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 :التدرج الوظيفي

فرع السادات  -جامعة المنوفية -لية الطب البيطرى ك -التشريح واألجنة معيد  -1

 م.2002 /13/5 فى

فرع  -جامعة المنوفية - ـ كلية الطب البيطرىالتشريح واألجنة مدرس مساعد  -2

 م.2008 /25/6في السادات 

فرع السادات  -جامعة المنوفية -ـ كلية الطب البيطرى  التشريح واألجنةمدرس  -3
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1- S100 Expression in the epididymis of dromedary camel during 
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Reda Rashed, khaled shoghy 

July 2018 Journal of Camel Practice and Research 25(1) 

DOI: 10.5958/2277-8934.2018.00005.X 

 

2- Normal ocular structure of dromedary camel (Camelus 

dromedarius):  Gross, Ultrasonographic and computed tomographic 

study  

Bahaa Abedellaah, Ahmed Sharshar, Khaled Shoghy Reda Rashed 

Assiut veterinary medical journal )April 2017) 
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 3 

3- Anatomic and ultrasonographic characterization of the abdominal 

wall of the one humped camel (Camelus dromedarius) as a 

predisposing factor to abdominal hernia  

Reda Rashed, Ahmed Sharshar, Khaled  Shoghy, Tarek Misk, 

Tomohiro Imagawa 

Sadat Veterinary Medical Journal (SVMJ) ISSN. 1110-9750 (2017) 
 

4- S100 Expression in the Testis of Dromedary Camel during 

Breeding and Non-Breeding Seasons: Molecular and 

Immunohistochemical Studies. 

Mohamed Elsayed Alkafafy, Samir Ahmed El-Shazly, Mohamed 

Mohamed Ahmed Khaled Mohamad Shoghy, Reda Farag Rashed 

Journal of Camel Practice and Research )2016  ( Vol 23 No 2, p 1-10 

 

5- Partial Cloning of c-Met cDNA and Its Tissue Distribution in 
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SA El-Shazly, MM Ahmed, SA Amer, MS Al-Harbi, KM Shoghy  

Journal of Camel Practice and Research (2016) 23 (1), 41-46 

 

6- Plasticine modeling as one of the alternative in teaching veterinary 
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A.S. Saber. Khaled M. Shoghy and Safwat A. Mohammes  

Journal of Veterinary Anatomy (2016) 9 (1), 47-61 

 

7- Effect of Intermittent Fasting on Brain Neurotransmitters, 

Neutrophils Phagocytic Activity, and Histopathological Finding in 

Some Organs in Rat.   

Sherif M. Shawky, Anis M. Zaid, Sahar H. Orabi, Khaled M. 

Shoghy , Wafaa A. Hassan 

International Journal of Research Studies in Biosciences(IJRSB) 

(2015) Volume 3, Issue 11, November 2015, PP 38-45 

 

8- Humeral Fracture in Heavy Pregnant Buffaloes; an Overview. 

Sharshar AM., Aly MA., Shoghy KM., Abedellaah BA., Rashed RF. 

and Gadallah SM 

World's Vet. J. 5 (2015) (4): 59-65, pii: S232245681500012-5 

9-  Development of Central skull base of the one humped camel 

(Camelus dromedarius): Dissection, CT, MRI and plain radiographic 

to ossification centers.  

K.M. Shoghy, A.S. Saber 

J. Vet. Anat. (2015) Vol 8 (2), 1-16  
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10- Dorsolumbar epidural analgesia in water buffalo: anaesthetic 

assessment and anatomical studies 

Ahmed Sharshar, Bahaa A. Abedellaah, Khaled Shoghy, Reda 

Rashed 

AJVS (2015); 45(1): 63-70.  

 

11- Cyclopia of Goat: Micro and Macroscopic, Radiographic and 

Computed tomographic study. 

Reda Rashed, Mohamed Al-kafafy, Bahaa Abdullah, Ahmed 

Sharshar, Khaled Shoghy, Atef Erasha, Tomohero Imagawa  

Alexandria Journal of Veterinary Sciences (2014) 42:1-10 ISSN 1110-

2047. 

 

12- Development of the hyoid bone of the one humped camel 

(Camelus dromedarius). 

K.M. Shoghy, A.S. Saber  
J. Vet. Anat. (2013) Vol 6 No 1, 23 – 29. 

 
13- Cardiac Looping and Formation of the Heart Regions in 

Japanese Quail Embryo (Coturnix coturnix). 

K.M. Shoghy, A.S. Saber, A.M. Erasha
 
and M.M. Nada: 

J Vet Anat (2008) 1 (1), 3-13  

 

14- Ventricular Trabeculation and Formation of the Cardiac Septa 

of the Heart Tube in Japanese Quail Embryo (Coturnix coturnix). 

K.M. Shoghy, A.S. Saber, A.M. Erasha
 
and M.M. Nada. 

Menoufiya Veterinary Journal (2008). Apr; vol 5. Abstract. 

 المهارات والدورات التدريبية:

  24/11/2005 –جامعة الزقازيق  –ورشة عمل عن البلستكة : كلية الطب البيطري  -1

المجهر اإللكتروني أساليب وتطبيقات. تحت إشراف الجمعية المصرية ورشة عمل بعنوان "  -2

  10/3/2007 –جامعة عين شمس  –" كلية الطب  الخاليا واألنسجةلعلم 

ورشة عمل بعنوان " التقويم الذاتي وفقا لمعايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي  -3

 13/8/2017-12جامعة مدينة السادات  –( " مركز ضمان الجودة 2015)اإلصدار الثالث 

الجامعي من خالل حضور الدورات التالية في مراكز المشاركة في مشروعات تطوير األداء  -4

 :تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية
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 فئة الدورة الى من اسم البرنامج م

 معيد 4/4/2007 2/4/2007 الساعات المعتمدة 1

 معيد 11/4/2007 8/4/2007 الفعال  مهارات االتصال 2

 معيد 29/5/2007 27/5/2007 التعلم مدي الحياه  3

 معيد 19/6/2007 17/6/2007 أخالقيات وآداب المهنة 4

 معيد 8/4/2008 6/4/2008 تنظيم المؤتمرات العلمية  5

 معيد 15/4/2008 13/4/2008 نظم االمتحانات وتقويم الطالب  6

 مدرس مساعد 31/8/2010 29/8/2010 ادارة الفريق البحثي 7

 مدرس مساعد 19/1/2011 17/1/2011 التدريسيةمعايير الجودة في العملية  8

9 
مشروعات البحوث التنافسية المحلية 

 والعالمية
 مدرس مساعد 9/3/2011 7/3/2011

 مدرس مساعد 12/7/2011 10/7/2011 مهارات العرض الفعال  10

11 
الجوانب المالية والقانونية في االعمال 

 الجامعية 
 مدرس مساعد 19/7/2011 17/7/2011

7/8/2011 النشر العلمي 12  مدرس مساعد 9/8/2011 

 مدرس  25/2/2014 24/2/2014 االدارة الجامعية 13

 مدرس  4/3/2014 3/3/2014 التخطيط االستراتيجي 14

 مدرس 23/6/2015 22/6/2015 اتخاذ القرار وحل المشكالت 15

 مدرس 7/7/2014 6/7/2015 االتجاهات الحديثة في التدريس 16

17 
مهارات االتصال في أنماط التعليم 

 المختلفة
 مدرس 14/7/2015 13/7/2015

 مدرس 28/7/2015 27/7/2015 ياإللكترونالتعليم  18

19 

التقويم الذاتي وفقا لمعايير اعتماد كليات 

 ومعاهد التعليم العالي 

 (2015اإلصدار الثالث )

 أستاذ مساعد 13/8/2017 12/8/2017

20 
التقويم الذاتي لكليات ومعاهد التعليم 

 العالي
 أستاذ مساعد 5/12/2017 3/12/2017

21 
توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج 

 ات ومعاهد التعليم العاليالتعلم لكلي
 أستاذ مساعد 23/1/2018 21/1/2018

22 
دورة المراجعة الخارجية لكليات ومعاهد 

 التعليم العالي
 أستاذ مساعد 14/2/2018 12/2/2018
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 والندوات المؤتمرات

–بمدينة السادات  البيطريبكلية الطب  دسالسا العلميفعاليات المؤتمر  فيالمشاركة  -1

 م.2010مايو  29-27الفترة من  فيجامعة المنوفية 

جامعة –بمدينة السادات  البيطريالسابع بكلية الطب  العلميفعاليات المؤتمر  فيالمشاركة  -2

 .م2012إبريل  27-24الفترة من  فيالمنوفية 

جامعة –بمدينة السادات  البيطريالثامن بكلية الطب  العلميلمؤتمر فعاليات المشاركة فى  -3

 م.2014إبريل  14-7الفترة من  فيمدينة السادات 

المشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي األول للجمعية األفريقية للمشرحين البيطرين بجامعة  -4

 م.2008فبراير  18-17القاهرة في الفترة من  –عين شمس 

المشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للجمعية األفريقية للمشرحين البيطرين بجامعة  -5

 م.2010مارس  21-20 مدينة السادات في الفترة من

للجمعية األفريقية للمشرحين البيطرين بجامعة  الثالثالمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي  -6

 .م2012مارس  18-17مدينة السادات في الفترة من 

ابريل  24المشاركة في ندوة عن " تواصل العلم " منظمة من هيئة الداد بالقاهرة في  -7

 م.2013

المؤتمر العلمي الخامس للجمعية األفريقية للمشرحين البيطرين المشاركة في فعاليات  -8

 م.2015ابريل  28بجامعة مدينة السادات في 

" المبادئ األخالقية لرعاية الحيوان واستخدامها في البحث العلميالمشاركة في ندوة عن " -9

 2015نوفمبر  28في  اواستخداماتهالمنظمة من مؤسسة رعاية الحيوان 

 

 اركة فى الرسائل العلمية:اإلشراف والمش

 إعداد الخطة البحثية للقسم. فيالمشاركة  -1

 بالقسم. الدكتوراهالمشاركة في اإلشراف على رسائل  -2

 

 نشطة الطالبية:الخبرات المجتمعية واأل

 .بالكليةلجنه المكتبات  فيعضو  -1

 المستشار الثقافي لدي رعاية الشباب بالكلية. -2

 للطالب بالكلية. األكاديمياإلرشاد  فيالمشاركة  -3
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لجنة األسر( تحت اشراف قسم رعاية  –المشاركة في كافة األنشطة الطالبية )اتحاد الطالب  -4

 الشباب بالكلية

 عمل فيديوهات تعليمية لمقرر التشريح العملي كامال على قناة خاصة في اليوتيوب -5

https://www.youtube.com/channel/UCNLjQT7T_HxlMdjGSbcTbug/play

lists?view_as=subscriber 

 

 :والعملية الخبرات التدريسية

 التشريح واألجنةالعملية لمادة و النظرية أعمال التدريس واالمتحانات للمقررات فيالمشاركة  -1

 تاريخه.منذ بداية العمل وحتى لطالب الفرقتين األولي والثانية 

ومعمل األجنة التابع للقسم بالكلية من خالل  واإلنشاء للمشرحةأعمال التأسيس  فيالمشاركة  -2

 عمل موديالت وعينات تشريحية واعداد هياكل عظمية للحيوانات المختلفة

)التدريب  الثانية من خالل تدريس مقرر التشريح التطبيقيتدريب طالب الفرقة  فيالمشاركة  -3

 (.الصيفي

لمادة التشريح واألجنة لطالب تحديث وتطوير المادة العلمية العملية والنظرية  فيالمشاركة  -4

والوسائل  التشريحيةوالموديالت العينات إعداد وتجهيز  فيوالمشاركة  الفرقتين األولي والثانية

عمل فيديوهات للتشريح العملي ووضعها علي ومن خالل  يحية لفهم وتبسيط المادة العلميةالتوض

 وكذلك علي موقع اليوتيوب ياإللكترونموقع الكلية 

أعمال التدريس واالمتحانات للمقررات النظرية والعملية لطالب الدراسات  فيالمشاركة  -5

 (.دكتوراه -العليا )ماجستير

لثانية في كلية الطب البيطري منتدب لتدريس مادة التشريح واألجنة لطالب الفرقتين األولي وا -6

 2013/2014جامعة كفر الشيخ للعام الجامعي  –

جامعة  –منتدب لتدريس مادة التشريح واألجنة لطالب الفرقة األولي في كلية الطب البيطري  -7

 2014/2015دمنهور للعام الجامعي 

 

 عضوية النقابات والجمعيات العلمية والمهنية :

 لألطباء البيطريين بجمهورية مصر العربية.عضوية النقابة العامة  -1

 جامعة مدينة السادات. -هيئة التدريس ومعاونيهم ألعضاء الخدميةعضو الجمعية  -2

 عضوية نادى اعضاء هيئة التدريس جامعة مدينة السادات -3
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 أخري: ومهارات خبرات

مديندددة السدددادات جامعدددة  –الطدددب البيطدددري كليدددة  –الخددددمات االلكترونيدددة مددددير وحددددة  (1

4/2018 

 معتمددد لدددي األكاديميددة الدوليددة للتدددريب والمددنح الدراسددية تمنيددة مددوارد بشددرية مدددرب (2

2014 

 2013/2014حاصل علي درع الكلية للتميز في النشاط الطالبي لعام  (3

شهادة الماجستير المصغر في التنمية البشرية من جامعة القاهرة ومن مركز  علىحاصل  (4

التدريب الكندي للتنميدة البشدرية ومدن األكاديميدة الدوليدة للتددريب والمدنح الدراسدية عدام 

2014 

 2014شهادة تدريب المدربين من جامعة القاهرة عام  علىحاصل  (5

ألسددري والتوجيدده التربددوي مددن حاصددل علددي شددهادة الماجسددتير المصددغر فددي االرشدداد ا (6

 2014األكاديمية الدولية للتدريب والمنح الدراسية عام 

حاصددل علددي شددهادة الماجسددتير المصددغر فددي التسددويق مددن األكاديميددة الدوليددة للتدددريب  (7

 2014والمنح الدراسية عام 

حاصددل علددي شددهادة الماجسددتير المصددغر فددي المددوارد البشددرية مددن األكاديميددة الدوليددة  (8

 2014والمنح الدراسية عام  للتدريب

مددن األكاديميددة الدوليددة للتدددريب  المبيعدداتحاصددل علددي شددهادة الماجسددتير المصددغر فددي  (9

 2014والمنح الدراسية عام 

حاصددل علددي شددهادة الماجسددتير المصددغر فددي إدارة األعمددال مددن األكاديميددة الدوليددة  (10

 2014للتدريب والمنح الدراسية عام 

مصددغر فددي خدمددة العمددالء مددن األكاديميددة الدوليددة شددهادة الماجسددتير ال علددىحاصددل  (11

 2014للتدريب والمنح الدراسية عام 

شددهادة الماجسددتير المصددغر فددي ريددادة األعمددال مددن األكاديميددة الدوليددة  علددىحاصددل  (12

 2014للتدريب والمنح الدراسية عام 

كلية الطب البيطري جامعة مديندة  - ورئيس معيار التدريس والتعلم عضو فريق الجودة( 13

 السادات
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