
 

 السيرة الذاتيه المختصرة

1-Basic information    1- البيانات االساسية 

 
 

 
 
 

Full name in 

English: 

Mohamed Hussein 

Ali El-Daharawy 
 االسم باللغة العربية محمد حسين على الدهراوى

Scientific 

qualifications: 

-B.V.Sc 

-M.V.Sc 

-Ph.D.  

بكالوريوس العلوم الطبية  البيطرية  -  
ماجستير العلوم الطبية البيطرية -  
دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية  -

  البيطرية
 

 المؤهالت العلمية

Current position: Professor and head 

of the department of 

Veterinary Surgery, 

Anesthesiology and 

Radiology 

الجراحـة والتخدير  ورئيس قسم أستــاذ
 واألشعـة  

 الوظيفة الحالية

Speciality: 

(±100 word) 

Veterinary Surgery, 

Anesthesiology and 

Radiology 

الجراحة والتخدير واألشعة  مجال التميز البحثى  
ال )والتخصص الدقيق 

 (كلمة 011يزيد عن 
Contact 

information: 

Mobile phone: 
0020-122 4220092      

Email: 
mohamedeldaharawy@yaho

o.com 

 

2-scientific 
achievements:  

االنجازات العلمية -2     

ORCID No.  

 البحوث المحلية 24  

 
 

2 
 

  scopus البحوث على 

3-patents    3- براءات االختراع  

Granted patent(s) 
Title of patent: 
No. of patent: 

 Submitted 
patent(s): 
Title of patent: 
No. of patent: 

 

4-spervisions    4- قائمة الرسائل التى
 اشرف عليها

  

 عدد رسائل الماجستير 4 عدد رسائل الدكتوراة 5

- 
 

 - الجهة الداعمة
 

المشاريع البحثية  -5
(projects) 

 

 

 

mailto:mohamedeldaharawy@yahoo.com
mailto:mohamedeldaharawy@yahoo.com


 

 السيرة الذاتيه المختصرة

1-Basic information    1- البيانات االساسية 

 
 
 
 
 

Full name in 

English: 

Ibrahim Hussein  

Ahmed 
 االسم باللغة العربية إبراهيم حسين احمــــــــد عـــــوض

Scientific 

qualifications: 

-B.V.Sc 

-M.V.Sc 

-Ph.D.  

بكالوريوس العلوم الطبية  البيطرية  -  
ماجستير العلوم الطبية البيطرية -  
دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية  -

  البيطرية
 

 المؤهالت العلمية

Current position: Professor of 

Veterinary Surgery, 

Anesthesiology and 

Radiology 

أستــاذ الجراحـة والتخدير واألشعـة  
 المتفرغ

 الوظيفة الحالية

Speciality: 

(±100 word) 

Veterinary Surgery, 

Anesthesiology and 

Radiology 

الجراحة والتخدير واألشعة  مجال التميز البحثى  
ال )والتخصص الدقيق 

 (كلمة 011يزيد عن 
Contact 

information: 

Mobile phone: 

002/01005144873 
Email: 
Ibrahim_awad@vet.suez.edu.e

g 

 

2-scientific 
achievements:  

االنجازات العلمية -2     

ORCID No.  

 البحوث المحلية 114  

  scopus البحوث على  2  

3-patents    3- براءات االختراع  

Granted patent(s) 
Title of patent: 
No. of patent: 

- 

Submitted 
patent(s): 
Title of patent: 
No. of patent: 

- 

4-spervisions    4- قائمة الرسائل التى
 اشرف عليها

  

 عدد رسائل الماجستير 20 عدد رسائل الدكتوراة 19

- 
المشاريع البحثية  -5 2 الجهة الداعمة

(projects) 

 

 

 

 



 

 

 السيرة الذاتيه المختصرة

1-Basic information    1- البيانات االساسية 

 
 
 
 
 

Full name in 

English: 

Mohammed Hassan 

Shekidef 
 االسم باللغة العربية محمد حسن على شقـــيدف

Scientific 

qualifications: 

-B.V.Sc 

-M.V.Sc 

-Ph.D.  

بكالوريوس العلوم الطبية  البيطرية  -  
ماجستير العلوم الطبية البيطرية -  
دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية  -

  البيطرية
 

 المؤهالت العلمية

Current position: -Vice President for 

Education and 

Student Affairs 

-Professor of 

Veterinary Surgery, 

Anesthesiology and 

Radiology 

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  -
 والطالب

 -   أستــاذ الجراحـة والتخدير واألشعـة
 
 

 الحاليةالوظيفة 

Speciality: 

(±100 word) 

Veterinary Surgery, 

Anesthesiology and 

Radiology 

الجراحة والتخدير واألشعة  مجال التميز البحثى  
ال )والتخصص الدقيق 

 (كلمة 011يزيد عن 
Contact 

information: 

Mobile phone: 
0020-122 4726688 

Email: 
shekidef77@vet.suez.edu.eg 

 

2-scientific 
achievements:  

االنجازات العلمية -2     

ORCID No.  

 البحوث المحلية 20  

  scopus البحوث على  6  

3-patents    3- براءات االختراع  

Granted patent(s) 
Title of patent: 
No. of patent: 

- 

Submitted 
patent(s): 
Title of patent: 
No. of patent: 

- 

4-spervisions    4- قائمة الرسائل التى
 اشرف عليها

  

 عدد رسائل الماجستير 4 عدد رسائل الدكتوراة 1

- 
 الجهة الداعمة

- 
المشاريع البحثية  -5

(projects) 

 

 



 

 السيرة الذاتيه المختصرة

1-Basic information    1- البيانات االساسية 

 

 
 
 
 

Full name in 

English: 

Mohsen Mohamed 

Hassan Moustafa 

Zaghlol 

مصطفى زغلول محسن محمد حسن  االسم باللغة العربية   

Scientific 

qualifications: 

-B.V.Sc 

-M.V.Sc 

-Ph.D.  

بكالوريوس العلوم الطبية  البيطرية  -  
ماجستير العلوم الطبية البيطرية -  
دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية  -

  البيطرية
 

 المؤهالت العلمية

Current position: Professor of 

Veterinary Surgery, 

Anesthesiology and 

Radiology 

 الوظيفة الحالية أستــاذ الجراحـة والتخدير واألشعـة  

Speciality: 

(±100 word) 

Veterinary Surgery, 

Anesthesiology and 

Radiology 

الجراحة والتخدير واألشعة  مجال التميز البحثى  
ال )والتخصص الدقيق 

 (كلمة 011يزيد عن 
Contact 

information: 

Mobile phone:  

01000 928 938 

Email: 
dr_zaghlol68@yahoo.com  

 

2-scientific 
achievements:  

االنجازات العلمية -2     

ORCID No.  

 البحوث المحلية 25  

 - 
 

- 
 

  scopus البحوث على 

3-patents    3- براءات االختراع  

Granted patent(s) 
Title of patent: 
No. of patent: 

- 
 

Submitted 
patent(s): 
Title of patent: 
No. of patent: 

- 
 

4-spervisions    4- قائمة الرسائل التى
 اشرف عليها

  

الدكتوراةعدد رسائل  3  عدد رسائل الماجستير 2 

- 
 

 - الجهة الداعمة
 

المشاريع البحثية  -5
(projects) 

 

 

 

mailto:dr_zaghlol68@yahoo.com


 

 السيرة الذاتيه المختصرة

1-Basic information    1- البيانات االساسية 

 

 
 
 
 

Full name in 

English: 

Mohammed Abdullah 

Mohammed Hassan 

Hashem 

عبدهللا محمد حسن هاشممحمد   االسم باللغة العربية 

Scientific 

qualifications: 

-B.V.Sc 

-M.V.Sc 

-Ph.D.  

بكالوريوس العلوم الطبية  البيطرية  -  
ماجستير العلوم الطبية البيطرية -  
دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية  -

  البيطرية
 

 المؤهالت العلمية

Current 

position: 

Lecturer of Veterinary 

Surgery, 

Anesthesiology and 

Radiology 

الجراحـة والتخدير واألشعـة   مدرس  الوظيفة الحالية 

Speciality: 

(±100 word) 

Veterinary Surgery, 

Anesthesiology and 

Radiology 

الجراحة والتخدير واألشعة  مجال التميز البحثى  
ال )والتخصص الدقيق 

 (كلمة 011يزيد عن 
Contact 

information: 

Mobile phone:  
0020-100 2732531      

Email: 
dr.mohamed_hashem@yahoo.

com 

 

2-scientific 
achievements:  

االنجازات العلمية -2     

ORCID No.  

 البحوث المحلية 3   

  scopus البحوث على  - - 

3-patents    3- براءات االختراع  

Granted patent(s) 
Title of patent: 
No. of patent: 

- 

Submitted 
patent(s): 
Title of patent: 
No. of patent: 

- 

4-spervisions    4- قائمة الرسائل التى
 اشرف عليها

  

 عدد رسائل الماجستير 4 عدد رسائل الدكتوراة 1

- 
الداعمةالجهة   

- 
المشاريع البحثية  -5

(projects) 

 

 

 

mailto:dr.mohamed_hashem@yahoo.com
mailto:dr.mohamed_hashem@yahoo.com


 

 السيرة الذاتيه المختصرة

1-Basic information    1- البيانات االساسية 

 
 

 
 
 

Full name in 

English: 

Mahmoud Fathy 

Ahmed Aly 
 االسم باللغة العربية محمود فتحي أحمد علي عيســي

Scientific 

qualifications: 

-B.V.Sc 

-M.V.Sc 

-Ph.D.  

بكالوريوس العلوم الطبية  البيطرية  -  
ماجستير العلوم الطبية البيطرية -  
دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية  -

  البيطرية
 

 المؤهالت العلمية

Current position: Lecturer  of 

Veterinary Surgery, 

Anesthesiology and 

Radiology 

الجراحـة والتخدير واألشعـة   مدرس  الوظيفة الحالية 

Speciality: 

(±100 word) 

Veterinary Surgery, 

Anesthesiology and 

Radiology 

الجراحة والتخدير واألشعة  مجال التميز البحثى  
ال )والتخصص الدقيق 

 (كلمة 011يزيد عن 
Contact 

information: 

Mobile phone:  

0020-01064410606      
Email: 
mahmoud_ali@vet.suez.edu.e

g 

 

2-scientific 
achievements:  

االنجازات العلمية -2     

ORCID No.  

 البحوث المحلية 2  

  scopus البحوث على  12  

3-patents    3- براءات االختراع  

Granted patent(s) 
Title of patent: 
No. of patent: 

- 
 

Submitted 
patent(s): 
Title of patent: 
No. of patent: 

- 
 

4-spervisions    4- قائمة الرسائل التى
 اشرف عليها

  

- 
 

 - عدد رسائل الدكتوراة
 

 عدد رسائل الماجستير

- 
 

 - الجهة الداعمة
 

المشاريع البحثية  -5
(projects) 

 

 

 



 

 السيرة الذاتيه المختصرة

1-Basic information    1- البيانات االساسية 

 

 
 
 
 

Full name in 

English: 

Saad Lotfy Saad 

Ibraheem 
 االسم باللغة العربية سعد لطفي سعد ابراهيم

Scientific 

qualifications: 

-B.V.Sc 

  
بكالوريوس العلوم الطبية  البيطرية  -  
 

 المؤهالت العلمية

Current position: Demonstrator  of 

Veterinary Surgery, 

Anesthesiology and 

Radiology 

الجراحـة والتخدير واألشعـة   معيد  الوظيفة الحالية 

Speciality: 

(±100 word) 

Veterinary Surgery, 

Anesthesiology and 

Radiology 

الجراحة والتخدير واألشعة  مجال التميز البحثى  
ال )والتخصص الدقيق 

 (كلمة 011يزيد عن 
Contact 

information: 

Mobile phone: 

01091651792 
Email:  
Saadlotfy6@gmail.com 

 

2-scientific 
achievements:  

االنجازات العلمية -2     

ORCID No.  

 البحوث المحلية   

  scopus البحوث على    

3-patents    3- براءات االختراع  

Granted patent(s) 
Title of patent: 
No. of patent: 

 Submitted 
patent(s): 
Title of patent: 
No. of patent: 

 

4-spervisions    4- قائمة الرسائل التى
 اشرف عليها

  

 عدد رسائل الماجستير  عدد رسائل الدكتوراة 

المشاريع البحثية  -5  الجهة الداعمة 
(projects) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


