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"جامعـة بنى سویـف"يبكلیة الطب البیطر األدویةورئیس قسمأستاذ الوظیفة الحالیة

الرقم (الرمز) البریدي وعنوان مكان العمل
جامعـة بنى سویـف"يكلیة الطب البیطر -أمام مستشفى الجامعة –الشاملة -...... شارع رجائي ٦٢٥١١"

الت العلمیة الحاصل علیهاالمؤه

رة"ــــــــــة القاهــــــ"جامع/تقدیر عام: جید جدا) ١٩٩٣بكالوریوس العلوم الطبیة البیطریة (عام -١
رة"ــــــــــــــــــــــــــــــــة القاهـــــــــــــــــــــــ"جامع)  ١٩٩٨ماجستیر األدویة (عام -٢
رة"ــــــــــــــــــــــــــــــــة القاهـــــــــــــــــــــــع"جام)   ٢٠٠٢دكتوراه األدویة (عام -٣

المسار الحركي والدوائي لألدویة:الدقیـقاألدویــــــــــــــــــــــــة:ـامــالعـالتخصص

، )٢٦/٦/٢٠٠٢(درسـم، )١١/٦/١٩٩٨(مدرس مساعد، ) ٢٢/١/١٩٩٥(دــمعیالتدرج الوظیفي
وحتى تاریخه)٢٠١٣(منذ عام رئیس قسم األدویة، )٢٦/٣/٢٠١٣(أستاذ، )٣٠/٦/٢٠٠٧(دـأستاذ مساع

وٕاداریةخبرات أكادیمیة وتدریسیة وعلمیة

وحتى تاریخه١٩٩٥منذ - كلیة الطب البیطري -جامعة بنى سویفأوال : 
 دكتوراه)  -ماجستیر-لدراسات العلیا (دبلوممادة األدویة لطالب البكالوریوس واتدریس
 تطویر المقرر التدریسي للدروس النظریة والعملیة لطالب مرحة البكالوریوس وطالب الدراسات العلیا
تطویر وتحدیث طرق العرض الفعال للدروس النظریة والعملیة للطالب باستخدام التكنولوجیا الحدیثة
 العملیة) وتقویم الطالب   تطویر نظم اإلمتحانات (التحریریة و
 (ماجستیر و دكتوراة)األشراف على العدید من الرسائل العلمیة
) بحث علمي في مجال علم األدویة محلیًا ودولیاً ٣٥نشر أكثر من (
میة وفي إعداد المشروعات البحثیةالمشاركة في بعض المؤتمرات والندوات والورش العل
 الحاسب اآللي وبرامجهإجادة اللغة اإلنجلیزیة واستخدام
هوریة مصر العربیةالمشاركة في القوافل العالجیة في العدید من محافظات جم
٢٠١٦في بدایة نشأتها عام المدیر التنفیذي لوحدة إدارة األزمات والكوارث بالكلیة
إعداد دلیل إرشادي لوحدة إدارة األزمات والكوارث بالكلیة

كلیة التمریض)–كلیة الصیدلة–ب البشريجامعة بني سویف (كلیة الطثانیًا: 
 المشاركة في لجان الحكم والمناقشة للعدید من رسائل الماجستیر والدكتوراة
 وحدة دعم وتمویل المشاریع البحثیة بالجامعة–المشاركة في تحكیم المشاریع البحثیة بالجامعة

محمد عبداهللا تهامي قناوي



٢

 كلیة التمریض–كلیة الصیدلة–كلیة الطب البشريلطالب وطالب الدراسات العلیا االمشاركة في أعمال إمتحانات
 بكلیة الصیدلةاإلشراف على رسائل علمیة

٢٠٠٤إلى ٢٠٠٢في الفترة من -كلیة الطب البیطري - (قنا) جامعة جنوب الوادي: ثالثًا 
 ة)دكتورا–ماجستیر –(دبلوم تدریس مادة األدویة لطالب الفرقة الثالثة وطالب الدراسات العلیا
أعمال اإلمتحانات التحریریة والعملیة والشفویة

١٦٢٠إلى ١٤٢٠في الفترة من -كلیة الطب البیطري - ) السادات(المنوفیة : جامعة رابعاً 
 دكتوراة)–ماجستیر –(دبلوم طالب الدراسات العلیالتدریس مادة األدویة
أعمال اإلمتحانات التحریریة والعملیة والشفویة

حتى تاریخه٢٥/٩/١٦٢٠في الفترة من- كلیة الطب البیطري - المنیاامعة ج: اً خامس
 تدریس مادة األدویة لطالب الفرقة الثالثة
أعمال اإلمتحانات التحریریة والعملیة والشفویة

جامعة أسوان: سادساً 
 كلیة الطب البیطري –المشاركة في لجان اإلستماع الخاصة بتعیین السادة أعضاء هیئة التدریس للعمل بالجامعة

الوادي الجدید–جامعة سوهاج : سابعاً 
 كلیة الطب البیطري –المشاركة في لجان اإلستماع الخاصة بتعیین السادة أعضاء هیئة التدریس للعمل بالجامعة

ببني سویفالمعهد الفني الصحي- : وزارة الصحة والسكان اً ثامن
 وحتى تاریخه) للشعب اآلتیة١٩٩٨ویة (منذ عام تدریس مادة األداألدویة و مسؤل عن قسم:

شعبة الرعایة العاجلة (اإلسعافات األولیة)...الفرقة األولى والثانیة  -١
شعبة فنیات التمریض العام... الفرقة األولى والثانیة     -٢
شعبة تمریض الطوارئ والرعایة الحرجة... الفرقة الثانیة    -٣
األولى  شعبة تمریض األورام... الفرقة -٤

 اإلدارة المركزیة -المشاركة المستمرة في فعالیات تطویر مادة األدویة واألقربازین...باإلدارة العامة للتعلیم الفني الصحي
وزارة وضع أسئلة امتحان دبلوم المعاهد الفنیة الصحیة على مستوى ووزارة الصحـــــــة والسكانلتنمیة القوى البشریة 

عام (منذ Clinical Pharmacologyة األدویة واألقربازین واألدویة اإلكلینیكیة ماد-الصحـة والسكان
اإلدارة المركزیة -باإلدارة العامة للتعلیم الفني الصحي -)٢٠٠٧/٢٠٠٨العام الدراسي وحتى تاریخ٢٠٠٥/٢٠٠٦

وزارة الصحــــــة والسكانلتنمیة القوى البشریة  
ةوزارة الزراع: اً تاسع

٢٠٠٤و ٢٠٠٢عامي -وزارة الزراعة-بمدیریة الزراعة ببنى سویف - ة في برنامج تدریب أخصائي البیطرة المشارك
 الهیئة العامة –مركز تدریب األطباء البیطریین–التدریبیة التخصصیة عن األدویة واللقاحات البیطریة اتالمشاركة في الدور

٢٢/١٠/٢٠١٥حتى ١٧/١٠/٢٠١٥و ٦/٣/٢٠١٤حتى ١/٣/٢٠١٤الفترة من–وزارة الزراعة –للخدمات البیطریة 
(األدویة واألمصال إنشاء برنامج متمیز في مرحلة البكالوریوس تحت مسمى القیام ب* برامج ممیزة بجامعة بني سویف

ي العلوم الطبیة البیطریة (األدویة واألمصال واللقاحات البیطریة)والذي یمنح درجة البكالوریوس فواللقاحات البیطریة)
والتي شارك فیهاالتدریبیة الحاصل علیهاالدورات 

 ٥/١١/٢٠٠٩-٤في الفترة من"إستخدام قواعد البیانات العالمیة"دریبیة عنتدورة
 ٢٧/٦/٢٠١٠"التطویر المستمر والتأهیل لالعتمادمشروع "فى إطار"كیفیة إستخدام المكتبة الرقمیة"دریبیة عنتدورة
 ١٦/٥/٢٠١٧-١٤في الفترة من" أساسیات الكتابة العلمیة والنشر الدولي للبحوث "دریبیة عنتدورة

برامج تدریبیة لتنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس بالجامعات المصریةحضور وٕاجتیاز 

٢٧/٤/٢٠٠٥-٢٣من في الفتره"مهارات العرض الفعال" برنامج



٣

٩/٣/٢٠٠٦-٧في الفتره من "تنمیة مهارات التفكیر" برنامج
 ٦/٤/٢٠٠٦- ٣في الفتره من "التدریس باستخدام التكنولوجیا" برنامج
١١/٤/٢٠٠٦- ٩في الفتره من "تصمیم مقرر دراسي" برنامج
١٣/٤/٢٠٠٦-١٢في الفتره من "اإلدارة الفعالة لألزمات" برنامج
١٧/٤/٢٠٠٦-١٦في الفتره من "توكید الجودة واإلعتماد" مجبرنا
١٨/٢/٢٠١٣-١٧في الفتره من "ادارة الفریق البحثي" برنامج
٢١/٢/٢٠١٣-١٩في الفتره من "اإلدارة الجامعیة" برنامج
 ٢٨/٣/٢١٣-٢٦في الفتره من "تنظیم المؤتمرات العلمیة" برنامج
٧/٣/٢١٣-٦في الفتره من "م الطالبنظم اإلمتحانات وتقوی" برنامج
١٤/٣/٢٠١٣-١٢في الفتره من "إعداد المشروعات التنافسیة لتمویل البحوث" برنامج
١٤/٣/٢٠١٣-١٢في الفتره من "الجوانب المالیة والقانونیة" برنامج

قسمداخل الكلیة وال"مشروع ضمان الجودة واالعتماد"المشاركة في  المشاریـــــــــع
"Quality Assurance and Accreditation project"

العلمیةالمؤتمراتالحضور والمشاركة في العدید من 

) ٢٤/٩/٢٠٠٥المشاركة في المؤتمر العلمي لكلیة الطب البیطري ببنى سویف(
األمن واألمان تحت عنوان "٢٧/٤/٢٠١٠حتى٢٤سویف في الفترة من المشاركة في المؤتمر العلمي لكلیة الطب البیطري ببنى

"Biosecurity and Biosafety in Veterinary Practice""الحیوي في مجال الطب البیطري
المخاطر التي "تحت عنوان ٦/١٠/٢٠١٦-٢في الفترة من لكلیة الطب البیطري ببنى سویفالثامنالمشاركة في المؤتمر العلمي

"والفرصتواجه صحة الحیوان والدواجن: التحدیات
"Hazards facing Animal and Poultry Health: Challenges and Opportunities"

العلمیةالندواتالحضور والمشاركة في العدید من 

٩/١٢/٢٠٠٣Rift-Valley Fever (RVF)بتاریخ "مرض حمى الوادي المتصدع"ندوة علمیة عن -١

باالشتراك مع كلیة الطب البشري بتاریخ "اإلنسان والحیوان وخطورتها على البیئةاألمراض المشتركة بین "ندوة بعنوان -٢
١٤/١٢/٢٠٠٤

The common diseases between human and animal and its gravity on the environment
٤/١٢/٢٠٠٥Avian Influenzaبتاریخ "أنفلــــونزا الطیـــــــور"ندوة بعنوان -٣

٥/١٢/٢٠٠٦بتاریخ "األمراض المنتشرة في الحیوانات وتأثیرها على المنتجات الحیوانیة"ندوة بعنوان -٤
Diseases distributed in animals and its effect on their products

١٩/٥/٢٠٠٩بتاریخ"ةاألنفلونزا بین الطیور والخنازیر واإلنسان وطرق الوقای"ندوة علمیة عن -٥
٢٤/٥/٢٠٠٩بتاریخ"مرحلة ثانیة من ضمان الجودة واالعتماد في التعلیم العالي"ندوة علمیة عن -٦
١١/٥/٢٠١٠بتاریخ "مشروع التطویر المستمر والتأهیل لالعتماد"ندوة علمیة عن المعاییر األكادیمیة في إطار -٧

Continuous Improvement and Qualifying for Accreditation Project "CIQAP"
ضمن أعمال الربع األول من ""مناقشة نتائج التقویم الشامل مع القیادات األكادیمیة واإلداریة والمستفیدین"ندوة علمیة عن -٨

٣٠/٥/٢٠١٠بتاریخ جامعة بنى سویف-" لكلیة الطب البیطريمشروع التطویر المستمر والتأهیل لالعتماد
Continuous Improvement and Qualifying for Accreditation Project "CIQAP"

١٨/٨/٢٠١٥بتاریخ "نحو إستراتیجیة لإلدارة الفعالة للمبتعثین بالجامعة" ندوة علمیة عن-٩

ورش العملالحضور والمشاركة في العدید من 

٣٠/١١/٢٠٠٨بتاریخ"كتابة التقریر السنوي للكلیة" ورشة عمل للتدریب على -١



٤

١٣/٥/٢٠٠٩بتاریخ"للجامعةةالخطة التنفیذیة لتصمیم خطة إستراتیجی" -٢
"من قبل الشبكة القومیة للمعلوماتةالمشروعات البحثیة المطروح"-٣

"Agenda for an Introductory Session on FP7 and EU funding opportunities"

التــدریس والهیئــة المعاونــة مــن الــدورات التدریبیــة لتنمیــة مهــاراتهم" ضــمن "كیفیــة تصــمیم إســتبیان عــن تحدیــد إحتیاجــات أعضــاء هیئــة -٤
١١/٧/٢٠١٠بتاریخ" التطویر المستمر والتأهیل لالعتمادمشروع أعمال الربع الثانى من "

٢٦/٣/٢٠١٧جامعة بني سویف بتاریخ –" بكلیة الطب البیطري كیفیة إنشاء حساب على موقع بنك المعرفه المصري"-٥
٣/٣/٢٠١٧–٢٧/٢/٢٠١٧في الفترة من " ة األمراض المشتركة بین اإلنسان والحیوانمكافح"-٦
٢١/٣/٢٠١٧بتاریخ " إستخدام الحیوانات في البحوث التجریبیة: مبادئ وتطبیقات عملیة"-٧

٨/٤/٢٠١٠-٧ي الفترة من " فالنباتات الطبیة وتأثیرها العالجيالملتقى العلمي األول بكلیة الصیدلة تحت عنوان "الملتقیات العلمیة

الجمعیة الطبیة البیطریة المصریةو   الجمعیة المصریة للسموم البیئیةاآلتیةالجمعیات العلــمیةبعضـو 

) مصریة١(+ ) إقلیمیة١(+ عالمیةأوروبیة ) دوریة ٢(في عددعضو لجنة تحكیمي الدوریات العالمـیةخــبرات ف

1. Reviewer for the journal of Tropical Animal Health and Production
2. Reviewer for the Veterinary Record
3. Reviewer for the Iranian Journal of Applied Animal Science
4. Reviewer for the Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences

هیئة التدریس واإلنتاج العلمي المقدم من أعضاءتحكیم المشاریع البحثیة*المختلفةخبرات تحكیمیة بالجامعات المصریة
العلوم) - الطب البیطري –الصیدلة –بالكلیات العملیة (مثل: الطب البشري 

Beni-Suef University: جامعة بني سویف
1. Anti-Hepatitis C Viral activities of Natural Phenolic Compounds
2. Pharmacological study of the possible protective effects of certain antioxidants and some

vasodilators against paracetamol-induced hepatotoxicity in rats
3. Natural plants cultivated in Beni-Suef for production of anticancer agents
4. Role of angiotensin receptor blocker in experimentally induced Alzheimer disease
5. Pharmacological study of the possible effects of temozolomide in the treatment of lung cancer
6. Role of angiotensin converting enzyme inhibitors in experimentally induced Alzheimer disease

جامعة بني سویف للحصول –بكلیة الصیدلة (األدویة والسموم)تقییم عمل بحثي وٕانتاج علمي مقدم من قسم الفارماكولوجي.٧
٢٠١٤ائز جامعة بني سویف لعام على جائزة الجامعة التشجیعیة في مجال العلوم الصیدلیة وذلك ضمن جو 

Cairo University & Laser Institute, Cairo University: جامعة القاھرة ومعھد اللیزر بجامعة القاھرة
8. Assessment of  Residual patterns and Genotoxicity of some food additives using LMRS (laser

molecular Raman spectroscopy)

٢٠١٢و ٢٠١١عامي األمارات العربیة المتحدة -دبي –في وزارة البیئة والمیاه إستشاري أدویة ومدقق خارجي
مستشــفیاتو مختبــراتو عیـاداتو صــیدلیاتو مســتودعات: الخاصـة والتابعــة للـوزارةالبیطریــةوالمــزارع مـدقق علــى المنشـآت - 

مزارع طیور وأسماك الزینةو مزارع الدواجنو مزارع الجمالو زارع األبقارمو مزارع األغنامو مزارع الماعزو 
إدارة معادلة –الدكتوراة) بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي –الماجستیر –(البكالوریوس تم عمل معادلة للشهادات األكادیمیة

اإلمارات العربیة المتحدة–الشهادات 

 اإلمــارات -حكومــة دبــي -القیــادة العامــة لشــرطة دبــي -" التــي نظمتهــا اإلدارة العامــة للتــدریب التواصــلدورة مهــارات اإلتصــال و
٢٠١١/ ١١/ ٢٤–٢٣في الفترة من -العربیة المتحدة 

( وزارة البیئة والمیاه )دولة اإلمارات العربیة المتحدةخبرات في

( القیادة العامة لشرطة دبـــــي )لعربیة المتحدةدورة  تدریبیة في دولة اإلمارات ا



٥

) الفني طالب المعهدو )ات الطب البیطري المختلفةكلیعدد من ب(وطالب الدراسات العلیا لطالب ) كتب في علم األدویة ل٨عدد
)وزارة الصحة والسكانب(الصحي

رقم اإلیداع بالهیئة العامة لدار الكتب إسم الكتابم
والوثائق القومیة

الجهة التي یتم تدریس 
الكتاب بها

١Basis of pharmacology طالب الفرقة الثالثة ٢٥١٣٦/٢٠١٥مبادئ علم األدویة
یا وطالب الدراسات العل

بكلیة الطب البیطري 
جامعة بني سویف

و 
جامعة المنیا

٢Biological evaluation of drugs ٢٥١٣٥/٢٠١٥التقییم البیولوجي لألدویة
٣Pharmaceutics ٢٥١٣٤/٢٠١٥علم الصیدالنیات
٤Pharmaceutical chemistry ٢٥١٣٢/٢٠١٥علم الكیمیاء الصیدلیة
٥Biological products ٢٥١٣٣/٢٠١٥المستحضرات البیولوجیة
٦Medicinal plants ٢٧٢١٥/٢٠١٥النباتات الطبیة
٧Pharmacology for nurses طالب المعهد الفني ٢٥١٣١/٢٠١٥األدویة للتمریضعلم

سویفبنىبالصحي
وزارة الصحة والسكان

مبادئ علم األدویة (لطالب اإلسعافات األولیـة وتمـریض الطـوارئ وتمـریض ٨
األورام)

٢٥١٣٠/٢٠١٥

الكتب المؤلفة
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