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 بيانات شخصية

 
 سعيد ابراهيم فتح اهلل السخاويد /  :االســــــــــــــــــم   
 م21/2/1917:  ــــــــــخ امليـالدتاريـ  

   أبناء أربعة: متـــزوج ويعـــول  الـحالة االجتمـــــاعية 

 أستاذ الفسيولوجيا : الوظيفــــــــــــــــــة  
 السـادات مدينةجــامعــة  –بقسم الفسيولوجيا                      

 (2912-9929عام معمل التحاليل المركزي بالكلية )مدير ونائب    
 بمؤسسات المعامل إعتماد و تطوير مدير الجودة بمشروع                        

 العالي ) المعمل المركزي للتشخيص الكيميائي  التعليم 

 جامعة مدينة السادات.-(ISO 17025 وأبحاث الدم

 

 جمهورية مصر العربية  – السـادات جــامعــة مدينة:  العنـــــــــــــــــــوان
 }الفاكس{ 2112222/940 –}العمل {   2193212/940:  التليفـــــــــــــــــون 

 }المحمول{ 91994002017}المنزل { 2109277/940                                
 saidfathalla@vet.usc.edu.eg:  الربيــــــــد اإللكرتوني

Saidfathalla02@gmail.com                                   
 الخبرات العامة

       تدريس علم وظائف األعضاء لطالب الدراسات العليا وطالب مرحلة البكالوريوس فسيولوجيا  -1

 حتي األن. -1992م التناسل  و التخصيب و االنضاج بالمختبر منذ عا  

 و نائب مدير عام  معمل التحليل المعملي لكل سوائل الجسم وتقييم وظائف اجهزة الجسم -2

 .(2912-2999التحاليل المركزي بالكلية )  

 للمستخلصات الطبية الحيوية و المستخلصات النباتية.  يدراسة التأثير الحيو -3       

mailto:saidfathalla@vet.usc.edu.eg
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العالي ) المعمل المركزي  التعليم بمؤسسات  لمعاملا و إعتماد تطوير مدير الجودة بمشروع-4

 جامعة مدينة السادات -(ISO 17025للتشخيص الكيميائي  وأبحاث الدم 

 .مؤتمرات علمية عالمية 0مؤتمر علمي منها  29حضور أكثر من  -2

 رسالة ماجستير و دكتوراة. 11محكم ومشرف لـ  -1           

  عالمية خارج مصر. و مؤتمرات مجالتب ثابحأ 9بحث منهم 29تم نشر  -7           

   11299999 "قومية  بقيمة و تطويرية مشروعات بحثيةخمس  1االشتراك في عدد -8           

 .مصري و نصف مليون جنيه "أحد عشر              

 
 الشهادات العملية

 

 

 م.1909مــايـــو  – فرع بنها -الزقازيقجامــعة  –البيطرية  طبية*  بكالوريوس العلـــوم ال    

 {  )وظائف األعضاء( الفسيولوجياتخصص *  ماجســـتير العلـــوم الطبيــة البيطرية }      

 م1994–فــرع بنهــا  –جــامعــة الزقــازيــق 

 { )وظائف األعضاء( الفسيولوجيا  *  دكتــوراه الفلسفـــة في العلوم الطبية البيطرية }     

 م.2999–فــرع بنهــا  –ــة الـزقازيــق جامعـ     

 م.2911 فرع السادات -جامعة المنوفية –بكلية الطب البيطري  دبلوم الدراسات العليا في الميكروبيولوجيا *    

 

 التدرج الوظيفي

 

 فرع بنها  –جـامعة الزقازيق  –بكلية الطب البيطري بمشتهر الفسيولوجيا *   معيــد بقســـم      

 م.1992اعتبـــــــارا مـــن                                                

      



 4 

 فرع بنها  –جامعة الزقازيق  –بكلية الطب البيطري الفسيولوجيا * مــدرس مســاعد بقســم       

 م.1994اعتبــــــــارا مـــــن  

 1/2999الى  19/1997* باحث زائر بجامعة تكساس تك بالواليات المتحدة من        

 فرع بنها  –جامعة الزقازيق  –بكلية الطب البيطري الفسيولوجيا * مـــدرس بقســم       

 م.2999اعتبــــــــارا مـــــن                                              

 الساداتفرع  -المنوفيةجامعة  –بكلية الطب البيطري الفسيولوجيا * أستـــاذ مشــارك بقسم       

    .2912نوفمبروحتــــى م  2991يناير 29اعتبــــــــارا مــــــن                                     

  السـادات جــامعــة مدينة –أستـــاذ بقسم الفسيولوجيا بكلية الطب البيطري *     

 م وحتــــى اآلن. 2912مبراعتبــــــــارا مــــــن نوف                                    

 
 

 
 المشارك فيها  و المشاريع البحثية  الجمعيات العلمية

 

 
 
 

 

 اتحاد نقابات المهن الطبية -المصريين النقابة العامة لألطباء البيطريين*  

 
 -عضو الجمعية المصرية لتاريخ الطب البيطري)كلية الطب البيطري*  

 مصر(-فرع السادات-المنوفية امعةج                       

 أمين عام الجمعية الخدميةألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لفرع *                    
 جامعة المنوفية -السادات                       

 -عضو جمعية العلوم الفسيولوجية وتطبيقاتها )كلية الطب البيطري*                      
 مصر( -القاهرةة امعج                        

 . السعودية لعلوم الحياةالجمعيــــة *                     

 .الجمعية المصرية لالستزراع المائي*                     
 جمعية البيئة الميكروبية واألمراض *                

                  Microbial Ecology and Disease (SOMED)   
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 0/2913-1/2911دي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة منعضو مجلس ادارة نا 

فرع  -جامعة المنوفية –بكلية الطب البيطري   QAAP عضو مشروع توكــيد الجـــودة  *

 السادات

 –بكلية الطب البيطري  CIQAP عتمـــــادلال التطوير المستمر و التاهيل * عضو مشروع 

 فرع السادات . -جامعة المنوفية

تطوير وسيلة تشخيصية سريعة و حساسة ودقيقة لتشخيص السل في " * عضو مشروع

 STDF" صندوق العلوم و التنمية التكنولوجية   الحيوانات

"أسباب النفوق المبكر في الحمالن" صندوق العلوم و التنمية  * عضو مشروع

 STDF.التكنولوجية   

ل المركزي للتشخيص العالي ) المعم التعليم بمؤسسات المعامل اعتماد و تطوير * مشروع
 (. ISO 17025الكيميائي وأبحاث الدم

 

" استخدام الفالفونويدات الطبيعية كإضافات أعالف للحيوانات"مشروع ل *الباحث الرئيسي 

 STDF.صندوق العلوم و التنمية التكنولوجية   

الحراري بجزيئات الذهب النانومترية في  تطبيقات العالج الضوئي"عضو مشروع  *

 .2919-2912الممول من مؤسسة مصر الخير  "السرطان
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 المؤتمرات و الندوات العلمية وروش العمل

 ، ومؤتمر الجمعية الطبية البيطرية المصرية، القاهرة.2991* مايو 
  ، جامعة المنوفية  –المؤتمــر العلمــي الثاني بكلية الطب البيطري بمدينة السادات ، 2992* أبريل ، 

 مصر.                   
 المؤتمر األول لكلية الطب البيطري، جامعة طنطا كفر الشيخ، مصر 2993* أبريل  
ــالث بكلية الطب البيطري بمدينة السادات  2994* أبريل   ، جامعة المنوفية  –المؤتمر العلمــي الث

 مصر.                  
  ، كلية الفسيولوجية و تطبيقاتها للعلوم، الجمعية المصرية الثالث المؤتمر العلمي 2992يوليو ،   *

 الطب البيطري، جامعة القاهرة.                  
 (.2991أبريل  27-21)مؤتمر كلية الطب البيطري، مدينة السادات، جامعة المنوفية  2991أبريل  *
 . المؤتمر العلمي الرابع الجمعية المصرية للعلوم الفسيولوجية و تطبيقاتها 2991يوليو ،  *

 جامعة  –علـي استعمال الفلوسيتوميتر بكلية الطب البيطري بمدينة السادات  2991ورشــة العمــل* 
 المنوفية                

 جامعة  –م المؤتمر العلمى الخامس بكلية الطب البيطري بمدينة السادات 2990* أبريل عام 
 المنوفية ، مصر.                

 
لعشرون للجمعية السعودية لعلوم الحياة باالشتراك مع جامعة طيبة و الذى المؤتمر العلمى الرابع و ا*

 2999ابريل  9بريل الى 7تم انعقادة فى يوم 
 .2999أغسطس  20-22نيوزيلندا  للسل البقريالخامس  الدولي في المؤتمر 2999أغسطس * 

 جامعة  –ادات م المؤتمر العلمى السادس بكلية الطب البيطري بمدينة الس2919* أبريل عام 
 المنوفية ، مصر.              

 اليونان في الفترة  ،المؤتمر الدولي الثالث والثالثون في البيئة الميكروبية في الصحة والمرض* 
 (.2919سبتمبر  19-1من              

 * المؤتمر الدولي الثالث والثالثون في البيئة الميكروبية في الصحة والمرض، اليابان
 .2911في نوفمبر             

 ( المؤتمر الدولي السنوي لجمعية الميكروبيولوجيا العامة و التطبيقيةVAAM ), ألمانيـا  –تـوبننن
 .2912مارس  10-21
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  جامعة  –بكلية الطب البيطري بمدينة السادات  بع م المؤتمر العلمى السا2912أبريل عام 
 المنوفية , مصر.               

 

 14 االجتماع السنوي ( للجمعية األلمانية للصحة وعلم األحياء الدقيقةDGHM ،في هامبورغ )
 .2912أكتوبر  3 -سبتمبر  39 ألمانيا

  جامعة بمدينة السادات          –م المؤتمر العلمى الثامن بكلية الطب البيطري2914أبريل عام
 مصر.

 أغسطس إلى  24من   ية الصحية "األغذعن " التنذية النباتية و  الندوة الدولية واالجتماع السنوي
 .الجنوبية بيونشانغ، كوريا في مركز منتجع ألبنسيا، 2912، 21

  جامعة بمدينة  –بكلية الطب البيطري م المؤتمر العلمي التاسع و الدولي الثاني2917أبريل عام
 مصر. السادات

 

 نشطة الجودةأ
 ورشة عمل عن المرشد االكاديمى. 

 

 اجع النظيرورشة عمل تمهيدية عن المر. 

 

 ورشة عمل عن الملكية الفكرية 

 

 ورشة عمل عن المراجعة الداخلية 

 

 بالكلية نائب مدير وحدة توكيد الجودة 

 

 دورة نواتج التعلم و خريطة المنهج 

 

 العالي ) المعمل  التعليم بمؤسسات المعامل تطويروإعتماد مدير الجودة بمشروع

 امعة مدينة السادات.ج-المركزي للتشخيص الكيميائي وأبحاث الدم(
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 اإلشراف علي الرسائل العلمية والتحكيم 
 

  عنوان   الرسالة
 عبد الرحيم ط.ب/ شريف محمد شوقي -1

"دراسة فسيولوجية علي التأثيرات المضادة لألكسدة لبعض اإلضافات الغذائية 
 في ذكور الفئران"

"Physiological study on the antioxidant activities of some dietary supplements in male 

rats" 

 )فسيولوجي(ماجستير -2006 -وتم منحها
 جامعة المنوفية)فرع السادات( -كلية الطب البيطري -قسم الفسيولوجيا

 إشراف
   و

 تحكيم

 علي مشهور يط.ب/ كمال عبد النب -2
 "بعض الدراسات الفسيولوجية علي تأثير البروبيوتيك في الدواجن"

"Some physiological studies on the probiotic effect in poultry " 

 )فسيولوجي(ماجستير -2005 -تسجيل
 جامعة المنوفية)فرع السادات( -كلية الطب البيطري -قسم الفسيولوجيا

 إشراف
   و

 تحكيم 

  ط ب./شريف محمد شوقي عبدالرحيم -3

 "خيليةالفصيلة الفي بعض من بويضات الو أخصاب  دراسات على نضج"

"Studies on Oocytes Maturation and Fertilization 

in some of Equine species" 
 )فسيولوجي(دكتوراة -2006 -تسجيل

 جامعة المنوفية)فرع السادات( -كلية الطب البيطري -قسم الفسيولوجيا

  2010 -وتم المنح

 إشراف
   و

 تحكيم

 ط ب./محمد عبدالعزيز محمود عبدالنني -4
 "لبويضات الجمال وحيدة السنام  ات على المقدرة التطويريةدراس "

"Studies on the Developmental Competence 
of Dromedary Camels (Camelus dromedarius) Oocytes" 

 2011وتم المنح اكتوبر -)فسيولوجي(دكتوراة -2006 -تسجيل
 فرع السادات(جامعة المنوفية) -كلية الطب البيطري -قسم الفسيولوجيا

 إشراف
   و

 تحكيم 
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 أبوعالية ط ب./إبراهيم سعيد إبراهيم -2
 "دراسة فسيولوجية علي األداء اإلنتاجي في سمك القراميط"

 2911وتم المنح اكتوبر -ماجستير )فسيولوجي( -16/5/2007-تسجيل
جامعة المنوفية)فرع السادات( -كلية الطب البيطري -قسم الفسيولوجيا  

 

 إشراف
   و

  تحكيم

 مسعود شيماء رمضان -1
 "دراسة فسيولوجية علي األداء اإلنتاجي في األرانب"

 )فسيولوجي( ماجستير -14/11/2990 تسجيل
 جامعة المنوفية)فرع السادات( -كلية الطب البيطري -قسم الفسيولوجيا

 إشراف
 تحكيم   و

23/3/
2012 

 الفقي مني أنور -7
 نتاجي في الطيور المائية"دراسة فسيولوجية علي األداء اإل 

 )فسيولوجي( ماجستير -14/11/2990 تسجيل
 جامعة المنوفية)فرع السادات -كلية الطب البيطري -قسم الفسيولوجيا

 إشراف
   و

  تحكيم

 ابراهيم سليم احمد زهران -8
 )دراسات هرمونية علي الغدة النخامية في بعض من حيوانات المزرعة( 

 فسيولوجي() ماجستير -3/2911 تسجيل
 جامعة المنوفية)فرع السادات( -كلية الطب البيطري -قسم الفسيولوجيا

 إشراف
   و

 تحكيم 

 رشا محمد عبد العظيم البهلول ط ب./ -9
  البكتريا و المناعة والفطرياتماجستير  -2009 تسجيل

 )دراسات حديثة على التشخيص و االستجابة المناعية لعدوى السل في الحيوانات(

 إشراف
   و

 تحكيم
 ابو عالية  ط ب./إبراهيم سعيد إبراهيم -10
 فسيولوجية علي ا لتكاثر في االسماك" ات"دراس

  -)فسيولوجي( دكتوراة -3/2912-تسجيل
 جامعة المنوفية)فرع السادات( -كلية الطب البيطري -قسم الفسيولوجيا

 إشراف
 تحكيم   و

 شيماء رمضان مسعود ط.ب/ -11

 ى الفصيلة الخيلية()معالجة البويضات ف
 )فسيولوجي( دكتوراة -2913 تسجيل

 السادات مدينةجامعة  -كلية الطب البيطري -قسم الفسيولوجيا

 إشراف
 تحكيم   و
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ط.ب/ عفاف أبوبكر قشطة-12  

()دراسات فسيولوجية على تأثير الموسم على االداء التناسلي في لفصيلة الخيلية  
 2911 -م المنحوت )فسيولوجي( ماجستير -2914 تسجيل

 إشراف
 تحكيم   و

ط.ب/ خلود عبد العاطي الحالج 13  
(العوامل المؤثرة على المقدرة التطورية لبويضات الجاموس)  

 2017 -وتم المنح )فسيولوجي( ماجستير -2912 تسجيل    

 إشراف
 تحكيم   و

 
 

FIELD OF INTEREST  

 

Reproductive Physiology, Environmental Physiology, , Aquaculture.  
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characteristics of Broilers 

3rd  Scientific Conference, 10-12 May 2009, Faculty of Veterinary 

Medicine,  Kafrelsheikh University, Kafrelsheikh, Egypt 

13*Biochemical and Hematological  studies on clinical and 

subclinical cases of Hypophosphatemia among Buffloes on 

Menoufia Governorat 

Univeristy, Sadat city. Minufiya Veterinary journal, Vol. 7, No. 1 

(2010), 219-229 
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14*Effect of Feed Restriction during Pregnancy on Performance 

and Productivity of New ZealandWhite Rabbit Does 

     Veterinary Medicine International, Volume 2011, Article ID 

839737, 5 pages, doi:10.4061/2011/839737 

15*Clinicopathological and Immunological Studies on Toxoids 

Vaccine as a Successful 

Alternative in Controlling Clostridial Infection in Broilers 

Anaerobe Vol. 17, Issue 6, 2011, 426-430 

16*Fish oil and selenium-vitamin E supplementation of Egyptian 

sheep and its Finnish Landrace crossbred during late pregnancy: 

1. Ewe response 

Minufiya Veterinary journal, Vol. 9, No. 1, 147:161; April 2012. 

17*Sensitive and Specific Diagnostic Assay for Detection of 

Tuberculosis in Cattle 

Global Veterinaria  8 (6): 555-564, 2012, ISSN 1992-6197 

18*Protective Effect of Dates (Phoenix dactylifera L.) and Licorice 

(Glycyrrhiza glabra) on Carbon Tetrachloride–Induced 

Hepatotoxicity in Dogs 

Global Veterinaria 9 (2): 184-191, 2012 

19* STUDIES ON THE DEVELOPMENTAL COMPETENCE OF 

CAMEL (Camelus dromedaries) OOCYTES. 

20*Abdoon A.S. Abdel-Rahman H.A., Shawki S.M., Kandil 

O.M., Fathalla S.I. (2014):Influence of follicle size, methods of 

retrieval on oocytes yield and morphology in Egyptian Jennies 

ovaries with special reference to maturation rate in vitro. Vet Res 

Commun. 2014 Dec;38(4):287-295. doi: 10.1007/s11259-014-9617-y. 

Epub 2014 Sep 17. 

21*Abdoon A. S., Fathalla S. I., Shawky S.M., Kandil O. M. a, 

Kishta A.A., Masoud S. R. (2018) In Vitro Maturation and 

Fertilization of Donkey Oocytes. Journal of Equine Veterinary 

Science (2018), https://doi.org/10.1016/j.jevs.2018.04.007 

22* Abdel-Hamid, M.S., Anis, A., Elbawab, R.H., Mohammed, A. 

B., Orabi, S. H., Fathalla, S. I. (2018) Rend. Fis. Acc. Lincei. 

https://doi.org/10.1007/s12210-018-0722-7 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdoon%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25224754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdel-Rahman%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25224754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shawki%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25224754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kandil%20OM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25224754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kandil%20OM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25224754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fathalla%20SI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25224754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25224754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25224754
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GRANTS/ AWARDS  
-QAAP Quality Assurance and Accreditation Project (Executive 
Team member) Faculty of Veterinary Medicine, Sadat city, 
Minufyia University, Egypt 2006  عضو الفريق التنفيذي لمشروع توكيد
 الجودة و االعتماد.
-Award of Menofyia University for Excellency 2008 

 

)أ.د/ مصطفى بهجت أعضاء هيئة التدريس  جائزة جامعة المنوفية لتميز -

(2990عبد العال   لعام   

معة المنوفية للنشر الدولي المتميز جائزة جا -  

"وسيلة تشخيصية دقيقة وحساسة  و سريعة  عضو الفريق البحثي  لمشروع -

 مليون جنيه مصري. 19990999بموازنة قدرها  لتشخيص السل في الحيوان"

 "أسباب النفوق في الحمالن حديثة الوالدة" عضو الفريق البحثي  لمشروع -

 عمائة و ستون ألف جنيه مصري.تس 9190999بموازنة قدرها 

" استخدام الفالفونويدات الطبيعية كإضافات أعالف للحيوانات"مشروع ل *الباحث الرئيسي 

 STDF-2018-2017-.صندوق العلوم و التنمية التكنولوجية   

تطبيقات العالج الضوئي الحراري بجزيئات الذهب النانومترية في "عضو مشروع  *

 .2919-2912سة مصر الخير الممول من مؤس" السرطان

 


