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 أوال: البيانات الشخصية:

   هالة علي عبد السالم صالح اسم عضو هيئة التدريس

 الكلية
كلية التربية للبنات 

 بمحافظة المجمعة
 hala.ali2010@yahoo.com اإللكترونيالبريد  ألحياءا القسم

 مـ 9191/ 1/4 تاريخ الميالد 3644 هاتف عمل  

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 جامعة القاهرة–كلية العلوم  علم الحيوان م9111-مايو البكالوريوس

 جامعة القاهرة–كلية العلوم  (ت)مناعة وطفيليا-علم الحيوان م 9111إبريل  الماجستير

 جامعة القاهرة–كلية العلوم  علم الحيوان)بيولوجيا المناعة والطفيليات( م 1119مارس  الدكتوراه

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

جامعة القاهرة–كلية العلوم  م 9111ديسمبر  معيد  

جامعة القاهرة–كلية العلوم  م 9111إبريل  محاضر  

جامعة القاهرة–كلية العلوم  م 1119مارس  أستاذ مساعد  

)تخصص علم وظائف  م 1191-يناير أستاذ مشارك

 الفقاريات(-أعضاء الحيوان

جامعة القاهرة–كلية العلوم   

 م اإلدارية التي كلف بها العضو:ارابعا : المه
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 مدة التكليف المهام اإلدارية م

 حتى تاريخه9211من عام  وكيلة القسم  1

 هـ حتى تاريخه9219من عام  المرشدة الطالبية بقسم األحياء 2

هـ. 9211الالمنهجية بالكلية حتى عام  األنشطةنائبة  3  هـ9219-9212من عام  

 هـ 9211-9211من عام  ريادة بعض الفرق الدراسية 4

القسمبمجلس  5  حتى تاريخه 9219من عام  عضو 

 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

معادلةة المقةةررات التدريسةةية للطالبةةات المحةوالت مةةن أى  كليةةة إلةةى  لجنة المعادلة بقسم األحياء. 1

 كلية التربية

 هـ 9211-9211من عام 

إعةةةداد النةةةدوات والمطويةةةات والعالنةةةات واللوحةةةات الرشةةةادية و  لجنة النشاط البيئي 2

 تشجير الكلية.

 حتى تاريخه 9211من عام  

لتعيين المعيدات بكلية  االمتحانات التحريرية إعدادلجنة  3

 التربية بالمجمعة.

 هـ 9219-9211 لتعيين المعيدات االمتحانات التحريرية إعداد

 هـ 9219 -9211 المكتبة وتحديد المراجع العلمية لتوفيرهاتنظيم  لجنة إثراء المكتبة. 4

المخصةص لرصةد رصد نتائج الفةرق الدراسةية مةن  ةالل البرنةامج  الكنترول( أعماللجان الرصد ) 5

 النتائج من  الل الحاسب اآللي

 هـ حتى تاريخه9211من عام 
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 لمدة عامين .اآللي أثناء حفل الخريجاتإعداد العالنات من  الل الحاسب  لجنة العالمية بالكلية.ال 6

للعام  1متابعة تسليم كافة ملفات انجاز المقررات التعليمية ف لجنة توكيد الجودة بالقسم مسئولة 7

 هـ 9211-9219الجامعي 

وضع  طة مقترحة لرفع مستوى رضاء الطالبات عن القسم بعد -

الدراسي تطبيق استبانة تقييم رضاء للطالبات عن القسم للفصل 

 هـ. 9211-9219األول ومقارنة هذه النتائج بالنتائج السابقة للعام 

وضع مقترح لتعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف على  -

ضوء التحليل الحصائي الستبانة تقييم لجان التوظيف للخريجات 

 هـ. 9211-9219 القسم للعام الجامعي السابق

ة والتغلب على نقاط الضعف على تصور مقترح لتعزيز نقاط القو -

الستبانة تقييم الطالبات عن الكتب المقررة  الحصائيضوء التحليل 

 من حيث فائدتها في فهم المقررات.

تصور مقترح لتعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف على  -

الستبانة تقييم الطالبات للمقررات  الحصائيضوء التحليل 

ل الدراسي األول ومقارنتها بالعام التدريسية بالقسم للفص

 هـ. 9211-9219السابق

متابعة نظام حفظ وأرشفة وتسجيل ورصد كافة األنشطة العلمية والتعليمية 

 بالقسم

 حتى تاريخه 9219من عام 

تجهيز ملفات المقررات بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس  - عضو بلجنة االعتماد األكاديمي 8

طبقا لمتطلبات معايير  تقرير المقررو نموذج  تتضمن كل من و

 .الهيئة الوطنية لضمان الجودة و االعتماد األكاديمي 

 التدريسية بالقسم. دراسة مالئمة وتوازن نسب المقررات -

 .حصر عدد المقررات التي تم تحويلها إلى صورة الكترونية -

لبيان مدى تطابقها مع االطار  إعدادهامراجعة المصفوفة بعد  -

 الوطني

 .حفظ و أرشفة و تسجيل كافة المراحل بمجلس القسم -

 حتى تاريخه 9219من عام 
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 -: تحقيق مؤشرات المعيار التعليم والتعلم التي تتضمن- المعيار الرابع التعليم والتعلم بالقسم  مسئولة 9

 مقارنة نواتج التعلم  للبرنامج والعالمة المرجعية باالطار الوطني. -

جودة التدريس)إحصائيات تقييم المقررات و تقييم رأى الطلبة في  -

 البرنامج(.

وضع  طة تحسين للمقررات تبعاً لنتائج التحليل الحصائي  -

 لجهات التوظيف.

تحديد نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس الذين نشرت لهم أبحاث -

 محكمة.

تحديد نسبة الخريجين الذين تعينوا و الذين حصلوا على تدريب  -

 دراسات عليا.أعلى أو 

تحليل االستبانات لتقييم الطالب لتواجد أعضاء هيئة التدريس -

 لالستشارة و الرشاد األكاديمي 

تحديد نسبة عدد الطالبات الذين أكملوا السنة الدراسية بتقدير -

 مرضي على األقل.

تحليل الفجوة )نسبة عدد الطالب إلى عدد العاملين في البرنامج -

 اسة المختلفة(ككل و في حقول الدر

 تقييم الطالبات لألنشطة الميدانية ) من  الل تحليل االستبانات(.-

تقييم الطالبات للكتب المقررة من حيث قابليتها للفهم من  الل --

 تحليل االستبانات.

 تحديد رضا الطالبات عن فاعلية التدريس في البرنامج.-

 وغيرها من المؤشرات .

 حتى تاريخه 9219من عام 

متابعة إعداد وتوثيق  طة بحثية للكلية تقوم على تحديد األنشطة - عضو بلجنة األنشطة العلمية بالكلية 91

البحثية والموارد البشرية والتمويل والمكانيات وآليات التقييم 

 حتى تاريخه 9211من عام 
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والمتابعة بما يتواءم مع احتياجات المجتمع المحلي ويحقق رسالة 

 الكلية.

تقديم المشوه العلمية ألعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم في كيفيه  -

تنظيم  -كتابه األبحاث العلمية والنشر الدولي في المجالت العالمية

 وتيسير المؤتمرات العلمية والندوات الثقافية والعلمية.

فتح مجاالت جديدة للبحوث واألنشطة العلمية بالكلية والتواصل  --

 لميمع عمادة البحث الع

 .بالكلية تحديد الصعوبات التي تواجه البحث العلمي -

عقد و تنظيم الندوات و المؤتمرات العلمية بالتعاون مع عمادة -

 البحث العلمي. 

حصر عدد البعثات والمهمات العلمية و األبحاث العلمية المنشورة -

في الدوريات المحلية والعالمية  و عدد رسائل الماجستير والدكتوراه 

 بالكلية.

مسئولة التنفيذ عن  طة األ الء في حالة األزمات) حدوث  11

 بالكلية أو القسم ال قدر هللا( ئمفاجأى  طر 

عدم استخدام الساللم   بالدور األول من قبل الطالبات و المؤدية إلى 

معامل قسم األحياء  وفاً من حدوث أى مكروه  نظرا لخطورة 

 التواجد بالقرب من المعامل الحتوائها على مواد قابلة لالشتعال

 حتى تاريخه 9211من عام 

 

 

 

 

 العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:سادسا: المشاركات التي شارك فيها 
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 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

 حتى تاريخه 9211من عام   مع الطالبات وضع اللوحات الرشادية وإعداد المطويات لزيادة الوعي البيئي  تشجير الكلية 1

 لمدة عامين جماعية المشاركة في إعداد الحفل الختامي للخريجات 2

 لمدة عام جماعية المشاركة في تصميم و إعداد المتحف العلمي بقسم األحياء 3

 لمدة عامين  جماعية وتنظيم معامل الكلية بقسم األحياءالمشاركة في تطوير  4

 حتى تاريخه جماعية المشاركة في تطوير المناهج بالقسم. 5

 هـ 9211 -9219 جماعية المشاركة بيوم المهنة  6

تقييم لبعض الكائنات البحرية الالفقارية الموجودة المشروع البحثي بعنوان  تقديم  7

  من قبل عمادة البحث السعودية كمصدر غذائي جديدبشواطئ المملكة العربية 

.العلمي  

أنواع من الكائنات  1إجراء دراسة على 

الموجودة بالبحر األحمر  ةالبحرية الالفقاري

والخليج العربي  و المنتشرة بأسواق محافظة 

 منفرد -المجمعة.

هـ9211ـ    -9219للعام   

 هـ 9212ـ -9211للعام   يعضو بلجنة النشاط البيئ أنشطة الطالبية الالمنهجيةالمشاركة بتفعيل النشاط البيئي بالقسم ضمن  8
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 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

 ( في الهامستر الذهبي.هيماتبوبيوم شيستسوما) هارسيا المجارى البوليةبللالجنس دراسات على أحادية وثنائية  عنوان رسالة الماجستير

Unisexual and bisexual studies on Schistosoma haematobium in golden hamster 

.دراسات بيوكيميائية و هستوباثولوجية على الهامستر الذهبي المصاب بديدان الشيستوسوما ) شيستوسوما هيماتوبيوم و شيستوسوما مانسونى ( عنوان رسالة الدكتوراه  

Biochemical and histopathological studies on golden hamster infected with  Schistosoma haematobium and 

Schistosoma mansoni.. 

 

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

 .لإلصابة بالديدان المفلطحة والنيماتودا في المملكة العربية السعوديةقابلية تأثر الضفادع العربية  1

Susceptibility of Arabian ranid frogs (Rana ridibunda) to infection     of   platyhelminthes   and 

nematodes in Saudi Arabia. 

 

جامعة  –.المجلة العلمية بكلية التربية  م 1111

 ..(11)عين شمس,العدد 

 

 .تأثير زيوت المونوتربين كمبيد لقواقع المياه العذبة 2

Molluscicidal activity of monoterpenes on Bulinus truncatus and some naturally associated 

snails.   

. المؤتمر المصرية األلمانية لعلم  م1111

الحيوان للجمعية المصرية األلمانية 

 (.19)لعلم الحيوان العدد 
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تأثير المؤرج للحساسية لحبوب اللقاح المؤرجة المحمولة في الهواء لنبات القطيفة الخضراء في األفراد األرجيين في المملكة  3

 مـ. 1111,11العربية السعودية. المجلة المصرية األلمانية لعلم الحيوان العدد 

Allergenic effect of airborne Amaranthus viridis pollen in allergic individuals in Saudi Arabia. 

المجلة المصرية األلمانية لعلم  م 2008

 (11)الحيوان العدد 

المملكة العربية  -تقدير تركيزات العناصر الثقيلة في العضالت الصالحة لألكل لبعض الكائنات البحرية من الخليج العربي 4

 (2( عدد )91والثروة السمكية جامعة عين شمس مجلد )السعودية. مجلة البيولوجيا المائية 

Assessment of heavy metals in edible muscles of some marine organisms from the Arabian gulf 

(in Saudi Arabia) 

مجلة البيولوجيا المائية والثروة   م2009

السمكية جامعة عين شمس مجلد 

 (2( عدد )91)

لضوئي و المجهر اللكتروني الماسح على الدودة الخيطية ابالكتنا ماكنتوشي التي تصيب الضفدعة دراسات بالمجهر ا 5

 بوفورجيوالرس في مصر.

 Light and scanning electron microscope studies on the nematode  Aplectana macintoshii 

Travassos, 1931 (Ascaridida: Cosmocercidae) infecting the toad Bufo regularis in Egypt 

مجلة البيولوجيا المائية والثروة  .م2009

السمكية جامعة عين شمس مجلد 

 (2( عدد )91)

 التركيب الدقيق لجدار الجسم لدودة الخيطية ابالكتنا ماكنتوشي في الضفادع المصرية. 6

Ultrastructure of the body wall of Aplectana macintoshii Travassos, 1931 (Ascaridida: 

Cosmocercidae) from Bufo regularis (Egyptian strain). 

مجلة البيولوجيا المائية والثروة  م 1111

السمكية جامعة عين شمس مجلد 

 (.1( عدد )91)

الماء العذب والماء المالح الصالحة لألكل على رابع كلوريد الكربون المسبب للتسمم التأثير العالجي لمستخلص قشريات  7

 Curative effect of dietary freshwater and marine crustacean extracts on carbon     الكلوى.

tetrachloride –induced nephrotoxicity. 

 Australian Journal of م1111

basic and applied 

sciences, 3 (3):2118-2129 

   )مجلة دولية( 
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1  

 دراسة التركيب البيوكيمائي وقدرة تراكم العناصر الثقيلة لربيان فرس النبي إيروجوسكويال ماسافنسس القاطن بقناة السويس

مصر. -و السويس( السماعيلية)   

 BIOCHEMICAL COMPOSITIONS AND HEAVY METALS ACCUMULATIVE 

CAPACITY OF THE MARINE MANTIS SHRIMP ERUGOSQUILLA MASSAVENSIS FROM 

SUEZ CANAL (ISMAILIA AND EL-SUEZ), EGYP. 

المجلة المصرية األلمانية لعلم  م1199

 .(99)الحيوان العدد 

1 Influence of Atrazine and Roundup pesticides on biochemical and molecular 

aspects of Biomphalaria alexandrina snails 

1191  

Pesticide Biochemistry and 

Physiology 104  9–18 

91  Evaluation of nutritional quality of commercially cultured Indian white shrimp Penaeus 

indicus 
 

1191 International Journal of 

Nutrition and Food 

Sciences, 2013; 2(4): 160-

166 

 

99 Assessment of biochemical compositions and mineral contents of carapace of some important 

commercially crustaceans and mollusks organisms from Egyptian and Saudi Arabia coasts as a 

new animal feed 

 

 

 

1191 American Journal of 

BioScience, 2013; 1(2): 35-

43 

 

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م
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 أول أحياء  طة قديمة (1( )9علم الحيوان العام) 1

 أول أحياء  طة قديمة (1علم الحيوان العام ) 2

 أول أحياء 1223 األنسجة الحيوانيةعلم  3

 أول أحياء 1122 أول أحياء  تقنية التحضيرات المعملية 4

  طة جديدة/ مستوى ثاني أول أحياء 1111 تصنيف حيوان- 5

  طة جديدة ؟ مستوى رابعثاني أحياء 2131 مفصليات ور ويات وجلد شوكيات 6

  طة جديدة/ مستوى  امس ثاني أحياء 2232 (9علم الحشرات) 7

 ثالث أحياء 3133 (1علم الحشرات) 8

 ثاني وثالث أحياء 2181 الوراثة العامة 9

 ثاني أحياء  طة قديمة الفقارياتعلم  10

 أحياء ثالث و رابع  التربية الميدانية 11

 رابع أحياء  طة قديمة سلوك حيوان 13

 رابع أحياء 2199 علم الفونا السعودية 14

15 general biology 106 كلية العلوم أول تمريض و أول عالج طبيعي ب

بالمجمعة, التدريس باللغة  الصحية الطبية
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 .النجليزية

 قسم األحياء–المستوى الثاني  Zoo 121 تصنيف حيوان   16

 BIO124 معملية )الجزء العملي(التحضيرات التقنية  17

 

 قسم األحياء–المستوى الثاني 

 أحياء ثالث 1912حين  علم الطفيليات  18

 

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

 عضو جامعة القاهرة جمعية علم الحيوان المصرية األلمانية. 1

 عضو جامعة القاهرة جمعية علم الحيوان جامعة القاهرة. 2

 

 

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد اسم الدورة م
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المعلم الجامعيدورة إعداد  1  مـ 9111 جامعة القاهرة 

 مـ 9111 جامعة القاهرة اآلداببكلية  األجنبيةمركز اللغات  دورة التويفل 2

دورات متنوعة في الحاسب اآللي.- 3  مـ9111-9111 والمعلومات بجامعة القاهرة الحصاءمركز  

التدريسية.معايير الجودة في العملية  - 4  م 1111 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 

استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التدريسية.- 5  م 1111 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 

 م 1111 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة النشر العلمي. 6

م 1111 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة العرض الفعال. 7  

م 1111 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة إدارة الوقت واالجتماعات. 8  

م 1111 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة الدارة الجامعية. 9  

 هـ 9219 كلية التربية بمحافظة المجمعة التأثير والقناع.فن  مهارات في  10

 هـ 9211 كلية التربية بمحافظة المجمعة إعدادكيفية   التحصيلية  اال تبارات 11

 هـ 9219 كلية التربية بمحافظة المجمعة وطرق التعامل معهن السلوكيات الخاطئة لدى بعض الطالبات- 12

التربية بمحافظة المجمعةكلية  التعليم عن بعد 13  هـ 9211 
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 هـ 9211 كلية التربية بمحافظة المجمعة دورات متنوعة بالحاسب اآللي نظمها قسم الحاسب اآللي 14

 هـ 9211 كلية التربية بمحافظة المجمعة أساليب التقنية الحديثة في التعليم 15

جامعة المجمعة–عمادة الجودة وتطوير المهارات  استراتيجيات دمج مهارات التقنية في التدريس 16  هـ9219-9211 

 هـ9211-9219 جامعة المجمعة–عمادة الجودة وتطوير المهارات  برنامج بناء اال تبارات االليكترونية 17

 هـ 9211-9211 كلية التربية بمحافظة المجمعة فوتوشوب 18

 هـ 9211-9211 ةالتطبيقيكلية العلوم الطبية  -جامعة المجمعة–المهارات عمادة الجودة وتطوير  تحفيز الطالب على التعلم 19

كلية العلوم الطبية  -جامعة المجمعة–عمادة الجودة وتطوير المهارات  مهارات البحث العلمي 20

 ةالتطبيقي

 هـ9211 - 9211

 هـ 9211 جامعة المجمعة–كلية التربية  برنامج جسور -التعليم االليكتروني 

 11/1/9212 دار صفية --عمادة الجودة وتطوير المهارات االتجاهات الحديثة في التدريس والتقويم  21

 9211/ 11/91 جامعة المجمعة–كلية التربية  نظام التعليم االليكتروني و أدواته  21

 هـ9212 جامعة المجمعة–كلية التربية  في التعليم  1تطبيقات ويب  22

 هـ9212 جامعة المجمعة–كلية التربية  التدريس الفعال 23

 1/9212/ 11 دار صفية -عمادة الجودة وتطوير المهارات مهارات االرشاد االكاديمي  24

 هـ9212 جامعة المجمعة–كلية التربية  السبورات التفاعلية الذكية 24
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 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

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

 م9111 بجامعة القاهرة مؤتمر علم الحيوان. 9

 م9111 معهد تيودور بلهارس مؤتمر مكافحة األمراض المتوطنة. 1

 1111 معهد تيودور بلهارس مؤتمر مكافحة مرض البلهارسيا. 1

لعلم الحيوان , مؤتمر المصرية األلمانية لعلم الحيوان للجمعية المصرية األلمانية  2

 المشاركة بحث.

 مـ1111 بجامعة القاهرة

 مـ 1111 بجامعة عين شمس مؤتمر علم الحيوان بجامعة عين شمس المشاركة ببحثين. 1

) المشاركة  المؤتمر الدولي التاسع عشر لمجلة الجمعية المصرية األلمانية لعلم الحيوان 9

 ببحث(
جمهورية  -جامعة بني سويف -كلية العلوم

 مصر العربية
 م1199

 هـ 9212/ 1/9 جامعة المجمعة – للطالباتكلية التربية  العلمي للتخصصات العلمية بالجامعات الناشئة )التحديات والحلول( المؤتمر 1

 هـ9211-9219 جامعة المجمعة -مركز الجودة بكلية التربية االرشفة اليكترونية -ورش عمل عن  اعداد توصيف وتقارير المقررات التعليمية 1

 هـ 9/9211/ 91 جامعة المجمعة -كلية التربية ورشة عمل عن واقع التحصيل العلمي وتطويره 1

 11/1/9212 جامعة المجمعة -كلية التربية المكتبة الرقمية السعودية 91

  جامعة المجمعة -كلية التربية معايير التصميم التعليمي في التعليم االلكتروني  99

 هـ 9211-9211 جامعة المجمعة – للطالباتكلية التربية  التعريفية عن أنظمة الدراسة و اال تبارات الجامعية و التراكميةالندوة  91

جامعة  – للطالباتكلية التربية  -مركز الجودة معايير جودة البرنامج ومؤشرات االداء 91

 المجمعة

 هـ 9212
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جامعة  – للطالباتكلية التربية  -مركز الجودة األداء تقرير التقويم الذاتي و طة التحسين ومؤشرات 92

 المجمعة

 هـ9212

جامعة  – للطالباتكلية التربية  -مركز الجودة توصيف البرنامج والمقررات وتقايرهما واالطار الوطنى للمؤهالت 91

 المجمعة

 هـ9212

 هـ 2/9/9212 جامعة المجمعة – للطالباتكلية التربية  معايير ا تيار البرامج االكثر جاهزية لالعتماد األكاديمي 99

 هـ9212 جامعة المجمعة – للطالباتكلية التربية  ورشة عمل عن الجودة في التعليم الجامعي 91

 هـ 9211/ 1/9 جامعة المجمعة – للطالباتكلية التربية  عةالتاليف والترجمة والنشر العلمي في جامعة المجم 91

 و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا

 إجراء بعض األبحاث العلمية للترقية لدرجة أستاذ.

 هـ 1435/ 1/ 16التاريخ:               : هالة علي                          التوقيع                                       هالة علي عبد السالم صالحالسم:  ا


