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 ال: البيانات الشخصية:أو

   زينب محمد صالح عبد المعين اسم عضو هيئة التدريس

 األحياء القسم التربية للبنات بالمجمعة الكلية

  zm saleh@hotmail.com البريد اإللكتروني م1/11/1191 تاريخ الميالد

 2343211 هاتف عمل  

 ؤهالت العلمية:ثانيا: الم

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 كلية الطب البيطري      جامعة أسيوط العلوم الطبية البيطرية م1193 البكالوريوس

 جامعة القاهرة       كلية الطب البيطري  تشريح الحيوان و األجنة م1111 الماجستير

 جامعة القاهرة        كلية الطب البيطري ألجنةتشريح الحيوان و ا م1111 الدكتوراه

 

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

 (      فرع بني سويف        جامعة القاهرة قسم تشريح الحيوان و األجنة كلية الطب البيطري  ) م1199 معيد

 (      فرع بني سويف        جامعة القاهرة الحيوان و األجنةقسم تشريح  كلية الطب البيطري  ) 1111 محاضر

 (      فرع بني سويف        جامعة القاهرة قسم تشريح الحيوان و األجنة كلية الطب البيطري  ) 1111 أستاذ مساعد
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 اإلدارية التي كلف بها العضو: المهامرابعا : 

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

 حتى تاريخه قسم األحياء  عضوه في مجلس 1

 هـ1232-33عام مسؤولة عمليات التوظيف بقسم األحياء  4

 

 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

عضو في لجنة الرصد و اإلعداد ألعمال  1

 الكنترول

 لالمتحانات  العام  اإلعداد

 و المراجعة و الرصد

 هحتى تاريخ

المشاركة في التحقيق في بعض المشكالت و  عضوه في لجنة تقصى الحقائق بالكلية 4

 كتابة التقارير عنها

 عام

لجنة تقييم األداء بوحدة الجودة  مسؤولة 3

 بقسم األحياء

 وضع الخطة اإلستراتيجية للقسم 

ووضع الخطط التنفيذية للجنة ومعايير الجودة 

 السابع و التاسع 

ات الرضا علي المستفيدين من تطبيق استبان

 هـ1234-1231عام 

 حتى تاريخه
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برنامج قسم األحياء ثم وضع الخطط لتحسين 

 األداء 

 

في لجنة التخطيط االستراتيجي عضوه   -2

 بوحدة الجودة بقسم األحياء 

المشاركة في وضع الخطة اإلستراتيجية  

 للقسم

المشاركة في وضع الخطة اإلستراتيجية  

 البحثية 

هـ 1234-1231م عا

 حتى تاريخه

مناقشة المشكالت المتعلقة بالعملية التعليمية  عضوه في لجنة الرشاد األكاديمي بالكلية -9

 لدى الطالبات ومحاولة حلها 

 هـ1233-34عام 

 

 العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:سادسا: المشاركات التي شارك فيها 

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

 هـ1249عام  شهرين جماعية األحياءمتحف علمي لقسم  تصميم و تنفيذ 1

 حتى تاريخه جماعية األحياء بالكليةقسم معامل  تنظيمو تطوير  4

 هـ1234-31تحديد كافة التهديدات التي قد  -1التخطيط لمواجهة المخاطر وإدارة األزمات  3
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المحتملة واآلليات المقترحة لتقديرها والتقليل 

 من أثرها

 

 

ض لها العملية التعليمية تتعر

بالقسم  ثم تقديم المقترحات و 

 الحلول المناسبة للتغلب عليها 

تشكيل لجان  لمواجهة األزمات -4

 واعتمادها 

إعداد خريطة وأدله لجميع  -4

مرافق القسم ومصادر الخطر بها 

 واألزمات المحتملة

تنفيذ خطة توعية باالستعانة مع  -3

 جهات أكثر خبره وممارسه

كتابة تقرير عن أعمال اللجنة   -3

  وإجراء تقييم دوري ألداء اللجنة

 

 هـ1249 جماعية المشاركة في إعداد حفل الخريجات بالكلية 2

 المشاركة في وضع الخطة اإلستراتيجية للقسم 9

 وكذلك الخطة اإلستراتيجية البحثية 

هـ 1234-31منذ عام  جماعية

 حتى تاريخه
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 هـ1241عام  ثالثة أيام تنسيق و تنظيم ية في إعداد خطط عمل المشاريع ورشة تدريب 1

إعداد قوائم المدعوات و   فعاليات  يوم المهنةالمشاركة في  7

 استقبالهن

 هـ1234-31عام 

لتوضيح نظم الدراسة و االختبارات  عقد اللقاءات  التوعوية بالطالبات المستجدات  9

 المختلفة بالقسم

 ـه1233-34عام 

االنتداب لكلية العلوم و الدراسات اإلنسانية  1

 بالحوطة

لتدريس مقرر علم الحيوان العام 

قسم  –لطالبات الفرقة األولي 

 الكيمياء

ثالث أعوام حتى 

 هـ1234

لتدريس مقرر علم األحياء العام  االنتداب لكلية العلوم الطبية التطبيقية 11

لطالبات المستوي األول  شعبة 

شعبة العالج الطبيعيالتمريض و     

 هـ1234

 

 

 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

 بعض الدراسات التشريحية الطبوغرافية على منطقة الوجه في الجاموس في مصر. عنوان رسالة الماجستير
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و )الماعز(  و المجتران الصغيرة  لكالب()ابعض الدراسات التشريحية المقارنة على جدار البطن في الالحمات عنوان رسالة الدكتوراه

 )الحمير(. الفصيلة الخيلية

 

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

نبذة تشريحية مقارنة عن التشجر الشعبي في بعض حيوانات  1

 التجارب

 مجلة بني سويف الطبية البيطرية م1111

 ب3عدد91مجلد 

دراسات تشريحية مقارنة على التركيب الوعائي للغدة الثديية في  4

 الماعز و األغنام,

 مجلة بني سويف الطبية البيطرية م1111

 91مجلد

التشريحية على العضالت العجانية في إناث  تبعض الدراسا 3

 الجاموس مع اإلشارة إلى مددها العصبي.

ية الجمعية الطبية البيطر م4111

 3عدد 11المصرية مجلد 

دراسات تشريحية مقارنة على ضلوع بعض الحيوانات المستخدمة  2

 كغذاء لإلنسان.  ةمستخدمو الغير 

الجمعية الطبية البيطرية  م4111

  3عدد  11المصرية مجلد 

9 Radiographic study on parenchymal ramification 

of testicular vessels in donkey. 

 لألوعيةبالتصوير  االشعاعى على التفرع البرانشيمى دراسة 

الجمعية الطبية المصرية الجديدة  م1111

 2عدد  12مجلد
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 الحمار. في الحصوية

 

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 األحياءقسم  األولىالفرقة  1141حيا علم الخلية 1

 األحياءالفرقة الثانية قسم  4491حين  علم الحبليات 4

 األحياءالفرقة الثالثة قسم  خطة قديمة (1علم التشريح المقارن ) 3

 الفرقة الرابعة خطة قديمة (4علم التشريح المقارن ) 2

 الفرقة األولى  قسم الكيمياء 1111حين  علم الحيوان العام 9

 األحياءالفرقة األولي قسم  1144حيا  تقنية التحضيرات المعملية 1

 العلوم الطبية التطبيقية 111حيا  علم األحياء العام 7

 الفرقة الرابعة قسم األحياء 2411حين علم األجنة 9

 الفرقة الرابعة   أحياء 2419حين  علم التشريح المقارن 1
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 يالفرقة األولى و الثانية كلية الطب البيطر في مصر علم تشريح الحيوان 11

 الفرقة األولى كلية الطب البيطري في مصر علم األجنة العام 11

 الفرقة الثانية كلية الطب البيطري في مصر علم األجنة الخاص 14

) الفصل الدراسي 4علم الحشرات   13

 األول(

 الفرقة الثالثة )عملي( 3133حين 

) الفصل  4علم وظائف األعضاء  12

 الدراسي األول(

 ة الرابعة )عملي(الفرق 2172حين 

 الفرقة الثالثة 3474حين  1علم وظائف أعضاء الحيوان  19

 

 

 د: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة م
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 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

 مشارك عضو جامعة القاهرة ية الطبالتشريح كل قسم جمعية التشريح المصرية 1

 

 

 ىةتدريبو:الدورات ال

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد اسم الدورة م

عضو هيئة التدريس  إعداددورة  1

 الجامعي

 1114عام  كلية التربية جامعة القاهرة

عام  مدة الدورة ثمانية شهور معهد جوتا بالقاهرة األلمانيةدورة لتعليم اللغة  4

 م1112

في  اإلقناعو  التأثيردورة في مهارات  

 اآلخرين

-1249لمدة يومين عام  كلية التربية بالمجمعة

 هـ1241

في الحاسب متنوعة  ات تدريبية دور 2

 لياآل

 حتى تاريخه هـ1249 كلية التربية بالمجمعة
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قسم رعاية الموهوبين و  إعدادبكلية التربية  دورة في تنمية مهارات التفكير 9

 التربية و التعليم  إدارةات في الموهوب

 لمدة يومين

السلوكيات غير السوية لدى  فيدورة  1

 و طرق التعامل معها بعض الطالبات

 هـ1241لمدة يومين عام  كلية التربية بالمجمعة

دورة في كيفية إعداد االختبارات  7

 التحصيلية 

 هـ1241 كلية التربية بالمجمعة

حديثة في دورة في أساليب التقنية ال 9

 العملية التعليمية

 هـ1241 قسم الحاسب بالكلية

هـ1234-1231 جامعة المجمعة –عمادة الجودة وتطوير المهارات  بناء االختبارات االلكترونية 1  

في القرن الواحد و  االجتماعيالتعليم   11

 العشرين

 هـ1233-34 المركز الوطني للتعليم عن بعد في الرياض

لحديثة في العملية  دمج التقنية ا 11

 التعليمية

 هـ1233-34 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 ـه1233 كلية العلوم الطبية التطبيقية إعداد االختبارات النهائية 14

كلية  –مركز الجودة و االعتماد األكاديمي   Photoshopبرنامج الفوتوشوب  13

 التربية

 هـ1233
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 هـ1233 قسم الحاسب – كلية التربية اآللي صيانة الحاسب 12

 

 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل \

 م4111 األزهرجامعة  مؤتمر جمعية التشريح المصرية 1

 م4111 جامعة القاهرة المؤتمر الطبي البيطري العربي الخامس و العشرين 4

 نشر ثقافة الجودة لطالبات قسم األحياءورش عمل ل 3

 و -ومشاركتهن في وضع خطط تحسين أداء القسم 

 قسم برنامج  إلعداد رؤية , رسالة, وأهداف 

 هـ1234 كلية التربية

 –عمادة الجودة وتطوير المهارات  ندوة عن طريق الجامعات الناشئة لتحقيق الجودة 2

 جامعة المجمعة

هـ1231-1234  

 هـ1233 قسم األحياء الخطة اإلستراتيجية لقسم األحياء عدادعمل إل شور 9

ورشة عمل إلعداد رؤية , رسالة , وأهداف البحث  1

 العلمي بقسم األحياء

 هـ1233 قسم األحياء

إلقاء محاضرات للطالبات المستجدات ضمن نشاط   7

لزيادة وعيهن  بنظام  اإلرشاد األكاديمي بالقسم

 هـ1233 كلية التربية
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 قسم األحياءالدراسة  واالختبارات ب

 هـ1233 قسم األحياء ورش عمل لتصميم الخطة الدراسية بقسم األحياء 9

ورش عمل إلعداد مقاييس التقويم الذاتي لمعايير  1

 الجودة و االعتماد األكاديمي )السابع والتاسع(

 هـ1234 مركز الجودة بالكلية

وإدارة  ورشة عمل إلعداد خطة لمواجهة المخاطر 11

األزمات المحتملة واآلليات المقترحة لتقديرها والتقليل 

 من أثرها

 هـ1234 مركز الجودة بالكلية

ورشة عمل لصياغة و إعداد الميثاق األخالقي لمهنة  11

 التدريس

 هـ1234 مركز الجودة بالكلية

ورشة عمل لصياغة و إعداد نموذج توصيف و تقرير  14

 المقررات الدراسية

 هـ1234 جودة بالكليةمركز ال

برنامج  ورشة عمل إلعداد رؤية , رسالة, وأهداف  13

 قسم األحياء

 هـ1234 قسم األحياء -كلية التربية 

 هـ1233 قسم العلوم التربوية –كلية التربية  ورشة عمل في الجودة الشاملة في التدريس 12

و االعتماد األكاديمي مركز الجودة  ورشة عمل بعنوان المكتبة الرقمية السعودية 19

 كلية التربية –

 هـ1233
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مركز الجودة و االعتماد األكاديمي  ورشة عمل عن اإلرشاد األكاديمي 11

 كلية التربية –

 هـ1233/ 11

مركز الجودة و االعتماد األكاديمي  ورشة عمل عن نظام التعليم االلكتروني 17

 كلية التربية –

 هـ1233/ 11

 

 العلمية األخرى و األنشطة تاالنجازا

 لفوز قسم األحياء في مسابقة القسم المثالي للجهود المبذولة شهادة تقدير  -1

 هـ1233-34شهادة تقدير وجائزة رمزية على الجهود المتميزة في البوابة االلكترونية لجامعة المجمعة خالل العام الجامعي  -4

 

 هـ12/11/1233التوقيع                                              التاريخ:                                         زينب محمد صالح عبد المعيناالسم:


