
 اإلســــــــم: أ.د. محمد عبد القادر الخفيق

 عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية السابق

 
 المنصب: عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية السابق

 21/5/1946تاريخ الميالد: 

 الدرجات العلمية:

 1968جامعة عين شمس  -* بكالوريوس العلوم )كيمياء حيوية( كلية العلوم

 1978جامعة عين شمس  -* دبلوم العلوم الفنية كلية الطب

 1980جامعة القاهرة  -س الصيدلة والكيمياء الصيدلية* بكالوريو

 1985جامعة عين شمس  -* دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية األساسية )كيمياء حيوية( كلية الطب

 التدرج الوظيفي:

اتالنتا  CDCويل مع * باحث أول وأحد مؤسسي مشروع أبحاث البلهارسيا )إشراف مركز البحوث الميدانية بوزارة الصحة( بالتعاون والتم

 1978الواليات المتحدة األمريكية 

 1987جامعة عين شمس  -* مدرس بقسم العلوم الطبية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

 1992جامعة عين شمس  -* أستاذ الكيمياء الحيوية المساعد بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

 1997جامعة عين شمس  -حوث البيئية* أستاذ الكيمياء الحيوية بمعهد الدراسات والب

 1997جامعة عين شمس  -* رئيس قسم العلوم الطبية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

 2002* وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئة 

 2004* عميد معهد الدراسات والبحوث البيئة 

 2006ت والبحوث البيئية * أستاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ بقسم العلوم الطبيبة بمعهد الدراسا

 اإلسهامات:

 وزارة الدولة للبيئة -* عضو اللجنة الدائمة للوظائف القيادية

 * عضو مجلس إدارة وأمين الصندوق للجمعية اإلقريقية للمطفرات البيئية

 (H.SI* عضو مجلس إدارة المعهد الدولي لعلوم الحياة فرع شمال إفريقيا والخليج )

 * عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمطفرات البيئية

 * عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية

 * عضو عامل بالجمعية المصرية لدالالت األورام

 * عضو عامل بالجمعة المصرية للكيمياء السريرية

 * عضو عامل بالجمعية المصرية لطب الصناعات

 جامعة األزهر -مجلس إدارة مركز العلوم ومعالجة المخاطر البيئية* عضو 

 جامعة عين شس -* عضو اللجنة اإلستشارية لمركز بحوث الهندسة الوراثية

 * عضو لجنة التنمية والبيئة بمكتبة اإلسكندرية

 لحوث البيئية جامعة عين شمس* شارك في إعداد وحضور المؤتمرات والندوات لألبحاث البيئية التي نظمها معهد الدراسات وا

 الجوائز:

 1992* جائزة عين شمس للبحوث الممتازة 

 1992* جائزة الدولة التشجيعية للعلوم البيئية 

 1992* شهادة تقدير من المجلس األعلى للعلوم بالجمهورية العربية السورية 

 * الميدالية التقديرية لنقابة الصيادلة

 * درع نقابة األطباء

 عية اإلفريقية للمطفرات البيئية* درع الجم
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