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 : البيانات الشخصية 
 

 : نبيل محمد عبدالحميد بكير  االســـــــــــم
Name : Nabil Mohamed Bakeer 
 

 : بكير  اسم العائلة  : محمد  اسم األب  : نبيل   االسم األول
First name : Nabil    Father : Mohamed  Family : Bakir  

 
   م 7/01/0969:   تاريخ الميالد

Birth date :  7/10/1969 

 Male Spp : .                : ذكر  النوع
         86901170811008  الرقم القومي :
 8775878:  الرقم التأميني

   9111225233911:    رقم تأدية الخدمة العسكرية

 :   متزوج    الحالة االجتماعية
 
  : وسائل االتصال 

 بحيرة  –دمنيور  –متفرع من طور سيناء  –شارع أبو النور  8   : عربي   العنوان : 
  Abo El-Nor st.,  Tour Sinaa , Branch , Damanhour , El Behira 2    :  انجميزي

 

 145/  7181518   -    145/  7760080    :  المنزل   تميفون
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 . فرع دمنيور -جامعة االسكندرية  –: كمية الطب البيطري بالبستان   مكان العمل الحالي

  طب الحيوان                :      القسم
  الحيوان المعدية :   أمراض   التخصص الدقيق

 
 

  : الدرجات الحاصل عليها 
 :( البكالوريوس 1)

  0998:  سنة التخرج فرع بنيا  –: الزقازيق  الجامعة : مصر  الدولة 
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 ) السادس عمى الدفعة (  : جيد جدًا   التقدير العام 
 (  الماجستير : 2)

  0998:  سنة الحصول عميها  درية : االسكن الجامعة : مصر  الدولة 
 عنوان الرسالة بالعربي : 

 تأثير بعض المواد المنشطة لممناعة داخل الضرع عمى نسبة حدوث التياب الضرع.  
 عنوان الرسالة باالنجميزية : 

Effect on intramammry local immunostimulant agents an incidence of mastitis.  

 ( الدكتوراه : 3)

  8117:  سنة الحصول عميها  : االسكندرية  الجامعة : مصر  الدولة 
 العالجات المتقدمة في  التياب الضرع في الماشية.  عنوان الرسالة بالعربي :

 عنوان الرسالة باالنجميزية : 
Recent advances in mastitis therapy  

 التدرج الوظيفي :

 الجهة تاريخ التعيين الوظيفة

 كمية الطب البيطري بمشتير 05/0/0997 معيد
 المعمل اإلقميمي بدمنيور 0/0/0995 طبيب بيطري ثالث
 المعمل اإلقميمي بدمنيور 87/9/0999 مساعد باحث
 المعمل اإلقميمي بدمنيور 88/9/0999 باحث مساعد

 المعمل اإلقميمي بدمنيور 7/7/8117 باحث
 كمية الطب البيطري بالبستان 07/4/8101 مدرس

 كمية الطب البيطرى دمنيور 87/7/8100 ستاذ مساعدأ
 

 الجهة تاريخ التعيين الوظيفة الحالية

 كمية الطب البيطري بالبستان 87/7/8100 أستاذ مساعد
 جامعة دمنيور

 
  : األبحاث 

 . 6002 سبتمبر –جامعة االسكندرية  –بكمية الطب البيطري بإدفينا  62بحث منشور بالعدد  -أ
 نام .  األغبعض المسببات البكتيرية لإلجياض وموت األجنة واالسيال في  عندراسات :  يـــعرب  -

 :  انجليزي -
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- Studies on some bacterial causes of an outbreak of abortion , still birth and 
diarrhea sheep. 

 .  6002 ديسمبرجامعة المنصورة  –بحث منشور بكمية الطب البيطري بالمنصورة  -ب
 األسباب وكفاءة العالج .  –: المرض التنفسي المركب في األغنام  عربي

 .Resp. Disease complex in sheep – etiology an efficacy of treatment:  انجليزي
 .   6002بحث نشر بكمية الطب البيطري بأسيوط  نوفمبر   -ج

الجمدية ذات القشور في العجوول الفريزيوان وكفا وة توافق اإلصابة بالديدان الداخمية واألمراض  عربي : 
 العالج . 

 انجليزي : 
- Concurrent infection with internal parasites and skin scaly lesions in 

Friesian calves and efficacy of treatment.  

 .6002في مؤتمر كمية الطب البيطري بالمنصورة إبريل بحث عن الفيروسات  -د
 دراسة عن أسباب زيادة النفوق في العجول حديثة الوالدة ومدى كفاءة طرق التحكم فييا. :  عربي

 انجليزي : 
Studies on high mortality in newborn calves – etiology and efficacy of control 
measures.  

 .6002تم نشره في مؤتمر كمية الطب البيطري باالسكندرية مارس بحث    -هـ 
 دراسات عالجية ومناعية عمى بابيزيا الخيول .:   يعرب

 انجليزي : 
- Clinical therapeutic and immunologicals studies on equine babesiasis . 

 .6002 في مجمة االسكندرية مايو تم نشره بحث  -و
 دراسات بكتيرية عن خراريج الكبد في عجول التسمين في البحيرة .:   عربي

 انجليزي : 
- Clinical and bacteriological investigation on liver abscesses of feed lot 
beef cattle at Behira Governorate .  

 .  6002بحث تم نشره في مجمة كمية الطب البيطري بالمنصورة يونيو   -ز
 العصبية باألغنام .  األعراض: دراسات اكمينيكية وعالجية عمى  عربي

 انجليزي : 
- Clinical and therapeutic studies on nervous manifestation in sheep of 
parasitic origin. 

جامعة القاىره –الحيوان رعاية ل المصريو جمعيولم العممى السنوى الخامسمؤتمر البحث تم نشره فى -و  
                                                                 8108سبتمبر  88-08من 

ميون كرافع غير نوعى لممناعو عمى نسبو حدوث اإلسيال فى العجول حديثة  عربى: تأثير السوبرا 
 الوالده                                                  
 إنجميزى:                                                                                       
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Effects of prophylactic administration of a non-specific immune stimulant 
Superimmune on the performance of neonatal calf diarrhea. 

     8108األسكندريو)السادس( نوفمبر جامعو –بحث تم نشره بمؤتمركمية الطب البيطرى  -ه
1ياب الضرع والباستيريمموزس فى األبقارعربى:دورمرض الحمى القالعيو كعامل مثبط فى تنشيط الت  

                                                                                          يزى:إنجم
   The role of Foot and Mouth disease as stressor in the prevalence of mastitis 
and pasteurellosis in cattle. 

                                                   8108نشره بمؤتمر األسكندريو بحث تم  -ى
 عربى:بعض نقص العناصر النادره فى األغنام بمحافظة البحيره                                 

       إنجميزى:                                                                                 
Some trace elements deficiency in sheep at behera province. 

                       
  : شهادات تقدير وتفوق علمي 

 م.  0989شيادة تفوق عممي من كمية الطب البيطري بمشتير سنة  -0
 م.0991شيادة تفوق عممي من كمية الطب البيطري بمشتير سنة  -8

 م.0998ن كمية الطب البيطري بمشتير سنة شيادة تفوق عممي م( 8عدد ) -7

شيادة تفوق عممي ألحسن رسالة ماجستير عمى مستوى جامعة االسوكندرية منحوت مون جامعوة  -4
 أكتوبر .  6

 شيادة من مدرسة الشييد صبحي مفتاح لممساىمة في تنمية دور المدرسة .  -5

 .  8119مؤتمر االسكندرية مارس  فيبحث  إلقاءشيادة  -6

 .  8119مؤتمر المنصورة ابريل  فيث بح إلقاءشيادة  -7

 
  : دورات تدريبية 

 87/00/0995إلوى  08/00/0995مون  بواثولوجي (  –مناعة  –الميكروبولوجي ) فطريات  -0
 بمعيد بحوث صحة الحيوان بالدقي.

بمعيود بحووث صوحة الحيووان  . 0/7/0996إلوى  06/6/0996دورة في األليزا فوي الفتورة مون  -8
 بالدقي.

م بمعيووود 5/5/0998إلوووى   80/4/0998م مووون  ية لماشوووية انتووواج الموووبن والمحوووالرعايوووة الصوووح -7
 صحة الحيوان .
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إلوووووى  09/5/8110مووووون  الصوووووحية لممجتووووورات الصووووو يرةلرعايوووووة ااالتجاىوووووات الحديثوووووة ألسوووووس  -4
 م بمعيد بحوث صحة الحيوان بالدقي. 71/5/8110

إلوووى   81/01/8110مووون  لماشوووية الموووبن والمحووومة يصوووحاللرعايوووة ااالتجاىوووات الحديثوووة ألسوووس  -5
 م بمعيد بحوث صحة الحيوان بالدقي.70/01/8110

           87/7/8118الحديثوووووووة فوووووووي الرعايوووووووة الصوووووووحية لموووووووزارع الووووووودواجن مووووووون  التقنيووووووواتاسوووووووتخدام  -6
 بمعيد بحوث صحة الحيوان بالدقي. م  7/4/8118إلى 

  81/9/8117مون  االتجاىات الحديثة ألسوس الرعايوة الصوحية لموزارع ماشوية الموبن فوي الفتورة  -7
 .بمعيد بحوث صحة الحيوانم 0/01/8117إلى 

مون مركوز  88/6/8101 – 81/6/8101دورة تقييم معايير الجودة في العمميوة التعميميوة مون  -8
  أعضاء ىي ة التدريس بجامعة االسكندرية .تنمية قدرات 

 رية .أعضاء ىي ة التدريس بجامعة االسكندمركز تنمية قدرات أخالقيات البحث العممي من  -9

أعضووواء ىي وووة التووودريس مركوووز تنميوووة قووودرات أسووواليب التكنولوجيوووا فوووي التووودريس مووون اسوووتخدام  -01
 بجامعة االسكندرية . 

  اشتراكات: 
 عضو مؤسس بالجمعية المصرية لبحوث الصحة الحيوانية .  .0
 عضو مؤسس أعضاء ىي ة التدريس بالبحيرة .  .8

 يةعضو مؤسس بجمعية ىي ة بحوث مركز البحوث الزراع .7

 عضو مؤسس لجمعية الحسن والحسين الخيرية .  .4

 عضو مؤسس بجمعية الحسن والحسين الخيرية .  .5

 جمعية ىدى الرحمن الخيرية  . ر يس مجمس إدارة  .6

 نا ب ر يس مجمس اآلباء بمدرسة الشييد صبحي مفتاح االبتدا ية . .7

  القاىره -عضو بالجمعيو المصريو لرعاية الحيوان .8

 

 
 

 

 


