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 الذاتَت السَرة
 

 

 أ.د/ شوقي عبد الهادي محمود عبد الجواد : االســـــــــــــــــــــــــــــــم 

 م30/12/1962 : الميــــــــالد  خــــاريـــت

 كفر الشَخ -سَذى سبلن   –هٌشأة عببش  : الدــــــــــة الميـــــــــجه

 هصرً هسلن. : ةـــاوـــالدي الجىسيـة

 أوالد 3+هتسوج  : ةــــة االجتماعيـــلحالا

 م7/1987/ 4 : هــــــــاريخ التعييــت

 الطالةالتعلَن ووكَل  الكلَت لشئوى  : ةـــــــة الحاليــالوظيف

  -  46شرررا    - ) و( بررررج -الوحررربنبَي الارررذهب  أبرررراج : مـــــــوان الدائـــــالعى

 هحبفظت كفر الشَخ

 ةالمؤهالت الدراسي:   

 جامعة اإلسكندرية.  -م جيد جدا 1986بكالوريوس العموم الطبية البيطرية دور مايو  -1

 فرع بنها.  -جامعة الزقازيق  -م 1990( بتاريخ فسيولوجياماجستير العموم الطبية البيطرية ) -2

 فرع بنها.   -الزقازيقجامعة  -م15/9/1994(  بتاريخ فسيولوجيادكتوراه الفمسفة في العموم الطبية البيطرية) -3

 التدرج الوظيفي: 

 .1987فرع بنها -جامعة الزقازيق -بكمية الطب البيطري بمشتهرالفسيولوجيا بقسم  االفسيولوجي معيد -1

 م.1992-1990-فرع بنها -بكمية الطب البيطري بمشتهرالفسيولوجيا بقسم  الفسيولوجيامدرس مساعد  -2

 .1992نبكمية الطب البيطري بكفر الشيخ جامعة طنطا اعتبارا مالفسيولوجيا بقسم  الفسيولوجيامدرس مساعد  -3

 م.28/3/1995بذات القسم والكمية اعتبارا من  الفسيولوجيامدرس  -4

 م. 29/4/2000بذات القسم والكمية اعتبارا من  الفسيولوجياأستاذ مساعد  -5

 .م  30/5/2005بذات القسم والكمية اعتبارا من  الفسيولوجياأستاذ  -6

 .م6/10/2010م وحتى 27/9/2007  بكفر الشيخ اعتبارا من – بكمية الطب البيطري رئيس قسم الفسيولوجيا -7

 .7/10/2012وحتى   م7/10/2010وكيل  الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارًا من  -8

كلية الطب 

 البيطري
 قسم الفسيولوجيا
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 .ىأالوحتي   م7/10/2012وكَل  الكلَت لشئوى الطالة اعتببناً هي  -9

 م.2015-2013 الجبهعٌللعبم  علي قسن تٌوَت الثروة الحَواًَت ببلكلَت هشرفبً  -10
 

 الخبرات: 

 بكمية الطب البيطري بكفر الشيخ منذ افتتاح الكمية  الفسيولوجيإنشاء و تجهيز قسم  فيالمساهمة   -1

 .2008/2009بجامعة كفر الشيخ    مستشار لجنة االسر لألنشطة الطالبية -2

 .2000ر لمعهد العموم البيولوجية )المانيا( فى مجال التخصصأستاذ زائ -3

 م.2000حاصل عمى جائزة جامعة طنطا التشجيعية -4

ولدددا  بجمهوريددة مصددر العربيددة  لدددا المركددز القددومى لتنميددة قدددرات اعلدداء هيئددة التدددريس معتمددد مشددارك مدددرب -5
 جامعة كفر الشيخ .

 بالكمية سمرحمة البكالوريو لطالب مادة الفسيولوجيا  تدريس  -6

 دكتوراه(. -التدريس لطالب الدراسات العميا و اإلشراف عمى الرسائل العممية )ماجستير -7

 .التدريس لطالب الدراسات العميا بكمية التربية النوعية بطنطا -8

جامعددة قندداة  جامعددة الزقددازيق و و  جامعددة االسددكندرية –الطددب البيطددري التدددريس لطددالب الدراسددات العميددا بكميددة  -9
 السويس.

 .دوليًا( محميًا وبحثًا  29) عدد  األبحاث المختمفة في مجال التخصصنشر  -10

 المشاركة في القوافل البيطرية ومعسكرات خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقيام بتدريب الطالب. -11

 م.2005-1992رائد لجنة الجوالة  -12

  .لطالب الكمية الفسيولوجيالمادة  عممية مراجعكتابة  -13

دراسددة الذاتيددة وتوصدديف البرنددامر والمقددررات لمددادة الفسدديولوجيا لكميددة الطددب البيطددرا جامعددة عمددل الالمشدداركة فددى  -14
 .وحتى اآلن 2009ر الشيخ لمعام الدراسى جامعة كف لكمية الطب البيطرا و 2006 /2005طنطا, لمعام الدراسى 

اب والهيئة العامة لالستعالمات عمدى مراكز الشبوأنفمونزا الخنازير ب القاء محالرات لمتوعية بأمراض انفمونزا الطيور -15
 .لمتأمين الصحى مستوي المحافظة وكذلك لالطباء والعاممين بمستشفى العبور

 م2010 مشتركة برنامر قناة  لمتحقق من تقدم طالب فيباليابان  جيفو  أستاذ زائر لجامعة -16

 .ومدد اخرا م2011ديسمبر13-23القيام بعمل عميد) مفولَا من عميد الكمية (  خالل المدة من  الى  ومن  -17

 م.2011الترشيح لشغل وظيفة نائب رئيس جامعة لشؤن التعميم والطالب  -18

 .الصيدلة جامعة كفر الشيخ بكمية مرحمة البكالوريوسالتدريس لطالب  -19

الرذعن الفٌري والوتببعرت برةدانة  قفرٍر لدمن  بالدعم الفنى لمركز لمان الجودة واالعتماد جامعدة دمنهدور المشاركة -20

 روعبث بوزانة التعلَن العبليالوش
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 م.2014-2013لمسدفر الدى مهمدات عمميدة ين لمدنح البندك االسدالمى بتحكديم ابحداث المتفدوقين المتقددم القيدام -21

المؤتمرات العلمية:  
 م. 1997الرابع والعشرين  العربي البيطريمؤتمر الطب  -1

 م. 2001أكتوبر  و الثالث فى1999كمية الطب البيطري ببني سويف في أكتوبر  -المؤتمر العممي األول   -2

 م.2009مايو م  8-6  والثالثم 2003مايو م  8-6بكفر الشيخ  البيطريلكمية الطب   األول العمميالمؤتمر  -3

 .حتى اآلنسنويًا  و م2003 منذ العموم الفسيولوجية و تطبيقاتها  ةمؤتمرات جمعي -4

 م2004المانيا-مؤتمر التعاون االوروبى لنقل االجنة -5

 22-17السدددعودية  –: اسدددتدامة انتددداج وتربيدددة االبدددل جامعدددة الممدددك فيصدددل العممدددى العدددالمى بعندددوان المدددؤتمر -6
 .2013فبراير

 وورش العملالدورات التدريبية: 

  لإليددددزو الخدددط السددداخن  اإلرشدددادوتوعيدددة شدددباب الجامعدددات بمركدددز  اإليددددزحمقدددة عمدددل عدددن مكافحدددة  .1
 م.1997 بإمبابة

 مكاجيل(. –مصر  بين كندا الزراعيرنامر التعاون كمبيوتر بمشروع سيمارب )ب اتدور  .2

هددات الحيثددة فددي التدددريس اومنها)االتج والجددودة العدداليالعديددد مددن ورش العمددل ودورات تطددوير التعمدديم  .3
الجواندددددددب -2004الجامعدددددددة والمجتمدددددددع-2004المهدددددددارات االداريدددددددة-2004العدددددددرض الفعدددددددال-2004

 .(  2006الساعات المعتمدة-2005القانونية

 .م2005طنطا بجامعة ولع نظام لمجودة فيورش عمل  .4

اجتياز دورة تدريب المدربين فى مشروع تنمية قدرات أعلاء هيئة التدريس والقيادات  .5

TOT1(faculty developer-class C (27-30  م.2007يناير 

 .م8200اجتياز الدورة التكممية األولى إلعداد المدربين لالعتماد الدولي اغسطس .6

 م.27/5/2010-25االرشاد االكاديمى و دعم الطالب اجتياز دورة دورة  .7

 م.19/8/2010-15التقييم الذاتى لمؤسسات التعميم العالى  اجتياز دورة دورة .8

الدددورة التدريبيددة عددن رسددم مسددتقيل طددالب الجامعددات التابعددة لمتمددبس والمممولددة مددن االتحدداد االوروبددى  .9
 2014يناير 11-8لبنان  –والتى عقدت فى بيروت 

 الجمعيات والمشروعات:عضوية 

 جمعية العموم الفسيولوجية و تطبيقاتها بجمهورية مصر العربية.مجمس إدارة  علو .1

 علو نادا أعلاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ وجامعة طنطا. .2

  وحتى اآلن. 2008علو مجمس امناء التربية والتعميم لمحافظة كفر الشيخ منذ  .3
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 بالكمية.وحدة لمان الجودة مجمس ادارة علو  .4

 علو مجمس ادارة مركز الخدمة العامة بالكمية. .5

 علو مجمس ادارة مشروع السى كا ب بالكمية. .6

 علو مجمس ادارة معمل تحميل امراض الدواجن واالسماك و الحيوانات بالكمية. .7

 جمس ادارة فريق الكمية لتاهيمها لالعتماد من هيئة لمان الجودة واالعتماد.معلو  .8

 

 جامعية :عضوية اللجان ال 
 

 شئون الطالب بالكمية. و العالقات الثقافيةو  علو لجنة الدراسات العميا -
 علو مجمس القسم و الكمية -
 رئيس لجنة شئون خدمة المجتمع بالكمية -
 علولجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة. -
 رئيس لجنة شئون التعميم والطالب بالكمية. -
 الطالب  بالجامعة.علولجنة شئون التعميم و  -
 علو هجمس ادارة المدن الجامعية بالجامعة. -
 

 

: عضوية اللجان القومية 

  قطبع الذناسبث البَطرٍت تخصص الفسَولوجَب. –هحكن ضوي لجٌت ترقَت  االسبتذة و االسبتذة الوسبعذوى 

  2015-2013الفسَولوجَب قطبع الذناسبث البَطرٍت تخصص  –عضو لجٌت ترقَت  االسبتذة و االسبتذة الوسبعذوى 
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fertility and hatchability ratio in Japanese quail. 

         Mansoura,Vet.Med.J.Vol.V,No.1:73-87. 
 

16- Abdel-Azeez, A.A., Mahmoud, S.A. and. Saad, M.F. (2003): 
Effect of different stress conditions on immuno oxidant pattern in rats.   

          Egypt.J.Basic and appl. Physiol., 2 (1) 11-22. 
 

17- Shawky Mahmoud and Magda Amer (2004): 
Effect   of short-term injection of fish oil emulsion on lipograms, lipoprotein lipase, 

apolipoprotein-a, glucose and insulin in male Newzaeland rabbits. 

          Egypt. J. Basic and Appl. Physiol., 1(1): 1-15. 

18- -Azza. M. El- kattawy and Shawky A.  Mahmoud. (2003): 
Effect of Feldene and Voltaren adminstration on some biochemical indices and 

humoral immunological profile in artificialy infamed female rats  

            Kafr El-Sheikh Vet. Med. J. Vol. 1 No. 2 , (157-166) 
 

19- Zein Shaban,  Samir El-Shazly,  Shawky Abdelhady, Ibrahim Fattouh,    

Kaampwe  Muzandu, Mayumi Ishizuka , Kazuhiro Kimura, Akio Kazusaka 

and  Shoichi Fujita .(2004): 
          Down regulation of hepatic PPARα function by AhR ligand. 

           J.Vet.Med.Sci.66(11):1377-1386. 
           (Published monthly by the Japanease Society of Veterinary Science) هٌشون في الَبببى  

 

20-Omara M.E, Mahmoud S.A and SaadM.F. (2005): 
Effect of l.  Tyrosine on productive and reproductive performance of female newzealand 

rabbits 

          Vet.Metl.J.,Giza. Vol.53, No.2. 381-394. 
 

 



Prof.dr.Shawky Mahmoud 

Mobile: +2 010010077923       Fax: +2 047 3231311                               smahmoud@vet.kfs.edu.eg          mail:  -e 

 

          smahmoud@daad-alumni.de 

21- Hassan I. F., Nemetallah B.R., Mahmoud S.A., Saad M.F.  and Abo-Eloyoun S.A 

(2004):   

 
Effect of artificial molting and l. Tyrosine on egg production as indicated by hormone 

receptor binding in layer 

          Alex.j.vet.science. vol. 22 no 1 
 

22- Mahmoud S.A, Saad M.F Azab M.E and Eman El-Sokary(2005): 
          Some physiological differences between domestic and wild quails 

          Egypt. J. Basic and Appl. Physiol., 1(1): 1-15. 
 

23- Mahmoud S.A,Saad M.F and Atta, M.Sh(2008): 

         Physiological studies on the effect of some stressors on Immuno-Reproductive pattern of     

newzealand rabbit bucks.             

     Sixth scientific conference. Taba,5-8 november,106-188 

 

24-Azza M.Elkattawy, Khalid A.kahilo, Shawky Mahmoud (2009): 
  Effect of boiled cottonseed oil on lipid profile antioxidants and immunoglobulin (IgE) in the 

sera of rats. 

           Kafrelsheikh, vet, Med. Third scientific congress 10-12may,(932-946) 
 

25- El-kon, I.I; Heleil, B. and Mahmoud, S.A (2011) 

Effect of age and season on the testicular sperm reserve and testosterone profile in camel 

(camelus dromedaries)                                           

        Anim. Reprod, v.8, n.3/4, p.68-72, Jul. /Dec 
 

Shawky MahmoudMustafa Shukry Moursy Atta,  Yoko Hirata, Hideko Yamamoto, -26 

Kentaro Oh-hashi and Kazutoshi Kiuchi1 (2011): 

Chloroquine inhibit glutamate-induced of neural cell line by reducing reactive oxygen species 

through sigma-1 receptor 

          Journal of Neurochemistry 119, 839–847. (USA). 
 

27- Zein Shaban Ibrahim, Mohamed Mohamed Ahamed, Mustafa Shukry, Shawky Mahmoud and 

Mayumi Ishizuka (2013): 

Constitutive androstane receptor dependent and independent modulation of cyp3a2, cyp1a2 by 

phenobarbital and fibrate in rats’ liver 

         American Journal of Biochemistry and Biotechnology 9 (3): 272-281 
 
 
 
28- Shawky Mahmoud, Mostafa Shukry and Michel Saad (2013): 

Lymphocytic proliferation and interleukin-2 production in chickens 

supplemented with growth promoters  

Res. Opin. Anim. Vet. Sci., 3(3), 68-72. 
 

29- Shawky Mahmoud and Mohamed Azab (2014): 



Prof.dr.Shawky Mahmoud 

Mobile: +2 010010077923       Fax: +2 047 3231311                               smahmoud@vet.kfs.edu.eg          mail:  -e 

 

          smahmoud@daad-alumni.de 

  Regulation of glucose level during late pregnancy and onset of lactation in Egyptian female 
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