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 الجراحة والتخدير واالشعةبقسم  مدرس

 جامعة بنها -بكلية الطب البيطرى 
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 عاطف سيد احمد عبد الجليل سيداحمداالســــــــــــم: د/ 

  ۱9٧5\۱\۱تاريخ الميالد: 

  منوفية –قويسنا محل الميالد: 

 ٠۱٠۱٧٤٠۱٠٤٦التليفون: 

 bu.edu.egtm.@fvATEF.ABDALGALILالبريد االلكترونى: 

atef.abdalgalil@yahoo.com  

 بنها جامعة  –الطب البيطرى كلية  –مساعد الوظيفة الحالية: أستاذ 

 اللغات: العربية )اللغة االم(

 فى الكتابة والنطق واالتصال امتيازاالنجليزية:        

 المؤهـــــــــــــالت العلميـــــــة: 

كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق من  ۱99٧بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية دور ديسمبر  -۱

 فرع بنها بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.

 

كلية الطب البيطرى جامعة ( من الجراحة البيطريةتير فى العلوم الطبية البيطرية )تخصص ماجس -٢

  -تحت عنوان: ٢٠٠۱الزقازيق فرع بنها 

Surgical Affections of the Oral Cavity and its related Structures 

 in some farm Animal   

 ض حيوانات المزرعة فى بع هــم وملحقاتــف الفــالجراحية لتجوي صاباتاإل
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كلية الطب البيطرى ( من الجراحة البيطريةدكتوراه الفلسفة فى العلوم الطبية البيطرية )تخصص  -٣

  -تحت عنوان: ٢٠٠٧ بنهاجامعة 

Studies on the Surgical Affections of the Natural Body Orifices and its 

Related Structures in Some Domestic Animals 
 

 سات عن اإلصابات الجراحية للفتحات الطبيعية بالجسم واألجزاء المحيطة بهادرا

 فى بعض الحيوانات المستأنسة 

 التــــــــــدرج الوظيفـــــــــــــــــــــى:

 . 1998بكلية الطب البيطرى بمشتهر جامعة الزقازيق فرع بنها الجراحة معيد بقسم طب  -1

ب البيطرى بمشتهر جامعة الزقازيق فرع بنها بكلية الط الجراحةمدرس مساعد بقسم  -2

2001. 

 . 2007جامعة بنها  بكلية الطب البيطرى بمشتهر الجراحةمدرس بقسم  -3

 –جامعررة عمررر الم تررار  –كليررة الطررب البيطرررى  –محاضررر الجراحررة والت رردير واأل ررعة  -4

 (.30/5/2016 – 17/3/2012الجماهيرية الليبية )

 2017جامعة بنها  بكلية الطب البيطرى بمشتهر الجراحةبقسم مساعد أستاذ  -5

 

 لتدريس والتطوير ا

 التعليمي والتدريس: )أ( النشاط 

  ارك فى تأسيس قسم الجراحة بالكلية منذ تعينه معيدا بالقسم وحتى تاري ه. -1

تدريس مقررات الجراحة والت دير واأل عة )نظريا وعمليا( لطالب مرحلة البكالوريوس  -2

 دكتوراه( –ماجستير  –)الفرقة الرابعة وال امسة( وطالب الدراسات العليا )دبلوم 

من المذكرات العلمية فى مجال الجراحة والت دير واأل عة لطالب مرحلة تجهيز العديد  -3

 البكالوريوس والدراسات العليا بالقسم.

 –ترجمة مقررات الجراحة والت دير واأل عة للعربية أثناء تواجده بكلية الطب البيطرى  -4

 الجماهيرية الليبية. –جامعة عمر الم تار 
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يكي لطالب مرحلة البكالوريوس )الفرقة ال امسة( اإل راف على التدريب الصيفي اإلكلين -5

 بالكلية.

عالج حاالت اإلصابات الجراحية وإجراء الفحص بالموجات الصوتية واأل عة السينية على  -6

 م تلف أجهزة الجسم للحيوانات الواردة للمستشفى البيطرى بالكلية.

يضا  التعليمية المشاركة فى فحص وإعداد وتحضير وعرض األجهزة الم تلفة ووسائل اإل -7

المتنوعة بالقسم والتي تست دم فى معامل التدريس لطالب مرحلة البكالوريوس والدراسات 

 العليا.

المشاركة فى وضع المقترحات ال اصة بتطوير وتحديث بعض المقررات المتصلة بتدريس  -8

مسة( مادة الجراحة والت دير واأل عة لطالب مرحلة البكالوريوس )الفرقتين الرابعة وال ا

 والدراسات العليا بالكلية.

المشاركة فى جميع القوافل العالجية التى تنظمها الكلية والجامعة بمحافظة القليوبية وذلك  -9

 ل دمة المجتمع وزيادة االنتاج وتنمية البيئة المحيطة بالكلية.

ين المشاركة فى االمتحانات النظرية والعملية والشفوية لطالب مرحلة البكالوريوس )الفرقت -10

 الرابعة وال امسة( وطالب الدراسات العليا.

دراسات عليا( التى توكل إليه داخل  –المشاركة فى أعمال االمتحانات والكنترول )طالب  -11

 الكلية.

االنتداب ألعمال االمتحانات )الشفوية( بم تلف كليات الطب البيطرى على مستوى  -12

 الجمهورية.

باال تراك فى البرامج التدريبية لألطباء  المشاركة فى تدريب األطباء البيطريين وذلك -13

 البيطريين بمركز التدريب بسرس الليان.

المشاركة فى األنشطة االجتماعية والعلمية والثقافية من خالل لجان رعاية الشباب واتحاد  -14

 الطالب.

 

 في وضع المناهج العلمية الجامعية وتطويرها : الرأي)ب( المشاركة وإبداء 

وتطرروير المررادة النظريررة والعمليررة المقدمررة لطررالب الفرررقتين المشرراركة فرري تحررديث  .1

عررن طريررق المشرراركة وحضررور النرردوات  الجراحررةالرابعررة وال امسررة بالكليررة لمررادة 

ال اصررة بتطرروير التعلرريم الجررامعي وإعررداد المقررررات الدراسررية ال اصررة بهررا والقيررام 

 بتدريسها . 
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 الب الفرقتين الرابعة وال امسة . المشاركة في إعداد المذكرات العملية والنظرية لط .2

 المشاركة في إعداد المقررات الدراسية ال اصة بالدراسات العليا بالقسم .  .3

 المشاركة في إعداد ال طط البحثية بالقسم . .4

للمحتروى العلمرى لطرالب الفررقتين CDs المشراركة فرى عمرل االسرطوانات المدمجرة  .5

 الرابعة وال امسة.

 الجراحرةلمرادة  Course Specificationقرررات المشاركة فري عمرل توصريف للم .6

 للفرقتين الرابعة وال امسة 

للفررقتين  الجراحرةلمرادة   Course Reportsقرررات مالمشاركة فى عمل تقرارير ال .7

 الرابعة وال امسة .

للفررقتين الرابعرة  الجراحرةالمشاركة فى اعداد االجابرات النموذجيرة المتحانرات مرادة  .8

 وال امسة .

 لعلمية والتطبيقية:المشاريع ا

عضو مجلس إدارة مشروع "تطوير التش يص بم تلرف أنرواع األ رعة الحديثرة فرى  -1

 التعليم البيطرى" والممول من صندوق مشروع تطوير التعليم العالي.

عضررو فريرررق العمررل لمشرررروع "إنشرراء نظرررام داخلرري للجرررودة واألداء بكليررة الطرررب  -2

 جامعة بنها". –البيطرى 

جامعرة  –ز الجرودة وتطروير التعلريم بكليرة الطرب البيطررى عضو فريق العمل بمركر -3

 بنها.

 –بكلية الطرب البيطررى    CIQAPلالعتماد والتأهيلمشروع التحسين المستمر نائب مدير  -4

 جامعة بنها
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 –بكليررة الطررب البيطرررى    CIQAPلالعتمرراد والتأهيررلمشررروع التحسررين المسررتمر مرردير  -5

 .4/2010ابتداء من  جامعة بنها

 

 ة فى تمثيل القسم فى اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية:المشارك

 عضو لجنة المكتبات. -1

 عضو لجنة  ئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. -2

 .عضو لجنة األجهزة والم تبرات -3

 المشاركة واجتياز دورات تنمية  قدرات أعضاء هيئة التدريس:

 .التقييم الذاتى والمراجعة ال ارجية 

 .الت طيط االستراتيجي 

 مفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات.ال 

 .)نظام تشغيل )ويندوز 

 .أساليب البحث العلمى 

 .أخالقيات وآداب المهنة 

 .ادارة المواقع االلكترونية 

 .است دام التكنولوجيا فى التعليم 
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 ثانيا : الحضور والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات العلمية: 

 مؤتمرات العلمية : )أ( ال

جامعررة الزقررازيق/فرع بنهررا  المنعقررد  –المررمتمر العلمرري االول لكليررة الطررب البيطرررى بمشررتهر  .1

م تحر  عنروان )الطرب البيطررى 2004سبتمبر  4– 1خالل الفترة من  بمدينة بنها ورأس سدر

 وقاية وتنمية( . 

 25والذى عقد في الفترة من  جامعة بنها –الممتمر العلمي الثاني لكلية الطب البيطرى بمشتهر  .2

 في مدينتي بنها وراس سدر . 2007يناير  28–

جامعرة بنهرا والرذى عقرد فري الفتررة مرن  –الممتمر العلمي الثالث لكلية الطب البيطرى بمشتهر   .3

 في مدينتي بنها وراس سدر . 2009فبراير  1– 29يناير 

 )ب( الندوات العلمية :

نظمتهرا كليرة الطرب البيطررى بمشرتهر يروم االحرد الموافرق  المشاركة فرى النردوة العلميرة الترى .1

 المشكلة وابعادها". –تح  عنوان "حمى الوادى المتصدع  25/11/2007

عرن أنفلرونزا  14/12/2005الندوة العلمية التى نظمتها كلية الطب البيطرى بمشتهر بتاريخ  .2

 الطيور والتى عقدت في رحاب الكلية.

كلية الطرب البيطررى بمشرتهر عرن )اإلدمران وأثرره علري الشرباب( الندوة العلمية التى نظمتها  .3

   2005/.15/4والتى عقدت في رحاب الكلية في 

النرردوة العلميررة التررى نظمتهررا كليررة الطررب البيطرررى بمشررتهر باال ررتراك مررع الجمعيررة ال يريررة  .4

 لرعاية الدواب في مصر تح  عنوان )أسس الرفق بالحيوان ودور الجمعية ال يريرة لرعايرة

 .  27/4/2005الدواب ودورها في تنمية المجتمع( وذلك بتاريخ 

المشاركة فرى فعاليرات النردوة الترى اقيمر  بكليرة الطرب البيطررى بمشرتهر عرن توكيرد الجرودة  .5

 :واالعتماد فى الطب البيطرى
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"Quality Assurance and Accreditation in Veterinary Medicine" 

 دورات التدريبية وورش العمل : الحضور والمشاركة الفعالة في ال

حضرروره ور ررة العمررل الثانيررة والتررى عقرردت بمقررر كليررة الطررب البيطرررى بمشررتهر يرروم  .1

 تح  عنوان:  17/9/2005

"How to fill templates for program specification in Quality 

Assurance System" 

ب البيطررى جامعرة بنهرا فرى المشاركة فى الدورة التدريبيرة الثانيرة الترى عقردة بكليرة الطر .2

 تح  عنوان: 19/6/2006-17الفترة من 

"The role of Diagnostic Imaging in Veterinary Medicine" 

المشاركة فى الدورة التدريبيرة الثالثرة الترى عقردة بكليرة الطرب البيطررى جامعرة بنهرا فرى  .3

رة / دومينيررك قامرر  بالترردريب فيهررا االسررتاذة الرردكتو والترري  5/7/2006-3الفترررة مررن 

 بكلية الطب البيطرى بفرنسا تح  عنوان: باأل عةبيجون رئيس وحدة التش يص 

"Diagnostic Imaging in Small Animal Practice" 

 How to fill the course specificationحضور ور ة العمل الثالثة تح  عنوان  .4

template according to quality assurance and accreditation 

guidelines 22/4/2006عقدت بمقر كلية الطب البيطرى بمشتهر يوم  والتي. 

المشرراركة فررى الرردورة التدريبيررة الرابعررة التررى عقرردة بكليررة الطررب البيطرررى جامعررة قنرراة  .5

 تح  عنوان: 11/7/2006-9السويس فى الفترة من 

"Computed Tomography and Magnetic Resonant Imaging as 

New Essential Diagnostic Tools in Veterinary Medicine" 

 والتي  Basic Peer reviewerحضور واجتياز ور ة العمل التدريبية تح  عنوان  .6

 .10/3/2007نظم  من قبل اللجنة القومية لالعتماد والجودة بتاريخ 



                                             
 

 

 

 

 

 ــهــــــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــامـــــعـــــــــة بـــنــــ

 كـــلـــيـــــــــــــــــــة الطــــــب البــيــــــــــــــطـــــري

 مـــصـــر -قـــلـــيـــوبيـــــة -مشـــتــــهـــر ۱٣٧٣٦

 ٠۱٣  - ٢٤٦٠٦٤٠تـــلـــيــــفـــاكــــــــــــــــــــس :  

 

 - 9 - 

 Advanced Peerالعمرررل التدريبيرررة تحررر  عنررروان  ور رررتيحضرررور واجتيررراز  .7

reviewer  قبل اللجنة القومية لالعتماد والجودة  والتى نظم  من. 

أداب المهنررة بجامعررة بنهررا مررن  حضررور واجتيرراز الرردورة التدريبيررة لبرنررامج أخالقيررات و .8

 خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات .

حضور واجتياز الردورة التدريبيرة لبرنرامج مهرارات االتصرال الفعرال  والمقامرة بجامعرة  .9

 ل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات . بنها من خال

حضور واجتياز الردورة التدريبيرة لبرنرامج مهرارات العررض الفعرال والمقامرة بجامعرة  .10

 بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات .

س والمقامرة حضور واجتياز الدورة التدريبية لبرنامج است دام التكنولوجيرا فرى التردري .11

 بجامعة بنها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات .

حضور واجتياز الدورة التدريبية لبرنامج اعداد وكتابة البحوث العلمية فري الفتررة مرن  .12

والمقامررة بجامعررة بنهررا مررن خررالل مشررروع تنميررة  31/10/2006إلرري  29/10/2006

 ادات .قدرات أعضاء هيئة التدريس والقي

ور ة العمل التى اقامتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد مع جامعة بنهرا  .13

"معايير و اجراءات االعتمراد لممسسرات التعلريم  بقاعة الممتمرات بكلية التجارة بعنوان

 .2009سبتمبر  9-7العالي"

تماد مع جامعة بنهرا ور ة العمل التى اقامتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالع .14

" دورة التقررويم الررذاتي الممسسرري لممسسررات  بقاعررة المررمتمرات بكليررة التجررارة بعنرروان

 . 2009نوفمبر    11-7التعليم العالي"

ور ة العمل التى اقامتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد مع جامعة بنهرا  .15

المراجعرة ال ارجيرة لممسسرات التعلريم " دورة  بقاعة المرمتمرات بكليرة التجرارة بعنروان

للمراجعرة ال ارجيرة"  المحاكراةنمراذج  –العالي والدورة المتقدمة للمراجعين ال ارجيين 

 . 2009نوفمبر    18- 14من 
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 المشاركة فى األعمال اإلنشائية والتجهيزات بالكلية 

 بالكلية  الجراحةالمشاركة في تأسيس معمل  .1

 الكلية.  مستشفىالمشاركة في تأسيس  .2

 المشاركة في تأسيس مزرعة الكلية. .3

 وحدة ال ريجين بالكلية. تأسيسالمشاركة فى  .4

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلية. تأسيسالمشاركة فى  .5

 وحدة اال عة التش يصية الحديثة بالكلية  تأسيسالمشاركة فى  .6

 أنشطة جامعية أخرى : 

 عضو فى لجنة األجهزة العلمية بالكلية .  .۱

 و وحدة ضمان الجودة بالكليةعض .٢

 المشاركة في القوافل البيطرية . .٣

والثالث  والثانيالمشاركة في األسبوع اإلقليمي لحماية البيئة بالجامعة )االول  .٤

 والرابع( . 

 البيطرى بالكلية .  للمستشفىالمشاركة في عالج الحاالت المرضية الواردة  .5

 للمزرعة . واستشاريالكلية المشاركة في عالج الحاالت المرضية في مزرعة  .٦

 .لالعتماد والتأهيلحسين المستمر تعضو مشروع ال .٧

 . 2012وحتى  2010فى الفترة من  لالعتماد والتأهيلحسين المستمر تالمدير مشروع  .8

 


