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Curriculum Vitae
personal Information
Name

SAMIA ABD-ELHAMID AHMED

Title

PROFESSOR OF INFECTIOUS DISEASES

Date of birth

22-9-1947

Place of birth

CAIRIO

Citizenship

EGYPTIAN

optional photo

Contact Information
Home phone

23631433 , 23631422

Work phone

35735853 , 35720399

Mobile phone

01005118685

E-mail (s)

samiaahamid@yahoo.com

Web site (s)

www.vet.cu.edu.eg

Current Address

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE,CAIRO UNIVERSITY,GIZA.EGYPT

Educational Qualifications
Ph.D. Veterinary medical Sciences (1977) Infectious diseases - Cairo University.
Master Veterinary medical Sciences (1975) – Infectious diseases - Cairo University.
Bachelor of Veterinary medicine and surgery; Jan.1971 - Cairo University.
Academic Positions

Professor at MEDICINE and INFECTIOUS DISEASES DEPT., FACULTY OF VET. MED., CAIRO UNIVERSITY, EGYPT
1988-up till now.
Ass. Professor at MEDICINE and INFECTIOUS DISEASES DEPT., FACULTY OF VET. MED., CAIRO UNIVERSITY,

EGYPT 1982-1988.
Lecturer at MEDICINE and INFECTIOUS DISEASES DEPT., FACULTY OF VET. MED., CAIRO UNIVERSITY, EGYPT
1977-1982.
Assistant lecturer and Demonstrator at MEDICINE and INFECTIOUS DISEASES DEPT., FACULTY OF VET. MED.,
CAIRO UNIVERSITY, EGYPT 1971-1977.
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Administrative positions
Head of Dep. 0f Medicine and Infectious Diseases. , 2004 – 2008

Thesis Title
M. Sc.

دراسات عن البكتيريا السائدة فى العجول الجاموسى حديثة الوالدة المصابة باالسهال فى مصر
Studies on Bacterial Flora of Scouring Newly-Born Buffalo-Calves in Egypt (1975)

Ph. D.

دراسات على االصابة بالميكروب القولونى فى العجول الجاموسى حديثة الوالدة فى مصر
Studies on Colibacillosis Among Newly-Born Buffalo-Calves in Egypt (1977)

Areas of experience

Teaching
Researches
Social services
Quality Assurance and Accreditation (University and pre-university)
الباحث الرئيسى لمشروع ترابط الجامعات المصرية واالمريكية – المجلس االعلى للجامعات
Principle investigator of the project 312 FRCU


Comparative Study of the Lyme Borreliosis Vectors / Pathogenesis.(312 FRCU)
. The University of Georgia Athens (1999-2002)

Awards

المهمة العلمية/الجائزة

التاريخ

Aguest Schoolarship in Sweden Fac.Vet.Med.,Uppsala,Sweden,1978 1978
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Scientfic visit to Fac.of Vet.Med., Munich,Berlin,Giessen,Frankfurt 1980
and Hannover,West Germany (Egyptian-German Seminar on the
mortality in newly born calves ), DAAD 1980
""الهيئة االلمانية للتبادل العلمى

Scientific visit to Dep.of Vet. Sci., University of Arizona Tucson, 1991
USA.,1991
Scientific visit to Dep. Of Microbiology and Immunology University 2001
of Georgia Athens ,2001
Visitor Professor and External examiners at the Dep. Of Vet.
Clinical Studies , Fac. Of Vet. Science, University of Zimbabwe 2007
,July 2007
Professional Qualifications
Conferences



1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th Scientific Conf .of Faculty of Vet. Med. Cairo
University, 1990, 1992,1994,1996 and 1998,2000.



Third Scientific Congress " " الطب البيطرى وتنمية االقتصاد القومى فى ظل التحديات القادمة
October 2003 ,Fac.Vet.Med.Beni-Suef, Cairo univ.( ) رئ ا سة ج ل سة



Fourth Scientific Conference “ Future of animal wealth in Egypt under GAAT
agreement “ September 2005 ,Fac.Vet.Med.Beni-Suef, university .( ) رئ ا سة ج ل سة



مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة ( الجوانب القانونية بالجامعات للقياديين ) مايو
7002



" المؤتمر الدولى االول لمركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة القاهرة " الجودة واالعتماد بين الواقع والطموحات
7002 ابريل



المؤتمر الدولى االول للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد " المعايير القياسية والطريق نحو الجودة واالعتماد
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" يونيو 7002
المؤتمر الدولى الثانى " تدعيم القدرات التنافسية للجامعات " مركز البحوث والدراسات التجارية – كلية التجارة –



جامعة القاهرة يونية 7002
المؤتمر الدولى الرابع للبحوث العلمية وتطبيقاتها "منسق جلسة التنمية االمنة للثروة الحيوانية من اجل صحة االنسان



" جامعة القاهرة ديسمبر 7002
المؤتمر العلمى االول لجودة التعليم " الجودة طريق التميز واالبداع " كلية العالج الطبيعى – جامعة القاهرة يوليو



7002
المؤتمر الدولى الخامس للبحوث العلمية وتطبيقاتها  -جامعة القاهرة ديسمبر 7002
المؤتمر العلمى العاشر ( الدولى الثانى) التحديات الراهنة والتطلعات المستقبلية للطب البيطرى كلية الطب البيطرى –




ا جامعة القاهرة ,اكتوبر  ( 7002لجنة اعداد المؤتمر )
”6th Scientific Conference “Biosecurity and Biosafety in Veterinary Practice



) رئ ا سة ج ل سة (April 2010 ,Fac.Vet.Med.Beni-Suef, university .
The First Regional Forum For Livestock Development April 2010, Egyptian



"لجنة االعداد " Veterinary Epidemiology Association
المنتدى الدولى االول للبحث العلمى بجامعة القاهرة ديسمبر 7000



المنتدى الدولى الثانى للبحث العلمى بجامعة القاهرة " دور االطراف المجتمعية فى جودة التعليم العالى " مايو 7000



بين جامعة القاهرة والهيئة القومية لالعتماد والجودة
00th Scientific Conference (3rd International) Veterinary Medicine At The



Interface Of Ecosystem Conservation And public Health ,Fac.Vet.Med., Cairo
Univ., May 2010
Training Courses.

 .الدورات التدريبية وورش العمل في مجال الجودة
 .0الجوانب القانونية بالجامعات للقياديين مايو7002
 .7توكيد الجودة و االعتماد يناير 7002
 .3المعايير األكاديمية و توصيف البرنامج الدراسي مايو 7002
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 .4تقرير المقرر و البرنامج الدراسي يونيو 7002
 .5التخطيط اإلستراتيجي لمنظومة التعليم العالي – دور الجامعة يونيو 7002
 .6معايير الدراسة الداتية لمؤسسات التعليم العالى يونيو 7002
 .2المراجعون الخارجيون لمؤسسات التعليم العالى نوفمبر 7002

 .2الدورة المكثفة للمراجعين الخارجيين لمؤسسات التعليم قبل الجامعي ديسمبر7002
 .2الدورة المتقدمة للمراجعيين الخارجين للتعليم العالى –نمادج المحاكاة مارس 2009
 .00التعلم الفعال لمؤسسسات التعليم العالى مارس 7002
 .00تقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم العالى مارس 7002
 .07تطبيق المعايير القومية االكاديمية المرجعية ابريل 7002
 .03المراجعون الخارجيون لمؤسسات التعليم قبل الجامعى "عالى" يونيو 7002
 .04دورة التقويم الداتى المؤسسى لمؤسسات التعليم العالى نوفمبر 7002
 .05دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى ديسمبر 7002
 .06الدورة المكثفة للمراجعين الخارجيين – مؤسسات التعليم العالى يناير 7000

 .02التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالي 7002/00
 .02الدورة المكثفة للمراجعين الخارجيين لمؤسسات التعليم قبل الجامعي 7002/07
 .02المشاركةالفعالة فى المؤتمر الدولى االول للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد (
المعايير القياسية والطريق نحو الجودة واالعتماد ) يونيو 7002
 .70حضور جميع ورش العمل والدورات التدريبية لمركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة القاهر
 .70المشاركة فى زيارات المحاكاة التى قام بها مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة خالل العام
الدراسى  7007 7000, 7000-7000لتحديد مدى استيفاء كليات ومعاهد الجامعة لمعاييراالعتماد
الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 .77رئيس فريق الزيارة االستطالعية العتماد كلية الصيدلة – جامعة االسكندرية  ,مايو7000
 .73دوراالطراف المجتمعية فى جودة التعليم العالى مايو  7000فى اطار المنتدى الدولى الثانى
للبحث العلمى بجامعة القاهرة
 .74عضو الفريق االدارى بوحدة ضمان الجودة بالكلية
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 .75عضو الفريق االدارى لمشروع التطويرالمستمر والتأهيل لالعتماد ِCIQAP
 انشطة علمية فى مجال التخصص :
 امين اللجنة العلمية الدائمة لالمراض الباطنة والمعدية لوظائف االساتدة حتى 7002
 عضو لجنة االمراض البيطرية لوظائف االساتدة واالساتدة المساعدين رقم ( )003المجلس االعلى
للجامعات ( امراض باطنة – معدية – اسماك – دواجن )  7002حتى االن
 عضو اللجنة الدائمة لفحص االنتاج العلمى لمعهد بحوث واالمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية (
مركزالبحوث الزراعية )
 فحص االنتاج العلمى لثالثة اعضاء هيئة تدريس بكلية الطب البيطرى – جامعة بغداد للترقية الى
االستادية ()7000-7002
 عضو لجنة تحكيم جوائز الدولة التشجيعية وصندوق التأمين على الماشية بأكاديمية البحث العلمى
 تحكيم جائزة جامعة كفر الشيخ فى ( العلوم الطب البيطرية )
 تحكيم المشاريع البحثية العلمية بجامعة القاهرة واكاديمية البحث العلمى وصندوق التنمية الزراعية
 منسق جلسة التنمية االمنة للثروةالحيوانية من اجل صحة االنسان فى المؤتمر الدولى الرابع
للبحوث العلمية وتطبيقاتها -جامعة القاهرة  02-06ديسمبر 7002
 الدورة التدريبية المتخصصة فى مجال القطط والكالب ( اطباء بيطريين من سوريا) التدريب
االكلينيكى العملى والنظرى لالمراض الباطنة والمعدية مارس 7002
 رئاسة جلسات علمية فى مؤتمرات الطب البيطرى جامعة القاهرة -جامعة بنى سويف – الجمعية
الطبية البيطرية المصرية وعضو لجنة اعداد المؤتمر العلمى التاسع ( الدولى االول) والمؤتمرالعلمى
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العاشر ( الدولى الثانى )  77-02اكتوبر  7002والمؤتمر العلمى الحادى عشر (الدولى الثالث)
 02-05مايو  7000كلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة
 تحكيم المقررات االلكترونية فى المركز القومى للتعليم االلكترونى – المجلس االعلى للجامعات
 تحكيم الشهادات المعادلة – المجلس االعلى للجامعات
 عمل برامج للنظم الزراعية الخبيرة فى الثروة الحيوانية – المعمل المركزى للنظم الزراعيةالخبيرة
والهيئة العامة للخدمات البيطرية
.


Professional Memberships
Egyptian Veterinary Medical Association



Egyptian Veterinary Epidemiology Association .



Egyptian Veterinary Syndicate



Egyptian Wildlife Society



Animal Resources Committee,Ministry of Agriculture ,Cairo



Animal Diseases Association.



Other activities

THESIS SUPERVISED BY THE APPLICANT
Supervisor for 32 M.V.Sc. and 26 .Ph.D . Thesis ( Infectious diseases of animal species



) including Wild animals

List of publications

عدد (  ) 33بحث علمى منشورة فى مجالت علمية محلية وعالمية فى مجال االمراض المعدية للحيوان
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