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الدرجـات العلمية الحاصـل عليها:
( )1بكررالوريوا العلرروم الطبيررة البيطريررة – كليررة الط ر البيطررر – جامعررة الارراةرة  -ينرراير
( 1990نظام حديث) بتادير عام جيد جدا .والثاني على الدفعة.
( )7ماجستير في العلوم الطبية البيطرية تخصص (جراحة وتخدير وأشعة) من جامعة الاراةرة
في 1998 /9/71
عنوان الرسالة " :دراسات عن إصابات الجلد الجراحية في المجترات"
Studies on Surgical Skin Affections in Ruminants
( )6دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية والبيطرية تخصص (جراحة وتخدير وأشعة) من جامعة
الااةرة فى7117/ 11 / 76
عنوان الرسالة " :اإلصابات الجراحية السائدة في العجول مع االهتمام بالفحص بالموجات فوق
الصوتية "
Prevalent Surgical Affections among Calves with Special Reference to
Utrasonographic Examination.

المدرسة العلمية:
جراحة و تخدير و أشعة المجترات  -الجراحة التجريبية

اللغات التى يجيدها و درجة اجادتها:
العربيــة /ممتـــاز
االنجليزية  /جيد جـدا

الحالــــة الوظيفيــــــة:
-

معيد باسم الجراحة والتخدير واألشعة – كلية الط البيطر – جامعة الااةرة اعتبارا من / 72

1999 /8وحتى .1998/ 11 / 10
 مدرا مساعد باسم الجراحة والتخدير واألشعة – كلية الط البيطر – جامعرة الاراةرة اعتبرارامن 1998 /11 / 10وحتى.7117 / 11 / 72
 مدرا باسم الجراحة والتخدير واألشعة – كلية الط البيطر – جامعة الااةرة اعتبارا من 7117/11 / 72وحتى .7112/11/72
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 أستاذ مساعد باسم الجراحة والتخدير واألشرعة – كليرة الطر البيطرر – جامعرة الاراةرة اعتبرارامن  7112/11/78و حتى .7117/11/72
 -أسررتاذ الجراحرررة والتخرردير واألشرررعة – كليرررة الطرر البيطرررر – جامعرررة الارراةرة اعتبرررارا

مرررن

 7117/11/78و حتى األن.

النشاط اإلداري:
 نائب مدير مركز جامعة القاهرة للطباعة و النشر من 7110/11/79 خبير محلى بالقوات المسلحة المصرية من  7111و حتى األن -خبير بيطرى بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية  -جامعة الدول العربية من  7110و حتى األن

األنشطة التعليمية والتطبيقية:
-

المشاركة فى تدريا مناةج الجراحة والتخدير واألشعة النظرية والعملية لطال المستويين الرابر

والخاما بكلية الط البيطر  -جامعة الااةرة.

-

المشاركة فى إعداد كت

علم الجراحة (النظرر والعملرى) المارررة علرى طرال المسرتويين الرابر

والخاما بكلية الط البيطر  -جامعة الااةرة.

-

المشاركة فى إعرداد اسرطوانات ممننطرة لمارررات الجراحرة والتخردير واألشرعة لطرال المسرتويين

الراب و الخاما

-

تدري الطال

على كيفية تشرخيص وعرالج المشركالت الجراحيرة المتررددة علرى العيرادة الخارجيرة

والداخلية لاسم الجراحة والتخدير واألشعة  -كلية الط البيطر  -جامعة الااةرة.

-

االشتراك فى العديد من الاوافل العالجية والزيارات الميدانية للمزارع والوحدات البيطرية و الار

بمحافظات (سوهاج – الفيوم  -الشرقية – الجيزة  -الق اهرة) لتردري الطرال

 -عمليرا -علرى كيفيرة

تشخيص وعالج المشكالت الجراحية فى ظروف بيئية مختلفة.
 المساةمة فى برنامج التدري الصيفى لطال السنوات النهائية فى الوحدات البيطرية وكذلك بعيرادةالاسم.
 المشاركة فى التدري العملى لطرال الدراسرات العليرا (دبلروم  -ماجسرتير  -دكتروراه) فرى ماررراتالجراحة والتخدير واألشعة.
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 -المساةمة فى حل المشكالت والعابات التى تواجه الطال

وذلرك مرن خرالل سراعات الريرادة العلميرة

والساعات المكتبية و األشراف األكاديمى.
 -المشاركة في أعمال الكنترول لطال البكالوريوا .

* الجوائـــــــــــــز:
 جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية لعام .7118-

جوائز جامعة الااةرة للنشر العلمى الدولى لعامى  7117و .7116

-

جائزة أفضل بحث علمى فى مؤتمر الط البيطر العربى التاس و العشرون عام 7111

-

جائزة افضل بحث علمى فى مؤتمر الط البيطر العربى الثامن و العشرون عام .7118

-

جائزة افضل بحث علمى فى مؤتمر الط البيطر العربى الساب و العشرون عام .7112

-

الحصرررول علرررى العديرررد مرررن الجررروائز و شرررهادات التاررردير خرررالل سرررنوات الدراسرررة بمرحلرررة

البكالوريوا فى الفترة من .1990-1989

-

نشر السيرة الذاتية ضمن موسوعة ) (Who's Who in the Worldاألمريكية بالنسرخة 67

لعام  7119كأحد أبرز الشخصيات العالمية فى المجال البيطر .

* القيام بمهمات دولية:
 الايام بدورة تدريبية للفنيين البيطريين بسرلطنة عمران و الترى تامرت بتنظيمهرا المنظمرة العربيرةللتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية خالل الفترة من  78-70أغسطا  .7110مساط -
سلطنة عمان.
 -تمت الموافاة على طلر

وزارة الزراعرة و الثرروة السرمكية بسرلطنة عمران بشرأن الايرام بردورة

تدريبية للفنيين البيطريين فى المعامالت الجراحيرة للحيروان و ذلرك فرى الفتررة مرن  17-1فبرايرر
 7119بوالية ظفار بسلطنة عمان

* عضوية الجمعيـــات العلميـــــة:
 عضو الناابة العامة لألطباء البيطريين. عضو مجلا ادارة الجمعية البيطرية المصرية لتنمية الجاموا. عضو مجلا إدارة و أمين صندوق جمعية األدوية التطبياية. عضو الجمعية المصرية لرعاية الحيوان.4

 عضو الجمعية المصرية للجراحة التجريبية. عضو الجمعية الطبية البيطرية المصرية. عضو مؤسا للجمعية البيطرية المصرية لألبر الصينية. عضو مؤسا للجمعية البيطرية المصرية لجراحة العظام (تحت التأسيا).* حضور المؤتمرات و الدورات التدريبية و ورش العمل و الندوات:
مؤتمرات خارجية:
 -عضوية اللجنة المنظمة و رئاسة جلسة علمية بالمؤتمر الدولى الثانى لعلوم الحيوان و األلبان و

الذى عقد خالل الفترة من  12 -19سبتمبر  7110بمدينة حيدر آباد  -الهند.

 -المشاركة فى المؤتمر العشرين للجمعية اإليطالية ألطباء الخيول و الذى عقد بمدينة ميالنو فى

الفترة من  9-2فبراير .7110

 المشاركة فى المؤتمر األوروبى الثانى و العشرون لطب األسنان البيطرى والمؤتمر العالمى الثانىعشر لطب األسنان البيطرى الذى نظمتة الجمعية األوروبية لطب األسنان البيطرى خالل الفترة

 73 -76مايو  7116بمدينة براغ – جمهورية التشيك

 المشاركة فى المؤتمر األوروبى الحادى و العشرون لطب األسنان البيطرى و الذى نظمتة الجمعيةاألوروبية لطب األسنان البيطرى خالل الفترة  72 -70مايو  7117بمدينة لشبونة – البرتغال

مؤتمرات داخلية:
 -المشاركة فى مؤتمر الط

البيطر

العربى التاس والعشرون و الذ

نظمتة الجمعية الطبية

البيطرية المصرية بالااةرة فى الفترة من  61 -78نوفمبر .7111
 المشاركة فى المؤتمر العلمى التاسع (الدولى األول) لكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة خاللالفترة  72-70أبريل  7112بشرم الشيخ.
 -المشاركة فى مؤتمر الط

البيطر العربى السادا والعشرون بالااةرة فى الفترة من  0إلى 2

أكتوبر . 7116
 المشاركة فى المؤتمر الدولى الثانى لاسم أمراض النساء و التوليد بكلية ط األزةر خالل الفترةمن .7111/9/17-11
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 المشاركة فى مؤتمر مستابل صناعة نال الدم العالجى و مكوناتة فى مصر و الذ تام بتنظيمةمركز الدراسات و البحوث المستابلية بجامعة الااةرة.
 المشاركة فى مؤتمر المنتجات الحيوية خالل الارن الحاد و العشرين و الذ تام بتنظيمة مركزالدراسات و البحوث المستابلية بجامعة الااةرة فى الفترة من 1999/9/73-76

دورات تدريبية:
 حضور و اجتياز الدورة التدريبية فى ادارة الفريق البحثى والتي تام بتنظيمها مركز تنمية تدراتأعضاء ةيئة التدريا فى الفترة من .7111/1/71-18
 حضور و اجتياز الدورة التدريبية فى ادارة سلوكيات المهنة فى العمل الجامعى والتي تامبتنظيمها مركز تنمية تدرات أعضاء ةيئة التدريا فى الفترة من .7111/2/79-76
 -حضور و اجتياز الدورة التدريبية فى نظم االمتحانات و تاويم الطال

والتي تام بتنظيمها مركز

تنمية تدرات أعضاء ةيئة التدريا فى الفترة من .7111/9/10-17
 -حضور و اجتياز الدورة التدريبية فى ادارة الجوان

المالية و الاانونية فى األعمال الجامعية

والتي تام بتنظيمها مركز تنمية تدرات أعضاء ةيئة التدريا فى الفترة من .7117/6/71-19
 حضور و اجتياز الدورة التدريبية فى تنظيم المؤتمرات العلمية والتي تام بتنظيمها مركز تنميةتدرات أعضاء ةيئة التدريا فى الفترة من .7111/3/11-9
 حضور و اجتياز الدورة التدريبية فى (طرق حديثة في التدريا) العلمية والتي تام بتنظيمهامركز تنمية تدرات أعضاء ةيئة التدريا فى الفترة من .7119/8/7 -7119/2/61
 حضور و اجتياز الدورة التدريبية فى (مهارات العرض الفعال) العلمية والتي تام بتنظيمها مركزتنمية تدرات أعضاء ةيئة التدريا فى الفترة من .7119/9/3-6
 حضور و اجتياز الدورة التدريبية فى (مهارات االتصال الفعال) العلمية والتي تام بتنظيمهامركز تنمية تدرات أعضاء ةيئة التدريا فى الفترة من .7119/8/76-71
 حضور و اجتياز الدورة التدريبية فى (الساعات المعتمدة) والتي تام بتنظيمها مركز تنمية تدراتأعضاء ةيئة التدريا فى الفترة من .7113/6/9-8
 حضور و اجتياز الدورة التدريبية فى (اإلدارة الفعالة لألزمات) والتي تام بتنظيمها مركز تنميةتدرات أعضاء ةيئة التدريا فى الفترة من .7113/7/16-17
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 حضور و اجتياز الدورة التدريبية فى (الكتابة العلمية و النشر الدولى) والتي تام بتنظيمها مركزتنمية تدرات أعضاء ةيئة التدريا فى الفترة من .7112/3/71-18
 حضور و اجتياز دورة إعداد المعلم الجامعي في الفترة من  7111/7/73إلى .7111/6/10 المشاركة في الدورة التدريبية ( )Auto Sutureخالل الفترة من  1992/8/77-9بكلية الطالبيطر -جامعة الااةرة.
 المشاركة في الدورة التدريبية لجراحة المناظير والتي عادت بكلية الط البيطر -جامعة الااةرةبالتعاون م جامعة المنوفية و جامعة تفتا األمريكية و جامعة ارةا الدنماركية خالل الفترة من
.1993/11/19-10

ورش العمل:
 حضور ورشة عمل تحت عنوان توصيف البرنامج و المارر الدراسى و التى نظمها مركزضمان الجودة و اإلعتماد – جامعة الااةرة يوم .7117/1/76
 حضور ورشة عمل تحت عنوان تارير المارر و البرنامج الدراسى و التى نظمها مركز ضمانالجودة و االعتماد – جامعة الااةرة يوم .7117/1/13
 حضور ورشة عمل تحت عنوان المشاركة المجتمعية و األرشاد األكاديمى و التى نظمها مركزضمان الجودة و االعتماد – جامعة الااةرة يوم .7117/1/9
 حضور ورشة عمل تحت عنوان الكتابة العلمية و العرض الفعال و التى تامت بتنظيمها كليةالط البيطر – جامعة الااةرة خالل الفترة من .7112/6/71-18

الندوات:
 المشاركة فى ندوة الحمى الاالعية :المشكلة و الحل و التى ترام بتنظيمهرا تطراع خدمرة المجتمر وتنمية البيئة بكلية الط البيطر – جامعة الااةرة.
 المشاركة فى الندوات التى عادتها جمعية علوم الحياة على الكررة األرضرية خرالل العرام الجرامعى 7117-7111بكلية الط البيطر – جامعة الااةرة.
 المشاركة فى ندوة رعاية الخيول العربية األصيلة التى تامت بتنظيمها الجمعية المصرية للرعايرةالحيوان وذلك يوم  7110/7/71بكلية الط البيطر بجامعة الااةرة.
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 المشرراركة فررى نرردوات تنميررة الجرراموا التررى تامررت بتنظيمهررا الجمعيررة البيطريررة المصرررية لتنميررةالجاموا بمحافظات الشرتية و الفيوم و بنى سويف و الاليوبية.

* المشاركة فى القوافــــــل البيطريـــــة:
 المشاركة في الاافلة البيطرية التي تامت بها كلية الطر البيطرر  -جامعرة الاراةرة لمنطارة المررجبمحافظة القاهرة يوم .7117/6/8
 -المشاركة فى الاافلة البيطرية التى تامت بها كلية الط

البيطر  -جامعة الااةرة لارية ناهيا يوم

.7117/7/76
 -المشاركة في الاافلة البيطرية التي تامت بها كلية الط

البيطر  -جامعة الااةرة لارية الكونيسة

بمحافظة الجيزة يوم .7111/17/11
 المشاركة في الاافلة البيطرية التي تامت بها الجمعية المصرية لرعاية الحيوان و مارةا كليةالط البيطر – جامعة الااةرة الى منطاة نزلة السمان فى الفترة من .7118/17/19-16
 المشاركة في الاافلة العالجية التي تام بها االتحاد العربي لجمعيات حاوق الحيوان لمنطاة الهرمفي .7118/17/19
 المشاركة في الاافلة العالجية التي تامت بها كلية الطر البيطرر  -جامعرة الاراةرة لارر محافظرةسوهاج خالل الفترة من .7113/9/77-19
 المشاركة في توافل التنمية الشراملة التري تامرت بهرا جامعرة الاراةرة بالتعراون مر محافظرة الجي زةخالل الفترة من 7119/2/61-8
 المشاركة في الاافلة العالجية التي تامت بها كلية الطر البيطرر  -جامعرة الاراةرة لارر محافظرةالفيوم خالل الفترة من 7119/6/11-8
 المشاركة في توافل التنمية الشراملة التري تامرت بهرا جامعرة الاراةرة بالتعراون مر محافظرة الجي زةخالل الفترة من 7110 /2/79-11
 المشاركة في توافرل اليروم الواحرد العالجيرة التري تامرت بهرا كليرة الطر البيطرر  -جامعرة الاراةرةلار محافظة الجيزة خالل الفترة من .7110/2/79-11
 المشاركة في الاافلة العالجية التي تامت بها كلية الطر البيطرر  -جامعرة الاراةرة لارر محافظرةالفيوم خالل الفترة من .7110/7/17-11
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 المشاركة فى الاافلة العالجية التى تامت بها كليرة الطر البيطرر  -جامعرة الاراةرة لاريرة كرداس ةخالل شهر يوليو .7116
 المشاركة في الاوافل العالجية التي تامت بها كلية الط البيطر  -جامعرة الاراةرة لارر محافظرةالجيزة خالل العام الجامعي .7116-7117
 المشاركة في الاوافل العالجية التي تامت بها كلية الط البيطر  -جامعرة الاراةرة لارر محافظرةالجيزة خالل الفترة من  7111/2/11إلى .7111/2/70
 المشرراركة فرري عررالج الحيوانررات الررواردة الررى عيررادة الجمعيررة المصرررية لحمايررة حارروق الحيرروان ومارةا ترية شبرامنت بالجيزة.

* المشاركة باألنشـــــطة الطالبيـــــــــة:
 -رائد أسرة شباب النيل بكلية الطب البيطري -جامعة القاهرة خالل العام الجامعى .7112-7113

* اإلنشـــاءات البيطــريــــة:
-

تصميم ومتابعة إنشاء مركز جراحة الحيوان التاب لمديرية الط البيطر بمحافظة الفيوم.

 -تصميم ومتابعة إ نشاء وحدة الحيوانات المنزلية التابعة لمديرية الط البيطر بمدينة الفيوم.

-

المشاركة فى اإلشراف على اعمال الصيانة و التجديدات فى تسم الجراحرة والتخردير و األشرعة

بكلية الط البيطر  -جامعة الااةرة.

* المشاركة باألنشـــــطة الجامعية:
 المتحدث الرسمى بأسم كلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة خالل الفترة من .7116-7111 -منسق اللجنة األعالمية بكلية الطب البيطرى  -جامعة القاهرة خالل الفترة من .7116-7111

 مؤسس و مدير صفحة هيئة تدريس بيطرى القاهرة على الفيس بوك و التى تم اعتمادها لتصبحصفحة رسمية للكلية فى الفترة من سبتمبر  7111الى ديسمبر .7116

 -عضو المكتب الفنى التابع ألدارة الكلية خالل الفترة من .7116-7111

 -عضو اللجنة المنظمة لإلحتفال بيوم الخريجين بالكلية عام .7116

* التحكيم لمجالت علمية دولية:
تحكيم و مراجعة أكثر من  31بحث دولي و ثالث أبحاث محلية من خالل العمل كمراجع و مساعد
رئيس تحرير العديد من المجالت العلمية الدولية و المحلية و منها:
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 مساعد رئيا تحرير و مراج للمجلة العالمية لعلوم األلبان منذ فبراير .7117http://scialert.net/eboard.php?issn=1811-9743
 مساعد رئيا تحرير و مراج لمجلة بحوث العلوم البيطرية منذ فبراير .7117http://scialert.net/eboard.php?issn=1819-1908
 مساعد رئيا تحرير و مراج للمجلة األسيوية للحيوان و العلوم البيطرية المتادمة منذ فبراير.7117
http://scialert.net/eboard.php?issn=1683-9919
 مساعد رئيا تحرير و مراج للمجلة األسيوية لعلوم الحيوان منذ فبراير .7117http://scialert.net/eboard.php?issn=1819-1878
 مساعد رئيا تحرير و مراج للمجلة األسيوية لط األمراض الجلدية منذ فبراير .7117http://scialert.net/eboard.php?issn=1996-3424
 مساعد رئيا تحرير و مراج لمجلة إ سى للعلوم البيطريةhttps://ecronicon.com/veterinary-science-editorial-panel.php
 مراج بالمجلة األوربية للط البيطر منذ يونية .7117 مساعد رئيا تحريرمجلة اآلراء البحثية في علوم الحيوان والط البيطر .http://www.roavs.com/editorial_board.htm
 مساعد رئيا تحرير المجلة الدولية ألبحاث الط الحديث و البديلhttp://www.bluepenjournals.org/ijmamr/editorial-board.php
 مساعد رئيا تحرير المجلة الدولية لبحوث العلوم البيطريةhttp://www.pakinsight.com/?ic=editorial-board&journal=110

* األبحـاث العلميـــة المنشــورة:
 تم نشر عدد  20بحث دولى فى مجالت دولية و جار نشر  3أبحاث اخر . تم نشر عدد  18بحث فى مجالت علمية محلية .جمي األبحاث موجودة على الموت اإللكترونى تم نشر عدد  9ملخصات أبحاث فى مؤتمرات دولية تم نشر عدد  9بوسترات فى مؤتمرات عالمية10

* اإلشــراف على الرسائــل العلمـــية:
اإلشراف على رسائل علمية بكلية الطب البيطرى  -جامعة القاهرة:
 المشاركة فى اإلشراف على  9رسائل ماجستير و رسالتى دكتوراة تم مناتشة أحداةما و اجازتهااإلشراف على رسائل علمية بكلية طب الفم و األسنان – جامعة عين شمس:
 المشاركة فى اإلشراف على  77رساله دكتوراة و قد تم مناقشة و إجازة  8رسائل.اإلشراف على رسائل علمية بكلية طب الفم و األسنان – جامعة قناة السويس:
 المشاركة فى اإلشراف على رسالة دكتوراةاألشراف على رسائل علمية بكلية طب الفم و األسنان – جامعة األزهر (فرع البنات):
 -المشاركة فى اإلشراف على  0رسائل دكتوراة

* أنشــطة علميـــة أخـــــرى:
 المنسق العلمى لاسم الجراحة و التخدير و األشعة بكلية الط البيطر  -جامعة الااةرة -المشاركة في تدري

االطباء البيطريين من خالل الدورات التى ينظمها تسم الجراحة والتخدير و

األشعة بكلية الط البيطر  -جامعة الااةرة.
 -المشاركة في تدري

االطباء البيطريين على العمليات الجراحية من خالل برامج الهيئة

العامة للخدمات البيطرية.
 تدري األطباء البيطريين بمحافظة الفيوم علي بعض العمليات الجراحية. اإلشراف على وحدة انتاج األلبان الخاصة باسم الجراحة والتخدير و األشعة بكلية الطالبيطر  -جامعة الااةرة و تنميتها من حيوان واحد الى  17حيوان.
 اإلشـراف األكاديمى على و حدة الحيوانات المنزلية التابعة لمديرية الط البيطر بالفيـوم. اإلشـراف األكاديمى على مركز جراحة الحيوان التاب لمديرية الط البيطر بالفيــوم. المشاركة في ورشة العمل السادسة في مجال الماشية تحن عنوان (نحو صحة تناسلية وإنتاجية عالية لماشية اللبن) والتي نظمتها مركز التحاليل و الدراسات التطبياية البيطرية بالكلية.
 -الايام بتاييم مشروع رأا ماشية ألم األيتام الخاص بجمعية دار األورمان بالجيزة.

* النشـــــاط اإلعالمــــــى:
التليفزيون:
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 تسجيل حلاة لاناة المنارة بمناسبة الحصول على جائزة الدولة التشجيعية للحديث عن السيرةالذاتية و أةم األبحاث المنشورة.
 تسجيل حلاة من برنامج سؤال برئ الخاص باألطفال باناة األسرة و الطفل عن األغناماذيعت فى .7116/17/17
 تسجيل حلاة من برنامج سؤال برئ الخاص باألطفال باناة األسرة و الطفل عن الماعزاذيعت فى .7110/1/79
 تسجيل فارة لبرنامج الااةرة اليوم باناة اوربيت عن الكال الضالة وكيفية مااومتها بإستخدامعمليات التعايم .أذيعت فى .7110/2/19
 المشاركة فى الفترة المفتوحة لاناة (  ) Modern TVعلى الهواء لمدة ساعة للتحدث عنالرعاية البيطرية للحيوانات المنزلية والرد على اسئلة المشاةدين و ذلك يوم .7112/3/1
 تسجيل حلاة من فارة بورترية ببرنامج ةذا الصباح باناة الجزيرة األخبارية عن جراحاتالتجميل البيطرية وذلك يوم . 7112/8/76

اإلذاعـــة:
 تسجيل حلاة ألذاعة شمال الصعيد عن الجراحة البيطرية وذلك بمناسربة تيرام السريد محرافظ الفيرومبافتتاح مركز جراحة الحيوان بالفيوم عام . 7116

الصحافة:
 مراسلة جريدة التعاون الصادرة عن مؤسسة األةرام بشكل دور لنال أخبار الكلية الهامة وأةم األحداث بها للرأ العام .7116-7111
 إجراء حوار لجريدة األخبار بمناسبة الفوز بجائزة الدولة التشجيعية للحديث عن السيرةالذاتية و أةم األبحاث فى  11ديسمبر .7119
 -كتابة مااالت شهرية علمية بمجلة صحة باعداد اشهر اغسطا  7112و فبراير و مايو

.7118
 إجراء حوار لصحيفة المساء األسبوعية فى  7111/9/1بعنوان ةوايات مجنونة ..الصاور والثعابين و التماسيح و الارود ..ضيوف جدد على البيوت المصرية.
12

 إجراء حوار لصحيفة المساء فى  7116/0/16بعنوان ( الحيوانات والطيور  ..ضحايا ابرياءفى حر العراق).
 إجراء حوار لصحيفة األةرام فى  7116/9/12بعنوان ( توصيات ندوة تنمية الجاموا ). -إجراء حوار لمجلة الشبا

الصادرة من مؤسسة األةرام عن دور الطبي

البيطر

فى

المجتم عدد يناير .7112
 -كتابة مااالت شهرية علمية بمجلة صحة باعداد اشهر اغسطا  7112و فبراير و مايو

.7118
 -كتابة العديد من المااالت العلمية لبعض الموات األلكترونية مثل موت دكتور مصر.

* السفر للخارج:
-

تررم زيررارة العديررد مررن الرردول و منهررا البرتنررال  -إيطاليررا  -التشرريك  -الهنررد  -النمسررا  -تركيررا -

سلطنة عمان  -اإلمارات العربية المتحدة
تحريرا فى .2014 /20 /02
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