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Name: Nasser Ahmed Mohamed Senna.
Date and Place of birth: August 3, 1962; AL-Kaloubia, Egypt.
Nationality: Egyptian.
Marital status: Married.
Permanent address: 20 Sharaf EL-Din St., Shubra El-keima, and AL-Kaloubia,
Egypt.
Language ability: Arabic (Mother language) - English (Good).
Present personal position: Professor of Veterinary Surgery, Anesthesiology and
Radiology. Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University since 27/7/2005 to date.
Field of specialization: Veterinary Surgery, Anesthesiology and Radiology.
Qualifications:
A): B. V. Sc. Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University (1985).
B): Master Degree of Veterinary Science (M. V. Sc. Surgery, Anesthesiology &
Radiology: Title: “Urinary calculi in pet animals”.
Date and place of registration: 10/8/1989. Dept. of Surgery, Anesthesiology and
Radiology. Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University.
Faculty council approval: 9/9/1989.
University council approval: 14/9/1989.
C): Philosophy Doctor Degree (Ph.D. Vet. Surgery, Anesthesiology & Radiology:
Title: “studies on the umbilical affections in calves”.
Date and place of registration: 23/10/1994. Dept. of Surgery, Anesthesiology and
Radiology. Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University.
Faculty council approval: 15/11/1994.
University council approval: 27/11/1994.
D) Associate Professor of Veterinary Surgery, Anesthesiology and Radiology.
Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University since 26/7/2000.
F) Professor of Veterinary Surgery, Anaesthesiology and Radiology. Faculty of
Veterinary Medicine, Cairo University since 27/7/2005 to date.

Employment:
1- Soldier: 1/1/1986 - 1/3/1987.The natures of duties was a veterinarian at EL- kailaa
(Horses Club) Military Forces.
2- Demonstrator: 12/1/1986 - 24/10/1989. The nature of duties was participation in
practical training and teaching of students at the department of Surgery,
Anesthesiology and Radiology. Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University.
3- Assistant Lecturer: 25/10/1989 - 27/12/1994. The nature of duties was
participation in practical training and teaching of students at the Department of
Surgery, Anesthesiology and Radiology. Faculty of Veterinary Medicine, Cairo
University.
4- Lecturer: 28/12/1994 - 25/7/2000. The nature of duties was teaching Surgery,
Anesthesiology and Radiology, training of under graduate and postgraduate
students, research, supervision of postgraduate students and clinical duties.
5- Associate professor: 26/7/2000 – 28/7/2005. The nature of duties was teaching
Surgery, Anesthesiology and Radiology, training of under graduate and
postgraduate students, research, supervision of postgraduate students (M. V. Sc.
and Ph.D.) and clinical duties.
6- Professor: since 27/7/2005 - till now. The nature of duties was teaching Surgery,
Anaesthesiology and Radiology, training of under graduate and postgraduate
students, research, supervision of postgraduate students (M.V. Sc. and Ph.D.) and
clinical duties.
Career at the Department of Surgery, Anesthesiology and Radiology, Faculty of
Veterinary Medicine, Cairo University, (1986-2005).
1- Teaching:
* 1987-1994: Practical training of students at the Department of
Surgery, Anesthesiology and Radiology. Fac. of Vet. Med., Cairo
University.
* 1994-2000: Teaching (theoretical and practical) responsibilities for
undergraduate and postgraduate students of courses of Surgery,
Anesthesiology and Radiology.
* 2000-2005: Teaching (theoretical and practical) responsibilities for
undergraduate and postgraduate students of courses of Surgery,
Anesthesiology and Radiology.
* Sharing at the clinical duties in the hospital of surgery, Anesthesiology and
Radiology Department.
* Participation at different mobile veterinary clinic visiting different provinces,
lacking the veterinary service allover Egypt and run by Faculty of veterinary
Medicine – Cairo University.
* Participation at editing and preparation of the student books dealing with courses
offered to students of the final years.
* Sharing at the committee of exams (control group of different years).
2- Research:
1986-1989: Research for Mater Degree in pet animals surgery.
1989-1994: Research for Ph.D. in the field of cattle surgery.

1994-2000: Research for associate professor degree.
2000-2005: Research for Professor degree.
3- Supervision of postgraduate students:
- 2003- till now: Participated with senior professor in the supervision
of M.V.Sc. candidate. Title: “liver and spleen diseases:
clinicopathological and ultrasonographic studies”.
- 2000 – mid 2007: Participated with senior professor in the
supervision of Ph.D. candidate. Title: “Oedematous skin disease in
buffaloes”.
- Since Sept., 2007 supervisor on M. V. Sc. candidate. Title:” studies
on some surgical affections of alimentary tract in dogs and cats”.
4- Relevant Faculty and University activities:
A- Academic supervision for undergraduate and postgraduate
students.
B- Member of the Dept. of Surgery, Anesthesiology and Radiology.
Fac. of Vet. Med., Cairo University.
5- Congresses and training programs and general activities:
1- 25Th. Arab Vet. Med. Congress, 6-9 May 2001,Cairo, Egypt.
2- Through Faculty and Leadership Development Project (FLDP) in Cairo
University the following programs were achieved:
a- "Active communication":during period from 30/11- 2/12/2004.
b- " Thinking skills" during period from 11-13/12/2004.
c- "Time and job pressures management": during period from 18-20/2004.
6- Membership of professional organizations:
1- Member of Egyptian Veterinary Syndicate- Cairo.
2- Member of Egyptian Veterinary Medical Association- Cairo.
3- Member of Egyptian Veterinary Society for Experimental SurgeryCairo.
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السيرة الذاتية
البيانات الشخصية
 ناصر أحمد محمد سنه:االسم
.م2691 / 8 /3:تاريخ وجهة الميالد
. مسلم:الديانة
. مصري:الجنسية
. متزوج ويعول:الحالة اإلجماعية
.م2689/ 2/ 21 :تاريخ التعيين
 أستاذ بقسم الجراحة والتخدير واألشعة ـ كلية الطب البيطري ـ جامعة القاهرة اعتبارا من:الوظيفة الحالية
. وحتى اآلن،م1002/2/12

العنوان الدائم :جمهورية مصر العربيةـ محافظة القليوبية ـ شبرا الخيمة ـ أرض نوبار ـ  10شارع شرف الدين.
الدرجات العلمية الحاصل عليها:
 -2بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية ـ كلية الطب البيطري ـ جامعة القاهرة دور مايو 2682م.
 -1ماجستير العلووم الطبيوة البيطريوة جالجراحوة والتخودير واألشوعةي ـ كليوة الطوب البيطوري ـ جامعوة القواهرة بتواريخ
2686/6/21م.
عنوان الرسالة بالعربية ":الحصى البولي في الحيوانات المنزلية"
عنوان الرسالة باإلنجليزيةUrinary calculi in pet animals.:
 -3دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية جالجراحة والتخدير واألشعةي ـ كلية الطب البيطوري ـ جامعوة القواهرة
بتاريخ 2661/22/12م.
عنوان الرسالة بالعربية " :دراسات على إصابات السرة في العجول"
عنوان الرسالة باإلنجليزيةStudies on the umbilical affections in calves :
 -1أسووتاذ مسوواعد بقسووم الجراحووة والتخوودير واألشووعة ـ كليووة الطووب البيطووري ـ جامعووة القوواهرة اعتبووارا موون 2 /19
1000/م.
 -2أسوتاذ بقسوم الجراحوة والت خودير واألشوعة ـ كليوة الطوب البيطوري ـ جامعوة القواهرة اعتبوارا مون1002/ 2 /12م،
وحتى تاريخه.
الوظائف التي تقلدها منذ التخرج:
2ـو جنودي بوحوودة الخيالوة جنووادس الفروسويةي – بسووالا المودرعات بووالقوات المسولحة موون أول ينواير العووام 2689م ـ
وحتى 2682 /3 /2م.
1ـ معيد بقسم الجراحة والتخدير واألشعة ـ كلية الطب البيطري ـ جامعة القاهرة اعتبارا من 2689/2/21م ـ وحتوى
2686/20/11م.
 3ـوو موودرس مسوواعد بقسووم الجراحووة والتخوودير واألشووعة ـ كليووة الطووب البيطووري ـ جامعووة القوواهرة اعتبووارا مووون
2686/20/12م وحتى 2661/21/12م.
1ـ مدرس بقسم الجراحوة والتخودير واألشوعة ـ كليوة الطوب البيطوري ـ جامعوة القواهرة اعتبوارا مون 2661/21/18م
وحتى 1000/2/19م.
 2ـوو أسوووتاذ مسووواعد بقسوووم الجراحوووة والتخووودير واألشوووعة ـ كليوووة الطوووب البيطوووري ـ جامعوووة القووواهرة اعتبوووارا مووون
1000/2/12م وحتى 1002/ 2/19م
 -9أستاذ بقسم الجراحة والتخدير واألشعة ـ كلية الطب البيطري ـ جامعة القاهرة اعتبارا من 1002/2/12م وحتوى
اآلن.
الخبرات:
 2ـ القيام بالتدريس لطالب السنوات الرابعة والخامسة بكلية الطب البيطري ـ جامعة القاهرة لمناهج الجراحة العامة
والخاصة والتخدير واألشعة جالنظرية والعمليةي.
1ـ القيام بتدريب الطالب على كيفية تشخيص وعالج المشكالت الجراحية المترددة على العيادة الخارجية لقسم
الجراحة والتخدير واألشعة.
 3ـ االشتراك في القوافل العالجية والزيارات الميدانية للمزارع والوحدات البيطرية لتدريب الطالب ـ عملياـ علي
كيفية تشخيص وعالج المشكالت الجراحية في ظروف بيئية مختلفة.
 -1المساهمة في برنامج التدريب الصيفي لطالب السنوات النهائية في الوحدات البيطرية وكذلك بعيادة القسم.
 -2المساهمة في حل المشكالت والعقبات التي تواجه الطالب وذلك من خالل ساعات الريادة العلمية والساعات
المكتبية واألشراف األكاديمي.
 -9التدريب العملي الطالب الدراسات العلياج دبلوم ـ ماجستيرـ دكتوراهي في مقررات الجراحة والتخدير واألشعة.
 2ـ المشاركة في إعداد كتب ومذكرات علم الجراحة ج النظري والعمليي المقررة على طالب الفرقتين الرابعة
والخامسة بكلية الطب البيطري ـ جامعة القاهرة.
8ـ القيام باألبحاث العلمية المختلفة في مجال التخصص.
6ـ األشراف على الرسائل العلمية جالماجستير والدكتوراهي.

 20ـ المشاركة في القوافل العالجية وبرامج التدريب الصيفي للطالب والزيارات الميدانية للمزارع والوحدات
البيطرية والدورات التدريبية المختلفة وبرامج الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتدريب األطباء البيطريين ،وكذلك
في البرامج التدريبية في الجراحة التجريبية لألطباء البشريين.
األشراف على الرسائل العلمية:
 االنتهاء من رسالة الماجستير الخاصة بالسيد ط.ب /.هيثم علي فرغلي بعنوان ":اصابات الضرع والحلمات فيالمجترات الصغيرة".
 المشاركة في األشراف علي رسالة الماجستير الخاصة بالسيد ط.ب/.سعيد فوزي سعيد ،بعنوان :أمراض الكبدوالطحال في الكالب والقطط :دراسات سريريةـ باثولوجية وموجات فوق صوتية ،وذلك منذ فبراير العام 1001م.
 المشاركة في األشراف واالنتهاء من رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيد ط.ب /.هيثم علي فرغلي بعنوان" :مرضالجلد األوديمي في الجاموس :التشخيص والمقاربة الجراحية".
 األشراف علي رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة ط.ب /نانسي مختار محمد بعنوان ":دراسات علي بعضاإلصابات الجراحية للقناة الهضمية في الكالب والقطط".

قائمة البحوث العلمية المنشورة
الخاصة باألستاذ الدكتور /ناصر احمد سنه
 -2هاني محمد جوهر ،ناصر احمد سنه ،ممدوا عبود العزيوز،هيثم علوى فرغلوى ج1008مي :مورض الجلود األوديموي
في الجاموس :التشخيص والعالج .مجلة الطب البيطري ،الجيزة ،29 ،العدد ج2ي ،ص.298-222:
 -1ناصوور أحموود سوونه ج1001مي :اإلمسوواك االنسوودادي والقولووون المتضووخم فووي القطووط :التشووخيص وطرائووع العووالج
الجراحي .مجلة الطب البيطري ،الجيزة ،21 ،العدد ج1ي ،ص.328 -302:
 -3ناصر أحمد سنه ،شعبان جاد اهلل ،محمد كرم زبادي ج1001مي :دراسات علي بعض اضطرابات العظام في
القطط :نسبة حدوثها ،ومتابعتها الشعاعي ومناجزتها الجراحية .مجلة الجمعية الطبية البيطرية المصرية91،
العدد ،3 :ص.232-223 :
 -4ناصر أحمد سنه ،أشرف أبو سعده ج1001مي :الجوانب السريرية والجراحية لبعض التشوهات الخِلقية في
األبقار والجاموس
 -2ناصر أحمد سنه ،وحيود سوالمه ا لغوول ،إبوراهيم عبود السوتار صوالس ،السويد عاشوور بورب ج1003مي :الشوواهد
السريرية المرضية ،وصوور الموجوات فووق الصووتية ،ونتوائج بوذل غشواء التوامور فوي األبقوار والجواموس المصوابة
بالتهوواب الشووبكة والبريتووون الوخووذس ،والتهوواب غشوواء التووامور .مجلووة الطووب البيطووري ،الجيووزة ،22 ،العوودد ج3ي،
ص.102-382:
 -9ناصر أحمد سنه ،أشرف أبو سعده ،شعبان جاد اهلل ،أحمد عتمان ج1003مي :األورام الجلدية في الفصيلة
الخيلية :دراسات جراحية وهستوباثولوجية .مجلة الجمعية الطبية البيطرية المصرية 93،العدد ج2ي ،ص-232 :
.223
 -2ناصر أحمد سنه ،أشرف أبوو سوعده ،شوعبان جواد اهلل ،إينواس نبيول الحسويني ،جموال رخوا ج1003مي :التشووهات
الخِلقـية في األغنام والماعز المحلية :تقرير عن أربع وعشرين نوعاً في مائة وعشرين حالة .مجلة الطب البيطري،
الجيزة ،22 ،العدد ج3ي ،ص.380-393:
 -8ناصر أحمد سنه ،فوزي النادس ج1001مي :دراسات إكلينيكية على بعض اإلصابات الجراحية المُسببة للعرج في
العجول وخصوصاً شلل العصب الشظِىّ .مجلة اإلسكندرية للعلوم البيطرية 28،العدد  ،2ص .218 -212

 -6ناصر أحمد سنه ،هيثم علوى فرغلوى  ،السويد عاشوور بورب  ،هواني محمود جووهرج1001مي :دراسوة حقليوة عون
إصابات الضورع والحلموات فوي المجتورات الصو غيرة :نسوبة الحودوث وتورثير السواللة وطريقوة الحلوب .مجلوة الجمعيوة
الطبية البيطرية المصرية 91،العددج9ي ،ص .96-22
 -20ناصر أحمد سنه  ،هيثم علوى فرغلوى  ،السويد عاشوور بورب  ،هواني محمود جووهرج1001مي :تشوخيص بعوض
إصابات الضرع والحلمات في المجترات الصغيرة باستخدام الموجات فوق الصوتية .مجلة الجمعية الطبية البيطريوة
المصرية ،91،العدد ج 9أي ،ص.11-2 :
 -22ناصوور أحموود سوونهج 1002مي :قووراءة فووي بعووض جوانووب ظوواهرة اقتنوواء الكووالب والقطووط :دور جديوود لألطبوواء
البيطريين .مؤتمر الطب البيطري العربي الخامس والعشورون ،مجلوة الجمعيوة الطبيوة البيطريوة المصورية ،92،عودد
ج3ي ،ص.129-266:
 -21محمد مصطفي شكري ،محمد بركات ،الدسوقي محمد شتا ،ناصور احمود سونهج1000مي :االسوتعداد التشوريحي
لحدوث المغص االختناقي في الخيول .مجلة الجمعية الطبية البيطرية المصرية ،90،عدد ج2ي ،ص.222-202:
 -23وحيد سالمة الغول ،ناصر احمد سنه ،عالء رأفت احمد ج1000مي :التخدير بواسطة خالئط الميديتوميودين فوي
القطط :مقارنة التورثير علوي مسوتوي التخودير ،وحالوة القلوب ،والتونفس والتووازن الحامضوي القلووي .مجلوة الجمعيوة
الطبية البيطرية المصرية ،90،عدد ج1ي ،ص.211-212:
 -21السيد عاشور برب  ،جمال رخا ،ناصر أحمد سنه ،عوادل شولبي ج1000مي :التوورم الخلقوي للغودة الدرقيوة فوي
صغار الماعز .مجلة الطب البيطري ،الجيزة ،18،العدد ج3ي ،ص.113-123 :
 -22منصور محمود منصور ،ناصر أحمد سنه ،عالء رأفت احمدج2666مي :تقييم الفحص الخلوي باسوتخدام البوذل
بوواإلبرة الدقيقووة كوسوويلة لتشووخيص إصووابات الخصووية فووي الخيووول .مجلووة الطووب البيطووري ،الجيووزة ،12 ،العوودد ج2ي،
ص.229-202:
 -29منصور محمود منصور ،ناصر أحمد سنه ،جالل عزب عبده ج2666مي :منع اإللتصاقات عقب تكرار مضواعفة
التبويض والتجميع الجراحي لألجنة من الماعز البلدي .مجلوة الطوب البيطوري ،الجيوزة ،12 ،العودد ج2ي ،ص-232:
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 -22السيد عاشور برب  ،ناصر أحمد سنه ج2666مي :التجمع الصديدي والتطبول فوي الجوراب الحلقوي :التشوخيص
والعالج .مجلة الطب البيطري ،الجيزة ،12،العدد ج1ي ،ص.221-292:
 -28خالد فرج ،السيد عاشور برب  ،ناصر أحمد سنه ،محمود مصوطفي شوكريج2668مي :الميودازوالم والكيتوامين
وال زيالزين والبروبوفول كخليط مخدر طويل المفعول في الخنازير .المؤتمر العلمي الخامس ،لمجلة الطب البيطوري،
الجيزة ،19 ،العدد ج1أي ،ص.262-286:
 -26ناصر احمد سنه ،جمال رخا ،مني زكي ،ناريموان رحموي ج2668مي :مسواهمة عون بعوض إصوابات العيوون فوي
العجول .مجلة الجمعية الطبية البيطرية المصرية ،28،عدد ج1ي ،ص.2361-2382:
 -10يسري خميس ،هاني محمود جووهر ،ناصور أحمود سونه ج2662مي :دراسوات علوي إصوابات السورة فوي العجوول.
مجلة الطب البيطري ،الجيزة ،12،العدد ج1ي ،ص.212-232:

 -12نيفين عازر ،السيد عاشور برب  ،ناصر أحمد سنه ،محموود حموودة ج2662مي :تقيويم حقون السوماتوسوتاتين
داخل غمد الحبل الشوكي جدراسات تجريبية علوي الكالبي:الموؤتمر العلموي الثواني للبحووث الطبيوة البيطريوة  ،مجلوة
اإلسكندرية للعلوم الطبية ،23 ،العددج2ي،ص.221-292:
المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية واألنشطة الثقافية:
2ـ المشاركة ببحث في المؤتمر العلمي الخامس والعشرون-للجمعية الطبية البيطرية المصريةـ في الفترة من6 -9
مايو 1002م.
 1ـ ضمن فعاليات برامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة تم حضور واجتياز الدورات
التالية:
 دورة في "االتصال الفعال" في الفترة من 22/30ـ1001 /21/1م. دورة في "مهارات التفكير" في الفترة من 22ـ1001/21/23م. دورة في "إدارة الوقت وضغوط العمل" في الفترة من 28ـ1001/21/10م.3ـ المشاركة بكتابة مقاالت عملية وثقافية عامة في بعض المجالت الدورية.
النشاطات العملية المختلفة:
2ـ عضو النقابة العامة للمهن الطبيةـ القاهرة
1ـ عضو الجمعية الطبية البيطرية المصريةـ القاهرة.
3ـ عضو الجمعية المصرية للجراحة التجريبية ـ القاهرة.

