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 سيرة ذاتية 

 .الخطيب يسرى جعفر إبراهيم/  اإلسم

 .0711-4-01/  تاريخ الميالد

 .متزوج/ الحالة الزوجية 

 (.محمد و أحمد)اثنين / عـــــدد األوالد 

 .  مسلم/ الديـــــــــــانة  

 .عطفة أباظة 6 –يوليو  32ش  –سيدى سالم  –كفر الشيخ / عنوان المراسلة 

: اليابان –  11310114010761 – 11310000677112: مصر/ تليفون خاص 

11207102202611 . 

 com.yahoo@alkhateibyg/  بريد إلكتروني 

 .أبحاث األحياء المائية/ التخصص العام 

 .باثولوجيا أسماك/ التخصص الدقيق 

 .3101-6-21اعتباراً من ث بالمركز القومى للبحوباحث / الوظيفة الحالية

 :المؤهالت الدراسية

بتقدير جيد من كلية الطب البيطرى بكفرالشيخ  3111البكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية دور مايو  -0

 جامعة طنطا –

 من كلية الطب 3110-01-36الماجيستير فى العلوم الطبية البيطرية تخصص الباثولوجيا بتاريخ  -3

 ة اإلسكندريةجامع –البيطرى 

التأثير الباثولوجى و الباثولوجى اإلكلينيكى للكاربوفيوران و اإلديفينفوس على البلطى النيلى و : "بعنوان

 ".البلطى وحيد الجنس

"Pathologic and Clinicopathologic Effect of Carbofuran and Edifenphos on Nile 

tilapia and Monosex Tilapia." 

من كلية الطب  3101-4-00سفة في العلوم الطبية البيطرية تخصص الباثولوجيا بتاريخ دكتوراة الفل -2

 جامعة اإلسكندرية –البيطرى 

mailto:alkhateibyg@yahoo.com
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التأثير الباثولوجى للعدوى اإلصطناعية لبعض الفيروسات التابعة لجنس الرابدوفيروس فى أسماك : "بعنوان

 ".المياه العذبة المستزرعة

"Pathologic Effect of Rhabdoviruses on Cultured Freshwater Fishes." 

 

 :التدرج الوظيفى

طري ثالث بمعهد بحوث صحة الحيوان طبيب بي 3113-6-0و حتى  3110-1-0اعتباراً من  -0

 .بمركزالبحوث الزراعية

 مساعد باحث 3110-00-31و حتى  3113-6-31تاريخ التعيين و استلم  3113-0-07اعتباراً من  -3

 ء المائية بالمركزبقسم بحوث األحيا

 .باحث مساعد بقسم بحوث األحياء المائية بالمركز 3111-00-30و حتى  3110-00-30اعتباراً من  -2

فى معمل الباثولوجيا الحيوية دراسية الى اليابان  بعثة 3117-00-32و حتى  3111-00-33اعتباراً من  -4

 3117-00-34 فى و عاد و استلم العمل( زائر كباحث) فى كلية العلوم الحيوية بجامعة هيروشيما لألسماك 

 .باحث مساعد بقسم بحوث األحياء المائية بالمركز 3101-6-37و حتى 

 .و حتى تاريخه باحث بقسم بحوث األحياء المائية بالمركز 3101-6-21اعتباراً من  -0

 :المهمات العلمية

السمكى المتكامل فى جنوب شرق آسيا  لدراسة أساليب االستزراعمهمة علمية الى الصين لمدة شهرين  -0

 Asia-Pacific Regional Research and Training Centre – (FFRC)" للدول األفريقية 

Integrated Fish Farming for African Countries.  " 7-0و حتى  3116-1-0اعتباراً من-

3116 

 ScanBalt "سمكى فى منطقة بحر البلطيق لدراسة أحدث أساليب اإلستزراع ال مهمة علمية الى المانيا - -3

Academy Summer School - “New Developments and Perspectives in Aquaculture  

 .3101-7-02و حتى  3101-7-6اعتباراً من 

) فى كلية العلوم الحيوية بجامعة هيروشيما لألسماك فى معمل الباثولوجيا الحيوية  اليابان مهمة علمية الى -2

 STDF  "Development of oral vaccination against viralتبعاً لمشروع الـ  (حث زائركبا

nervous necrosis (betanodavirus infection) of cultured marine fish with the aid of 

extracts of natural product  " 3104-0-20و حتى  3102-7-31اعتباراً من . 

 :يةمؤتمرات الدولال
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 .3112يونيه  01-2و مشارك بمؤتمر التعاون الدولى العلمى األول بين مصر و اليابان منظم  -

مشارك بدون بحث فى فعاليات المؤتمر الدولى الرابع للثروة الحيوانية فى الشرق األوسط و  -

 .3100أكتوبر  0-2شمال إفريقيا فى الفترة من 

 :خبرات العمليةلالدورات التدريبية و ا

ن تدريبيتين متتاليتين  تابعتين لالتحاد األوروبى و رئاسة مجلس الوزراء بأسلوب المشاركة بدورتي -0

 Distance Learningالتعليم عن بعد لتعزيز جودة البحث العلمى وإدارة المشاريع البحثية 

workshop -" Knowledge Innovation Practitioner " &"Knowledge Innovation 

Strategy Deployment" (3110-3116). 

تدريس مادة صحة و أمراض األسماك كمحاضر منتدب بكلية الطب البيطرى جامعة دمنهور لمدة  -3

 (.3102 – 3101) ثالث سنوات

 00-00المشاركة بتدريب طلبة كلية العلوم بمركز التدريب بالمركز القومى للبحوث فى الفترة من  -2

 .3101يوليو 

الجديدة على البيئة المصرية بالمركز القومى للبحوث حضور دورة تدريبية فى مجال النباتات الطبية  -4

 .3102فبراير  4يوم 

من فبراير )عضو باللجنة المصغرة المسئولة عن تطوير الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ  -0

 .بتكليف من السيد المحافظ( 3102

لقومى للبحوث بالمركز ا( كمدرب)االستزراع السمكى دورة تدريبية فى مجال التقنيات الحديثة فى  -6

 .3110مايو  37-06فى الفترة من 

مبنى األهرام (  3112مارس  3)ندوة االستزراع السمكى فى مصر بين الواقع و المستقبل حضور  -1

 .الجديد بالقاهرة

بمنطقة شمال الدلتا و بعض مزارع الدواجن فى القطاع الخاص أدير مجموعة من مزارع األسماك  -2

 .فى مصر و لى الدور االستشارى فى مصنع لألعالف خاص باألسماك و آخر خاص بالدواجن

كطبيب بيطرى أمتلك و أدير معمل إقليمى خاص عالى التجهيز لتشخيص أمراض الدواجن و  -7

 .األسماك بالقرب من محل سكنى

 : خبرة علمية و عملية فى المجاالت اآلتية -01

 .روعهالطب البيطرى بف -

 .بأنواعه االستزراع السمكى -
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 .أمراض األسماك -

 .تغذية األسماك و الدواجن -

 .علم الباثولوجيا و الباثولوجيا اإلكلينيكية -

دورة تدريبية بمعهد بحوث صحة الحيوان سنة )رقابة الجودة على منتجات اللحوم و األسماك  -

3113 .) 

 (.نافذبصنفيه الماسح و الالعادى و اإللكترونى ) التصوير الميكروسكوبى بأنواعه  -

 .عالج أمراض األسماك البكتيرية بيولوجياً باستخدام البكتريوفاج -

 الجوائز

 3101جائزة أفضل رسالة دكتوراه من المركز القومى للبحوث بشعبة البحوث البيطرية لعام  -

 :اإلشراف العلمي

اض األسماك ممدوح يوسف الجندي فى مجال أمر. ب.إشراف على رسالة دكتوراه للطالب ط -

 .البحرية البكتيرية

 المشروعات البحثيه

- 0- Contributed in a project titled "Biogenic amines formation and bacterial 

contribution in cured fishery products". (Sponsored by National Research 

Center). 

- 3- Contributed in a project titled "Biotechnology for sustainable and 

enhancement of fish productivity in Egyptian aquaculture". (Sponsored by 

National Research Center). 

- 2- P.I. of STDF project “Development of oral vaccination against viral 

nervous necrosis (betanodavirus infection) of cultured marine fish with the 

aid of extracts of natural product” 

 

 عضويه اللجان

 3103عضو باللجنة العلمية بشعبة البحوث البيطرية لعام  -
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 الجمعيات العلميه

- Member of the Egyptian Veterinary Pathological Society. 

  عضو بجمعية الثروة الزرقاء لالستزراع السمكى -

 :مهارات أخرى

حاصل أيضاً على ) عام  30فى التعامل مع الحاسب اآللى و الشبكات تزيد على خبرة عالية  - 0

 (.  ICDLشهادة 

 .3116سنة  072بدرجة   TOEFL (International)حاصل على شهادة  - 3

 (العادى و الميكروسكوبى) التصوير الفوتوجرافى  - 2

على مستوى العالم  و المركز األول 0773حاصل على ميدالية فضية من الهند سنة ) الرسم  - 4

 (و العديد من الجوائز اإلقليمية 0770و األمم المتحدة سنة  0770من فنلندا سنة 

 :النشر العلمى

- H. Soufy, M.K. Soliman, E.M. El-Manakhly and A.Y. Gaafar (3111): Some 

biochemical and pathological investigations on monosex tilapia following 

chronic exposure to carbofuran pesticide. Global Veterinaria, 0(0): 40-03. 

 

- A.Y. Gaafar, E.M. El-Manakhly, M.K. Soliman, H. Soufy, Mona S. Zaki, 

Safinaz G. Mohamed and Shahenaz M. Hassan (3101): Some pathological, 

biochemical and hematological investigations on Nile tilapia (Oreochromis 

niloticus) following chronic exposure to edifenphos pesticide. Journal of 

American Science, 6(01):043-000. 

 

- Gaafar, A. Y., Veselý, T., Nakai, T., El-Manakhly, E. M., Soliman, M. K., 

Soufy, H., Zaki, M. S., Mohamed, S. G., Kenawy, A. M., El-Neweshy, M. S. 

and Younes A. (3100): Histopathological and Ultrastructural Study of 

Experimental Spring Viraemia of Carp (SVC) Infection of Common Carp 

with Comparison between Different Immunohistodignostic Techniques 

Efficacy. Life Science Journal. 2(2):032-022. 

http://www.idosi.org/gv/gv1(1)07/7.pdf
http://www.idosi.org/gv/gv1(1)07/7.pdf
http://www.idosi.org/gv/gv1(1)07/7.pdf
http://www.jofamericanscience.org/journals/am-sci/am0610/63_3477am0610_542_551.pdf
http://www.jofamericanscience.org/journals/am-sci/am0610/63_3477am0610_542_551.pdf
http://www.jofamericanscience.org/journals/am-sci/am0610/63_3477am0610_542_551.pdf
http://www.jofamericanscience.org/journals/am-sci/am0610/63_3477am0610_542_551.pdf
http://www.jofamericanscience.org/journals/am-sci/am0610/63_3477am0610_542_551.pdf
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life0803/082_6932life0803_523_533.pdf
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life0803/082_6932life0803_523_533.pdf
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life0803/082_6932life0803_523_533.pdf
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life0803/082_6932life0803_523_533.pdf
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life0803/082_6932life0803_523_533.pdf
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life0803/082_6932life0803_523_533.pdf
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- A.E. Noor El-Deen, O.K. Abd El Hady and A.Y. Gaafar (3103): Field 

Studies on Anguillicoliasis in Cultured Freshwatewr (Anguilla anguilla) 

with Emphasis to Treatment Trails. Global Veterinaria 2 (6): 630-621. 

 

- Mohammad M.N. Authman, Wafaa T. Abbas, Alkhateib Y. Gaafar (3103): 

Metals concentrations in Cichlid fish Oreochromis niloticus (Linnaeus, 

0102) from illegal fish farm in Al-Minufiya Province,b Egypt, and their 

effects on some tissues structures Ecotoxicology and Environmental Safety. 

24:062–013. 

 

- Ahmed Kandeil, Rabeh El-Shesheny, Ghazi Kayali, Yassmin Moatasim Ola 

Bagato, Mohamed Darwish, Alkhateib Gaffar, Abdelgayed Younes, Tarek 

Farag, Mohamed A. Kutkat, Mohamed A. Ali (3103), Characterization of 

the recent outbreak of foot-and-mouth disease virus serotype SAT3 in 

Egypt, Arch. Virol. (3102) 002:607–631. 

 


