انسيزة انذاتيت
انمهف انشخصي انميني
9102
أ.د /هاني يىسف حسن حسنين
محتىي الملف الشخصي المهني الشخصي
عناوين فرعيه
1
انمعهٌماث انشخصيت ًانٌظائف انمينيت في مصز،أفزيقيا ًانمنطقت انعزبيت
2
انمؤىالث انعهميت
3
انتذرج انٌظيفي
4
أنشطو متخصصت فى مجال جٌدة انتعهيم ًانتطٌيز األكاديمى
أنشطت مجتمعيت
5
6
انذًراث انتذريبيت ً ًرش انعمم فى مجال جٌدة انتعهيم انعانى
7
اننذًاث ً انهقاءاث فى مجال جٌدة انتعهيم انعانى
انمؤتمزاث:
8
أًال :انمؤتمزاث انخارجيت انذًنيت
أ)) انمؤتمزاث انخارجيت انذًنيت فى مجال جٌدة انتعهيم انعانى
9
ب)) انمؤتمزاث انخارجيت انذًنيت انعهميت
ثانيا :انمؤتمزاث انذًنيت انذاخهيت:
11
 )Aانمؤتمزاث ً انمنتذياث انذًنيت انذاخهيت فى مجال جٌدة انتعهيم انعانى
 )A 11ميماث خارجيت ً ًرش عمم دًنيت فى مجال جٌدة انتعهيم انعانى
12
ميماث عهميت خارجيت
13
أًراق عهميت فى مجال جٌدة انتعهيم انعانى
14
انعزًض انتقذميت فى مجال جٌدة انتعهيم انتعانى
انمشاريع انقٌميت ً انبحثيت:
15
أ)) انمشاريع انقٌميت فى مجال جٌدة انتعهيم انعانى
16
ب)) انمشاريع انبحثيت انعهميت
17
انجمعياث انعهميت
18
انجمعياث انذًنيت
19
انمؤتمزاث انذاخهيت انعهميت
انذًراث انتذريبيت ً ًرش انعمم انعهميت
21
انذًراث انتذريبيت ً ًرش انعمم انعامت
21
اننذًاث ً انهقاءاث انعهميت ً انتثقيفيت
22
األشزاف ً انتحكيم انعهمي نهزسائم انعهميت انذكتٌراه ً انماجستيز ً نألبحاث انعهميت
23
انعزًض انتقذميت انعهميت
24
انمزجع من داخم ً خارج جميٌريت مصز انعزبيت
قائمت باإلنتاج انعهمى
25
أًال :انمؤنفاث انعهميت
ثانيا :األبحاث انمنشٌرة
26
أًراق عهميت منشٌرة دًنيا
27
أًراق عهميت منشٌرة فى مؤتمزاث ً دًرياث محهيت

1

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

سيرة ذاتية /لألستاذ الدكتكر
ىانى يكسؼ حسف

نائب رئيس جامعو مدينة السادات لشئكف التعميـ ك الطالب
المدير التنفيذل لمركز القياس ك التقكيـ بالجامعة

مستشار ضماف الجكدة ك التطكير األكاديمى بالتعميـ العالى

أستاذ األمراض الباطنة كمية الطب البيطرل جامعة مدينة السادات
بيانات شخصية:
االسـ

ىانى يكسؼ حسف حسنيف

محؿ ك تاريخ الميالد

دمياط فى  2يكليك 9959

الدرجة الكظيفية

أستاذ بجامعة مدينة السادات منذ تاريخ 2002/92/22

الكظيفة المينية الحالية

Hany Youssef Hassan Hassanin

 .9نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئكف التعميـ كالطالب  -مصر 2098-2-7 ،حتى .2099-7-9
 .2قائـ بالعمادة ك األشراؼ عمى كمية الحقكؽ -جامعة مدينة السادات -مصر.2098-8-94 ،
 .3أستاذ طب الحيكاف بكمية طب البيطرل.

 .4عضك المجنة الرئيسية لمركز ضماف الجكدة بالجامعة.

 .5المدير التنفيذم لمركز القياس كالتقكيـ بجامعة السادات

 .6عضك في المجنة العممية لفحص اإلنتاج العممي لممتقدميف لشغؿ كظائؼ األساتذة كاألساتذة المساعديف
في مجاؿ طب الحيكاف  ،الدكرة الثانية عشرة  2099 - 2096المجنة العممية رقـ ( )903األمراض

ميارات مينية

البيطرية.

ضماف الجكدة ك القياس ك التقكيـ بالتعميـ العالي

الحالة االجتماعية

متزكج

تميفكف المنزؿ

)+2(03-5463279

عنكاف األقامة

تميفكف محمكؿ

بريد ألكتركنى

عنكاف العمؿ
الجنسية

تميفكف /فاكس(المكتب)

 96شارع الفسطاط  -كميك بات ار الصغرل –اإلسكندرية  -جميكرية مصر العربية.
)+2( 0922-2842592

hany.youssef@vet.usc.edu.eg hanyhassan1959@gmail.com youyou60@hotmail.com

كمية الطب البيطرم -جامعة مدينة السادات – مدينة السادات -جميكرية مصر العربية.
مصػػػرم

)+2( 048-2603206

المركز الميني الحالي فى مصر:
 .1نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعميم والطالب  -مصر  2118-2-7 ،حتى .2119-7-1
 .2عضو بالمجمس األعمى لشئون التعميم و الطالب بالمجمس األعمى لمجامعات.
 .3المدير التنفيذي لمركز القياس والتقويم بجامعة مدينة السادات.

 .4قائم بالعمادة و األشراف عمى كمية الحقوق -جامعة مدينة السادات -مصر 2118-8-14 ،حتى.2119-1-1
2

 .5أستاذ طب الحيوان بكمية الطب البيطرى جامعة مدينة السادات.

 .6عض ووو المجن ووة التنفيذي ووة القومي ووة إلدارة مش ووروع المتابع ووة و تقي وويم البو ورام الجدي وودة بالجامع ووات المصو ورية بوح وودة إدارة
المشروعات.

 .7عضو مجمس الجامعة لمركز ضمان الجودة لجامعة مدينة السادات.
 .8عضو في المجنة العممية لفحو

اإلنتواا العمموي لممتقودمين لشوائ وظوائف األسواتذة واألسواتذة المسواعدين فوي مجوائ

الطب الحيواني  ،الدورة الثانية عشرة  2119 - 2116المجنة العممية رقم ( )113لألمراض البيطرية.

المركز الميني القارم األفريقي:

 -1النائب األوئ لرئيس االتحاد اإلفريقي لمنشآت التعميم البيطري (.)2A2E-V
 -2ممثئ عن شمائ أفريقيا باالتحاد األفريقي لمؤسسات التعميم البيطري (.)2A2E-V

المركز الميني األقميمي العربي:

مقيم برام أكاديمية لمجامعات األعضاء باألتحاد العربى لمجامعات العربية.

المؤىالت العممية:

( )9بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكريكس العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البيطريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة-كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب البيطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم -جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
اإلسكندرية-تقدير عاـ جيد لعاـ.9989

( )2ماجستير في العمكـ الطبية البيطرية تخصص األمراض الباطنية  -كمية الطب البيطرم -جامعة الزقازيؽ  -فرع بنيا عاـ .9988

عنكاف الرسالة" :تجارب البركفيؿ ككسيمة مف كسائؿ تشخيص األضرابات التحت إكمينيكية في الماشية"

( )3دكتكراة الفمسفة في العمكـ الطبية البيطرية تخصص األمػراض الباطنيػة  -كميػة الطػب البيطػرم -جامعػة الزقػازيؽ  -فػرع بنيػا عػاـ
.9992

عنكاف الرسالة" :بعض الدراسات اإلكمينيكية-المناعية عف التحكـ في اإلسياؿ الغير مميز في العجكؿ حديثة الكالدة""

المغات المتقنة:

( )9العربية

( )2اإلنجميزية

التدرج الكظيفي-:

.9

نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئكف التعميـ كالطالب  -مصر  2098-2-7 ،حتى .2099-7-9

.2

ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب  -كمية الطب البيطرل ،جامعة مدينة السادات  -مصر 2097 4 -28 ،حتى األف.

.4

مدير مركز ضماف الجكدة كمية ابف رشد لمعمكـ اإلدارية  -أبيا -السعكدية مف 2095 -8-9إلى .2096-90-7

.6

مستشار الطب البيطرل بشركة الحمكؿ لمخدمات ك الرعاية الطبية بدكلة قطر ك مدير عاـ مستشػفى لعكينػة لميجػف الخػاص

.3
.5

3

أستاذ طب الحيكاف كمية الطب البيطرم ،جامعة مدينة السادات -مصر 2096 -90 -8 ،حتى األف.

أستاذ األمراض الباطنة كمية الطب البيطرم-جامعة مدينة السادات مف  2093/4/96حتى إلى .2095-7-39
مف  2099/9/20إلى .2093/4/95

.7

قائـ بعمؿ عميد كميػة الطػب البيطػرم ك رئػيس مجمػس قسػـ األمػراض الباطنيػة ك المعديػة – جامعػة المنكفيػة – فػرع مدينػة

.8

ككيؿ كمية الطب البيطرم لشئكف التعميـ كالطالب بكمية الطب البيطرم ك رئيس مجمس قسـ األمراض الباطنيػة ك المعديػة –

.9

ككيؿ كمية الطب البيطرم لشئكف خدمة المجتمػ ك تنميػة البيئػة ك رئػيس مجمػس قسػـ األمػراض الباطنيػة ك المعديػة بكميػة

السادات  -مف  2099/8/3حتى .2099/9/99

جامعة المنكفية – فرع مدينة السادات  -مف  2090/5/20حتى .2099/9/99

الطب البيطرم –جامعة المنكفية – فرع مدينة السادات مف  2007/2/9حتى .2090 /5/99

.90

أستاذ األمراض الباطنية ك رئيس مجمس قسـ األمراض الباطنية ك المعدية بكمية الطب البيطرم – مدينػة السػادات -جامعػة

.99

أستاذ األمراض الباطنية ك نائب رئيس مجمس قسـ األمراض الباطنية ك المعدية ك األسماؾ لشئكف مادة األمػراض الباطنيػة

.92

أستاذ مساعد األمراض الباطنية ك نائب رئيس مجمس قسـ األمراض الباطنية ك المعديػة ك األسػماؾ لشػئكف مػادة األمػراض

.93

أسػػتاذ مسػػاعد األم ػراض الباطني ػة بقسػػـ طػػب الحي ػكاف  -كميػػة الطػػب البيطػػرم -جامعػػة الزقػػازيؽ  -فػػرع بنيػػا مػػف /99/5

.94

مدرس األمراض الباطنية بقسـ طب الحيكاف  -كمية الطب البيطرم -جامعة الزقازيؽ  -فرع بنيا مف.9992 -90-20

.95
.96

المنكفية  -مف  2005 /9/30حتى .2099/9/99

بكمية الطب البيطرم – مدينة السادات -جامعة المنكفية  -مف  2002 /92/22إلي .2005/9/29

الباطنية بكمية الطب البيطرم – مدينة السادات -جامعة المنكفية  -مف  2000/6/9الى .2002/92/29
.9997

مدرس مساعد األمراض الباطنية بقسػـ طػب الحيػكاف  -كميػة الطػب البيطػرم -جامعػة الزقػازيؽ  -فػرع بنػػػػػيا مػف -5- 99

 9988إلى عاـ .9992

معيد األمراض الباطنية بقسـ طب الحيكاف  -كمية الطب البيطرم -جامعة الزقػازيؽ  -فػرع بنيػا مػف عػاـ  9986إلػى عػاـ

.9988

أنشطو متخصصة فى مجاؿ جكدة التعميـ كالتطكير األكاديمى:
-9

منسػؽ المػؤتمر العممػى الطالبػى الثالػث لكميػة الطػب البيطػرل مشػرؼ بجامعػة مدينػة السػادات لمعػاـ الجػػامعى ،2099 -2098
األحد المكافؽ .2099/4/94

-2

منسؽ عاـ لتنظيـ عيد الثانى لجامعة مدينة السادات .2099/3/28 ،94

-4

عضك المجنة التنفيذية القكمية إلدارة مشركع المتابعة ك تقييـ البرامج الجديدة بالجامعات المصرية بكحدة إدارة المشركعات.

-3
-5

مشرؼ عاـ كفد جامعة مدينة السادات ألسبكع شباب الجامعات الثانى عشر المقاـ بجامعة كفر الشيخ .2099/2/6-2

عضك لجنة أختيار أفضؿ كمية فى محافظة المنكفية ممثال لمجامعة بتكميؼ مف معالى محافظ المنكفية لعاـ .2099 /2098

-6

رئيس المجنة التنظيمية لألنتخابات أالتحادات الطالبية بجامعة مدينة السادات لمعاـ الجػامعى  ،2099 -2098مػف  99/9إلػى

-7

رئيس المجنة العممية أختيار أعضاء ىيئة التدريس لتخصص طب الحيكاف (أمراض الحيكاف الباطنة) لكمية الطب البيطرل جامعػة

-8
-9

.2098/99/95

مطركح .2098/8/8

مشارؾ بمؤتمر الشباب السادس تحت رعاية رئاسة الجميكرية جامعة القاىرة فى الفترة مف  29 -28يكليك .2098

رئيس كفد جامعو مدينة السادات فى المعرض الدكلى لمتعميـ العالى بالقاىرة فى الفترة مف  20 -99يكليك .2098

 -90ممثؿ لجامعو مدينة السادات فى المعرض الدكلى لمتعميـ العالى بدكلة نيجيريا فى الفترة مف  28 -24ابريؿ .2098
 -99عضك بالمجمس األعمى لشئكف التعميـ ك الطالب بالمجمس األعمى لمجامعات مف  2098/2/7إلى .2099/7/9

 -92المنظـ كالمشرؼ الرئيس لأل نشطة الطالبية كالمدف الجامعية لجامعة مدينة السادات مف  2098/2/7إلى .2099/7/9
 -93منظـ حفؿ يكـ التفكؽ الدراسي لطالب  -كمية الطب البيطرم ،جامعة مدينة السادات لمعاـ الدراسي .2097-5-9

 -94مشارؾ فى تنظـ الحفؿ الختامي لألنشطة الطالبية كافتتاح اتحاد الطمبة بكمية الطب البيطرم بجامعة السادات .2097-4-30
 -95المدير التنفيذم لمركز القياس كالتقييـ ،جامعة مدينة السادات  -مصر.2097- 4 -92 ،

 -96مدير كحدة القياس كالتقييـ كمية الطب البيطرل ،جامعة مدينة السادات  -مصر.2097 -3 -22 ،

 -97مشارؾ فى تنظـ المؤتمر العممي الطالبي األكؿ لكمية الطب البيطرم ،جامعة مدينة السادات -مصر 2 ،أبريؿ .2097
 -98مشارؾ في حفؿ التخرج الراب عشر لمعاـ الجامعي  2096/2095لكمية الطب البيطرم  -جامعة مدينة السادات.
 -99مدير مركز ضماف الجكدة كمية ابف رشد لمعمكـ اإلدارية -أبيا -السعكدية 2095-8-9إلى .2096-90-7

4

 -20رئيس لجنة مراجعة لكائح مركز الخدمات المجتمعية في كمية ابف رشد لمعمكـ اإلدارية مايك .2096

 -29عضػػك المجنػػة الرئيسػػية التػػي تعػػد سػػمات الخػػريجيف لكميػػة ابػػف رشػػد لمعمػػكـ اإلداريػػة أبيػػا -المممكػػة العربيػػة السػػعكدية -أبريػػؿ
.2096

 -22عضػػػك المجنػػػة الرئيسػػػية إلعػػػداد حفػػػؿ تخػػػرج لطػػػالب كميػػػة ابػػػف رشػػػد لمعمػػػكـ اإلداريػػػة أبيػػػا -المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية-
 2095/2094ـ.

 -23مقيـ خارجي لمخطة األستراتيجية  2020 – 2095ك البرنامج األ كادبمية لمرحمة البكالكربس ،كبرنامج الدراسات العميا (دبمكـ،
ماجستير كدكتكراه) لكمية الطب البيطرم ،جامعة مدينة السادات.2096 ،

 -24منسػػؽ كميػػػة ابػػػف رشػػػد لمعمػػػكـ اإلداريػػػة أبيػػػا مػػػ المجنػػػة الكطنيػػػة لالعتمػػػاد األكػػػاديمي كالتقيػػػيـ بمكجػػػب المرسػػػكـ اإلدارم رقػػػـ
 9/36/682في  9436-9-7ق.

 -25مػػنظـ "الخطػػة االسػػتراتيجية  "2099- / 2094ك "خطػػة العمػػؿ كدليػػؿ التنفيػػذ" لمركػػز ضػػماف الجػػكدة  -كميػػة ابػػف رشػػد لمعمػػكـ
اإلدارية أبيا -المممكة العربية السعكدية.2095 -

 -26عضك لجنة إعداد تكجييات تنفيذ الخطة االستراتيجية لكمية ابف رشد لمعمكـ اإلدارية .2099/2094

 -27عضك لجنة إعداد "الخطة اإلستراتيجية" لكمية ابف رشد لمعمكـ اإلدارية أبيػا -السػعكدية بالتعػاكف مػ فريػؽ جامعػة بركنيػؿ لنػدف
(المممكة المتحدة).2095-2094 ،

 -28المشرؼ عمى إعػداد كتقػديـ ممفػات االعتمػاد المؤسسػي كاألكػاديمي لكميػة ابػف رشػد لمعمػكـ اإلداريػة المممكػة العربيػة السػعكدية-
لمسنكات األكاديمية  2094 -2093ك .2095 -2094

 -29عضك المجنة التكجييية إعداد القائمة المكحدة لمدراسات العميا بنظاـ الساعات المعتمدة  -جامعة مدينة السادات .2094 -

 -30عضك لجنة إعداد الالئحة المكحدة لمدراسات العميا بنظاـ الساعات المعتمدة فى .2094

 -39ميسػر زيػارة األعتمػاد لكميػة الطػب البيطػرل جامعػة مدينػة السػادات مػف قبػؿ الييئػة القكميػة لضػماف جػكدة التعمػيـ ك األعتمػاد مػف
 -2094 /4/27إلى .2094/4/30

 -32مؤسػػػس ك مػػػدير كحػػػدة تككيػػػد الجػػػكدة بكميػػػة الطػػػب البيطػػػرم – مدينػػػة السػػػادات -جامعػػػة المنكفيػػػة – فػػػرع مدينػػػة السػػػادات مػػػف
 2005/92/94إلى .2008/6/99

 -33نائب رئيس مركز تككيد الجكدة بجامعة المنكفية لكميات فرع الجامعة بمدينة السادات مف  -2009 /92/95إلى .2099/9/95
 -34منسؽ جامعة المنكفية م الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ ك االعتماد  -209 /2/5إلى .2099/9/95
 -35خبرة في مجاؿ تطكير ك تقيـ ك جكدة التعميـ العالى.

 -36م ار ج خارجى لمبرنامج األكاديمى لطالب مرحمة البكػالكريكس -كميػة الطػب البيطػرل جامعػة البحيػرةر ك مراجػ لمقػررات األمػراض
الباطنة لكميات الطب البيطرل جامعات بنيا ك األسكندرية ك بنى سكيؼ.

 -37مراجػػػ نظيػػػر لكميػػػات الطػػػب البيطػػػرم بالمجنػػػة القكميػػػة لضػػػماف الجػػػكدة ك االعتمػػػاد لكميتػػػي الطػػػب البيطػػػرم جامعػػػة الزقػػػازيؽ ك
اإلسكندرية.

 -38مراج نظير لزيارات األعتماد كاعادة األعتماد مف قبؿ الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ ك االعتماد لمكميات األتية:
 كمية الطب البيطرل جامعة أسيكط كأكؿ زيارة أعتماد لقطاع الطب البيطرل فى الفترة مف  22إلى .2099 /5 / 25
 كمية الطب البيطرل جامعة القاىرة كأكؿ زيارة إعادة أعتماد فى الفترة مف  22إلى .2099 /4 / 24

 -39رئػيس لجنػة المػراجعيف النظػراء لزيػارات المتابعػة الدكريػة كتقػكيـ أداء البػرامج الجديػدة بالجامعػات لمجنػة القكميػة لمراجعػة البػرامج
الجديدة لمجامعات األتية:

 برنامج تنسيؽ الحدائؽ كمية الزراعة جامعة المنصكرة (.)2099/4/9
 برنامج نظـ التغذية كمية الزراعة جامعة المنصكرة (.)2099/4/9

 برنامج معممة رياض أطفاؿ بالمغة االنجميزية  -كمية التربية لمطفكلة المبكرة بجامعة القاىرة (.)2099/4/96
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 برنامج إعداد معمـ العمكـ البيكلكجية كالجيكلكجية بالمغة اإلنجميزية كمية التربية جامعة بنيا (.)2099/4/29

 -40رئيس لجنة المراجعيف النظراء لزيارات المجنة القكمية لضماف الجكدة ك االعتماد لمجامعات األتية:
 كمية الطب جامعة سكىاج ( 92إلي  95مايك.)2007

 كمية الصيدلة جامعة قناة السكيس ( 27إلي  30أكتكبر .)2007
 كمية الطب جامعة بنيا ( 97إلي  20فبراير .)2008
 كمية الطب جامعة الزقازيؽ ( 2إلي 6أبريؿ .)2008

 كمية اآلداب جامعة عيف شمس ( 99إلي  94مايك .)2008
 كمية الزراعة جامعة اإلسكندرية -فرع دمنيكر ( 99إلي  94أكتكبر .)2008
 كمية التربية جامعة أسيكط بالكادم الجديد ( 94إلي 97مارس .)2009
 كمية التجارة جامعة اإلسكندرية ( 28إلي  30أبريؿ .)2009

 كمية الزراعة جامعة اإلسكندرية -فرع سبا باشا ( 22إلي  24نكفمبر .)2009
 كمية الزراعة جامعة بنيا بمشتير ( 26إلي 28ديسمبر.)2009
 كمية الحقكؽ جامعة بنيا ( 9إلي  3نكفمبر.)2090

 -49المشاركة في المتابعة كالدعـ الفني لمشاري البرامج التعميمية األكاديمية الجديدة في الكميات التالية:
 كمية اليندسة  -جامعة المنصكرة.

 كمية الطب البيطرم  -جامعة بنيا.
 كمية الحقكؽ جامعة اإلسكندرية.

 كمية الفنكف الجميمة جامعة اإلسكندرية.

 -42مراج نظير لزيارة المحاكة لكمية الطب البيطرل جامعة كفر الشػيخ كػأكؿ زيػارة قبػؿ زيػارة األعتمػاد لمكميػة مػف قبػؿ الييئػة القكميػة
لضماف جكدة التعميـ ك االعتماد فى الفترة مف  9إلى .2094 / 4/3

 -43مدرب لمسادة أعضاء ىيئة التدريس عمى إنشاء نظاـ جكدة التعميـ العالى بالكميات.

 -44مقدـ عركض تقديمية في مجاؿ جكدة التعميـ مثؿ كيفية كتابة تكصيؼ المقررات ك البػرامج الدراسػية ،تقػارير المقػررات ك البػرامج الدراسػي ك
الدراسة الذاتية لمؤسسات التعميـ العالي.

 -45مقيما لمشاري أنشاء نظاـ داخمي لمجكدة بالكميات (.)QAAP II

 -46مشارؾ بزيارات المتابعة ك الدعـ الفني لمشاري أنشاء نظاـ داخمي لمجكدة بالكميات (.)QAAP II
 -47مقيما لمشاري التطكير المستمر ك التأىؿ لالعتماد (.)CIQAP

 -48مشارؾ بزيارات المتابعة ك الدعـ الفني لمشاري التطكير المستمر ك التأىؿ لالعتماد (.)CIQAP
 -49مقيما لمشاري التميز بالكميات ك الجامعات المصرية.
 -50مقيما لممشاري الطالبية لكميات الجامعات المصرية.

 -59مقيما لمشاري البرامج األكاديمية الجديدة بالجامعات المصرية.

 -52عضكا بمجنة متابعة مشاري التطكير المستمر ك التأىؿ لألعتماد بكميات جامعة المنكفية.
 -53ممتحف خارجي لطالب كميات الطب البيطرم بجميكرية مصر العربية.

 -54عضكا بكحدة تنمية المجتم ك البيئة التابعة لكحدة إدارة مشركعات تطكير األداء الجامعي بجامعة المنكفية.

أنشطو عممية ك عممية متخصصة:

ِ
اآلسيكية لمتنكع البيئى (الفمبيف).
محرر بالمجمّ ِة
-0
ّ
 -9محكما بالجنة الدائمة لترقية األساتذة ك األساتذة المساعديف تخصص األمراض الباطنة ك المعدية لمحيكاف.
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 -3محكما بمجمة عمكـ الطب البيطرل الصادرة مف الياباف (.)ISSN 0916-7250/CODEN:JVMSEO
 -4مستشار الطب البيطرم لمشركع التنمية الريفية بغرب النكبارية مف .2009 - 2005
 -5المستشار العممى لحديقة حيكاف األسكندرية مف .2099 -9993

أنشطة مجتمعية:
 -0رئيس لجنة خدمة المجتم ك تنمية البيئة بالكمية لخدمة صغار المربييف بمحافظات المنكفية ،البحيرة ،ك اإلسكندرية.
 -9عضكا بمجنة الجامعة لخدمة المجتم ك تنمية البيئة بجامعة المنكفية – فرع مدينة السادات.
 -3منظما كمشاركا بالقكافؿ الطبية البيطرية لخدمة قرم محافظة المنكفية.

 -4تطبيؽ األبحاث العممية مف خالؿ المشاري الخاصة ك المكاتب االستشارية.

أنشطة اجتماعية ك ثقافية:

 -9رائد عاـ إتحاد طالب جامعة مدينة السادات لمعاـ الجامعى .2099 -2098
 -2رائد عاـ إتحاد طالب جامعة مدينة السادات لمعاـ الجامعى .2098 -2097

 -3رائد عاـ إتحاد طالب كمية الطب البيطرم جامعة مدينة السادات لمعاـ الجامعى .2097 -2096

 -4رائد عاـ إتحاد طالب كمية الطب البيطرم جامعة المنكفية – فرع السادات لمعاـ الجامعى .2099 -2090
 -5مشرفا لمرحالت العممية ك الرياضية لطالب كمية الطب البيطرم جامعة المنكفية – فرع مدينة السادات.
 -6عضكا بمجنة انتخابات اتحاد الطالب لكمية الطب البيطرم جامعة المنكفية – فرع مدينة السادات.

 -7عضك ببعض الجمعيات الغير حككمية باإلسكندرية مثؿ جمعية حماية البيئة ك جمعية رعاية األيتاـ.
 -8عضك عامؿ بنادم اإلسكندرية الرياضي ك نادم أصحاب الجياد باإلسكندرية.
 -9متطكع بمجنة التنس طاكلة بنادم اإلسكندرية الرياضي.
 -90متطكع بنشاط حديقة الحيكاف باإلسكندرية.

 -99منظما كمشاركا بيكـ الخرجيف لطالب كمية الطب البيطرم بجامعة المنكفية– فرع السادات بتاريخ .2006/99/22
 -92محكما ك مشاركا بأسبكع شباب الجامعات الثامف بجامعة المنكفية بتاريخ .2007 /2/7

 -93منظما لمحاضرة عامة بعنكاف "الحياة البريػة فػي البيئػة المصػرية" بكميػة الطػب البيطػرم جامعػة المنكفيػة – فػرع مدينػة السػادات،
بتاريخ .2007-5-5

 -94مشارؾ في الحفالت الختامية لألنشطة الطالبية بكمية الطب البيطرم بجامعة المنكفية– فرع مدينة السادات.
 -95منظما لمحممة القكمية لمتطعيـ ضد مرض الحصبة لطالب الكمية يكمي .2008/99/98 &96

الدكرات التدريبية ك كرش العمؿ فى مجاؿ جكدة التعميـ العالى (عدد

-:)69

( )9الدكرة التدريبية لتطكير أعضاء ىائية التدريس المقامة بجامعة كاسؿ  -ألمانيا -مف  5 -2إلى .9998 – 7-2

( )2كرشة عمؿ صيفية ،تدريب المدربيف في تطكير ىيئة التدريس بالجامعػة ،جامعػة كاسػؿ ،ألمانيػا مػف  93إلػى  27يكليػك ،2005
بدعـ مف ىيئة التبادؿ العممى األلمانية.

( )3كرشة عمؿ شتكية ،ضماف الجكدة في التعميـ العالي :شركط مسػبقة لمتعػاكف الفعػاؿ بػيف الجامعػات اإليرانيػة كاأللمانيػة ،مػف 94
إلى  27يناير  ،2007جامعة جكرج أغسطس ،يجكتنغف  -ألمانيا ،بدعـ مف ىيئة التبادؿ العممى األلمانية.

( )4كرشة العمؿ األكلى لنظاـ تككيد الجكدة ك االعتماد بكمية الزراعة جامعة القاىرة .2005/92/22 -20

( )5كرشة العمؿ األكلى لممراجعيف النظراء لنظاـ تككيد الجكدة ك االعتماد بكمية الزراعة جامعة القاىرة .2006/7/23

()6
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كرشة العمؿ األكلى لمشركع أنشاء نظاـ داخمي لتككيد الجكدة ك االعتماد بكمية الطب البيطرم جامعة المنكفية  2006/4/8تحت عنكاف مػا

ىك االعتماد ك الجكدة فى التعميـ العالى ك كيفية كض مكصفات برنامج لمكمية (رئيسا).

()7
()8

كرشة العمؿ الثانية لمشركع أنشاء نظاـ داخمي لتككيد الجكدة ك االعتماد بكمية الطب البيطػرم جامعػة المنكفيػة  2006/5/29تحػت عنػكاف

()9

كرشة العمؿ الثالثة لمشركع أنشاء نظاـ داخمي لتككيد الجكدة ك االعتماد بكمية الطب البيطرم جامعة المنكفية  2006/92/23تحت عنكاف

كرشة العمؿ لمتكامؿ بيف مشركعات تطكير التعميـ العالى فى القطاع الزراعي ك الطب البيطرم جامعة اإلسكندرية .2006/4/92
كيفية كض مكصفات المقررات الدراسية الجامعية (رئيسا).
كيفية كتابة تقارير المقررات الدراسية الجامعية (رئيسا).

()90
( )99كرشة العمؿ الثالثة لممراجعيف النظراء لنظاـ تككيد الجكدة ك االعتماد بكمية الزراعة جامعة القاىرة .2007/4/24
( )92كرشة العمؿ الرابعة لمشركع أنشاء نظاـ داخمي لتككيد الجكدة ك االعتماد بكمية الطب البيطرم جامعة المنكفية  2007/4/28تحت عنكاف
كرشة العمؿ الثانية لممراجعيف النظراء لنظاـ تككيد الجكدة ك االعتماد بكمية الزراعة جامعة القاىرة .2007/9/99

كيفية كتابة تقرير البرامج الدراسية الجامعية (رئيسا).

( )93دكرة تدريبية عف الجكانب القانكنية بالجامعات بجامعة المنكفية في الفترة مف  2007/5/6إلي .2007/5/8

()94
()95
()96
()97

كرشة عمؿ تحت عنكاف "تصميـ الخطة االستراتيجية ك التنفيذية لمتقدـ إلي االعتماد" جامعة قناة السكيس .2007/7/97

كرشة عمؿ تحت عنكاف "كيفية التقدـ لمشركع التحسيف المستمر ك التأىؿ لالعتماد" ".(CIQAP).جامعة المنكفية .2007/99/29
كرشة عمؿ لكيفية تقيـ البرامج التعميمية الجديدة بالتعميـ العالي .مكتبة كمية الزراعة -جامعة القاىرة .2008/3/99

كرشة عمؿ تحت عنكاف " التعرؼ بالتطكر المستمر ك التأىيؿ لالعتماد  "CIQAPم التركيز عمى كيفية التقدـ بمشركع

) ".(CIQAPجامعة بنيا .2008/5/25

( )98كرشة عمؿ السادة المقيميف لمشاري إنشاء نظاـ داخمي لمجكدة ) ".(QAAP2المجمس األعمى لمجامعات .2008/6/4

( )99كرشة عمؿ بعنكاف التعريؼ ببركتكككؿ الزيارة الميدانية لمكميات ك استمارة التقييـ .المجمس األعمى لمجامعات .2008/90/7
( )20كرشة عمؿ لمتنكيو عف مشاري  FP7بكمية الطب البيطرم جامعة المنكفية  ( 2008/92/29منظما ك رئيسا).

()29

دكرة تدريبية بعنكاف "التخطيط األستراتيجى لمؤسسات التعميـ العالي" المنعقدة بجامعة المنكفية باالشتراؾ م الييئة القكمية
لضماف الجكدة كاالعتماد( 2009 /2 /5-4 .منظما ك مقررا).

()22
()23

كرشة عمؿ لكيفية كتابة اقتراح عمؿ تنافسي إلطار العمؿ الساب ِ لمشاري الممكلة مف االتحاد األكركبي .كمية الطب -جامعة القاىرة

()24

كرشة عمؿ بعنكاف "التخطيط األستراتيجى كإحدل مقكمات التطكير في مؤسسات التعميـ العالي" المنعقدة مكتبة كمية الزراعة -جامعة

()25

لقاء تبادؿ الخبرات حكؿ مراجعة النظراء في عمميات التطكير بالمشاركة .بمركز التدريب كتطكير التعميـ كمية الطب – جامعة عيف شمس

كرشة عمؿ لمتنكيو عف مشاري  TEMPUS & FP7بكمية الطب البيطرم جامعة المنكفية  ( 2009/4/99منظما ك رئيسا).

.2009/5/20

القاىرة.2009 /7 /96 .

يكـ .2009/99/99

()26
()27

كرشة عمؿ بعنكاف "المراجعة الداخمية لممؤسسات التعميـ العالي" المنعقدة بكمية الطب البيطرل بجامعة المنكفية2009 /92 /22 .

()28

دكرة تدريبية بعنكاف "التقكيـ الذاتي لمؤسسات التعميـ العالي" المنعقدة بجامعة المنكفية باالشتراؾ م الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ

()29

دكرة تدريبية بعنكاف "المراجعة الخارجية لمؤسسات التعميـ العالي" المنعقدة بجامعة المنكفية باالشتراؾ م الييئة القكمية لضماف جكدة

كرشة عمؿ بعنكاف "اإلرشاد األكاديمي لمؤسسات التعميـ العالي" المنعقدة بكمية الطب البيطرل بجامعة المنكفية.2009 /99 /90 .

(منظما ك مشاركا).

ك االعتماد( 2090 /2 /99-7 .منظما ك مشاركا).

التعميـ ك االعتماد( 2090 /2 /98-94 .منظما ك مشاركا).

()30

دكرة تدريبية بعنكاف "نكاتج التعمـ ك خرائط المنيج بمؤسسات التعميـ العالي" المنعقدة بجامعة المنكفية باالشتراؾ م الييئة القكمية

لضماف جكدة التعميـ ك االعتماد2-28 .إلى ( 2090 /3/4منظما ك مشاركا).

( )39الدكرة المكثفة لممراجعيف الخارجيف لمؤسسات التعميـ العالى .المنعقدة بالييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ ك االعتماد 24-22 .مارس
.2090
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()32

دكرة تدريبية بعنكاف "فنيات إعداد تقرير المراجعة الخارجية لمؤسسات التعميـ العالى .المنعقدة بالييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ ك

()33
()34
()35

كرشة عمؿ بعنكاف "أخالقيات العمـ ك التكنكلكجيا في المنطقة العربية" المركز القكمي لمبحكث.2090 -3-30 -

االعتماد 25 .مارس .2090

كرشة عمؿ بعنكاف " التعميـ االلكتركني" المنعقدة بكمية الطب البيطرم جامعة المنكفية( 2090 /4 /4 .مشاركا).
برنامج تأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس ببرامج جكدة التعميـ العالى -مركز تطكير التعميـ الطبي -كمية الطب -جامعة عيف شمس-5 -

.2090/6/7

()36
()37
()38
()39

كرشة عمؿ تقييـ مقترحات مشركعات التطكير المستمر ك التأىؿ لألعتماد -الدكرة الخامسة.2090/92/26 -20-99 -
دكرة تدريبة عف التدقؽ الداخمي لنظاـ " 5 -3 " ISO 9001: 2008يكليك  - 2092قطر.
كرشة عمؿ تقييـ مقترحات المشركعات الطالبية ك مشركعات التميز لمجامعات المصرية .2094/9/99
القاء األكرك-متكسطى لمكاجية التحديات  -البحكث كاالبتكار التعاكف المشترؾ .األحد  9فبراير ،2094 ،فندؽ سكفيتيؿ الجزيرة-

القاىرة.

()40
()49

كرشة عمؿ بعنكاف "مؤشرات األداء كالمقارنة المعيارية -أدكات لتحسيف الجكدة ".مركز ضماف الجكدة -كمية ابف رشد لمعمكـ اإلدارية-

()42

مشارؾ في برنامج تدريبي بعنكاف "مخرجات التعمـ المستيدفةد" كمية ابف رشد لمعمكـ اإلدارية أبيا -المممكة العربية السعكدية93 -

()43

مشارؾ في برنامج تدريبي بعنكاف "عالمات البدالء كمؤشرات األداء الرئيسية" كمية ابف رشد لعمكـ اإلدارة أبيا -المممكة العربية

()44

مشارؾ في برنامج تدريبي بعنكاف "مكاصفات ك تقارير المقررات" .كمية ابف رشد لمعمكـ اإلدارية أبيا -المممكة العربية السعكدية97 -

كرشة عمؿ لتقييـ مشاري التميز لمجامعات ك الطالب بيف الجامعات المصرية .2094-9-99

المممكة العربية السعكدية .2094-99-94

مايك  2095ـ.

السعكدية 94 -مايك .2095

مايك .2095

()45

مشارؾ في برنامج تدريبي بعنكاف "تأىيؿ المراجعيف الخارجييف" .بدعـ مف المجنة الكطنية لالعتماد األكاديمي كالتقييـ فندؽ بارؾ إف -

()46

مشارؾ في برنامج تدريبي بعنكاف "مؤشرات األداء كالمعايير المرجعية" .مف قبؿ المجنة الكطنية لالعتماد األكاديمي كالتقييـ فندؽ مكارـ

()47

مشارؾ في برنامج تدريبي بعنكاف "تقييـ مخرجات التعمـ" .مف قبؿ المجنة الكطنية لالعتماد األكاديمي كالتقييـ بالتعاكف م المجمس

()48

مشارؾ في دكرة تدريبية بعنكاف" :االمتحانات اإللكتركنية" بدعـ مف مركز القياس كالتقييـ ،كحدة إدارة تطكير مشاري التعميـ العالي

()49

مشارؾ في دكرة تدريبية بعنكاف" :برنامج االختبارات اإلحصائية البارامترية كغير القياسية باستخداـ مقياس سبس الثاني" بدعـ مف

مدينة الخبر  -المممكة العربية السعكدية 99-97 .مارس .2095
 -مدينة الرياض -المممكة العربية السعكدية 9-8 .أبريؿ .2095

الثقافي البريطاني  -فندؽ إيالؼ رد سي مكؿ  -مدينة جدة  -المممكة العربية السعكدية 92-99 .أكتكبر .2095

(.)2097/4 / 6-5

مركز القياس كالتقييـ ،كحدة إدارة تطكير مشاري التعميـ العالي (.)2097/2 / 6-5

()50

مشارؾ في دكرة تدريبية بعنكاف" :عمميات معالجة البيانات اإلحصائية باستخداـ سبس  -المستكل األكؿ" بدعـ مف مركز القياس

()59

مشارؾ في دكرة تدريبية بعنكاف" :بنكؾ األسئمة" .بدعـ مف مركز القياس كالتقييـ ،كحدة إدارة لتطكير مشاري التعميـ العالي (/ 30-29

()52

مشارؾ في الدكرة التدريبية بعنكاف" :أنماط التقييـ كاعداد االمتحانات" .بدعـ مف مركز القياس كالتقييـ ،كحدة إدارة لتطكير مشاري

كالتقييـ ،كحدة إدارة تطكير مشاري التعميـ العالي (.)2097/2 / 2-9

.)2097/9

التعميـ العالي (.)2096/92 / 22-20
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()53

مشارؾ في كرشة العمؿ بعنكاف" :التدريب عمى نماذج المرحمة الخامسة لدعـ إنشاء مراكز لقياس كتقييـ الجامعات المصرية" .بدعـ مف

()54

مشارؾ في كرشة عمؿ  DIESتحت عنكاف "تطكر الجامعات الريادية في منطقة الشرؽ األكسط"  ،المنعقدة في  95ك  96نكفمبر

مركز القياس كالتقييـ ،كحدة إدارة لتطكير مشاري التعميـ العالي (.)2096/92/27

 2097بفندؽ  ، Steigenbergerالقاىرة -مصر.

()55

مشارؾ في كرشة العمؿ بعنكاف" :التخطيط االستراتيجي كاإلدارة لمؤسسات التعميـ العالي  -مقدمة فى األداء المتكازف ".ىيئة التبادؿ

()56

مشارؾ في كرشة العمؿ بعنكاف" " :المكاتب الدكلية -األىداؼ كالبنية كالمياـ" "..ىيئة التبادؿ العممي األلماني – القاىرة – مصر90 -

()57

المشاركة في كرشة عمؿ بعنكاف  Horizon 2020كفقان لبرنامج االتحاد األكركبي لمبحكث كاالبتكار ( ..)2020-2094فندؽ

()58
()59

مشارؾ في كرشة العمؿ بعنكاف " :إجياض ك إدارة الخالفات ".ىيئة التبادؿ العممي األلماني – القاىرة – مصر 8 -فبراير .2098
مشارؾ في كرشة عمؿ تحت عنكاف "إعداد تقرير التقكيـ الذاتى فى مؤسسات التعميـ العالى ".ك التى عقدت فى كمية الدار الجامعية/

()60

مشارؾ في كرشة عمؿ تحت عنكاف "إعداد تقرير التقكيـ الذاتى فى مؤسسات التعميـ العالى ".ك التى عقدت فى كمية الدار الجامعية/

()69

مشارؾ في برنامج المقكـ األكاديمى المعتمد مف اتحاد الجامعات العربية ك الذل يشمؿ كرشتى عمؿ بعنكاف :

العممي األلماني – القاىرة – مصر 96 -يكليك .2097
ديسمبر .2097

فيرمكنت نايؿ سيتى القاىرة  92ديسمبر .2097

دبى اإلمارات العربية المتحدة .نظمت بأتحاد الجامعات العربية  95 -93يناير .2098
دبى اإلمارات العربية المتحدة .نظمت بأتحاد الجامعات العربية  95 -93يناير .2098
 -9ضماف ك تحسيف الجكدة فى مؤ سسات التعميـ العالى.

 -2الزيارات العممية لممكق ك إعداد تقرير التقييـ لمبرنامج.

()62

ك التى عقدت فى كمية الدار الجامعية /دبى اإلمارات العربية المتحدة .نظمت بأتحاد الجامعات العربية  94 -90مارس .2098
المشاركة في كرشة عمؿ بعنكاف "تطكير التدكيؿ المؤسسي" .المساعدة الفنية الثقافية "خبراء إصالح التعميـ العالي" المصرييف

( )HEREكالمكتب الكطني المصرم إلراسمكس ( )NEOفي  94ك  95مايك -2098جامعة اإلسكندرية ، .كمية الطب  -مركز
المؤتمرات.

()63

منظـ الدكرة التدريبية بعنكاف" :أساليب التقكيـ كاعداد المفردات األختبارية" .بدعـ مف مركز القياس كالتقييـ ،كحدة إدارة لتطكير مشاري

()64

منظـ دكرة تدريبية بعنكاف" :إعداد بنكؾ األسئمة" .بدعـ مف مركز القياس كالتقييـ ،كحدة إدارة لتطكير مشاري التعميـ العالي ك جامعة

()65

مشارؾ فى كرشة عمؿ بعنكاف "تصميـ المناىج كتطكيرىا" .تـ تنظيميا كدعميا مف قبؿ ىيئة التبادؿ األكاديمي األلمانية ( )DAADفي

()66

مشارؾ في دكرة تدريبية بعنكاف" :التصحيح اإللكتركني ك إعداد تقارير األختبارات /تدريب المراقبيف عمى كرقة األجابة األلكتركنية".

التعميـ العالي ك جامعة مدينة السادات ( 30يكنيك إلى  9يكليك.)2098
مدينة السادات ( 4-3يكليك.)2098

فندؽ شتيجنبرجر  ،القاىرة  96 ،يكليك 2098

بدعـ مف مركز القياس كالتقييـ ،كحدة إدارة تطكير مشاري التعميـ العالي ك جامعة مدينة السادات ( 30يكنيك إلى  9يكليك( .)2098منظما

ك مشاركا).

()67

المشاركة في كرشة عمؿ بعنكاف "ميارات التكاصؿ بيف الثقافات" نظمتيا كدعمتيا ىيئة التبادؿ األكاديمي األلمانية ( )DAADفي مقر

()68

المشاركة في كرشة عمؿ بعنكاف "ضماف الجكدة كمفتاح لتشكيؿ شراكات جديدة" نظمتيا كدعمتيا ىيئة التبادؿ األكاديمي األلمانية

()69

المشاركة في كرشة عمؿ بعنكاف "االمتحانات الجامعية كالبنكؾ الرقمية" التي تنظميا كتدعميا ىيئة التبادؿ األكاديمي األلمانية

ىيئة التبادؿ األكاديمي األلمانية ) (DAADالقاىرة  7 ،سبتمبر .2098

( )DAADفي مقر مكتب  DAADالقاىرة  27 ،سبتمبر .2098
( )DAADفي مقر مكتب  DAADالقاىرة  30 ،أكتكبر .2098

الندكات ك المقاءات فى مجاؿ جكدة التعميـ العالى (عدد
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-:)96

( )9ندكة " تطكير مادة األمراض الباطنية تدريسيا كبحثيا" التي أقيمت بقسـ طب الحيكاف بكمية الطب البيطرم  -بمشتير بتػاريخ.9996-9-90
(منظما ك متحدثا).

( )2ندكة " تطكير مادة الفارماككلكجيا ك متطمبات العصر "0التي أقيمت بكمية الطب البيطرم  -بمشتير بتاريخ 09997-3-30
( )3الندكة التي أقامتيا كمية الطب جامعة المنكفية  2008/ 92/2تحت عنكاف " مستقبؿ التعميـ في مصر".

( )4الندكة المقامة بالتعاكف بيف ىيئة التبادؿ العممي األلماني ك الشبكة العربية لتككيد جكدة التعميـ العالي بعنكاف" :تحسيف إدارة تككيد الجكدة في
المنطقة العربية" بجامعة القاىرة.2009/90/99 -

( )5الممتقى األكؿ لفرؽ إدارة مشركعات التطكير المستمر ك التأىؿ لالعتماد ( )CIQAPبجامعة حمكاف  29أكتكبر .2009

( )6ندكة بعنكاف "استخداـ التكنكلكجيا الحديثة في التدريس" المنعقدة بكمية الطب البيطرم بجامعة المنكفية.2009/99 /97 .
( )7ندكة بعنكاف "الممكية الفكرية" المنعقدة بكمية الطب البيطرم بجامعة المنكفية.2009/92 /93 .
( )8ندكة بعنكاف "برأه االختراع" بكمية الطب البيطرم بجامعة المنكفية.2009 /92 /20 .

( )9ندكة بعنكاف "المعاير األكاديمية المرجعية القكمية لقطاع تعميـ الطب البيطرم" بكمية الطب البيطرم بجامعة المنكفية( 2090 /9 /5 .منظما).

( )90ممتقى خريجى جامعة برليف الحرة األكؿ مصر -المانيا.2090/9/29 .

( )99الندكة المقامة بالتعاكف بيف ىيئة التبادؿ العممي األلماني ك الشبكة العربية لتككيد جكدة التعميـ العػالي بعنػكاف" :مشػاركة أصػحاب المصػمحة
فى عممية التطكير ك تقييـ النتائج التعميمية المتكقعة ".القاىرة.2090/90/39-30 -

( )92ندكة تكعية عف نظاـ " 23 " ISO 9001: 2008مايك  - 2092قطر.
( )93ندكةعف "خطة األعماؿ ك  20 - 22 "KPIمايك  - 2092قطر.

( )94ندكة تكعية عف مشاري التميز التنافسية ك المشاري الطالبية  27مارس  – 2094جامعة األسكندرية.

( )95ممتقى "دكر مراكز القياس ك التقكيـ بالجامعات فى ضكء تحديات القرف الكاحد ك العشريف" جامعة عيف شمس األربعاء.2098/90/90
( )96الممتقى األكؿ لمجامعات المصرية السكدانية المقاـ بجامعة عيف شمس الثالثاء كاألربعاء.2099/2/20-99

المؤتم ارت:

أكال :المؤتمرات الخارجية الدكلية:

أ)) المؤتمرات الخارجية الدكلية فى مجاؿ جكدة التعميـ العالى:
 -9مشارؾ فى مؤتمر بعنكاف "التغير البازغ في التعميـ العالى (أفكار -مشاري  -شبكات) معيد الدراسات اإلنسانية جامعة كاسيؿ -ألمانيا

بكرقة ممقاة بعنكاف " المشاركة الطالبية فى جكدة التعميـ العالي -نداء شركاه لمشركع محاكلة التطبيؽ في نظػاـ التعمػيـ العػالي

المصرم .مف .2009/3/5 – 2009/3/2

 -2مشارؾ فى مؤتمر تطكير أعطػاء ىيئػة التػدريس -معيػد الدراسػات اإلنسػانية جامعػة كاسػيؿ -ألمانيػا بكرقػة ممقػاة بعنػكاف " كيفيػة تقػيـ
نفسؾ كعضك ىيئة تدريس م تقيـ منيج طب الحيكاف بكمية الطب البيطرم –جامعة المنكفية .مف .2004/7/94 – 2004/7/99

ب)) المؤتمرات الخارجية الدكلية العممية:

( )9مشارؾ في الندكة الطبية البيطرية السنكية الرابعة كالخمسيف  ،كمية الطب البيطرم كالتمريض كالصحة  -جامعة تاسكيجي  ،أالباما  ،الكاليات
المتحدة األمريكية في الفترة مف  29إلى  24مارس .2099

( )2مشارؾ في الندكة الطبية البيطرية السنكية الثالثة كالخمسيف  ،كمية الطب البيطرم كالتمريض كالصحة  -جامعة تاسكيجي  ،أالباما  ،الكاليات
المتحدة األمريكية في الفترة مف  29إلى  24مارس .2098

( )3مشارؾ فى المقاء العممي بعنكاف "السعار ك األمراض الفيركسية الطارئة في بالد شماؿ أفريقيا ك جنكب أكركبا" .تكنس -9-6يكنيك .2009

ِ
ِ
الطبيعيػة ".جامعػة
لمصػادر
( )4مشارؾ فى المؤتمر الدكلي بعنكاف "إطار الفيزيػاء الحيكيػة ك الجكانػب االقتصػادية االجتماعيػة السػتمرارية إدارِة ا

ىامبكرج -ألمانيا مف .2009/90/9 – 2009/90/5

( )5مشارؾ فى المقاء العممي بعنكاف " التعرؼ عمي المفاتيح البيئية ك الكبائية لمرض السعار ك مقاكمتو في شماؿ أفريقيا ك تأثيره عمي جنػكب ك
غرب أكركبا "  .بالـ مايكركا أسبانيا  6-3ديسمبر .2009
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ثانيا :المؤتمرات الدكلية الداخمية:
المؤتمرات ك المنتديات الدكلية الداخمية فى مجاؿ جكدة التعميـ العالى ك البحكث العممية:

( )9المشاركة في المؤتمر العممى الدكلى األكؿ كمية التربية الرياضية -جامعة مدينة السادات تحت مسمى "التربية البدنية ك الرياضية مف الكفاية
إلى الكفاءة" مدينة السادات  98-97أبريؿ .2099

( )2المشاركة فػي المنتػدل العػالمى لمتعمػيـ العػالي ك البحػث العممػى تحػت عنػكاف "مػا بػيف الحاضػر كالمسػتقبؿ" ،خػالؿ الفتػرة مػف  4إلػى  6أبريػؿ
 . 2099فندؽ الماسة العاصمة األدارية الجديدة -القاىرة.

( )3المشاركة في المؤتمر العممى الدكلى الخامس لمعيد الدراسات ك البحكث البيية ،جامعة مدينة السادات تحت مسمى "نحك أفاؽ جديدة لمتنميػة
الشاممة" الغردقة  3 -9أبريؿ .2099

( )4المشاركة في المؤتمر التعميمى الثانى لجامعة القاىرة ك جريدة أخبار اليكـ تحت مسمى "تطكير التعميـ ك أفاؽ النجاح" فندؽ الماسة األثنيف 4
مارس .2099

( )5المشػػاركة فػػي المػػؤتمر الػػدكلى لتطػػكير التعمػػيـ العػػالى فػػى ضػػكء المتغيػرات ك المعػػايير العالميػػة المنعقػػد بجامعػػة بنيػػا  23-22ينػػاير.2099
بالتعاكف مف أتحاد الجامعات العربية بعرض تقديمى بعنكاف اإلختبارات االلكتركنية بيف المقكمات كالمعكقات.

( )6المشػػاركة فػػي المػػؤتمر الػػدكلى بعنػكاف "مصػػر تسػػتطي بػػالتعميـ" المنعقػػد بمدينػة الغردقػػة  98-97ديسػػمبر .2098تحػػت رعايػػة السػػيد رئػػيس
الجميكرية الرئيس /عبد الفتاح السيسى.

( )7المشاركة فػي المػؤتمر الػدكلى األكؿ لمركػز ضػماف الجػكدة بجامعػة مدينػة السػادات بعنػكاف "ضػماف الجػكدة طريقنػا لتػدكيؿ الجامعػات" المنعقػد
بجامعة مدينة السادات  26-25نكفمبر .2098بالتعاكف مف أتحاد الجامعات العربية.

( )8المشاركة في المنتدل الدكلى لألكاديمية العربية لمعمكـ ك التكنكلكجيا ك النقؿ البحرل بالتعاكف م الككالة المركزية لمتقييـ ك األعتماد األ لمانية
( )ZEvAبعنػػكاف "التعمػػيـ العػػالى فػػى الػػدكؿ العربيػػة ك األفريقيػػة :تحسػػيف الجػػكدة ك تحفيػػز العالميػػة" المنعقػػد باألكاديمي ػة العربيػػة لمعمػػكـ ك
التكنكلكجيا ك النقؿ البحرل  7-6نكفمبر.2098

( )9حضكر اليكـ الكطني الخامس إيراسمكس +الذم أقيـ بفندؽ النيؿ جراند تاكرز االثنيف  8أكتكبر .2098

()90

المشاركة في المؤتمر الدكلى األكؿ لمركز ضماف الجكدة بجامعة المنكفية بعنكاف "جكدة التعميـ ك ريادة األعماؿ" المنعقد بجامعة المنكفية

90-9سبتمر.2098

()99

المشاركة في مؤتمر عمكـ إفريقيا المعنى بمؤسسات التعميـ البيطرم ك الييئػات القانكنيػة البيطريػة ك شػبكات األعمػاؿ التجاريػة الزراعيػة

لمنساء ك الشباب فى قطاع المكارد الحيكانية المدعكـ مف االتحاد اإلفريقي المنعقد بالقاىرة  ،مصر  27-26يكليك .2098

()92

المشاركة في لقػاء الخبػراء لألعػداد لممػؤتمر اإلفريقػي لمتعمػيـ البيطػرم المػدعكـ مػف االتحػاد اإلفريقػي المنعقػد بالقػاىرة  ،مصػر 25-23

()93

المشاركة فػي "المػؤتمر اإلقميمػي لضػماف الجػكدة فػي التعمػيـ العػالي فػي منطقػة الػدكؿ العربيػة ضػماف جػكدة التعميـ:تػأمالت -

يكليك .2098

آفاؽ  -تطمعات يكمي  22ك  23ابريؿ  2098فػي فنػدؽ كػكنراد ،القػاىرة ،مصػر .تحػت رعايػة كزارة التعمػيـ العػالي فػي جميكريػة
مصر العربية ،الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاإلعتماد.

()94

المشاركة في "المؤتمر اإلقميمي لضماف الجػكدة فػي التعمػيـ العػالي فػي منطقػة الػدكؿ العربيػة :االسػتدامة كالتنميػة المسػتقبمية"

يػػكمي  7ك  8يكنيػػك  2095فػػي فنػػدؽ كػػكنراد ،القػػاىرة ،مصػػر .تحػػت رعايػػة كزارة التعمػػيـ العػػالي فػػي جميكريػػة مصػػر العربيػػة،
اليكنسكك ،ىيئة التبادؿ العممي األلماني.

( )95مؤتمر إعالف تقرير التعميـ العالي في مصر "التقرير القطرم" قاعة االحتفاالت الكبرل -جامعة القاىرة.2090/3/22 -
( )96مؤتمر تحسيف جكدة بػرامج الدراسػات العميػا فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي " مكاجيػة التحػديات ك تكجػو نحػك المسػتقبؿ ك التنميػة"
المنعقػػد بجامعػػة المنكفيػػة ( 2009/2/26-25مشػػارؾ بالمجنػػة العميػػا لممػػؤتمر ك بكرقػػة عمػػؿ بعنػكاف " المشػػاركة الطالبيػػة فػػى جػػكدة

برامج الدراسات العميا بالتعميـ العالي.

()97

مشارؾ فى مؤتمر تمبس ( )TEMPUSالدكلي حكؿ جكدة التعميـ العالي -2008/5/8 -7 ".مركز التدريب ك تطكير التعميـ بكمية

الطب بجامعة عيف شمس.

12

()98

مشػػارؾ فػػى المػػؤتمر الػػدكلي األكؿ لمركػػز ضػػماف الجػػكدة ك االعتمػػاد بجامعػػة القػػاىرة تحػػت عنػكاف " الجػػكدة ك االعتمػػاد بػػيف الكاقػ ك

()99

مشػػارؾ فػػى المػػؤتمر الػػدكلي التاس ػ

الطمكحات -2008/4/95 ".قاعة المؤتمرات الكبرل بجامعة القاىرة.

لمتمػػريض تحػػت عن ػكاف " االعتمػػاد ك التمػػريض – رؤيػػة ك تحػػديات ".مػػف – 2007/99/20

 -2007/99/22مركز المؤتمرات بجامعة اإلسكندرية.

()20

مشارؾ فى المؤتمر الراب

()29

مؤتمر صندكؽ مشركع تطكير التعميـ العالي بعنكاف "تقيـ التجربة كالرؤية المستقبمية ".القاىرة.2007/3/20 ,

لمجامعات األكرك-متكسطية مف  .2007/6/92 – 2007/6/99مكتبة اإلسكندرية .مدعما بمؤسسػة أنػا

ليند األكرك-متكسطية لمحكار بيف الثقافات ك جامعة اإلسكندرية.

()22

مؤتمر مشركع الجكدة ك االعتماد فى التعميـ العالي (كزارة التعميـ العالي ك البحث العممي) باالشتراؾ م المركز الثقافي البريطاني بعنكاف

" التحديات التي تكاجو التعميـ العالي ".القاىرة.2006/3/22-29 ,

ميمات خارجية ك كرش عمؿ دكلية فى مجاؿ جكدة التعميـ العالى:

 -9مشارؾ فى كرشة عمؿ بعنكاف "التعميـ عبر التقنيات الحديثة فى مؤسسات التعميـ العالى" اتحػاد الجامعػات العربيػة بالتعػاكف مػ الجامعػة

العربية المفتكحة .مقر األمانة العامو أل تحاد الجامعات العربية -عماف  -األردف مف .2098/99/99 – 2098/99/90

 -2مشارؾ في كرشة عمؿ بعنكاف "المصادقة عمػى اسػتراتيجية صػحة الحيػكاف ألفريقيػا ( )AHSAفػي الفتػرة مػف  5إلػى  7نػكفمبر ،2098
كيغالي  ،ركاندا .بدعـ مف االتحاد اإلفريقي.

 -3كرشة عمؿ "المدرسة الشتكية" ضماف الجكدة في التعميـ العالي جامعة جكتنجيف -ألمانيا .مف  .2007/9/27 – 2007/9/94مػدعما
مف ىيئة التبادؿ العممي األلماني.

 -4كرشػػة عمػػؿ "المدرسػػة الصػػيفية" لتػػدريب المػػدربيف فػػى مجػػاؿ التعمػػيـ العػػالى معيػػد الدراسػػات اإلنسػػانية جامعػػة كاسػػيؿ -ألمانيػػا .مػػف
 .2005/7/27 – 2005/7/93مدعما مف ىيئة التبادؿ العممي األلماني.

 -5برنامج تطكير أعطاء ىيئة التدريس -معيد الدراسػات اإلنسػانية جامعػة كاسػيؿ -ألمانيػا .مػف  .9998/7/3 – 9998/5/3مػدعما مػف
ىيئة التبادؿ العممي األلماني.

ميمات عممية خارجية:

 -9أستاذ زائر لجامعتي جيفك ك أبيييرك بالياباف لمتدريب عمي استخداـ جياز األشعة الفكؽ صكتية .مف  .2003/92/6 – 2003/9/6مدعما
مف جامعة المنكفية.

 -2أستاذ زائر لكمية الطب البيطرم -جامعة برليف الحرة -ألمانيا مف  2008/9/9 -2008/7/93مدعما مف ىيئة التبادؿ العممي األلماني.
 -3أستاذ زائر لجامعة جيفك بالياباف لألشراؼ عمى طالب بعثة األشراؼ المشترؾ لمدكتكراه مف .2009/2/96 – 2009/2/99

ِ
مداريػةِ  ".جامعػة جػكرج أغسػطس-جػكتنجيف -ألمانيػا
 -4كرشة عمؿ "المدرسة الصيفية بعنكاف " حماية كادارة التنػكع البيكلػكجي فػي المنطػؽ ال

بكرقة ممقػاة بعنكاف " حماية التنكع البيكلكجى بإشػارة خاصػة إلػى حػدائ ِ
ؽ الحيكانػات ".مػف  .2009/90/4 – 2009/9/27مػدعما
مف ىيئة التبادؿ العممي األلماني.

أكراؽ عممية فى مجاؿ جكدة التعميـ العالى:

 -9تطكير منيج جديد في طب الحياة البرية ك حدائؽ الحيكاف بكمية الطب البيطرم -جامعة الزقازيؽ -فرع بنيا -جميكرية مصر العربية( .
معيد الدراسات اإلنسانية -دكرة تدريبية لتطكير أعضاء ىيئة التدريس -جامعة كاسؿ -ألمانيا.)9998 -

 -2دكر المدرس الجامعي في تطكير التعميـ العالي( .المؤتمر العممي الثاني لخريجي الجامعات األلمانية – سانت كاتريف 26 -20 -أكتكبر
.)2000

 -3كيؼ تقيـ نفسؾ كعضك ىيئة تدريس م تقيـ منيج طب الحيكاف بكمية الطب البيطرم –جامعة المنكفية .مؤتمر تطكير أعطاء ىيئة
التدريس -معيد الدراسات اإلنسانية جامعة كاسيؿ -ألمانيا 94-99يكليك.2004

 " -4المشاركة الطالبية فى جكدة بػرامج الدراسػات العميػا بػالتعميـ العػالي ".مػؤتمر تحسػيف جػكدة بػرامج الدراسػات العميػا فػي مؤسسػات
التعميـ العالي " مكاجية التحديات ك تكجو نحك المستقبؿ ك التنمية" المنعقد بجامعة المنكفية 2009/2/26-25
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-5

المشاركة الطالبية فى جكدة التعميـ العالي -نداء شركاه لمشركع محاكلة التطبيؽ في نظاـ التعمػيـ العػالي المصػرم( .مجمػد

مػػػؤتمر "التغيػػػر البػػػازغ فػػػي التعمػػػيـ العػػػالى (أفكػػػار -مشػػػاري  -شػػػبكات) معيػػػد الدراسػػػات اإلنسػػػانية جامعػػػة كاسػػػؿ -ألمانيػػػا) مػػػف

.2009/3/5 – 2009/3/2
-6

اإلختبارات االلكتركنية بيف المقكمات كالمعكقات مجمد المؤتمر الدكلى لتطكير التعميـ العالى فى ضكء المتغيرات ك المعايير العالمية

المنعقد بجامعة بنيا  23-22يناير 2099بالتعاكف مف أتحاد الجامعات العربية.

العركض التقدمية فى مجاؿ جكدة التعميـ التعالى:

 -9عركض تقديمية في كيفية أنشاء نظاـ داخمى لتكجيد الجكدة ك التأىؿ لألعتماد بمؤسسات التعميـ العالي.
 -2عركض تقديمية في كيفية كتابة الدراسة الذاتية لمؤسسات التعميـ العالي.

 -3عركض تقديمية في كيفية تكصيؼ :البرامج الدراسية بمؤسسات التعميـ العالي.
-9-3

المقررات الدراسية بمؤسسات التعميـ العالي.

 -4عركض تقديمية في كيفية صياغة :تقارير البرامج الدراسية بمؤسسات التعميـ العالي.
-9-4

تقارير المقررات الدراسية بمؤسسات التعميـ العالي.

اإلختبػارات االلكتركنيػػة بػػيف المقكمػػات كالمعكقػػات فػػي المػػؤتمر الػػدكلى لتطػكير التعمػػيـ العػػالى فػػى ضػػكء المتغيػرات ك المعػػايير العالميػػة

المنعقد بجامعة بنيا  23-22يناير 2099بالتعاكف مف أتحاد الجامعات العربية.

المشاري القكمية ك البحثية:

أ)) المشاري القكمية فى مجاؿ جكدة التعميـ العالى:
 -9الباحث الرئيسي لمشركع دعـ كانشاء مركػز ككحػدات لمقيػاس كالتقػكيـ بجامعػة مدينػة السػادات .بػدعـ مػف كحػدة إدارة مشػركعات تطػكير
التعميـ العالى  -دعـ المشركعات كانشاء مراكز لمقياس كالتقكيـ بالجامعات المصرية  ،كزارة التعميـ العالى المصرية .)2098( -

 -2الباحث الرئيسي لمشركع أنشاء نظاـ داخمي لتككيد الجكدة ك االعتماد بكمية الطب البيطرم جامعة المنكفية .ممػكؿ مػف صػندكؽ مشػركع

الجكدة ك االعتماد فى التعميـ العالي (كزارة التعميـ العالي ك البحث العممي) .ككد رقـ )(C/MEN/3/01

 -3نائب الباحث الرئيسي لمشركع تطكير تعميـ الطب البيطػرم مػف خػالؿ التػدريب اإلكمينيكػي الحقمػي بكميػة الطػب البيطػرم جامعػة المنكفيػة.
ممكؿ مف صندكؽ مشركع تطكير التعميـ العالي (كزارة التعميـ العالي ك البحث العممي) .ككد رقم ).(A-041-NO

 -4مشػػػاركا بػػػالفريؽ اإلدارم ك التنفيػػػذم لمشػػػركع التطػػػكير المسػػػتمر ك التأىػػػؿ لالعتمػػػاد ( )CIQAPبكميػػػة الطػػػب البيطػػػرل جامعػػػة
المنكفية -فرع مدينة السادات.

ب)) المشاري البحثية العممية:

 -9الباحث الرئيسي لمشركع تأثير التركيزات المختمفة مف مستخمص نبات الصبار عمػى االلتيػاب الجمػدم الصػديدم فػى الكػالب بكميػة الطػب
البيطرم جامعة مدينة السادات .ممكؿ مف جامعة مدينة السادات.

 -2نائب الباحث الرئيسي لمشركع تطبيؽ التكنكلكجيا الحيكية في تشخيص مرض حمى الثالثة أيػاـ فػي األبقػار بكميػة الطػب البيطػرم جامعػة
المنكفية .ممكؿ مف أكاديمية البحث العممي ك التكنكلكجيا( .ككد رقـ )69

 -3نائب الباحث الرئيسي لمشركع "التعرؼ عمي المفاتيح البيئية ك الكبائية لمرض السعار ك مقاكمتو في شماؿ أفريقيا ك تأثيرة عمػي جنػكب
ك غرب أكركبا" بكمية الطب البيطرم جامعة المنكفية .ممكؿ مف السكؽ األكركبية المشتركة ( .)FP6ككد رقـ
)(INCO-CT-2006-517727

جكائز التميز العممي-:
 -0جائزة أحسف بحث في الجمسة العممية ألبحاث األمراض الباطنية ك المعدية بالمؤتمر العممي الساب لكمية الطب البيطرم-
جامعة أسيكط  97نكفمبر .9996

 -2جائزة أكاديمية البحث العممي ك التكنكلكجيا في مجاؿ أمراض الماشية مف صندكؽ التأميف عمى الماشية لعاـ 2000
 -3جائزة جامعة المنكفية لمتميز العممي في مجاؿ األبحاث الزراعية لعاـ .2005

 -4جائزة أكاديمية البحث العممي ك التكنكلكجيا في مجاؿ أمراض الماشية مف صندكؽ التأميف عمى الماشية لعاـ .2007
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الجمعيات العممية-:
( )9الجمعية الطبية البيطرية المصرية (.)9989

( )2الجمعية المصرية ألطباء صحة األغذية البيطرييف (0)9990
( )3الجمعية المصرية ألمراض الماشية (0)9992
( )4الجمعية المصرية لمحياة البرية (0)9993

( )5الجمعية المصرية لمخيكؿ العربية ك أمراضيا (0)9994
( )6الجمعية المصرية ألمراض الجماؿ (0)9996

( )7الجمعية العممية المصرية لخريجي الجامعات األلمانية (.)9999

الجمعيات الدكلية:

( )8الجمعية العممية المصرية لمطفيميات البيطرية (.)2005
 -9خريج البرنامج األلماني ألعداد ىيئة التدريس الجامعية (.)9998
 -2عضك بالشبكة األلمانية المصرية العربية (.)9999

 -3عضك بالشبكة األلمانية الدكلية لمتنكع البيكلكجي (.)2009
 -4عضك بالشبكة األلمانية األفريقية لمخريجيف (.)2009

المؤتمرات العممية-:

 -5عضك بالشبكة العربية لممكاد ك النانكتكنكلكجى (.)2090

المؤتمرات الداخمية العممية:

( )9المؤتمر العممي الثاني لمجمعية المصرية ألمراض الماشية  -أسيكط  5-ديسمبر 09993
( )2المؤتمر العممي السادس لكمية الطب البيطرم-جامعة أسيكط  20 -نكفمبر 09994
( )3مؤتمر الطب البيطرم العربي الثاني ك العشركف -القاىرة  99مارس 09995

( )4المؤتمر العممي الساب لكمية الطب البيطرم-جامعة أسيكط  97نكفمبر 09996
( )5المؤتمر العممي الثاني لكمية الطب البيطرم-جامعة األسكندريو أكتكبر 09997

( )6المؤتمر العممي الثامف لكمية الطب البيطرم-جامعة أسيكط  97 -95نكفمبر 09998
( )7المؤتمر العممي الثالث لكمية الطب البيطرم-جامعة اإلسكندرية  94 – 92أكتكبر 09999
( )8المؤتمر العممي الثالث لخريجي الجامعات األلمانية -القاىرة  26 -20نكفمبر .9999
( )9المؤتمر العممي األكؿ لكمية الطب البيطرم-جامعة المنكفية  20 - 99أبريؿ 02000

( )90المؤتمر العممي الثاني لخريجي الجامعات األلمانية – سانت كاتريف 26 -20 -أكتكبر .2000
( )99المؤتمر العممي التاس لكمية الطب البيطرم-جامعة أسيكط  20 - 99نكفمبر .2000

( )92المؤتمر العممي الثالث لخريجي الجامعات األلمانية – القاىرة 29 -سبتمبر 3 -أكتكبر .2009
( )93المؤتمر العممي الثاني بكمية الطب البيطرم  -جامعة القاىرة فرع بنى سكيؼ .2009

()94

المؤتمر العممي السادس الجمعية المصرية ألمراض الماشية -كمية الطب البيطرم – جامعة أسيكط 6 -4-نكفمبر.2009

()95

المؤتمر العممي الثاني لكمية الطب البيطرم-جامعة المنكفية  24 - 23أبريؿ ( 02002منظما ك مشاركا).

()97

المؤتمر العممي األكؿ لكمية الطب البيطرم-جامعة الزقازيؽ  -فرع بنيا 4-9سبتمبر ( 2004مشاركا).

()99

المؤتمر العممي الراب لكمية الطب البيطرم-جامعة المنكفية  28- 27أبريؿ ( 02006منظما ك مشاركا).

()96

المؤتمر العممي الثالث لكمية الطب البيطرم-جامعة المنكفية  22 - 29أبريؿ ( 02004منظما ك مشاركا).

( )98المؤتمر العممي الثالث لخريجي الجامعات األ لمانية – القاىرة .2005

( )20المؤتمر العممي الخامس لخريجي الجامعات األلمانية – األقصر ك أسكاف 8-4 -ديسمبر.2006
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()29

المؤتمر الخامس لمجمعية المصرية لمتنمية ك نقؿ التكنكلكجيا (– )EDTTAبالتعاكف م مشركع التنمية الريفية بغرب النكبارية "تحديث

الصناعات الزراعية متناىية الصغر ك الصغيرة ك المتكسطة بيف الكض الراىف ك المأمكؿ 2008 /9/30 ".قاعة فارسػى  -بكميػة الزراعػة-

جامعة اإلسكندرية.

()22

المؤتمر العممي الخامس لكمية الطب البيطرم-جامعة المنكفية -فرع مدينػة السػادات تحػت شػعار "دكر الطػب البيطػرم فػى تنميػة الثػركة

الحيكانية ك الداجنة 24- 22 ".أبريؿ ( 2008منظما كمقرر لممؤتمر ك رئيس جمسة عممية).

()23
()24

المؤتمر الساب لتنمية الريؼ المصرم (المياه ك الطاقة ك التنمية الريفية) كمية اليندسة-جامعة المنكفية 95- 93 -أكتكبر 2009

المؤتمر العممي السادس لكمية الطب البيطرم-جامعة المنكفية -فرع مدينة السادات  6- 4مايك ( 2090منظما كمقرر لممؤتمر ك رئيس

جمسة عممية).

()25

المؤتمر العممي الثامف لكمية الطب البيطرم-جامعة مدينة السادات  90-7أبريؿ ( 2094رئيس جمسة عممية).

()27

المشاركة في المؤتمر اإلفريقي لمتعميـ البيطرم المدعكـ مف االتحاد اإلفريقي المنعقد بالقاىرة  ،مصر  27-26يكليك .2098

()26

المؤتمر العممي التاس لكمية الطب البيطرم-جامعة مدينة السادات  7-4أبريؿ ( 2097رئيس جمسة عممية).

الدكرات التدريبية ك كرش العمؿ العممية-:

الدكرات التدريبية ك كرش العمؿ العامة (عدد

-:)7

( )9دكرات تدريبية متعددة عمى استخدامات برامج الحاسب األلى بمركز الحاسب األلى  -كزارة الزراعة باالشتراؾ مػ المشػركع الكنػدم
(سيمارب)  9995إلى 9996.

( )2االشتراؾ في كرشة العمؿ عمػػػػى استخداـ جياز االمتصاص الذرل مف  90-26الػػػى .9996- 92 -99

( )3االش ػتراؾ فػػي كرشػػة العمػػؿ عمػػى اسػػتخداـ جيػػاز التحميػػؿ الكركمػػاتكجرافى ذك الكفػػاءة الع ػػالية مػػف  90 -99إلػػى -92 -98
09996

( )4االشتراؾ في إعداد ك تنظيـ دكرة "األساسيات ك البيكلكجيا الجزئية لكبائيات األمػراض الفيركسػية" ك التػي عقػدت بقسػـ الفيركسػات
بكمية الطب البيطرم جامعة القاىرة م قسـ طب المناطؽ الحارة ك الكبائيات بكمية الطب البيطرم جامعة برليف – ألمانيا فػي الفتػرة

مف  25 -93أكتكبر .2009

( )5دكرات تدريبية متعددة عمى استخدامات برامج الحاسب األلى بالمركز العممي لتكنكلكجيا الكمبيكتر .2009 -2000

( )6كرشة عمؿ تحت عنكاف "قرية نت ك التنمية الريفية بغرب النكبارية – أىداؼ -تعاكف -نتائج" اإلسكندرية ديسمبر20 .2007

( )7دكرة تدريبية حكؿ تطبيؽ اتفاقية التجارة الدكلية فى األنكاع الحيكانية ك النباتية البرية الميددة باألنقارض ( )CITESبجميكرية مصر
العربية.2090/9/96-94 .

الندكات ك المقاءات العممية ك التثقيفية-:

( )9ندكة "تمكث األغذية ك حماية المستيمؾ"التى عقدتيا الجمعية المصرية ألطباء صحة األغذية البيطرييف باالشػتراؾ مػ كميػة الطػب البيطػرم -
بمشتير بتاريخ 09994 -92 -26

( )2ندكة بعنكاف "محطات التربية كاإلكثار بقسـ طبفي تدعيـ الحياة البرية "التي أقيمت بالمركز الدكلي لممػؤتمرات -الػدقي -القػاىرة بتػاريخ -26
 27أبريؿ  9995ك التي أقامتيا الجمعية المصرية لمحياة البرية(0متحدثا).

( )3النػػدكة العمميػػة السػػنكية عػػف تنميػػة المػكارد الطبيعيػػة بمحطػػات التربيػػة ك اإلكثػػار التػػي أقيمػػت بحديقػػة حيػكاف الجيػػزة ك التػػي أقامتيػػا الجمعيػػة
المصرية لمحياة البرية بتاريخ  8-6أبريؿ 09996

( )4ندكة " مرض جنكف البقر " التي أقيمت بقسـ طب الحيكاف بكمية الطب البيطرم -بمشتير بتاريخ ( .9996/4/29منظما ك متحدثا).

( )5ندكة تطكير إنتاجية األغناـ التي أقاميا معيد بحكث اإلنتاج الحيكاني -قسـ بحكث األغناـ ك الماعز بالمركز الدكلي لممػؤتمرات -
القاىرة بتاريخ

 23-22أبريؿ 09996

( )6نػػدكة اليندسػػة الكراثيػػة ك اسػػتخداماتيا فػػي المجػػاالت التطبيقيػػة المختمفػػة ك التػػي عقػػدت بكميػػة الزراعػػة بمشػػتير فػػي -5-95
09996
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( )7ندكة نحك كض إستراتيجية كطنية لصكف التنكع البيكلكجي التي أقيمت بجامعة الزقازيؽ /فرع بنيا باالشتراؾ م جياز شػؤكف البيئػة -كحػدة
التنكع البيكلكجي بتاريخ09997-3-26

( )8الندكة العممية الثالثة التي أقامتيا الجمعية المصرية لمخيكؿ العربية ك أمراضيا بالتعاكف م كمية الطب البيطرم -جامعة أسيكط يػكـ االثنػيف
المكافؽ  9997-4-94تحت عنكاف الخيكؿ العربية -رعايتيا ك أمراضيا0

( )9الندكة العممية األكلى التي أقامتيا كمية الطب البيطرم -جامعة المنكفية أبريؿ .9999
( )90الندكة العممية الثانية التي أقامتيا كمية الطب البيطرم -جامعة المنكفية أكتكبر  2000تحت عنػكاف "مػرض حمػى الثالثػة أيػاـ – تشػخيص ك
عالج( ".منظما).

( )99الندكة العممية الثالثة التي أقامتيا كمية الطب البيطرم -جامعػة المنكفيػة مػايك 2009تحػت عنػكاف "مػرض جنػكف البقػر ك الحمػى القالعيػة ك
تأثيرىا عمى صحة اإلنساف ك الحيكاف( ".منظما).

( )92الندكة العممية التي أقامتيا جامعة المنكفية في مايك  2009تحت عنكاف "مرض جنكف البقر ك الحمػػػى القالعيػػة( ".متحدثا).
( )93الندكة العممية الرابعة التي أقامتيا كمية الطب البيطرم -جامعة المنصكرة مارس 2002تحت عنػػكاف " الطب البيطرم في خدمة المجتم ".

( )94الندكة العممية الرابعة التي أقامتيا كمية الطب البيطرم -جامعة المنكفية  2003تحت عنكاف "تشخيص ك عالج مشاكؿ الخصكبة ك العقـ فى
الحيكاف( ".منظما).

( )95الندكة العممية الخامسة التي أقامتيا كمية الطب البيطرم -جامعة المنكفية  .2004تحت عنكاف " األتجيات الحديثػة فػى تشػخيص ك مقاكمػة
مرض حمى الثالثة أياـ في األبقار( ".منظما كأميف عاـ لمندكة ك متحدثا).

( )96الندكة العممية التي أقامتيا جامعة المنكفية في فبراير  .2006تحت عنكاف "أنفمكن از الطيكر".

( )97الندكة العممية التي أقامتيػا كميػة الزراعػة-جامعػة األسػكندرية-فػرع دمنيػكر 2006/ 2/20تحػت عنػكاف "الجػامكس ثػركة قكميػة فػي مصػر".
(متحدثا).

( )98الندكة العممية التي أقامتيا كمية الزراعة-جامعة األسكندرية  2006/ 5/98تحت عنكاف "تنمية الثركة الحيكانية ك الداجنة فى مصر ك الدكر
األرشادل المرتقب( ".متحدثا).

( )99الندكة العممية التي أقاميا معيد الدراسػات ك البحػكث البيئيػة بجامعػة المنكفيػة  2007/ 3/95تحػت عنػكاف "صػناعة الػدكاجف المصػرية بػيف
األزمة ك التنمية".

( )20الندكة العممية السادسة التي أقامتيا كمية الطب البيطرم -جامعة المنكفية -فرع السادات  2007/ 4/98تحت عنكاف "أنفمكن از الطيكر -نظرة
مستقبمية( ".منظما كمقرر لمندكة).

( )29الندكة الدكلية التي أقامتيا كمية الطب البيطرم -جامعة اإلسكندرية باالشتراؾ م الجمعية البرازيمية لمربػي الماشػػػػػية  2007/ 9/5-4تحػت
عنكاف "تحسيف الصفات الك راثية لمماشية المصرية".

( )22ندكة عف التنكيو عف مرض الحصبة بكمية الطب البيطرم جامعة المنكفية  ( 2008/90/25منظما ك رئيسا).

( )23مشػػارؾ بػػالممتقى البيئػػي الرابػ لجامعػػة اإلسػػكندرية بعنػكاف "الكػكارث ك األزمػػات البيئيػػة -التحػػديات ك المكاجيػػة" المنعقػػد بجامعػػة
اإلسكندرية يكمى .2009 -4 -23-22

( )24الندكة العممية التي أقامتيػا كميػة الطػب البيطػرم -جامعػة المنكفيػة -فػرع السػادات  2009/ 5/5تحػت عنػكاف "أنفمػكن از الخنػازير -الكاقػ ك
حماية اإلنساف( ".منظما كمقرر لمندكة).

( )25الندكة العممية السابعة التي أقامتيا كمية الطب البيطرم -جامعة المنكفية -فرع السادات  2009/ 5/99تحت عنكاف "نحك إستراتيجية لمتحكـ
عف مرض أنفمكن از الطيكر فى مصر( ".منظما كمقرر لمندكة).

( )26النػػدكة العمميػػة التػػي أقامتيػػا كميػػة الطػػب البيطػػرم باالشػػتراؾ مػ معيػػد الدراسػػات ك البحػػكث البيئيػػة -جامعػػة المنكفيػػة -فػػرع السػػادات 7/5
 2009/تحت عنكاف "التكعية البيئية بأضرار أنفمكن از الخنازير( ".منظما كمقرر لمندكة).

( )27محاضر في ندكة عممية بعنكاف المشركع القكمى لمبتمك  -ما لو ك ما عمية بإلقاء محاضرة بعنػكاف "أىػـ أمػراض الجػامكس ك عالقتيػا بأنتػاج
األلباف ك المحكـ بمصر ".كمية الز ارراعة -جامعة األسكندرية  98ديسمبر .2097

( )28الدكرة التثقيفية لمدراسات اإلستراتيجية ك األمف القكمى المنعقدة بكمية الدفاع /أكاديمية ناصر العسكرية خالؿ  94 -90فبراير .2098

الرسائؿ العممية:
أكال :األشراؼ العممي:
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 -9رسائؿ الدكتكراه:
ـ

الدرجة

عنكاف الرسالة

التخصص

تاريخ التسجيؿ

تاريخ المنح

الجامعة المانحة

9

دكتكراه

بعض الدراسات عف حفظ أكليات الكرش

طب الحيكاف

2000/99/26

2007/4/30

بنيا

2

دكتكراه

بعض الدراسات عمى إصابات المعدة فى

طب الحيكاف

2009/99/24

2007/6/99

بنيا

3

دكتكراه

تطبيػػػؽ التقنيػػػات الجزئيػػػة عمػػػى العػػػدكل األمراض المعدية

2006/4/92

2090/90/4

المنكفية -فرع

4

دكتكراه

دراسػػػػات كبائيػػػػة عمػػػػى بعػػػػض أمػػػػراض األمراض المعدية

2006/4/92

2090/4/98

المنكفية -فرع

5

دكتكراه

دراسػػات تشخيص ػية عمػػى حػػدكث مػػرض األمراض المعدية

2008/4/92

2099/9/6

المنكفية -فرع

6

دكتكراه

تطبيػػػػؽ المكجػػػػات الفػػػػكؽ صػػػػكتية فػػػػي

طب الحيكاف

2007/99/95

2093

المنكفية -فرع

7

دكتكراه

دراسػػػػػػػات متقدمػػػػػػػة لػػػػػػػنقص النحػػػػػػػاس

طب الحيكاف

2006/4/92

2094

المنكفية -فرع

8

دكتكراه

األستخداـ الجزيئػى ك األكمينيكػى لمجامػا

طب الحيكاف

2090/99/90

--------

المنكفية -فرع

9

دكتكراه

التشخيص الجزيئى أللتيػاب الضػرع فػى األمراض المعدية

2090/99/90

2094

المنكفية -فرع

فى األغناـ

األبقار الحالبة

بفيركس ىربس الخيكؿ.9
المطثيات فى األغناـ

األجياض المعدل فى حيكانات المزرعة
تشخيص إمراض القفص الصدرم

التجريبى فى الماعز

أنيترفيركف فى المجترات الصغيرة
األبقار

 901دكتكراه

مدينة السادات
مدينة السادات
مدينة السادات
مدينة السادات
مدينة السادات
مدينة السادات
مدينة السادات

األتجاىات الحديثة لمتشػخيص ك الػتحكـ األمراض المعدية

2009/99/90

--------

فػػػػى األصػػػػػابة بمػػػػرض الييمػػػػػكنكيس ك

المنكفية -فرع
مدينة السادات

الترايككستركنجيمكزيس فى األغناـ

 991دكتكراه

دراسػػػات لعمػػػؿ خريطػػػة ك بائيػػػة لمػػػرض األمراض المعدية

2090/99/90

--------

المنكفية -فرع

 921دكتكراه

دراسػات متقدمػة عمػى طفيميػات الػدـ فػى األمراض المعدية

2090/99/90

--------

المنكفية -فرع

الحمى القالعية فى مصر
حيكانات المزرعة

مدينة السادات
مدينة السادات

 -2رسائؿ الماجستير:
ـ

الدرجة

عنكاف الرسالة

التخصص

تاريخ التسجيؿ

تاريخ المنح

الجامعة
المانحة

9

ماجستير

بعػػض الدراسػػات عػػف لقاحػػات البابيزيػػا

طب الحيكاف

9996/99/99/

/99/25

الزقازيؽ-

2

ماجستير

دراسػػات إكمينيكي ػة معمميػػة عمػػى بعػػض

طب الحيكاف

9995/99/94

/90/30

الزقازيؽ-

3

ماجستير

4

ماجستير

فى األبقار

االضػػػػػػطرابات المعديػػػػػػة المعكيػػػػػػة فػػػػػػى

9999

9999

فرع بنيا
فرع بنيا

األغناـ
دراسػػػػػة بحثيػػػػػة عمػػػػػى نقػػػػػص عنصػػػػػر

طب الحيكاف

9997/99/96

الماغنسيكـ فى الماعز
دراسة المشاكؿ التنفسية فى العجكؿ

طب الحيكاف

9995/99/94

/9/92

الزقازيؽ-

2000

فرع بنيا

2000/9/23

الزقازيؽ-
فرع بنيا

18

5

ماجستير

استخداـ حبة البركة ك بذكر الينكسػكف

طب الحيكاف

9992/92/94

/90/25

الزقازيؽ-

6

ماجستير

دراسػػػة حقميػػػة عمػػػى حمػػػى المػػػبف فػػػى

طب الحيكاف

9998/92/2

/90/29

الزقازيؽ-

7

ماجستير

بعػػض الدراسػػات عمػػى مككنػػات الكػػرش

طب الحيكاف

2009/99/29

2005/8/97

المنكفية-

8

ماجستير

كمحفزات لمنمك فى الجدياف
محافظة المنكفية

الميكركبيػػػػة ك البيككيميائيػػػػة بالجمػػػػاؿ

2000
2009

المريضة ك السميمة إكمينيكيا
مسػػػح سػػػيركلكجى لحمػػػى الثالثػػػة أيػػػاـ

فرع بنيا
مدينة

السادات
األمراض المعدية

2003/90/95

2006/3/08

بمحافظة المنكفية

المنكفية-
مدينة

السادات

9

ماجستير

دراسػػػػات عمػػػػى تػػػػأثير نقػػػػص عنصػػػػر

طب الحيكاف

2003/90 /95

2007/7/99

90

ماجستير

دراسات عمػى أنتػاج لقػاح حمػى الػكادل

األمراض المعدية

2004/90/92

2007/8/94

99

ماجستير

الككبالت عمى النكاحى الصحية لألغناـ

فرع بنيا

المنكفية-

فرع مدينة
السادات

المتصػػدع الميػػت بأسػػتخداـ لممكنتانيػػد
))IMS
دراسػػػػػػات إكمينيكيػػػػػػة ك معمميػػػػػػة عػػػػػػف

فرع مدينة
السادات

األمراض المعدية

2005/4/92

2007/7/99

اإلصابات التنفسية فى األغناـ

المنكفية-
فرع مدينة
السادات

92

ماجستير

مسػػػح سػػػػيركلكجى لمػػػػرض اإلجيػػػػاض

األمراض المعدية

2005/4/92

2007/3/92

93

ماجستير

اسػػتخداـ المكجػػات فػػكؽ الصػػكتية فػػى

طب الحيكاف

2006/4/92

2007/ 7/99

المعدل فى األبقار بمحافظة المنكفية

المنكفية-

المنكفية-

فرع مدينة
السادات

تشخيص اإلصابات الداخمية فى الكالب

المنكفية-
فرع مدينة
السادات

94

ماجستير

بعض الدراسات الكبائية لطفيميػات الػدـ

األمراض المعدية

2007/5/96

2009/7/94

95

ماجستير

دراسػػات عمػػى بعػػض الجكانػػب الكبائيػػة

األمراض المعدية

2005/4/92

/90/94

96

ماجستير

محػػاكالت لعػػزؿ ك تصػػنيؼ ك تشػػخيص

األمراض المعدية

2006/4/92

/99/99

المنكفية-

2009

فرع مدينة

2090/ 5/99

المنكفية-

فى األبقار بمحافظة المنكفية

لمرض السعار

المنكفية-

فرع مدينة
السادات

2009

المنكفية-

فرع مدينة
السادات

حمى الثالث أياـ في مصر
97

ماجستير

التقييـ االكمينيكػى السػتخدامات الغاللػة

طب الحيكاف

2008/4/92

98

ماجستير

دراسة بعض الجكانب الكبائيػة اللتيػاب

األمراض المعدية

2006/4/92

السنجابية عبر الحيكانات

السادات

فرع مدينة
السادات

الضرع فى األبقار بمحافظة المنكفية

19

2090/8/99

المنكفية-
فرع مدينة
السادات

99

ماجستير

تقيػػػػيـ بػػػػرامج التحصػػػػيف فػػػػى األبقػػػػار

األمراض المعدية

2006/4/92

2009/5 /96

20

ماجستير

تقدير تراكـ المعادف الثقيمة فى أسماؾ

طب األحياء

2006/4/92

/99/25

المنكفية-

البمطى المرباة فى مياة الصرؼ الناتجة

المائية

2090

فرع مدينة

الحالبة ك التسميف

المنكفية-

فرع مدينة
السادات

مف مدينة السادات

السادات

20

ماجستير

التقػػػيـ األكمينيكػػػى ك المعممػػػى لمخيػػػكؿ

طب الحيكاف

2009/4/98

2092/9/8

29

ماجستير

تػػػػػأثير زيػػػػػادة الكيتػػػػػكف اإلكمينيكػػػػػي ك

طب الحيكاف

2009/4/98

------

22

ماجستير

23

الرياضية.

المنكفية-

فرع مدينة
السادات

التحػػػت إكمينيكػػػي عمػػػى مسػػػتكل حالػػػة

فرع مدينة

الصػػػحة العامػػػة ك المسػػػتكل األنتػػػاجى

السادات

لقطعاف الحالب.

دراسات إكمينيكية ك معممية عمى مرض

نقػػػص الفسػػػفكر مػػػ مرجعيػػػة خاصػػػة

طب الحيكاف

------

2009/4/98

لمتغيػػػػرات الخمكيػػػػة ك طػػػػرؽ العػػػػالج ك

المنكفية-

فرع مدينة
السادات

الكقاية
ماجستير

بعػػض الدراسػػات الكبائيػػة عمػػى مػػػرض

األمراض المعدية

2009/4/98

ماجستير

دراسػػات جزيئيػػة كبائيػػة عمػػى األم ػراض

األمراض المعدية

2090/99/90

يكف فى حيكانات المزرعة

المنكفية-

المنكفية-

فرع مدينة
السادات

التنفسية فى األبقار

المنكفية-

فرع مدينة
السادات

ثانيا :تحكيـ الرسائؿ العممية:
ـ

الدرجة

9

دكتكراه

2

ماجستير

3

ماجستير

4

ماجستير

5

ماجستير

عنكاف الرسالة

التخصص

تاريخ المنح

الجامعة المانحة

دراسػػػػات إكمينيكيػػػػػة ك معمميػػػػة عمػػػػػى

طب الحيكاف

2003

القاىرة -فرع بنى

بعػػػض المشػػػاكؿ فػػػى الجمػػػاؿ كحيػػػدة

سكيؼ

السنـ
التغيػػػػػػػػرات اإلكمينيكيػػػػػػػػة ك الدمكيػػػػػػػػة

طب الحيكاف

2004/4/27

أسيكط

المصاحبة لإلصابة بالديداف الشريطية
ك األسطكانية فى األغناـ فػى محافظػة

سكىاج
بعض الدراسات عف اعتالؿ النمػك فػى

طب الحيكاف

2004

المنصكرة

األغناـ
تحميػػػؿ البػػػكؿ ككسػػػيمة مسػػػاعدة فػػػى

طب الحيكاف

تشػػػػػػخيص بعػػػػػػض أمػػػػػػراض الجيػػػػػػاز

2005

اليضمي ك التنفسي فى العجكؿ

21

دراسػػػػات إكمينيكيػػػػػة ك معمميػػػػة عمػػػػػى
اضطرابات الجيػاز البػكلي فػى المػاعز

/92/27

اإلسكندرية

طب الحيكاف

2006/6/25

أسيكط

البمدية
6

ماجستير

اختبػػار البػػر كفي ػؿ فػػى الػػدـ فػػى أبقػػار
الحميػػػب مػػػ أشػػػارة خاصػػػة لمتالزمػػػة

طب الحيكاف

2007/3/27

اإلسكندرية

البقرة الراقدة
7

ماجستير

بعػػض الدراسػػات عػػف األصػػابة البكليػػة

طب الحيكاف

/ 99/28

المنصكرة

8

ماجستير

دراسػػات تشخيصػػية حديثػػة باسػػتخداـ

طب الحيكاف

/ 3 /8

القاىرة

9

ماجستير

90

دكتكراه

فى عجكؿ التسميف

السكنار التداخمى كالمنظار الصمب في

2007
2009

الكالب.
دراسات عمى بعض اضطرابات الجياز

طب الحيكاف

2090/2/2

أسيكط

البػػػكلى فػػػي القطػػػط مػػػ اإلشػػػارة إلػػػى

التشػػخيص باسػػتخداـ المكجػػات فػػػكؽ
الصكتية.
البكؿ المدمـ فى الجامكس المصرل

طب الحيكاف

2009

بنيا

ثالثا :التحكيـ لألبحاث العممية:
ـ

عنكاف البحث

التخصص

الناشر

الجامعة

9

دراسػػات إكمينيكيػة ك معمميػػة عمػػى بعػػض المشػػاكؿ

طب الحيكاف

المؤتمر العممي الراب لكمية الطب

القاىرة-

السادات  24 - 22أبريؿ 2007

سكيؼ

2

التغيرات اإلكمينيكية ك الدمكية المصاحبة لإلصػابة

طب الحيكاف

المؤتمر العممي الراب لكمية الطب

أسيكط

فى الجماؿ كحيدة السناـ.

بالديػػداف الشػػريطية ك األسػػطكانية فػػى األغنػػاـ فػػى

البيطرم-جامعة المنكفية -مدينة

المانحة

فرع بنى

البيطرم-جامعة المنكفية -مدينة

السادات  24 - 22أبريؿ 2007

محافظة سكىاج.
3

بعض الدراسات عف اعتالؿ النمك فى األغناـ.

طب الحيكاف

4

تحميؿ البكؿ ككسيمة مساعدة فػى تشػخيص بعػض

طب الحيكاف

مجمد المؤتمر العممي الخامس لكمية
الطب البيطرم-جامعة المنكفية-

المنصكرة

فرع مدينة السادات 24 - 22
أبريؿ 2008

أمراض الجياز اليضمي ك التنفسي فى العجكؿ.

المؤتمر العممي الخامس لكمية
الطب البيطرم-جامعة المنكفية-
فرع مدينة السادات 24 - 22
أبريؿ 2008

5

خصػػائص خ ػراريج الػػبطف ك الصػػدر فػػي األبقػػار ك

طب الحيكاف

الجامكس عند الفحص بالمكجات فكؽ الصكتية
6

اسػػػتخداـ المكجػػػات فػػػكؽ الصػػػكتية فػػػي األبقػػػار ك

الجػػػامكس فػػػي حػػػاالت االنسػػػداد الحػػػاد ك المػػػزمف

طب الحيكاف

لمجياز البكلي
7

تقييـ جمطات صمامي القمب الثنائي ك الثالثي مػ

طب الحيكاف

التركيػػز عمػػى انتقػػاؿ الجمطػػات عػػف طريػػؽ الػػدـ ك

تأثيرىا عمى كبد ك كمى الماشية
8

21

جمطات صماـ الشرياف الرئكم في األبقار ك نتػائج

طب الحيكاف

اإلسكندرية

أبحاث

الفحػػص اإلكمينيكػػي ك المكجػػات فػػكؽ الصػػكتية ك
برسـ القمب الكيربائي ك الصفة التشريحية

9

بػػزؿ الكمػػى عػػف طريػػؽ الجمػػد باسػػتخداـ المكجػػات
فػػػػكؽ الصػػػػكتية مقارنػػػػة بالبػػػػذؿ بػػػػدكف اسػػػػتخداـ

طب الحيكاف

المكجات فكؽ الصكتية في الماشية
 90تقيػػيـ عناصػػر المصػػؿ البيككيميائيػػة لمتنبػػؤ بمػػدل

طب الحيكاف

استجابة األبقار الراقدة لمعالج
 99الفحص اإلكيمينيكى ك المعممى في األبقار الحالبػة

مقدمة
لترقية
أستاذ

مساعد

طب الحيكاف

المصابة بحمكضة الكرش تحت الحادة
 92تػػػأثيرات الفتػػػرة االنتقاليػػػة عمػػػى إنتػػػاج ك مككنػػػات

طب الحيكاف

المػػبف ك كزف الحي ػكاف ك مقيػػاس حالػػة الجسػػـ ك

مككنات السيرـ في األبقار الحالبة

العركض التقدمية العممية:
 -4الخدمات الطبية البيطرية في األبؿ :انتشار كالتشخيص كالعالج .كمية الطب البيطرل جامعة أبيييرك بالياباف.2092/6/93 -
 -5ما ىك الجمؿ؟ حديقة حيكاف أبيييرك بالياباف.2092/6/92 -

 -6حماية التنكع البيكلكجى بإشارة خاصة إلى حدائ ِ
ؽ الحيكانات ".كرشة عمؿ "المدرسة الصيفية بعنكاف " حماية كادارة التنػكع البيكلػكجي فػي
ِ
مداريةِ  ".جامعة جكرج أغسطس-جكتنجيف -ألمانيا مف .2009/90/4 – 2009/9/27
المنطؽ ال
 -7مرض السعار في الحيكانات.

 -8دراسات بيئية عف مأكم الخفافيش في مصر.

 -9التشخيص المعممي لمرض السعار مدعما بالتشخيص اليستكباثكلكجى.
 -90األعراض اإلكمينيكية لمرض السعار في الحيكانات.
 -99دراسة استقصاء الرؤل لمرض السعار.
 -92مرض الحمى العابرة في األبقار.

 -93عركض تقديمية في مجاؿ جكدة التعميـ مثؿ كيفية كتابة تكصيؼ المقررات ك البرامج الدراسػية ،تقػارير المقػررات ك البػرامج الدراسػية ك
الدراسة الذاتية لمؤسسات التعميـ العالي.

المرج مف داخؿ جميكرية مصر العربية:

( )9ا0د /حساـ الديف محمد عبد العزيز العطار رئيس جامعة بنيا األسبؽ ك أستاذ األمراض الباطنيػة بكميػة الطػب البيطػرم جامعػة بنيػا محمػكؿ:
+209222285877
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لألستاذ الدكتكر /ىانى يكسؼ حسف

ككيؿ كمية الطب البيطرم لشئكف التعميـ كالطالب

أستاذ األمراض الباطنية ك رئيس مجمس قسـ األمراض الباطنية ك المعدية
بكمية الطب البيطرم -جامعة مدينة السادات.

أكال :المؤلفات العممية( :عدد )93
أسـ الكتاب

ـ

تاريخ أكؿ

رقـ اإليداع

الرقـ الدكلي

طبعة
-9
-2
-3

طب ك عالج الحيكانات األليفة
Pet Animal Medicine and Therapeutics
التشخيص األكمينيكى لمحيكانات المنزلية
Pet Animals Clinical Diagnosis
طب ك عالج المجترات الصغيرة
Small Ruminant Medicine and Therapeutics

-4
-5
-6
-7

التشخيص األكمينيكى لممجترات الصغيرة
Small Ruminant Clinical Diagnosis
طب ك عالج الخيكؿ
Equine Medicine and Therapeutics
التشخيص األكمينيكى لمخيكؿ
Equine Clinical Diagnosis
طب ك عالج المجترات الكبيرة
Large Ruminant Medicine and Therapeutics

-8
-9
-90

التشخيص األكمينيكى لممجترات الكبيرة.
Large ruminant Clinical Diagnosis
طب ك عالج المجترات
Ruminant Medicine and Therapeutics
التشخيص األكمينيكى لممجترات
Ruminant Clinical Diagnosis

-99

طب ك عالج حيكانات حدائؽ الحيكاف ك الحيكانات المتكحشة
Zoo and Wild Animals Medicine and Therapeutics

-92

أطمسطب ك عالج المجترات
Atlas of Ruminant Medicine And Therapeutics
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Atlas of Equine Medicine And Therapeutics
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ثانيا :األبحاث المنشكرة

أكراؽ عممية منشكرة دكليا (عدد :)22

 -9التغيرات الييماتكلجية ك البيككيميائية التي تحػدث نتيجػة تنػاكؿ المػاعز لحبػة البركػة بػالفـ( .مجمػة الجمعيػة المصػرية األلمانيػة لعمػـ الحيػكاف
مجمد  -22-العدد األكؿ .)9997

 -2التغيرات اإلكمينيكية ك البيككيميائية المصاحبة لإلسياؿ الدمكم في الحمالف الذم يرج سببو إلى الكككسيديا.
Der Tropenlandwirt, 2000, 71,180- 185.

 -3القيمة التشخيصية كالتطبيؽ السريرم لمعالقة المستضدية بػيف داء الكمػب كفيركسػات حمػى الزئبػؽ البقػرم " ، .الممخػص المنشػكر
في الجمسة العممية التاسعة كاألربعيف لمجمعية اليابانية لمفيركلكجيا  ،أكساكا  ،الياباف  20-98 ،نكفمبر .2009

 -4عػػدكل فيػػركس البيسػػتى باألغنػػاـ كالمػػاعز :جكانػػب مػػف أجػػؿ التشػػخيص كعمػػـ الكبائيػػات .ممخػػص نشػػر فػػي جمسػػة منتػػدل أكاجػػي
الدكلي حكؿ العدكل كالحصانة  ،جزيرة أكاجي  ،ىيكغك  ،الياباف  30 ،أغسطس  2 -سبتمبر .2004
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 -5اسػػتمرار كجػػكد األجسػػاـ المضػػادة لألميػػات فػػي العجػػكؿ المكلػػكدة مػػف السػػدكد المصػػابة بشػػكؿ طبيعػػي بفيػػركس حمػػى األفيمػػكراؿ

البقرم .المؤتمر األكؿ لعمـ الفيركسات الخاص بالجمعيػة المصػرية لمفيركلكجيػا ( )ESVكالمجمػس العربػي لمدراسػات العميػا كالبحػث

العممي ( ) 7- 9 ،ACGSSRديسمبر  ، 2004جامعة القاىرة.

 -6محاكلة عالج الجماؿ كحيدة السنـ المصابة بالجرب بيالمي الصبار( .الدكرية اليابانية لطب حدائؽ الحيكاف ك الحيػاة البريػة .مجمػد-90-
العدد 906-903 :)2( -لعاـ .)2005

 -7االستقصاء التشخيصي كالكبائي لمعدكل بفيركس" " Pestivirusفػي األغنػاـ كالمػاعز فػي مصػر" 939 .االجتمػاع السػنكم لمجمعيػة
اليابانية لمعمكـ البيطرية  39-29 ،مارس  9-2 ، 2005ىيركساكا  ،كاكك-شي  ،سايتاما  ،الياباف.

 -8التقييـ الصحي لبعض مصادر المياه الجكفية بمحػافظتيف مصػريتيف " .مجمػد المػؤتمر العممػي لمجمعيػة العمميػة المصػرية لخريجػي
الجامعات األلمانية .2006-

 -9محػػاكالت حفػػظ أكليػػات الكػػرش باألغنػػاـ .الدكريػػة البيطريػة العالميػػة (( )Global Veterinariaمجمػػد -9 -العػػدد ( 96-9 :)9لعػػاـ
.)2007

 -90األعػراض اإلكمينيكيػػة ك باثكلكجيػػا الكبػػد بػػالحمالف المتغذيػػة عمػػى عالئػػؽ ناقصػػة بالككبالػػت (( )Global Veterinariaمجمػػد-2 -
العدد ( 27-22 :)9لعاـ .)2008

 -99أمداد شرح كاضح ألصحاب الحيكانات األليفة باستخداـ صكر الرسـ السطحى بأشعة أكس الثالثيػة األبعػاد( (Vet Res Commun) .مجمػد
 DOI 10.1007/s11259-008-9184-1لعاـ .)2008

 " -92حماية التنكع البيكلكجى بإشارة خاصة إلى حدائ ِ
ؽ الحيكانات ".كرشة عمؿ "المدرسػة الصػيفية بعنػكاف " حمايػة كادارة التنػكع البيكلػكجي
ِ
مداريةِ  ".جامعة جكرج أغسطس-جكتنجيف -ألمانيا مف .2009/90/4 – 2009/9/27
في المنطؽ ال

ِ
امكس الطبيعي (بكبالكس بيكبمتس) " مجمة بحكث الحيكانات التطبيقية.
 -93ال ُبعد الثنائى لممكجات الفكؽ صكتية لمقمب في الج
( )J. Appl. Anim. Res.مجمد  69-57 :37لعاـ . 2090

 -94إنشاء نقطة اليبكط المكلبية لتشخيص فيركس حمى الزئبؽ البقرم في مصر " .بدء المؤتمر الدكلي الثالث لعمـ الفيركسات  ،مركز المؤتمرات
بجامعة القاىرة  ،مصر  25-24 ،نكفمبر .2090

 -95الكجية المناعية ك الكيميائية فى الماشية المصابة بفيركس الجمد العقدم " .مجمة أساسيات الكيمياء التطبيقية.
( )J. Basic. Appl. Chem.مجمد  9رقـ  25-29 :2لعاـ .2099

 -96استخداـ أدكات التشخيص مختمفة لمطفيميات االبابسيا ك الثيمريأ في الماشية في المنكفية ،مصرParasitol Res. DOI .
 .10.1007/s00436-012-2926-6لعاـ .2092

 -97تأسيس لتيجيف نقطة النخاع لتشخيص فيركس الحمى الزائدة في البقرم في مصر )2092( .المجمة الدكلية لعمـ الفيركسات
.278 -279 :)3( 8

 -98تقييـ المختبر كالمجراة في اآلثار المثبطػة لحمػض االفكسػيديؾ عمػى طفيميػات االبابزيػا ك الثيمريػا "،Veterinary Parasitology
 .191: 1-10لعاـ .2093

" -99دراسػػات البكتريكلكجيػػة كالجزيئيػػة عمػػى كمكسػػتريديكـ بيرفػػرينجنس معزكلػػة مػػف األغنػػاـ فػػي ثػػالث محافظػػات مصػػرية " .المجمػػة
اإلفريقيػػػػػػػػػػػػػة ألبحػػػػػػػػػػػػػاث الميكركبيكلكجيػػػػػػػػػػػػػا ،المجمػػػػػػػػػػػػػد .لعػػػػػػػػػػػػػاـ ( ،)20( 90 )2096ب ،732-725 .دكم/ 90.5897 :

 AJMR2016.8023رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتج B3D4C0158699 :إيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف .0808-9996
http://www.academicjournals.org/AJMR
" -20مثبطات اإليالستيز يحفز الخاليا الممفاكية ب في الخاليا تمايز IgA - IgGالمنتجة فى الفئراف " ( 2098أبريؿ) مجمة المناعة
األكربية Eur J Immunol- doi: 10.1002 / eji.201747264

" -29االسػػتجابة التيابيػػة كالتغي ػرات البيككيميائيػػة فػػي األغنػػاـ م ػ حمكضػػة الكػػرش الحػػاد" المػػؤتمر الطبػػى البيطػػرم السػػنكم الثالػػث

كالخمسكف لكميػة الطػب البيطػرم كالتمػريض كالصػحية جامعػة تاسػكيدل  ، Tuskegeeأالبامػا  ،الكاليػات المتحػدة األمريكيػة -29

 24مارس .2098
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" -22تركيز مصؿ فيتاميف أ ك ق ،النحاس ،الزنؾ كالسيمينيكـ كعالقتيما م النتائج الصحية في الجماؿ"

(عبر اإلنترنت)Open Journal Veterinary ،8 (4): 378-385. ISSN: 2218-6050
 dx.doi.org/10.4314/ovj.v8i4.ر IDOI: http //

أكراؽ عممية منشكرة فى مؤتمرات ك دكريات محمية (عدد :)59

 -9بعض الدراسات البيككيميائية عمى مصؿ األغناـ المصابة بنقص في النحاس (دكرية البحكث الطبية البيطرية بنى سػيكؼ مجمػد  -3-العػدد -
 -2سنة .)9993

 -2البركتيف الكمى ك نمط التحميؿ الكيربي ل بركتيف مصؿ الدـ في الجامكس المصاب بااللتياب التامكرل الكخذل (المؤتمر العممي الثػاني لمجمعيػة
المصرية ألمراض الماشية-أسيكط -سنة .)9993

 -3نقص النحاس في عجكؿ الجامكس (المؤتمر العممي الثاني لمجمعية المصرية ألمراض الماشية-أسيكط -سنة .)9993

 -4دراسات لعالج الجرب في الكباش األركية (الكباش المتكحشة)( .دكرية بنيا الطبية البيطرية مجمد -4-العدد-2-لسنة .)9993

 -5دراسة كفاءة بعض خالصات النباتات الطبية في عالج اإلسياؿ البكتيرم فػي العجػكؿ (المػؤتمر العممػي السػادس بكميػة الطػب البيطػرم -جامعػة
أسيكط  22 -20نكفمبر.)9994

 -6التقييـ األكمينيكػى لنشػاط عقػار األيفكمػاؾ سػكبر ك الػدكفينكس فػي عػالج الديػداف الكبديػة فػي األغنػاـ(0المػؤتمر العممػي السػادس بكميػة الطػب
البيطرم -جامعة أسيكط  22 -20نكفمبر .)9994

 -7التقييـ األكمينيكى لعقارم األمبسميف كالكمنداميسيف م تركيزىما في دـ كلبف األبقػار المصػابة بالتيػاب الػػضرع (0مػؤتمر الطػب البيطػرم العربػي
الثاني ك العشركف -الجمعية الطبية البيطرية المصرية 23-99 -مارس .)9995

 -8التياب الضرع كمضاعفات تابعة لعدكل اإلسياؿ في قطيػ لأللبػاف( .المػؤتمر العممػي السػاب بكميػة الطػب البيطػرم -جامعػة أسػيكط 99-97
نكفمبر .)9996

 -9دراسات مناعية ك بيككيميا ئية عمى كفاءة الميفاميزكؿ ك األفرمكتيف كالثيكبيندازكؿ ضػد الديػداف المعكيػة فػي األغنػاـ( .المػؤتمر العممػي السػاب
بكمية الطب البيطرم  -جامعة أسيكط  99-97نكفمبر .)9996

 -90حدكث انحراؼ المعدة الرابعة اليسارم في مصر م اإلشارة إلى طرؽ التشخيص ك بعض التغيرات الدمكية  -البيككيميائية في األبقار( .دكرية
بنيا الطبية البيطرية مجمد  -7-العدد الثاني .)9996

 -99دراسػػات حقميػػة ك معمميػػة عمػػى بعػػض األم ػراض الطفيميػػة فػػي الحميػػر( .مػػؤتمر الطػػب البيطػػرم العربػػي الرابػ ك العشػػركف -الجمعيػػة الطبيػػة
البيطرية المصرية -القاىرة 92-8 -مايك.)9999

 -92رسـ القمب ا لكيربائي في بعض اإلصابات اإلكمينيكية بالفصيمة الخيمية( .المؤتمر العممي األكؿ بكمية الطب البيطرم  -جامعة القاىرة فرع بنى
تسكيؼ .)9999

 -93تػػأثير بعػػض الممكثػػات البيئيػػة عمػػى الحالػػة الصػػحية العامػػة ك المككنػػات البيككيميائيػػة فػػي حيكانػػات منطقػػة أبػػك قيػػر -محافظػػة اإلسػػكندرية.
(المؤتمر العممي الثالث بكمية الطب البيطرم – جامعة اإلسكندرية  94-92أكتكبر .)9999

 -94المكجات الفػكؽ صػكتية ك الكسػائؿ األخػرل فػي تشػخيص االلتيػاب الػرؤل بػالعجكؿ( .المػؤتمر العممػي الخػامس لمجمعيػة المصػرية ألمػراض
الماشية-أسيكط 30 -28-نكفمبر سنة .)9999

 -95بعض التغيرات الدمكية ك البيككيميائية لمجماؿ المصابة بالكىف في محافظة اإلسكندرية ( .دكرية مجمة أسيكط الطبية البيطرية -مجمد – 43
العدد  86لعاـ .)2000

 -96كباء الحمو العابرة في مصر خالؿ عػاـ  -9 -" .2000دراسػات إكمينيكيػة ك كبائيػة ".المػؤتمر العممػي التاسػ لكميػة الطػب البيطػرم-جامعػة
أسيكط  20 - 99نكفمبر .2000

 -97كباء الحمو العابرة في مصر خالؿ عاـ  -2 -" .2000التغيرات الدمكية ك الكيمياء األكمينكيو قبؿ ك بعد محكالت عالج األعراض المرضية".
المؤتمر العممي التاس لكمية الطب البيطرم-جامعة أسيكط  20 - 99نكفمبر .2000

 -98إضطرابات األيض المصاحبة لإلصابات ا لتمقائية اللتيػاب الصػفائح الحساسػة بالحػافر (الحمػرة) فػي خيػكؿ السػباؽ( .المػؤتمر العممػي الثػاني
بكمية الطب البيطرم  -جامعة القاىرة فرع بنى سكيؼ .)2009

25

 -99القيمة التشخيصية لرسـ القمب الكيربائي ككسيمة مسػاعدة فػي تشػخيص اإلضػطرابات األيضػية بالمػاعز( .المػؤتمر العممػي السػادس الجمعيػة
المصرية ألمراض الماشية -كمية الطب البيطرم -جامعة أسيكط 6 -4-نكفمبر.)2009

 -20بعض الدراسات عمى استسقاء الكمى أحادية الجانب في األبقار م إشارة خاصة إلى استخداـ المكجات فكؽ صكتية في التشخيص( .المؤتمر
العممي السادس الجمعية المصرية ألمراض الماشية -كمية الطب البيطرم – جامعة أسيكط 6 -4-نكفمبر .)2009

 -29االستجابة المناعية لمعجكؿ بعػد التحصػيف بمقػاح الكمػب الميػت ك إمكانيػة الحمايػة ضػد مػرض حمػى الثالثػة أيػاـ( .المػؤتمر العممػي السػادس
الجمعية المصرية ألمراض الماشية -كمية الطب البيطرم – جامعة أسيكط 6 -4-نكفمبر .)2009

 -22بعض الد راسات المتقدمة عف تسمـ الحمؿ بالماعز م مرجعية خاصة لبعض تغيرات الير مكنات ك رسـ القمب( .المؤتمر العممي الثاني لكمية
الطب البيطرم-جامعة المنكفية  24 - 23أبريؿ .)2002

 -23تأثير نقص النحاس عمى االستجابة المناعية في األغناـ المحصنة بمقاح مرض الحمى القالعية الميت( .المؤتمر العممي الثاني لكمية الطب
البيطرم-جامعة المنكفية  24 - 23أبريؿ .)2002

 -24القيمة التشخيصية لمعالقة الك راثية بيف فيػركس حمػى الثالثػة أيػاـ ك فيػركس الكمػب( .المػؤتمر العممػي الثػاني لكميػة الطػب البيطػرم-جامعػة
المنكفية  24 - 23أبريؿ .)2002

 -25المكجػػات الفػػكؽ صػػكتية لمقمػػب ك تشػػخيص التيػػاب غشػػاؼ القمػػب باألبقػػار الحالبػػة( .المػػؤتمر العممػػي الثالػػث لكميػػة الطػػب البيطػػرم-جامعػػة
المنكفية  22 - 29أبريؿ .)2004

 -26تسجيؿ حالة جسـ األغناـ ك الماعز -مقالة( .المؤتمر العممي الثالث لكمية الطب البيطرم-جامعة المنكفية  22 - 29أبريؿ .)2004
 -27عدكم األغناـ ك الماعز بفيركس البيستي .مظاىر اعتبارية في تشخيص ك كبائيػة المػرض( .المػؤتمر العممػي الثالػث لكميػة الطػب البيطػرم-
جامعة المنكفية  22 - 29أبريؿ .)2004

 -28كفاءة الصبار في عالج اإلصابات الجمدية بالحيكانات .محاكلة عالج اإلصابات الفطريػة لجمػكد العجػكؿ( .المػؤتمر العممػي األكؿ بكميػة الطػب
البيطرم  -جامعة الزقازيؽ -فرع بنيا  4-9سبتمر.)2004

 -29ضمكر العظاـ الغػذائي التجربػى فػى الكػالب الصػغيرة .دراسػات إكمينيكيػة ,بيككيميائيػة ,تصػكيرية باألشػعة كتشػريحية( .المػؤتمر العممػي األكؿ
بكمية الطب البيطرم  -جامعة الزقازيؽ -فرع بنيا  4-9سبتمر.)2004

 -30المككنات الخمكية المناعية لخمائر الكانديدا ألبيكانس ,المككف الكمى لمخمية ك الجدار الخمكم ك الغشاء البالزمػي( .مجمػة الزقػازيؽ البيطريػة
مجمد -34-العدد 79-63 :)2( -لعاـ .)2006

 -39التقيـ الصحي لبعض مصادر الميػاة الجكفيػة فػي محػافظتيف مصػريتيف .مجمػد المػؤتمر العممػي الخػامس لخريجػي الجامعػات األلمانيػة –
األقصر ك أسكاف 8-4 -ديسمبر.2006

 -32التغيرات اإلكمينيكية كالبيككيميائية ك الباثكلكجيا أثناء كباء االلتياب الجمدم الألكديمػى باألبقػار فػي مصػر ( .مجمػد المػؤتمر العممػي
الخامس لكمية الطب البيطرم (-)408 -397جامعة المنكفية -فرع مدينة السادات  24 - 22أبريؿ .)2008

 -33عزؿ فيركس حمى الثالث أياـ مف كباء عاـ  2004بمحافظة المنكفية ( .مجمد المؤتمر العممي الخامس لكمية الطػب البيطػرم-جامعػة
المنكفية -فرع مدينة السادات  24 - 22أبريؿ .)2008

 -34دراسات كبائية ك إكمينيكية عمى اإلصابات التنفسية باألغناـ  ( .مجمد المؤتمر العممي الخامس لكمية الطب البيطرم -جامعػة المنكفيػة-
فرع مدينة السادات  24 - 22أبريؿ .)2008

 -35الكجية المناعية فى الماشية المصابة بفيركس الجمد العقدم( .مجمد المؤتمر العممي السادس لكميػة الطػب البيطػرم -جامعػة المنكفيػة -فػرع
مدينة السادات  29 - 27مارس .)2090

 -36دراسات بيككيميائية ك دمكية عمػى بعػض الحػاالت اإلكمينيكيػة ك التحػت إكمينيكيػة لمجػامكس المصػاب بػنقص الفسػفكر فػى محافظػة المنكفيػة
(مجمد المؤتمر العممي السادس لكمية الطب البيطرم -جامعة المنكفية -فرع مدينة السادات  29 - 27مارس .)2090

 -37دراسات تشخيصية مقارنة عمى البابيزيا ك الثيميريا عبر الماشية بمحافظة المنكفية( .مجمد المؤتمر العممػي السػادس لكميػة الطػب البيطػرم -
جامعة المنكفية -فرع مدينة السادات  29 - 27مارس .)2090

 -38تطبيؽ المكجات فكؽ الصكتية فػي تشػخيص الكمػكل المائيػة التجريبػي فػي الكػالب( .مجمػد المػؤتمر العممػي السػادس لكميػة الطػب البيطػرم -
جامعة المنكفية -فرع مدينة السادات  29 - 27مارس .)2090
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 -39دراسة إكمينيكية ك سببية لإلصابات التنفسية باألغناـ( .مجمد المػؤتمر العممػي السػادس لكميػة الطػب البيطػرم -جامعػة المنكفيػة -فػرع مدينػة
السادات  29 - 27مارس .)2090

 -40ترسيخ التيجيف النقطى لتشخيص فيركس حمى الثالثة أياـ فى مصر( .مجمد المؤتمر الدكلى العممي الثالث لمفيركسات مركز المؤتمرات لكمية
الطب البيطرم -جامعة القاىرة 26 - 24-نكفمبر .)2090

 -49العكامػػؿ المسػػببة كعكامػػؿ االختطػػار كالتغييػرات الكيميائيػػة الحيكيػػة المرتبطػػة بإالتيػػاب الضػػرع اإلكمينيكػػي ك تحػػت اإلكمينيكػػي باألبقػػار( .مجمػػة
المنكفية البيطرية مجمد  7ص  459-444لعاـ .)2092

 -42تشػػػخيص باألشػػػعة فػػػكؽ الصػػػكتية كالبيككيميائيػػػة لمتسػػػمـ الكمػػػكم التجريبػػػي فػػػي الكػػػالب( .مجمػػػة المنكفيػػػة البيطريػػػة مجمػػػد  7ص -426
443لعاـ .)2092

 -43التصػػنيؼ الفػػردم مػػف المطثيػػة الحاطمػػة المعزكلػػة مػػف التربػػة كاألغنػػاـ الصػػحيحة ،كالمريضػػة فػػي مصػػر مػػف خػػالؿ تفاعػػؿ البممػػرة المتسمسػػؿ
(( .)PCRمجمة بنى سكيؼ البيطرية مجمد  7ص  255-247لعاـ .)2093

 -44أختبػار البركفيػػؿ فػػى المػػاعز الزريبػػى المصػػرل( .مجمػػد المػػؤتمر العممػػي الثػػامف لكميػػة الطػػب البيطػػرم -جامعػػة مدينػػة السػػادات  9 - 7أبريػػؿ
.)2094

" -45التقييـ الفسيكلكجي ك الييماتك كيميائي لحصاف السباؽ األصيؿ بعد التمريف"( ، .مجمة اإلسػكندرية لمعمػكـ البيطريػة المجمػد ،8 .العػدد ،3
 93-89 :2094لعاـ .2094

" -46تػأثير العػرؽ فػى العالمػػات الحيكيػة السػريرية كالدمكيػة كالكيمكحيكيػػة فػى الخيػكؿ الصػغيرة " )2095( .مجمػػة اإلسػكندرية لمعمػكـ البيطريػػة،
(.969 -969 )46

" -47التقييـ الميداني لثالث مطثيات تجارية متعددة التكافؤ المقاحات المستخدمة ضػد الخرفػاف إنتيركتكسػيميا " مجمػة اإلسػكندرية لمعمػكـ البيطريػة
(.60-57 :)9( 52 )2097

" -48تقييـ فعالية بعض المستخمصات العشبية في عػالج ىيمكنككسػيس األغنػاـ ".المػؤتمر العممػي التاسػ – مجمػد كميػة الطػب البيطػرم  ،جامعػة
مدينة السادات ،مصر 7-4 ،أبريؿ لعاـ (.)2097

" -49دراسات سريرية كمخبرية كعالجية حػكؿ نقػص فكسػفات الػدـ فػي الجػامكس مػ إشػارة خاصػة إلػى بعػض الجكانػب الكبائيػة" .مجمػد المػؤتمر
العممي التاس  -كمية الطب البيطرم  ،جامعة مدينة السادات ،مصر 7-4 ،أبريؿ لعاـ (.)2097

" -50تأثير مستكل مصؿ الدـ لبعض الفيتامينات كالعناصر النادرة عمى الكض المناعي لمجماؿ" .المؤتمر العممي التاس  -كمية الطػب البيطػرم ،
جامعة مدينة السادات ،مصر 7-4 ،أبريؿ لعاـ (.)2097

" -59اختالؿ الغدد الصماء في الميراف حديثة الكالدة المريضة" .المؤتمر العممي التاس  -كمية الطب البيطرم ،جامعة مدينة السادات ،مصر-4 ،
 7أبريؿ لعاـ (.)2097
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