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 بنها جامعة   – األمراض الباطنة وعميد كلية الطب البيطري أستاذ 
======================================== 

محمد غانم عىل درجة البكالوريوس والماجستير من جامعة   / الدكتور األستاذ حصل 

ج-الزقازيق   ينيا بالوالياتفرع بنها ثم حصل عىل درجة الدكتوراه من جامعة ويست فير

 West Virginia University-USAالمتحدة األمريكية 

رئيس قسم    منصبوشغل    قد   عميد كلية الطب البيطري و   محمد غانم منصبد/  أ  لشغي

دير التنفيذي للمعلومات بالجامعة مطب الحيوان ومدير المستشفى التعليمي ونائب ال

ي ب
ونى    . جامعة بنها ومدير مركز التعلم اإللكير

ركة  مع المشاروبا بحث علمي فى مجالت دولية متخصصة بالواليات المتحدة االمريكية واو  60اكير من  محمد غانم / د أ نش  

التدريس لطالب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه  يقوم ب  و   المتخصصة  الدوليةهيئة التحرير لعدد من المجالت    فى عضوية

اف عىل الر  ي  كما حصل عىل  . العلميةسائل واالش 
وعات البحثية والتطويرية والخدمية والتر  ساهمت فى تحقيق  عدد من المش 

 . ةمجتمعيالخدمات ال

وعات تطوير التعليم الع / د ساهم ا وعات من خالل  الي محمد غانم فى مش    QAAPانشاء نظام داخىلي للجودة واالعتمادمش 

وعات   وعات     CIQAPمر والتاهيل لالعتماد  طوير المستالت  ومش  ى  دعم الومش  العالي عضوا فنيا بوحدة  موسسات التعليم  لتمير

وعات   .  الي والبحث العلمي بوزارة التعليم العادارة المش 

ة مدى  ن الكليات لمتابعمراجعة عدد محيث قام ب لضمان جودة التعليم واالعتماد مية القو بالهيئة  محمد غانم مراجع / د أ

لتجديد االعتماد  لعداد وتاهيل كلية الطب البيطري بقيادة فريق عمل ال  محمد غانم  د/ قام أكما استيفاووها لمعايير االعتماد  

   . المؤسسي 

ايت األ  CREW PANEL لجنة تحكيم محمد غانم عضو  د أ  THE BINATIONAL FULBRIGHTمريكية بهيئة الفولير

TCOMMISSION IN EGYP  وعاتل ك    والمنح البحثية  مراجعة وتحكيم المش  ى فى اطار التعاون المشير المقدمة من الباحثير

ى جمهورية مرص العربية والوالي – newtonفة وعات نيوتن مش  كية كما انه عضو لجنة تحكيم مش  ات المتحدة االمريبير

Mosharafa fund لعلمي والتكنولوجيا كاديمية البحث اأصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بSTDF . 

داد الئحة  د/ محمد غانم عضوا فى لجنة قطاع الطب البيطري واللجنة المركزية لتطوير لوائح القطاع حيث شارك فى اعأ

امج الجديدة و  جديدة  وبرامج    اضافة تخصصاتموحدة لقطاع الطب البيطري بنظام الساعات المعتمدة مع  تطوير لوائح الير

   . ب البيطريفى مجال الط

ي إ تعليم البيطري فى قارة لداد معايير لعتطوير وإفى محمد غانم  / د كما شارك أ
ممثال عن فريقيا بالتعاون مع اإلتحاد االفريفر

ي الطب البيطري جمهورية مرص العربية ضمن اللجنة المركزية  ي القارة االفريقية لتحديث معايير وجدارات ومهارات خريجر
  . فى

 European standards and guidelinesديث معايير الجودة االوروبية شارك فى مؤتمرات تحكما 

لظهور فى تصنيف شنغهاي للتخصصات  د/ محمد غانم فى العديد من التصنيفات الدولية حيث قاد فريق العمل ل يساهم أ

فى ظهور جامعة بنها فى  م عالميا فى تخصص الطب البيطري كما يساه 200-151والحصول عىل المرتبة  2019لعام 

ي ويو إس نيوز االمريكي ثل اتصنيفات الدولية األخري مال
كس األسبانى ي والويبوميير

يطانى ي واتايمز الير
يطانى كما شارك    . لكيو إس الير

ي فى اعداد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات   مصنفة دوليا مثل أكاديمية موسكو الروسية للطب البيطري والبيوتكنولوجر

وعات الخدمية  وير شارك أد/ محمد غانم فى المؤتمرات القومية لتط جنوب سيناء والقوافل المجتمعية والبيئية والمش 

ة للقري االكير   2019حياة كريمة والمبادارات الرئاسية )مبادرة  وعات صغير من خالل تقديم خدمات بيطرية ودراسات لمش 

ة ف مجال    من  2019صنايعية مرص" المرحلة الثانية    -  فقرا  وعات صغير خالل تدريب طالب المدارس الزراعية عىل اعداد مش 

بية واالنتاج  . (الير
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