جامعـــــة القاهـــــرة
كليـــة الطــب البيطــري
قسم الجراحة والتخدير واالشعه

السيــرة الذاتيــة
*البيانــات الشخصيــة -:
االســـــــــــم  :الدسوقـــي محمـــد الدسوقـــي شتـــا .
تاريخ الميالد  3591/33/31 :م.
جهة الميالد  :الغربيـة  -جمهوريـة مصـر العربيـــة .
الديانـــــــــة  :مسلـــــــــــــــــــم .
الجنسيـــــــة  :مصـــــــــــــــــري .
الحالة االجتماعية  :متــــــــــــزوج .
تاريخ التعييـــــــن  3513/31/35 :م .
الوظيفة الحاليـــــة  :استاذ الجراحة والتخدير واالشعه .
العنوان الدائم 4 :شارع نزلة السيسي المتفرع منن شنارع لولنو  -مشنع  -الهنرم
عمارة المنجليفي الــــــدور الثانــــــي شقــــــة (.)7
التليفون الدائم  :منز ()11103151
محمو ()1319357911
*الدرجات العلمية الحاص عليها -:
 -3بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية -كلينة الطنب البيطنري -جامعنة القناهرة دور
مايو 3513م.
 -0ماجسننتير العلننوم الطبيننة البيطريننة (جراحننة الحيننوان) -كليننة الطننب البيطننري -
جامعة القاهرة بتاريــــــــخ  3511/1/39م .

عنـــوان الرسالـــة
"نبذة عن التغيرات في المفاص بين السالميات في الفصيلة الخيلية"
“Contribution to the changes in the interphalangeal joints in
”equine
 -1دكتنورا الفلسننفة فنني العلنوم الطبيننة البيطريننة (جراحنة الحيننوان)  -كليننة الطننب
البيطري  -جامعــــــة القاهــــــرة بتاريــــــخ  3551/5/35م .
عنــــوان الرسالــــة
"دراسات عن بعض أوجه نق ولرع الكبد في الكالب"
”“Studies on some aspects of liver transplantation in dogs
*الوظائف التي تقلدها منذ التخرج -:
 -3معيد بقسم الجراحة والتخدير واالشعه  -كلية الطنب البيطنري – جامعنه القناهرة
اعتبــــــــــــاراً مــــــــــــن  3513/31/35م.
 -0منندرس مسنناعد بقسننم الجراحننة والتخنندير وا شننعة – كليننة الطننب البيطننري –
جامعـــــــه القاهـــــــرة فـــــــي  3511/1/39م.
 -1مننننندرس بقسنننننم الجراحنننننة التخننننندير واالشنننننعه  -كلينننننة الطنننننب البيطنننننري –
جامعــــــه القاهــــــرة منــــــذ  3551/5/35م.
 -4أسنننتاذ مسننناعد بقسنننم الجراحنننة التخننندير واالشنننعه  -كلينننة الطنننب البيطنننري –
جامعــــــه القاهــــــرة منــــــذ  3557/9/01م.
 -9أسننننننتاذ بقسننننننم الجراحننننننة التخنننننندير واالشننننننعه  -كليننننننة الطننننننب البيطننننننري –
جامعــــــه القاهــــــرة منــــــذ  0111/0/01م و حتــى أالن .

*ا نشطة التعليمية والعلمية والتطبيقية -:
 -3القينننام بالتننندري

لطنننالب الفرقنننة الرابعنننة والخامسنننة بكلينننة الطنننب البيطنننري

جامعـــه القاهرة لمناهج الجراحة العامة والخاصنة والتخندير وا شنعة (النةرينة
والعملية) .
 -0المشننننناركة فننننني ععنننننداد كتنننننب علنننننم الجراحنننننة النةرينننننة والعملينننننة المقنننننررة
على طالب الفرقتين الرابعة والخامسة بكلية الطب البيطري – جامعه القاهرة .
 -1القيام بتدريب الطالب في المستشفى التعليمي لقسم الجراحنة والتخندير واالشنعه
بالكليننة علننى كيفيننة تشننخيء وعجننرا العمليننات الجراحيننة للحنناالت الخارجيننة
والداخلينننننننة بالمستشنننننننفى وذلنننننننص للحيواننننننننات الصنننننننغيرة (قطننننن ن وكنننننننالب)
والحيواننننننننننننات الكبينننننننننننرة (مجتنننننننننننرات صنننننننننننغيرة وكبينننننننننننرة وخينننننننننننو ) .
 -4اإلشنننرال علنننى التننندري

اإلكلينيكننني لطنننالب السننننوات النهائينننة فننني المنننزارع

والوحدات البيطرية بالمحافةات المختلفة .
 -9المساهمة في القواف العالجية التابعنة للكلينة باالشنترام منل الجهنات المختلفنة .
 -1التنننندريب العملنننني لطننننالب الدراسننننات العليننننا ( دبلننننوم – ماجسننننتير -دكتننننورا )
في مقررات الجراحة والتخدير واالشعه .
 -7االشنننترام فننني البنننرامج التدريبينننة فننني الجراحنننة والتخننندير وا شنننعة ل طبنننا
البيطريين والتي تجرى بالتعاون مل الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
 -1االشنننترام فننني البنننرامج التدريبينننة فننني الجراحنننة التجريبينننة ل طبنننا البشنننريين
والتي تجرى بالتعاون مل ولارة الصحة وبعض شركات المستلزمات الطبية .
 -5االشنننترام فننني البرننننامج التننندريبي" الرعاينننة التناسنننلية للخينننو " عنننام-0110
بالقننا ثننالا محا ننرات بعنننوان " أسننتخدامات الجراحننة فننى ح ن بعننض المشنناك
التناسنننلية للخينننو " بمعهننند بحنننوا التناسنننليات الحيوانينننة بالتعننناون منننل برننننامج
الخدمات البيطرية  -الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

*المشاركة في المؤتمرات العلمية -:
 -3المشاركة ببحث في المؤتمر الخام

لطب وجراحة الخيو والنذي تنم عقند فني

جنينننننف بسويسنننننرا فننننني الفتنننننرة منننننن  34علنننننى  31ديسنننننمبر عنننننام  3557م .
 -0المشننناركة ببحنننث فننني المنننؤتمر العنننالمي السنننادس لزراعنننة خالينننا البنكريننناس
( خاليا النجرهانز) الذي تم عقد في ميالننو بييطاليـنـا فني القتنرة منن  04علنى 07
سبتمبر عام  3557م.
 - 1المشننناركة ببحنننث فننني اللقنننا الثنننانى والتسنننعون للجمعينننة ا مريكينننة للمسنننالص
البوليننة الننذي عقــننـد فنني الوليننات المتحنندة ا مريكيننة فنني القتننرة مننن  30علننى 37
ابري عام  3557م.
 -4المشاركة فني المنؤتمر العلمني الرابنل والعشنرون والتني نةمتنه الجمعينة الطبينة
المصرية في الفترة من  30 – 1مايو عام  3555م .
 -9المشاركة في مؤتمر المستحضرات البيولوجية فني القنرن الحنادي والعشنرون :
مسنننتقب صنننناعة ا مصنننا واللقاحنننات والنننذي نةمنننه مركنننز البحنننوا والدراسنننات
المسننننتقبلية جامعننننة القنننناهرة فنننني القتننننرة مننننن  01 – 01مننننايو عننننام  3555م.
 -1المشاركة في المؤتمر العلمني الندولي ا و لرابطنة خريجني الجامعنات ا لمانينة
للعلننوم الزراعيننة ( )GEARوالتنني نةمتننه جامعننه القنناهرة باالشننترام مننل جننامعتي
كاسن ن وجنننوتينجن ا لمنننانيتين وكنننذلص الهيئنننة ا لمانينننة للتبننناد العلمننني والثقنننافي
( )DAADفي القترة من  01 -01نوفمبر عام  3555م في القاهرة .
 -7المشاركة في المؤتمر العلمي العربي الخنام

والعشنرون التني نةمتنه الجمعينة

الطبية البيطرية المصرية في الفترة من  5-1مايو عام  0113م.
 -1المؤتمر الندولي لمعهند تينودور بلهنارس-القناهرة فني الفتنرة منن  01علــنـى 09
مـــارس عام  0110م.

*المشاركة العلمية الخارجية -:
 -3المشننناركة فننني عجنننرا أبحننناا مشنننتركة منننل السنننادة ا طبنننا بمعهـنننـد تينننودور
بلهــارس – ولارة البحث العلمى .
 -0المشاركة في عجرا ا بحاا المشتركة مل السادة أعضنا هيئنة التندري

كليـنـة

طــب القصــر العينــي  -جامعــه القاهــرة .
 -1المشاركة في عجرا ا بحاا العلمية مل السادة أعضا هيئة التندري
الطــب – جامعــه عيــن شمــ

– كليـنـة

.

*اإلشرال على الرسائ العلمية -:
 -3المشاركة في اإلشرال على رسالة الماجستير الخاصة بالسيد ط.ب /أشرل عبند
الرحمن ابو سعدة والمسج لدرجة الماجستير بكلية الطنب البيطنري جامعنه القناهرة
بعنوان "دراسات على اصابات الجلد الجراحية فى المجترات ".
 -0المشنناركة فنني اإلشننرال علننى رسننالة الماجسننتير الخاصننة بالسننيد ط.ب /فكننري
عزيز صابر خلي والمسج لدرجة الماجستير بكلية الطنب البيطنري جامعنه القناهرة
بعنوان "دراسات على فتح البطن في الجما ".
*مناقشة الرسائ العلمية -:
أحنند أعضننا لجنننة الفحننء والمناقشننة لرسننالة الماجسننتير الخاصننة بالسننيد ط.ب /
فكري عزيز صابر خلي في  0110/9/4م
*ا نشطة العلمية المختلفة -:
 -3عضـــو النقابـــة العامـــة للمهــــــن الطبيــــــــــــة .
 -0عضو الجمعية الطبية البيطرية المصرية – القاهرة .
 -1عضو الجمعية المصرية للجراحة التجريبية – قسم الجراحة والتخدير
واالشعه كلية الطب البيطري –جامعه القاهرة .
 -4عضو رابطة خريجي الجامعات ا لمانية للعلوم الزراعية ( )GEARبالقاهرة
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