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ظايؼح هىيثىنذخ  –تشنٍُ –. ذاسَخ انحظىل ػًه شهادج انذكرىساِ , واعى انثهذ وانعايؼح : أنًاَُا 3

1515Humboldt  

 Parasitology.  انشهادج : دكرىساِ فٍ انطة انثُطشٌ  . االخرظاص انذلُك : ؽفُهُاخ 0

 5/0/1556. ذاسَخ انرؼٍُُ فٍ انعايؼح : 9

  1-/دٌ 392سلى انمشاس انماػٍ تانرؼٍُُ : 
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 . انرؼالة انىظُفٍ األكادًٍَ: 6

 كهُح انضساػح –ظايؼح ديشك  75/1/1510يؼُذ : 

 كهُح انضساػح–ظايؼح ديشك  5/0/1556يذسط : 

 كهُح انضساػح –ظايؼح ديشك  2/16/1559أعرار يغاػذ : 

 لغى اإلَراض انحُىاٍَ–كهُح انضساػح –َمم إنً ظايؼح ذششٍَ     15/2/1555

 . انًهاو اإلداسَح وانؼهًُح انغاتمح وانحانُح وذىاسَخها 2

 7665ونغاَح  7669سئُظ لغى اإلَراض انحُىاٍَ  يُز  

 36/11/7611/ ذاسَخ 111وفك انمشاس /7619-7611يذَش انًؼهذ انرماٍَ نهطة انثُطشٌ  

 . انكهُح وانعايؼح انرٍ دسط تها نهحظىل ػًه انًؤهم انعايؼٍ : 1

ًاِ                                1517كهُح انطة انثُطشٌ –ظايؼح انثؼس  -ح

 . انهغاخ األظُثُح ودسظح اإلذماٌ : 5

 ظُذ –ظُذ ظذا . اإلَكهُضَح  –األنًاَُح 

 . انخثشج فٍ يعال اعرؼًال انحاعىب :16

 ICDLانشهادج انذونُح فٍ لُادج انحاعىب  

 . انخثشج فٍ يعال اإلحظاء ,تًا َخذو االخرظاص :وعؾ 11

 . انًؤنفاخ وانرشظًاخ وانًماالخ واألتحاز انؼهًُح انًحكًح انرٍ ذى َششها : 17

ًَارض تشوذُُُح نُشلاخ انُغف انًؼىٌ فٍ انخُىل وحهى انعشب كىَُكىنٍ فٍ األساَة وحهى انكىسَىترظ انثمشٌ/  -

 . 1515ػاو  119-111ص  36انؼذد –أنًاَُا انطفُهُاخ انرطثُمُح , 

يعهح ظايؼح ذششٍَ انًعهذ  -انؼذوي انكايُح تانغهًىَُالخ ػُذ انذواظٍ كًظذس نهرغًًاخ انغزائُح ػُذ اإلَغاٌ -   

 . 69 – 99ص – 7666( 1( انؼذد )71)

ًادا ػهً تؼغ اإلظشاءاخ ان -  06ًخثشَح , أعثىع انؼهى إيكاَُح ذطثُك تشَايط ولائٍ طحٍ فٍ يضاسع انذواظٍ اػر

 . Nov.  7666 36-76ظايؼح ذششٍَ 

فٍ يضاسع دظاض انهحى فٍ كم يٍ  (Coccidiosis)ذحذَذ شذج وَغثح اإلطاتح انًفشدج وانًخرهطح تذاء األكشَاخ  -

عهغهح انؼهىو  –يحافظاخ انالرلُح وؽشؽىط وادنة ) عىسَح ( . يعهح ظايؼح ذششٍَ نهذساعاخ وانثحىز انؼهًُح 

 .  95 -01ص  7662( 9( انؼذد )75نثُىنىظُح انًعهذ )ا

 
فٍ انحُىاَاخ انًزتىحح فٍ يحافظح ؽشؽىط انغاحهُح فٍ  دساعح حىل اَرشاس اإلطاتح تذاء انكُغح انؼذاسَح -

( 9( انؼذد )75عهغهح انؼهىو انثُىنىظُح انًعهذ ) –عىسَح .  يعهح ظايؼح ذششٍَ نهذساعاخ وانثحىز انؼهًُح 

 .153 -122ص  7662
 

ىز اعرؼًال ذشاكُض يحذدج يٍ انًاء األوكغُعٍُُ وحًغ انهثٍ تانطشَمح انشرارَح فٍ خفغ يغرىي انره -

 –يعهح ظايؼح ذششٍَ نهذساعاخ وانثحىز انؼهًُح  –انعششىيٍ فٍ هىاء حظائش انذواظٍ خالل فرشج انشػاَح 

 .162 -51ص  7661( 1( انؼذد )36عهغهح انؼهىو انثُىنىظُح انًعهذ )



                

عم فٍ ظايؼح , تحس يغتقييم جودة وصحة بيض المائدة المعروض لالستهالك البشري في المحالت التجارية -

 ذششٍَ / لغى اإلَراض انحُىاٍَ كهُح انضساػح

 تسجيل بعض اإلصابات  الفطرية عند الصيصان في فترة الحضانة بسبب التلوث الفطري للفرشة,  -
-73-7661( 0( انؼذد)36عهغهح انؼهىو انثُىنىظُح انًعهذ) –يعهح ظايؼح ذششٍَ نهذساعاخ وانثحىز انؼهًُح 

00. 

حظائر الدواجن أثناء وجود الطيور كإجراء لخفض مستوى الحمولة الجرثومي   التطهير المستمر في -
 – عهغهح انؼهىو انثُىنىظُح –يعهح ظايؼح ذششٍَ نهذساعاخ وانثحىز انؼهًُح والوقاية من األمراض .

 .7665( 1( العدد)31)المجلد
عالج بعض األمراض دور اختبارات التحسس في تقييم فاعلية أهم الصادات الحيوية المستخدمة في  -

عهغهح انؼهىو  –يعهح ظايؼح ذششٍَ نهذساعاخ وانثحىز انؼهًُح  الجرثومية التي تصيب مزارع الفروج.

 .7665( 3( انؼذد)31انثُىنىظُح انًعهذ)
يعهح ظايؼح ذششٍَ  البحث في عدوى المكورات العنقودية عند الدواجن وأسس الوقاية والسيطرة عليها)أ(. -

 .37-15 .7616(1( انؼذد)37عهغهح انؼهىو انثُىنىظُح انًعهذ) –انؼهًُح نهذساعاخ وانثحىز 

يعهح ظايؼح ذششٍَ  البحث في عدوى المكورات العنقودية عند الدواجن وأسس الوقاية والسيطرة عليها)ب(. -

 .76-5 .7616( 7( انؼذد)37عهغهح انؼهىو انثُىنىظُح انًعهذ) –نهذساعاخ وانثحىز انؼهًُح 
إلطاتح تانكُغح انؼذاسَح وانكُغاخ انًزَثح دلُمح انشلثح فٍ انًعرشاخ انظغُشج انًزتىحح فٍ ذمظٍ اَرشاس ا -

( 37عهغهح انؼهىو انثُىنىظُح انًعهذ) –يعهح ظايؼح ذششٍَ نهذساعاخ وانثحىز انؼهًُح  .يغهخ يذَُح انالرلُح

 .7616( 3انؼذد)
عًكُح يهاظشج يٍ انثحش األحًش فٍ انًُاِ  دساعح اَرشاس اإلطاتح نهطفُهُاخ انخاسظُح ػُذ أستؼح أَىاع -

( 37عهغهح انؼهىو انثُىنىظُح انًعهذ) –يعهح ظايؼح ذششٍَ نهذساعاخ وانثحىز انؼهًُح  -انثحشَح انغىسَح 

 .771-711 .7616( 9انؼذد)
دساعح يىاطفاخ وخىاص تُغ انًائذج انًؼشوع نالعرهالن انثششٌ فٍ األعىاق انرعاسَح انغىسَح يعهح  -

 .7611( 7( انؼذد)33عهغهح انؼهىو انثُىنىظُح انًعهذ) –ذششٍَ نهذساعاخ وانثحىز انؼهًُح  ظايؼح

( ػُذ انفشوض ذحد انظشوف انًُاخُح نًحافظح Eimeria Tenellaذحذَذ شذج وَغثح اإلطاتح األػىسَح ) -

( 1( انؼذد)32ذ)( فٍ انًعه ISSN:7625-3669انالرلُح )عىسَح(. لثهد نهُشش فٍ عهغهح انؼهىو انثُىنىظُح )

 .7619نؼاو 
 . انكرة انًؤنفح : 13

 كهُح انضساػح –يُشىساخ ظايؼح ديشك –ض َظشٌ  –ذؤنُف تانًشاسكح  كراب طحح انحُىاٌ  - 1556  -

 ض ٌ يُشىساخ ظايؼح ديشك كهُح انضساػح –ذؤنُف كراب أيشاع انحُىاٌ  – 1557  -

 كهُح انضساػح –يُشىساخ ظايؼح ديشك  –ض ع  –ذؤنُف كراب أيشاع انحُىاٌ   - 1550  -

 ظايؼح انثؼس حًض –انًؼهذ انًرىعؾ انطثٍ انثُطشٌ  –ذؤنُف كراب انطفُهُاخ  - 1551 -

 ظايؼح ذششٍَ –كهُح انضساػح  –ذؤنُف كراب انذواظٍ تانًشاسكح  – 7669 -

 . انًحاػشاخ انؼايح وانُذواخ :10

 يحاػشج حىل انُُىكاعم فٍ انذظاض   -      

 ظايؼح ذششٍَ  –يحاػشج حىل أَفهىَضا انطُىس   -      

 ظايؼح ذششٍَ 7669َذوج األيشاع انًشرشكح  –      

يذَشَح -يحاػشاخ ذذسَة وذؤهُم نهًهُذعٍُ انضساػٍُُ واألؽثاء انثُطشٍَُ انؼايهٍُ فٍ وصاسج انضساػح  -

 انضساػح تانالرلُح 

 يذَشَح صساػح انالرلُح   –وصاسج انضساػح  –ظح انالرلُح وسشح ػًم نرطىَش والغ انصشوج انحُىاَُح فٍ يحاف -



 

 . انخثشاخ انرذسَغُح وانًمشساخ انرٍ ألىو ترذسَغها :19

 ديشك –طحح انحُىاٌ كهُح انضساػح   -1551   -1515  

 ديشك –كهُح انضساػح  –أيشاع انحُىاٌ  -                       

 ديشك  –كهُح انضساػح  –نذواظٍ فُضَىنىظُا ا -                       

 كهُح انضساػح ظايؼح ديشك -انعٍُُ -                       

  ظايؼح ذششٍَ –كهُح انطة  –يمشس انطفُهُاخ َظشٌ + ػًهٍ  -1557   -  1556

 ظايؼح ذششٍَ  –كهُح انضساػح  –طحح انحُىاٌ  –    7662 -1555

  ظايؼح ذششٍَ –هُح انضساػح أيشاع انحُىاٌ ك  -                       

 ذشتُح انذواظٍ     =         =             = -                       

 انذواظٍ             =       =               = -                       

 أغُاو وياػض       =        =              = -                       

 ظايؼح ذششٍَ  –كهُح انضساػح  –دتهىو ويٍ شى ياظغرُش     -يُرعاخ حُىاَُح  -                       

 ظايؼح ذششٍَ -طحح وأيشاع انحُىاٌ وانذواظٍ ياظغرُش إَراض حُىاٍَ كهُح انضساػح  -                       

 . انهعاٌ انًهُُح انرٍ شاسن كؼؼى تها :16

 ُح انرؤنُف واإلششاف ػهً كرة انًؼاهذ انًرىعطح انثُطشَحنع - 7661 -1559  -

 نعُح انًضسػح فٍ ظايؼح ديشك  -   1553-1551 -

 ظايؼح ذششٍَ -لغى اإلَراض انحُىاٍَ –نعُح انذواظٍ  - 7669 -1555  -

 ظايؼح ذششٍَ  –كهُح انضساػح  –نعُح ششاء انكرة وانًشاظغ انعايؼُح  -             7662- 

 نعُح وػغ َظاو داخهٍ نهًضاسع انراتؼح نهعايؼح  -     7662-7661 

 . انًهاو انؼهًُح وانثحصُح وانضَاساخ : 12

 دكرىساِ ( :–. اإلششاف ػهً انشعائم انؼهًُح ) ياظغرُش 11

 سعانح ياظغرُش : ذظُُف وػضل تؼغ انعشاشُى انًًشػح يٍ تُىفُهى يؼذاخ انغماَح فٍ يضاسع -7669  - 

 انذواظٍ                   

سعانح ياظغرُش :دساعح حمهُح ويخثشَح  نذاء انكُغاخ انؼذاسَح وأششِ االلرظادٌ فٍ حُىاَاخ انزتُح فٍ  - 7666 - 

 انغاحم انغىسٌ 

سعانح ياظغرُش : دساعح وتائُح حمهُح ويخثشَح نذاء انًرىسلاخ انكثذَح وأششِ االلرظادٌ ػًه حُىاَاخ انزتُح  -7666

 انغاحم انغىسٌ فٍ



ُُف تؼغ انطفُهُاخ انخاسظُح ػُذ األعًان انًهاظشج فٍ انغاحم انغىسٌ  -7662  سعانح ياظغرُش : ذظ

 إػافح نإلششاف ػهً يشاسَغ ذخشض يُها :

 دساعح ػٍ اإلطاتح تانطفُهُاخ انذيىَح انًُمىنح تانمشاد فٍ يحافظح انالرلُح  ) انصانُشَح وانثاتغُح (   -

 ذشخُض اإلطاتح تانمشاد وذظُُف تؼغ األَىاع انرٍ ذظُة انًاشُح فٍ يحافظح انالرلُح .  -
 ذخشَط سعانح دكرىساِ وػذج سعائم ياظغرُش

أعثىع انؼهى انغادط  -. انًؤذًشاخ وانُذواخ انؼهًُح انرٍ شاسن تها : أعثىع انؼهى انشاتغ وانصالشٍُ ظايؼح ديشك15

 انًشاسكح فٍ ػذج َذواخ ووسشاخ ػًم فٍ ظايؼح ذششٍَ وانثؼسو 7666واألستؼٍُ ظايؼح ذششٍَ 

. انذوساخ انرذسَثُح انرٍ اذثؼها , وذىاسَخها : وسشح ػًم فٍ أنًاَُا حىل األيٍ انغزائٍ وذطثُماخ انحاعىب فٍ 76

  7667انرذسَظ وانثحس انؼهًٍ  

 . اإلػاسج واالعرُذاع : 71

 . اإلظاصاخ تال ساذة وذىاسَخها :77

 . َشاؽاخ أخشي ذخض انؼًم : 73

 . انًكافآخ وانؼمىتاخ انًغهكُح : )أعثاتها وذىاسَخها (: ال َىظذ70
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