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    جامعة القاهرة -البيطرى كلية الطب  –بقسم الجراحة والتخدير واألشعة  استاذ الوظيفة الحالية

  2015يوليو  خ ن تاريراً ماعتبا                       

 الهرم-اسباتس -عزالدين عمر-ميدان خفاجي 1    :مــالعنوان الدائ

 faisal.torad@cu.edu.eg         ِالبريد األلكترونى: 

 2786977-0122 تليفــــــون: 

 ل عليها:ـات العلمية الحاصـجالدر
ــة  (1) ــوم الطبي ــة بكــالوريوس العل ــة الطــب  –البيطري ــاهرة جامعــة ال – البيطــريكلي ســبتمبر –ق

  .بتقدير عام جيد جدا )نظام حديث(1996

 فـيير وأشعة( من جامعة القـاهرة )جراحة وتخد  تخصص البيطرية العلوم الطبية   فيماجستير   (2)

22/9 /2000  

 "تقويم بعض طرق التخدير في الحيوانات المنزلية تحت الظروف المحلية" عنوان الرسالة: 

“Evaluation of Some Anesthetic Techniques in Pet Animals Under 

local circumstances”.                                                                              
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خـدير وأشـعة( مـن جامعـة )جراحـة وت تخصـص العلوم الطبية والبيطريـة    فيدكتوراه الفلسفة   (3)

   3/2005/ 10القاهرة فى

الرسالة:   م"  عنوان  والموجاتدراسات  السينية  اآلشعة  بين  في      صوتيةالفوق    قارنة  للبطن 

 "  الحيوانات المنزلية 

“Comparative Studies on Abdominal Radiography and 

Ultrasonography in Pet Animals”                                                     

 
 2009ة عام جامعة القاهر  –ليسانس الحقوق من كلية الحقوق   (4)

 

 

 جيدها و درجة اجادتها:  اللغات التى ي
  ازـــممت  /ةــالعربي                                                   

  داـجيد ج  /االنجليزية                                                    

 :ةــــــيفيوظالة  ــــالحال

 
 جامعـة القـاهرة اعتبـاراً مـن  –كليـة الطـب البيطـرى  –األشـعة معيد بقسم الجراحة والتخـدير و  -1

 .22/9/2000  حتىو 10/12/1996

جامعة القاهرة اعتباراً   –كلية الطب البيطرى    –مدرس مساعد بقسم الجراحة والتخدير واألشعة    -2

 .2005/  4/  27وحتى 2000 /9/  22  من

 جامعة القاهرة اعتباراً من – البيطريطب كلية ال –مدرس بقسم الجراحة والتخدير واألشعة  -3

 .2010-7-14حتي و 4/2005/  27 

-7-14اعتبارا من  جامعة القاهرة –كلية الطب البيطري    –استاذ مساعد الجراحة والتخدير واالشعة    -4

2010   

و جامعـة القـاهرة اعتبـارا مـن يوليـ -كليـة الطـب البيطـري  –استاذ بقسم الجراحة والتخدير واالشعة    -5

 وحتي تاريخة 2015
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   األنشطة التعليمية والعلمية والتطبيقية:
 

لطالب   • والعمليه  النظريه  واالشعه  والتخدير  الجراحه  مناهج  تدريس  في  المشاركة 

 جامعه القاهرة. –المستويين الرابع والخامس بكليه الطب البيطري  

النظري والعملي(  المشاركة في اعداد كتب علميه لمادة الجراحة والتخدير واالشعه ) •

البيطري   الطب  بكليه  والخامس  الرابع  المستويين  طالب  علي  جامعة  –المقررة 

 . القاهرة

واالشعة   • والتخدير  الجراحة  لمقررات  ممغنطة  اسطوانات  اعداد  في  المشاركة 

   .لطالب المستويين الرابع والخامس 

للحاال • الجراحية  المشكالت  الطالب علي كيفية فحص وتشخيص وعالج  ت  تدريب 

واالشعة والتخدير  الجراحة  لقسم  والداخلية  الخارجية  العيادة  علي  كلية  -المترددة 

 جامعة القاهرة. –الطب البيطري 

 

والوحدات   • للمزارع  الميدانية  والزيارات  العالجية  القوافل  بعض  في  االشتراك 

البيطريه والقري )الجيزه للمزارع والوحدات  لتدريب الطالب    6-الميدانية  اكتوبر( 

 يا علي كيفية تشخيص وعالج المشكالت الجراحية في ظروف بيئية مختلفة . عمل

الوحدات   • في  النهائية  السنوات  لطالب  الصيفي  التدريب  برنامج  في  المساهمة 

 البيطريه والمزارع وكذلك بعيادة القسم .

  -لطالب الدراسات العليا )دبلوم   ةالعملي  المشاركة في تدريس المقررات النظرية و •

 دكتوراة ( في مقررات الجراحة والتخدير واالشعة .  -ماجيستير 

المساهمة في حل المشكالت والعقبات التي تواجه الطالب وذلك من خالل ساعات  •

 الريادة العلمية والساعات المكتبية. 

 . المستوي االول بالكلية ب مال الكنترول لطالالمشاركة في اع •

الجراحة والتخدير واالشعة بالكلية    المشاركة في الدورات التدريبية التي يقيمها قسم  •

 . لألطباء البيطريين

برامج   • الجراحيه من خالل  العمليات  علي  البيطريين  األطباء  تدريب  في  المشاركة 

 .لمديريات الطب البيطري بالقاهرة والجيزة  الهيئة العامة للخدمات البيطريه

 نظيمها لهم المشاركة في برامج تدريب الفنيين العمانيين التي يقوم القسم بت •

 ثانيا :االشــــــراف علي الرسائـــل العلميــــــــة: 
 

( رسالة دكتوراة تم االنتهاء  2( رسائل ماجيستير تم االنتهاء منها وعدد )5االشراف علي عدد )

 : منها وحاليا يشرف علي رسالة ماجيستير وبيان الرسائل كالتالي 

 رسائل دكتوراة تم االنتهاء منها:  -1
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ا رسالة  الدكتورة  )ا(  بالسيدة  الخاصة  مدرس   /لدكتوراة  عارف  يحيي  غانم  شيماء 

وعنوانها    2013-11-27جامعة القاهرة بتاريخ  -امراض الباطنة بكلية الطب البيطري

 )تصوير االعضاء الداخلية للكالب عن طريق السونار كوسيلة مساعدة للتشخيص( 

 

بدالرب نعمان االديمي ) طبيب   عادل ع  /)ب( رسالة الدكتوراة الخاصة بالسيد الدكتور  

جامعة    -كلية طب االسنان  -.. من قسم عالج الجذور2013يمني الجنسية( عام    -اسنان  

وعنوانها ام    طنطا  مادة  في    -تي–)تقييم  بالراتينج  المعدل  ايونمر  جالس  ونانو  ايه 

 عالج ثقوب مفترق الجذور السنية مع او بدون استخدام االرضيات الصناعية( 

 

 ماجيستير تم االنتهاء منها . رسائل  -2

 

الدكتور  بالسيد  الخاصة  الماجيستير  رسالة  الجراحة   /)ا(  مدرس  علي  محمد  خالد 

واالشعة  البيطري  -والتخدير  الطب  بتاريخ  -كلية  القاهرة     2011-9-12جامعة 

في  وعنوانها   االوتار  اصابات  مع  للتعامل  الحديثة  االتجاهات  استخدام  في  )مساهمة 

 ية( الفصيلة الخيل 

 

مروة حمدي حسن حسين مدرس مساعد    /)ب( رسالة الماجيستير الخاصة بالسيدة طب  

  2012-10-9جامعة القاهرة بتاريخ    -كلية الطب البيطري   -الجراحة والتخدير واالشعة

 )التشخيص باالشعة لبعض االمراض الصدرية في الكالب والقطط(وعنوانها 

 

طب بالسيد  الخاصة  الماجيستير  رسالة  مدرس    /)ج(  عوني  محمد  احمد  عوني  محمد 

الباطنة   البيطري  –مساعد امراض  بتاريخ    –كلية الطب  القاهرة    2014-1-14جامعة 

 )دراسات عن بعض اصابات الجهاز البولي في الكالب والقطط( وعنوانها 

 

طب بالسيدة  الخاصة  الماجيستير  رسالة  مدرس   /)د(  محمود  رمضان  شوقي  ايمان 

الباطنة   امراض  البيطري  –مساعد  الطب  بتاريخ    –كلية  القاهرة    2015-3-1جامعة 

) تقييم العالج عن طريق االستنشاق في بعض االمراض التنفسية في الكالب  وعنوانها  

) 

 

بالسيدة طب   الماجيستير الخاصة  امل عبدالعظيم عبدالحكيم مدرس مساعد  /)ه( رسالة 

والتخدير واالشعة البيطري    -الجراحة  الطب  بتاريخ   جامعة    –كلية  السادات    4مدينة 



 5 

الكالب  وعنوانها    2015فبراير   في  التخدير  طرق  بعض  علي  مقارنة    –)دراسات 

 دراسة تجريبية( .  

 :  ( رسائل ماجيستير جارية3)

 

طب           بالسيدة  الخاصة  الماجيستير  رسالة  بقسم  /)ا(  المعيدة  محمد  حسين  حسن  سمر 

)استخدام بعض طرق  وعنوانها    2013-10-22  الجراحة والتخدير واالشعة والمسجلة بتاريخ 

 التشخيص لتقييم حجم القلب في الكالب (. 

 

 ثالثا:المؤتمرات والدورات التدريبية  
من   • الفتره  في  والعشرون  السابع  العربي  البيطري  الطب  مؤتمر  في  الي  13المشاركة 

فوق  االرتباط بين التشخيص بالموجات  )والقاء بحث بالمؤتمربعنوان    2007مايو    16

الحمير  العيون في  الهستوباثولوجي لبعض اصابات  الفحص  وقد فاز  (  الصوتية ونتائج 

 البحث بجائزة المؤتمر المقدمة ألفضل بحث. 

المشاركة وحضور مؤتمر الجمعية االوربية لطب االسنان البيطري والذي عقد بمدينة   •

 والقاء بحثين بالمؤتمر  2015يونيو  7 -4بلجيكا في الفترة من   -جنت 

المشاركة وحضور مؤتمر الجمعية االوروبية لطب العيون البيطرية والذي عقد بمدينة   •

 والقاء بحث بالمؤتمر  2015اكتوبر  4-1لشبونة بالبرتغال في الفترة من 

 

 )محاضر ومتدرب(الدورات التدريبية    
تنميه  • مركز  بتنظيمها  قام  والتي  والقانونية(  المالية  )الجوانب  واجتيازبرنامج    حضور 

 . 2008-11-19الي  2008-11-17قدرات اعضاء هيئة التدريس في الفتره من 

قدرات   • تنمية  مركز  بتنظيمها  قام  والتي  المؤتمرات(  )تنظيم  برنامج  واجتياز  حضور 

 2009-2-25الي  2009-2-23اعضاء هيئة التدريس في الفتره من 

الب  • الخدمات  برنامج  يقيمها  التي  التدريبية  الدورات  في  للهيئة  المشاركة  التابع  يطرية 

 العامة للخمات البيطرية والقاء محاضرات في هذه الدورات.

علي   • التخصصي  التدريبي  البرنامج  في  الخيول(  في  )التخدير  بعنوان  محاضره  القاء 

من   الفترة  في  العباسية  بمستشفيات  الخيول  وجراحة  -2-1الي    2007-1-27رعاية 

2007 

ف • الكسور  )عالج  بعنوان  التخصصي  القاء محاضره  البرنامج  في   ) والكالب  القطط  ي 

من   الفترة  في  العباسية  بمستشفيات  اآلليفة  الحيوانات  وجراحة  رعاية  -10-26علي 

 2008-10-30الي  2008

القاء محاضره بعنوان) استخدام الموجات فوق الصوتية في حيوانات المزرعة بمركز   •

 ة تدريب االطباء البيطريين بسرس الليان بمحافظة المنوفي 
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بتنظيمها مركز    - • حضور واجتيازبرنامج )نظم االمتحانات وتقويم الطالب( والتي قام 

 .2012-4-5الي  2012-4-3تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في الفتره من  

قام   • والتي  المختلفة(  التعليم  انماط  في  االتصال  )مهارات  برنامج  واجتياز  حضور 

-3الي    -2012-9-1لتدريس في الفتره منبتنظيمها مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة ا

9-2012. 

تنمية    • مركز  بتنظيمها  قام  والتي  المعتمدة(  الساعات  )نظم  برنامج  وإجتياز  حضور 

 2013 -2-25 -2013-2-23قدرات اعضاء هيئة التدريس في الفترة من 

تنمية    • مركز  بتنظيمها  قام  والتي   ) البحثي  الفريق  ادارة   ( برنامج  واجتياز  حضور 

 2014-4-27الي  2014-4-26ت اعضاء هيئة التدريس في الفترة من قدرا

تنمية    • مركز  بتنظيمها  قام  والتي  االستراتيجي(  التخطيط   ( برنامج  واجتيار  حضور 

 2014-8-26الي  -2014-8-25قدرات اعضاء هيئة التدريس في الفترة من 

و   •  ) التدريسية  العملية  في  الجودة  ) معايير  برنامج  واجتياز  بتنظيمها  حضور  قام  التي 

الفترة من   في  التدريس  هيئة  اعضاء  قدرات  تنمية    2-26الي    -2015-2-25مركز 

2015 

التعليم   • جودة  ضمان  مركز  نظمها  والتي  االحصائية  البيانات  تحليل  دورة  حضور 

  2014-12-31 بجامعة القاهرة وذلك يوم 

•  

 ــة: رابعا:القوافـــــــل البيطريـــــ   رابعا:القوافـل البيطرية: 

البيطري   − الطب  التي نظمتها كلية  البيطرية  القوافل  القاهرة الي   –االشتراك في  جامعة 

محافظة  خالل    ( ابوالنمرس   -مبابةإ  -البدرشين  -  ناهيا  -)كرداسة    الجيزة  قري  وذلك 

 . 2015 -2005اعوام 

البيطري   − الطب  كلية  نظمتها  التي  البيطرية  القافلة  في  الي –االشتراك  القاهرة  جامعة 

 . 2007خالل عام  الغربية  حافظةم

 خامسا:الجمعيـــــــات العلميـــــــــة: 
 عضو النقابة العامة لألطباء البيطريين.  −

 عضو الجمعية الطبية البيطريةالمصرية.  −

 عضوالجمعية المصرية لرعاية الحيوان.  −

 عضو الجمعية المصرية لالبر الصينية البيطرية  −

 :   ة قـانــوني :دراسات  سادسا
علي − الحقوق  الحصول  كلية  من  الحقوق  الجامعي    -ليسانس  العام  في  القاهرة  جامعة 

 %75.2نظامي بتقدير عام جيد بنسبة   2008-2009
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مستوي   − علي  السابع  المركز  علي  الحصول  بمناسبة  الحقوق  كلية  درع  علي  الحصول 

 2007-2006 )نظامي وانتساب( في العام الجامعي  طلبة الفرقة الثانية

كلي − درع  علي  علي  الحصول  مكرر  التاسع  المركز  علي  الحصول  بمناسبة  الحقوق  ة 

 2008-2007مستوي طلبة الفرقة الثالثة )نظامي وانتساب( في العام الجامعي 

−  

 جامعة القاهرة: –جوائز من كلية الحقوق  

البر أل − الدكتور محمد زكي عبد  االستاذ  الشريعة االسالمية جائزة  مادة  في    -نبغ طالب 

 . 2007-2006( في العام الجامعي 20/20) الفرقة الثانية

نبغ  جائزة االستاذ الدكتور سالمه مدكور والمقدمة من االستاذ الدكتور أهاب اسماعيل أل  −

 . 2007-2006طالب في الشريعة االسالمية في العام الجامعي 

الفرقة الثانية في    –نبغ طالب في القانون الجنائي  جائزة االستاذ الدكتور علي بدوي أل  −

 . 2007-2006امعي العام الج 

الفرقة الثانية في    –نبغ طالب في القانون الجنائي  أل جائزة المستشار عادل برهان نور   −

 . 2007-2006العام الجامعي 

المنعم   − عبد  الدكتور  االستاذ  من  والمقدمة  بدوي  علي  العميد  الدكتور  االستاذ  جائزة 

القانون  الشرقاوي أل الجامعي    –الجنائي  نبغ طالب في  العام  الثانية في  -2006الفرقة 

2007 

نبغ  جائزة االستاذ الدكتور توفيق الشادي والمقدمة من االستاذ الدكتورأهاب اسماعيل أل  −

 .2007-2006الفرقة الثانية في العام الجامعي  –طالب في القانون الجنائي 

 

ــ دورات قانوني  :   ةــ

كلية الحقوق للطالب المتفوقين في    لتي نظمتهاحضور واجتياز دورة حقوق االنسان وا −

 . 2009-2008العام الجامعي 

المقترحة(   − المحاماة وتعديالته  قانون  المحامي في ضوء  )اعداد  حضور واجتياز دورة 

الحقوق   بكلية  والتدريب  القانونية  واالستشارات  البحوث  نظمها مركز  جامعة    –والتي 

 . 2009 -4-2الي  -2009-3-29القاهرة وذلك في الفترة من 

البحوث   − مركز  نظمها  والتي  والمزايدات(  المناقصات  دورة)قانون  واجتياز  حضور 

الحقوق  بكلية  والتدريب  القانونية  من    -واالستشارات  الفترة  في  وذلك  القاهرة  جامعة 

 . 2009-4-27الي  26-4-2009
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دورة − واجتياز  نظمه  حضور  والتي  االنجليزية(  باللغة  الدولية  العقود  مركز  )صياغة  ا 

جامعة القاهرة وذلك في الفترة   -حوث واالستشارات القانونيه والتدريب بكلية الحقوقالب 

 2008-4-17الي -2008-4-13من 

حضور واجتياز دورة )دور الوسائل الحديثة في تسوية المنازعات االستثمارية( والتي   −

الحقوق بكلية  والتدريب  القانونيه  واالستشارات  البحوث  مركز  القاهج  -نظمها  رة امعة 

 2008.-4-24الي   2008-4-20وذلك في الفترة من 

 :سابعا:االنشطـــة الطالبيــــة 
علي ع − االكاديمي  الجامعي    طالب    10دد  االشراف  العام  العام    2010خالل   وحتي 

2015 . 

اال − في  الكليةالمشاركة  تنظمها  التي  الطالبية  االشراف    نشطة  فى  االشتراك  خالل  من 

 . 2006 -2005اتحاد الطالب عام ية من قبل على الفرق الرياض

 

 ( 2015حتي -2005بحث من عام    28:ورة ـ ة  المنش ــ اث العلمي ــاألبح 

 ابحاث (  8)وعددها   2010 -2005االبحاث المنشورة بين عام 

بالجيزةاألستنتاجات األشعاعية لبعض اصابات القلب في الكالب.   − البيطرى  مجلد  .  مجلة الطب 
                                                                         343-325(:3( عدد )57)
الحبل الشوكي في األستنتاجات األ − باالشعة لبعض اصابات  للحبل الشوكي  كلينيكية والتصويرية 

                            مجلة الجمعية الطبية البيطرية المصرية. .الكالب 

الصوتية ونتائج الفحص الهستوباثولوجي لبعض اصابات  موجات فوق  االرتباط بين التشخيص بال −
الحمير. في  )  العيون  المصرية   البيطرية  الطبية  الجمعية  ) 2007مجلة  مجلد  عدد)67(   )1 )

59-75.                            
ة في  التصوير بالموجات فوق الصوتية لقناة األذن الخارجية والغشاء الطبالني والفقاعة الطبالني −

 15-7(:1( عدد)70مجلد ). مجلة الجمعية الطبية البيطرية المصرية    ب.الكال
تجريبية   − الكالب:دراسة  في  عصبي  ومتقبض  كمسكن  والترامادول  الزيالزين  عقاري  اتحاد  تقييم 

 299-287( 4( عدد)69( مجلد )2009مجلة الجمعية الطبية البيطرية المصرية)  .واكلينيكية
.مجلد الطب البيطرى بالجيزة  مجلةات الصدر في الكالب.ص بعض اصابدور األشعة في تشخي −

 417-391(:3( عدد)57)
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لعقار   − الموضعي  التخدير  تأثير  فترة  وتدعيم  إطالة  في  هيدروكلوريد  الترامادول  عقار  استخدام 
 (2008. مجلة المنوفية البيطرية )الليدوكايين هيدروكلورايد بالحقن فوق األم الجافية في الخيول

 601-595( 2د)( عد 5جلد )م
 

المجلة اإليرانية    .تقنية جديدة العادة بناء الجروح الحديثة الهائلة ذات اللسان الجلدي في الخيول −
 15-7( 4( عدد)2مجلد ) (2007للجراحة البيطرية)
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