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الدرجة العلمية :دكتوراه الفلسفة في الجراحة والتخدير واألشعة( تشخيص
وعالج اصابات عظام ومفاصل الخيل)9131م
الوظيفة احلالية :أستاذ الجراحة والتخدير واألشعة المتفرغ بكلية الطب البيطري-
جامعة القاهرة.
النشاط العلمي-:

 منحة هيئةة التبةادا الاقةافي العلمةي األلمةاعي بةدعوة مةن أ.د.فينةزر أسةتاذ جراحةة
الخيل بكلية الطب البيطةري -جامعةة بةرلين الحةرة اجةراح أبحةار وتةدريب علةى
جراحات الخيل 9132م.
 منحةةةة جامعةةةة كلةةةورادو بةةةدعوة مةةةن أ.د .مةةةاكوريا أسةةةتاذ جراحةةةة المفاصةةةل
بالمناظير بكلية الطب البيطةري-فةورت كةولينز للتةدريب علةى جراحةة المفاصةل
بالمناظير وإجراح بعض البحور على إصابات الخيل 9131-9133
 إعارة لجامعة الملك سعود اعشةاح مستشةفى عالجةي وتعليمةي لتةدريا الجراحةة
والتخدير واألشةعة لطةالك كليةة الزراعةة والطةب البيطري.فةرع القصةي)(بريده)
9111-9119م(9993-9992هـ)
 المستشةةار الطبةةى لنةةادا السةةباس والفروسةةية بالقصةةي) بالملكةةة العربيةةة السةةعودية
9111-9112م.

 المسةةئوا عةةن تةةدريا مةةنهة الجراحةةة التجريبيةةة لطةةالك الدراسةةات العليةةا بكليةةة
طب الف) واألسنان جامعة عين شما منذ عام  2111حتى اآلن.
 إعارة لجامعةة القصةي) كليةة الزراعةة والطةب البيطةري (بريةده) بالملكةة العربيةة
السعودية عام 2113-2119م.
 المستشةةار العلمةةي للطةةب البيطةةري بالمعامةةل المركزيةةة للةةنظ) الخبيةةرة بةةو ارة
الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية.
 المستشار العلمي لحدائق الحيوان والحياة البرية بجمهورية مصر العربية
(قرار و ير الزراعة).
 المستشار الطبي لخيل أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية.
 السكرتير العلمي للجمعية المصرية للجراحة التجريبية
 عضو المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدوا العربية.
 محك) مسابقات جماا الخيل العربية.
املؤلفات العلمية-:

 الخيل العربية ترار أصيل مهرجان التةرار والاقافةة بالجنادريةة –الريةا

-

الملكة العربية السعودية سنة  9118م.
 دور الكالك البوليسية في خدمة األمن الجنائى...مجلة األمةن و ارة الداخليةة
المملكة العربية السعودية 9119م.
 اسةةتلالا الجراحةةة البيطريةةة فةةي تهريةةب المخةةدرات –مجلةةة األمةةن العةةدد99
الملكة العربية السعودية 9111م.
 دور الطبيب البيطري في اختيار وإعداد خيل سباقات القةدرة والتحمةل-مجلةة
المرابع عدد يناير-فبراير سنة 2113ص.19-12الملكة العربية السعودية.
 الجراحة البيطرية الخاصة -كلية الزراعة والطةب البيطةرا -فةرع القصةي)-
جامعة الملك سعود سنة9119م.
 علةة) األشةةعة البيطةةري-كليةةة الزراعةةة والطةةب البيطري فةةرع القصةةي)-جامعةةة
الملك سعود سنة.9118
 مراجعة ترجمة كتاك فسيولوجيا الجهد البدعي في الخيل..
النشر العلمي-جامعة الملك سعود الملكة العربية السعودية سنة.2111

املشاريع:

 مشةةاريع اسةةتخدام عظةةام الخبيةةر فةةي مجةةاا تشةةخيص وعةةالج إصةةابات
الحي واعةةات التةةابع لةةو ارة الزراعةةة والهيئةةة العامةةة للخةةدمات البيطريةةة
2119 – 9113م.
البحوث والرسائل-:

 إعةداد أكاةر مةن  11بحة علمةةي منشةورة فةي المجةالت العلميةة العالميةةة
والمحلية.
 ااشةةراع علةةى أكاةةر مةةن  21رسةةالة ماجسةةتير ودكتةةوراه منشةةورة فةةي
مجةاتت الطةب البيطةةري اطةب الفة) واألسةةناناالعالج الطبيعةي اوالطةةب
البشرا .
املؤمترات العلمية:

المشةةاركة ورئةةيا جلسةةات علميةةة للعديةةد مةةن الم ة تمرات العلميةةة المحليةةة
والشرس أوسطية والعالمية.
 تحكةي) ومناقشةة العديةد مةن رسةائل الماجسةتير والةدكتوراه فةي الجامعةات
المصةةرية وبعةةض دوا الخلةةية وتحكةةي) ااعتةةاج العلمةةي لترقيةةة األسةةاتذة
واألساتذة المساعدين في جامعات جمهوريةة مصةر العربيةة وبعةض دوا
الشرس األوسط.
اجلوائز:

 جةةائزة سةةمو األميةةر سةةعود بةةن محمةةد بةةن سةةعود الكبيةةر  -لمشةةاركة كليةةة
الزراعة و الطب البيطري فى إعداد وتنظي) أوا سباس تحمةل فةي الملكةة
العربية السعودية في 9118 9 93م.
 جةةائزة سةةمو األميةةر متعةةب بةةن عبةةد اع ألجةةراح عمليةةة جراحيةةة كبيةةرة
للفرس موضى 9119م.
 جائزة سمو األميةر فيصةل بةن بنةدر أميةر منطقةة القصةي) للشةراع علةى
خيل عادي السباس والفروسية بالقصي) 2119م.
 درع جامعة القصي) ا ودرع عادي السةباس والفروسةية بالقصةي) 9923هةـ
2113م.
*****

قائمة البحوث
والمؤلفات العلمية المنشورة
--

الخاصة بالدكتور /إبراهيم محمد إبراهيم
أستاذ الجراحة والتخدير واالْشعة
كلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة
=====

 .9تأثير خالصة هور عبات الكركديه علةى الميكروبةات الملوثةة لجةروح الحةوادر .بحة
مشترك ومنشور فى مجلة الجمعية الطبية البيطرية المصرية – المجلد  81عدد  8لسةنة
 9111ص .999 – 11
 .2تخدير العين فى الجاموس .
بح مشترك منشور فى مجلة اتكتا البيطريةة اليوسسةالفيه المجلةد  82عةدد 1ا 3لسةنة
 9132ص.893 – 898
 .8حالة قطع وتر العضلة الباسطة الرسلية الكعبرية فى فرس عربى .
بحة مشةةترك منشةةور فةةى مجلةةة الطةةب البيطةةرا – جامعةةة القةةاهرة المجلةةد  82عةةدد 2
لسنة  9139ص.221 – 829
 .9تقيي) فاعلية ااستخدام الموضعى لالْعسولين والسلكوسريل على إلتئام الجروح المفتوحة
.
بحة مشةةترك منشةةور فةةى مجلةةة الطةةب البيطةةرا – جامعةةة القةةاهرة المجلةةد  82عةةدد 2
لسنة  9139ص .33 – 39
 .3تكنيك بسيط وفعاا لتجهيز عماذج تشريحية ومرضية كوسائل تعليمية.
بح منفرد ومنشور فى مجلة الجمعية البيطرية المصرية المجلةد  99عةدد  8لسةنة 39
ص .93 – 98
 .1دراسات تجريبية للتصوير ااشعاعى للنخاع الشوكى فى الكالك.
بح مشترك منشور فى مجلة الطب البيطرا – جامعة القاهرة المجلد  82عدد 2لسةنة
 9139ص .218 – 231
 .1حالة حوصلة متعددة اللرع فى الوتر القابض اللائر فى حمار .
بحة مشةةترك منشةةور فةةى مجلةةة الطةةب البيطةةرا – جامعةةة القةةاهرة المجلةةد  82عةةدد 8
لسنة  9139ص .21 – 23
..
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 .3دراسة إستبياعية عن إصابات مفصل العرقوك فى الفصيلة الخيلية .
بح مشترك منشور فى مجلة الجمعية الطبية البيطرية المصرية المجلد  9 - 9عدد 8
لسنة  9139ص .28 – 91
 .1عمليات بذا وحقن المفصلين البين رسلى السفلى والرسلى المشطى فى الحصان.
بحة مشةةترك منشةةور فةةى مجلةةة الطةةب البيطةةرا – جامعةةة القةةاهرة المجلةةد  82عةةدد 8
لسنة  9139ص .13 – 31
 .91التصوير ااشعاعى لقناة مجرا البةوا فةى ذكةور المةاعز .بحة مشةترك منشـــةـور
فى مجلةة الطةب البيطةرا – جامعةة القةاهرة المجلةد  82عةدد  8لسةنة  9139ص– 11
.913
 .99طريقة بذا النخاع العظمى فةى الخيةوا .بحة قةرأ فةى المة تمر العلمةى اتْوا لكليةة
الطةةب البيطةةرا – جامعةةة أسةةيوط فةةى عةةوفمبر  39ومنشةةور فةةى مجلةةة أسةةيوط الطبيةةة
البيطرية المجلد  98عدد  21لسنة  9139ص .212 – 211
 .92تقصير عضالت الللفة لعالج خروج دائ) للقضيب فى كلب .
بح قرأ فى الم تمر العلمى اتْوا لكليةة الطةب البيطةرا – جامعةة أسةيوط فةى عةوفمبر
 9139ومنشةةور فةةى مجلةةة أسةةيوط الطبيةةة البيطريةةة المجلةةد  98عةةدد  21لسةةنة  39ص
.239 – 213
 .98دراسة تكميلية عن أكياس مفصل الركبة فى الخيةل .قةرأ فةى المة تمر العلمةى اتْوا
لكليةةة الطةةب البيطةةرا – جامعةةة أسةةيوط فةةى عةةوفمبر  9139ومنشةةور فةةى مجلةةة أسةةيوط
الطبية البيطرية المجلد  98عدد  21لسنة  9139ص .211 – 218
 .99تأثير إس تخدام عقار النفيةديبين (أدتت) مةع محلةوا إيقةاع وحمايةة القلةب أثنةاح سلةق
اتْورطى فى عمليات القلب المفتوح.
بح قرأ فى الم تمر الااعى للجمعية اافريقية تْمرا القلةب بالقةاهرة فةى فبرايةر 33
.
 .93دراسة إشعاعية على مفصل العرقوك فى الجمل وحيد السنام.
بح مشترك ومنشةور فةى مجلةة الطةب البيطةرا – جامعةة القةاهرة المجلةد  88عةدد 8
لسنة  9133ص .981 – 921
 .91تركيةةز عقةةار الجنتاميسةةين فةةى بعةةض سةةوائل الجسةة) وعالقتةةه باآلثةةار البيوكيميائيةةة
والدموية فى الخيوا.
بح مشترك منشةور فةى مجلةة الطةب البيطةرا – جامعةة أسةيوط المجلةد  91عةدد 89
لسنة  9131ص 911 – 931ا وقرأ فى الم تمر العلمى الااعى لنفا الكلية فةى مةارس
.9131

8

 .91دراسةةةة عةةةن سةةةرعة اامتصةةةاص والتركيةةةز فةةةى الةةةدم وفتةةةرة عصةةةف الحيةةةاة لعقةةةار
الجنتاميسين بعد حقنة فى العضل الجماا مع ااشارة إلى اتْثار البيوكيميائية والدموية.
بح مشترك ومنشور فى مجلة الطةب البيطةرا – جامعةة أسةيوط المجلةد  91عةدد 89
لسةنة  31ص 931 – 998ا وقةةرأ فةى المة تمر العلمةى الاةةاعى لةنفا الكليةةة فةى مةةارس
سنة .9131
 .93دور الخيوط الجراحية فى عملية إلتئام التهتك المهبلى الشةرجى فةى اتْفةراس .بحة
مشترك منشور فى مجلة الطب البيطرا الحدي العملية اتْمريكية.
المجلد  11عدد  1لسنة  9131ص .391
 .91وسائل حدياة لطرس تشخيص وجراحة بعض إصابات المفاصل فةى الخيةوا  .بحة
منفةةرد منشةةور فةةى مجلةةة الطةةب البيطةةرا – جامعةةة ااسةةكندرية المجلةةد  8عةةدد  2لسةةنة
 9131ص .231 – 218
 .21فتق يحوا اتْمعاح الدقيقة ومرتبط بتلبك المصران فى مهر.
بح مشترك منشور فى مجلة الفصيلة الخيلية العملية اتْمريكية المجلد  1عدد  3لسةنة
 9131ص . 91 – 93
 .29تأثير عقار البولى سلفات جلوكو أمينوجليكان (ادكوان) علةى سضةاريف المفاصةل
فى الفصيلة الخيلية .
بح منفرد منشور فى مجلة الطب البيطرا – جامعة أسيوط المجلد  91عدد  81لسةنة
 9131ص .211 – 212
 .22اختفاح الفقرات والذيلية فى عجل ذكر.
بحة مشةةترك منشةةور فةةى مجلةةة الجمعيةةة الطبيةةة البيطريةةة المصةةرية مجلةةد  81عةةدد 8
لسنة  31ص .138 – 139
 .28الوجهة ااشعاعية والتشريحية لمفصل الرسغ فةى الجمةل وحيةد السةنام .مةع التركيةز
على أماكن البذا والحقن داخل المفصل.
بح ة مشةةترك قةةرأ فةةى م ة تمر الجمعيةةة المصةةرية للعلةةوم التشةةريحية فةةى مةةارس سةةنة
ت هر.
 9131بجامعة ا ْ
 .29عبذة عن إصابات اتْسنان فى الجمل وحيد السنام .
بح مشترك منشةور فةى مجلةة الجمعيةة الطبيةة البيطريةة المصةرية المجلةد  91عةدد 9
لسنة  31ص .312 – 119
 .23دراسة اشعاعية للقناة الدمعية فى الجماا.
بح مشترك منشور فى المجلة اتْمريكية لطب حيواعات الحديقة المجلةد 93عةدد 2ا 8
لسنة  9131ص .13-19

9
 .21التنكر فى الذيل فى الخيوا.
بح ة مشةةترك منشةةور فةةى مجلةةة أسةةيوط الطبيةةة البيطريةةة .المجلةةد  91عةةدد  83لسةةنة
33ص.292 – 291
 .21تخشب خلقى بالرقبة وإلتواح بالرأس فى حمار .
بح مشترك منشور فى مجلة الجمعية الطبية البيطرية المصةرية – المجلةد  93عةدد 9
لسنة  9133ص.38-91
 .23تصوير الحويصلة المرارية فى الكالك بالحقن الوريدا.
بح مشترك منشور فةى المجلةة اتْمريكيةة لرفيةق الحيةوان العمليةة (اتْشةعة) المجلةد 2
عدد  2لسنة  33ص .88 – 89
 .21دراسات تمهيدية على عمليات عقل القلب فى الكالك.
بح مشترك قرأ فى اللقاح الخةاما عشةر لجمعيةة أمةرا القلةب المنعقةدة فةى القةاهرة
فةةى فبرايةةر .9133ومنشةةور فةةى مجلةةة الجمعيةةة المصةةرية تْمةةرا القلةةب المجلةةد 98
يوعيو سنة  9133ص .918
 .81اتجاه سير مألوع لجس) سريب من قلنسوة الكرش فى الجاموس.
بح ة مشةةترك منشةةور فةةى مجلةةة العلةةوم الطبيةةة البيطريةةة المصةةرية – أكاديميةةة البح ة
العلمى المجلد 23عدد 9لسنة  9133ص.31 – 33
 .89العةةرج الناشة عةةن الركبةةة الخلفيةةة فةةى الفصةةيلة الخيليةةة .بحة مشةةترك منشةةور فةةى
مجلةةة الجمعيةةة الطبيةةة البيطريةةة المصةةرية المجلةةد  93عةةدد  9لسةةنة  33ص – 933
.913
 .82طريقة سهلة للحصوا على عينات من سائل القلنسوة واتْعفحـــة والعى مــــن
خالا فتحة فى الكرش للجاموس.
بح مشترك قرأ فى الم تمر العالمى الااعى للجاموس بينودلهى بالهند فى 9133
 .88طريقة معدلة لبتر قضيب حمار.
بح مشترك فى مجلة الطب البيطرا –جامعة ااسةكندرية المجلةد  9عةدد  2لسةنة 33
ص.839 – 811
 .89ااستئصاا الجزئى للطحاا فى الحمير.
بح مشترك منشور فى مجلة الطب البيطرا – جامعةة أسةيوط المجلةد 21عةدد91
لسنة 33ص.931 – 999

3
 .83إستخدام الزيال ين مع الكيتامين والبروما ين مــع الايبوبنتـــاا لتخدير بعض
الحاتت ااكلينيكية فى القرود.
بح مشترك منشةور فةى مجلةة الطةب البيطةرا جامعةة القةاهرة المجلةد  81عةدد 8
لسنة  .9133ص .919 – 913
 .81التابيت العلوا لرضفة الركبة فى الجماا.
بح مشترك منشور فى مجلة الجمعية الطبية البيطرية المصرية .
المجلد 93عدد  9لسنة  . 9133ص.199-181
 .81التصوير ااشعاعى للحويصلة المرارية فى الماعز.
بح مشترك منشور فى مجلة ااسةكندرية للعلةوم البيطريةة .المجلةد  9عةدد  9لسةنة
 9133ص .982-981
 .83طريقة آمنة لتخدير الكالك ذات الحالة العامة الحرجة.
بح مشةترك منشةور فةى مجلةة ااسةكندرية للعلةوم البيطريةة المجلةد 9عةدد 2لسةنة
 .9133ص.811-833
 .81رتق تهتك بين المستقي) والمهبل من الدرجة الاالاة فى فرس عربى.
بحةة مشةةةترك ومنشةةةور فةةةى مجلةةةة الجمعيةةةة الطبيةةةة البيطريةةةة المصةةةرية .المجلةةةد
93عدد 9لسنة  9133ص .183 – 121
 .91استجابة الماعز للتخدير بالكيتامين بمفرده ومع الزيال ين.
بح مشترك ومنشور فى مجلة ااسكندرية للعلوم البيطريةا المجلد  9العةدد 9لسةنة
 .9133ص.981 – 988
 .99تطبيق تجريبى لعمل صمام معدا بين الصائ) والمصــران كعــــالج لحــاتت
استئصاا جزح كبير من اتْمعاح الدقيقة.
بح مشترك ومنشور فى مجلة ااسةكندرية للعلةوم البيطريةة المجلةد  9عةدد 9لسةنة
 .9133ص .821 – 991
 .92العالج الجراحى لحالة قصر خلقى فى اتْوتار القابضة لعجل بقرا.
بح منفرد قرأ فى المة تمر العلمةى الاالة لكليةة الطةب البيطةرا – جامعةة أسةيوط
عوفمبر سنة  .9133ص .81 – 81
 .98دراسة اكلينيكية واشعاعية لحاتت تمدد المعدة فى الكالك.
بح مشترك ومنشور فى مجلة الطب البيطرا – جامعة القاهرة
المجلد  81عدد  8لسنة  9133ص .931 – 913
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 .99دراسة مورفولوجية وهستولوجية على خصيتين احتجزتا فى التجويف البطنى
لذكر ماعز.
بح مشترك ومنشور فى مجلة الجمعية الطبية البيطرية المصرية.
المجلد  93عدد  9لسنة  .9133ص .111 – 113
 .93ابتكار مبسط لضاسط هوائى لالْوعية الدموية يستخدم اثناح جراحة اتْطراع.
بح منفرد منشور فى المجلة اتْمريكية العملية للخيوا.
المجلد  99عدد 9لسنة  31ص .91 – 93
 .91دراسة تأثير عقار الكالعوبيوتين (بيكاهبيار) على وظائف الكبد فى الماعز
بواسطة التحاليل البيوكيميائية والتصوير ااشعاعى للحويصلة المرارية.
بح مشترك ومنشور فى مجلة الطب البيطرا – جامعة القاهرة.
المجلد  81عدد 2لسنة  31ص .829 – 898
 .91تأثير مستوا بعض اتْمالح اللذائية على تكوين الحصوات البولية فى عجوا
التسمين .
بح مشترك ومنشور فى المجلة اتْلماعية للطب البيطرا التجريبى.
المجلد  98عدد 9لسنة  9131ص .11 – 18
 .93مكان سير عادا لحدور التهاك صديدا فى اتْكياس الزتلية فى الجاموس.
بح ة منفةةرد ومنشةةور بمجلةةة الجةةاموس بتيالعةةد ( المركةةز الةةدولى للمعلومةةات عةةن
الجاموس) المجلد  3العدد  8لسنة  9131ص.39 – 38 .
 .91دراسات خاصة بعمليات رتق العصب الشعاعى الكعبرا فى الفصيلة الخيلية.
بح ة مشةةترك ومنشةةور فةةى المجلةةة المصةةرية للباثولوجيةةا والباثولوجيةةا ااكلينيكيةةة
المقارعة .
المجلد  2عدد  2لسنة  9131ص .981 – 993
 .31الدراسات ااكلينيكية والباثولوجيا لحدور كدمات للعصب الشعاعى الكعبرا
فى الفصيلة الخيلية.
بح ة مشةةترك ومنشةةور فةةى المجلةةة المصةةرية للباثولوجيةةا والباثولوجيةةا ااكلينيكيةةة
المقارعة .المجلد  2عدد  2لسنة  9131ص .999 – 11
 .39طرس تليير الدم فى الكالك حدياى الوتدة.
بح مشترك قرأ فى الم تمر الااعى لعلةوم وظةائف اتْعضةاح كليةة الطةب – جامعةة
الزقا يق اكتوبر  9131ص.919 – 911
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 .32التصوير ااشعاعى تْسلفة اتْوتار الرسلية ااصبعية فى الخيل .
بح مشترك ومنشور فى مجلة ااسكندرية للعلوم الطبية البيطرية المجلد  3عدد 2
لسنة .9131
 .38السرطان الصبلى فى الخيوا العربية.
بح مشترك منشور فى مجلة ااسكندرية للعلوم الطبية البيطرية.
المجلد  1العدد 9لسنة  9111ص299- 213
 .39التقديـــر المبدئــى للتناســق اتْماــل للقوائــ) و وايـــا المفاصل فى الجاموس
المصرا .الم تمر العلمى اتْوا تْمرا الماشية .
 8 -9ديسمبرأسيوط مصر  9119ص .31 – 98
 .33بعض اتْورام السرطاعية فى حيواعات المزارع والتى شخصت فى العيادة
اللقاح السنوا الرابع عشر للجمعية السعودية لعلوم الحياة جامعةة الملةك عبةد العزيةز
– المملكة العربية السعودية.
 93 – 91فبراير .9118
 .31العالج الجراحى لورم ليفى يعوس ميكاعيكية إختفاح الرأس والرقبة فى سلحفاة.
بح مشترك منشور فى مجلةة الطةب البيطةرا جامعةة القةاهرة المجلةد  92العةدد 8
ص  982 – 981سنة .9119
 .31إ الة الطحاا فى الجماا ( )9ااقتراك الجراحى .بح مشترك .مجلة الطب
البيطرا – جامعة القاهرة.
المجلد  92العدد  8ص  981 – 921سنة .9119
 .33مشاكل القضيب والفلقة فى الكباش فى منطقة القصي) – دراسة استبياعية.
بح ة مشةةترك منشةةور فةةى الم ة تمر السةةنوا الاةةامن للجمعيةةة المصةةرية للخصةةوبة
والتكاثر  21 – 93يناير القاهرة .9111
 .31مساهمة فى عمليات رتق التهتكات بين المستقي) والمهبل فى اتْفراس.
الم تمر السنوا السابع عشر للجمعية السعودية لعلوم الحياة  81 -23مايو
كلية الزراعة والطب البيطرا – جامعة الملك سعود بريده سنة .9111
 .11تحويلة م قتة للوريد البابى لتحسين تدفق الدم لكبد يعاعى من فقر الدم.
بح مشترك منشور فةى مجلةة الجراحةة المصةرية مجلةد  91عـةـدد  9ص – 211
 813سنة .2111
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 .19إختبارات وظائف القلب ورس) القلب للجمل وحيد السن) أثناح التخدير العام.
بح مشترك منشور فى المجلة المصةرية للعلةوم الفسةيولوجية اتْساسةية والتطبيقيةة
المجلد  9العدد  2ص 231 -291سنة .2112
 .12دراسة تمهيدية لجدوا جراحة الصدر عن طريق المرئ.
بحــةةـ مشـةةـترك منشةةـور فةةى مجلةةة بنهةةا الطبيةةة للمجةةـلد 9العـةةـدد  8ص -9911
 9993سنة .2118
 .18التعديل الجراحى لحاتت إعاناح المفصل المشطى السالمى وبين سالميـــات
المكتسب فى الخيل.
بح مشترك منشور فى مجلة الطب البيطرا – جامعة القةاهرة المجلةد  39العةدد2
ص  239 – 293سنة .2111
 .19تقيي) أفالم اتْشعة بالحاسب اآللى لحوافر الخيل التى تعاعى من حمرة مزمنة .
بح مشترك م تمر جنيف العاشر لطب وجراحة الخيل جينيةف ديسةمبر 98 – 99
ص  228 – 222سنة .2111
 .13حصوات القناة اللعابية فى اتْفراس.
بح مشترك مجلة الخيل للعلوم الطبية البيطرية المجلد  23العدد  1سنة .2113
 .11محاولة إكلينيكية وإشعاعية لتشخيص وعالج حمرة الحافر فى الخيل.
بح مشترك منشور فى الم تمر الدولى العاشر لجمعية الطب البيطرا
للخيل ا من  23يناير  9 <--فبراير موسكو سنة .2113
 .11طريقة عاجحة لفصل رأس طفيلية فى عجل جاموس مصرا.
بح مشترك تحت النشر فى مجلة الجراحة البيطرية اتْمريكية سنة 2111
h HP./manuseriptcentral.com/vsu vetsurg@acvs.org
 .13إستخدام اتْيوعات لتحديد حدور الجروح قبل وبعد الوفاة  -تحت النشر.
 .11ااعسداد البوابى بواسطة ورم دهنى عضلى فى بقرة  -تحت النشر.
 .11العةالج الجراحةى لللتهةاك الفطةرا المةزمن للجيةوك اتْعفيةة فةى طةاووس ـ تحةت
النشر.
 .19ألياع صناعية جديدة تستخدم فى عمليات إلتئام الوتر السطحى القابض فى الخيل.
مجلة العلوم اتْمريكية المجلد  1العدد  3 :أسسطا .2199
****
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D.V.M. Faculty of Vet. Med. Berlin University 1989.
New Reconstructive technique for rheumatic mitral valve
disease Ph.D. Faculty of Medicine , Cairo University 1997.
Management of Surgical affections in Captive wild animals at
Giza Zoo. Faculty of Vet. Med. Cairo University 2009.
The effect of microcurrent electrical stimulation on tendon
healing Ph.D.Faculty of Physical Therapy. Cairo University
2010.

An update on equine laminitis. Faculty of Vet. Med. Cairo
University. 2006.

Histological evaluation of bioactive glass and Autogenously
bone chips composite grafts versus bioactive glass as filler for
osseous defects of the mandible ( An experimental study).
Faculty of Dentistry, Aim shams University 2000.
The effects of estrogen (17-B estradiol ) deficiency on the
Osseo integration of dental implants An experimental study).
Faculty of Dentistry, Aim Shams University 2004.
Repeated applications of platelet rich plasma (PRP) in osseous
mandibles defects. (An experimental study), Faculty of
Dentistry, Aim shams University 2005.
Bioglases versus dematerialized freeze dried bone for
preservation of alveolar bone following extraction (An
experimental study) Faculty of Dentistry, Ain Shams
University 2007.
Repair of a critical size defect in the rabbit tibia using natural
bone substitute. Faculty of Dentistry, Ain Shams University
2007.
Management of equine laryngeal hemiplegia. Ph.D. Faculty of
Vet. Med. Cairo university (2011).
Contribution to the recent trends for surgical management of
tendon injuries in equine M.V.Sc. Faculty of Vet.Med.Cairo
University (2011).
Comparative study on diagnostic Ultrasonography and
laparoscopy in equine M.V.Sc. Faculty of Vet.Med. Cairo
University (in press)
*****

