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CURRICULUM VITAE
I. PERSONAL DATA
. ….Farghali
Haithem Ali Mohamed Ahmed
Family name
First
Middle
2. Place & Date of Birth…….. Cairo, Egypt..........10 May 1974.
3. Sex………………..….. ……..Male………………………………..
4. Nationality ... ……………….Egyptian............................................
5. Mother Tongue ……………Arabic………………………………
6. Second language……………English (excellent)………………….
7. Academic field…………….. Veterinary Surgery………………...
8. Marital status …. …Married
Number of children ...2
9. Home Address……Building 6, Form 4, Flat 1, El-hay El-thamen, Nuzhet
El-Aboor, Madenet El-Aboor, Egypt
10. Work Address…...Department of Surgery, Anesthesiology and
Radiology. Faculty of Veterinary Medicine, Cairo
University, 12211, Giza, Egypt
1. Full Name

11. Telephone………..Home: 0244792117
Office: 0235720399 Fax Number: 0235725240
Mobile: 0122910130
E-mail dr_haithem0@yahoo.com
II. ACADEMIC QUALIFICATIONS
*Academic Degrees: (most recent first)
Degree
University
Country Year
Field of Specialization
Ph. D.
Cairo University
Egypt
2007 Veterinary Surgery, Anesthesiology and
Radiology Thesis entitled “Oedematous Skin
disease in Buffalo (Diagnosis and surgical
approach)”.
M. Sc.
Cairo University
Egypt
2001 Veterinary Surgery, Anesthesiology and
Radiology Thesis entitled “Studies on Udder
Affections in Small Ruminants”.
B. Sc.
Cairo University
Egypt
1996
(G.P.A.Grade)
*Languages/Special Skills:
Arabic
Speaking ■ mother tongue
English

Speaking

Computer Skills

Very Good

■ excellent

Writing
■
excellent
Reading ■ excellent
Writing
■
excellent
Microsoft Office (Excel, Power Point, Word,
Access, FrontPage), Photo Shop CS, Flash
MX, Internet.
Reading

■ excellent

III. PROFESSIONAL EXPERIENCE
*Academic Positions:
Title
From - To
University
Cairo
Assistant professor
2013
Lecturer
2007 – 2013
Cairo
Assistant Lecturer
2001 – 2007
Cairo
Demonstrator
1998-2001
Cairo
*Membership of Cultural, Educational and Professional Societies:
Member of Staff of Dept. of Surgery, Anesthesiology and Radiology.
Member of Egyptian Veterinary Syndicate
Member of Egyptian Veterinary Medical Association.
Member of Egyptian Society of Animal Management.
Member of Egyptian Society for Experimental Surgery.
Member of Egyptian Global life science.
IV. HONORS
Fellowships and Scholarships:
Names
Ph. D.V.Sc. Internal Scholarship candidate in Veterinary
Surgery, Anesthesiology and Radiology - Faculty of
Veterinary Medicine, Cairo University

Country
Egypt
Egypt
Egypt
Egypt

Dates
2003–2007

V. RESEARCH EXPERIENCE
*Obtained training courses:
1. Veterinary Ultrasound training course at department of surgery, anesthesiology and
radiology, Faculty of Veterinary Medicine Cairo University at 1998.
2. Veterinary Ultrasound training course at Gynecology institute at 2001.
3. Veterinary Ultrasound training courses as speaker at department of surgery, anesthesiology
and radiology, Faculty of Veterinary Medicine Cairo University at 2003, 2004 and 2007
and at Mubark police Accademy at 2009.
4. Veterinary Orthopedic surgery courses as speaker at department of surgery, anesthesiology
and radiology, Faculty of Veterinary Medicine Cairo University at 2005 and 2007.
5. Computer course (Introduction, Office and Internet) from Cairo University.
6. Toefl course in the Foreign Languages and Specialized Translation Center, Cairo
University at 2003 (Institutional test score record 560)
7. Training courses in the Leadership preparation Institute at 2001 and 2002 and as supervisor
at 2007.
8. Training course in the Lecturer Preparation Institute at 2004.
9. PCR training course at department of biotechnology, Faculty of Veterinary Medicine Cairo
University at 2006.
*Improvement of skills in teaching (FLDP):
1. “Ethics and arts of the career" Held during Faculty and Leadership Development Project 3-5/7/2006;
Cairo University.
2. “Systems of Examinations and student assessment” Held during Faculty and Leadership
Development Project 15-17/7/2008; Cairo University.
3. "Using new technology in teaching" Faculty and Leadership Development Project 8-10/3/2010;
Cairo University.

VI. LIST OF PUBLICATIONS

1. Senna, N. A.; Berbish, E. A.; Farghali, H. A. and Gohar, H. M. (2002):
Ultrasonographic diagnosis of some udder and teats affections in small ruminants. J. Egypt.
Vet. Med. Assoc. 62,6a: 7-24.
2. Senna, N. A.; Berbish, E. A.; Farghali, H. A. and Gohar, H. M. (2002): Field study on
udder and teats affections in small ruminants: incidence, the role of breed and type of
milking. J. Egypt. Vet. Med. Assoc. 62,6a: 55-69.
3. Gohar, H. M., Senna, N. A.; Abd-Elaziz, M. A. and Farghali, H. A. (2007):
Epidemiology of Oedematous skin disease in buffalo. J. Egypt. Vet. Med. Assoc. VOL 67,
NO. (4): 285-293.
4. Gohar, H. M., Senna, N. A.; Abd-Elaziz, M. A. and Farghali, H. A. (2008):
Oedematous skin disease in buffalo (diagnosis and treatment). Vet. Med. J. Giza. VOL 56,
NO. (1): 1-14.
5. Gadallah, M.S.; Farghali, H. and Magdy, A.A. (2009): Combined different fixation
systems for reconstructions of cominuted diaphyseal femoral fractures in dogs. J. Egypt.
Vet. Med. Assoc. 69, no 2:29-44.
6. Shokri, M.; Gadallah, S., El-Husseiny and Farghali, H. (2009): External skeletal
fixation for tendon repair in equines. J. Egypt. Vet. Med. Assoc. 69, no 3:7-15.
7. Kelany, W. M.; Farghali, A.M. and Ebada, M. (2010): Clinical and surgical survey on
most common skin affections in police guard and explosive dogs. Vet. Med. J., Giza. Vol.
58, No. 2 (2010):199-218.
8. Salib F.A. and Farghali H.A. (2011): Clinical, epidemiological and therapeutic studies on
Bovine Papillomatosis in Northern Oases, Egypt in 2008. Veterinary World, 2011, Vol.4
(2):53-59.
9. Kelany, W.M. and Farghali, H.A. (2011): Nebulization and Inhalation Therapy versus
Conventional Medication Of Feline Asthma. Nature and Science, 2011; 9(4):20-27.
10. Farghali, H.A.; Kelany, W.M. and Ebada M. (2011): Field Survey on Most Common
Medicinal and Surgical Diseases in Police Guard and Explosive Dogs from 11/ 2007- 2/
2010. Journal of American Science, 2011; 7(4):816-826.
11. Salib, F. A.; Farghali, H.A. and Sherein S.A. Elgayed (2012): Epidemiology and
Diagnosis of Feline Intestinal Lymphosarcomas in Egypt. Journal of Advanced Veterinary
Research. Volume 2 (2012) 160-168.
12.Farghali, H.A. (2012): The use of suprarenal cortical extract and pyridoxine hydrochloride
combination as a prophylactic antiemetic drug in cats sedated with xylazine hydrochloride.
J. Egypt. Vet. Med. Assoc. 29, no 3:33-44.

VI. SABBATICAL LEAVES
Local clinical sabbatical leaves to different governorates of Egypt (Cairo, Giza, El-Fayoum, ElGharbeia,El-behera, El-ismaelia, El-wahat and Sohag Governorates) for consultation and field
studies (from 2003 to 2012).
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الســــيرة الـذاتيــــة
أ .البيانات الشخصية:

 .1االسم :هيثم على محمد أحمد فرغلى
 .2مكان و تاريخ الميالد :القاهرة -مصر  0791/5/01م
 .3الجنسية :مصرى
 .4الحالة االجتماعية :متزوج 2+
 .5عنوان المنزل :عمارة -6نموذج -1الدور األرضى -شقة -0الحى الثامن نزهة
العبور .مدينة العبور .مصر.
 .6العنوان الدائم للمراسلة :قسم الجراحة و االتخدير و األشعة -كلية الطب
البيطرى-جامعة القاهرة 02200 -الجيزه .جمهورية مصر العربية.

عمل1235921377 :
 .7التليفون :منزل1211972009 :
 .8البريد االلكترونىdr_haithem0@yahoo.com :
ب .الحالة العلمية والوظيفية:

*الدرجات العلمية:
البلد
الجامعة
الدرجة
جمهورية مصر العربية
القاهرة
الدكتوراه
جمهورية مصر العربية
القاهرة
الماجستير
جمهورية مصر العربية
القاهرة
البكالوريوس

*اللغات و المهارات:
اللغة األم
حديث
اللغة العربية
ممتاز
حديث
اللغة االنجليزية
مهارات الكمبيوتر جــــيد جـــدا
ج .الخبرات:
*الدرجات الوظيفية:
من  -الى
الدرجة

قراءة
قراءة

الجامغة

فاكس1235925211 :
موبايل1022701031 :

السنة
2119
2110
0776

ممتاز
ممتاز

مجال التخصص

الجراحة و االتخدير و األشعة
الجراحة و االتخدير و األشعة
العلوم الطبية البيطرية

كتابة
كتابة

الدولة

ممتاز
ممتاز

مـــــــعيد
مــدرس مساعد
مــــــدرس

2110 – 0771م
 2119 – 2110م
 – 2119وحتى اآلن

القاهرة
القاهرة
القاهرة

جمهورية مصر العربية
جمهورية مصر العربية
جمهورية مصر العربية

*عضوية الجمعيات العلمية و االجتماعية:
عضو فى هيئة التدريس بقسم الجراحة و التخدير و األشعة بكلية الطب البيطرى -جامعة القاهرة.
عضو الجمعية الطبية البيطرية المصرية.
عضو الجمعية المصرية لرعاية الحيوان.
عضو نقابة االطباء البيطريين المصرية.
عضو الجمعية المصرية للجراحة التجريبية.
عضو الجمعية المصرية لعلوم الحياة على الكرة األرضية.
د .المنح و الدراسات:
االسم
عضو بالبعثة الداخلية بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة -مصر

التاريخ
2119-2113م

و .الخبرات البحثية:
 .0الدورات التدريبية:
أ.برامج تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة القاهرة:
األنشطة التدريسية و المهارات األدارية (دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس )FLDO

0

2

3

أسم الدورة

أخالقيات و أداب المهنة

التاريخ

2116/9/5-3

الجهة

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس – جامعة القاهرة

أسم الدورة

نظم األمتحانات و تقويم الطالب

التاريخ

2111/9/09-05

الجهة

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس – جامعة القاهرة

أسم الدورة

أستخدام التكنولوجيا فى التدريس

التاريخ

2101/3/01-1

الجهة

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس – جامعة القاهرة

األنشطة التدريسية و المهارات األدارية (الندوات و الدورات و ورش العمل)

0

2

أسم الدورة

المعايير األكادمية للبرنامج الدراسى

التاريخ

2102/0/2

الجهة

مركز ضمان الجودة و االعتماد – جامعة القاهرة

أسم الدورة

المشاركة المجتمعية و األرشاد االكاديمى

التاريخ

2102/0/7

الجهة

مركز ضمان الجودة و االعتماد – جامعة القاهرة

ب .الدورات التى حصل عليها فى المجاالت البحثية:
Veterinary Ultrasound training course at department of surgery, anesthesiology and
radiology, Faculty of Veterinary Medicine Cairo University at 1998.
Veterinary Ultrasound training course at Gynecology institute at 2001.
Veterinary Ultrasound training courses as speaker at department of surgery,

anesthesiology and radiology, Faculty of Veterinary Medicine Cairo University at 2003,
2004 and 2007 and at Mubark police Accademy at 2009.
Veterinary Orthopedic surgery courses as speaker at department of surgery,
anesthesiology and radiology, Faculty of Veterinary Medicine Cairo University at 2005
and 2007.
Computer course (Introduction, Office and Internet) from Cairo University.
Toefl course in the Foreign Languages and Specialized Translation Center, Cairo
)University at 2003 (Institutional test score record 560
Training courses in the Leadership preparation Institute at 2001 and 2002 and as
supervisor at 2007.
Training course in the Lecturer Preparation Institute at 2004.
PCR training course at department of biotechnology, Faculty of Veterinary Medicine Cairo
University at 2006.
ز .الخبرات الحقلية:
* القواافل العالجية و التدريبية للطالب فى االعوام 2112و 2113و 2111و 2115و2116و 2119و  2111و .2117
* * االشتراك فى قوافل التنمية الشاملة بالتعاون بين جامعة القاهرة و محافظة الفيوم 2112م.
* االشتراك فى قوافل التنمية الشاملة بالتعاون بين جامعة القاهرة و محافظة الغربية 2113م.
* االشتراك فى قوافل التنمية الشاملة بالتعاون بين جامعة القاهرة و محافظة الجيزة 2111و  2115و 2116م .
* االشتراك فى قوافل التنمية الشاملة بالتعاون بين جامعة القاهرة و محافظة ٍسوهاج 2119م.
االشتراك فى قوافل التنمية الشاملة بالتعاون بين جامعة القاهرة و محافظةجنوب سيناء 2117م.

ح -األنشطة التدريسية:
( ) 0المشاركة فى تدريس مناهج الجراحة والتخدير و األشعة النظرية والعملية لطالب الفرقتين الرابعة والخامسة بكلية الطب
البيطرى  -جامعة القاهرة.
( )2المشاركة فى تدريس مناهج الجراح ة والتخدير و األشعة النظرية والعملية لطلبة الدراسات العليا بالقسم ( دبلوم  -ماجستير
 دكتوراة) -.كلية الطب البيطرى  -جامعة القاهرة.( ) 3المشاركة فى تدريس مناهج الجراحة والتخدير و األشعة النظرية والعملية للطلبة المعارين من الخارج (الطلبة القطريين )
بالقسم  -كلية الطب البيطرى  -جامعة القاهرة.
( ) 1المشاركة فى اعداد كتب علم الجراحة (النظرى و العملى ) المقررة على طالب الفرقتين الرابعة والخامسة بكلية الطب
البيطرى  -جامعة القاهرة.
( )5المشاركة في اعداد اسطوانات مدمجة لمقررات الجراحة والتخدير واألشعة لطلبة المستويين الرابع والخامس بالكلية
"مقرر  113الجراحة العامة و مقرر  119تخدير و أشعة و مقرر  510جراحة خاصة (أ) و مقرر  552جراحة خاصة (ب)"
والجزء العملى للعمليات الجراحية للسنة الخامسة.
( )6المشاركة في أعمال األمتحانات العملية والشفوية وتصحيح كراسات األجابة النظرية لطالب مقررات
 552,510,119,113لطالب المستويين الرابع والخامس والقيام بتجميع ورصد درجات الطالب من خالل العمل كمساعد
لمنسقي المقررات الدراسية واأللتزام بتسليم أوراق أجابة األمتحانات في مواعيدها التي يحددها القسم وكذلك القيام بأستالم
وتسليم أوراق اجابات الطالب لكنترول الفرقة الخامسة.
( )9المشا ركة فى تطوير اللوائح الداخلية بالقسم عن طريق المشاركة فى توصيف المقررات الدراسية فى القسم لطالب الفرقة
الرابعة و الخامسة و كذلك الدراسات العليا.
( )1المشاركة فى األشراف األكاديمى على الطالب.
( )1تدريب الطالب على كيفي ة تشخيص وعالج المشكالت الجراحية المترددة على العيادة الخارجية والداخلية لقسم الجراحة
والتخدير واألشعة -كلية الطب البيطرى  -جامعة القاهرة.
( )01األشتراك فى القوافل العالجية والزيارات الميدانية للمزارع والوحدات البيطرية لتدريب الطالب  -عمليا على كيفية
تشخيص وعالج المشكالت الجراحية فى ظروف بيئية مختلفة.
( )00المساهمة فى التدريب الصيفى لطالب السنوات النهائية فى الوحدات البيطرية وكذلك بعيادة القسم.
( )02المساهمة فى حل المشكالت و العقبات التى تواجه الطالب وذلك من خالل ساعات الريادة العلمية والساعات المكتبية.

( )03األنتداب لكلية الطب البيطرى – جامعة السادات للمشاركة فى تدريس مناهج الجراحة والتخدير و األشعة النظرية
والعملية لطالب الفرقتين الرابعة والخامسة و كذلك تدريس مناهج الجراحة والتخدير و األشعة النظرية والعملية لطلبة
الدراسات العليا ( دبلوم  -ماجستير  -دكتوراة) بالكلية.

ج -األنشطة البحثية
األشراف على الرسائل العلمية:
( ) 0المشاركة فى األشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطبيب البيطرى  /أحمد السيد عاشور السيد المعيد بقسم الجراحة و
التخدير و األشعة  -كلية الطب البيطرى  -جامعة القاهرة بعنوان "دراسات على بعض األصابات الجراحية فى القوائم الخلفية
فى الكالب و القطط ".
( ) 2المشاركة فى االشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطبيب البيطرى  /محمد عثمان عبد الرحمن الطبيب البيطرى
بمزارع دينا و المسجل بكلية الطب البيطرى  -جامعة القاهرة بعنوان "دراسات عن أصابات األظالف بقطعان الماشية الحالبة و
عالقتها بنظام التغذيه المتبع".
( ) 3المشاركة فى األشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطبيبة البيطرية  /نجالء عبد القادر عواض المدرس المساعد بقسم
الجراحة و التخدير و األشعة  -كلية الطب البيطرى  -جامعة القاهرة بعنوان "تشخيص و عالج بعض مشاكل الجهاز الهضمى
بالمنظار فى الكالب ".

النشاط العلمى (الدورات التدريبية)
( )0الدورة التدريبية (رعاية و جراحة الحيوانات األليفة) – برنامج الخدمات البيطرية .ألقاء محاضرة عن (عمليات التجميل
الجراحية ) فى الفترة من  2101/01/01الى  2101/01/01المقامة فى المستشفيات البيطرية بالعباسية التابعة للهيئة العامة
للخدمات البيطرية.
( )2االشتراك فى الدورات التدريبية المتخصصة فى الجراحة والتخدير واألشعة لألطباء البيطريين والتى تتم بالتعاون بين قسم
الجراحة والتخدير واألشعة  -كلية الطب البيطرى  -جامعة القاهرة .والهيئة العامة للخدمات البيطرية.
( ) 3االشتراك فى الدورات التدريبية المتخصصة فى الجراحة والتخدير واألشعة لألطباء البيطريين والتى تتم من خالل برنامج
الخدمات ال بيطرية التى تم انشاؤه بين وزارة الزراعة بالتعاون مع قسم الجراحة والتخدير واألشعة  -كلية الطب البيطرى-
جامعة القاهرة.
( ) 1االشتراك فى الدورات التدريبية المتخصصة فى الجراحة والتخدير واألشعة لألطباء البيطريين والتى تتم بالتعاون بين قسم
الجراحة والتخدير واألشعة  -كلية الطب البيطرى -جامعة القاهرة ووزارتى الدفاع والداخلية.
( ) 5االشتراك فى الدورات التدريبية المتخصصة فى مجال الجراحة التجريبية لألطباء البشريين والتى تم بالتعاون مع نقابة
األطباء ووزارة الصحة وبعض الشركات الخاصة بالمستلزمات واآلالت الطبية.
( )6ال دورات التدريبية لمدربى الكالب (شارك بأعطاء محاضرات فى تشخيص و عالج و الوقية من األصابات الجراحية فى
الكالب) المقامة بمركز تدريب كالب األمن و الحراسة التابع لصندوق تأمين ضباط الشرطة فى الفترة من  2111الى .2102
( )9الدورات التدريبية للتمريض البيطرى (شارك بأعطاء محاضرات و التدريب العملى) المقامة بمركز تدريب كالب األمن و
الحراسة التابع لصندوق تأمين ضباط الشرطة فى الفترة من  2111الى .2102
( ) 1دورة تأهيلية فى أستخدام الموجات الفوق صوتية للتشخيص المرضى فى الحيوانات األليفة المقامة بأكادمية الشرطة فى
.2101
( )7دو رات تأهيلية لحديثى التخرج فى مجال جراحة و طب الحيوانات األليفة كأحد برامج التأهيل التى تجريها وحدة متابعة و
دعم الخرجين المقامة فى كلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة فى الفترة من  2101الى .2102

املؤمترات العلمية (مرفق شهادات وبيانات رمسية معتمدة) :
 المشاركة فى فعاليات المؤتمر العلمى السابع لكلية الطب البيطرى بمدينة السادات – جامعة المنوفية والذى عقد فى أبريل( 2102حضور و ألقاء بحث).
 حضور فاعليات المؤتمر الدولى الثانى "تدعيم القدرات التنافسية للجامعات" – مركز البحوث و الدرسات التجارية – كليةالتجارة – جامعة القاهرة فى يونيو .2111
Attended Nile TESOL/AUC Conference XVI “Language Education in the 21 st Century:
Challenges & Opportunities”- The American University in Cairo. 31st January, 2012.

و -االنشطة الجامعية :

األنشطة داخل القسم :
( )0يعمل بمستشفي الق سم و يقوم بجهد فعال ومشكور بالمشاركة فى فحص و تشخيص و أجراء العمليات الجراحية للحاالت
التى ترد الى المستشفى منذ تعيينه معيد بالقسم عام  0771وحتي تاريخة مما يساهم فى رفع كفاءة الطالب علمياّ و عملياّ و
خدمة المجتمع و البيئة المحيطة بالكلية.
( )2يساعد فى األشراف على وحدة المناظير فى الحيوانات الصغيرة بقسم الجراحة والتخدير واألشعة.
( ) 3يساعد فى األشراف على وحدة الوسائل التعليمية المتعددة و الدائرة التليفزيونية المغلقة بقسم الجراحة والتخدير واألشعة.
( )1يشرف على وحدة حيوانات التجارب بقسم الجراحة والتخدير واألشعة.
( )5يشرف على عنابر ايواء الحيوانات الكبيرة بمستشفى قسم الجراحة والتخدير واألشعة منذ عام  2119وحتى تاريخه .
( )6المشاركة فى متابعة اعمال الصيانة والتجهيزات بالقسم منذ تاريخ التعيين كمعيد فى  0771وحتى تاريخه.

أدارة الوحدات اخلاصة:
( )0رائد مساعد الجمعية العلمية بكلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة.
( )2عضو مجلس أدارة وحدة متابعة و دعم الخرجين بكلية الطب البيطرى– جامعة القاهرة.

مشروعات خدمة اجملتمع وتنمية البيئة:
( ) 0األشتراك فى القوافل العالجية والزيارات الميدانية للمزارع والوحدات البيطرية التى تنظمها كلية الطب البيطرى  -جامعة
القاهرة لتدريب الطالب.
( ) 2األشتراك فى التدريب الصيفى لطلبة السنة الخامسة على الحاالت الجراحية األكلينيكية المختلفة بمزرعة كلية الزراعة -
طريق مصر اسكندرية الصحراوى ومزرعة كلية الزراعة  -جامعة القاهرة ومستشفى قسم الجراحة والتخدير واألشعة -كلية
الطب البيطرى  -جامعة القاهرة.
( ) 3األشراف على الطالب أثناء التدريب الصيفى لطلبة السنة الخامسة بوحدة التدريب لألطباء البيطرين بسرس الليان و
مزرعة كلية الزراعة  -طريق مصر اسكندرية الصحراوى ومزرعة كلية الزراعة  -جامعة القاهرة.
( )1األشتراك فى الب رامج التدريبية لألطباء البيطريين والتى تتم بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية  -.ادارة التدريب
وقسم الجراحة والتخدير واألشعة -كلية الطب البيطرى  -جامعة القاهرة.
( ) 5األشتراك فى البرامج التدريبية فى مجال الجراحة التجريبية لألطباء البشريين والتى تتم فى قسم الجراحة والتخدير
واألشعة -كلية الطب البيطرى  -جامعة القاهرة بالتعاون مع نقابة األطباء ووزارة الصحة وبعض الشركات الخاصة
بالمستلزمات و اآلالت الطبية.
ع .قائمة المنشورات العلمية:

تشخيص أصابات الضرع و الحلمات فى المجترات الصغيرة بأستخدام الموجات الفوق صوتية.
Senna, N. A.; Berbish, E. A.; Farghali, H. A. and Gohar, H. M. (2002): Ultrasonographic diagnosis of
some udder and teats affections in small ruminants. J. Egypt. Vet. Med. Assoc. 62,6a: 7-24.
دراسة ميدانية على أصابات الضرع و الحلمات فى المجترات الصغيرة  :حدوثها و دور الساللة و نوع الحليب.
Senna, N. A.; Berbish, E. A.; Farghali, H. A. and Gohar, H. M. (2002): Field study on udder and teats
affections in small ruminants: incidence, the role of breed and type of milking. J. Egypt. Vet. Med. Assoc.
62,6a: 55-69.
وبائية مرض ألتهاب الجلد االوديمى فى الجاموس.
Gohar, H. M., Senna, N. A.; Abd-Elaziz, M. A. and Farghali, H. A. (2007): Epidemiology of Oedematous
skin disease in buffalo. J. Egypt. Vet. Med. Assoc. VOL 67, NO. (4): 285-293.
ألتهاب الجلد االوديمى فى الجاموس (التشخيص و العالج).
Gohar, H. M., Senna, N. A.; Abd-Elaziz, M. A. and Farghali, H. A. (2008): Oedematous skin disease in
buffalo (diagnosis and treatment). Vet. Med. J. Giza. VOL 56, NO. (1): 1-14.

.الجمع بين طرق تثبيت مختلفة لعالج كسور عظمة الفخذ المفتتة فى الكالب
Gadallah, M.S.; Farghali, H. and Magdy, A.A. (2009): Combined different fixation systems for
reconstructions of comminuted diaphyseal femoral fractures in dogs. J. Egypt. Vet. Med. Assoc. 69, no
2:29-44.
.استخدام طريقة التثبيت الخارجى الهيكلى إللتئام األوتار فى الفصيلة الخيلية
Shokri, M.; Gadallah, S., El-Husseiny and Farghali, H. (2009): External skeletal fixation for tendon repair
in equines. J. Egypt. Vet. Med. Assoc. 69, no 3:7-15.
.أستبيان أكلينيكى و جراحى على أصابات الجلد األكثر شيوعاّ فى كالب الحراسة و المفرقعات البوليسية
Kelany, W. M.; Farghali, A.M. and Ebada, M. (2010): Clinical and surgical survey on most common skin
affections in police guard and explosive dogs. Vet. Med. J., Giza. Vol. 58, No. 2 (2010):199-218.
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Salib F.A. and Farghali H.A. (2011): Clinical, epidemiological and therapeutic studies on Bovine
Papillomatosis in Northern Oases, Egypt in 2008. Veterinary World, 2011, Vol.4 (2):53-59.
.دراسة مقارنة بين استخدام العالج باالستنشاق والطرق التقليدية لعالج األزمة التنفسية للقطط
Kelany, W.M. and Farghali, H.A. (2011): Nebulization And Inhalation Therapy versus Conventional
Medication Of Feline Asthma. Nature and Science, 2011; 9(4):20-27.
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Science, 2011; 7(4):816-826.
.وبائية و تشخيص أورام الليمف الخبيثة فى األمعاء فى القطط فى مصر
Feline Salib, F. A.; Farghali, H.A. and Sherein S.A. Elgayed (2012): Epidemiology and Diagnosis of
Intestinal Lymphosarcomas in Egypt. Journal of Advanced Veterinary Research. Volume 2 (2012) 160168.
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استخدام مزيج مستخلص القشرية الكظرية والبيريدوكسين هيدروكلوريد كدواء مضاد وقائى للقىء في القطط
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