
1 

 

 مدينة الساداتعة ــجام                       
 طرىـــــــــــية الطب البيــكل                       
 األكلينيكية تغذية والتغذيهال قسم                     

 
========================================================== 

 تاريخ الحياة العلمية والعملية                        

 فرالدكتور/ خالد محمود محمد جعاألستاذ الخاص ب            

 البيانات الشخصية

   خالد محمود محمد جعفراالســــــــــــــــم : 

 صريالـنــــــــــــــــوع: ذكر                                 الجنسية : م

 المنوفيه مكان الميـــــــالد: محافظة

 11/80/1917تاريخ الميــــــالد: 

 أطفال أربعويعول  –الوضع العائـــلي: متزوج 

  مصر –جامعة المنوفية  –العنوان الدائـــم : كلية الطب البيطري بمدينة السادات 

 أكتوبر الجيزه 1السياحيه الرابعه مدينة  118العنوان السكنى: 

840/ 6180612/    - 840/  6180614هاتف عمــــــــل:   

  81810066107هاتف جـــــــوال: 

 8600641741 هاتف منـــــــزل:

 840/   6116662فاكــــــــــــــــس:  

  gaafarkh@gmail.comالبريد اإللكتروني:

                                     khaled.gaafar@vet.usc.edu.eg                    

 اللغـــــــــــــات 

 محادثة قراءة كتابة 

هاإلنكليزي  

         األلمانيه

 جيد جدا

 جيد جدا

mailto:gaafarkh@gmail.com
mailto:khaled.gaafar@vet.usc.edu.eg


2 

 

 

 المؤهالت العلمية

 التاريخ الدولة الجامعة الدرجة العلمية

الزقازيق فرع امعة ج  بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية

  بنها بمشتهر
 1998 مصر

تغذية حيوان ودواجن وأسماك وأمراض  ماجستير

 سوء تغذيه

فرع كفر  -جامعة طنطا 

 الشيخ
 1991 مصر

تغذية حيوان ودواجن وأسماك وأمراض سوء دكتوراه 

 تغذيه
جامعة ليبزيج   6882 ألمانيا 

 

 التدرج الوظيفي    

 تاريخ التعين الجامعة –ية الكل -القسم  التدرج الوظيفي 

 معيد
كلية الطب  -تغذية حيوان ودواجن وأسماك وأمراض سوء تغذيه 

 فرع كفر الشيخ –جامعة طنطا   -البيطري
1991 

 مدرس مساعد
كلية الطب  -تغذية حيوان ودواجن وأسماك وأمراض سوء تغذيه 

 فرع كفر الشيخ –جامعة طنطا   -البيطري
1991 

 مدرس
كلية الطب  -ودواجن وأسماك وأمراض سوء تغذيه تغذية حيوان 

 مدينة السادات جامعة المنوفية-البيطري
6882 

 أستاذ مساعد
 كلية الطب البيطرى –التغذيه والتغذيه اإلكلنيكيه 

 جامعة مدينة السادات
6818 

 أستاذ
 كلية الطب البيطرى –التغذيه والتغذيه اإلكلنيكيه 

 جامعة مدينة السادات

6812 
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 مناصب واإلنجازات اإلداريه:ال

اريخ بت   (2313 )خدمة المجتمع وتنمية البيئه قرار رئيس الجامعه رقم شئون نائب رئيس المجلس التنفيذى ل -1

68/16/6811 

a. رئيس الجامعه  تكليف من رئيس الجامعه بعمل الخطه اإلستراتيجيه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بقرار

 66/1/6817( بتاريخ  6019) رقم

b. بالجامعه مجلس جامعه )تحت اإلنشاء( بقرار مجلس  عين مدير مركز دعم وتسويق اإلبتكارات واإلختراعات

 الجامعه

 2/9/6811( بتاريخ 6161وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه قرار رقم ) -6

 1/9/6810وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب  بتاريخ  -0

 2/11/6810ه بتاريخ قائم بعمل عميد الكلي -4

 مرفق تقرير مفصل:

a. تفعيل وحدات ومعامل مركز الخدمه العامه بالكليه 

b. من مؤسسى عيادة الحيوانات األليفه بالكليه التابعه لمركز الخدمه العامه 

c. تنشيط وحدة تدريب وتنمية الموارد البشريه بالكليه 

d. تحقيق عائد كبير للمركز كتنمية للموارد الذاتيه بالكليه 

e. 188از المخطط فى خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئه بنسبه تفوق إنج% 

 وحتى األن 6812رئيس قسم التغذيه والتغذيه اإلكلينيكيه منذ  -2

a. من المشروعات البحثيه تجهيز معمل بحثى  وخدمى على أعلى مستوى 

b. إعتماد معمل مركز السادات لتحليل األعالف وخاماتها من المجلس الوطنى لإلعتماد 

 6812وحتى  6818بعمل رئيس قسم التغذيه من قائم  -1

 نائب رئيس مجلس إدارة مركز الخدمه العامه بالكليه -7

 المدير التنفيذى لمركز السادات لتحليل األعالف وخاماتها المعتمد من الهيئه القوميه لإلعتماد -0

 مدير وحدة التدريب وتنمية الموارد البشريه بالكليه -9

 المشروعات العلميه والبحثيه:

باحث الرئيسى لمشروع " إنتاج بريبيوتك أيزومالتوأوليجوسكاريدز من مخلفات حبوب المطاحن" والممول من ال -1

 66908صندوق العلوم والتمنولوجيا بأكاديمية البحث العلمى رقم 

من خالل القناه العلميه   ( Ventor Well 2019 –Innovate Egyptالباحث الرئيسى لفريق اإلبداع المصرى ) -6

 ( Egypt Joint –USكيه المصريه )األمري

الباحث الرئيسى لمشروع إعتماد معمل مركز السادات لتحليل األعالف وخاماتها الممول بإثنين مليون جنيه أجهزه  -0

 من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى لإلعتماد الدولى من المجلس الوطنى لإلعتماد
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ق تكنولوجيه حيويه لتحسين القيمه الغذائيه لبعض المخلفات الزراعيه الباحث الرئيسى لمشروع " إستخدام طري -4

والصناعيه إلنتاج خامات وعالئق  إقتصاديه ذات قيمه غذائيع عاليه لتغذية المجترات" الممول من جامعة مدينة 

 السادات

 6819/ 6867تسجيل براءة إختراع برقم  -2

 .صندوق العلوم والتكنولوجيا .(08961أوليجوسكاريدز)الباحث الرئيسى لمشروع إنتاج وتسويق األيزو مالتو  -1

 برنامج إبداع مصر

الباحث الرئيسى لمشروع إنتاج وتسويق سائل ميكروبى يحسن القيمه الغذائيه للمخلفات الزراعيه من صندوق  -7

 برنامج نيوتن مشرفه .(00008العلوم والتكنولوجيا )

ن" الممول من من صندوق العلوم والتمنولوجيا بأكاديمية عضو الفريق البحثى لمشروع " النفوق المبكر للحمال -0

 701البحث العلمى رقم 

( 020 )رقم "استخدام طرق تشخيصية لالكتشاف المبكر للسل في الحيواناتعضو الفريق البحثى لمشروع "   -9

 STDFالممول من صندوق العلوم والتكنولوجيا 

 الخبرات فى مجال الجوده واإلعتماد:

 موارد الماليه والماديه ومسئول التدريب إلعتماد كلية الطب البيطرى بجامعة مدينة الساداتمشارك ومنسق ال -1

 عضو مجلس إدارة وحدة الجوده والتطوير المستمر بكلية الطب البيطرى -6

 مراجع خارجى ورئيس لجنة الدعم الفنى إلعتماد كلية الصيدله بجامعة األهرام الكنديه -0

 66888ن نظام إدارة سالمة الغذاء لأليزو مراجع خارجى ورئيس فريق مراجعي -4

 QAAP – 6882  /6887عضو الفريق التنفيذى لمشروع "إنشاء نظام داخلي للجودة بالكلية" ممول من  -2

 عضو بوحدة ضمان الجودة بالكلية -1

 بالكلية CIQAPعضو بمشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد  -7
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 التحكيم العلمى:

صحة الحيوان وتغذيته لجنة فى جنه العلميه الدائمه لترقيه األساتذه واألساتذه المساعدون  فى الل  محكم فى اللجنه -1

 6112-6112دورة .ورعايته ومراقبة األغذية

 محكم للمجالت العلميه الدوليه التاليه: -6

a. Open Agricultural Journal 

b. International Journal of Agriculture 

c. AOSIS Journal 

d. IJAPAR JOURNAL 

 جوائز العلميه:ال

 برنامج قادة اإلبداع.الصين من األكاديميه الملكيه للهندسه-تركيا-جائزة المركز الثالث على ثالث دول مصر -1

  )جائزه الدكتور مصطفى بهجت عبد المتعال( جائزة المتميزين من أعضاء هيئة التدريس -6

 Impact factorجوائز النشر العلمى فى مجالت دوليه ذات معامل تأثير  -0

 العلمية: الخبرات

تغذية الحيوان والدواجن واألسماك وأمراض سوء التغذيه لطالب مرحلة البكالوريوس وكذالك مقررات  تدريس مادة -1

 دكتوراه(. -ماجستير–الدراسات العليا )دبلوم 

 دكتوراه(. -اإلشراف على الرسائل العلمية )ماجستير -6

 س أثناء التدريبات الصيفية.المشاركة في تدريب طالب مرحلة البكالوريو -0

 المشاركة في القوافل العالجية التي تقوم بها الكلية. -4

 ممتحن خارجي لطالب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في كليات الطب البيطري االخرى. -2

 رالمشاركة في وضع وتطوير المقر -0

 البكالوريوس والدراسات العليا. لطالب مرحلتي   " التغذية والتغذيه األكلينيكيه رات العلمية لمادة "وضع المقر -9

 األشراف الغذائي على المزرعة التعليمية وما فيها من حيوانات -7

 مدير المعمل المركزى لتحليل األعالف بالكليه -0

لثروه أستشارى تغذية الحيوان والدواجن واألسماك للعديد من الجهات الحكوميه )مزارع البنك األهلى مثل العالميه ل -9

 الحيوانيه( والخاصه )العديد من مزارع الحيوانات والدواجن الخاصه(

 المؤتمرات والندوات العلمية:

 وقد اشترك والقي فيه  6886مؤتمر جمعية فيسيولوجيا التغذيه بألمانيا فى فبراير  .1

تحؤت  م6881 أبريؤل 67الؤى 61 ـؤـرة  مؤنــــالفت بكليؤة الطؤب البيطـــؤـري جامعؤة المـؤـنوفية فـؤـي لرابؤعالمؤؤتمر العلمؤي ا .6

 الثروة الحيوانية  من األمراض الوافدة   وحماية" الطب البيطري  -:عنوان

 6887 /4-6المؤتمر العلمي التاسع للجمعية المصرية إلمراض الماشية باالشتراك مؤع كليؤة الطؤب البيطؤري بأسؤيوط فؤى  .0

 وشارك ببحث 



6 

 

وقؤؤد  6880 أبريؤؤل 64الؤى 66جامعؤؤة المـؤؤـنوفية فـؤـي الفتـــــــؤؤـرة مؤؤن بكليؤؤة الطؤؤب البيطـــؤـري  لخؤامسالمؤؤتمر العلمؤؤي ا .4

 محاضره وبحثشارك فى تنظيمه والقي فيه 

المؤتمر العلمي الثالث لكلية الطب البيطري جامعة كفؤر الشؤيت تحؤت عنؤوان " دور الطؤب البيطؤرى فؤى التنميؤة والنهؤوض  .2

 حيث شارك ببحثين 6889مايو  16-18بالبيئة" فى 

لجلسة االفتتاحية والحلقات النقاشة لبحوث التغذية للمؤتمر العلمي الثاني للجمعية المصرية لرعاية الحيوان تحؤت حضور ا .1

بكليؤؤة الطؤؤب  6880أكتؤؤوبر  69-60" الحؤؤديث والتحؤؤديات فؤؤي مجؤؤال اإلنتؤؤاج الحيؤؤواني والؤؤداجنى فؤؤى مصؤؤر فؤؤى عنؤؤوان 

 البيطري جامعة القاهرة.

بعنوان "االتجاهات الحديثة لمواجهة مشؤاكل  6882جامعة طنطا مايو  -طــــري بكفر الشيخالندوة العلمية بكلية الطب البي .7

التغذية والرعاية للحيوانات المحسنة وراثيؤا" والقؤى المتقؤدم محاضؤرة بعنؤوان "المعرفؤة الحديثؤة لأليؤض الغؤذائي لألبقؤار 

 فؤاد هراس رئيس الجامعه /د.عالية إدرار اللبن" تحت رعاية أ

" االتجاهؤؤات الحديثؤؤة  -تحؤؤت عنؤؤوان: 6882أكتؤؤوبر  10لعلميؤؤة بكليؤؤة الطؤؤب البيطـــؤؤـري جامعؤؤة المـؤؤـنوفية فـؤؤـي النؤؤدوة ا .0

 لتشخيص ومقاومة حمى الثالثة أيام في األبقار"

نظؤرة  –" أنفلؤونزا الطيؤور -تحؤت عنؤوان: 6887أبريؤل  10الندوة العلمية بكلية الطب البيطــــري جامعة المــنوفية فـؤـي  .9

 قبلية  "مست

"الوقايؤؤة مؤؤن مؤؤرض -تحؤؤت عنؤؤوان: 6887النؤؤدوة العامؤؤة بقاعؤؤة قصؤؤر الثقافؤؤة بمحافظؤؤة مرسؤؤى مطؤؤرو  فـؤؤـي مؤؤارس  .18

 أنفلونزا الطيور"

"الوسؤؤائل المتطؤؤورة -:تحؤؤت عنؤؤوان 6889فبرايؤؤر  17فؤؤي النؤؤدوة العلميؤؤة بكليؤؤة الطؤؤب البيطـــؤؤـري جامعؤؤة المـؤؤـنوفية  .11

 يوانات والوقاية منه"للتشخيص المبكر لإلصابة بالسل في الح

 6880ورشة عمل عن كيفية التقدم للمشاريع البحثية في فبراير  .16

 –بعنؤوان "نظؤرة شؤاملة عؤن نظؤام الجؤودة و االعتمؤاد" وحؤدة تقيؤيم األداء و توكيؤد الجؤودة  62/4/6881ورشة عمل  .10

 جامعة المنوفية. –كلية الطب البيطري 

كليؤؤة الطؤؤب  –امج الكليؤؤة" وحؤؤدة تقيؤؤيم األداء و توكيؤؤد الجؤؤودة بعنؤؤوان "كيفيؤؤة كتابؤؤة برنؤؤ 62/2/6881ورشؤؤة عمؤؤل  .14

 جامعة المنوفية. –البيطري 

 6887جامعة المنوفية  فى فبراير  –بكلية الطب البيطري بالسادات  QAAP ورشة عمل عن كيفية التقدم لمشروع  .12

عؤن كيفيؤة توصؤيف المقؤررات وكتابؤة  6880جامعؤة المنوفيؤة فؤى أكتؤوبر  –ورشة عمل بكلية الطب البيطرى بالسادات  .11

 QAAPالتقرير السنوي عن المقرر وذالك ضمن متطلبات مشروع 

 6818ابريل  – المنوفية جامعة –المؤتمر العلمى السادس لكلية الطب البيطري   .17

 6816ابريل  – المنوفية جامعة –طب البيطري المؤتمر العلمى السابع لكلية ال .10

 6814ابريل  – المنوفية جامعة –المؤتمر العلمى الثامن لكلية الطب البيطري  .19

: بيؤدجو:: 6816سؤبتمبر  12الؤى  10المؤتمر السادس عشؤر للمنظمؤه األوروبيؤه للتغذيؤه البيطريؤه والمقارنؤه : مؤن  .68

 بولندا
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 6810ريه يناير عام مؤتمرجامعة تسكيجى بأمريكا للعلوم البط .61

   6819المؤتمر الدولى الثالث بكلية الطب البيطرى جامعة مدينة السادات أكتوبر  .66

 الدورات التدريبية: 

  عؤن "أخالقيؤات المهنؤة" مركؤز تنميؤة قؤدرات أعضؤاء هيئؤة التؤدريس و القيؤادات  6882/ 1/ 10-11دورة تدريبيؤة- 

FLDP .جامعة طنطا 

  التدريس الحديث" مركز تنمية قدرات أعضاء هيئؤة التؤدريس و القيؤادات  عن 6882/ 0/ 4-1دورة تدريبية"FLDP 

 جامعة طنطا. -

  عؤن "ادارة البحؤث العلمؤى" مركؤز تنميؤة قؤدرات أعضؤاء هيئؤة التؤدريس و القيؤادات  6881/ 1/ 08-60دورة تدريبية

FLDP - .جامعة طنطا 

  نميؤؤة قؤؤدرات أعضؤؤاء هيئؤؤة التؤؤدريس و القيؤؤادات عؤؤن "مهؤؤارات التفكيؤؤر" مركؤؤز ت 6881/ 4/ 68-10دورة تدريبيؤؤة

FLDP - .جامعة طنطا 

  عن "الجوانب المالية والقانونية فى األعمال الجامعية" مركز تنميؤة قؤدرات أعضؤاء  6889/ 7/ 61-19دورة تدريبية

 جامعة المنوفية. - FLDPهيئة التدريس و القيادات 

  التنافسية المحلية والعالميؤة" مركؤز تنميؤة قؤدرات أعضؤاء  عن "مشروعات البحوث 6889/ 4/ 60-61دورة تدريبية

 جامعة المنوفية. - FLDPهيئة التدريس و القيادات 

 عدد خمس دورات عن اللوائت والقياده لقادة .دورات إعداد القاده بمركز تدريب القاده األكاديميين بجامعة مدينة السادات

 6819كليات ومعاهد جامعة مدينة السادات عام 

 م كما يلى:6814الى  6818ك فى الندوات التاليه فى الفتره من شار 

 تاريخ اإلنعقاد مكان اإلنعقاد عنوان الندوات العلمية

 برنامج تدريب فى صحة الحيوان
كلية الطب البيطرى جامعة 

 مدينة السادات
1/4/6818 

 اليوم العالمى للحيوان
كلية الطب البيطرى جامعة 

 مدينة السادات
4/18/6818 

 بدائل المضادات الحيوية
 شركة الكوير مكس

 فندق طنطا
0/11/6818 

 كتابة المشاريع البحثية
كلية الطب البيطرى جامعة 

 مدينة السادات
6/16/6816 

 السالمة و الصحة المنزلية
كلية الطب البيطرى جامعة 

 مدينة السادات
11/16/6816 

 السل البقرى، التشخيص و العالج و طرق الوقاية
الطب البيطرى جامعة  كلية

 مدينة السادات
1/0/6810 

 معدات ونجر لتصنيع األعالف
 شركة دلتافيت سنتر

 فندق الفور سيزون
10/0/6814 

 أمراض نقص المناعة و االلتهاب الكبدى الفيروسى
كلية الطب البيطرى جامعة 

 مدينة السادات
68/0/6810 

 مشاكل األعالف فى مصر
 شركة دلتافيت سنتر

 روتل مطار القاهرةفندق أب
  1/116/6810 

 4/0/6814 شركة دلتافيت سنتر مشاكل الثروة الداجنة
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 فندق السالم

 أضافات األعالف بدائل المضادات الحيوية
 شركة دلتافيت سنتر

 فندق موفنبيق أكتوبر
9/9/6814 

 انفلونزا الخنازير الوضع الحالي وطرق الوقاية
كلية الطب البيطرى جامعة 

 اداتمدينة الس
16/6/6814 

 مرض األيبوال
كلية الطب البيطرى جامعة 

 مدينة السادات
6814/11/08 

 :شارك فى الدورات التدريبيه فى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعه كما يلى 

 اســــــــــــــــــــم الـــــــدورة التاريــــــــــــــــخ

 لعمليه التعليميه )دوره مكثفه(معايير الجوده فى ا 64-62/0/6814

 أدارة الوقت واألجتماعات )دوره مكثفه( 4-2/6/6814

 األداره الجامعيه )دوره مكثفه( 64-62/6/6814

 النشر العلمى )دوره مكثفه( 6/6814/ 17-10

 التخطيط األستيراتيجى )دوره مكثفه( 0-4/0/6814

 القيادهأكثر من عشرون دوره تدريبيه فى مجاالت الجوده و

 مجاالت الخبرة:

 Least cost rationsتركيب عالئق لجميع الحيوانات والدواجن واألسماك يدويا و باستخدام الكمبيوتر   -1

 إجراء التحليل الكيميائي للمواد  الغذائية والسموم الفطرية لعالئق الحيوانات والدواجن   -6

 انات األشراف على مزرعة الكلية وتركيب العالئق للحيو -4

 مشرف على المعمل المركزي لتحليل األعالف بالكلية  -2

 تطوير التعليم من خالل تقييم األداء و توكيد الجودة كونه عضو مجلس أدارة وحده الجوده والتطوير المستمر. -1

 مدرب لبرامج سالمة األغذيه واألعالف -7

 مهارى لمندوبى شركات األدويه وأضافات األعالفقيادى مدرب  -0

 دورات قياده( 18القدره المهاريه المدربه على القيادة وخاصة القيادة الجامعيه )أكثر من  -18

 لدراسات والنشرات العلمية المنشورة:ا

A.  6818الى  6882الفتره من: 

 19-11 صفحات (6-1)09( 6881السلوفاكية لعلم الحيوان ) -هضمية الدهون المحمية من الكر: في الماشية .1

ق منخفضة المحتوى من البروتين والمضاف إليها الليسين والميثيونين على أداء النمو ومواصفات تأثير تغذية عالئ " .6

  6889 -مايو 16-18 -جامعة كفر الشيت  –المؤتمر العلمي الثالث بكلية الطب البيطرى -"الذبيحة في كتاكيت التسمين

 .021-000صفحات 

مجلة المنوفية الطبية  - ن األحماض أألمينيه على أداء الكتاكيتتأثير حقن بيض أمهات البط المسكوفى المخصب بخليط م .0

 م.9688عام  - 16-1صفحة -(1) 1العدد  –البيطرية 
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معامل الهضم  -1تأثير تغذية عالئق تحتوى على دهون محمية على األيض الغذائي للنيتروجين في األبقار عالية ٳنتاج اللبن  .4

أ  – 6887ديسمبر  -4-6 –العلمي التاسع للجمعية المصرية ألمراض الماشية  المؤتمر - والبروتين الميكروبي في الكر:

 385.-392مصر –أسيوط 

المجلة التركية للعلوم البيطري والحيوانية  -حمى اللبن في األغنام األوسيمى نتيجة تغذيتها على عرو: بنجر السكر .2

  682-199صفحات  -(0)06العدد  –( 6880)

مجلة المنوفية الطبية  - على جيال تين حيواني على معدالت النمو واألداء المختلفة للبط المسكوفىتغذية عالئق تحتوى تأثير  .1

  610 -611صفحة  -( 6) 2العدد   –( 6880عام ) -البيطرية

مجلة كلية -(6889مايو ) 16-18-المؤتمر العلم الثالث -محاوالت لزيادة كفائه النمو وتحسين مواصفات الذبيحة في البط  .7

 ب البيطري بكفر الشيخالط

المجلة استغالل الجلوكوز واألحماض الدهنيه طويلة السلسلة في األبقار الحالبة التي تم تغذيتها على عليقه غنية بالدهن   .0

   425-460 -(11) 116(: 6882البيطرية األلمانية )

مؤتمر جمعية  في بالزما األبقار الحلوبتأثير إستبدال النشا بواسطة الدهون المحمية على مستوى األحماض أألمينيه الحرة  .9

 ألمانيا –( 180ملخص رقم )101(: صفحة  6886: نوفمبر )فيسيولوجيا التغذية

دراسات على الكربون الثالثة عشر في األيض الغذائي للجلوكوز في األبقار الحالبة والمغذاة على عليقه عاليؤة المحتؤوى مؤن  .18

  .6882عام  00د عد –مجلة علم الحيوان الدولية  - الدهون

B.   6814الى  6818الفتره من: 

( 6816المجلؤة الألماراتيؤه لألغذيؤه والزراعؤه ) "تأثير حقن البيض بفيتامين )هـ( و)ج( على أداء البط المسؤكوفى " -1

   .671-614(: صفحات 0مجلد ) :64عدد 

المؤؤؤتمر السؤؤادس عشؤؤر  "ن" تؤؤأثير تغذيؤؤة مسؤؤتويان مؤؤن الفيتيؤؤز البكتيؤؤرى والفطؤؤرى علؤؤى األداء فؤؤى بؤؤدارى التسؤؤمي -6

 .70: بيدجو:: بولندا: صفحه 6816سبتمبر  12الى  10للمنظمه األوروبيه للتغذيه البيطريه والمقارنه : من 

المجلؤؤه األماراتيؤؤه لألغذيؤؤه  " تؤؤأثير حقؤؤن البؤؤيض بمسؤؤتويان مؤؤن مخلؤؤوط أحمؤؤاض أمينيؤؤه علؤؤى أداء الؤؤبط المسؤؤكوفى" -0

 .12الى  20ت من ( صفحا1( مجلد )62( عدد)6810والزراعه )

 -6للنعؤؤاج المصؤؤرية و المهجنؤؤة بالفنلنديؤؤة فؤؤي  خؤؤر الحمؤؤل: ه إمؤؤداد زيؤؤت السؤؤمك و حقؤؤن السؤؤيلينيوم و فيتؤؤامين  " -4

 70 – 18صفحات  – 29( عدد 6810مجلة اسيوط الطبية البيطرية ) -" استجابة الحمالن

مجلؤؤة الدوليؤؤه لألبتكؤؤارات ال -"التسؤؤمين تؤؤأثير تغذيؤؤة عالئؤؤق تحتؤؤوى علؤؤى خلؤؤط دون نباتيؤؤه جافؤؤه علؤؤى أداء بؤؤدارى " -2

 628 – 644صفحات  (1( مجلد )0( العدد )4681الزراعيه والبحوث )

تغذيؤؤؤة األيزومالتوأوليجوسؤؤؤكاريدز علؤؤؤى أداء النمؤؤؤو ومواصؤؤؤفات الذبيحؤؤؤه واألسؤؤؤتجابه المناعيؤؤؤه لبؤؤؤدارى تؤؤؤأثير  " -1

 127 - 128حات ( صف1مجلد ) -0العدد  -( 6814مجلة الحديث فى الزراعه ) -"التسمين

تغذية بدارى التسمين على عالئق أحتوت على زيت نصف منقى أو زيت القلى على أداء نموهم ومواصفات تأثير  " -7

 490 – 496صفحات  (1( مجلد )0( العدد )4681مجلة الدوليه لألبتكارات الزراعيه والبحوث )ال - " زبيحتهم

للبردقؤؤو: والزعتؤؤر والتؤؤوم علؤؤى أداء النمؤؤو لبؤؤدارى التسؤؤمين التؤؤأثير الحيؤؤوى ألضؤؤافة خلؤؤيط مؤؤن الزيؤؤوت العطريؤؤه  " -0

 18/16/6814تم قبوله للنشر فى  -جلوبال فيتريناريا – "المصابه بالكوكسيديا
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سيلنيوم في  خر مدة الحمل علي أداء اناث الماعز عند الؤوالدة ه + " تأثير إضافة الدهون المحمية والحقن  بفيتامين  -9

المؤؤتمر العلمؤي الحؤادي عشؤر للجمعيؤة  -رة فى بعض سؤالالت المؤاعز المحليؤة فؤى مصؤر "ومعدل نفوق الجداء الصغي

 م6811عام  - 40 -07صفحات  -المصرية ألمراض الماشية 

مجلؤة أسؤيوط  -"تأثير استخدام انواع مختلفؤة مؤن الفرشؤة علؤي السؤلوكيات و األراحؤة و األداء فؤي بؤدارى التسؤمين" -18

 م6810عام  -10 - 9فحة ص -29العدد  –الطبية البيطرية 

مبروك عبد الؤدايم .اإلمداد الغذائى بفيتامين أ قبل الوالده يزيد من تحسن الحاله الصحيه للماعز وأداء وحيوية الحمالن -11

 18-1( 6812) 169مجلة أبحاث صغار المجترات  .و خالد جعفر ورجب درويش وحماده محبوب ومحمد هالل

والبريبيؤؤوتكعلى أداء النمؤو والتركيؤؤب الميكروبؤى للمسؤؤتقيم والحمايؤه مؤؤن  يوتؤكبوتؤأثير اإلمؤداد الغؤؤذائى خلؤيط مؤؤن البر -16

رضؤؤا تؤؤرابيس وخالؤؤد جعفؤؤر ومحمؤؤد السؤؤيد وعؤؤوض شؤؤحاته ومؤؤروه  .فؤؤى بؤؤدارى التسؤؤمين 870اإليشيريشؤؤيا كؤؤوالى 

 6810سبرنجر الطبيعه   .مجلة سبرنجر للعلوم.أحمد

( 6الحاليؤه عؤدد ) خالؤد جعفؤر مجلؤة البحؤوث البيطريؤه .يه المتاحؤهإنتاج األيزومالتوأوليجوسكاريدز مؤن المؤواد النشؤو -10

6819 

 عضوية الجمعيات المهنية والعلمية:

 عضو جمعية تغذية الحيوان بجامعة القاهرة -1

 عضو الجمعية المصرية ألمراض الماشية بأسيوط -6

 عضو مجلس حبوب العلف األمريكي بمصر -0

 جامعة المنوفية. -ة الطب البيطري بمدينة الساداتعضو الجمعية المصرية لتاريخ الطب البيطري بكلي -4

 عضو بالنقابة العامة لألطباء البيطريين. -2

 عضو جمعية أمل مصر لمربى الماشيه -1

رئيس الجامعه                                                                 التوقيع                                    

أحمد محمد بيومىأ.د.          د جعفر                                         خالد محمود محم د/  


