دورة تدريبيةةةة  .6
 .1116ابريل19" بى معلومات لمراجعين التعليم العالى

تحةت عنةوان " الةدورة نظمتها الهيوةة القوميةة لضةمان جةودة التعلةيم واالعتمةاد حضور دورة تدريبية   .21
يوليةو 2الةى  19الفترة مةن  يونيةونماذج المحاكاة" بى  -المتقدمة للمراجعين الخارجيين للتعليم العالى

1116. 



الةةدورة " تحةةت عنةةواننظمتهةةا الهيوةةة القوميةةة لضةةمان جةةودة التعلةةيم واالعتمةةاد حضةةور دورة تدريبيةةة  .22
 .1116نوبمبر26-22بى الفترة من  المكثفة للمراجعين الخارجيين لمؤسسات التعليم العال "

التعلةةيم واالعتمةةاد تحةةت عنةةوان بنيةةات حضةةور دورة تدريبيةةة نظمتهةةا الهيوةةة القوميةةة لضةةمان جةةودة  .21
 .1121يناير  11-26المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى بى الفترة من 

 سابعا: تطوير المناهج والمقررات:
  المشةةاركة بةةةى تطةةوير منةةةاه  ومقةةةررات الطفيليةةات والحشةةةرات الطبيةةةة للةةدبلوم والماجسةةةتير والةةةدكتوراة

 عتمدة بالمعهد العالى للصحة العامة.تمهيدا لتطبيق نظام الساعات الم

 .عضو بلجنة تطوير المناه  والمقررات بالمعهد 

 جودة التعليم:مختلفة فى ضمان  أنشطةثامنا: 
 وحدة ضمان الجودة بالمعهد العالى للصحة العامة. ناول مدير .2

 عضو بلجنة تطوير المناه  والمقررات بالمعهد. .1

 " ضمان الجودة والمراجعة" بوحدة ضمان الجودة بالمعهد." وتوصيف البرامج والمقررات"عضو بلجان  .3

منسةةق برنةةام  الماجسةةتير بةةى الصةةحة العامةةة/علوم الصةةحة العامةةة تخصةةص الطفيليةةات والحشةةرات  .4
 الطبية.

ألعضاء هيوة التدريا بالمعهد للتعريف بمفاهيم  29/3/1116المشاركة بى اإلعداد وتنفيذ ندوة ب   .1
وة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وشروط  الحصول على الجودة واالعتماد ونش ة الهي

 االعتماد. 

 1124-1116عضو بريق التخطيط االستراتيجى بالمعهد واالشتراى بةى وضةع استراتسةجية المعهةد  .9
. 

 .1116المشاركة بى إعداد الدراسة الذاتية للمعهد بى  .2

 ات بالمعهد.اعداد وتقديم ورش عمل عن إعداد مواصفات البرام  والمقرر  .9

 اعداد وتقديم ندوة عن التخطيط االستراتيجى. .6

الميدانية للتطوير بالمشاركة لبرنام  التطوير المستمر والت هيةل العتمةاد المعهةد زيارة الميسر بريق  .21
  جامعة االسكندرية. –العالى للصحة العامة 
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