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 + 209345700 ليفون :الت

 01221098305 : محمول 

Dr / Fatma AlMahmoud  

                                                                   
 لدرجات العلمية:ا

 م (٢٠١٠ -جنوب الوادى جامعة  -) كلية الطب البيطرى  الفلسفة في العلوم الطبية البيطريةدكتوراه  •
  م(٢٠٠٢ -جامعة أسيوط  -ن ورعايته" )كلية الطب البيطرى يطرية " سلوكيات الحيواماجستير في العلوم الطبية الب •

 م (١٩٩٦دور مايو  -جامعة أسيوط  –كلية الطب البيطري ( العلوم الطبية البيطرية يوس بكالور  •
 التدرج الوظيفي :

 م. ٢٠١٧ جامعة سوهاج  –بكلية الطب البيطري  سلوكيات الحيوان ورعايته بقسمأستاذ مساعد  •

 . م٢٠١٠جنوب الوادى جامعة   –بكلية الطب البيطري  الحيوان ورعايته سلوكيات بقسممدرس  •
 م٢٠٠٢-جنوب الوادى جامعة   –بكلية الطب البيطري  سلوكيات الحيوان ورعايته بقسم مساعد مدرس  •
 م١٩٩٦ -جنوب الوادى جامعة   –بكلية الطب البيطري  سلوكيات الحيوان ورعايته بقسممعيده  •

 -بي :الماجستير الخاصة  ةرسال
 وعنوانها :م ٢٠٠٢نوقشت رسالة الماجستير سنة  

 :إلنجليزيةاباللغة 
"Studies of some environmental stressors affecting the behavioural patterns of dairy cattle  

". 

 باللغة العربية :
 ."دراسة لبعض الضغوط البيئية المؤثرة على سلوكيات الماشية الحلوب"

 -توراه الخاصة بي :رسالة الدك

 ها :وعنوان م٢٠١٠سنة  الدكتوراة نوقشت رسالة  

 :اإلنجليزيةباللغة 
" Studies on maternal behavioural patterns of dairy cattle and it's correlation with 

passive immunity of calves" 

 باللغة العربية :
 ."الحلوبة و عالقتها المناعة السلبية للعجولدراسات عن أنماط سلوكيات األمومة فى األبقار "

 -:العلمية  اتالمهم البعثات و

 

 ف :شراتحت إ اليابان -جيفو راف مشترك لجامعة بعثة إش •

 /األستاذ الدكتور  -٣أسيوط (، )جامعة األستاذ الدكتور / ريم محمود دسوقي  -٢جنوب الوادى(، األستاذ الدكتور / فاروق أمين أحمد )جامعة  -١  
 م.2007 -2009ن اليابان ( فى الفترة م -جامعة جيفو )جامعة تداشى تاكيواكى 

  -ت األخرى الحاصلة عليها :الشهادا

 إجتياز التويفل . شهادة •

 .  االنجليزيةرات اللغة و فى د شهاده •

 الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر . )LDCI ز )إجتياشهادة  •
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 -لمقدمة:ااألبحاث 
 اآلنرس وحتى ن مدالفترة مابحاث فى 

 البحث األول : 

"Extract of grains of paradise and its active principle 6-paradol trigger thermogenesis of 

brown adipose tissue in rats" . 

 

 قي"ذات شكل على الحنك المربع و  جزئية العلوية المحددة ثنائيةلرقمية لألطقم الالقياسات ا بعضأثر " 
 Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical 161 (2011) 63–67مجلة في  منشور •

 ي :البحث الثان

"Desensitization of Nociceptive and Serotonergic Thermoregulatory Responses by 

Capsaicin in Chicken: Role of Capsaicin-Sensitive Subtype-1 Vanilloid Receptor-

Independent Mechanisms" . 

مستقلة  آلياتالكابسيسن بدور  :فى الدجاج بواسطة الكابسيسن األلمساس باإلحالسيروتونين و  رمون لهالخاصة باإلستجابات الحرارية  إزالة الحساسية"
 ." فانيلويدلل لو األ لنوع الفرعيعن مستقبالت ا

  Global Veterinaria 15 )1(: 10-18, 2015 في مجلة ر منشو  •
 الث :البحث الث

"Effect of Probiotic Supplementation and High Stocking Density on Behavior and 

Welfare Indices of Broilers " 
  " للغرسات الفوري ة لتثبيت األساس للوضع تقيم طريقة جديد" 

 Global Veterinaria 16 )3(: 298-313, 2016مجلة  في منشور •

 البحث الرابع : 

"Impact of a Probiotic (PROBAC Plus®) Supplementation on Behaviors and 

 

Biochemical Parameters of Broiler Chicken Exposed to Heat Stress"  

 " سنوات 3النتائج الطبية للغرسات اللولبية ذات الفتحات من الموضع تقرير متابعة "  
 .Global Veterinaria 16 (6): 579-589, 2016منشور في  •

  -البحث الخامس :

"Impact of Chinese royal jelly on performance, behaviour and some blood parameters in 

broilers reared under high stocking density." 
 "في تصميم الغرسة ت القطعة الواحدة والقطعتينللدعامة الكروية ذا تفاعالت الشبح الجامد واللين"

 .Asian J. Anim. Vet. Adv., CC: CC-CCفي منشور  •
 

 -البحث السادس :

"Effect of 1-Day-Old Body Weight on Subsequent Performance, Behavior and Egg 

Quality Traits in Laying Hyline-White Hens Kept in Cages ". 
 . "المدعمة بغرسات غير مرتبطة ومثبتة بمثبت زاج أو كرة مية لمدة سنتين للمرضى مستخدمي األطقم السفلية الفوقيةتقيدراسة إشعاعية و "

 Global Veterinaria 17 (2): 182-190في ر منشو  •

 
 -البحث السابع :

"Impacts of self- and cross-sucking on cattle health and performance" 
 ." تصاديات المزرعةتأثير رضاعة الماشية لنفسها وغيرها على الحالة الصحية للماشية القلوب واق"

 .Veterinary World, 9(9): 922-928في منشور   •
  

 -العلمــى: طالنشا

  -:اإلمتحانات أوال: التدريس
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جنوب  جامعة– الطب البيطري لطلبة الفرقة الثانية بكلية  سلوكيات الحيوان ورعايتهلمادة  ةالعمليحصص ت والفي تدريس المحاضرا المشاركة •
شترك بجامعة جيفو عثة إشراف مبكانت فى  احيث أنه 2007/2009 الفترة من ما عدا ×××××××××× الكلية وحتى من بداية إنشاءالوادى 

 . اليابان -

. – سوهاج جامعة– الطب البيطري لطلبة الفرقة الثانية بكلية  سلوكيات الحيوان ورعايتهلمادة  العملية صصفي تدريس المحاضرات والح المشاركة •
 –مدرس بكلية الطب البيطري نت حيث أنها كام ٢٠١٣اسى عن العام الدر وحتى اآلن ما عدا الفصل الدراسى األول  م٢٠١٣من  فى الفترة

 .جامعة جنوب الوادى

من بداية إنشاء جنوب الوادى  جامعة– الطب البيطري لطلبة الفرقة الثانية بكلية  سلوكيات الحيوان ورعايتهحانات مادة عمال االمتفي أ  المشاركة •
 .م ٢٠١٣ية وحتى الكل

م ٢٠١٣من  فى الفترة. – سوهاج جامعة– الطب البيطري لطلبة الفرقة الثانية بكلية  ايتهالحيوان ورعسلوكيات دة لماالمشاركة في أعمال امتحانات  •
 . وحتى اآلن

 م. ٢٠١٣اية إنشاء الكلية وحتى من بدجنوب الوادى  جامعة– الطب البيطري بكلية لدراسات العليا ات الخاصة باأعمال االمتحان المشاركة في •

 قنا. جنوب الوادى بجامعة –البيطري  الطببكلية  لخامسةواللفرق األولي  الكنتروالت اك في أعمالاالشتر  •

 .سوهاججامعة –البيطري  الطببكلية  لخامسةواتراك في أعمال الكنتروالت للفرق األولي االش •

 

 
 :العملالتدريبية وورش  الدورات: ثانيا  

 

 اك فيهاوورش العمل التى قمت بحضورها واإلشتر الدورات

 خلالدافى 

 م.٢٠١٦ فبراير ٢٣ -٢٢ في الفترة من"  نظم االمتحانات وتقويم الطالب" فىورة تدريبية د رحضو  •

 م. ٢٠١٦مارس  ٩-٦في الفترة من "  SPSSالتحليل اإلحصائي بإستخدام " فىورة تدريبية ر دحضو  •

  م.٢٠١٦مارس  ٩-٦من  في الفترة"  Photoshopلرسوم بإستخدام معالجة ا" فىورة تدريبية ر دحضو  •

مايو  ٢١وذلك يوم جامعة سوهاج "  –ة الطب البيطري مستمر لكليمناقشة الئحة مركز التعليم و اإلرشاد البيطري العمل "  ضور ورشةح •
 م. ٢٠١٦

لطب البيطرى جامعة ة سوهاج مع أكاديمية علوم الحيوان و اجامع –مناقشة اتفاقية التعاون الدولي لكلية الطب البيطري عمل "  حضور ورشة •
 م. ٢٠١٦مايو  ٢٢وذلك يوم اي بجمهورية الصين الشعبية " شنغه

  التدريسقدرات أعضاء هيئة  لتنميةدورات  اربعةحضور  •

o  "م. ٢٠١٦فبراير  ٨-٧ساعة ) أساسي ( وذلك فى الفترة من  ١٥" النشر العلمي 
o "م. ٢٠١٦فبراير  ١٥-١٤ساعة ) اساسي ( فى الفترة من  ١٥ " أخالقيات البحث العلمي 
o " م. ٢٠١٦براير ف ١٧-١٦من ساعة ) إختياري ( وذلك في الفترة  ١٥فكير التحليلى و اإلبداعي" الت 
o "  م. ٢٠١٦فبراير  ٢٩-٢٨ساعة ( أساسى ) وذلك في الفترة من  ١٥معايير الجودة في العملية التدريسية 

 
 : العلميةمرات رابعا : حضور المؤت

 :داخلية تحضور مؤتمرا       

الفترة  لية لالرتقاء بمستوى التعليم البيطرى" فىؤى المستقبعن " الر  جامعة أسيوط  –العلمي السادس عشر بكلية الطب البيطري  حضور المؤتمر •
 م.٢٠١٤ديسمبر  ٢نوفمبر إلى  ٣٠من 

 .م٢٠١٦مارس  ٢٢-٢٤من  الفترة فىجامعة أسيوط  –طن العربي الثامن للتنمية و البيئة في الو حضور المؤتمر الدولى  •

 

 :سادسا  : التجهيزات واإلنشاءات 



4 

 

 .م٢٠١٣الكلية وحتى  منذ إنشاء جامعة جنوب الوادى بقنا –سلوكيات الحيوان ورعايته بكلية الطب البيطري في تأسيس قسم  المشاركة •

 .يثةبطريقة علمية حدسوهاج    جامعة –الطب البيطري  يات الحيوان ورعايته بكليةسلوك بقسم الخاصةالمشاركة في تأسيس وتجهيز المعامل  •

 –كلية الطب البيطري مل معا لتشغيللتجهيز وشراء األجهزة والمعدات والخامات المطلوبة  المعدةوالخاصة  العامةلمناقصات شتراك في ااال •
 .جامعة جنوب الوادى بقنا

 .ازن الرئيسية للكليةبالمخالقيام بأعمال الجرد الخاصة  •

 :عي ا : النشاط االجتماسابع

 .م٢٠١٣بداية إنشاء الكلية وحتى  جنوب الوادى بقنا جامعة –الطب البيطري بكلية الجذور رائدة أسرة  •

 

 قطاع المكتبة :
 

بأي قسم كي يتسنى تزويده بها ب الخاصة وجه القصور في عدد الكتبكل قسم لتحديد وحصر أ تجهيز نماذج بالكتب الواردة بالمكتبة والخاصة -١

.م ٢٠١٣جامعة جنوب الوادى بقنا منذ إنشاء الكلية وحتى  –الي لكلية الطب البيطري العام الت في  

 

نية ى بقنا بناء على الميزاجامعة جنوب الواد –طري المشاركة في اللجان الخاصة بشراء الكتب من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البي -٢

بعد أخذ رأى رؤساء األقسام على أن تكون األولوية لألقسام التي بها عجز في عدد الكتب. شرائها ب المطلوب لية وتزويدها بقائمة الكتالمتاحة للك  

 

المشاركة في اللجان الخاصة بفحص الكتب الواردة إلى الكلية.  -٣  
 

 :الماجستير سائلصة برالخا: األشراف عاشرا    

 ة سوهاججامع –طري الطب البيف عليها بكلية تى قامت باإلشراالرسائل ال (1

 :الرسائل التى قامت باإلشراف عليها  •

             

 م٢٠١٥ إسالم خليفة حسن أحمدالبيطري  الطبيبرسالة  •

 ا ".تأثير إضافة البروبيوتك على  الكثافة  العددية ، اإلجهاد الحرارى، األداء وبعض قياسات الدم على بدار التسمين فى محافظة  قن"

 م٢٠١٦جهاد نصر البيطرية  الطبيبةرسالة  •

 لم تتم مناقشتها بعد

 

 

 جامعة جنوب الوادي، جامعة سوهاج( -الطب البيطرى)كلية  ةبالكليألعمال المتخصصة افى المشاركة 

 م٢٠١٣م وحتى ٢٠١١جامعة جنوب الوادى بقنا فى الفترة من  –في مجالس كلية الطب البيطري المشاركة  •

 (شئون التعليم و الطالب )لجنة و العليا( )لجنة الدراسات  جامعة سوهاج –كلية الطب البيطري بعض لجان مجلس  المشاركة فى •


