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الـــــديـــــانــــــة :مسلـــــــــــــــم
Religion: Muslim

الحالة االجتماعية :متــــــــــــــزوج
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الوظيفة الحاليــــة :أستاذ االمراض الباطنة ووكيل كلية الطب البيطري لشؤون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة -جامعة دمنهور.
Prof. of Internal Medicine and Vice Dean for Community Affairs and
Environmental
Development, Faculty of Veterinary Medicine, Damanhour University.

أوال المؤهالت العلمية :
▪ بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية دور مايو 1983م -كلية الطب البيطري -جامعة الزقازيق
)B. V. SC., Faculty of Vet. Medicine, Zagazig University (1983

▪ ماجستير العلــــــوم الطبية البيطريــــة تخصص" األمراض الباطنة " يناير 1988م – كلية
الطب البيطري جامعـــــة الزقازيـــــق
)M. D., Faculty of Vet. Medicine, Zagazig University (1988

عنوان الرسالة باللغة االنجليزية-:
LIVER FUNCTION IN SOME DISEASES IN CAMELS

عنوان الرسالة باللغة العربية:

كفاءة الكبد لبعض أمراض الجمال

▪ دكتواه الفلسفة فى العلــــــوم الطبية البيطرية تخصص "اآلمراض الباطنة" يونيو 1993م-كلية
الطب البيطرى -جامعة الزقازيق.
)PH. D., Faculty of Vet. Medicine, Zagazig University (1988

عنوان الرسالة باللغة االنجليزية-:

:

NUTRITIONAL DISTURBANCE AMONG BUFFALO VEALS
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عنوان الرسالة باللغة العربية -:
االضطرابات الغذائية فى بتلو الجاموس
:

ثانيا التدرج الوظيفى:
▪ باحث بمعهد بحوث صحة الحيوان بتاريخ 1984/1/18م
▪ مدرس مساعد اآلمراض الباطنة بكلية الطـــــب البيطرى بكفر الشيخ  /جامعة طنطا فى
1992/12/1م
▪ مدرس اآلمراض الباطنة بكلية الطب البيطرى بكفر الشيخ  /جامعة طنطا فى
1993/10/26م
▪ أستاذ مساعد اآلمراض الباطنة بكلية الطب البيطرى بكفر الشيخ  /جامعة طنطا فى
1998/11/24م.
▪ أستاذ اآلمـــــراض الباطنة بكلية الطـــــب البيطرى بكفر الشيخ -جامعة طنطا فى
2004/2/25م.
▪ مدير مركز الخدمة العامة للعالج البيطرى بكلية الطب البيطرى -جامعة كفر الشيخ فى يونيو
2004م.
▪ أستاذ اآلمــــراض الباطنة ورئيـــس قســـم طـــب الحيوان بكلية الطـــــب البيطرى بالبستان
– فـــــرع دمنــــهور  -جامعة اآلسكندرية فى 2008/5/6م.
▪ أستاذ اآلمــــراض الباطنة ورئيـــس قســـم طـــب الحيوان بكلية الطـــــب البيطرى بالبستان
– جامعة
دمنــــهور – فى 2010/10م.
▪ وكيل كلية الطب البيطري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -جامعة دمنهور فى
2016/6/19

ثالثا المهمات العلمية:
▪ القيام بمهمة علمية باليابان لمدة ثالث أشهر من  26يونيو الى  25سبتمبر 2002م للدراسة فى
الموضوع اآلتى:
THE INTERACTION BETWEEN IMMUNOMODIFIERS AND BOVINE
IMMUNE CELLS VITRO.
▪ القيام بمهمة علمية "أشراف مشترك" بكلية العلوم التطبيقية – جامعـة جيفو -اليابان من -5
 16سبتمبر 2016لمتابعة الجزء العملى لرسالة ط.ب /أسماء غالب عطية صالح مدرس
مساعد األمراض الباطنة بقسم طـب الحيوان بكليـة الطـب البيطرى ،جامعـة دمنهور تحت
عنوان
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY OF EQUINE HERPES
VIRUS INFECTION

رابعا المساهمة فى تطوير المقرارات الدراسية لمادة األمراض الباطنة:
▪ تحويل المنهج الدراسى الى منهج الكترونى يمكن بثة على المواقع األلكترونية لكى يساعد
الطلبه على متابعه الدروس النظريه والعمليه بشكل جيد.
▪ عمل لوحات تعليميه للدروس العمليه وبعض الدروس النظريه للماده.
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▪ تجميع صور وأفالم لحيوانات مريضة من خالل القوافل البيطرية العالجية فى قرى مراكز
محافظة البحيرة وعرضها على الطالب ليتسنى لهم فهم أعراض المرض.
▪ المشاركة فى تجهيز المستشفى البيطرى "بانوراما الحيوان" الستقبال الحاالت المريضة
وعالجه وتقديم األرشادات الآلزمة للمربيين -وتدريب الطالب على كيفية الكشف على
الحيوانات.
▪ األستعداد إلفتتاح العيادة البيطرية للحيوانات األليفة بالكلية حيث تم أخذ موافقة مجلس الجامعة
بعد عرضها على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ثم مجلس الكلية.

خامسا المهام المكلف بها فى الكلية:
سابقا:

سابقا
وحاليا:

حاليا:

▪ رئيس قسم طب الحيوان
▪ رئيس كنترول الماجستير
▪ رئيس لجنة التراكمى
▪ رئيس لجنة مراجعة النتائج
▪ رئيس لجنة التخلفات
▪ عضو لجنة الدراسات العليا
▪ عضو لجنة شئون الطالب
▪ عضو مجلس الكلية
▪ األشراف على القوافل البيطرية بقرى محافظة البحيرة
▪ رئيس لجنة المكتبات
▪ مرشد أكاديمى لطالب الدراسات العليا
▪ عضو لجنة المناهج بالكلية
▪ عضو لجنة الحكماء بالكلية
▪ وكيل لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
▪ األشراف على مزرعة الكلية الحيوانية بالبستان
▪ األشراف على قسم الجراحة
▪ األشراف على قسم الوالدة والتناسليات
▪ األشراف على قسم الرقابة على األغذية
▪ رئيس لجنة السالمة والصحة المهنية
▪ رئيس معيارلجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة "الجودة "

األبحاث المنشورة
1. M.Y.Nasr, A.A.Mokhbatly, Wallaa M.Abdel Razik and M. H..Nasser (1994): Studies on
Urolithiasis Syndrome in Rams at Sakha Farm"Kafr El-Sheikh Governorate" 2nd Vet.
Med. Cong., 11-13; Fac. of Vet. Med., Zagazig University: 449-457.

دراسات على الحصوات البولية فى األغنام فى محافظة كفر الشيخ.
2. A. A. Abou Zaid; S. A .EL-Nakashly ; A. M. Selim and M.Y. Nasr (1994) : Studies on
some skin affection in cattle. 1. Lumpy skin disease. 6th Sci. Con., 20-22 Nov. Fac. of
Vet. Med., Assiut University: 514 -522.

دراسات على أصابات الجلد فى األبقار -1 .مرض الجلد العقدى.
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3. S. EL-Magawery, M.H.Naser, M. Y. Nasr and G.E. Abo EL-Eneen (1995): Clinicobiochemical aspects of hemoglobinuria of Egyption buffaloes with trials of treatment. 1st
Sci Conference for Vet. Med; Res.17-19.Fac. of Vet. Med. Alexandria University: 559606.

.يوريا فى الجاموس المصرى مع محاوالت العالج-أوجة إكلينيكية وبيوكيميائية للهيموجلوبن
4. A. A. Abou-Zaid and M. Y. Nasr (1995): Some studies on enterotoxaemia in calves 1st
Con. for Med. Researches;17-19 Oct. 1995; Fac. of Vet. Med. Alexandria University:
105-111.

.دراسات على التسمم المعوى فى العجول
5. M. O. Badr and M. Y. Nasr (1995): Clinico-biochemical studies on the massive liver
abscess in feedlot Friesian calves. Egyptian Journal of Science. 10, 2 : 213 – 219.

.دراسات إكلينيكية وبيوكيميائية على خراريج الكبد فى عجول التسمين
6. M. H. Nasser, M.Y. Nasr and T.S. Badir (1995): Evaluation of the effect of brucellosis on
proteingram and some elemental concentration in cows and buffaloe at Kafr El- Sheikh
Governorate. Beni-Suef. Vet. Med., Res. V, 1: 202–208.

تقييم تأثير البروسيال على مكونات البروتين وبعض المعادن فى األبقار والجاموس فى محافظة كفر
.الشيخ
7. M. Y. Nasr, M.M. Nassif and F. M. Fouad (1996): Some of the clinico-biochemical
effects of organophosphorus insecticides (phoxim)in rams: 4th Sci. Cong., Vet. Med. J.
44, 2-A: 331- 338.

.بعض التأثيرات اإلكلينيكية والبيوكيميائية لمضادات الديدان الفسفوعضوية (فوكسيم) فى األغنام
8. A.A.Abou-Zaid, S. A. Nakshly, M.Y.Nasr, A. A. Mokhbatly and A.A.Khafagy (1995):
Studies on Rift Valley in Sheep. J. Egypt. Vet. Med., Ass., 55, 1 : 339 – 351.

دراسات على حمى الوادى المتصدع فى األغنام
9. M. Y. Nasr, M. M. Nassif and Laila G. Razk (1996): Environmental lead pollution in
Kafr El-Sheikh city and their effect on dairy cow.7th Sci. Con., 17–19 Nov. Fac. Vet.
Med., Assiut University: 520 – 530.

التلوث البيئى بالرصاص فى كفر الشيخ وتأثيرة على األبقار
10. M. Y. Nasr, F. M. Fouad and B. E. El-Saidy (1997): Studies on pregnancy toxemia in
does. 2nd Sci. Conference for Veterinary Med. Alexandria University: 507- 513.

دراسات على تسمم الحمل فى إناث الماعز
11. M. H. Al-Gaabry and M. Y. Nasr (1997): Epidemiological, clinic- biochemical and
electrophoretic studies on paramphistomiasis in buffloes in kafr El-Sheikh Province. Zag.
Vet. J. 25, 3: 34-40.

دراسات وبائية وإكلينيكية وبيوكيميائية على اإلصابة بالبارمفستوما فى الجاموس فى محافظة كفر
.الشيخ
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12. M. Y. Nasr, (1997): Some studies on urolithiasis among sheep in Kafr El-Sheikh
province. J. Egypt. Vet. Med. Ass., 57, 1: 447– 493.

بعض الدراسات على الحصوات البولية بين األغنام فى محافظة كفر الشيخ
13. M. N.Nassif, M.Y. Nasr and M.H.Nasser (1999): Clinico-biochemical and
histopathological studies on vitamin A deficiency in fattening Friesian calves. J. Egypt
Vet. Med. Ass.59, 2&3:485-498.

.دراسات إكلينيكية وبيوكيميائية وهستوباثولوجية على نقص فيتامين أ فى عجول التسمين الفريزيان
14. M. H. Nasser, M. N. Nassif, M.Y. Nasr and Naima, A. Afifi (2000): Some biochemical
alterations associating achromotrichia and alopecia in buffalo calves with a trial of
treatment. J. Egypt. Vet. Med. Ass. 60, 3: 115-122.

بعض التغيرات البيوكيميائة المصاحبة تغيير لون وسقوط الشعر فى عجول الجاموس مع محاوالت
العالج
15. 15. M.Y. Nasr, Laila G. Rizk and SI. I. Shalabi (2000): Cadmium pollution and its
cumulative effect on buffaloe health in Kafr El-Sheikh Governorate. 5th Vet. Med. Zag.
Conference, Sharm El-Sheikh Pp:141-146.

التلوث بالكادميوم وتأثيرة التراكمى على صحه الجاموس فى محافظة كفر الشيخ
16. M.Y. Nasr, Laila G. Rizk and Azza M. Kattawy (2000):Ultrasonoghraphy and liver
enzymes tests of normal and cirrhosed liver in goats 9th Sci. Con. Fac. Vet. Med.,
Assiut University. Egypt pp: 145-158.

الموجات فوق الصوتية وإختبارات إنزمات الكبد فى كبد الماعز السليمة والمصابة بالتليف
17. M.Y. Nasr, H. M. Selim and H. I. Rizk (2001): Clinico-biochemical, hematological and
ultrasonographic findings in cows affected with traumatic pericarditis. 6th Sci. Cong.,
Egyptian Society for Cattle Diseases 4-6 Nov. 4-6 Nov. 2001. Assiut, Egypt.

نتائج إكلينيكية وبيوكيميائية وصور دم وموجات فوق صوتية فى األبقار المصابة بإتهاب القلب
الرضى
18. H. M. Selim, M.Y. Nasr, H.Y. Hassan and Amany A.M. Abd-Allah (2001): Some studies
on unilateral hydronephrosis in cows with special references to ultrasonograhy as a
diagnostic method. 6 Sci. Cong., Egyptian Society for Cattle Diseases 4-6 Nov. 2001.
Assiut, Egypt.

دراسات على الكلى المائية أحادية الجانب مع األهتمام بالتشخيص بالموجات فوق الصوتية
19. M. Y. Nasr and A. A. Kamel (2002): Field investigation on non obstructive urolithiasis in
fattening lambs fed on concentrated diet. J. Egypt Vet. Med. Ass. 62, 60: 289-299.

فحوصات حقلية على الحصوات فى أغنام التسمين التى تتغذى على عالئق مركزة
20.M. Y. Nasr, A. A. Mokhbatly and H. I. Rizk (2002): Blood serum-biochemical,
hematological studies on goosypol toxicity in fattening Friesian calves fed on whole
cottonseed. Vet. Med. J. Giza, 50, 4: 475- 483.

دراسات كيميائية على سيرم الدم وصور الدم على
التسمم بالجسيبول فى عجول التسمين الفريزيان
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21.

21. Fouda T. A., El-Sayed G. R. and Nasr M. Y. (2003): Effect of selenium deficiency on
ovine immune status, free radicals production and its correlation to disease occurrence.
Mansoura Vet. Med. J., 5,1:173-186.
.

.تأثير نقص السيلينيوم على الحالة المناعية وإنتاج النواتج الحرة وعالقتها بحدوث األمراض
22. Nassif M.N., Hafez A.M., Nasser M.H., Nasr M.Y. and Naglaa A. Gomaa (2004):
Doppler echocardiography in clinical normal dogs. Zag. Vet. J., 32, 2: 91-97.

فحص قلب الكالب السليمة بالدبلر
23. Usama B. Elgazzar, Nasr M.M., Abou Ghanema E.E. and Noha A. Beder (2011):
Biochemical alterations associating achromotrichia and steely wool in sheep in North of
Sinai, Egypt. World Academy of Science, Engineering and Technology. 76, p. 1071.

التغيرات البيوكيميائية المصاحبة لتغيرات صوف األغنام فى شمال سيناء
24. Nasr M. Y., N. M. Bakeer, H. A. Hammouda and A. A. Omar (2014): Epidemiological,
clinical and bacteriological studies on bacterial lamb enteritis at Behera Province, Egypt.
Alexandria Journal of Veterinary Sciences, 43:8-16.

دراسات وبائية وإكلينيكية وبكتيريولوجية على إلتهاب األمعاء البكتيرى فى محافظة البحيرة – مصر
25. Nasr, M. Y., Fadel, M. S., Noha, A. Beder and El-Zanaty, A. S. (2014): Studies on
abdominal ulrasonography in Arabian horse. Assuit Vet. Med. J. Vol. 60, No. 143, Pp. 915.

دراسات بالموجات فوق الصوتية على البطن فى الخيول العربية
26. Nabil M. Bakir, A. M. Khder, M. Y. Nasr and Hiam S. Negm (2016): Epidemiological,
clinical and microbiological studies on environmental mastitis in cows. Sadat Vet. Med.
J., Vol.10.

دراسات وبائية وإكلينيكية وميكروبيولوجية على إلتهاب الضرع فى األبقار
27. Elshafey, B.G., Nasr, M.Y., Elkhodary, S.A., Noha, A. Beder (2017): Clinical, and
ultrasonographic biochemical studies on subacute ruminal acidosis in dairy cows. Alex. J.
Vet. Sci., 1:14.

دراسات إكلينيكية وبالموجلت فوق الصوتية وبيوكيميائية على حموضة الكرش تحت الحاده فى
األبقار الحالب
28. Asmaa G. Saleh, Shehata I. Anwar, Osama M. Abas, Hoda A. Abd-Ellatieff, Mohamed
Y.Nasr, Noha A. Beder, Nabil M. Bakeer, Ibrahim G. Saleh, Hideto Fukuski and Tokuma
Yanai: Effect of one point mutation on EHV-9 neuropathogenicity after intranasal
inoculation in Hamaster model
) Manuscript ID JVMS -17-0076 (تحت النشر

 رسائل تحت اإلشراف-2
:اوأل الماجستير
) جامعة دمنهور- كلية الطب البيطرى- 2016 فبراير- رسالة الماجستير (تخصص أمراض معدية-1
: إلهام جمال عبدهللا عبد الحميد وعنوانها/ب.الخاصه ط
STUDIES ON SOME CLINICAL, PHYSECOCHEMICAL AND BIOLOGICAL PROPERTIES
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OF BOVINE EPHEMERAL FEVER VIRUS IN CATTLE

دراسات على بعض الخصائص اإلكلينيكية وكيموفيزيقية والبيولوجية لفيروس حمى الثالث أيام فى األبقار

 -2رسالة الماجستير (تخصص أمراض باطنة-فبراير  - 2016كلية الطب البيطرى -جامعة دمنهور)
الخاصه ط.ب /بشيرجمال سعد حسن وعنوانها:
STUDIES ON SUBACUTE RUMINAL ACIDOSIS IN DAIRY COWS

دراسات على حموضة الكرش تحت الحادة فى األبقار الحالبة

 -3رسالة الماجستير (تخصص أمراض باطنة-فبراير  - 2016كلية الطب البيطرى -جامعة دمنهور)
الخاصه ط.ب /بشيرجمال سعد حسن وعنوانها:
STUDIES ON SUBACUTE RUMINAL ACIDOSIS IN DAIRY COWS

دراسات على حموضة الكرش تحت الحادة فى األبقار الحالبة

 -4رسالة الماجستير (تخصص جراحة -نوفمبر  -2016كلية الطب البيطرى -جامعة دمنهور)
الخاصه ط.ب /شروق وعنوانها:
INFLUENCE OF THIOPENTAL AND PROPOFOL ON LIVER INSUFFICIENCY DURING
ANESTHESIA IN DOGS

تأثير الثيوبنتال والبروبوفول على عدم كفاءه الكبد إثناء التخدير فى الكالب

 -5رسالة الماجستير (تخصص أمراض باطنة-مارس - 2017كلية الطب البيطرى -جامعة دمنهور)
الخاصه ط.ب /أحمد رمضان الفدادنى وعنوانها:
ENDOSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GASTRIC ULCER IN DOGS

استخدام المناظير فى تشخيص وعالج قرح المعدة فى الكالب

 -6رسالة الماجستير (تخصص أمراض معدية –مارس - 2017كلية الطب البيطرى -جامعة دمنهور)
الخاصه ط.ب /روفيدا مصطفى سليمان عبد هللا وعنوانها:
ADVANCED DIAGNOSTIC TECHIQUES OF PARVO VIRUS INFECTION IN PET
ANIMALS

استخدام تقنيات تشخيصيه حديثة فى األلتهاب الفيروسى المعدى (فيروس البارفو) فى الحيوانات األليفة

 -7رسالة الماجستير (تخصص أمراض معدية –مارس - 2017كلية الطب البيطرى -جامعة دمنهور)
الخاصه ط.ب /محمود وعنوانها:
CLINICAL, BACTERIOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF MASTITIS
IN SHEEP

دراسات إكلينيكيه وبكتريولوجية وجزيئية على إلتهاب الضرع فى األغنام

ثانيا الدكتوراة:
 -1رسالة الدكتوراة (تخصص أمراض معدية-فبراير  - 2016كلية الطب البيطرى -جامعة دمنهور)
الخاصه ط.ب/عالء عبد المنعم أحمد عمر وعنوانها:
EPIDEMIOLOGICAL STUDIES ON CLOSTRIDIA INFECTION IN RUMINANT AT
ELBEHIRA PROVINCE
دراسات وبائية عن العدوى بالكوليستريديا فى المجترات
 -2رسالة الدكتوراة (تخصص أمراض باطنة-فبراير  - 2016كلية الطب البيطرى -جامعة دمنهور)
الخاصه ط.ب /أحمد سعيد عبد العليم الزناتى وعنوانها:
ULTRASONOGRAPHIC EVALUATION OF ABDOMINAL ORGANS IN EQUINE
إستخدام الموجات فوق الصوتية فى تقيم أعضاء البطن فى الفصيلة الخيلية
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الرسائل التي تم اإلشراف عليها و تحكيمها
 .1رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة ط.ب  /نجالء عبد المجيد عبد الستار جمعة
كلية الطب البيطري جامعة طنطا -فرع كفر الشيخ عام  2004م وعنوانها :
ULTRASONOGRAPHIC EXAMINATION OF CARDIOVASCULAR SYSTEM IN DOG
الفحص بالموجات فوق الصوتية للجهاز الدوري الدموي في الكالب
 .2رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة ط.ب  /هــــبه صفاء الدين محمد سالم
كلية الطب البيطري جامعة طنطا فرع كفر الشيخ عام  2004م وعنوانها :
SOME STUDIES ON EXPERIMENTAL COPPER DEFICIENCY IN GOATS
بعض الدراسات عن نقص النحاس التجريبي فى الماعز
 .3رسالة الماجستير الخاصة بالسيد ط.ب /مــحمد عبد المجيد كامل عبد المجيد
كلية الطب البيطري  -جامعة كفر الشيخ عام 2008م وعنوانها :
ULTRASONONGRAPHIC STUDIES ON INDUCED HEPATOPATHY IN DOGS
دراسات بالموجات فوق الصوتية على اعتالل الكبد التجريبي فى الكالب
 .4رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيدة ط.ب  /هــــبه صفاء الدين محمد سالم
كلية الطب البيطري  -جامعة كفر الشيخ عام 2010م وعنوانها:
INDUCED HYPOVITAMINOSIS A IN GOATS
نقـــــص فيتامـــــــين ( أ ) التجريبي فى الماعـــــــــــز
 .5رسالة الماجستير الخاصة بالسيد ط.ب  /محمد وديع محمد الجندي
كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ عام 2010م وعنوانها:
SOME STUDIES ON DIGESTIVE TROUBLES IN NEWLYBORN CALVES
بعض الدراسات على األضطرابات الهضمية فى العجول حديثة الوالدة
 .6رسالة الدكتوراة الخاصة بالسيد ط.ب  /حمادة محمود يوسف
كلية الطب البيطرى جامعة بنها عام 2015م وعنوانها:
ADVANCED STUDIES ON PNEUMONIA OF GOATS
دراسات متقدمة على اإللتهاب الرئوى فى الماعز
 .7رسالة الماجستير الخاصة بالسيد ط.ب  /يسين أحمد بدر
كلية الطب البيطري -جامعة اإلسكندرية -فرع دمنهور عام  2010م وعنوانها:
CLINICAL AND LABORATORY STUDIES ON RUMINAL ACIDOSIS IN SMALL
RUMINANTS
دراســـات إكلينيكية ومعملية على حموضة الكرش فى المجترات الصغيرة
 .8رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة ط.ب  /أسماءغالب عطية صالح
كلية الطب البيطري جامعة دمنهور عام  2013م وعنوانها:
SOME TRACE ELEMENTS DEFICIENCY IN SHEEP IN BEHIRA PROVINCE
نقص بعض العناصر النادرة فى األغنام فى محافظة البحيرة
 .9رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة ط.ب  /عالء عبد المنعم أحمد عمر
كلية الطب البيطري جامعة دمنهور عام  2014م وعنوانها
SOME STUDIES ON BACTERIAL ENTERITIS IN LAMBS
بعض الدراسات على النزالت المعوية البكتيرية فى الحمالن

 .10رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة ط.ب  /أحمد سعيد عبد العليم الزناتى
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كلية الطب البيطري جامعة دمنهور عام 2014م وعنوانها:
ULTRASONOGRAPHIC STUDY ON ABDOMINAL VISCERA OF ARABIAN MARES
دراسات بالموجات فوق الصوتية إلحشاء البطن السليمة فى األفراس العربية
 .11رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيد ط.ب  /محمد وديع محمد الجندي
كلية الطب البيطري -جامعة دمنهور عام 2015م وعنوانها:
PREVALENCE AND CHARACTERIZATION OF QUINOLONE RESISTANT E. COLI
FROM DIARRHOEIC CALVES IN KAFR-ELSHEIKH PROVENCE
نسبة إنتشار وسمات االيشريشيا القولونيه المقاومه للكينولـون فى العجـول المصابـه باالسهال فى محافظة كفر الشيخ
 .12رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة ط.ب  /هيام شوقى على نجم
كلية الطب البيطري جامعة دمنهور عام 2016م وعنوانها:
EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL STUDIES ON
ENVIRONMENTAL MASTITIS IN COWS.
دراسات وبائية وإكلينيكية وميكروبيولوجية على إلتهاب الضرع فى األبقار

الرسائل التي تم تحكيمها
 -1رسالة الماجستير الخاصة بالســــيد ط.ب  /أمــين محمد عبد الهادى
كلية الطب البيطري جامعة طنطا كفر الشيخ عام 2004م وعنوانها :
CLINICAL AND BIOCHEMICAL STUDIES OF INDUCED PREGNANCY TOXAEMIA
IN GOATS
دراسات اكلينيكية وبيوكيميائية على مرض تسمم الحمل التجريبى فى الماعز
 -2رسالة الماجســــتير الخاصة بالســـــيدة ط.ب  /شـــيماء محمد جـــــودة
كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق عام 2006م وعنوانها
CLINICAL- BIOCHEMICAL AND ULTRASONOGRAPHIC STUDIES ON SOME
URINARY DISEASES IN SMALL RUMINANTS
دراسات اكلينيكية وبيوكيميائية وبالموجات فوق الصوتية على بعض أمراض الجهاز البولى فى المجترات الصغيرة
 -3رسالة الماجستير الخاصة بالسيد ط.ب  /محمد فتحى عبد القوى
كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق عام 2008م وعنوانها:
LABORATORY AND DIAGNOSTIC SONOGRAPHIC STUDIES ON FATTY
INFILTRATION OF THE LIVER IN HIGH PRODUCING DAIRY CATTLE
دراسات معملية وتشخيصية باستخدام الموجات فوق الصوتية على تشمع الكبد فى األبقار عالية اإلدرار
 -4رسالة الماجستير الخاصة بالسيد ط.ب  /عادل أحمد سالم رزق
كلية الطب البيطرى جامعة بنها عام 2012م وعنوانها:
ADVANCED STUDIES ON HYPOMAGNESEMIA IN BUFFALO CALVES
دراسات متطورة على نقص الماغنسيوم فى عجول الجاموس
 -5رسالة الدكتوراة الخاصة بالسيد ط.ب  /حمادة محمود يوسف
كلية الطب البيطرى جامعة بنها عام 2015م وعنوانها:
ADVANCED STUDIES ON PNEUMONIA OF GOATS
دراسات متقدمة على اإللتهاب الرئوى فى الماعز
 -6رسالة الدكتوراة الخاصة بالسيد ط.ب  /عمرو جمال أبو العال قطب
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كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق عام 2014م وعنوانها:
CLINICAL, LABORATORY, ULRASONOGRAPHY OF PREGNANCY TOXEMIA IN
DOES
التشخيص اإلكلينيكى والمعملى والموجات فوق الصوتية فى تسمم الحمل فى إناث الماعز
 -7رسالة الماجستير الخاصة بالسيد ط.ب  /بسمة مصطفى السعيد محمود
كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق عام 2016م وعنوانها:
ENVIRONMENTAL POLLUTION AND ITS EFFECT ON SOME TRACE ELEMENTS IN
SHEEP
تلوث البيئة وتأثرة على مستوى بعض العناصر النادرة فى األغنام
 -8رسالة الماجستير الخاصة بالسيد ط.ب  /هبة جودة عبد المنعم
كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق عام 2017م وعنوانها:
RUMEN ACIDOSIS WITH SPECIAL EMPHASIS ON DIAGNOSTIC ASPECTS OF
ACUTE FORM IN DAIRY HERDS
حموضة الكرش مع التركيز على الجوانب التشخيسية للصورة تحت الحادة فى القطعان الحالبة

رسائل التي تحت التحكيم
رسالة الدكتوراة الخاصة بالسيد ط .ب /محمد مصلحى محمد زين الدين
كلية الطب البيطرى جامعة بنها عام 2017م وعنوانها:
METAGENOMIC ANALYSIS OF COMMUNITY OF BOVINE RESPIRATORY
DISEASE COMPLEX IN FEEDLOT CATTLE
التحليل الميتاجينومى للتجمعات الميكروبية المراض األبقار التنفسية المركبة فى عجول التسمين

أبحاث دولية تم تحكيمها للترقية
Gondii 1. Oxygen free radicals released in placentae of ewes naturally infected with
toxoplasma (2009): Al-Anbar J. Vet. Sci., Vol.2 No.2
تحرر جذور األكسجين الحرة فى أسخاد النعاج الخمجة المصابة طبيعيا بالمقوسة الكوندية
2. Pathological study of bracken fern (Pteridium aquilinium) (2013) Al-Qadisiya, the
Scientific J. of Vet. Medicine, Vol. 12 No.2
دراسات مرضية لسمية نبات السرخس ) (Pteridium aquiliniumفى الجرذان

تعتمد،...

أ.د /هانى فـوزى اللقانى
قائم بإعمال عميد الكلية
......................................

فى 18مارس 2017
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