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انمؤهالث انعهميت:
 .1بكالوريوس في العموم الطبية البيطرية  -كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة ( )1996بتقدير عام جيد
جدا.

أمراض الدواجن )  -كمية الطط البيطرر -جامعة

 .2ماجستير في العموم الطبية البيطرية (تخصص
القاىرة (.) 2000

عنوان الرسالو" :بحث وبائية عدور ميكروط األورنيثوباكتيرم رينوتراكيال في بدارر التسمين"
"Epizootiological investigation on Ornithobacterium Rhinotrachaeale (ORT) in
"chicken broilers
 .3دكتوراه الفمسفة في العموم الطبية البيطرية (تخصص أمراض الدواجن )  -كمية الطط البيطرر -جامعة
القاىرة (.) 2004

عنوان الرسالة" :إلقاء الضوء عمي مقاومة مرض الكامبيموباكتريوسيز في الدجاج"
""Spotlight on control of chicken campylobacteriosis

انتذرج انىظيفي:
 .1معيدة بقسم أمراض الدواجن -كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة
.2000 /9/21
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في الفترة من –1996/12/10

 .2مدرس مساعد بقسم أمراض الدواجن -كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة
.2004/4/27 – 2000/9/22

في الفترة من

 .3مدرس بقسم أمراض الدواجن -كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة من .2009/5/26–2004/4/28
 .4أستاذ مساعد بقسم أمراض الدواجن -كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة

إعتبا ار من 2009/5/27

وحتي اآلن.

 .5أستاذ بقسم أمراض الدواجن -كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة إعتبا ار من .2014/6/26
انتقذير وانتكريم وانجىائز:
 الحصول عمى جائزة النشر الدولي لمبحوث العممية بجامعة القاىرة لمسنوات
.2015/2014 ،2014/2013 ،2013/2012 ،2012/2011

،2011/2010

 الحصول عمى جائزة األستاذ الدكتور "مدحت عبد اليادر" في مجال بحوث أمراض الدواجن لعام
( 2011جوائز فردية) من أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا ،القاىرة.

 تكريم جامعة القاىرة وذلك لإلشراف عمى أفضل رسالة ماجستير في مجال الطط البيطرر (أمراض
 2012-2011تحت عنوان " دراسات عمى بعض

الطيور واألرانط) -جامعة القاىرة لمعام الجامعي

أمراض لكموستريديا المعوية التي تصيط فطام األرانط في مصر".

 إختيارر من قبل موسوعة  Who’s Who in the Worldالعالمية.
انذوراث انتذريبيت:
 إجتياز الدورة التدريبية (إلعداد المعمم الجامعي) بوحدة إعداد المعمم الجامعي بجامعة القاىرة
.2003

لعام

 حضور الدورة التدريبية الثالثة عشر التي عقدىا مركز التحاليل والدراسات التطبيقية بكمية الطط

البيطرر -جامعة القاىرة في الفترة من  2003/9/25-20تحت عنوان "مشاكل التحصين والمناعة في
مزارع الدواجن".

 حضور الدورة التدريبية والتي أقاميا مركز بحوث وخدمات البيوتكنولوجي -

كمية الطط البيطرر-

جامعة القاىرة في الفترة من  2005/1/16 -10تحت عنوان (إنتاج لقاحات ومواد مشخصة باليندسة

الوراثية)
)(Production of Recombinant Vaccine and Diagnostic Proteins
 حضور دورة "ميارات التفكير" تحت إشراف مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة
القاىرة في الفترة من .2005/1/17-15

 حضور دورة "ميارات اإلتصال الفعال" تحت إشراف مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس
والقيادات بجامعة القاىرة في الفترة من .2005/9/ 13-10
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 حضور دورة "طرق حديثة في التدريس" تحت إشراف مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس
والقيادات بجامعة القاىرة في الفترة من .2005/9/ 27-24

 حضور الدورة التدريبية والتي أقاميا مركز بحوث وخدمات البيوتكنولوجي -

كمية الطط البيطرر-

جامعة القاىرة في الفترة من  2005/11/17-12تحت عنوان (تقنية تفاعل البممرة المتسمسل وتطبيقاتو

المختمفة)

)(PCR and Its Different Applications

 حضور دورة "إدارة الوقت وضغوط العمل" تحت إشراف مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس
والقيادات بجامعة القاىرة في الفترة من .2005/11/ 22-19

 المشاركة في الدورة التدريبية التي عقدىا مركز التحاليل والدراسات التطبيقية بكمية الطط البيطرر-

جامعة القاىرة في الفترة من  2005/12/14-2005/11/26وذلك بإلقاء محاضرة بعنوان:
(Applied P/M, Bacteriological, Virological and Parasitological Specimens
)Examination
 المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بتدريط األطباء البيطريين بمديرية الطط البيطرر بمحافظة
الجيزة تحت عنوان (برنامج الوقاية والرعاية في الطيور) في الفترة من

 2005/12/21-10والتي

أقيمت بالكمية بإلقاء محاضرة عن موضوع (مشاكل تربية الدواجن وكيفية التغمط عمييا).

 حضور دورة "إتخاذ الق اررات وحل المشكالت" تحت إشراف مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس
والقيادات بجامعة القاىرة في الفترة من .2005 /12/ 28-26

 حضور دورة "الجوانط المالية في الجامعات" تحت إشراف مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس
والقيادات بجامعة القاىرة في الفترة من .2006 /1/ 30-28

 المشاركة في الدورة التدريبية التي نظميا مركز أبحاث ورعاية الحيوان والدواجن بكمية الطط البيطرر-
جامعة القاىرة تحت عنوان (إنتاج ورعاية بدارر التسمين في مناخ مصر والعالم العربي) في الفترة من

 2006 /2/7-5وذلك بإلقاء محاضرة عن موضوع (التشخيص الحقمي والمعممي والتشخيص المقارن
ألمراض بدارر التسمين).

 حضور دورة "تصميم مقرر" تحت إشراف مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة
القاىرة في الفترة من .2006 /4/ 3-2

 حضور دورة "اإلدارة الفعالة لألزمات" تحت إشراف مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات
بجامعة القاىرة في الفترة من .2006 /4/13-12

 حضور دورة "التدريس بإستخدام التكنولوجيا" تحت إشراف مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس
والقيادات بجامعة القاىرة في الفترة من .2006 /5/ 18-15

 حضور دورة "إدارة البحث العممي" تحت إشراف مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات
بجامعة القاىرة في الفترة من .2006 /6/ 28-26
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 حضور الدورة التدريبية والتي أقاميا مركز بحوث وخدمات البيوتكنولوجي -

كمية الطط البيطرر-

جامعة القاىرة في الفترة من  2008/11/20-16تحت عنوان ( تقييم وتقدير المناعة الخموية والخمطية

كرد فعل مناعي ضد مسببات األمراض).
(Evaluation and Estimation of Humeral and Cellular Immune Response
)Against Causative Agents
 حضور دورة "إستخدام التكنولوجيا في التدريس" تحت إشراف مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس
والقيادات بجامعة القاىرة في الفترة من .2009/8/ 5-3

 اإلشراف والتدريط العممي في فاعميات الدورة التدريبية التخصصية والتي عقدتيا وحدة تشخيص وعالج
أمراض الدواجن في الفترة من  2009/8/17-7/6تحت عنوان " البرامج الوقائية والعالجية لقطعان

دجاج التسمين".

 المشاركة بالتدريط العممي والنظرر في فاعميات الدورة العممية التطبيقية التي عقدىا مركز التحاليل
والدراسات التطبيقية البيطرية بكمية الطط البيطرر – جامعة القاىرة في الفترة من

2009/8/17-15

تحت عنوان "تشخيص أمراض الدواجن الفيروسية ،طرق تشخيص األمراض الفيروسية والتدريط عمي
مختمف إختبارات قياس المناعات المختمفة وأىمية تقييم نتائج ىذه التحاليل ،دراسة نظرية تطبيقية

عممية".

 اإلشراف والتدريط العممي في فاعميات الدورة التدريبية التخصصية والتي عقدتيا وحدة تشخيص وعالج
أمراض الدواجن في الفترة من  2009/11/2-9/21تحت عنوان " الرعاية البيطرية لقطعان دجاج

التسمين" " دراسة نظرية وتطبيقات عممية".

 حضور دورة "معايير الجودة في التدريس" تحت إشراف مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس
والقيادات بجامعة القاىرة في الفترة من .2010/3/ 24-22

 اإلشراف والتدريط العممي في فاعميات الدورة التدريبية التخصصية والتي عقدتيا وحدة تشخيص وعالج
أمراض الدواجن في الفترة من  2010/4/14-3/2تحت عنوان " البرامج الوقائية والعالجية لقطعان

دجاج التسمين -تطبيقات عممية ومتابعة معممية"

 حضور واجتياز الدورة التدريبية والتي أقاميا مركز بحوث وخدمات البيوتكنولوجي -

كمية الطط

البيطرر -جامعة القاىرة في الفترة من  2010/4/21-19تحت عنوان:
)(Application of PCR for Diagnosis of Mycoplasma Infection in Poultry
كمية الطط
 حضور واجتياز الدورة التدريبية والتي أقاميا مركز بحوث وخدمات البيوتكنولوجي -
البيطرر -جامعة القاىرة في الفترة من  2010/4/28-26تحت عنوان:
(Application of RT-PCR for Rapid Detection and Genotyping of Avian
)Influenza
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 المشاركة في الدورة التدريبية التخصصية ألمراض الدواجن لألطباء البيطريين التابعين لمديرية الطط
البيطرر بمحافظة الجيزة في الفترة من

 2010/5/27-22وذلك بإلقاء محاضرة بعنوان " تشخيص

األمراض الطفيمية في الدواجن".

 إلقاء محاضرة والتدريط العممي في فاعميات الدورة التدريبية التخصصية والتي عقدتيا وحدة تشخيص
وعالج أمراض الدواجن في الفترة من  2010/6/22-19تحت عنوان:
)(Diagnosis of Bacterial Diseases of Poultry, Prevention and Treatment
 إلقاء محاضرة والتدريط العممي في فاعميات الدورة التدريبية التخصصية والتي عقدتيا وحدة تشخيص
وعالج أمراض الدواجن في الفترة من  2010/6/28-26تحت عنوان:
(Diagnosis of Bacterial Diseases of Poultry and Poultry Coccidiosis,
)Prevention and Treatment
 حضور دورة "النشر العممي" تحت إشراف مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة
القاىرة في الفترة من .2010/7/ 14-12

 حضور دورة "ميارات العرض الفعال" تحت إشراف مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات
بجامعة القاىرة في الفترة من .2010/9/ 22-20

 المشاركة في الدورة التدريبية التخصصية لألطباء البيطريين التابعين لمديرية الطط البيطرر بمحافظة
القاىرة في  2010/10/11وذلك بإلقاء محاضرة تحت عنوان " كيفية إنشاء مزرعة أرانط".

 المشاركة في الدورة التدريبية التخصصية ألمراض الدواجن لألطباء البيطريين التابعين لمديرية الطط

البيطرر بمحافظة الجيزة في الفترة من  2010/12/2 -11/21وذلك بإلقاء محاضرة بعنوان "األسس

العممية لبرامج ألمن الحيور".

 حضور دورة "سموكيات المينة في العمل الجامعي" تحت إشراف مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة
التدريس والقيادات بجامعة القاىرة في الفترة من .2011 /1/ 13-11

 إلقاء محاضرة تحت عنوان " األمراض البكتيرية المعوقة لمحركة " وذلك
التخصصية والتي عقدتيا وحدة تشخيص وعالج أمراض الدواجن

تحت عنوان " تشخيص أمراض الدواجن البكتيرية"

في فاعميات الدورة التدريبية

في الفترة من 2011/4/13-10

 المشاركة في الدورة التدريبية التخصصية لألطباء البيطريين التابعين لمييئة العامة لمخدمات البيطرية

(سرس الميان) في الفترة من  2011/4/ 21-17وذلك بإلقاء محاضرة تحت عنوان "األمراض البكتيرية
التي تصيط الرومي والبط"

 حضور واجتياز الدورة التدريبية والتي أقاميا مركز بحوث وخدمات البيوتكنولوجي -

كمية الطط

البيطرر -جامعة القاىرة في الفترة من 2011/5/11-10تحت عنوان:
)(Practical Course of Western Blotting
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 حضور دورة "نظم االمتحانات وتقويم الطالط" تحت إشراف مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس
والقيادات بجامعة القاىرة في الفترة من .2011 /5/ 25-23

 حضور دورة "نظم الساعات المعتمدة" تحت إشراف مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات
بجامعة القاىرة في الفترة من .2011 /6/1-5/30

 إلقاء محاضرة تحت عنوان "التشخيص الحقمي ألمراض قطعان التسمين" يوم  2011/7/25وذلك في
فاعميات الدورة التدريبية التخصصية والتي عقدتيا وحدة تشخيص وعالج أمراض الدواجن

من 2011/8/10-6/28تحت عنوان "المتابعة الحقمية لدورة تسمين دواجن".

في الفترة

 المشاركة بالتدريط العممي والنظرر في فاعميات الدورة العممية التطبيقية التي عقدىا مركز التحاليل
والدراسات التطبيقية البيطرية بكمية الطط البيطرر – جامعة القاىرة في الفترة من

2011/10/13-9

تحت عنوان " دورة تشخيص أمراض الدواجن " وذلك إلقاء محاضرة تحت عنوان "طرق أخذ العينات
لمفحوص البكتيرية والفيروسية والفطرية"

 إلقاء محاضرة تحت عنوان "أىم مشاكل األمراض البكتيرية ،الوقاية والعالج" وذلك في فاعميات الدورة
التدريبية التخصصية والتي عقد ىا مركز التحاليل والدراسات التطبيقية البيطرية بكمية الطط البيطرر –

جامعة القاىرة في الفترة من  2011/10/20-16تحت عنوان " المشاكل الحقمية التي تواجو صناعة
الدواجن"

 إلقاء محاضرة يوم  2011/10/26تحت عنوان "األمراض الطفيمية في الطيور" وذلك ضمن فاعميات
الدورة التدريبية التي نظميا قسم أمراض الدواجن بالتعاون مع مديرية الطط البيطرر لمحافظة الجيزة

في الفترة من  2011/10/27-23تحت عنوان " أمراض الطيور واألرانط وطرق العالج والوقاية
منيا".

 المشاركة بالتدريط والتنظيم والقاء محاضرة تحت عنوان "التحاليل الطبية البيطرية" في فاعميات الدورة
التدريبية التخصصية والتي عقد ىا مركز التحاليل والدراسات التطبيقية البيطرية بكمية الطط البيطرر –

جامعة القاىرة في الفترة من .2012/7/12-6/25

 إلقاء محاضرة يوم  2012/7/14تحت عنوان "التشخيص المعممي ألمراض الدواجن" وذلك

في

فاعميات الدورة التدريبية التخصصية والتي عقدتيا وحدة تشخيص وعالج أمراض الدواجن تحت عنوان

"األمراض التنفسية التي تصيط قطعان دجاج التسمين"

 المشاركة في فاعميات الدورة التدريبية التخصصية والتي عقد ىا مركز التحاليل والدراسات التطبيقية

البيطرية مع رابطة فيت يونايتد وطالط كمية الطط البيطرر – جامعة المنصورة في الفترة من -25

 2012/8/27تحت عنوان "أساسيات صناعة تسمين الدواجن".

 المشاركة في فاعميات الدورة التدريبية التخصصية والتي عقد ىا مركز التحاليل والدراسات التطبيقية

البيطرية في الفترة من  2012/9/6-8/25تحت عنوان "منحة الدواجن لطالط كميات الطط البيطرر".
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 المشاركة في فاعميات الدورة التدريبية التخصصية والتي عقد ىا مركز التحاليل والدراسات التطبيقية
البيطرية في الفترة من  2012/9/20-16تحت عنوان "دورة أساسيات تربية الدواجن".

 القيام بالتدريط العممي في الدورة التدريبية التخصصية التي أقاميا مركز التحاليل والدراسات التطبيقية

البيطرية بالتعاون مع وحدة تشخيص وعالج أمراض الدواجن وقسم أمراض الدواجن في الفترة من -23

 2012/9/27تحت عنوان "التشخيص المعممي البكتيرر ألمراض الدواجن".

 القيام بإلقاء محاضرة وكذلك بالتدريط العممي في الدورة التدريبية التخصصية التي أقامتيا

وحدة

تشخيص وعالج أمراض الدواجن مع الييئة العامة لمخدمات البيطرية في الفترة من 2012/10/3 -1

تحت عنوان " التشخيص المقارن إلنفمون از الطيور".

 القيام بالتدريط العممي في الدورة التدريبية التخصصية التي أقاميا مركز التحاليل والدراسات التطبيقية
البيطرية في الفترة من  2012/10/18 -13تحت عنوان "الرؤية الحديثة والمتكاممة في عمميات مزارع
تربية الدواجن".

 إلقاء محاضرة تحت عنوان "التشريح والتشريح المقارن وطرق أخذ العينات وحفظيا لمفحوص المعممية"
في الدورة التدريبية التخصصية التي أقاميا مركز التحاليل والدراسات التطبيقية البيطرية في الفترة من

 2012/11/29 -25تحت عنوان "الرؤية المتكاممة في عمميات مزارع الدواجن".

 إلقاء محاضرة وكذلك بالتدريط العممي في الدورة التدريبية التخصصية التي أقامتيا

وحدة تشخيص

وعالج أمراض الدواجن مع الييئة العامة لمخدمات البيطرية في الفترة من  2012/12/12-11تحت

عنوان " التشخيص المقارن إلنفمون از الطيور".

 إلقاء محاضرة نظرية عممية تطبيقية تحت عنوان "التشريح والتشريح المقارن في مزارع الدواجن" في

الدورة التدريبية التخصصية التي أقاميا مركز التحاليل والدراسات التطبيقية البيطرية في الفترة من -9

 2012/12/13تحت عنوان "الرؤية الحديثة والمتكاممة في عمميات مزارع تربية الدواجن".

 إلقاء محاضرة نظرية عممية تطبيقية تحت عنوان "التشريح والتشريح المقارن في مزارع الدواجن" في

الدورة التدريبية التخصصية التي أقاميا مركز التحاليل والدراسات التطبيقية البيطرية في الفترة من -5

 2013/1/13تحت عنوان "دراسات تطبيقية في صناعة الدواجن".

 القيام بالتدريط العممي والقاء محاضرة تحت عنوان " طرق أخذ العينات والطرق المعممية المختمفة في
التشخيص" في الدورة التدريبية التخصصية التي أقامتيا

وحدة تشخيص وعالج أمراض الدواجن مع

مركز بحوث وخدمات البيوتكنولوجي  -كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة يوم في الفترة من -19

 2013/1/23تحت عنوان " التشخيص المعممي ألمراض الدواجن ".

 إلقاء محاضرتين تحت عنوان "دراسات تطبيقية في صناعة الدواجن" في الدورة التدريبية التخصصية

التي أقاميا مركز التحاليل والدراسات التطبيقية البيطرية يوم  2013/2/12تحت عنوان "األمراض
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البكتيرية التنفسية في مزارع الدواجن وطرق التعامل الحقمي معيا" واألخرر "األمراض الفيروسية
الشائعة في مزارع الدواجن وطرق التعامل الحقمي معيا".

 إلقاء محاضرة تحت عنوان "كيفية تجميع العينات وتحضرييا لإلختبارات المعممية" يوم  2013/5/8في
الدورة التدريبية التخصصية التي أقامتيا

وحدة تشخيص وعالج أمراض

البيطرر -جامعة القاىرة تحت عنوان "التشخيص المقارن ألنفمون از الطيور".

 القيام بالتدريط العممي في الدورة التدريبية التخصصية التي أقامتيا

الدواجن  -كمية الطط

وحدة تشخيص وعالج أمراض

الدواجن مع مركز بحوث وخدمات البيوتكنولوجي  -كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة في الفترة من

 2013/6/17-15تحت عنوان " التشخيص المعممي ألمراض التسمين ".

 إلقاء محاضرة نظرية عممية تطبيقية تحت عنوان "التشريح والتشريح المقارن في مزارع الدواجن" في
الدورة التدريبية التخصصية التي أقاميا

مركز التحاليل والدراسات التطبيقية البيطرية

مشروع التوسع التطبيقي بقسم أمراض الدواجن في الفترة من .2014/6/12 -11

 القيام بالتدريط العممي في الدورة التدريبية التخصصية التي أقامتيا

بالتعاون مع

وحدة تشخيص وعالج أمراض

الدواجن  -كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة في الفترة من  2014/6/19تحت عنوان " التشخيص
المعممي البكتيرر ألمراض التسمين ".

 المشاركة في فاعميات الممتقي القومي ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالجامعات والمعاىد المصرية

تحت عنوان "أدوار ورؤر جديدة الستشراق المستقبل" بالمدينة الشبابية باإلسكندرية خالل الفترة من -4

.2014 /7/9

 إلقاء محاضرة نظرية تحت عنوان "األمراض البكتيرية لمدواجن" في الدورة التدريبية التخصصية التي

أقاميا مركز التحاليل والدراسات التطبيقية البيطرية بالتعاون مع مشروع التوسع التطبيقي بقسم أمراض
الدواجن في الفترة من .2014/9

 األشتراك بالدورة التدريبية التي أقاميا قسم أمراض الدواجن تحت عنوان
اننذواث انعهميت وورش انعمم:
 حضور واجتياز برنامج ( )Word 2000بالمكتبة القومية الزراعية في الفترة من 2004/7/28-24
 حضور واجتياز برنامج ( )Excel Elementaryبالمكتبة القومية الزراعية في الفترة من
.2004/8/4

-7/31

 حضور واجتياز برنامج ( )Internetبالمكتبة القومية الزراعية في الفترة من .2004/9/1-8/28

 المشاركة في الندوات التي عقدتيا جمعية اليالل األحمر المصرية بالتعاون مع كمية الطط البيطرر-
جامعة القاىرة لمتوعية بمرض أنفمون از الطيور لفئات المجتمع المختمفة بإلقاء محاضرة عن مرض
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أنفمون از الطيور والتوعية بمخاطر المرض وكيفية الوقاية منو لعمال مزرعة دواجن األىرام بالكيمو 83

طريق مصر إسكندرية الصحراور بتاريخ .2008/1 / 23

 المشاركة في الندوات التي عقدتيا جمعية اليالل األحمر المصرية بالتعاون مع كمية الطط البيطرر-
جامعة القاىرة لمتوعية بمرض أنفمون از الطيور لفئات المجتمع المختمفة بإلقاء محاضرة عن مرض

أنفمون از الطيور والتوعية بمخاطر المرض وكيفية الوقاية منو وذلك لربات المنازل بتاريخ .2008/7 /2

 حضور ورشة العمل التي أقيمت ط كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة بتاريخ
عنوان "اإلطار السابع لبرنامج االتحاد األوروبي".

 2008/9/25تحت

 المشاركة في فعميات ورشة العمل الثانية عن متطمبات التقدم لممنح البحثية في إطار البرنامج
االتحاد األوروبي التي أقيمت طجامعة القاىرة بتاريخ .2008/10/20

السابع

 المشاركة في الندوات التي عقدتيا جمعية اليالل األحمر المصرية بالتعاون مع كمية الطط البيطرر-
جامعة القاىرة لمتوعية بمرض أنفمون از الطيور لفئات المجتمع المختمفة بإلقاء محاضرة عن مرض
أنفمون از الطيور والتوعية بمخاطر المرض وكيفية الوقاية منو

وذلك لمقائدات الريفيات بتاريخ

.2008/12/2

 حضور ورشة العمل التي أقيمت طكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة بتاريخ  2009/4تحت عنوان
()How to read, write and present a scientific paper

 حضور ورشة العمل التي أقيمت طكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة بتاريخ  2009/6/8تحت عنوان
"التوجيات البحثية لقطاع العموم األساسية "

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة واإلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2010/3/14
تحت عنوان "معايير األعتماد لمييئة القومية"

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة واإلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2010/3/25
تحت عنوان "المعايير األكاديمية وتوصيف البرنامج الدراسي"

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة واإلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2010/3/29
تحت عنوان "توصيف وتقرير المقرر الدراسي"

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة واإلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2010/3/31
تحت عنوان "اإلرشاد األكاديمي في ضوء اعتماد المؤسسات التعميمية"

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة واإلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ
تحت عنوان "إعداد إستبيانات التغذية الراجعة والتحميل اإلحصائي لمبيانات"

2010/4/7

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة واإلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2010/4/13
تحت عنوان "تقرير البرنامج الدراسي"
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 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة واإلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2010/4/20
تحت عنوان "التخطيط اإلستراتيجي"

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة واإلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2010/4/26
تحت عنوان "إعداد الخطة اإلستراتيجية لمكمية"

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة واإلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2010/4/29
تحت عنوان "الزيارة الميدانية إلعتماد المؤسسات التعميمية"

 حضور ورشة العمل نظميا مركز ضمان الجودة واإلعتماد -جامعة القاىرة والتي أقيمت ط كمية الطط
البيطرر -جامعة القاىرة بتاريخ  2010/5/5تحت عنوان " التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسة التعميم

العالي"

يخ 2010/تحت عنوان:
كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة بتار5
 حضور ورشة العمل التي أقيمت ط
)(Research Methodology, Ethics, Scientific Writing and Presentation Technology
 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة واإلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2011/1/26
تحت عنوان "المشاركة المجتمعية واإلرشاد األكاديمي"

 المشاركة في فاعميات ورشة العمل التي نظميا مكتط جامعة القاىرة لتنسيق التعاون البحثي مع
اإلتحاد األوروبي بالتعاون مع إدارة البحوث بالجامعة بتاريخ

 2011/1/26تحت عنوان "المعامالت

المالية لممشاريع الممولة من اإلتحاد األوروبي في اإلطار السابع لو " FP7

 حضور ورشة العمل التي عقدتيا وحدة الجودة طكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة يوم 2011/3/17
تحت عنوان "اإلرشاد األكاديمي"

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة واإلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2011/4/6
تحت عنوان "المصداقية واألخالقيات"

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة واإلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2011/4/14
تحت عنوان "الطالط والخريجون والتعميم والتعمم"

 حضور ورشة العمل التي نظتميا الييئة القومية لضمان جودة التعميم واإلعتماد في إطار المنتدر
الدولي الثاني لمبحث العممي بجامعة القاىرة بتاريخ

المجتمعية في جودة التعميم العالي".

 2011/5/29وذلك تحت عنوان "دور األطراف

 التنظيم لورشة العمل التي أقيمت بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة يوم  2011/7/11تحت عنوان
"  " First Academic/Field Veterinarian Work shopوذلك بالتعاون مع قطاع خدمة
المجتمع وتنمية البيئة بالكمية وشركة فايزرمصر.

 حضور دورة تنمية ميارات تصميم المق اررات اإللكترونية في الفترة من  2011/10/12-9والتي عقدىا
مركز التعميم األلكتروني -جامعة القاىرة.
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 حضور ورشة العمل

إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ

التي نظميا مركز ضمان الجودة وا

 2011/12/26تحت عنوان "معايير الدراسة الذاتية والتقرير السنور لممؤسسة التعميمية"

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة وا إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2012/1/2
تحت عنوان "المعايير األكاديمية لمبرنامج الدراسي"

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة وا إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2012/1/9
تحت عنوان "المشاركة المجتمعية واإلرشاد األكاديمي"

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة وا إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2012/1/16
تحت عنوان "تقرير المقرر والبرنامج الدراسي"

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة واإلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2012/1/23
تحت عنوان "توصيف البرنامج والمقرر الدراسي"

 اإلشتراك بورشة العمل التي نظمتيا جمعية حماية األحياء المائية والتي أقيمت بكمية الطط البيطرر-

جامعة القاىرة في الفترة من  2012 /2 /16-15تحت عنوان:
(Influenza Pandemics and Aquatic Animals: Ecological and Epidemiological
)Perspectives
 إجتياز برنامج التدريط األساسي "معالجة النصوص" وذلك ضمن الدورة التدريبية التي نظميا مركز
تدريط أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والعاممين ) (ICTCعمي تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت

بجامعة القاىرة في الفترة من .2012/3/15-1/10

 إجتياز برنامج التدريط األساسي "مفاىيم تكنولوجيا المعمومات" وذلك ضمن الدورة التدريبية التي نظميا
مركز تدريط أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والعاممين

) (ICTCعمي تكنولوجيا المعمومات

واإلتصاالت بجامعة القاىرة في الفترة من .2012/3/15-1/10

 إجتياز برنامج التدريط األساسي "إستخدام الحاسط وادارة المفات" وذلك ضمن الدورة التدريبية التي

نظميا مركز تدريط أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والعاممين ) (ICTCعمي تكنولوجيا المعمومات

واإلتصاالت بجامعة القاىرة في الفترة من .2012/3/15-1/10

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة وا إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2012/6/28
تحت عنوان "إعداد مقرر دراسي إلكتروني"

 حضور ورشة العمل التي نظتميا وحدة التدريط والتطوير بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة بتاريخ
 2012/8/29وذلك تحت عنوان "التخطيط اإلستراتيجي".

 إجتياز البرنامج التدريبي بمركز التنمية اإلقميمية في الفترة من  2012/9/12-9تحت عنوان "الميارات
اإلدارية".
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 حضور ورشة العمل التي نظتميا وحدة التدريط والتطوير بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة بتاريخ
 2012/11/7وذلك تحت عنوان " إدارة اإلجتماعات".

 حضور ورشة العمل التي نظتميا وحدة التدريط والتطوير بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة بتاريخ
 2012/11/19وذلك تحت عنوان " االنواع المختمفة من نمط العمل".

 إلقاء محاضرة لطالط أسرة "أصدقاء الحياة" بالتعاون مع وحدة التدريط والتطوير بالكمية بتاريخ
 2012/11/22تحت عنوان " أىم المشاكل المرضية التي تواجو مزارع الدواجن".

 حضور ورشة العمل التي نظمتيا الييئة األلمانية لمتبادل العممي (  )DAADبتاريخ 2012/11/25
تحت عنوان " ."Ethics in Science

 حضور ورشة العمل التي نظتميا وحدة التدريط والتطوير بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة بتاريخ
 2012/12/30وذلك تحت عنوان " ."End Note

 حضور ورشة العمل نظميا مركز ضمان الجودة واإلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ  2013/2/11تحت
عنوان "معايير الدراسة الذاتية والتقرير السنور لممؤسسة التعميمية"

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة وا إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2013/2/13
تحت عنوان "المعايير األكاديمية لمبرنامج الدراسي"

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة وا إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2013/2/18
تحت عنوان "توصيف البرنامج والمقرر الدراسي"

 حضور ورشة العمل التي نظتميا وحدة التدريط والتطوير بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة بتاريخ
 2013/2/21وذلك تحت عنوان " التحميل اإلحصائي".

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة وا إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2013/3/4
تحت عنوان "اإلرشاد األكاديمي"

 حضور ورشة العمل التي نظتميا وحدة التدريط والتطوير بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة بتاريخ
 2013/3/5وذلك تحت عنوان " إتخاذ الق اررات وحل المشكالت".

 حضور ورشة العمل التي نظتميا وحدة التدريط والتطوير بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة بتاريخ
 2013/3/7وذلك تحت عنوان "الفوتوشوط".

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة وا إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2013/3/18
تحت عنوان "الييكل التنظيمي والجياز اإلدارر"

 حضور ورشة العمل التي نظتميا وحدة التدريط والتطوير بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة بتاريخ
 2013/3/19وذلك تحت عنوان " األداء اإلعالمى المتميز"

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة وا إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2013/3/20
تحت عنوان "الزيارة الميدانية إلعتماد المؤسسات التعميمية"
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 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة وا إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2013/3/25
تحت عنوان " الطالط والخريجون والتعميم والتعمم "

 حضور ورشة العمل التي نظتميا وحدة التدريط والتطوير بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة بتاريخ
 2013/4/6وذلك تحت عنوان " إدارة ضغوط العمل".

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة وا إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2013/4/8
تحت عنوان "نظم إدارة الجودة"

 حضور ورشة العمل العالمية لمجمعية العممية لمعيد بحوث صحة الحيوان (مصر) و مركز الميزر
الحيور ،معيد جورجيا لمتكنولوجيا (الواليات المتحدة األمريكية)

بتاريخ  2013/9/ 22تحت عنوان

"تطبيقات النانوتكنولوجي في مجال تشخيص ومكافحة األمراض" لمدكتور والعالم العالمي المصرر
"مصطفي السيد".

 حضور ورشة العمل التي نظتميا وحدة التدريط والتطوير بكمية
لمطالط بتاريخ  2013/10/29وذلك تحت عنوان "الحل فينا".

الطط البيطرر -جامعة القاىرة

 المشاركة في فعاليات حمقات النقاش وورش العمل حول اىم قضايا التعميم الجامعي (التحديات وسبل

المواجية)( ،الميثاق الميني واالخالقي لمعمل الجامعي)( ،سبل واليات وتطوير األنشطة الطالبية) في
الفترة من  2014/7/9-4بالتعاون مع و ازرة التعميم العالي ومعيد إعداد القادة بحموان.

 المشاركة في فعاليات المنتدر العممي الثالث لوحدة تشخيص وعالج أمراض الدواجن -كمية الطط

البيطرر -جامعة القاىرة تحت عنوان " المنتدى العممى لمميكروط القولوني وفيروس مرض النيوكاسل
فى مصر " في الفترة من  2014/9/12-10والقاء محاضرة تحت عنوان " مقاومة وعالج الميكروط
القولوني بمصر"

 حضور ورشة العمل التي عقدتيا لجنة مناىضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاىرة وذلك
إلعداد منسقي الوحدة بالكمية في الفترة من .2014/10/21-19

 حضور ورشة العمل

التي نظميا مركز ضمان الجودة وا

 2014/11/24تحت عنوان " توصيف البرنامج الدراسي ".

 حضور ورشة العمل

التي نظميا مركز ضمان الجودة وا

إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ
إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ

 2014/11/26تحت عنوان " توصيف المقرر الدراسي "

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة وا إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2014/12/1
تحت عنوان " إعداد الدراسة الذاتية "

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة وا إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2014/12/4
تحت عنوان " المعايير األكاديمية "
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 حضور ورشة العمل

التي نظميا مركز ضمان الجودة وا

إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ

 حضور ورشة العمل

التي نظميا مركز ضمان الجودة وا

إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ

 حضور ورشة العمل

التي نظميا مركز ضمان الجودة وا

إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ

 حضور ورشة العمل

التي نظميا مركز ضمان الجودة وا

إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ

 2014/12/10تحت عنوان " إعداد الخطة اإلستراتيجية ".

 2014/12/15تحت عنوان " تقرير المقرر والبرنامج الدراسي ".
 2014/12/17تحت عنوان " إعداد مقرر إلكتروني ".
 2014/12/22تحت عنوان " اإلرشاد األكاديمي ".

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة وا إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2015/1/5
تحت عنوان " المصداقية واألخالقيات ".

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة وا إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2015/1/12
تحت عنوان " الموارد المالية ".

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة وا إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2015/1/14
تحت عنوان " مواصفات الورقة ".

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة وا إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2015/1/19
تحت عنوان " القيادة والحوكمة ".

 حضور ورشة العمل التي نظميا مركز ضمان الجودة وا إلعتماد -جامعة القاىرة بتاريخ 2015/2/18
تحت عنوان " زيارة إعتماد ".

 حضور ورشة العمل التي نظميا قسم الباثولوجي  -كمية الطط البيطرر جامعة القاىرة تحت عنوان “
”Annul Charles Louis Davis Foundation-Middle Esat Devision Symposium
Pathology of Domestic and Laboratory Animals. March 21-24 2015.
 المشاركة الفعالة في الدورة التدريبية التخصصية والتي نظميا قسم أمراض الدواجن بكمية الكط
البيطرر-جامعة القاىرة تحت عنوان "أسس التشخيص والوقاية والعالج في بدارر التسمين " في الفترة
من .2015/3/18-2015/2/27

 المشاركة الفعالة في تنظيم الدورة التدريبية التخصصية والتي نظمتيا وحدة التدريط والتطوير بكمية

الطط البيطرر -جامعة القاىرة تحت عنوان "إدارة المزارع وتأثيرىا عمي جودة إنتاج المبن" يوم

.2015/5/10

اإلشتراك في انمؤتمراث انعهميت انمحهيت:
 المؤتمر العممي السادس لمجمعية البيطرية المصرية لمدواجن والذر عقد في الفترة من
 2004/9تحت شعار "معايير الجودة الشاممة لمخدمات البيطرية لإلنتاج الداجني".
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/27-25

 المؤتمر األول لمفيرولوجي والذر نظمتو جمعية الفيرولوجي المصرية في الفترة من 2004/12 / 8-7
تحت شعار"نحو إستراتيجية أفضل لمواجية األمراض الفيروسية".

 تنظيم المؤتمر العممي الثامن لكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة والذر عقد في الفترة من 19-17
 2005/4/تحت شعار"التكنولوجيا الحيوية وتنمية الثروة الحيوانية".

 المؤتمر العممي الدولي الثاني لشعبة البحوث البيطرية بالمركز القومي لمبحوث والذر عقد في الفترة

من  2005/6/29-27تحت شعار"دور الطط البيطرر في تنمية مصادر الثروة الحيوانية والداجنة
والسمكية".

 المؤتمر العممي السابع لمجمعية البيطرية المصرية لمدواجن والذر عقد في الفترة من 2006/3 /9-6
 المؤتمر العممي الدولي الثالث لشعبة البحوث البيطرية بالمركز القومي لمبحوث والذر عقد في الفترة
من  2006/12/6 - 5تحت شعار" الطط البيطرر واألمراض المشتركة الشائعة"( .مشاركة ببحث).

 المؤتمر العممي الثاني عشر ل كمية الطط البيطرر -جامعة أسيوط والذر عقد في الفترة من -10
( .2006/12/12مشاركة ببحث).

 المؤتمر العممي الثاني لكمية الطط البيطرر -جامعة بنيا والذر عقد في الفترة من 2007/1/28 -25
تحت شعار" الطط البيطرر ودوره اإليجابي في التنمية".

 المؤتمر العممي التاسع (العالمي األول) لكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة والذر عقد في الفترة من
ببحث)
.
 2007/4/ 27 -24تحت شعار" األمراض المشتركة الوافدة وصحة اإلنسان"( .مشاركة

 المؤتمر العممي الخامس ل كمية الطط البيطرر -جامعة بني سويف والذر عقد في الفترة من

9-6

 2007/11/تحت شعار" أمراض الحيوان السيطرة وصحة اإلنسان"( .مشاركة بأربعة أبحاث).

 المؤتمر العممي الثامن لمجمعية البيطرية المصرية لمدواجن والذر عقد في الفترة من2008/3/ 13-10
تحت شعار" أنفمون از الطيور في مصر بين الماضي والحاضر والرؤية المستقبمية" (مشاركة ببحث).

 المؤتمر العممي لبحوث الثروة الحيوانية والذر عقد في الفترة من

يقيا
"مستقبل الثروة الحيوانية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر ".

 2008 /10/18 -16تحت شعار

 المؤتمر العممي لكمية الطط البيطرر -جامعة قناة السويس والذر عقد في الفترة من
 2008تحت شعار" الطط البيطرر وتحديات القرن".

 المؤتمر العممي السنور الثالث لمجمعية المصرية لرعاية الحيوان في الفترة من

/10/23-21

2008/10/29-28

تحت شعار "الحديث و التحديات التي تواجو اإلنتاج الحيواني و الداجنى في مصر" ( .مشاركة
ببحث).

 المؤتمر العممي الثاني عشر لمجمعية المصرية لممناعة بالتعاون مع اإلتحاد الدولي لجمعيات المناعة
والذر عقد في الفترة من  2008/11/28-26تحت عنوان "أمراض نقص المناعة الواقع والتوقعات".
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 مؤتمر الطط البيطرر العربي الثامن والعشرون بالجمعية الطبية البيطرية المصرية والذر عقد في
الفترة من  2008/12/17-15تحت شعار "وبائية األمراض الوبائية وحماية المجتمع"( .مشاركة
ببحث).

 المؤتمر الدولي الرابع لمبحوث العممية وتطبيقاتيا في الفترة من .2008/12/18-16

 التنظيم واإلشتراك في المؤتمر العممي العاشر(الدولي الثاني) ل كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة
والذر عقد في الفترة من

 2009/10/22-19تحت شعار" التحديات الراىنة والتطمعات المستقبمية

لمطط البيطرر -نحو عالم واحد ،صحة واحدة".

 المؤتمر العممي الدولي الخامس لمبحوث العممية وتطبيقاتيا (جامعة القاىرة) في
2009/12/24

الفترة من -21

 المؤتمر العممي الخامس لشعبة البحوث البيطرية بالمركز القومي لمبحوث والذر عقد في الفترة من
 2010/2/24-22تحت شعار"التقنيات الحديثة لتطوير وحماية مصادر الحيوان".

 المؤتمر العممي التاسع لمجمعية البيطرية المصرية لمدواجن والذر عقد في الفترة من 2010/3/10-8
تحت شعار "إعادة ىيكمة صناعة الدواجن في مصر وعالقتيا بمكافحة األمراض".

 المؤتمر العممي الدولي السادس لكمية الطط البيطرر -جامعة قناة السويس والذر عقد في الفترة من
 2010/10/21-19تحت شعار" الطط البيطرر ومجابية وبائيات العصر".

 المؤتمر العممي الثالث لمفيرولوجي والذر نظمتو جمعية الفيرولوجي المصرية في الفترة من
 2010/11/25تحت شعار" التحديات الراىنة لألمراض الفيروسية".

-24

 المؤتمر العممي الثالث لبحوث الثروة الحيوانية بالشرق األوسط وشمال أفريقيا الذر عقد في الفترة من

 2010/12/1-11/29تحت شعار "مستقبل الثروة الحيوانية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا".

 المنتدر العالمي األول لمبحوث العممية (جامعة القاىرة) في الفترة من .2010/12/16-13

 التنظيم واإلشتراك في ا لمؤتمر العممي الحادر عشر (الدولي الثالث) لكمية الطط البيطرر -جامعة

القاىرة والذر عقد في الفترة من  2011/5/18-15تحت شعار" الطط البيطرر واجية محورية لمحفاظ
عمي النظام البيئي وصحة اإلنسان ".

 المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية الطط البيطرر -جامعة
 2011/5/27تحت شعار"الطط البيطرر وسالمة الغذاء ".

بنيا والذر عقد في الفترة من

 مؤتمر الطط البيطرر العربي الذر نظمتو الجمعية الطبية البيطرية المصرية في الفترة من
 2011/11/30تحت عنوان " آفاق التعاون العربي األفريقي في مجال األمن الغذائي"

-25
-28

 المؤتمر العممي الدولي السابع لكمية الطط البيطرر -جامعة المنصورة والذر عقد في الفترة من -28
 2012/8/30تحت شعار"اإلتجاىات الحديثة نحو تنمية الثروة الحيوانية والداجنة".
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 المؤتمر العممي الدولي السابع لكمية الطط البيطرر -جامعة قناة السويس والذر عقد في الفترة م ن -4
 2012/12/6تحت شعار" الطط البيطرر والمفاىيم الحديثة في صحة وأمراض الحيوانات وأىميتيا
لمصحة العامة".

 المؤتمر العممي لكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة والذر عقد في الفترة من  2013/3/ 10-9تحت
شعار"إستخدام بدائل الحيوان في التعميم البيطرر".

 المؤتمر العممي الدولي السادس لممركز القومي لمبحوث (الشعبة البيطرية) والذر عقد في الفترة من
 2013/5/23 -21تحت شعار"تقدم وحماية صناعة الثروة الحيوانية".

 المؤتمر العممي الثامن عشر لمجمعية الطبية البيطرية المصرية لمباثولوجيا والباثولوجيا اإلكمينيكية يوم
.2013/5/28

 التحضير والمشاركة الفعالة في المؤتمر العممي األول لقسم أمراض الدواجن
جامعة القاىرة يوم .2014/3/25

لكمية الطط البيطرر-

 المؤتمر العممي الثاني عشر (الدولي الرابع) لكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة في الفترة من -25
( .2014/10/28مشاركة ببحث)

 المؤتمر العممي الدولي السابع لمدواجن (

بالجمعية المصرية لعمم الدواجن ) في الفترة من

( .2014/11/6مشاركة ببحث)

 المؤتمر العممى الدولى السنوى الثامن لكمية الطط البيطرى بجامعة قناة السويس
.2014/11/30

-3

في الفترة من -26

اإلشتراك في انمؤتمراث انعهميت انذونيت:
 المشاركة بالحضور وبعرض ممخصين أبحاث في المؤتمر العممي الثامن عشر للجمعية العالمية لعمم
الدواجن والذر عقد في نانت بفرنسا في الفترة من . 2013/8/23-19

 المشاركة بالحضور وبعرض ممخصين أبحاث في المؤتمر العممي التاسع عشر لتغذية الدواجن والذر
عقد في بوتسدام بألمانيا في الفترة من .2013/8/29-26

انمشروعبث انبحثيت:
الباحث الرئيسي لمشروع "دراسات وبائية وتشخيصية ووقائية عن عدوى الميكوبالزما في دجاج األميات"
وذلك ضمن المشاريع البحثية لشباط باحثين

جامعة القاىرة (مرحمة ثالثة) في الفترة من

.2009
اإلشراف عهي انرسبئم انعهميت:
رسائل تم إنهائها:
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 رسالة دكتوراه (تخصص ميكروبيولوجيا) تحت عنوان "دراسات عمي تحضير وتقييم لقاح ذاتي
لمسالمونيال إنتريتيدس في دجاج التسمين".

 رسالة ماجستير (تخصص أمراض دواجن) تحت عنوان "دراسات عن بعض أمراض الكموستريديا
المعوية التي تصيط فطام األرانط في مصر".

 رسالة ماجستير (تخصص أمراض دواجن) تحت عنوان "بعض الجوانط الوبائية لعدوى ميكروط
االيروموناس ىيدروفيال في الطيور".

 رسالة ماجستير(تخصص ميكروبيولوجيا) تحت عنوان "دراسة مقارنة بين إختبار تفاعل البممرة

المتسمسل في الوقت الحقيقي والطرق التقميدية لمكشف عن بكتيريا السالمونيال في كتاكيت التسمين".

رسائل جارية:

 رسالة دكتوراه (تخصص أمراض دواجن) تحت عنوان "دراسات أخرر عن األمراض البكتيرية
المسسببة إلرتفاع النفوق في كتاكيت بدارر التسمين".

 رسالة ماجستير(تخصص أمراض دواجن) تحت عنوان "بعض الدراسات عن سالمونيال الدجاج مع
اإلشارة إلي طرق المقاومة الحديثة".

 رسالة ماجستير (تخصص ميكروبيولوجيا) تحت عنوان "دراسات بكتيريولوجية وسيرولوجية متقدمة عمي
ميكروط الييموفيميس باراجالينيرم مع التركيز عمي تقييم المقاح المحضر محميا".

 رسالة ماجستير (تخصص أمراض دواجن) تحت عنوان "تأثير بعض اإلضافات العمفية عمي اإلستجابة
المناعية لبدارر التسمين لمتحصين بالمقاحات الشائعة اإلستخدام".

 رسالة ماجستير (تخصص أمراض دواجن) تحت عنوان "دراسات عن أىم المشاكل المرضية التي
تصيط قطعان األميات والبياض في مصر"

 رسالة ماجستير (تخصص ميكروبيولوجيا) تحت عنوان "محاولة لتحضير وتقييم لقاح ميت متعدد
االنواع لميكروط اإليشريشيا كوالر في الدجاج"

 رسالة ماجستير (تخصص ميكروبيولوجيا) تحت عنوان "دراسات متطورة لتشخيص الميكروبات
العنقودية المسببة إللتياط المفاصل في أميات التسمين"

 رسالة ماجستير (تخصص أمراض دواجن) تحت عنوان "تأثير كل من الميكوبالزما والسموم الفطرية
في قطعان دجاج التسمين".

 رسالة ماجستير (تخصص أمراض دواجن) تحت عنوان ""دراسة عن األسباط المرضية المميتة
لألرانط".

 رسالة دكتوراه (تخصص ميكروبيولوجي) تحت عنوان "تحضير وتقييم لقاح مشترك ثنائي ضد عدور
الباستريال والميكوبالزما في دجاج التسمين".
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عضىيت انجمعيبث انعهميت عهي انمستىي انمحهي وانذوني:
 عضو بالجمعية العالمية لعمم الدواجن.
 عضو بالجمعية البيطرية العالمية لعمم الدواجن.
 عضو بالجمعية البيطرية المصرية لمدواجن.
 عضو بالجمعية المصرية لعمم الدواجن.

 عضو بالجمعية المصرية لعموم األرانط.
 عضو بالجمعية الطبية البيطرية المصرية.
 عضو بالجمعية المصرية لرعاية الحيوان.
 عضو بالجمعية المصرية لممناعة.

 عضو بالجمعية المصرية األلمانية لعمم الحيوان.

 عضو بالجمعية الطبية البيطرية المصرية لمباثولوجيا والباثولوجيا اإلكمينيكية.
 عضو )American Association od Science and Technology (AASCIT
 عضو المجنة العممية لعمم الحيوان باالتحاد العربي لحمايو الحياه البريو.

عضىيت انهجبن انمختهفت:

 مدي ار لوحدة تنمية الميارات الطالبية (وحدة التفصيل) ط كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة لشئون
التعميم والطالط بتاريخ .2014/12/17

 نائط مدير وحدة التدريط والتطوير طكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة لشئون الوحدات ذات الطابع
الخاص.

 عضو بمجنة العالقات الثقافية لكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة لمعام الجامعي 2006-2005
 عضو بمجنة المكتبات ل كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة
2010-2009 ،2008/2007

لمعام الجامعي

،2007/2006

 عضو بمجنة المختبرات لمعام الجامعي 2013-2012 ،2012-2011

 عضو بمجنة اإلعداد ليوم الخريجين طكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة لعامي .2014 ،2013
كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة
 عضو بمجنة تنمية الوعي البيطرر وخدمة المجتمع ط

 عضو بمجنة تطوير ومتابعة المدرجات والمعامل والوسائل التعميمية ط كمية الطط البيطرر -جامعة
القاىرة

 عضو بمجنة البرامج الخاصة طكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة

 عضو بمجنة لدراسة وضع أقسام الكمية من حيث أعداد الموظفين والعمال ودراسة مدر إحتياجات
الكمية لتعيين موظفين وعمال جدد ووضع المعايير المطموبة.
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 عضو المجمع اإلنتخابي الممثل لكمية الطط البيطرر (عن األساتذة المساعدين) وذلك إلنتخاط السيد
-2011
-2014

.األستاذ الدكتور رئيس جامعة القاىرة

 جامعة القاىرة لمعام الجامعي- كمية الطط البيطرر- أمينا لمجمس قسم أمراض الدواجن
.2015-2014 ،2014-2013 ،2013-2012 ،2012

 جامعة القاىرة لمعام الجامعي- كمية الطط البيطرر- المنسق العممي لقسم أمراض الدواجن

.2015
:عضىيت هيئبث انتحرير وانتحكيم نهمجالث انعهميت انعبنميت

: عضو بهيئة تحرير المجالت اآلتية
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أعمبل انتذريس:
 اإلشتراك في التدريس النظرر والعممي لمادة أمراض الدواجن لممستور الرابع مقرر(

( )408أمراض

دواجن  ،)1المستور الخامس األساسي مقرر ( ( )554أمراض دواجن  )2وكذلك المستور الخامس
التيرم األضافي مقرر ( )554بنظام الساعات المعتمدة بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.

 اإلشتراك في التدريس النظرر والعممي لممقرر اإلختيارر ( ( )15دراسات خاصة في الرقابة عمي
أمراض الطيور واألرانط) لطالط المراحل المختمفة بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.

 اإلشتراك في التدريس النظرر والعممي لمادة أمراض الدواجن لممقررات الصيفية لممستور الرابع

مقرر(( )408أمراض دواجن  ،)1المستور الخامس األساسي مقرر ( ( )554أمراض دواجن  )2وكذلك

المستور الخامس التيرم األضافي مقرر ( )554بنظام الساعات المعتمدة بكمية الطط البيطرر -جامعة

القاىرة.

 المشاركة الفعالة في أعمال التدريس النظرر وأعمال ا إلمتحانات لطالط الدراسات العميا (دكتوراه -
ماجستير  -دبموم) بنظام الساعات المعتمدة لمقررات مادة أمراض الدواجن بكمية الطط البيطرر-
جامعة القاىرة.

 اإلشتراك في تدريس مقرر أمراض الدواجن (  401ط .ط .ر ) وذلك لطالط الفرقة

الرابعة ،وكذلك

مقرر (  304ط .ط .ر ) لطالط الفرقة الثالثة بكمية الزراعة  -قسم اإلنتاج الحيواني  -شعبة تربية

دواجن  -جامعة القاىرة (الدروس النظرية والعممية).

 اإلشتراك في التدريس النظرر والعممي لمطالط الوافدين وذلك لمادة أمراض الدواجن مقررات ( )408
(أمراض دواجن  ،)1مقرر (( )554أمراض دواجن  )2بنظام الساعات المعتمدة بكمية الطط البيطرر-
جامعة القاىرة.

 اإلشتراك في برامج التدريط الصيفي لطالط البكالوريوس فيما يخص أمراض الدواجن داخل عيادة
القسم أو وحدة تشخيص وعالج أمراض الدواجن وأيضا اإلشراف عمي زيارات الطالط الميدانية إلي

مزارع الدواجن اإلنتاجية ضمن برنامج الزيارات التطبيقية في ىذا الشأن.

انتفبعم مع انطالة وأسهىة تقييم أدائهم:
 اإلشراف األكاديمي عمي الطالط بالمستويات المختمفة بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.
 التقويم المستمر لمطالط أثناء الدروس العممية وعقط كل محاضرة.

 متابعة أنشطة التعمم الذاتي لمطالط من خالل إعداد بحوث دراسية.
 اإلشتراك في أنشطة األسر المختمفة بالكمية مثل أسرة أصدقاء الحياة وأسرة إبن سينا.
 اإلشتراك في أنشطة المجنة الثقافية بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.

 اإلشتراك في أنشطة المجنة اإلجتماعية بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.
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 اإلشتراك في أنشطة المجنة الفنية بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.

 إلقاء محاضرات خاصة بأمراض الدواجن بمختمف المستويات الدراسية لمطالط وذلك من خالل
عضوية وحدة التدريط والتطوير بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.

مذي انمسبهمت في تطىير انمقرراث وأسهىة انتذريس:
 اإلشتراك في كتابة مذكرة مقررات قسم أمراض الدواجن لممستور الرابع والخامس  -كمية الطط
البيطرر -جامعة القاىرة.

 المشاركة في تطوير وتحديث مقررات أمراض الدواجن والمناىج الدراسية الخاصة بيا لطالط مرحمة
البكالوريوس وكذلك الدراسات العميا.

 المساىمة في تطوير المناىج التعميمية بالقسم وذلك بالمساىمة في عمل شرائح مصورة لصور أمراض
الدواجن المختمفة لتدريسيا في المحاضرات العممية لطالط مرحمة البكالوريوس وكذلك الدراسات العميا.

 اإلشتراك في إعداد توصيف وتقرير مقررات أمراض الدواجن بأسموط يتفق مع الخطة العامة لمجامعة
في شأن تطوير وتحديث المناىج العممية لمواكبة العصر.
مذي انمشبركت في أعمبل اإلمتحبنبث:
 المشاركة بدقة والتزام تام في جميع أعمال ا إلمتحانات الدورية العممية والشفوية لطالط مرحمة
البكالوريوس والدراسات العميا بالقسم من وضع أسئمة وتصحيح إمتحانات واعداد نتيجة.

 المشاركة في بدقة والتزام تام في جميع أعمال اإلمتحانات الخاصة بالكمية (أعمال المالحظة عمي
الطالط -الكنتروالت -لجان الرصد والنتائج النيائية).
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انمشبركت في تعذيم وتطىير انهىائح ومشروعبث انتطىير
وانمسبهمت في إنشبء انمعبمم:
 منسق معيار أعضاء ىيئة التدريس بوحدة ضمان وتوكيد الجودة طكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.

 عضو الفريق التنفيذر لمشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد ( ( (CIQAPمعيار أعضاء ىيئة
التدريس) وذلك لمتعريف بالجودة ونظم إدارتيا وكيفية تفعيميا بالطرق التي تراعي خطة الجامعة
والتوجيات القومية واحتياجات المجتمع.

 المنسق العممي لقسم أمراض الدواجن -كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.
 عضو بمجنة البرامج الخاصة طكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.

 عضو بمجنة تطوير ومتابعة المدرجات والمعامل والوسائل التعميمية ط كمية الطط البيطرر -جامعة
القاىرة.

 المشاركة في وضع مقترحات لتطوير مكتبة الكمية وامدادىا بأحدث الكتط والمراجع والدوريات وكذلك
بالوسائل التعميمية والتوضيحية المختمفة وذلك من خالل مشاركتي بمجنة المكتبات ألعوام متعددة.

 عضو بمجنة لدراسة وضع أقسام الكمية من حيث أعداد الموظفين والعمال ودراسة مدر أحتياجات
الكمية لتعيين موظفين وعمال جدد ووضع المعايير المطموبة.

 عضو بالمجنة المنسقة لمعيارالدراسات العميا بقسم أمراض الدواجن -كمية الطط البيطرر -جامعة
القاىرة.

 المشاركة في إنشاء وتطوير معامل قسم أمراض الدواجن -كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.
 المشاركة في لجان فحص وتركيط األجيزة وتطوير المختبرات
البيطرر -جامعة القاىرة.

بقسم أمراض الدواجن -كمية الطط

 المشاركة في لجان فحص المشتريات بقسم أمراض الدواجن -كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.
 المشاركة في عمميات العزل المعممية لمتعرف عمي المسببات المرضية واعطاء التوصيات العالجية في
مزارع الدواجن المختمفة.

إدارة انىحذاث انخبصت وانمعبمم في انقسم وانكهيت:
 مدير وحدة تنمية الميارات الطالبية -كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.

 نائط مدير وحدة التدريط والتطوير طكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة لشئون الوحدات ذات الطابع
الخاص.

 عضو بمجنة تطوير ومتابعة المدرجات والمعامل والوسائل التعميمية ط كمية الطط البيطرر -جامعة
القاىرة.
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 اإلشراف عمي معامل األبحاث بقسم أمراض الدواجن -كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.

 المشاركة في إنشاء وتطوير معامل قسم أمراض الدواجن -كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.
 المشاركة في لجان فحص وتركيط األجيزة وتطوير المختبرات
البيطرر -جامعة القاىرة.

بقسم أمراض الدواجن -كمية الطط

 المشاركة في لجان فحص المشتريات بقسم أمراض الدواجن -كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.
انمسبهمت في األنشطت انطالبيت:
 المشاركة في اإلشراف األكاديمي عمي طالط الفرق المختمفة ودراسة مشاكميم التعميمية واإلجتماعية
ومحاولة إيجاد الحمول المناسبة ليا.

 المشاركة في المقاءات الطالبية و األنشطة المختمفة وذلك من خالل ا

إلشتراك في األسر مثل أسرة

أصدقاء الحياة وأسرة إبن سينا التي تمارس من خالليا دور فعال في مجال الريادة العممية لمطالط.

 مشاركة المجنة اإلجتماعية طكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة في إختيار الطالط المثالي والطالبة
المثالية لمعام الجامعي .2012-2011

 المشاركة في اإلشراف عمي المجان اإلنتخابية إلتحاد الطالط ط كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة
لمعام الجامعي .2013-2012

 التنظيم واإلعداد ليوم الخريجين  2013لخريجي دفعات الكمية .2012-2009

 مساعد مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة لمعام الجامعي لمعام الجامعي  2010-2009بكمية الطط
البيطرر -جامعة القاىرة.

 اإلشتراك في انشطة المجنة الثقافية بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.

 اإلشتراك في أنشطة المجنة اإلجتماعية بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.
 اإلشتراك في أنشطة المجنة الفنية بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.

 إلقاء محاضرات خاصة بأمراض الدواجن بمختمف المستويات الدراسية لمطالط وذلك من خالل
عضوية وحدة التدريط والتطوير بكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة.

انمشبركت في أنشطت خذمت انمجتمع وتنميت انبيئت:

 .1القوافل الطبية العالجية:

 المشاركة الفعالة في قوافل التنمية العالجية

المجانية الشاممة بالتعاون بين كمية الطط البيطرر -

جامعة القاىرة ومديرية الطط البيطرر لمحافعتي الجيزة والقاىرة مما يساىم في حماية الثروة الحيوانية
وزيادة إنتاجيتيا وكذلك التوعية باألمراض المشتركة وطرق الوقاية منيا ،وىي كاآلتي:

 القافمة العالجية التي قامت بيا كمية الطط البيطرر  -جامعة القاىرة إلي قرية أوسيم خالل اإلجازة
الصيفية لعام .2004
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 القافمة العالجية التي قامت بياكمية الطط البيطرر-جامعة القاىرةإلي الكنيسة يوم.2010/10/13

 القافمة العالجية التي قامت بياكمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة إلي دار السالم يوم.2010/12/13
 القافمة العالجية التي قامت بياكمية الطط البيطرر  -جامعة القاىرة إلي نزلة السمان يوم.2011/4/3

 القافمة العالجية التي قامت بياكمية الطط البيطرر  -جامعة القاىرة إلي جزيرة الوراق يوم.2011/4/10
 القافمة العالجية التي قامت بياكمية الطط البيطرر  -جامعة القاىرة إلي المنوات يوم.2011/4/17

 القافمة العالجية التي قامت بيا كمية الطط البيطرر  -جامعة القاىرة إلي عزبة الوالدة (حموان) يوم
.2011/12/7

 القافمة العالجية التي قامت بياكمية الطط البيطرر  -جامعة القاىرة الكنيسة يوم .2011/12/11

 القافمة العالجية التي قامت بياكمية الطط البيطرر  -جامعة القاىرة إلي شبرامنت يوم.2011/12/13
 القافمة العالجية التي قامت بيا كمية الطط البيطرر  -جامعة القاىرة إلي ناىيا يوم .2012/2/23

 القافمة العالجية التي قامت بياكمية الطط البيطرر  -جامعة القاىرة إلي عرط غنيم يوم.2012/3/1
 القافمة العالجية التي قامت بياكمية الطط البيطرر  -جامعة القاىرة إلي البساتين يوم.2012/10/4

 القافمة العالجية التي قامت بيا كمية الطط البيطرر  -جامعة القاىرة إلي الوراق (عزبة الخاليفة) يوم
.2013/2/20

 القافمة العالجية التي قامت بياكمية الطط البيطرر  -جامعة القاىرة إلي دار السالم يوم.2015/2/24

 المشاركة الفعالة في إعطاء برامج التوعية واإلرشاد البيطرر لألطباء البيطريين بمحافظة القاىرة وذلك
لزيادة الوعي الثقافي لممواطنين لتجنط مخاطر األمراض والمحافظة عمي الصحة العامة لألنسان.

 .2مستشفي قسم أمراض الدواجن -ككية الطط البيطرر -جامعة القاهرة:

 المشاركة في جميع أعمال مستشفي قسم أمراض الدواجن  -كمية الطط البيطرر -جامعة القاىرة وذلك
بإجراء بإجراء الصفة التشريحية والتشخيص المعممي ووصف العالجات واإلجراءات الوقائية لجميع
أنواع الطيور الخاصة بالسادة مرتادر العيادة من حاالت منزلية أومزارع أو وحدات خاصة.
 المشاركة في جميع األعمال االستشارية المقدمة من مستشفي قسم أمراض الدواجن  -كمية الطط
البيطرر -جامعة القاىرة لحل المشاكل التي تواجو صناعة الدواجن لكل من المزارع الخاصة
والحكومية وتقديم التوصيات والحمول الالزمة لمتغمط عمي تمك المشاكل.
 المشاركة في الزيارات الخارجية لمزارع الدواجن وابداء المشورة لممربيين.
 .3المشاركة في إمداد المركز المتكامل لدعم وتنمية األعمال -بست الجيزة بمصادر المعمومات اليامة
عن مرض أنفمون از الطيور وذلك ضمن البحث المقدم عن مرض أنفمون از الطيور وطرق المكافحة.
 .4المشاركة في الندوات والمقاءات العممية التي تعقدىا بصفة دورية الجمعية المصرية لمدواجن لمناقشة
المشاكل التي تواجو صناعة الدواجن وكذلك الندوات العممية التي تقيميا شركات األدوية البيطرية.
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 .5نشر مقاالت دورية إرشادية عن أمراض الدواجن واألرانط وكذلك برامج الوقاية بالمزارع وذلك بالنشرات
الدورية المجانية التي تصدرىا المجالت التخصصة مثل مجمة عالم الدواجن وفايزر مصر عن العناية
بصحة الدواجن.
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