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  ٣١/٥/١٩٦٦تاريخ الميالد:

  الوظيفة العلمية : استاذ المحميات الطبيعية

  .  جامعة مدينة السادات  الوظيفة االدارية :عميد معھد الدراسات و البحوث البيئية

  .١٩٩٨البيطرى من كلية الطب البيطرى جامعة القاھرة  درجة بكالريوس الطب -

درجة الماجيستير تخصص باثولوجيا عام و خاص و تشريح مرضى فى مجال الثدييات البرية من كلية الطب  -
  .١٩٩٤البيطرى جامعة القاھرة 

ة الطب البرية من كلي  درجة الدكتوراة تخصص باثولوجيا عام و خاص و تشريح مرضى فى مجال الزواحف -
  .١٩٩٩البيطرى جامعة القاھرة 

  .٢٠٠٢العلوم (علم الحيوان ) كلية العلوم جامعة القاھرة   درجة بكالريوس -

  .٢٠٠٤من كلية العلوم جامعة عين شمس   درجة دبلومة التقنيات البيولوجية -

جامعة القاھرة و   يقيةبكل من معھد الدراسات و البحوث االفر التحق لدراسة الدكتوراة الثانية و الثالثة  - 
  لظروف العمل .  و لم يكمل الدراسة٢٠٠٦ -٢٠٠٤   معھد الدراسات و البحوث البيئية جامعة عين شمس

بحديقة الحيوان بالجيزة باالضافة الى   و تولى االشراف على قطاع الرئيسيات و االفيال  عمل كطبيب بيطرى-
  .٢٠٠٥حتى   تشريح المرضىعملة كمساعد لمدير الوقاية و العالج و مسئول ال

  .٢٠٠٧حتى   الطباء حدائق الحيوان و االسماك  عضو باالتحاد االروبى -

  .٢٠١٠حتى   عمل كباحث بمركز بحوث الصحراء و تولى وحدة بيئة الحيوان الصحراوى-

ى ستشففى كل من حديقة الحيوانات الرئاسية بالقوات الجوية ، الم تولى متابعة و تدريب الكوادرالفنية  -
بمدينة نصر، مزرعة النعام بالجيش الثانى الميدانى بالقصاصين    العسكرى ، المخابرات الحربية  البيطرى

  . بحديقة الحيوان بالجيزة   باالسماعيلية و االن يتولى متابعة و تدريب الكوادرالفنية

بصفتة   بالدقى تولى االشراف على تصنيف و صيانة و تحنيط العديد من عينات المتحف الزراعى -
تصنيف و تحنيط الحيوانات البرية و شارك فى العديد من لجان الصيانة و الجرد بالمتحف و قد اھداة   خبير

  لجامعة مدينة السادات.  ) و قد اھداھم سيادتة  امتار ٣متر و ٥(  المتحف تمساحين نيلى

  يرة من مركز البحوث الزراعية .حصل على شھادة خبير الثدييات اكالت اللحوم من ادارة النظم الخب -

  تولى االشراف على انشاء العديد من حدائق الحيوانات الخاصة و كذلك مراكز اكثار الحيوانات البرية . -

  الحيوانات و الطيور البرية . نشر ستة عشر بحث دولى فى مجال امراض   -



1- Neoplasia Recorded with Macracanthorhynchus Infestation in Long –Eared 
Hedgehog 

2- A New Record for the Lynxacarus in the Egyptian Lesser Blind Mole (Spalax 
Leucodon Egyptiacus) 

3- The Aetiology, Histopathology, and Ultrastructural Features of Perianal Erythema 
(Red Anus Syndrome) in the European Eel (Anguilla anguilla) 

4- LIGHT AND TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPICAL CHANGES 
ASSOCIATED WITH GASTRITIS IN TIGER (PANTHERA TIGRIS) 

5- Pancreatic involvement in schistosomiasis rodhaini of golden hamsters 

6- Ionic conductivity studies on magnesium-based cellulose acetate polymer gel 
electrolytes 

7- PULMONARY ASPERGILLOSIS IN IMPORTED GREAT BLUE TURACO 
(CORYTHAEOLA CRISTATA) 

8- HISTOPATHOLOGICAL CHANGES ASSOCIATED WITH VARIOUS TYPES 
OF PARASITIC INFECTIONS, CAUSING MORTALITY OF MIGRATORY 
GREATER FLAMINGO, PHOENICOPTERUS RUBER ROSEUS. 

9- A retrospective analysis of mortalities in Greater Red Musk Shrews (Crocidura 
flavescens) 

10- PARASITIC PERIFOLLICULAR DERMATITIS IN THE EGYPTIAN LESSER 
BLIND MOLE RAT (Spalax leucodon egyptiacus) 

11- DUAL MYCOTIC PULMONARY GRANULOMAS CAUSED BY 
ALTERNARIA ALTERNATA AND ASPERGILLUS CANDIDUS IN THE WILD 
EGYPTIAN MOLE RAT (SPALAX LEUCODON EGYPTIACUS) 

12- Diet-Induced Visceral Gout in Imported Toco Toucans (Ramphastos toco) 

13- Hyracoidea Stress Syndrome in ROCK HYRAX (Procavia Capensis) 

14- Histopathology of the Kidney of A Rock Hyrax (Procavia capensis) with Gross 
Haematuria 

15- Morphopathological studies on the long-eared hedgehog (Hemichinus auritus) in  

 16- Parasitic infestations of long eared hedgehog (Hemichinus auritus) in EgyptEgypt 

Schistosoma rodhaini is a parasite of rodents and dogs in some parts of Africa, south 
of the Sahara (Schwetz, 1952; Derame* e et aly 1953; Berrie & Goodman, 1962; 
Nelson et al. f 1962). Occasional human infections have also been reported (Haenens 
& Santele, 1955). The only comprehensive study reported in the literature on the 



histopathology of S. rodhaini is that of Thienpont et al.(1953) in naturally infected 
dogs. Saoud  

On the pathological effects [anatomical changes in animal tissue] of some 
rodenticides [on domestic, commensal and field rodent]. 1.-the anticoagulant 
Racumin57. 

On the pathogenic effects [anatomical changes in animal tissue] of some rodenticides 
[on domestic, Commensal and field rodents]. 2.-the quick acting poisons, Crimidine 
and Zinc phosphide. 

 

 

 

 


