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الوظيفة

جهة العمل

مدرس مساعد ( تغذية حيوان )

كلية التكنولوجيا والتنمية
جامعة الزقازيق
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وحتى 1987

كلية التكنولوجيا والتنمية
جامعة الزقازيق

منذ 1987
وحتى 1991

مدرس ( إنتاج ورعاية دواجن )

التاريخ

4

أستاذ مساعد إنتاج ورعاية
دواجن

5

أستاذ ( إنتاج ورعاية دواجن)

كلية التكنولوجيا والتنمية
جامعة الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية
جامعة الزقازيق

منذ  1997حتى
اآلن

6

أستاذ ورئيس قسم اإلنتاج
الحيواني

كلية التكنولوجيا والتنمية
جامعة الزقازيق

منذ 2002
وحتى 2008

7

منسق وحدة الرقابة

مركز إدارة الجودة
جامعة الزقازيق

من  2007حتى
اآلن

8

مدير وحدة ادارة الجودة

كلية التكنولوجيا والتنمية
جامعة الزقازيق

منذ 2012
وحتى 2013

9

مدير وحدة إدارة المشروعات

كلية التكنولوجيا والتنمية
جامعة الزقازيق

منذ 2012
وحتى 2013

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واالعتماد

منذ 2010حتى
اآلن

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واالعتماد

منذ  2010حتي
اآلن

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واالعتماد

منذ  2010حتي
اآلن

كلية التكنولوجيا والتنمية  -جامعة
الزقازيق

منذ 2005

14

مدرب بمركز إدارة الجودة وكليات
جامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق

منذ 2007
وحتى 2013

15

رئيس لجنة الجودة والمتابعة

وحدة التخطيط االستراتيجي
جامعة الزقازيق

منذ 2010
وحتى 2013

16

مدير وحدة التدريب بالمعمل
المركزي للتربة واألغذية واألعالف

كلية التكنولوجيا والتنمية
جامعة الزقازيق

منذ 2010
وحتى 2013

10

11

12

13

مراجع خارجي لمؤسسات التعليم
العالي  -بالهيئة القومية لضمان
جودة التعليم واالعتماد
مراجع خارجي لمؤسسات التعليم
قبل الجامعي  -بالهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واالعتماد
عضو فريق المراجعين النظراء
Peer Reviewers
لمشروعات نظم الجودة واالعتماد
المصرية
بالجامعات
إنشاء نظام
مشروع
عضو فريق
داخلي للجودة ( ) QAAPبكلية
التكنولوجيا والتنمية  -جامعة
الزقازيق

منذ 1991
وحتى 1997

17

مركز أدارة الجودة
جامعة الزقازيق

عضو فريق مشروع دعم ومتابعة
الخطط التنفيذية لمراكز ضمان
الجودة
مشرف تنفيذي لبرامج تنمية قدرات

من 2012-10
حتي 2013-9

بجامعة الزقازيق

منذ 2005
وحتى 2013

19

مشرفة وحدة التطوير والجودة

كلية العلوم واآلداب بشروره
جامعة نجران

1434/10/18
وحتي/4/27
1437

20

مسئولة الدعم لفني للجودة

كلية العلوم واآلداب بشروره
جامعة نجران

من1437/4/27
وحتي االن

18

5

م
1
2
3
4
5
6
7
8

أعضاء هيئة التدريس والقيادات

األنشطة المختلفة فى مجال نظم إدارة الجودة  /األنشطة الطالبية
النشاط

التاريخ

عضو فريق زيارة اعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

24-20

" لمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية  -جامعة القاهرة "

2010/3/

عضو فريق زيارة اعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

/11/22-21

" لمدرسة مبارك االبتدائية بالفيوم "

2010

رئيس فريق زيارة اعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

/10/20-17

" لمدرسة األخماس االبتدائية ببنها"

2011

رئيس فريق زيارة المحاكاة لزيارة االعتماد

/6 / 21-19

لكلية التربية الرياضية بنات  -جامعة الزقازيق

2012

عضو فريق زيارة اعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

/31 -27

" لكلية الزراعة  -جامعة اإلسكندرية "

2013/4

عضو فريق زيارة اعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
" لمدرسة شيوة الشرقية اإلعدادية المشتركة بالمنصورة "
عضو فريق المتابعة والدعم الفني لمشروعات نظم الجودة واالعتماد بكليات
ومعاهد جامعة الزقازيق.

منذ 2007
وحتى 2013

أعداد الخطة اإلستراتيجية – لكلية التكنولوجيا والتنمية – جامعة الزقازيق

2013

14 -11
2013/3/

9

أعداد وتنفيذ برامج تدريبية بوحدة التدريب بالمعمل المركزي للتربة واألغذية
واألعالف بمعهد الكفاية اإلنتاجية  -جامعة الزقازيق .

عضو فريق المراجعين النظراء  Peer Reviewersلمشروعات نظم الجودة
10
واالعتماد بالجامعات المصرية  .اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد.
 11متابعة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية لكليات جامعة الزقازيق

منذ 2010
وحتى 2013
منذ عام 2010
منذ 2010
وحتى 2013

 12المشاركة ضمن فريق أعداد الخطة اإلستراتيجية لجامعة الزقازيق

2011

إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان " التخطيط اإلستراتيجي "
13
بكليات ( الطب البشري & الصيدلة ) بجامعة الزقازيق .

2010

إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان " المراجعة الداخلية "
14
بكليات ( تربية رياضية بنات & اآلداب ) بجامعة الزقازيق
إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان" حل المشكالت وإدارة األزمات "
 15بالمركز الزراعي الدولي بالقاهرة & معهد الهندسة الوراثية – جامعة
المنوفية
إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان " اإلدارة وإبعاد العملية اإلدارية بالمنشات
16
البشرية المتخصصة " بكليات ( الطب البشري & الصيدلة ) جامعة الزقازيق.
إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان"معايير الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم
17
العالي " بكليات ( الطب البيطري & التمريض ) بجامعة الزقازيق.
إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان " رقابة الجودة "
18
بمركز ضمان الجودة بجامعة الزقازيق
إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان " مؤشرات قياس األداء"
19

بكلية الطب البشري – جامعة الزقازيق .

2010
و2011
2010
2010
2010
2009
2010

أعداد وتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "تقرير البرنامج وتقرير المقرر"
20
بمركز ضمان الجودة & كلية اآلداب بجامعة الزقازيق .

2010
و2011

إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "الدراسة الذاتية "
21
بكليات التربية الرياضية بنات & الصيدلة جامعة الزقازيق .
أعداد وتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان " التدقيق الداخلي إلدارة نظم الجودة"

2009
و2010

22

بمركز ضمان الجودة بجامعة الزقازيق.
إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان " كيفية إعداد توصيف البرنامج االكاديمى
23
وتوصيف المقررات " بكلية اآلداب بجامعة الزقازيق.
 24إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "إدارة الجودة الشاملة "
بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق.
 25إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "قياس اثر التدريب "
بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق.

2009
2008
2011
2011

 26تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق علي برامج " ضممان الجمودة –
رقابة الجودة – التدقيق الداخلي "
الزقازيق
بجامعة
ضمان
وحدات
الجودةتدريب
برنامج
بمركز فى
مدربة
الدعم الفني باإلدارات التعليمية على التقييم خالل الفترة من
 27الذاتي وخطة تحسين المدرسة ضمن برنامج بناء قدرات فرق الجودة بالمدارس 8 / 18- 3
2008/
لبرنامج تطوير التعليم المنعقد بكلية التربية  -جامعة الزقازيق
من 2005
وحتي 2013

مدربة في ورشة عمل المراجعين النظراء والتي نظمتها وحدة إدارة
 28مشروعات تطوير التعليم العالي بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع مركز

خالل الفترة
من /28-27
2008/ 8

 29منسق وحدة الرقابة بمركز ضمان الجودة – جامعة الزقازيق

منذ 2008
وحتى 2013

تقويم األداء

وضمان الجودة بجامعة الزقازيق

إعداد وتنفيذ برامج تدريبية بعنوان " توصيف المقرر " " -تقرير المقرر"
" تقرير البرنامج " " -التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي"
 " 30نواتج التعلم " – "معايير الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي "
" ثقافة الجودة "  " -توصيف المقرر "  " -أعداد تقريرا لدراسة الذاتية "

منذ 2013
وحتي االن

" اإلداري الناجح " بكلية العلوم واآلداب بشروره جامعة نجران
 31تحكيم مشروع أنشاء وحدة للخريجين بجامعة نجران

2014/4/6

 32مراجعة الدراسة الذاتية لكلية الصيدلة – جامعة نجران

2014/4/20

33

34
35
36
37
38
39

تحكيم منظومة استبيانات تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس
بكلية التربية – جامعة نجران
تحكيم مشروع تبني معايير عالمية مرجعية لكلية العلوم التطبيقية
جامعة نجران
تحكيم مشروع أنشاء نظام شامل لتقييم ومتابعة وتحسين أداء أعضاء هيئة
التدريس والقيادات األكاديمية لكلية التمريض – جامعة نجران
مراجعة الدراسة الذاتية ومقاييس التقويم الذاتي لبرنامج اإلدارة العامة
لكلية العلوم اإلدارية – جامعة نجران
تحكيم مشروع أنشاء نظام للتحقق من نواتج التعلم المستهدفة
لكلية التمريض -جامعة نجران
تحكيم مشروع إنشاء نظام للتحقق من نواتج التعلم المستهدفة لكلية العلوم
اإلدارية – جامعة نجران
تحكيم مشروع توفير وسائل فعالة لالتصال بين القسمين الرجالي والنسائي
لكلية العلوم اإلدارية – جامعة نجران

2014/5/15

2014/5/18
2014/5/27
2014/5/29
2014/9/15
2014/11/6
2014/11/7

مراجعة توصيف مقررات برنامج اللغة العربية ( الخطة الجديدة )

40

/11/18
2014

لكلية العلوم واآلداب – جامعة نجران
مراجعة توصيف برنامج الكيمياء التربوي والكيمياء العلمي لكلية العلوم

41

واآلداب بشروره
تقديم زيارة دعم فني لبرامج كلية العلوم واآلداب –جامعة نجران ( برنامج

 42اللغة العربية – برنامج اللغة االنجليزية – برنامج الكيمياء  -برنامج الفيزياء-
برنامج الرياضيات
مراجعة توصيفات مقررات الشريعة لكلية الشريعة واصول الدين

43

بشروره ( برنامج اللغة العربية – برنامج اللغة االنجليزية – برنامج رياض
األطفال – برنامج الدراسات اإلسالمية – برنامج الكيمياء – برنامج الرياضيات
برنامج علوم الحاسب )
مراجعة تقرير الدراسة الذاتية لبرنامج علوم الحاسب

45

2016

2016

بكلية العلوم واآلداب بشروره – جامعة نجران

6

/29-27
1436/4

2015/3/4

جامعة نجران
مراجعة تقارير مقاييس التقويم الذاتي لجميع برامج كلية العلوم واآلداب

44

2014/12/7

المؤتمرات والندوات التي شاركت فيها
المسمى

تاريخ ومكان االنعقاد

أوال :في مجال الجودة وخدمة المجتمع
1
2
3
4
5
6
7

مؤتمر تطوير التعليم الجامعي
المؤتمر السنوي الثالث للتعليم عن بعد ومجتمع المعرفة
(متطلبات الجودة واستراتيجيات التطوير)
مجموعمممة نمممدوات وورم عممممل مقترحمممة لتنفيمممذ خطمممة التطممموير
بالمشاركة CIQAP
مجموعة ندوات وورم عمل ضمن مشروعات  HEEPلتطوير
التعليم العالي
مؤتمر تطوير نظمم تقميم الطمالب كمتطلمب رئيسمي للحصمول علمي
االعتماد
مجموعممة نممدوات ضمممن فعاليممات مهرجممان البيئممة " الجامعممة فممي
خدمة المجتمع"
مجموعمممة لقممماءات وورم عممممل عمممن نظمممام إدارة الجمممودة طبقممما
للمواصفة القياسية ISO 9001/2000

جامعة الزقازيق
مايو 2004/
جامعممممممة عممممممين شمممممممس
2007
جامعة الزقازيق /2007
2008
الهيئمممة القوميمممة لضممممان
جممودة التعلمميم واالعتممماد
عام 2008/2007
جامعمممممة المنوفيمممممة عمممممام
2006
منممذ عممام  2002وحنممي
2013
مركمممممممممز تقمممممممممويم األداء
وضممممممممممان الجمممممممممودة –

جامعة الزقازيق 2008
8

9
10
11
12

13

مجموعة لقاءات وورم عمل عمن المفماهيم والمبمادأل األساسمية
المعمممل المركممزي للتربممة
لنظم إدارة الجودة طبقا لمتطلبات المواصمفة القياسمية -17025
واألغذيمممممة واألعمممممالف -
.2005
جامعة الزقازيق 2010
ورشة عمل بعنوان المعايير األكاديمية المرجعية للتعليم ألزارعي

14
15

المؤتمر العلمي بعنوان توكيد الجودة واالعتماد
المؤتمر السنوي الثالث بعنوان " التعليم عن بعد ومجتمع

17

المعرفة
ندوة بعنوان مبادأل الكود المصري في أساليب تقويم الطالب
ورشة عمل بعنوان "مخرجات العملية التعليمة " ILOS

18
19

ورشة عمل بعنوان " تقرير المقررات "
ورشة عمل بعنوان "المعايير األكاديمية القياسية للتعليم العالي

20

في مصر "
الملتقي األول لمشروعات اعتماد المعامل بمؤسسات التعليم

21
22

2005

جامعممممة الزقممممازيق عممممام
ورشة عمل بعنوان إستراتيجية تطوير الجامعة
2005
نمممدوة بعنممموان اسمممتخدام تقنيمممات المعلوممممات و االتصممماالت لرفمممع جامعممممة الزقممممازيق عممممام
2006
القدرة التعليمية و البحثية لمنظومة التعليم العالي
نممدوة بعنمموان مشممروع إنشمماء نظممام لتوكيممد جممودة التعلمميم الطبممي
جامعة الزقازيق 2008
للحصول علي شهادة االيزو 2000 – 9001
كلية التربية الرياضية
المؤتمر العلمي الثالث بعنوان "تطوير المناهج التعليمية في
بنات جامعة الزقازيق
ضوء االتجاهات الحديثة وحاجة سوق العمل"
عام 2008
ندوة بعنوان الجودة و االعتمادية للتعليم الزراعي العالي

16

جامعة عين شمس عام

العالي
الندوة التعريفية لمشروعات التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد

جامعمممة المنصمممورة عمممام
2006
جامعمممممة القممممماهرة عممممممام
2007
جامعممة عممين شمممس عممام
2007
جامعمممممة القممممماهرة عممممممام
2007
جامعممممة الزقممممازيق عممممام
2006
كليممممة الزراعممممة جامعممممة
القاهرة عام 2007
جامعممة عممين شمممس عممام
2007
كليممممة الهندسممممة جامعممممة
القاهرة
عام 2010
كليمممة التممممريض جامعمممة
الزقازيق عام 2011

المؤتمر العلمي بعنوان " الجودة و االعتمادية بين الواقع و
23

الطموحات "
ورشة عمل عن المشاركة المجتمعية في وضع الخطة

24

اإلستراتيجية لجامعة الزقازيق
ورشة عمل عن المشاركة الطالبية في وضع الخطة

24

اإلستراتيجية لجامعة الزقازيق
ورشة عمل عن مشاركة طالب الدراسات العليا ( مصريين –

25
26

وافدين ) في وضع الخطة اإلستراتيجية لجامعة الزقازيق

جامعمممممة القممممماهرة عممممممام
2008
جامعممممة الزقممممازيق عممممام
2010
جامعممممة الزقممممازيق عممممام
2010
جامعممممة الزقممممازيق عممممام
2010

المؤتمر الدولي الثالث بعنوان " إدارة الجودة والبيئة ودورها

المعهد العالي إلدارة

في التنمية المتواصلة "

المنشات الصناعية 2011/

الدورات والربامج التدريبية التي حضرها ومت اجتيازها

7

اسم الدورة

الجهة المنفذة للدورة

تاريخ اجتياز الدورة

إعداد المعلم الجامعي

جامعة الزقازيق

1987

استخدام التكنولوجيا الحديثة في

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

2005

التعليم

التدريس والقيادات بجامعة الزقازيق

الساعات المعتمدة

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

2006

التدريس والقيادات بجامعة الزقازيق
مهارات البحث العلمي

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

2005

التدريس والقيادات بجامعة الزقازيق
تنميه مهارات االتصال الفعال

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

2004

التدريس والقيادات بجامعة الزقازيق
توكيد ألجوده واالعتماد

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

2006

التدريس والقيادات بجامعة الزقازيق
إدارة الوقت وضغوط العمل

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

2006

التدريس والقيادات بجامعة الزقازيق
أخالقيات وآداب المهنة

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة الزقازيق

2004

الجوانب القانونية بالجامعات

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

2006

التدريس والقيادات بجامعة الزقازيق
الجوانب المالية بالجامعات

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

2006

التدريس والقيادات بجامعة الزقازيق
البرامج القيادية لألكاديميين

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

2006

التدريس والقيادات بجامعة الزقازيق
توصيف البرامج األكاديمية

كلية الزراعة –جامعة القاهرة

2008

المراجعين الخارجين لمؤسسات

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

2008

التعليم العالي

العالي

المراجعة الداخلية لنظم إدارة

الشركة العربية لتطوير نظم اإلدارة –

الجودة

كايزن – مصر

المفاهيم والمبادئ األساسية لنظم

الشركة العربية لتطوير نظم اإلدارة –

إدارة الجودة طبقا لمتطلبات

كايزن – مصر

2008
2008

المواصفة القياسية -9001
2000
نظم المعلومات لمراجعين التعليم

الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

2009

العالي
الدورة المتقدمة للمراجعين

الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

2009

الخارجيين للتعليم العالي ( نماذج
المحاكاة )
دورات فى :

مركز تقنية المعلومات واالتصاالت

Concepts of Microsoft:

بجامعة الزقازيق

2008

Windows- Word- ExcelPowerPoint- Internet
تقويم نواتج التعلم لمؤسسات

الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

2009

التعليم العالي
التعليم الفعال لمؤسسات التعليم
العالي

الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

2009

تطبيق المعايير القومية األكاديمية

الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

2009

المرجعية
المراجعين الخارجيين لمؤسسات

الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

2009

التعليم قبل الجامعي (عالي)
نظم المعلومات لمراجعين التعليم

الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

2009

قبل الجامعي
تدريب المدربين لبرنامج التخطيط

المجلس الدولي للمدربين المعتمدين

االستراتيجي TOT

(القسم االروبي ) IBCT

الدورة المتقدمة للمراجعين

الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

2009

2009

الخارجيين للتعليم قبل الجامعي –
نماذج المحاكاة
الدورة المكثفة للمراجعين

الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

2010

الخارجيين لمؤسسات التعليم
الجامعي
الدورة المكثفة للمراجعين

الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

2010

الخارجيين لمؤسسات التعليم قبل
الجامعي
Internal auditing

الشركة العربية لالستشارات الهندسية

التدقيق الداخلي لنظم إدارة الجودة

والنظم

المفاهيم والمبادئ األساسية لنظم

الشركة العربية لالستشارات الهندسية

أدارة الجودة طبقا لمتطلبات

2011

2011

والنظم

المواصفة القياسية - 17025
2005
إعداد تقرير الدراسة الذاتية

قياس نواتج التعلم

عمادة التطوير والجودة بجامعة نجران
بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي
وحدة تنمية المهارات بعمادة التطوير
والجودة بجامعة نجران

2013/10/3-2

2013/10/30-29

مؤشرات األداء والمقارنات
المرجعية
مخرجات التعلم للبرامج
والمقررات وطرق قياسها
8

2013/11/21-20

عمادة التطوير والجودة بجامعة نجران
بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي
عمادة التطوير والجودة بجامعة نجران
بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي

2013/12/12-11

العضوية في الهيئات المهنية واللجـان والجمعيات العلمية
1

الجمعية المصرية لعلوم األرانب

عضو

2

الجمعية المصرية لعلوم الدواجن

عضو

3

الجمعية المصرية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية

عضو

4

لجنة الدراسات العليا والبحوث بكلية التكنولوجيا والتنمية – جامعة
الزقازيق ( عام .) 2010

5

لجنة العالقات العلمية والثقافية بكلية التكنولوجيا والتنمية – جامعة
الزقازيق ( عام  2005وعام .) 2011

6

لجنة المناهج بالشعبة الزراعية بكلية التكنولوجيا والتنمية – جامعة
الزقازيق عام 2007

7

لجنة التخطيط والتطوير بكلية العلوم واآلداب بشروره-جامعة نجران
خالل عام 1437/1436

8

لجنة التخطيط والمتابعة بكلية العلوم واآلداب بشروره-جامعة نجران
خالل عام 1438/1437

9

لجنة المراجعة الداخلية بكلية العلوم واآلداب بشروره-جامعة نجران
خالل أعوام  1436/1435و 1437/1436و 1438/1437

10

9
م
1

رئيس
رئيس
عضو
عضو
عضو
رئيس

لجنة تحكيم االستبيانات –وحدة القياس والتقويم بوكالة جامعة نجران
للتطوير والجودة خالل الفترة من 1434/10/18وحتي 1437/12/1

عضو

المؤلفات العلمية والرسائل العلمية واألبحاث واالستشارات
العمــل
أوال  :المؤلفات العلمية (كتب) :

نوعه
تأليف "  " 6كتب علمية في مجال التخصص

 "رسائل علمية8 " تم االشراف المباشر علي
:  الرسائل العلمية المشرف عليها:  ثانيا2
 " بحث36 "  تم نشر: األبحاث والمقاالت العلمية المنشورة في مجال التخصص:  ثالثا3
علمي
1- Examination of sperm production of ganders kept on two plane of
protein in the second autumn production cycle.
Toth S, Buczolics, O , Soad Saad EL-Din.
Allattenyesztes es takarmanyozas, 36(6) : 565-570 (1987).
2- Effect of fertilization rate and add-fertilization on productivity of
geese.
Cseprigi, Antal, Soad Saad EL-Din and Toth , S.
Baromfitenyesztes es felodolgozas., (1) : 19-24 (1987).
3- About the pass-through of second (autumn) period of geese into
the next year’s production.
Antal Csepregi, Soad Saad EL-Din. Odonne Bucosolies, sander
Toht. Baromfltenyesztes esfelfolgozas., (1) : 17-20 (1989).
4- Hair pull of Rabbit does and its relationship with their rearing
ability. Zsoit Szendro, keroly kustos, Soad Saad EL-Din
4th World Rabbit Congress, Hungary, September, 1989. Vol. 3,pp.
173-181.
5- Growth performance and reproductive efficiency of doe rabbits as
affected by dietary protein level and parity.
Yamani, K. A. O., Soad S . Ahmed, M I. Tawfeek and H. M.
Radwan.
Journal( of Agriculture Science, Mansowra University.. 19(8):
1715—1725, (1991).
6- Storage of rabbit semen on liquid state.
M. N. El- Gaafary and Soad S . Ahmed
Third Egyptian — British Conference on Animal, fish and poultry
production, Alexandria, 7-10 October, 1989, VoL. 2, pp. 673 — 678.

7- Effects of feeding cassava on growth performance, carcass
quality, blood constituents and organs-histology of growing rabbits.
M. I. Abd El-Rahim, Soad S . Ahmed ,Fatma R. Abdallah, M. A. ElFieshawy.
Egyptian journal of rabbit Science, 1 (1): 61-72 (1991).
8- Growth performance and reproduction of local black turkey as
affected by feeding system of dietary protein level.
Tawfeek , M. I., Soad S . Ahmed and M. I. Abd El-Rahim.
Journal( of Agriculture Science, Mansowra University. 16(2) : 287- 300
(1991).
9- Growth performance carcass quality, productive and reproductive
performance of New Zealand White bucks as affected by feeding diets
of different protein levels during 5 — 33 weeks of age.
Yamani, K A. 0., Soad S . Ahmed , Hoda , F. Salem and Radwan H. M.
Egypt. Journal of AppL. Sci. 6(8) 496 - 510 (1991).
10- Growth performance, live weight, liver composition and some blood
constituents as affected by force feeding in geese.
Soad S . Ahmed
Egypt. Journal of Appl . Sci . 6(8) 511 — 521 (1991).
11- Semen characteristics, blood constituents, testicular- Histology of bucks
and reproductive performance of does of NZW rabbits fed barley grains as a
substitute for the pelleted complete ration.
Soad S . Ahmed, M. I. Abd El-Rahim and Hoda F.salem
Egyptian. Journal of Rabbit Science, 1(1): 73—86(1991).
12- Effect of climatic conditions of kidding month on the performance of
some productive and reproductive traits of New Zealand White rabbits in
Sharkya Governorate.

Soad S . Ahmed, M. I. Tawfeek and M. N. El-Gaafary.
Journal( of Agriculture Science, Mansowra Univy. 16(2) : 275-286 (1991).
13- Semen characteristics and some physiological body reactions of buck
rabbits.
Soad S . Ahmed , Ibrahim. H., Rashwan, A. A.and tawfeek M. I.
Egyptian - American Conference of physiology of Animal production.
November 12—18(1993), PP. 26-35.
14- Effect of feeding layers manura on growth, slaughter traits, logical
aspects and nutrients digestibility in meat rabbits.
D. M. A. El-Kerdawy, Soad S . Ahmed and H. Ibrahim.
Egyptian Journal of Rabbit Science , 3(1): 55—79(1993).
15- Influence of dietary citric acid and acidulated palm oil soapstok
supplementation on growth response, nutrient utilization, blood metabolites,
carcass traits and reproductive efficiency of NZW rabbits.
M. I. Tawfeek, M. N. El-Gaafary, M. I. Abd El-Rahim and Soad S . Ahmed
Egyptian Conference on Rabbit Production in Hot Climates, Cairo, 6-8
September (1994), PP. 197-211.
16- Effect of genotype and fermacto supplementation to commercial diet on
some economic production traits in broiler chickens.
Rashwan, A. A., K. A. O. Yamani, M. I. Tawfeek and Soad S . Ahmed ,.
Journal( of Agriculture Science, Mansowra University. 18(8): 2270-2278
(1993).
17- Performance of rabbits production as affected by lighting and warming
systems.
Tawfeek M. I., Rashwan, A. A., Ibrahim, H. and Soad S . Ahmed .
Egyptian American Conference in physiology of Animal production, ElFayom, November 12-18 (1993), pp. 228-240.
18- Using some of unusual waste vegetable oils as fat supplements in growing
rabbit rations.

M. I. El-Rahim, M. I. Tawfeek, : Soad S . Ahmed and Rawia S. Ahmed Egyptian Conference on Rabbit production in Hot Climates, Cairo, 6-8
September, 1994, PP. 111-123.
19- Growth performance, carcass traits and blood constituents in broiler
chicks as affected by genotype, dietary protein sources and feed additives.
Tawfeek M. I., K. A. O. Yamani, A. A. Rashwan and Soad S . Ahmed
Journal of Agriculture Science, Mansoura University, 18(8) . 2279- 2289
(1993).
20- Growth performance, digestibility, carcass traits and some physiological
aspects of growing new Zealand White rabbits fed tomato pomace as a
substitution for alfalfa meal.
Soad S . Ahmed, El -Gendy K. M., Ibrahim H., Rashwan A. A. and Tawfeek
M. I.
Egyptian Journal of Rabbit Science, 5 (1) 1-13 (1994).
21- Growth performance, of ducks as affected by breed, rearing housing
system and dietary pre-probiotic supplementation.
Soad S . Ahmed ,A. A. Rashwani, M. I. Tawfeek and K . A. Yamani
Zagazig Journal Agriculture Researches, 21 (3,B) 821 - 835. 1994.
22- Growth performance and some body measurements of local black turkeys
as affected by feeding diet with fermacto and brooding housing system.
Tawfeek M. I., Soad S . Ahmed . Rashwan, A. A. and Ywnani, K. A.
Zagazig Journal Agriculture Researches, 21 (3,B) 857— 856 (1994).
23- Effect of cage density on the performance of growing New Zealand White
rabbits, under Egyptian conditions.
Soad S . Ahmed
Mansoura University Journal of Agriculture Science 20(1), 221-229, (1994).
24- Reproductive performance of pekin ducks as affected by feed,
restriction.

Soad S . Akmed
Egyptian Journal of Applied Science 10(1) : 594-604, (1995).
25- Reproductive efficiency, semen characteristics, digestibility and
some blood constituents of breeding rabbits fed tomato pomace as a
partial substitution for alfalfa meal.
M. I. Tawfeek, A. A. Rashwan, H. Ibrahim, Dawlat EL-Kedawy and
Soad S . Ahmed
Zagazig Journal of Agriculture Researches, 22(3): 739-749 (1995) .

26- Doe reproduction and pre-weaning and post-weaning litter
performance
of straightbred and crossbred rabbits.
Rashwan, A. A., Soad S . Ahmed and M. I. tawfeek.
Mansoura University Journal of Agriculture Science, 20(6): 2839 —
2851, (1995).
27- Effects of some plant protein sources on the performance of
growing
New Zealand White rabbits.
Raya, A. H., EL- Shinnawy, M. M., Soad S . Ahmed and Sarhan, M..
Mansoura University, Journal of Agriculture Science, 20(6) . 2863 —
2878 (1995).
28- Reproductive performance of New Zealand white rabbits as affected
by different sources of dietary protein.
Raya, A. H., Soad S . Ahmed, EL-Shinnawy, M. M. and sarhan, M. A.
Mansoura University, Journal of Agriculture Science, 20(6) : 2879 —
2888 (1995).
29- Artificial insemination and factors affecting semen production and

fertility in small animals (rabbits and poultry) .
Soad S . Ahmed, and I.Fayez Marai
Egyptian Journal of Rabbit Science, 6(1) : 1-20(1996).
30- Growing rabbit management: housing systems, reduction of eating
time and feeder space.
Soad S . Ahmed and A. A. Rashwan.
Proceedings of the 6th world Rabbit Congress, Toulouse, France: 411414(1996).
31- Egg Production in Hot Climates.
Soad S . Ahmed, and I.Fayez Marai
International Conference on Animal Production and Health (2-4 Sept.
1997) Cairo – Egypt .
32- Reproductive performance of New Zealand White Rabbits as affected by
partial substitution of barley with date seeds.
E1-Kerdawy, D. M. A., H. Ibramim and Soad S . Ahmed
Egyptian Journal of Rabbit Science, 8 (1) 1-15 (1998).
33- Milk yield and litter traits of rabbits as affected by breed , parity, number
of nipples and aminazine injection under Egyptian sub — tropical
conditions. Soad S . Ahmed and I. Fayez Marai.
First International Conference on Animal production and Health 1-3 sept.
1998.
34- Some reproductive and productive traits if New Zealand White, Rex
rabbits and their crosses.
A.M. EL. Maghawry, Soad S . Ahmed , K . A. Yamnani and H. Radwan.
Egyptian Journal of Rabbit Science, 9 (2): 159—177(1999).
35- Performance of doe rabbits and their Youngs as affected by breeding
groups, parity seasons of kindling under different production systems.

Soad S . Ahmed , A. M. ELMaghawry M. I. Tawfeek and H. M. ralwan.
5th Vet. Med. Zag. Conference (12—14 Sept. 2000) Sharm El Sheikh.
36- Response of Rabbits to diets containing water-cress (Nasturtium
officianale ) as a natural feed additives .
Soad S . Ahmed ,El-Gendy , K.M., Sarhan ,M.A., Tawfeek, M.I. and
El-Kelawy , H.M.
3rd International Poultry Conference (4-7 Apr. 2005 ) Hurghada Egypt .

