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رسالة ماجستير ودكتوراه في كليات الطب البيطري والبشري والعلوم  133وخالل هذه الفترة تم اإلشراف على 

 كتاب تابعها على صفحات 16بحث و 271في جامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق واألزهر وتم نشر 

 top 0.5%)% 0.5ليتربع علي قمة  باحثا من مختلف دول العالم كما هو مسجل في جوجل 13163 االنترنت  
جوازات سفر  10أكثر من  طوال هذه المسيرة استهلكو  بحثا 80موقع سكوبس يوجد للدكتور رفاعي  وفي

عادي وخاص في زيارة مختلف دول العام من النرويج شماال حتى جنوب إفريقيا جنوبا ومن أفغانستان شرقا 

ركا في مؤتمرات وندوات وورش عمل علمية وخبيرا لمنظمات تحتى الواليات المتحدة األمريكية غربا مش

 املين بهادولية للقيام بالمشاركة في تأسيس معامل وتدريب الع

 وهكذا تكونت مدرسة علمية واسعة محليا ودوليا

والدكتور رفاعي له العديد من المؤلفات العلمية في مجال الفطريات والبروسيال وميكروبيولوجيا األغذية وكل 

 Mycologia et)هذه األنشطة أدت إلى تكريمه دوليا باختياره شخصية العدد في أكبر مجلة علمية عالمية

Mycopathologia Applicata)  في الفطريات وحصوله علي جائزتي رودنفالد وجوستاف ريل األلمانية

واختياره في الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة وحصوله علي جائزة جامعة القاهرة التقديرية 

 في العلوم الزراعية والبيطرية 

سي في العديد من المشروعات البحثية في وزارة وكان الدكتور رفاعي الباحث الرئيسي أو نائب الباحث الرئي

 الزراعة وكلية الطب البيطري جامعة القاهرة وكلية الطب جامعة عين شمس

هذا باإلضافة الي النشاط المهني الواسع من خالل تعاونه الوثيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمعاهد 

ي الكثير من اللجان المتخصصة والمشروعات البحثية وعضو البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية كعضو ف

مجلس ادارة الشركة المتحدة لإلنتاج الداجني وكمدير لبرنامج الخدمات البيطرية الممول من االتحاد االوروبي 

والدراسات التي اشرف عليها إلعادة الهيكلة وتطوير المهنة وإعداد مشروع القانون البيطري باإلضافة الي 

في الجمعية الطبية البيطرية من خالل عمله كرئيس تحرير مجلة الجمعية لمدة عشر سنوات ورئيس نشاطه 

 تحرير لسجل مؤتمرات الجمعية خالل هذه الفترة

والدكتور رفاعي شارك في نشاط اكاديمية البحث العلمي من خالل عضويته في شعبة صحة الحيوان ولجنة 

البحثية وجوائز الدولة التشجيعية وصندوق التامين على الماشية االمراض المشتركة وتقييم المشروعات 

واحمد فريد وله نشاط في المجالس القومية المتخصصة وقدم دراسات لشعبة الزراعة والري عن االمراض 

 المشتركة وصحة االغذية ومقاومة االمراض

وطلبة يكتبون نتائجهم وما زالت المسيرة مستمرة فهناك بحوث تحت النشر وبحوث في مرحلة الكتابة 

 هواخرون مستمرون في اجراء تجاربهم وطلبة جدد جاءوا للتشاور في تسجيل رسائلهم تحت اشراف

 تعهدها بالرعاية الي ان تقوم الساعة ويحين الرحيل يزرعها وي هوهؤالء هم فسائل

 



 . السيرة الذاتية1

 . الدراسة1.1

وتعلم في مدارس البدرشين  21/4/1038/جيزة في ولد الدكتور محمد كمال محمد رفاعي في البدرشين

. 1955والحوامدية والجيزة الحكومية وحصل على التوجيهية من مدرسة الخديوي اسماعيل الثانوية في عام 

بتقدير جيد جدا مع  1961درس في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة وحصل على البكالوريوس في يناير 

س العام عين معيدا بقسم الوالدة بالكلية ورشح في نفس الوقت في بعثة مرتبة الشرف وفي يوليو من نف

لدراسة الفطريات في المانيا الغربية حيث سافر اليها في نهاية العام ليبدأ دراسة اللغة األلمانية في معهد جوتة 

نتقل في نفس . وا1962في قرية صغيرة بالقرب من مدينة ميونيخ وحصل على دبلوم اللغة األلمانية في ابريل 

ثم انتقل الي هامبورج  1963الشهر الي هانوفر حيث بدأ العمل فورا في الدكتوراه وحصل عليها في يونيو 

حيث قضي عاما في معمل الفطريات بقسم األمراض الجلدية بكلية الطب بجامعة هامبورج وفي هذه األثناء 

من نفس  في ابريل طب المناطق الحارة  وموحصل على دبل 1964التحق بمعهد طب المناطق الحارة في يناير 

حصل على  1964في يوليو وكان يواصل ابحاثه ليال في معمل الفطريات. بالدبلومة وفي فترة الدراسة  العام

وظيفة باحث في مركز السالمونيال القومي بمعهد الصحة بهامبورج واستمر بالمعهد حتي عودته الي مصر في 

 1965اكتوبر 

بحثا منشورة باأللمانية )انظر قائمة البحوث( في مجال ت  15ودبلوم و البعثة الدكتوراه وكانت حصيلة هذه

نوع جديد من السالمونيال تم تسجيلها في كتاب كوفمان تحت اسمه مقرونا  22اكتشاف علمية باإلضافة الي

التي  بمقتضاها سافر وكان ذلك سببا في حصوله علي منحة الكسندر فون هومبولد  باسم مدير المركز د. روده

مجندا بالقوات  1970ديسمبر-1968سنوات من يناير  3بعد قضاء  1970مرة اخري الي هامبورج في ديسمبر 

ساهم  1976المسلحة وذلك الستكمال دراسة هذه االنواع الجديدة. ثم حصل علي منحة لمدة شهرين في صيف 

بطالبة مصرية وكان نتيجة ذلك اشراكي في البحث  اثناءها في االشراف على كتابة رسالة الدكتوراه الخاصة

 81المنشور من الرسالة رقم 

 

 -: .. الدرجات العلمية الحاصل عليها1.2

 1961طب وجراحة الحيوان من كلية الطب البيطري جامعة القاهرة في يناير بكالوريوس .1

 1963دكتوراة في الفطريات كلية الطب البيطري هانوفر المانيا يوليو  .2

  1964طب المناطق الحارة من معهد طب المناطق الحارة هامبورج المانيا يونيو دبلوم  .3

 -:. التدرج الجامعى1.3

  1961ديسمبر -كلية الطب البيطري جامعة القاهرة يوليو-معيد بقسم الوالدة .1

  1965كلية الطب البيطري جامعة القاهرة اكتوبر -معيد بقسم الميكروبيولوجيا  .2

 1968كلية الطب البيطري جامعة القاهرة -الميكروبيولوجيا مدرس بقسم  .3

 1973كلية الطب البيطري جامعة القاهرة -استاذ مساعد بقسم الميكروبيولوجيا  .4

 1978كلية الطب البيطري جامعة القاهرة -استاذ بقسم الميكروبيولوجيا  .5

 1998كلية الطب البيطري جامعة القاهرة -أستاذ متفرغ بقسم الميكروبيولوجيا  .6

 

 -: المناصب االدارية داخل جامعة القاهرة .1.4

  1995-1989كلية الطب البيطري جامعة القاهرة -بقسم الميكروبيولوجيا رئيس  .1

  1995-1991أمين مجلس كلية الطب البيطري جامعة القاهرة  .2

-1991كلية الطب البيطري جامعة القاهرة  عضو مجلس ادارة مركز الدراسات والبحوث التطبيقية .3

1995 

  1999-1996كلية الطب البيطري جامعة القاهرة  عضو مجلس ادارة مركز امراض العجول .4

 2001-1999كلية الطب البيطري جامعة القاهرة عضو مجلس ادارة مركز البيوتكنولوجى ب .5

 

 :. المناصب اإلدارية خارج جامعة القاهرة1.5

-1995بوزارة الزراعة الممول من االتحاد األوروبي من نوفمبر  لبرنامج الخدمات البيطريةالعمل مديرا 

 1996اكتوبر 

تقدم الدكتور رفاعي بمسودة البرنامج لرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الذي قدمه الي االتحاد االوربي 

تدب لمدة عام كمدير قومي للبرنامج حيث قام واختير لرئاسة لجنة البت الختيار الشركة االوروبية المنفذة وان

في هذه الفترة بعمل الدراسات الالزمة للنهوض بالبرنامج والذي ما زال قائما حتي اآلن يقدم قروضا لالطباء 

البيطريين لتشجيعهم للعمل في مشروعات خاصة بهم وايجاد فرص عمل لهم مع تقديم التدريب والنصح 

 )انظر مرفقات(واإلرشاد



 

 العمل في المنظمات الدولية:.1.6

 FAOأ. منظمة األغذية والزراعة 

( في مشروع تلوث الغذاء في شرق 1978-1976عمل خبيرا لميكروبيولوجيا األغذية لمدة سنتين ) .1

افريقيا ضمن فريق عمل مكون من كيميائي انجليزي من أصل سيريالنكي وخبير تغذية كان وكيل 

. وكان المشروع مركزه في نيروبي ويشمل FDAي من هيئة ال وزارة بالهند ومدير المشروع امريك

 زامبيا وتنزانيا.

 شهور في 3عمل مستشارا لميكروبيولوجيا األغذية بالمنظمة لمدد تتراوح من شهرين الي  .2

  لمدة شهرين )انظر مرفقات( 1979تنزانيا 

  شهور )انظر مرفقات( 3لمدة  1981-1980تركيا 

  ظر مرفقات(لمدة شهرين )ان 1982نيجيريا 

  لمدة شهرين 1983نيجيريا 

وترجم الي االسبانية والفرنسية عام  1970ألف كتاب المنظمة للفحص الميكروبيولوجي للغذاء عام  .3

 )انظر مرفقات( 1981

عمل مستشارا للمنظمة لوضع تقرير عن األمراض المشتركة في منطقة الشرق األدنى لمدة شهر تشمل  .4

أثينا واإلسكندرية. وقد تم طبع التقرير في كتاب عام -جنيف-ازيارة لمكاتب المنظمة في روم

 )انظر مرفقات(1993

 )انظر مرفقات(1994شارك كمستشار مؤقت في ورشة عمل الحمي القالعية منظمة الفاو بالقاهرة  .5

 

شارك كمستشار مؤقت في ورشة عمل استخدام البيوتكنولوجي فيصحة الحيوان بمنطقة الشرق االوسط  .6

 )انظر مرفقات(1995و بالقاهرة منظمة الفا

 

 WHOب. منظمة الصحة العالمية 

 

أنشأ معمل للبر وسيال ودرب العاملين على  1990. عمل مستشارا للمنظمة للبر وسيالباألردن لمدة شهر 1

 الطرق القياسية للفحص وفيما بعد اختير المعمل كمعمل مرجعي )انظر مرفقات(

 1990في ورشة عمل عن البر وسيال في أثينا عام  . عمل مستشارا للمنظمة لمدة اسبوع2

. عمل مستشارا للمنظمة لألمراض المشتركة لمدة شهر في كابول بأفغانستانوألف لذلك دليل لتشخيص هذه 3

 األمراض ترجم الي اللغة األفغانية )انظر مرفقات(

 . شارك كمستشار مؤقت للمنظمة في ورش العمل اآلتية:4

 انظر مرفقات( 1982طبية في هامبرج عام ورشة عمل للفطريات ال( 

  1992ورشة عمل عن وبائيات األمراض المشتركة في تيرامو بايطاليا عام 

 نتج عنها دليل لتدريس وبائيات األمراض المشتركة )انظر مرفقات(

  1992ورشة عمل عن السالمونيال في وزارة الصحة بالقاهرة عام 

 التدريس: ..1.7

وانتدب بعدها لتدريس المادة  1965يات والول مرة في تاريخ الكلية في اكتوبر قام بتدريس مادة الفطر .1

في طب بيطري الزقازيق واسيوط واقسام االمراض الجلدية بكليات الطب في جامعات القاهرة وعين 

شمس والزقازيق واالزهر واقسام الصدر بعين شمس والزقازيق وقسم البثولوجيا االكلينيكية بالزقازيق 

 ديمية الطبية بالقوات المسلحة. واالكا

 العمل كأستاذ زائر في: .2
 1980كلية الطب البيطري أوسلو النرويج لمدة شهرين  .1

 1983كلية الطب البيطري باألحساء السعودية لمدة شهر  .2

 1986كلية الطب البيطري هانوفر لمدة شهرين  .3

 

 القاء محاضرات عن سموم الفطريات والسالمونيال في الغذاء االدمي والحيواني في ندوات عقدت في:  .3

 1991الرياض -السعودية 

 1993الدار البيضاء -المغرب 



  1994تونس 

 األنشطة العلمية:.  .2

 .. اللجان العلمية:2.1

 1992-1985اللجنة الدائمة للباثولوجياوالميكروبيولوجيا والطفيلياتلالساتذة  عضو .1

 1992-1985عضو اللجنة الدائمة للباثولوجياوالميكروبيولوجيا والطفيليات لالساتذة المساعدين .2

 1995-1992مقرراللجنة الدائمة للباثولوجياوالميكروبيولوجيا والطفيليات لالساتذة المساعدين .3

 1998-1995الدائمة للباثولوجياوالميكروبيولوجيا والطفيليات )السباعية( عضو اللجنة  .4

 2001-1998عضو اللجنة الدائمة للباثولوجياوالميكروبيولوجيا والطفيليات  .5

 2004-2001مقرراللجنة الدائمة للباثولوجياوالميكروبيولوجيا والطفيليات لألساتذة  .6

  2012-2008وجيا مقرراللجنة الدائمة للباثولوجيا والميكروبيول .7

  2001-1992عضو اللجنة العلمية الدائمة معهد اعالى البحار اكاديمية البحث العلمى  .8

 2001-1992عضو اللجنة العلمية الدائمة معهد بحوث صحة الحيوان مركز البحوث الزراعية  .9

 2001-1995عضو اللجنة العلمية الدائمة معهد بحوث التناسليات مركز البحوث الزراعية  .10
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 ..عضوية الجمعيات العلمية:2.3

  1994-1992عضو جمعية الفطريات للدول الناطقة باأللمانية  .1

 حتى اآلن 1995عضو الجمعية الطبية البيطرية المصرية منذ  .2

 2014عضو جمعية الميكروبيولوجيا البيطرية  .3

 . ادارة مشروعات علمية:2.4

 

بمشروع عن مرض   CDCلمشروع لمركز األمراض في أتالنتا  1975اول من تقدم في الكلية عام  .1

السراجة في الخيول ووفق عليه واحيلت ادارته الي زمالء بالقسم نظرا الستدعائه للعمل في منظمة 

 1976عام  FAOاألغذية والزراعة 

 

 . اسم المشروع: أمراض الصدر الفطرية .2

 رية األمريكيةجهة التمويل    البح 

 1981الي1978 مدة التنفيذ من 

 الجهة المستفيدة قسم الصدر كلية الطب جامعة عين شمس 

  نبذة عن المشروع 

دراسة عن دور الفطريات في أمراض الصدر في األنسان في مصر في جميع  44تم اجراء 

جميع نتائج مناحي الحياة ابتداءا من البيئة الي المصانع المختلفة والمزارع وخالفه وتم ت

 الفطريات والصدرالمشروع في كتاب 



 األشراف على العمل المعملي فيما يخص عزل وتصنيف و  نائب الباحث الرئيسي:المهام المكلف بها

 الفطريات

 

 اسم المشروع: النفوق في العجول حديثة الوالدة .3

 جهة التمويل وزارة الزراعة األمريكية 

 1995الي1991مدة التنفيذ من 

  المستفيدة وزارة الزراعةالجهة 

  نبذة عن المشروع 

دراسات عن أسباب النفوق في العجول حديثة الوالدة وكيفية المقاومة عن طريق تنشيط 

 الجهاز المناعي

 متابعة العمل في مجال الفطريات و نائب الباحث الرئيسي :المهام المكلف بها

 المسببة

 

 ة على األنابالزما والبابيزياالسيطر-اسم المشروع: مشروع المبادرات الجديدة  .4
 )جهة التمويل وزارة الزراعة األمريكية )مشروعات النارب 

 1995الي 1992مدة التنفيذ من 

 الجهة المستفيدة وزارة الزراعة 

 نبذة عن المشروع 

أنشاء معامل للبيوتكنولوجي في كل من معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد األمصال  

واللقاحات التابعين لوزارة الزراعة وكلية الطب البيطري جامعة القاهرة وتدريب شباب 

 الباحثين في أمريكا في هذا المجال. معمل الكلية أصبح اآلن مركز بحوث البيوتكنولوجي

 لباحث الرئيسينائب ا :المهام المكلف بها 

 

 اسم المشروع: دراسة لتطوير برنامج للسيطرة على مرض البروسيال في مصر .5

 )جهة التمويل وزارة الزراعة األمريكية )مشروعات النارب 

 1991الي1986 مدة التنفيذ من 

 الجهة المستفيدة وزارة الزراعة 

 نبذة عن المشروع 

المشروع قام بالفحص السرولوجي محافظات اال ان  4مزارع في  4بالرغم انه تم اختيار 

شهور  6-4عجل صغير عمر  20473محافظة وتحصين  17حيوان في  236689لعدد 

. وتراوحت نسبة الحيوانات االيجابية الختبار 19بالجرعة المخفضة من لقاح العترة 

% وفي نهاية المشروع انخفضت 5.9بمتوسط  )%34.5-5بين ) 1968البروسيال عام 

مزرعة تماما من البروسيال مما يؤكد نجاح  400من  344وتأكد خلو  %0.2النسبة الي 

 البرنامج 

  :نائب الباحث الرئيسيالمهام المكلف بها 

 

 اسم المشروع: تحضير أطقم تشخيص ضد ميكروب الكربتوكوكاس نيوفورمانز .6
 جهة التمويل   جامعة القاهرة 

 ألف حنيه مصري50-مقدار التمويل 

 2008الي2004مدة التنفيذ من  

 الجهة المستفيدة كلية الطب البيطري جامعة القاهرة 

  نبذة عن المشروع 

عزل وتصنيف ميكروب الكربتوكوكاس نيوفورمانز من مصادر بيئية مختلفة وتحضير أطقم 

 تشخيصية ضد الميكروب بواسطة طرق البيوتكنولوجي

 المستشار العلمي للمشروع كلف بها: المهام الم 

 أ.د. هايدي محمد شوقي ابو اليزيد البحث الرئيسي  

 قسم الميكروبيولوجي كلية الطب البيطري جامعة القاهرة

 

 . تقييم مشروعات علمية2.5

 تقييم مشروعات اكاديمية البحث العلمي. 1 



 مشروع د الشاطر معهد بحوث صحة الحيوان 

  القاهرةمشروع د محمد سامي صابر كلية الطب البيطري جامعة 

 مشروع د صالح عبد الكريم سليم كلية الطب البيطري جامعة القاهرة 

 مشروع د رشيقة الريدي كلية العلوم جامعة القاهرة 

 مشروع د نبيلة الشيخ كلية الطب جامعة األزهر 

 مشروع د علي عزام معهد بحوث صحة الحيوان 

 سيةمشروع د سهام عبد الرشيد معهد بحوث االمصال واللقاحات بالعبا 

 

 تقييم مشروعات جامعة القاهرة .2 

 

 أ. د. هايدي محمد شوقي كلية الطب البيطري جامعة القاهرة مشروع 

 مشروع أ. د. اسامة عبد الرؤوف كلية الطب البيطري جامعة القاهرة 

 مشروع أ. د.  خالد العمري كلية الطب البيطري جامعة القاهرة 

 امعة القاهرةمشروع أ.د. جابر محمد جمعة كلية الزراعة ج 

 

 (:2006-2007)(ASTF)المنظمة العربية للعلوم والتكنولوجيا تقييم مشروعات  .3 

1. Proposal Title: Isolation and purification of Mycoplasma synoviae for 

identification and production of diagnostic reagents. 

2. Proposal Title: Over expression of genes encoding ion transport proteins 

(Na+/H+ antiporter and H+-PPase) as a strategy to improve salt-and drought 

tolerance in wheat. 

3. Proposal Title: Development of validated method(s) to control the safety of 

food concerning the veterinary drug residues 
4. Proposal Title: Development of Halal test for pork authentication in meat and 

processed food products 

5. Proposal Title Isolation and Characteristics some of bacterial species from 

polluted soils with Hydrocarbons 
6. Proposal Title Alternatives to antibiotic use in animal feed 

 

 . تقييم مشروعات أخري:4 

 

 مشروعات النارب 

 مشروعات منح الفولبرايت 

 مشروعات منح الDAD 

 تم نحكيم العديد من الؤسائل العلمية في الكليا المختلفة . تحكييم رسائل علمية2.6

 للعديد من العلميقام بتقيم االنتاج : تقييم األنتاج العلمي للمتقدمين للترقية ألستاذ مساعد أو أستاذ  2.7.

 هد البحثية البيطرية والمركز القومي للبحوثافي الجامعات المختلفة والمعللمتقدمين 

 . حضور مؤتمرات علمية:2.8.

حضر المؤتمرات العلمية المحلية والدولية اآلتية  وله فيها بحوث ملقاة اما منشورة في مجلد المؤتمر اذا 

 وجد او في مجالت علمية

 2014االول لمعهد بحوث صحة الحيوان  المؤتمر الدولي .1

 2012المؤتمر الدولي االول لمعهد بحوث صحة الحيوان  .2

 2010مؤتمر السموم الدولي بالمركز القومي للبحوث  .3

 2007األسماعيلية -المؤتمر العلمي ألعضاء مؤسسة ألكسندر فون هومبولد في مصر .4

 2006المؤتمر العلمي لكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس  .5

  2005المؤتمر العلمي لكلية الطب البيطري جامعة القاهرة  .6

  2005المؤتمر الولي الثاني للطب البيطري بالمركز القومي للبحوث  .7



 2002هانوفر المانيا -المؤتمر الدولي للمجترات .8

 OIE 2002ورشة عمل االمراض الوبائية لمكتب االوبية بباريس  .9

 2002مؤتمر الهندسة الوراثية البحرين  .10

الندوة الدولية الثالثة لرابطة خريجى الجامعات االلمانية للعلوم الزراعية جامعات القاهرة/كاسل/جوتنجن  .11

2001         

الندوة الدولية الثانية لرابطة خريجى الجامعات االلمانية للعلوم الزراعية جامعات القاهرة/كاسل/جوتنجن          .12

2000 

  2000المؤتمر العلمى السادس كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة      .13

   2000 بنى سويف       -المؤتمر االول للبيئة كلية الطب البيطرى .14

   2000 الدورة التدريبية النتاج وصحة الحيوان المركز المصرى الدولى للزراعة       .15

 1999المانيا      -الوروبيةالمؤتمر االوروبى الخامس للفطريات   جمعية الفطريات ا .16

الندوة الدولية االولي لرابطة خريجى الجامعات االلمانية للعلوم الزراعية       جامعة  .17

 1999القاهرة/كاسل/جوتنجن        

  1998المؤتمر الدولى للبروسيال والسل   وزارة الزراعة/ جنوب افريقيا         .18

 1998اللمانية/فرانكفورت    للفطريات   جمعية الفطريات ا 32المؤتمر ال  .19

 1998الندوة االقليمية المراض الحيوان والتجارة العالمية منظمة الفاومالقاهرة        .20

 1989مؤتمر البروسيال والكلوستريديم والسل جنوب افريقيا  .21

 1997للفطريات   جمعية الفطريات االلمانية/ آخن          31المؤتمر ال  .22

 1994ن بشرم الشيخ المؤتمر الدولي لصحة الحيوا .23

 1993مؤتمر البروسيال السنوي شيكاغو  .24

 1993مؤتمر الجمعية الطبية األمريكية الس فيجاس  .25

 1993مؤتمر جمعية الفطريات االلمانية جريفزفالد  .26

 1992مؤتمر الجمال الدولي دبي  .27

 1992مؤتمر جمعية الفطريات االلمانية جراتس النمسا  .28

 1992مؤتمر البقايا في جنت بلجيكا  .29

 1991مؤتمر الجاموس الدولي فارنا بلغاريا  .30

 1991مؤتمر جمعية الفطريات االلمانية اسن بالمانيا  .31

 1990مؤتمر جمعية الفطريات االلمانية جوتنجن المانيا  .32

 1989مؤتمر البروسيال الدولي بالموصل  .33

 1989مؤتمر البروسيال الدولي تكساس  .34

 1989مؤتمر الجاموس الدولي نيودلهي الهند  .35

  1989مؤتمر جمعية الفطريات االلمانية هامبورج  .36

 1985مؤتمر الجمعية الطبية األمريكية شيكاغو  .37

 1985مؤتمر السالمونيال الددولي باألردن  .38

 1981مؤتمر جمعية الفطريات االلمانية ايرالنجن  .39

 1975مؤتمر جمعية الفطريات االلمانية المانيا الشرقية  .40

 1975يينا النمسا مؤتمر جمعية الفطريات االلمانية ف .41

 1974مؤتمر جمعية الفطريات االلمانية بازل سويسرا  .42

 1965مؤتمر جمعية الفطريات االلمانية ميونيخ  .43

 1963المؤتمر البيطري الدولي هانوفر  .44

 1962مؤتمر جمعية الفطريات االلمانية األول هامبورج  .45

 2.9. االشراف على الرسائل العلمية 

 

  ماجستير ودكتوراة لطلبة كلية الطب البيطري  رسائل أشرف د رفاعي كما شارك في االشراف علي

طلبة من كليات الطب جامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق واالزهر وكلية العلوم وجامعة القاهرة 

 جامعة القاهرة.

 



  بأالشراف الرسمي في ذلك الرسائل الخمسة عشر األولي لم يكن أالشراف بصورة رسمية ألنه لم يسمح

في  هالكبير في هذه الرسائل فقد تم اشراك هالوقت اال بعد الحصول علي درجة استاذ مساعد.ومقابل جهد

-86-83-78-74-73-69-55-50-49-35البحوث المنشورة من هذه الرسائل )انظر البحوث أرقام 

89-90-92-96-98-100-102) 

 16ة رقم   بدأ االشراف الرسمي اعتبارا من الرسال  

  رسالة في كلية الطب البيطري  103رسالة منها  132علي  2015وقد أشرف د رفاعي حتي يناير

 رسالة في الكليات المختلفة كما هو مبين فيما يلي: 29جامعة القاهرة و

 

 102 رسالة تم االشراف عليها في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة انظر القائمة 

 3 1ْ،2،3ليها في كلية الطب جامعة عين شمس قسم الجلد ارقام رسالة تم االشراف ع 

 3  17،20،24رسالة تم االشراف عليها في كلية الطب جامعة عين شمس قسم الصدر 

 1  21رسالة تم االشراف عليها في كلية الطب جامعة عين شمس قسم الرمد رقم 

 1 22ولوجيا رقم رسالة تم االشراف عليها في كلية الطب جامعة عين شمس قسم الباث 

 3  25،35،40رسالة تم االشراف عليها في كلية الطب جامعة الزقازيق قسم الجلد ارقام  

 4  33،34،45،46رسالة تم االشراف عليها في كلية الطب جامعة الزقازيق قسم الصدرارقام  

 1 17رسالة تم االشراف عليها في كلية الطب جامعة الزقازيق قسم الباثولوجيا االكلينيكية 

 3  43،71،77رسالة تم االشراف عليها في كلية الطب جامعة االزهر قسم الجلد ارقام 

 1  81رسالة تم االشراف عليها في كلية الطب جامعة القاهرة قسم الباثولوجيا االكلينيكية رقم 

 1  8رسالة تم االشراف عليها في كلية الطب جامعة القاهرة قسم الميكروبيولوجيا رقم 

 1 32لطب جامعة المنصورة قسم الباطنة رقم رسالة كلية ا  

 1  6رسالة كلية الطب جامعة اسيوط قسم الميكروبيولوجيا رقم  

 2  4،14رسالة تم االشراف عليها في كلية العلوم جامعة القاهرة قسم الميكروبيولوجيا رقم 

 1  55رسالة تم االشراف عليها في كلية الطب جامعة بنها قسم الرمد رقم 

 2  52،61االشراف عليها أألكاديمية الطبية العسكرية رقم رسالة تم 

 1  36رسالة تم االشراف عليها في المعهد العالي للصحة العامة جامعة االسكندرية رقم 
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http://www.academia.edu/6258134/Monograph_on_diphasic_fungi_Refai_M._and_Ab

ou-Elyazeed_H_2014Monograph on mycotoxigenic fungi and mycotoxins, Refai, M. 

and Hassan, A. Today I am uploading the the 4th documents in the series 

ofmonographs  

6. Monograph on the genus Fusarium | Mohamed Refai and atef ... 

http://www.academia.edu/13149282/Monograph_on_the_genus_Fusarium1 Monogr

aph On The Genus Fusarium By Mohamed Refai 1 Atef Hassan 2 and Mai Hamed 1 

1. Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine,  

7. Monograph on Cryptococcus and cryptococcosis | Mohamed Refai ... 

http://www.academia.edu/8648306/Monograph_on_Cryptococcus_and_cryptococcosi

s1 Monograph on Cryptococcus and Cryptococcosis In man, animals and birds A 

guide for postgraduate students in developing countries By Mohamed Refai 1  

8. Monograph on Candida albicans | Mohamed Refai - Academia.edu 

http://www.academia.edu/9964757/Monograph_on_Candida_albicansBy 

Mohamed Refai in Wastewater Treatment and Diagnosis. a guide to the 

postgraduate students to have an idea about the past history of Candida albicans , ... 
9. Monograph on the genus Penicillium | Mohamed Refai - Academia ... 

http://www.academia.edu/11498579/Monograph_on_the_genus_PenicilliumBy 

Mohamed Refai in Mycology and Medical Mycology. ... 1 Monograph On The genus 

Penicillium A guide for historical, classification and identification of .. 

10. Monograph on Aspergillus and Aspergillosis in man, animals and ... 

http://www.academia.edu/7688721/Monograph_on_Aspergillus_and_Aspergillosis_in

_man_animals_and_birds_Mohamed_Refai1_Heidy_Abo_El-

Yazid1_and_Atef_Hassan2By Mohamed Refai in A Guide for Classification and 

Identification of Aspergilli, Diseases Caused by Them, Diagnosis and Treatment. 

11. Mohamed Refai أ.د. محمد كمال رفاعي - Cairo University Scholars 

http://scholar.cu.edu.eg/?q=hanem/Monograph on equine mycoses and 

mycotoxicoses, Mohamed K Refai e tal., 2016 ... El-Hamaky, A. M., Atef A. Hassan2, 

H. A. E. Yazeed, and M. K. Refai, ...... 

http://www.academia.edu/4220525/Monograph_on_yeasts_updated_._A_guide_for_isolation_and_identification_of_medically_important_yeasts_diseases_and_treatment._By_Mohamed_Refai_Heidy_Abo_El-Yazid_and_Mahmoud_El-Hariri
https://scholar.cu.edu.eg/?q=hanem/publications/monograph-dermatophytes
http://www.academia.edu/6926224/Monograph_on_Dematiaceous_fungi_M._Refai_and_H._Abo_El-Yazid
https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=5654ea925f7f710e828b4583&assetKey=AS%3A299449155899404%401448405650616
http://www.academia.edu/6258134/Monograph_on_diphasic_fungi_Refai_M._and_Abou-Elyazeed_H_2014
http://www.academia.edu/13149282/Monograph_on_the_genus_Fusarium
http://www.academia.edu/8648306/Monograph_on_Cryptococcus_and_cryptococcosis
http://www.academia.edu/9964757/Monograph_on_Candida_albicans
http://www.academia.edu/11498579/Monograph_on_the_genus_Penicillium
http://www.academia.edu/7688721/Monograph_on_Aspergillus_and_Aspergillosis_in_man_animals_and_birds_Mohamed_Refai1_Heidy_Abo_El-Yazid1_and_Atef_Hassan2
http://scholar.cu.edu.eg/?q=hanem/


 2.11. االكتشافات العلمية

 

 1. اكتشاف انواع جديدة من السالمونيال:

 

  اثناء عمله في مركز السالمونيال القومي سالمونيال جديدة   22اكتشف الدكتور رفاعي

وتم تسجيلهم في كتاب كوفمان تحت اسمي روده  1965-1964االلماني في هامبورج عامي 

 و رفاعي 

  اكتشف سالمونيال جديدة كان قد عزلها  1972-1971وفي فترة تواجده في هامبورج عامي

حديقة الحيوان بالجيزة واقرت من مراكز السلمونيال في باريس ولندن  من براز ثعبان من

 وترجمته 39علي تسميتها سالمونيال جيزة انظر بحث رقم 

 

 2. اكتشاف نوع جديد من ميكروب االريزونا )انظر بحث رقم12 (

وترجمة عنوانه:    

On multiple infection of exotic poisonous snake (Echis carinata) with 2 Arizona 

and a Salmonella species with special reference to a new Arizona 1,4:26:21 

(53:z52:z35) By R. Rohde and M. Refai (Accepted for publ. 11.June, 1965, 

published in  Z. Hyg. 151, 178-182, 1965. 

 

مونيال واالشريشيا واالريزونا والستروباكتر )انظر . اكتشاف عالقات سيرولوجية جديدة بين ميكروبات السل3

( 56بحث رقم   

 وعنوانه بااللمانية واالنجليزية كما يلي:

 

 في هذه الدراسة امكن تصنيف جميع عترات االريزونا بامصال السالمونيال وسميت جميعها باسم 

Salmonella arizonae 



الي جنس السالمونيال والتغير الجذري في تقسيم السالمونيال وقد ادت هذه الدراسة الي ضم ميكروبات االريزونا 

  serovarsنوع سيرولوجي  2400اكثر من  هاالي خمس انواع فقط ينحدر من

 

 4. عمل بيئات تزريعية جديدة لتشخيص الميكروبات

  عمل بيئة تزريعية من مسحوق االظافر للتفريق بين الفطريات الجلدية نشر بااللمانية في

 (2) انظر بحث رقم  1964انية بناء رغبة استاذ ياباني تواجد في هامبورج عام مجلة ياب

 

  عمل بيئة تزريعية جديدة للتصنيف السريع لميكروب االشريشيا كواليTLBM انظر (

 (44بحث رقم 

  انظر بحث عمل بيئة تزريعية من منقوع اوراق الشجر لتصنيف خميرة الكربتوكوكاس (

 (108رقم 

 

 ميكروبات مسببة ألمراض ألول مرة. عزل 5

  عزل خميرة الكانديدا بارابسلوزس ألول مرة من حالة اجهاض في بقرة في المانيا ) انظر

 (8بحث رقم 

  عزل الفطر الجلديTrichophyton quinckeanum  المسبب للقراع في الفئران

 (4) انظر بحث رقم واالنسان ألول مرة من التراب المصري 

 بتوكوكاس نيوفورمانس آلول مرة في مصر من زبل الحمام ) انظر بحث عزل خميرة الكر

 (87رقم 

 

 

 :المدرسة العلمية وانشاء معامل للفطريات . 2.12

 

محاور 4الدكتور رفاعي له مدرسة واسعة االنتشار في   

 المحور األول :الفطريات 

 

:في أول يوم لوصولي لمعهد الصحة والميكروبيولوجيا بطب بيطري هانوفر اخبرني المشرف ان مقدمة

المعهد به خبرات فقط في الخميرة وأنه فكر في اهمية اتاحة الفرصة لي للحصول علي خبرات في 

ذا مجاالت الفطريات المختلفة ايمانا منه كما قال للدور المنتظر مني في نشر هذا التخصص في بلدي ل

خطط ان يرسلني في دورة تدريبية عن تصنيف الفطريات في بون وزيارة معاهد ومعامل الفطريات في 

هولندا وبلجيكا وانجلترا. وبعد االنتهاء من الدكتوراة قضاء ما تبقي من البعثة في معمل الفطريات في 

 قسم الجلد بكلية الطب في هامبورج وهذا ما تم فعال 

 

 تكوين المدرسة

 

 الميكروبيولوجيا بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة . قسم1

 

نبذة عن الفطريات  لتدريسفي بداية العام وقد اقتنص ساعتين الول مرة في تاريخ الكلية  هكانت عودت

ساعات وعندما تعدلت الالئحة اصبح هناك مقررات  4لطلبة البكالوريوس زادت مع الوقت الي 

ة والدبلوم . وتغير مسمي مادة الميكروبيولوجيا الي الميكروبيولوجيا للفطريات في الماجستير والدكتورا

مناعة( وبدأ تسجيل طلبة الماجستير والدكتوراة علي موضوعات بحثية في -فطريات-)بكتريولوجيا

في الفطريات في القسم ن حصل علي احدي او كال الدرجتين مجال الفطريات حتي وصل اآلن عدد م

عملون اآلن في قسم الفطريات بمعهد بحوث صحة الحيوان والمركز القومي طالبا ي 50الي اكثر من 

للبحوث ومركز بحوث الصحراء كرؤساء يحوث وباحث اول او باحث والهيئة العامة للخدمات 

البيطرية باالضافة الي اعضاء هيئة التدريس بالقسم من اساتذة واستاذ مساعد ومدرس مساعد يقومون 

 وتتوسع المدرسة وتنتشر . واصبح بالقسم وحدة حديثة للفطريات. بتدريس المقرر واالشراف

 

 . مركز البحوث والرقابة الدوائية2

مدير مركز د عثمان زكي رحمه هللا الي  هقدمن 1965العمل بالكلية في اكتوبر  هبعد ايام من استالم

 هبالرغم ان يومين اسبوعيا للألشراف علي معمل الفطريات هالذي طلب انتداب البحوث والرقابة الدوائية



ما زل معيدا وجميع معامل المركز يشرف عليها اساتذة من كليات الصيدلة . وكانت خطة المركز  انك

وتحمس   antibioticsهو عزل الفطريات من التربة وتصنيفها واختبارها النتاج مضادات بكتيرية

 تريجي كليات العلوم وفعال عزلوا المئات من الفطريات واثبتالعاملون بالمعمل ومعظمهم من خ

ص االولي انتاجها لمواد مثبطة لنمو البكتيريا وحولت العترات لالقسام االخري لالستخالص والفح

ودراسة الخواص والسمية وخالفه واكتسب الزمالء خبرة كبيرة في العمل وشارك رئيس قسم 

الشراف علي رسالتي الماجستير والدكتوراة لمديرة المعمل. وتم نشر الميكروبيولوجيا بكلية العلوم في ا

  من رسالتها  في المجالت االلمانية.  62،64،69البحوث ارقام 

 

 . قسم الجلد بطب عين شمس3

الدكتور علي عبد الفتاح رحمه هللا عندما كان في انجلترا في الستينات وابدي رغبته في تعلم  هكما اخبر

الي مصر وعليه  ة الدكتور رفاعيالفطريات انهم اخبروه ان هذا يحتاج وقتا طويال وانهم علموا بعود

وكان )في ذلك الوقت مدرسا( لمقابلة رئيس القسم الدكتور العقبي رحمه هللا  ه. وفعال استدعاهاالستعانة ب

معيدا  ما زل انيومين للتدريس واالشراف علي بحوث الفطريات وك هالذي كتب في الحال خطاب انتدا

نوعه في قسم  , وبدأ علي الفور في انشاء معمل في القسم وكان االول منلعدم وجود درجات بالجامعة

ي  وساعد في ذلك وبهمة كبيرة الدكتورة زينب الجزامي وكانت نائب بالقسم وتم تسجيلها اكلينيك

وانتجت رسالة متميزة تم نشر نتائجها في  هللدكتوراة تحت اشراف الدكتور حسن الحفناوي ومساعدت

 ( 35،36،41مجلة الفطريات االلمانية )بحوث دولية أرقام 

تحت اشراف الدكتور حسن الحفناوي والدكتور علي عبد الفتاح وكان ثاني تسجيل للدكتور محمد عامر  

   53وكانت دراسته عن  اصابة االظافر بالخمائر وعمل رسالة متميزة نشر منها بحث رقم  هومساعدت

في مجلة  23,30،33،37،40،42،43،63،65،66ومن العمل الروتيني بالمعمل تم نشر البحوث ارقام 

 اك مع د علي عبد الفتاح و د هدي المازني و د عبد الرحيم عبد هللاالفطريات االلمانية .باالشتر

 

 . قسم الصدر بطب عين شمس:4

بمشروع عن تقدم الدكتور حسن حسني االستاذ بقسم االمراض الصدرية بطب عين شمس رحمه هللا 

 هوباعتبار ة الدكتور رفاعياصابة الرئة والشعب الهوائية بالفطريات الي البحرية االمريكية  بمساعد

معمال للفطريات  تم تاسيسوفور توفر التمويلالمتخصص في الفطريات والمسئول عن الجزء المعملي, 

ألول مرة في تاريخ قسم الصدر  وعمل في المشروع فريق عمل كبير من اقسام الصدر والباطنة 

يطري القاهرة والباثولوجي بطب عين شمس وقسم النبات بكلية العلوم وقسم الميكروبيولوجيا بطب ب

والزقازيق وقسم الفطريات بمعهد بحوث صحة الحيوان وتعاون في جمع العينات مديري مستشفيات 

الصدر بالمحافظات. وكان المعمل كخلية نحل يتم العمل يوميا مساء من الخامسة حتي العاشرة وكانت 

في أمراض الصدر رسالة ماجستير ودكتوراة  عن دور الفطريات  17دراسة  ،  44الحصيلة اجراء 

في األنسان في مصر في جميع مناحي الحياة ابتداءا من البيئة الي المصانع المختلفة والمزارع  

وجامعي القمامة وخالفه ونشرت  نتائجه في العديد من البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراة وتم 

  تجميع نتائج المشروع في كتاب تاليف د حسن حسني و د محمد رفاعي  

 

 . اقسام الجلد والصدر والباثولوجيا االكلينيكية بطب الزقازيق و قسم الجلد بطب االزهر بنين5

 

لتدريس مادة  الدكتور رفاعي مع رئاسة الدكتورمحمد عامر لقسم الجلد بطب الزقازيق تم انتداب

الي  هالفطريات لطلبة الدراسات العليا واالشراف علي بعض طلبة الماجستير والدكتوراة وامتد نشاط

قسمي الصدر والباثولوجيا االكلينيكية من محاضرات واشراف وتكرر ذلك في قسم الجلد بطب االزهر 

حوث  وهكذا تتسع واصبح في كل مكان معمل للفطريات ومحاضرات وتسجيالت لطالب جدد ونشر ب

 الدائرة وتكبر المدرسة وقد ساعد في االشراف علي الرسائل العلمية كما هو مبين اعاله

 

 . القوات المسلحة6

بانشاء معمل  ام( حيث ق1970-1968كانت فترة التجنيد في المعامل المركزية بالخدمات الطبية )

ية بمستشفي المعادي وتم نشرالنتائج للفطريات وتدريب رائد طبيب ومجند علي تصنيف الخمائر المرض

في بحث عن الخمائر في بول وبراز المرضي في مجلة المانية باسمه واسم الرائد وقائد المعامل 

 قائمة البحوث(. 34المركزية )انظر بحث رقم 

 بتدريس مادة الفطريلت في األكاديمية الطبية العسكرية واشرف علي رسالتي ماجستير بها امكما ق
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 ههذا القسم يعتبر اكبر واهم قسم لبحوث وتشخيص الفطريات في مصر وقد تتلمذ بحمد االه علي يدي

د/ -د/ رشا حمزة -د. ناهد المختار -أ.د. عاطف عبد العزيز-العديد من الباحثين منهم ا.د. فريال الفار

د/احمد الحماقي الي جانب العديد من العاملين في المعامل االقليمية ويشارك هؤالء  -هويدا الشافعي

 االساتذة االن في االشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراة ونشر البحوث

 

 

 :المحور الثاني :السالمونيال 

 

وظيفة باحث بمركز  همقدمة: بعد سنة التدريب في معمل الفطريات بجامعة هامبورج عرضت علي

مسئوال عن انتاج االمصال المشخصة للسالمونيال  انالسلمونيال القومي بقسم الصحة في هامبورج وك

عترات السالمونيال وعمل في المركز  استخدام االمصال المنتجة في تصنيف هارنب وعهد الي 400في 

عترة سالمونيال بتركيبات  22وقد اكتشف  1965في اكتوبر  ه الي الوطنحتي عودت 1964من يوليو 

انتيجينية   جديدة  لم تعرف من قبل وارسلت العترات الي د كوفمان في كوبنهاجن فاعترف بها كانواع 

وتمكن قبل السفر من انهاء الدراسات التفصيلية عن  .رفاعيجديدة وسجلها في كتابه تحت اسم د روده و

شارك مع د احمد  1966وفي عام  في مجلة المانية. 13، 12ن ارقام عترتين فقط وتم نشر البحثي

ومع زمالء بمعهد بحوث صحة الحيوان  2بسيوني في دراسة علي السلمونيال في بحث نشر محليا رقم 

  76، 52، 38، 33، 30، 24، 5، 4، 3نشرت البحوث محليا  ارقام 

الستكمال الدراسة المطلوبة عن السا لمونالت  1971في منحة فود هومبولدت في ديسمبر  هقبل سفر

د رودة تجميع عينات من براز الزواحف بحديقة الحيوان لفحصها عن السالمونيال  هالجديدة طلب من

واخري نشرت  39البحث رقم وتمكن من عزل نوع جديد آخر اطلق عليه سالمونيال جيزة ونشر في 

  45في بحث رقم 

( ثم 26في الكلية عن السالمونيال في الجمال )قائمة الرسائل رقم هوكانت اول رسالة تتم تحت اشراف

في البط ،في الدجاج  71عن عوامل الضراوة ، والرسالة رقم 57في االغنام ،  29الرسالة رقم 

وجميع هؤالء  124لجزيئية في تصنيف السالمونيال ،وعن البيولوجيا ا 75،في العالئق  74،67،125

 الزمالء يعملون في معهد بحوث صحة الحيوان  

وشارك في لجان وزارة الصحة لوضع معايير تواجد السالمونيال في الدواجن المجمدة المستوردة وفي 

ؤتمر مؤتمر السلمونيال الدولي في األردن وورشة عمل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة  وفي م

الدواجن العالمي الذي عقد بالقاهرة لم يستطع المتحدث االمريكي  المنوط به القاء محاضرة السالمونيال 

فأرسل  شرائح محاضرته وأوكلني رئيس المؤتمر القاء المحاضرة بدال منه . ودعيت للتحدث عن 

 السالمونيال  في ندوات في كل من السعودية وتونس والمغرب. 

 

  األغذية ا: ميكروبيولوجيالمحور الثالث 

مستشارا لميكروبيولوجيا االغذية بمنظمة  هفي الفطريات والسالمونيال هي مصوغات تعيين هكانت خبرت

 1978-1976االغذية والزراعة في مشروع تلوث الغذاء في شرق افريقيا في الفترة 

زامبيا وفي دار -كينيا, لوساكا –في هذا المشروع تم انشاء معامل لفحص الغذاء في كل من نيروبي 

تنزانيا وتم تدريب العاملين بهذه المعامل علي الطرق القياسية المختلفة وتأليف دليل للفحص -السالم

 والمشاركة مع فريق الخبراء بالمشروع في عمل قانون الغذاء 

لي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة للعاملين بمعهد بحوث صحة الحيوان باالشراف ع اموقد ق

-122-117-114-112-108-94التابع لمركز البحوث الزراعية في هذا المجال ) انظر رسائل ارقام 

و  -107-75-70-25-19كما اشرف وشارك في نشر البحوث في مجالت دولية ارقام  (128-132

 (82-76-63-60-52-49-48-47-46-45-42-41-38-37-33-31محلية  

 

 المحور الرابع : البروسيال 

االشراف غلي رسالة الدكتوراة الخاصة بالسيد  هبميكروب البروسيال عندما اسند الي هبدأت عالقت .7

نائبا للباحث الرئيسي للمشروع  هوكانت البداية الهامة عندما تم اختيار ( 16سامي ابراهيم )رسالة رقم 

دراسة لتطوير برنامج للسيطرة علي مرض البروسيال في ل(  1991-1986المصري االمريكي )

محافظة  وتحصين  17حيوان في   236689في هذا المشروع تم الفحص السيرولوجي لعدد  مصر

ت نسبة . ووصل 19شهور بالجرعة المخفضة من لقاح العترة  6-4عجل صغير عمر  20473

% وفي نهاية المشروع 5.9بمتوسط  )%34.5) 1986الحيوانات االيجابية الختبار البروسيال عام 



مزرعة تماما من البروسيال مما يؤكد نجاح  400من  344% وتأكد خلو 0.2انخفضت النسبة الي 

 البرنامج  وقد دعيت الي امريكا اللقاء بحث عن نتائج المشروع سجلت في كتاب )مرفقات(

ودعي الي جنوب افريقيا للتحدث امام مؤتمر االمراض المشتركة عن البروسيال في منطقة الشرق 

االدني وكلفت بكتابة بحث عن انتشار البروسيال وطرق السيطرة عليها نشر غي عدد خاص عن 

البروسيال في المجلة الولية للميكروبيولوجيا البيطرية كما قمت باالشراف علي رسائل البروسيال 

 ( 123-96-64لعاملين بمعهد االمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية )رقم ل

 

 3. االنشطة المهنية:

 3.1. الهيئة العامة للخدمات البيطرية

 كان للدكتور رفاعي نشاطا مكثفا في الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مجالت متعددة منها علي سبيل المثال

رئيس الهيئة.–أ. ادارة للعديد من المشروعات البحثية كنائب للباحث الرئيسي     

 ب.عضوية اللجنة العليا لمقاومة مرض الدرن البقري والبروسيال

ج. عضوية اللجنة العليا لمتابعة ودراسة وتحليل وتقديم المقترحات الخاصة بانشطة مشروع استئصال مرض 

 الطاعون البقري بقارة افريقيا

تمثيل وزارة الزراعة في مراجعة الوضع القومي لمرض البروسيال ودراسة وضع خطةمستقبلية لمقاومة  د.

 المرض بالمنطقة وذلك في االجتماع الذي عقد في رام هللا بفلسطين

فيمايتعلق  الرأي لرئيس الهيئة في المشاكل المختلفة وعلي سبيل المثال الرد علي ما يثار في الصحافة ءه. ابدا

البيطري لطببا  

 و. عضوية لجنة بحوث الصحة الحيوانية لفحص االنتاج العلمي العضاء هيئة البحوث بمركز البحوث الزراعية 

ز. عضوية لجان معايرة اللقاحات واالنتجينات المنتجة بمعهد  االمصال واللقاحات البيطرية والتي تستخدمها 

 الهيئة في تحصين الحيوانات والتشخيص 

 ك. القيام بما يكلف به رئيس الهيئة من مهام طارئة 

 3.2. الجمعية الطبية البيطرية

أ. باالضافة الي عضويته في الجمعية انتخب ألكثر من دورة كعضو مجلس ادارة وكلف من المجلس لرئاسة 

 مجلس تحرير مجلة الجمعية 

لها شارك في تنظيم مؤتمرات الجمعية العلمية ورأس تحرير السجل العلمي  

 ت. انشأ ورأس تحرير مجلة الجمعية باللغة العربية

  

 3.3. الشركة المتحدة لالنتاج الداجني

يكلف  بالقيام بأعمال العضو المنتدب  ( وكان1997-1993سنوات ) 4اختير عضوا بمجلس ادارة الشركة لمدة 

للخارج وذلك بمعدل مرتين علي االقل في العام  الشركة رئيسللشركة خالل فترة سفر   

 

 3.4. برنامج الخدمات البيطرية  

أ. بتكليف من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قام الدكتور رفاعي بتحضير مشروع للنهوض بالخدمات 

 التحاد االوربي البيطرية وتقدم بمسودة البرنامج لرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الذي قدمه الي ا

 ختيار الشركة االوروبية المنفذة ب. اختير الدكتور رفاعي لرئاسة لجنة البت ال

ج.انتدب لمدة عام كمدير قومي للبرنامج حيث قام في هذه الفترة بعمل الدراسات الالزمة للنهوض بالبرنامج 

والذي ما زال قائما حتي اآلن يقدم قروضا لالطباء البيطريين لتشجيعهم للعمل في مشروعات  )انظر مرفقات (

 خاصة بهم وايجاد فرص عمل لهم مع تقديم التدريب والنصح واالرشاد

 3.5. اكاديمية البحث العلمي

ضوا بشعبة صحة الحيوان والدواجنع. أختير   

 ب. اختير عضوا بلجنة بحوث االمراض المشتركة 

اختير عضوا بلجنة اعداد تقرير صحة الحيوان في المؤتمر القومي االول عن دور البحث العلمي في النهوض  ج

 بالثروة الحيوانية.

 د اختير لتحكيم البحوث الممولة من االكاديمية

ه. اختير لتحكيم جوتئز الدولة التشجيعية وجوائز صندوق التأمين علي الماشية وحائزة الدكتور احمد فريد 

 ألمراض الماشية

 3.6. المجالس القومية المتخصصة

 المجلس القومي لالنتاج  والشئون االقتصاديةشارك بنشاط مكثف في شعبة الزراعة والري المنبثقة من 
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