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المؤهالت و الشهادات:
 بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية بتقدير عام جيد جدا -جامعة الزقازيق -مايو 2005
 درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية تخصص الطب الشرعي و السموم-جامعة
الزقازيق2002 -
 درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية تخصص الطب الشرعي و السموم-
جامعة الزقازيق2055 -
الوظائف:
 .5معيد بقسم الطب الشرعي و السموم – كلية الطب البيطري -جامعة الزقازيق
اعتبارا من مارس  2000و حتي سبتمبر 2002

 .2مدرس مساعد بقسم الطب الشرعي و السموم – كلية الطب البيطري -جامعة
الزقازيق اعتبارا من سبتمبر  2002و حتي يناير 2052
 .5مدرس بقسم الطب الشرعي و السموم – كلية الطب البيطري -جامعة الزقازيق
اعتبارا من يناير  2052و حتي االن
 .0مساعد منسق لمعيار الدراسات العليا بمشروع التطوير المستمر و التاهيل
لالعتماد علي مستوي الكلية اعتبارا من  2008و حتي االن
 .1مساعد منسق لمعيار الدراسات العليا بمشروع التطوير المستمر و التاهيل
لالعتماد علي مستوي قسم الطب الشرعي و السموم بالكلية اعتبارا من  2008و
حتي االن
الـــــدورات:
 .5اجتياز البرنامج التدريبي في الحاسب االلي و تطبيقاته في العلوم المختلفة بقسم
الرياضيات -كلية العلوم -جامعة الزقازيق في الفترة من  2000-2-1و حت
2000-8-50
 .2اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس كاالتي:
 مهارات التفكير

2006/55 /20-58

 مهارات االتصال الفعال 2006/1/58-56
 التدريس الفعال

2006/5/26-25

 اساليب البحث العلمي 2002/5/55-28
 تنظيم المؤتمرات العلمية 2050/1/20-58
 التخطيط االستراتيجي

2050/2/51-55

 نظم االمتحانات و تقويم الطالب 2050/2/1-5
 مهارات االتصال في انماط التعليم المختلفة 2050/2/26-20
 استخدام التكنولوجيا في التدريس
 ادارة الوقت و االجتماعات
 دورة اعداد المدرس الجامعي

2050/2/28-22
2055/5/55-28
 2008/6/25و حتي 2008/2/6

المؤتمرات و الندوات العلمية:
 الملتقي العلمي السنوي للجمعية المصرية للسموم البيئية ديسمبر  2008بجامعة بني
سويف تحت عنوان نحو غذاء امن في مصر

 بجامعة القاهرة2052/1/58-52  تقييم و التحديات اليومية في الفترة من
2055  ورشة عمل بعنوان "العنف ضد األطفال "بكلية طب قصر العيني نوفمبر
 جمال عبد المنعم المولد عضو الجمعية/ للدكتورC  ندوة عن فيروس االلتهاب الكبدي
 كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق2050 االمريكية للميكروبيولوجي و المناعة ابريل
:المشاركة في الجمعيات العلمية
 المصرية للسموم الطبيعية
:األبحاث العلمية
1- Evaluation of the antidotal activity of aged garlic extract (AGE) on
Aluminum –induced male reproductive toxicity in albino rats.
Zag. Vet. J. Vol. 30 (2007) PP. 169-178.
Amany, TM and Shabaan FE
2- Evaluation of the protective activity of aged garlic extract (AGE)
on Aluminum –induced developmental toxicity in albino rats.
Zag. Vet. J. Vol. 36, No. 2 (2008) PP. 169-180.
3- The protective effect of aged garlic extract (AGE) against
genotoxic, chromosomal aberration and semen picture alteration
effects of cadmium chloride on albino rats. Zag.Vet.J. Vol 39 , No 4
(2011) pp. 93-105. Shabaan FE, Nabela I. EL-Sharkawi, Amany, TM and
Hamaza SM.
:المشروعات
مشروع التطوير المستمر والتاهيل لالعتماد كمساعد منسق النهاء معيار الدراسات العليا للكلية-5
.و القسم
استخدام النباتات الطبية كترياق لملوثات البيئة كباحث بالمشروع ضمن المشروعات التنافشية-2
بجامعة الزقازيق

االجتماعات و الندوات:
 -5ندوة عن مشروعات التطوير المستمر و التاهيل لالعتماد بمبني مسيشفي الجراحة جامعة
الزقازيق 2050/0/2
-2ورشة عمل عن المعايير االكاديمية للجودة المؤهلة لالعتماد 2050/0/5ورشة عمل للدكتور/
-5امال انيس عن معيار الدراسات العليا كاحد المعايير االكاديمية المؤهلة لالعتماد2050/1/8

