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انسيشة
انزاتيت

االسم بانعشبـــــً  :فتحى السيد إبراهيم سعد
إسـم انشـــهــــشة  :فتحى سعد
انعـــــمـــــــــــم  :أستاذ أمراض الدواجن المتفرغ –
كلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة

تـــاسيخ انمــيــــالد 1944/3/15 :
محــم اإلقــامـــــت  :غرب سوميد  6أكتوبر
انذيـــانــــــــــــت  :مـســلـــــــــم
انحانت اإلجتماعيــت  :متزوج ويعول
تهيفــــون سقـــــم 01221111611 :
********************

أوالً  -انحانت انعهميت :

بكالوريوس فى طب وجراحة الحيوان من جامعة القاىرة عام . 1966

إجتياز اإلمتحان التأىيمى لمدكتوراه من جامعة القاىرة عام . 1967

دكتوراه فى طب وجراحة الحيوان

.1970

– تخصص أمراض الدواجن – جامعة القاىرة مارس

ً  -انحانت انىظيفيت :
ثانيا
شغل وظيفة معيد ألمراض الدواجن بكمية الطب البيطرى

– جامعة القاىرة فى

شغل وظيفة مدرس ألمراض الدواجن بكمية الطب البيطرى

– جامعة القاىرة فى

.1966/6/14
.1972/3/8

شغل وظيفة أستاذ مساعد ألمراض الدواجن فى . 1977/3/30

شغل وظيفة أستاذ ألمراض الدواجن فى . 1982/4/21

شغل وظيفة رئيس مجمس قسم أمراض الدواجن إعتباراً من

. 1994/5/2

شغل و ظيفة وكيل كمية الطب البيطرى لشئون التعميم والطالب
من  1994/5/3وحتى . 1996/8/23

1992/12/1وحتى
– جامعة القاىرة اعتباراً

شغل وظيفة عميد كمية الطب البيطرى – جامعة القاىرة إعتباراً من  1996/8/24وحتى

.1998/9/26

شغل وظيفة نائب رئيس جامعة القاىرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البي

 1998/9/27وحتى . 1999/10/30

ئة منذ

شغل وظيفة محافظ الغربية من  1999/10/31وحتى . 2004/7/14

شغل وظيفة محافظ الجيزة من  2004/7/15حتى . 2008/4/16

شغل وظيفة محافظ  6اكتوبر من  2008/4/17حتى . 2011/4/15

يشغل وظيفة أستاذ أمراض الدواجن المتفرغ – كمية الطب البيطرى – جامعة القاىرة من

 2011/4/20حتى تاريخو .

ً – انخبشاث انعهميت:
ثانثا
لسيادتو عدد إثنين وستون بحثاً منشوراً فى الدوريات العممية المتخصصة العالمية
والمحمية.

أشرف سيادتو عمى خمسة وأربعون رسالة لمماجستير والدكتوراه فى مجال التخصص .

إشترك فى مناقشة ما يزيد عن خمسون رسالة ماجستير ودكتوراه فى مجال التخصص .
شغل موقع رئيس ىيئة تحرير المجمة العممية الدورية لكمية الطب البيطرى

القاىرة ()1998-1996

– جامعة

الباحث الرئيسى لعدد من المشروعات البحثية فى مجال التخصص فى مصر وخارجيا .

انمؤتمشاث انعهميت :
شارك فى العديد من المؤتمرات العممية العالمية والمحمية فى مجال التخصص ( أكثر من

خمسين مؤتمراً ) .
قام بزيارات عممية الى عديد من الجامعات ومعاىد البحوث فى ألمانيا
المجر – فرنسا – ىولندا – الواليات المتحدة األمريكية

– الدانمارك –

– األردن – المممكة العربية

السعودية – سلطنة ُعمان – تونس .
عمل مستشاراً فنياً لمعديد من المؤسسات اإلقتصادية العاممة فى مجال الدواجن فى مصر
والمنطقة العربية.

ً – عضىيت انهجان وانجمعياث انعهميت وانمشاكز
سابعا
انبحثيت ومجانس انجامعاث:
أمين المجنة العممية الدائمة ألمراض الدواجن واألسماك ( حتى يوليو عام . )1999
عضو المجنة الوزارية القومية لصحة الدواجن – وزارة الزراعة (من  )1974-1973ثــم
(من .)1987-1978
عضو المجنة اإلستشارية العميا لمدواجن بالييئة العامة لمخدمات البيطرية(حتى .)2006
نائب رئيس مجمس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية وعضو ىيئة المكتب بأكاديمية البحث
العممى والتكنولوجيا (حتى .)2008
رئيس شعبة صحة الحيوان والدواجن – المنبثقة من مجمس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية
– أكاديمية البحث العممى والتكنولوجيا (حتى .)2008
عضو فى لجان تحكيم جوائز الدولة التشجيعية – أكاديمية البحث العممى .
عضو الجمعية الطبية البيطرية المصرية .
عضو الجمعية البيطرية المصرية لمدواجن شغل مواقع سكرتير عام الجمعية  -امين صندوق
الجمعية – نائب رئيس مجمس االدارة ورئيس مجمس االدارة .
عضو الجمعية البيطرية العالمية لمدواجن حتى تاريخو .
انتخب عضواً شرفياً مدى الحياة لمجمعية البيطرية العالمية لمدواجن (.)2008
عضو مجمس إدارة الييئة القومية لإلستشعار عن ٌبعد حتى عام (.)2007-2005
عضو مجمس إدارة الشركة القابضة لممستحضرات الطبية واألمصال والمقاحات حتى (-2004
)2006
عضو بالمجنة الوزارية القومية لمواجية أنفمون از الطيور (.)2011-2006
رئيس المجنة الفنية بوزارة الزراعة لمواجية أنفمون از الطيور (.)2008-2006
عضو مجمس جامعة طنطا (.)2004-2000
عضو مجمس جامعة  6أكتوبر (.)2011-2008
عضو مجمس جامعة األىرام الكندية (.)2011-2008
عضو فى مجمس أمناء جامعة سيناء ( 2008وحتى تاريخو).

ً نشئيس جامعت انقاهشة  -شغم
ً – خالل عمهه نائبا
خامسا
انمىاقع األتيت :
نائب رئيس مجمس إدارة مركز جامعة القاىرة لمتعميم المفتوح .
نائب رئيس مجمس إدارة مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى – جامعة القاىرة .
نائب رئيس مجمس إدارة مركز الدراسات المستقبمية – جامعة القاىرة .
نائب رئيس مجمس إدارة مركز البحوث والدراسات البيئية – جامعة القاىرة .
نائب رئيس مجمس إدارة مركز الحساب العممى – جامعة القاىرة .
نائب رئيس مجمس إدارة مركز الحد من المخاطر البيئية – جامعة القاىرة .
نائب رئيس مجمس إدارة مركز المغات األجنبية – جامعة القاىرة .
نائب رئيس مجمس إدارة مركز المغة العربية – جامعة القاىرة .
رئيس مجمس إدارة مركز جامعة القاىرة لمطباعة والنشر .

رئيس مجمس إدارة وحدة دار الضيافة – ومركز مؤتمرات جامعة القاىرة .
رئيس مجمس إدارة مركز خدمة المجتمع – جامعة القاىرة .
ً – انعمم خاسج مصش :
سادسا
– 1974
عمل خبي ارً بوزارة الزراعة والمياه – المممكة العربية السعودية فى الفترة من
.1978
عمل أستاذاً ألمراض الدواجن بجامعة الممك فيصل – المممكة العربية السعودية فى الفترة
من (. )1991 – 1987
*******

