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 .مدينة الساداتجامعة  للدراسات العليا والبحوثوكيل كلية الطب البيطري  -
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 الحالة االجتماعية: متزوج -5
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 بالتعاون القاهرة جامعة ،م1992( وسموم شرعي طب) البيطرية الطبية العلوم في الفلسفة دكتوراه -1

 :الرسالة وعنوان -ونصف عام لمدة بعثة بعد بألمانيا( Justus Liebig, Giessen) جامعة مع

 "المبيدات لبعض السمي ثراأل لتحوير الجنس يلعبه الذي الدور"

 وعنوان الرسالة: -، جامعة القاهرة  م1987سموم( طب شرعي وماجستير العلوم الطبية البيطرية ) -2

"تأثير التخزين على فاعلية بعض المبيدات الحديثة، ودراسة لمدى استمرار األثر السمي الفعال على 

 غذاء الحيوان"

 االول) القاهرة جامعة - البيطري الطب كلية ، م1983 مايو البيطرية الطبية العلوم بكالوريوس -3

 .(الدفعة على مكرر

 دمياط. –1978الشهادة الثانوية: مدرسة ناصر االعدادية الثانوية  -4

 دمياط. –1975 الثانوية االعدادية ناصر مدرسة: االعدادية الشهادة -5

 .1972الشهادة االبتدائية: مدرسة شهداء الناصرية االبتدائية  -6

 

 

 

  الوظيفة الحالية

 جامعة مدينة السادات –وكيل كلية الطب البيطري للدراسات العليا والبحوث  •

 المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة مدينة السادات •

 جامعة مدينة السادات –كلية الطب البيطريرئيس قسم الطب الشرعي والسموم ب •

 سكرتير نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة مدينة السادات •

2014-2016  

2015-2016  

2012-2016  

2014-2016  

  الوظائف السابقة  

تنمية لشئون خدمة المجتمع و مدينة الساداتوكيل كلية الطب البيطري جامعة  •

 البيئة 

2012-2014  

بكلية الطب البيطري جامعة  قائم بعمل رئيس قسم الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية •

 بجامعة مدينة السادات

2013-2014  

2012 -2010 بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة الشرعي الطبالسموم و قسم رئيس •  

2012- 2002 بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة الشرعي الطبالسموم و أستاذ •  

2002-1997 بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة الشرعي الطبمساعد السموم و أستاذ •  

1997-1992 جامعة القاهرةبكلية الطب البيطري  الشرعي الطببقسم السموم و مدرس •  

 الدرجات العلمية

 الوظائف الحالية والسابقة
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 ا الماني في الدكتوراه ابحاثبعثة الستكمال  •

• (Institute of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary 

Medicine, Justus-Liebig University, Giessen) 

1990-1992  

1992-1987 القاهرةبكلية الطب البيطري جامعة  الشرعي الطباالدوية وبقسم  مساعد مدرس •  

1987-1984 بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة الشرعي الطباالدوية و معيد بقسم •  

 

 

1) Veterinary Medical Ethics 

(Course 356) - Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University, 2006. 

2) General toxicology (Course 457)  - Faculty of Veterinary Medicine, Cairo 

University, 2007. 

3) Forensic Medicine (Course 556) - Faculty of Veterinary Medicine, Cairo 

University, 2008. 

4) Practical Forensic Medicine (Course 556) - Faculty of Veterinary Medicine, 

Cairo University, 2008. 

5) Applied Toxicology (Course 458) - Faculty of Veterinary Medicine, Cairo 

University, 2011. 

6) Practical Applied Toxicology (Course 458) - Faculty of Veterinary 

Medicine, Cairo University, 2011. 

7) Clinical Veterinary Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, University 

of Sadat City, 2012 -2016.  

8) Forensic Medicine and General Toxicology, Faculty of Veterinary 

Medicine, University of Sadat City, 2012-2016.  

9) Practical Forensic Medicine and Toxicology Part I, Faculty of Veterinary 

Medicine, University of Sadat City, 2013 -2016. 

10) Practical Forensic Medicine and Toxicology Part II, Faculty of Veterinary 

Medicine, University of Sadat City, 2013 -2016. 

 علمية كتب تأليف في المشاركة
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البيطري  الشرعي الطب  (1   2004عام  (باللغة العربية) –

2) Experimental Toxicology for Postgraduates, Faculty of Veterinary 

Medicine, Cairo University, 2002 (Single author). 

3) Veterinary Medical Terminology, Faculty of Veterinary Medicine, 

University of Sadat City, 2013 -2016 (single author). 

 

 

 

 القاهرة: ةجامعبيطري الطب كلية اللطالب مرحلة البكالوريوس بالمشاركة في تدريس المقررات التالية أوال: 

 المستوى الثالث. مقرر اداب وتقاليد مهنة الطب البيطري لطالب  -1

 .المستوى الرابعمقرر السموم العام لطالب  -2

 .المستوى الرابعالب طمقرر السموم التطبيقية ل -3

 .الخامسالمستوى مقرر الطب الشرعي لطالب  -4

طب كلية اللطالب الفرقة الرابعة بمرحلة البكالوريوس ب مقررالطب الشرعي والسمومالمشاركة في تدريس ثانيا: 

 ة مدينة السادات.جامعبيطري ال

 السادات.مقررات الدراسات العليا التالية في جامعتي القاهرة ومدينة المشاركة في تدريس ثالثا: 

 لطالب الماجستير والدكتوراه مقرر السموم العام المتقدم -1

 والدكتوراه الماجستير لطالبمقرر السموم االكلينيكية  -2

 والدكتوراه الماجستير لطالب البيئية السموم مقرر -3

 والدكتوراه الماجستير لطالب من الوجهة الطبية الشرعية السموم مقرر -4

 والدكتوراه الماجستير لطالب التشخيص المعملي للسموم مقرر -5

 الطب الشرعي والسموم )طالب ماجستير أساسي( مقرر -6

 مقرر السموم االكلينيكية )طالب دبلوم االدوية والمستحضرات البيطرية( -7

 تأليف كتب علمية )منفردا(

 التدريس واالنشطة  في مجال التخصص
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المشاركة في اعمال االمتحانات التحريرية والعملية والشفوية لطالب البكالوريوس وطالب الدراسات رابعا: 

 رة ومدينة السادات.العليا بجامعتي القاه

مرحلة البكالوريوس لطالب  سابقة الذكرللمقررات الدراسية  يةالعلم اتاالشتراك في إعداد التوصيفخامسا: 

 الدراسات العليا بجامعتي القاهرة ومدينة السادات.وطالب 

مرحلتي لسادسا: المشاركة في اعداد تقارير البرامج الدراسية للدراسات العليا وتقارير المقررات الدراسية 

 .والدراسات العليا بجامعتي القاهرة ومدينة الساداتالبكالوريوس 

 سابعا: المشاركة في اعداد الخطة البحثية للقسم.

 

 

 

1) PhD Thesis of Ahmed Soleiman (2004). Faculty of Vet. Med., Cairo University: 

• Comparative toxicological studies of some hormonally active pesticides. 

ذات النشاط الهرموني المبيداتدراسات سمية مقارنة على بعض  •  

2) MVSc Thesis of Adel Fathy (2006). Faculty of Vet. Med., Cairo University:  

• Applications of educational technology methods in Forensic Medicine and Toxicology. 

 تطبيقات طرق تكنولوجيا التعليم في الطب الشرعي  والسموم •

3) PhD Thesis of Hanem Kamal Basuni (2014). Faculty of Vet. Med., University of 

Sadat City: 

• Biochemical and molecular effects of Asparagus officinalis in cadmium –induced 

cellular injury in rats 

على االصابة الخلوية )الهليون(   سس اوفيسنالجالحيوي والجزيئى لنبات االسبرالتأثير الكيميائي  •

 الناتجة عن التسمم بالكادميوم في الجرذان 

4) MVSc Thesis of Riham Mouhmed Elsayed (2012). Faculty of Vet. Med., University 

of Sadat City: 

• Protective effects of some Egyptian medicinal plants against oxidative stress in rats. 

التأكسدى فى الجرذان اإلجهادضد   يةمصرالالطبيه  النباتات لبعضالتأثير الوقائى  •  

5) MVSc Thesis of Amira Elashry, (2013). Faculty of Vet. Med., University of Sadat 

City: 

• Pathological studies on toxicity of cadmium in rats. 

 االشراف على الرسائل العلمية
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الجرذاندراسات باثولوجية على سمية الكادميوم في  •  

6) MVSc Thesis of Doaa A. Mansour (2013). Faculty of Vet. Med., University of Sadat 

City:  

• Biochemical effect of some medicinal plants against aluminum toxicity in rats. 

الجرذان في باأللمونيوم التسمم ضد الطبية النباتات لبعض الكيميائي التأثير •  

7) MVSc Thesis of Mai Esa (2013). Faculty of Vet. Med., University of Sadat City:  

• Biochemical effect of some medical plants against nephrotoxicity in rats. 

الجرذان في الكلوي السمية ضد الطبية النباتات لبعض الكيميائى التأثير •  

8) MVSc Thesis of Hend M. Elwazzan (2013). Faculty of Vet. Med., University of Sadat 

City: 

• Biochemical effect of some medicinal plants on immunity and carcass quality in 

broilers. 

التسمين دجاج في الذبيحة وجودة المناعة على الطبية النباتات لبعض البيوكيميائي التأثير •  

9) MVSc Thesis of Manal H. Mahmoud (2013). Faculty of Vet. Med., University of 

Sadat City: 

• Biochemical effect of medical plants (oat) on growth performance in poultry. 

الدواجن في اإلنتاجي األداء على( الشوفان) طبية لنباتات البيوكيميائي التأثير •  

10) MVSc Thesis of Sara Ahmed Gaballa (2014). Faculty of Vet. Med., University of 

Sadat City:  

• Microbiological study for isolation and differentiation of Pasteurella in ducks. 

 دراسة ميكروبيولوجية لعزل وتنصيف ميكروب الباستريلال في البط  •

11) MVSc Thesis of Rasha M. Elbahloul (2014). Faculty of Vet. Med., University of 

Sadat City: 

• Microbiological study for isolation and differentiation of Pasteurella in ducks. 

التوصيف الجزيئي لميكروب العنقودي الذهبي المعزول من التهابات الضرع في االبقار  •

 في مصر

12) MVSc Thesis of Dalia Zakareya Attia (2014). Faculty of Vet. Med., University of 

Sadat City: 
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• Effect of gamma irradiation on viability and DNA profile of Staphylococcus aureus. 

 تأثير اشعاع جاما على الحيوية ومظهر الحامض النووي الخاص بالميكروب العنقودي الذهبي •

13) MVSc Thesis of Maha Salah Yaseen (2014). Faculty of Vet. Med., University of 

Sadat City: 

• Protective role of carrot oil against hepatotoxicity induced by antibiotics in male rats. 

الجرذان ذكور في الحيوية بالمضادات المحدث الكبدي التسمم ضد الجزر لزيت الوقائي الدور •  

14) MVSc Thesis of Basma Ahmed Elkhadray (2014). Faculty of Vet. Med., University 

of Sadat City: 

• Toxicological studies on some environmental pollutants. 

البيئة ملوثات بعض على سمية دراسات •  

15) MVSc Thesis of Amal Ibrahim Abdel Mageed (2014). Faculty of Vet. Med., 

University of Sadat City: 

• Studies on immune response of vectored vaccines against Newcastle disease virus. 

النيوكاسل مرض فيروس ضد المحملة للقاحات المناعية االستجابة علي دراسات •  

16) MVSc Thesis of Israa Fathy Hassan Ghareeb (2014). Faculty of Vet. Med., 

University of Sadat City: 

• Advanced studies on Avian Influenza in chickens 

الدجاج في الطيور انفلونزا مرض علي متقدمة دراسات •  

17) MVSc Thesis of Ietemad Mouhammed Salama (2014). Faculty of Vet. Med., 

University of Sadat City: 

• Advanced studies on infectious bursal disease in broiler chicken 

التسمين دجاج في فابريسى كيس التهاب مرض على متقدمة دراسات •  

18) MVSc Thesis of Hassan Mahmoud Elbougy (2014). Faculty of Vet. Med., 

University of Sadat City: 

• Molecular studies on the regulatory effects of conjugated linoleic acid on lipid 

metabolism in rats 

الجرذان في للدهون الغذائي التمثيل على المقترن اللينوليك لحمض التنظيمي الدور على جزيئية دراسات •  

19) MVSc Thesis of Heitham samir Heikal (2014). Faculty of Vet. Med., University 

of Sadat City: 

• Regulatory roles of atomoxetine on the metabolic pathways in rats 
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الجرذان في األيض مسارات على لألتوموكسيتين التنظيمي الدور •  

20) MVSc Thesis of Hala Ibrahim Elgenish (2015). Faculty of Vet. Med., University of 

Sadat City 

• Protective effect of some natural extracts against induced hepatotoxicity in rats 

نالجرزا في المستحدثة الكبدية السمية ضد الطبيعية الطبية المستخلصات لبعض الوقائي التأثير •  

21) MVSc Thesis of Doaa Abella Soliman (2015). Faculty of Vet. Med., University of 

Sadat City    

• Biochemical effect of medicinal plant against acetaminophen induced hepatotoxicity 

in rats. 

الجرزان   فى بالبارسيتامول المحدث الكبدي التسمم على طبيه لنباتات الكيميائي التأثير •  

22) MVSc Thesis of Fatima Mouhammed Ibrahim (2015). Faculty of Vet. Med., 

University of Sadat City:  

• Molecular studies on the effect of L-carnitine on some metabolic pathway on obese 

rats 

ةالبدين الفئران فى االيض مسارات بعض على رنتيناالك تاثير على الجزيئيه الدراسات •  

23) MVSc Thesis of Mohammed Sayed Seddieq (2015). Faculty of Vet. Med., 

University of Sadat City:  

• Reproductive Toxicity of an antibiotic in rats 

 السمية التناسلية ألحد المضادات الحيوية في الفئران •

   

 

 

1) MVSc Thesis of Adel Fathy (2006). Faculty of Vet. Med., Cairo University,  

)فحص ومناقشة( تطبيقات طرق تكنولوجيا التعليم في الطب الشرعي  والسموم •  

 

2) PhD Thesis of Nermin Boraey Ahmed (2013). Faculty of Vet. Med., University of Sadat 

City . 

• Evaluation of hepato- and nephrotoxicity of some environmental pollutants in rats. 

ن )عضو لجنة المطابقة(الجرذا في البيئة ملوثات لبعض والكلوية الكبدية السمية تقييم  •    

 

3) MVSc Thesis of Amira Elashry, (2013). Faculty of Vet. Med., University of Sadat City: 

• Pathological studies on toxicity of cadmium in rats. 

 فحص ومناقشة الرسائل العلمية
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()فحص ومناقشة دراسات باثولوجية على سمية الكادميوم في الجرذان •  

 

4) MVSc Thesis of Doaa A. Mansour (2013). Faculty of Vet. Med., University of Sadat 

City:  

• Biochemical effect of some medicinal plants against aluminum toxicity in rats. 

()فحص ومناقشة الجرذان في باأللمونيوم التسمم ضد الطبية النباتات لبعض الكيميائي التأثير •  

 

5) MVSc Thesis of Mai Esa (2013). Faculty of Vet. Med., University of Sadat City:  

• Biochemical effect of some medical plants against nephrotoxicity in rats. 

()فحص ومناقشة الجرذان في الكلوي السمية ضد الطبية النباتات لبعض الكيميائى التأثير •  

 

6) PhD Thesis of Hanem Kamal Basuni (2013). Faculty of Vet. Med., University of 

Sadat City: 

التأثير الكيميائي الحيوي والجزيئى لنبات االسبركس اوفيسنال على االصابة الخلوية الناتجة عن التسمم  •

 بالكادميوم في الجرذان 

2015تمت مناقشة الرسالة في  •  

7) MVSc Thesis of Farag Y. Mohamed (2015). Faculty of Vet. Med., Cairo University.  

• Studies on potential gold nanoparticles toxicity in rats. 

()فحص ومناقشة في الجرذان المحتملةدراسات على سمية جزيئات الذهب متناهية الصغر  •  

8) MVSc Thesis of Peter Azmy (2015). Faculty of Vet. Med., Cairo University.  

• Reproductive toxicity of titanium dioxide 

ومناقشة( فحص) التيتانيوم ألوكسيدالسمية التناسلية  •  

9) MVSc Thesis of Iman Helmy shatia (2016). Faculty of Vet. Med., University of Sadat 

City.  

• Biochemical effect of date seed extract on experimental hyperlipidemia in rats 

المحدث تجريبيا في دم  الدهونالتاثير الكيميائي الحيوي لمستخلص بذور البلح على زيادة تركيز  •

)فحص ومناقشة( الفئران  
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1) Journal of Veterinary Medical Journal (Giza), Faculty of Veterinary 

Medicine, Cairo University. 

2) Journal of the Veterinary Egyptian Society for Pathology and Clinical 

Pathology. 

3) Menuofyia Veterinary Journal. 

4) Journal of Sadat Veterinary Medical Journal. 

 

 

 

للترقية لدرجة أستاذ الطب الشرعي  منال شعراوي حسينتحكيم االبحاث الخاصة بالسيدة د/  (1

 جامعة بني سويف. –والسموم بكلية الطب البيطري 

 الطب أستاذ لدرجة للترقية حجازي هناء محمد رجب /د بالسيدة الخاصة االبحاث تحكيم (2

 .كفر الشيخ جامعة – البيطري الطب بكلية والسموم الشرعي

 

 

 

1) Lutz, F., Elsabbagh, H. S., Hartmann, J., Hitz, M., Jugbllut, R., Kuauter, J., Leidolf, R., 

Lindemann, H., Seeper, W., Seifert, S. and Xiong, G. (1991): Pore- forming 

Pseudomonas aeruginosa cytotoxin as a pathogenic factor. Proceedings of the 

17th Annual Meeting of the European Working Groups for Cystic Fibrosis, Copenhagen, 

Den/nark, June 17-21, Pp.: 121-131. 

2) Elsabbagh, H. S., Xiong, G. and Lutz, F. (1992): Localization of the cytotoxin gene 

in Pseudomonas aeruginosa as a contribution to study the bacterial virulence. 

German Society for Pharmacology and Toxicology. Abstracts of the 33rd Spring 

Meeting, Mainz, Germany, March 10-12. Abstract No. 75. 

3) Elsabbagh, H. S., Xiong, G. and Lutz, F. (1993): Nucleotide sequence of attp and 

cos sites of phage CTX and expression of cytotoxin in Pseudomonas aeruginosa 

PA 158. Mol. Gen. Genet., USA, 237: 421428. 

 تحكيم االبحاث للمجالت العلمية

 تحكيم االبحاث للجان العلمية الدائمة

 أبحاث علمية منشورة بالخارج
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4) Elsabbagh, H. S. and EI-Tawil, O. S. (2001): Immunotoxicity of cupravit and previcur 

fungicides in mice. Phamacol. Res., 43: 71-76. 

5) Elsabbagh, H. S., Moussa, S. Z. and El- Tawil, O. S. (2002): Neurotoxicologic 

sequelae of tributyltin intoxication in rats. Pharmacol. Res., 45: 201-206. 

6) Salem, F., Soliman, M., Elsabbagh, H. S. and Soliman, A. (2005): Reproductive 

toxicity of endocrine disrupters in obese rats. Obesity and the Regulation of 

Appetite. 17-20 November 2005, in Schloss Gluecksburg, Schleswig-Holstein, 

Germany, Vol. 153, PP: 1024. 

7) El Ballal, H. El Sabbagh, M. Abd El Gaber, A. Eisa, A. Al Gamal (2016). Protective 

Effect of N-Acetyl Cysteine and Alpha Lipoic Acid on Rats Chronically Exposed 

to Cadmium Chloride. International Journal of Animal and Veterinary Sciences. Vol:3, 

No:5, 2016, In: 18th International Conference on Veterinary Pathology, Surgery and 

Epizootiology, May 19-20, 2016, Berlin, Germany.  

 

 

1) EI-Mansoury, H. A., Wasfy, M. A., Nounou, A. H. and Elsabbagh, H. S. (1988): 

Basagran residues in soil and maize and their effects on the immunological 

status of balady rabbits. Alex. J Vet. Sci., 4: 463-474. 

2) Elsabbagh, H. S., EI-Hady, tv1. A., EI-Kholy, A. F. and EI-Behairy, A. M. (1995): Effect 

of levamisole on the immune response of buffalo calves. Bull. Fac. Phann., Cairo 

Univ., 33: 101-103.  

3) Elsabbagh, H. S. (1995): Biochemical and hematological changes in Tilapia . 

nilotica (Oreochromis niloticus) exposed to copper. Vet. Med. J, Giza, 44: 23-30. 

4) EI-Hady, M. A. and Elsabbagh, H. S. (1995): Teratogenicity of the 

organophosphorus insecticide gusathion in rats. Beni-suef Vet. Med. Res., 11: 1-

12. 

5) Elsabbagh, H. S. and EI-Hady, M. A. (1996): Immunosuppression following K-

othrine and selecron exposure in mice. Proceedings of the Third Congress of 

 أبحاث علمية منشورة بالداخل
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Toxicology in Developing Countries. Cairo, November 19-23, II: 1-8. 

6) EI-Hady, M. A. and Elsabbagh, H. S. (1996): Transplacental transfer of cadmium 

and its toxic effect on the embryo-fetal development in rats. Proceedings of the 

Third Congress of Toxicology in Developing Countries. Cairo, November 19-23, II: 309-

316. 

7) Elsabbagh, H. S., EI-Hady, M. A. and Omran, R. (1996): Subchronic oral toxicity of 

the herbicide rifit in rats. Med. J Cairo Univ., 64: 1-10. 

8) Elsabbagh, H. S. and El-Shammaa, M. A. (1997): Reproductive toxicity of cobalt to 

male mice with reference to the histological changes. Beni- Suef Vet. Med. Res., 

VII: 8-40.  

9) Elsabbagh, H. S., Moussa, S. Z. and El-Shammaa, M. A. (1997): Assessment of 

aluminum toxicity in rats. Therapeutic efficacy of some chelators. Beni- Suef Vet. 

Med. Res., VII: 212-240.  

10)  Elsabbagh, H. S. (1998): Evaluation of the mutagenic effect of hyperthermia in 

rats. Med. J Cairo Univ., 66: 1-11. 

11)  Hassan, M. S., Mohamed, F. F. and Elsabbagh, H. S. (1999): Effect of diclazurin on 

performance and immune response in rabbits. AlAzhar Med. J.., 28: 183-191. 

12)  Elsabbagh, H. S. and Essawy, G.S. (1999): Toxicity of hexavalent chromium on 

the reproductive system of immature and mature male rats. AL-Azhar Med. J. 28: 

169-181.  

13)  Elsabbagh, H. S. (1999): Protective effect of zinc on nickel chloride teratogenesis 

in rats. J. Egyp. Vet. Med. Assoc. 59: 1361-1380. 

14)  Hassan, M. S. and Elsabbagh, H. S. (2000): Significance of some markers in 

determination of wound vitality and their correlation with the age of vital wound. 

Med. J. Cairo Univ., 68 (Suppl.): 115-123.  

15)  Elsabbagh, H. S. and Morgan, A. M. (2001): Effect of late gestational exposure to 

di-n-butyl phthalate (DBP) on reproductive development and function in male 

rats. Med. J Cairo Univ., 69 (Suppl.): 91-104. 
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16)  EI-Tawil, O. S. and Elsabbagh, H. S. (2001): The significance of strontium, 

surfactant phospholipids and diatoms in the diagnosis of drowning. Med. J Cairo 

Univ., 69 (Suppl. II): 119-125. 

17)  Elsabbagh, H. S. and Moussa, S. Z. (2002): Protective effect of melatonin and N-

acetylcysteine against oxidative stress induced by endotoxin in mice. J. Egypt. 

Vet. Med. Assoc., 62: 127-143. 

 
 

1) The 17th Annual Meeting of the European Working Group for Cystic Fibrosis: "Cystic 

Fibrosis, Basic and Clinical Research". Copenhagen, Denmark, June 1 7-21, 1991.  

2) Workshop on Experimental Biology and Experimental Medical Methods: "Methods and 

Information Exchange". Justus-Liebig Universitat, Giessen, Germany, November 8-9, 

1991. 

3) The 3rd Spring Meeting of German Society for Pharmacology and Toxicology. Mainz, 

Germany, March 10-12, 1992. 

4) The 3rd Congress of Toxicology in Developing Countries: "Together for Human and 

Environmental Welfare". Cairo, November 19-23, 1995. 

5) The International Symposium- cum- Workshop: "Sustainable Agriculture and Rural 

Development in Egypt". Experiences of Egyptian Graduates from German Universities. 

Cairo, November 20-26, 1999.  

6) The International Symposium-cum-Workshop: "Environmental Pollution in Egypt. 

Consequences for Humans, Animals and Plants". Experiences of Egyptian Graduates 

from German Universities. Cairo, September 29 - October 3, 2001. 

7) Obesity and the Regulation of Appetite, in Schloss Gluecksburg, Schleswig-Holstein, 

Germany, Vol. 153, PP: 1024. Salem, F., Soliman, M., Elsabbagh, H. S.  and Soliman, 

A. (2005): Reproductive toxicity of endocrine disrupters in obese rats. 17-20 November 

2005.  

8) International toxicology conference: Risk assessment application in food matrix and 

feeds and its impact on human and animal health. Organized by toxicology and forensic 
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medicine department, Faculty of Vet. Med., Cairo University and regional center for food 

and feed, Ministry of Agriculture, Egypt; in cooperation with Environmental Protection 

Agency (EPA)m USA. 3-4 may 2015. 

9) Ethical guidelines for animal care and use in scientific research. Organized by 

institutional animal care and use committee (IACUC), Faculty of Vet. Med., USC. Nov. 

28 2015. 

 

 

1) The Scientific Annual Meeting of Society of 

Toxicology: "For a healthy environment to the egyptian child with the beginnings of the 

21st century". Cairo, April,1-3, 1998. 

2) The 2nd Annual Scientific Meeting of Forensic Medicine and Toxicology Department, 

Faculty of Medicine, Cairo University: "Drug Abuse", October 8, 1998.  

3) The 5th Scientific Annual Meeting of Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University, 

October 19-21, 1998. 

4) The 3rd Annual Scientific Meeting of Forensic Medicine and Toxicology Department, 

Faculty of Medicine, Cairo University: "Domestic Violence", November 15, 1999.  

5) The 4th Annual Scientific Meeting of Forensic Medicine and Toxicology Department, 

Faculty of Medicine, Cairo University: "Environmental Pollution: Hazards and Legal 

Aspects", November 16, 2000.  

6) The 5th Annual Scientific Meeting of Forensic Medicine and Toxicology Department, 

Faculty of Medicine, Cairo University: "Medicolegal Aspects of Transportation 

Accidents", November 8, 2001. 

7) The 11th Annual Scientific Meeting of Forensic Medicine and Toxicology Department, 

Faculty of Medicine, Cairo University: "Child abuse", November 22, 2007.  

8) The 7th Scientific Annual Meeting of Faculty of Veterinary Medicine, Minufyia 

University- Sadat branch, progressing the veterinary performance for human health 

protection and prevention of emerging diseases. April 24-27, 2012. 
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9) The 8th Scientific Annual Meeting of Faculty of Veterinary Medicine, University of 

Sadat City.  Role of Veterinary Medicine in Achieving Food Security and Protecting 

Human Health, April 7-10, 2014. 

 

 

 

 ( بعنوان: 1999) القاهرة جامعة البيطري الطب بكلية الحيوية الكيمياء بقسم ورشة عمل حضور -1

Scientific instrumentation in biochemistry and toxicology    

 ( تحت عنوان:2001) القاهرة جامعة البيطري الطب بكلية الباثولوجيا بقسم  ورشة عمل القاء محاضرة في -2

Hepatotoxicity and methods of laboratory diagnosis 

االحصاء التابع لجامعة حضور الدورة التدريبية الستخدام الحاسب االلي وتطبيقاته العلمية المختلفة بمعهد  -3

 (.2004) القاهرة

 (.2006) كنولوجي بكلية الطب البيطري جامعة القاهرةوتبمركز البي (PCRحضور دورة عن ) -4

 (.2011) كترونية بكلية الطب البيطري جامعة القاهرةليحضور ورشة عمل عن اعداد المقررات اال -5

مركز ضمان الجودة  ،المستمر للعملية التعليميةحضور ورشة عمل بعنوان: التقييم المؤسسي والتقييم  -6

 .2011مايو  .جامعة القاهرة –واالعتماد 

مركز ضمان الجودة واالعتماد   ،حضور ورشة عمل بعنوان: الزيارة الميدانية العتماد المؤسسات التعليمية -7

 .2011مايو  ،جامعة القاهرة

 جامعةفي ( SPSS) برنامج باستخدام اإلحصائية البيانات تحليل في مكثفة تدريبية دورة تنظيمحضور و -8

 28/5/2013-26 -السادات مدينة

 .2014 يوليو. السادات مدينة جامعة  المعايير القياسية للدراسات العليا.: بعنوان عمل ورشة حضور -9

. مدينة السادات جامعة (داب واخالقيات استخدام الحيوانات في البحث العلميآ):  بعنوان عمل ورشة حضور -10

 2015 نوفمبر

، أبريل تنظيم والقاء محاضرة في ورشة عمل بعنوان " الكتابة العلمية الصحيحة وتجنب االقتباس العلمي" -11

2016. 

 دورات تدريبية وورش عمل
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) السموم الفطرية  المشاركة في تحليل وفحص العينات الخاصة بمركز التحاليل والخدمات البيطريةأوال: 

 بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة. يرها(غو

 وذلك كوكيل  مدينة الساداتوضع الخطة السنوية للمشاركة المجتمعية والبيئية لكلية الطب البيطري جامعة ثانيا: 

 (.2014-2012)  للكلية لشئون المجتمع والبيئة

 :تحت عنوان التالية  تنظيم الندوات العلمية: ثالثا

وذلك عقب  19/9/2012بتاريخ  -مياه الشرب في محافظة المنوفية التحديات والرؤية المستقبلية  -1

 من الكلية مع مشاكل المجتمع المحيط. المشكلة الشهيرة في قرية صنصفط وتفاعالا 

 .15/9/2012بتاريخ  -األمراض المعدية التي تصيب األغنام والماعز  -2

 بتاريخ -بعنوان  العلمي للتبادل األلمانية الهيئة مع بالتعاون -البحثية المشاريع لكتابة المثلى الطرق -3

2/12/2012 

  11/12/2012 بتاريخ - بالسادات المدنية الحماية قسم مع بالتعاون - المنزلية والصحة السالمة -4

 24/2/2013بتاريخ  -اإليجابية وإدارة الذات  -5

 25/2/2013الخطورة وطرق المكافحة( بتاريخ  –) اإليدز   -6

غرض تدريب العاملين بالكلية ب 6/3/2013بتاريخ  -التشخيص والعالج وطرق الوقاية  -السل البقري  -7

 والطالب على مواجهة المخاطر والكوارث.

بتاريخ  -بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنوفية  –أمراض نقص المناعة وااللتهاب الكبدي الفيروسي  -8

20/3/2013 

  2013 /13/11االتجاهات الحديثة في تشخيص ومقاومة مرض الجلد العقدي في األبقار بتاريخ  -9

 : تنظيم القوافل الطبية البيطرية التالية:رابعا

 4/10/2012قافلة إلى قرية البتانون بتاريخ  -1

 أنشطة خدمة المجتمع
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 11/10/2012قافلة إلى قرية مليج بتاريخ  -2

 24/10/2013قافلة إلى قرية البتانون بتاريخ  -3

 31/10/2013قافلة إلى قرية الدبايبة بتاريخ  -4

 14/11/2013قافلة إلى قرية دنشواي بتاريخ  -5

 21/11/2013قافلة إلى قرية طه شبرا بتاريخ  -6

 : حمالت التوعية التالية:خامسا

 10/12/2012حملة توعية لمدرسة السادات اإلعدادية بتاريخ  -1

 19/12/2012حملة توعية لمدرسة عثمان بن عفان اإلعدادية بالسادات  -2

 18/11/2013حملة توعية لمدرسة جيل الثورة اإلعدادية بالسادات بتاريخ  -3

 25/11/2013حملة توعية لمدرسة عثمان بن عفان اإلعدادية بالسادات  -4

 2/12/2013حملة توعية لطالب مدرسة السادات الثانوية للبنات بتاريخ  -5

 نشرة ارشادية عن أهم الترياقات المستخدمة في عالج التسمم في الحيوانات. -6

 

وجامعة بيطري جامعة القاهرة الطب الشرعي والسموم بكلية الطب ال قسم ومقرراتالمساهمة في تطوير  -1

 .الدراسية.المعامل وتطوير المقررات وذلك بتجهيزمدينة السادات 

المشاركة في تجهيز معمل للدراسة العملية لطالب الفرقة الرابعة والدراسات العليا مع تزويده باللوحات  -2

 .التوضيحية والوسائل األخرى لإليضاح

 جامعة مدينة السادات. –المساهمة في انشاء وحدة االزمات والكوارث بكلية الطب البيطري  -3

 .السادات مدينة جامعة – البيطري الطب بكلية المساهمة في تجهيز العيادة الطبية -4

 .السادات مدينة جامعة – البيطري الطب المساهمة في انشاء وحدة الخريجين بكلية -5

 المساهمة في تخضير وتشجير مزرعة الكلية التعليمية. -6

 المساهمة في تطوير حظيرة الحيوانات الكبيرة  بمزرعة الكلية التعليمية. -7

 االعمال االنشائية والتجهيزات
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 .التعليمية الكلية بمزرعة  االغنام والماعز حظيرة تطوير في المساهمة -8

 

 

 

 أوال: كلية الطب البيطري جامعة القاهرة

 ستاذ بالقسم وكرئيس لمجلس القسم.أرعي كشعضو مجلس قسم السموم والطب ال -1

 عضو مجلس الكلية ممثالا ألساتذة قسم السموم والطب الشرعي. -2

 .كرئيس قسم السموم والطب الشرعيعضو مجلس الكلية  -3

 عضو لجنة الدراسات العليا بالكلية. -4

 عضو اللجنة الثقافية كممثل لقسم السموم والطب الشرعي. -5

 عضو وحدة ضمان الجودة بالكلية. -6

 عضو مجموعة المعايير األكاديمية بمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد. -7

 السادات مدينةثانيا: كلية الطب البيطري جامعة 

 رئيس وعضو مجلس قسم الطب الشرعي والسموم. -1

 عضو مجلس الكلية كرئيس قسم الطب الشرعي والسموم ثم كوكيل للكلية. -2

 عضو لجنة الدراسات العليا بالكلية. -3

 رئيس وعضو لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع كوكيل للكلية. -4

 عضو اللجنة الثقافية كممثل لقسم الطب الشرعي والسموم. -5

 .العالي التعليم وزارة لبعثات تحكيم عضو -6

 رئيس وحدة ضمان الجودة بالكلية. -7

 عضو لجنة المكتبات بالكلية. -8

 عضوية اللجان المتخصصة
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 .عضو لجنة المكتبات بالجامعة -9

 .البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون لجنة عضو -10

 .عضو لجنة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة -11

 .عضو لجنة صندوق دعم البحوث بالجامعة -12

 بالجامعة. 2008/  9001التنفيذية لأليزو عضو اللجنة  -13

 

 
 

 .(16/2/2013 بتاريخ 135  رقم الكلية مجلس) مراجعة ملفات االقسام العلمية لجنة عضو -1

لعليا )مجلس الكلية مرحلتى البكالوريوس والدراسات ا عضو لجنة المراجعة الداخلية لتوصيف مقررات -2

 (.16/2/2013بتاريخ  135رقم  

 .2014ملفات الكلية قبل التقدم لزيارة االعتماد االولى في ابريل مراجعة  -3

)مجلس الكلية  2016مشرف على معيار الدراسات العليا والبحوث أثناء زيارة اعادة االعتماد للكلية مارس  -4

 (.21/1/2015بتاريخ  159رقم  

 الكلية مجلس) 2016 مارس للكلية االعتماد اعادة زيارةأثناء  أعضاء هيئة التدريس معيار على مشرف -1

 (.21/1/2015 بتاريخ 159  رقم

)مجلس  2016 مارس للكلية االعتماد اعادة زيارةأثناء  البحث العلمي واالنشطة العلمية معيار على مشرف -2

 (.21/1/2015بتاريخ  159الكلية رقم  

 مجلساالمتحانية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا )المشاركة في لجان مراجعة مواصفات الورقة  -3

 (.21/1/2015بتاريخ  159مجلس الكلية رقم   - 18/6/2014 بتاريخ 152 رقم الكلية

 جامعة مدينة السادات –المشاركة في اعداد الخطة االستراتيجية لكلية الطب البيطري  -4

 السادات مدينة جامعة – البيطري الطب لكلية الدراسة الذاتية اعداد في المشاركة -5

 

التعليم جودة مجال في االنشطة  
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1) The Egyptian Society of Toxicology.  

2) The Egyptian Society of Pharmacology and Experimental Therapeutics.  

3) The Egyptian Veterinary Medical Association.  

4) The Egyptian Veterinary Medical Society of Pathology and Clinical Pathology.  

5) The Society of Physiological Sciences and Their Applications.  

6) The Egyptian Society of Analytical Chemistry. 

 عضوية الجمعيات العلمية


