
1 
 

 يرة الذاتيهالس
 

 بيانات عامة
 

 محمد عبد الحميد محمد الشناوى د /  :   االسم

 معهد الدراسات والبحوث البيئية  –تربية حيوان  مدرس - : الوظيفة الحالية

  مدينة الساداتجامعة  –ومدير مركز نظم المعلومات اإلدارية 

 6611مارس  7 : تاريخ الميالد

  2عمارات القاهرة  -مدينة السالم  –: محافظة القاهرة    العنوان

  1  شقة – 6مدخل - 16عمارة  –

 السالم 66466الرمز البريدى  –  

 640 - 2166464:  رقم التليفون

 6666 - 4670714 : رقم الموبايل

 mohammad.elshennawy@usc.edu.eg  : البريد االليكترونى
 

 المؤهالت العلمية
 

 مكان الحصول علية التاريخ الموضوع التخصص الدرجة

التقييم الوراثى ألداء األغنام  تربية حيوان دكتوراه
 الفنلندية الخليطة فى مصر

جامعة  –كلية الزراعة  6660
 عين شمس

أداء الحمالن الفنلندية الخليطة فى  تربية حيوان ماجستير
 مصر 

جامعة  –كلية الزراعة  6667
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 التدرج الوظيفي األكاديمي

 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

 جامعة المنوفية –معهد الدراسات والبحوث البيئية  2667 مدرس

 جامعة سوهاج –كلية الزراعة  2666 مدرس

 مركز البحوث الزراعية -معهد بحوث االنتاج الحيوانى  6660 باحث

 مركز البحوث الزراعية -معهد بحوث االنتاج الحيوانى  6667 باحث مساعد

 مركز البحوث الزراعية -معهد بحوث االنتاج الحيوانى  6666 مساعد باحث

 مركز البحوث الزراعية -معهد بحوث االنتاج الحيوانى  6600 مهندس زراعى
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 التدريس والتدريب

 

 المنوفية فى الفترة من عام جامعة  –بمعهد الدراسات والبحوث البيئية المقررات التالية  تدريس
 :وحتى اآلن 2667

 إحصاء بيولوجى 

  زراعيةالتجارب التصميم وتحليل 

 إنتاج حيوانى وداجنى 

  جمال -ماعز  -تغذية أغنام 

 .تربية ورعاية حيوان 

 الصحراوية اإلدارة البيئية للمزارع 

  العضويةالزراعة 

  2667إلى عام  2666فى الفترة من عام  جامعة سوهاج –تدريس المقررات التالية بكلية الزراعة: 

 .أساسيات اإلنتاج الحيوانى والدواجن 

 .تغدية الحيوان والدواجن 

 .تربية ورعاية الحيوان 

  ب جامعة جنو –تدريس مقرر "تربية ورعاية الحيوانات المزرعية" بكلية الطب البيطرى بقنا
 .2664إلى عام  2666الوادى فى الفترة من عام 

  جامعة عين شمس  –كلية الزراعة  –تدريس مقرر "الحاسب اآللى" ببرنامج التعليم المفتوح– 
 .2661إلى عام  2666مصر ، فى الفترة من عام 

  العمل كمدرب فى مجالى نظم المعلومات وتطبيقات الحاسب اآللى باإلدارة المركزية للتدريب
 .2661إلى عام  6661مصر فى الفترة من عام  –ارة الزراعة بوز

 .المشاركة فى الندوات والتدريب الخاص بمجال التحسين الوراثى للحيوانات المزرعية 

  مدرب فى مشروع "الطرق المؤدية إلى التعليم العاليPathways to higher education "
ل فى مجال رفع مهارات الطالب والخريجين )جامعة القاهرة ومؤسسة فورد األمريكية( والذي يعم

من الجامعات لمساعدتهم على االندماج السريع فى المجتمع وصقل مهاراتهم بما يتناسب مع حاجة 
 البحث العلمي وسوق العمل. 

 
 .وتطوير التعليم أنشطة خاصة بضمان الجودة

 

  معهد الدراسات والبحوث  –رئيس لجنة القياس والتقويم التابعة لوحدة ضمان الجودة واإلعتماد
 وحتى تاريخه. 2662إعتباراً من يناير  –البيئية 

  مدير مشروع نظم المعلومات اإلداريةMIS  فرع السادات ، وهو أحد  –بجامعة المنوفية
تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات فى التعليم العالى ، والممول من وحدة إدارة  اتمشروع

جمهورية مصر العربية إعتباراً من  –وزارة التعليم العالى  – مشروعات تطوير التعليم العالى
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 وحتى تاريخه. 2666أكتوبر 

  نائب المدير التنفيذى لمشروع التطوير المستمر والتاهيل لإلعتمادCIQAP  بمعهد الدراسات
 –وزارة التعليم العالى  –والبحوث البيئية والممول من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى 

 .2662فبراير وحتى  2666جمهورية مصر العربية إعتباراً من أبريل 

  محافظة حلوان التابع لوزارة  -مايو  61مدير وحدة ضمان الجودة بالمعهد العالى للهندسة بمدينة
 .2666أكتوبر وحتى  2666التعليم العالى ، فىى الفترة من يناير 

 جامعة المنوفية  –الدراسات والبحوث البيئية  عضو مجلس إدارة ومدير وحدة توكيد الجودة بمعهد
 .2666إلى ديسمبر  2667فى الفترة من ديسمبر 

  جامعة  –إنشاء نظام داخلى للجودة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية "المدير التنفيذى لمشروع
 .2666إلى سبتمبر  2660فى الفترة من مارس   "المنوفية

  عضو الفريق اإلدارى بمشروع "إنشاء نظام داخلى لتوكيد الجودة واإلعتماد" بكلية الزراعة– 
 .2667إلى يوليو  2661جامعة سوهاج فى الفترة من يناير 

 " والذى نظمته الهيئة  عالي تعليم -نواتج التعلم و خرائط المنهج  حضور البرنامج التدريبى "
مارس  4فبراير إلى  20بجامعة المنوفية فى الفترة من  –تماد القومية لضمان جودة التعليم واإلع

2666. 

  " والذى نظمته الهيئة  المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العاليحضور البرنامج التدريبى "
 .2666فبراير  60-64بجامعة المنوفية فى الفترة من  –القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 والذى نظمته الهيئة  التعليم العالي التقويم الذاتي المؤسسي لمؤسساتيبى " حضور البرنامج التدر "
 .2666فبراير  66-7بجامعة المنوفية فى الفترة من  –القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

  اإلشراف على تنظيم والمشاركة فى ورش العمل والندوات التالية من خالل مشروع "إنشاء نظام
إلى  2660جامعة المنوفية" فى الفترة من مارس   –بمعهد الدراسات والبحوث البيئية داخلى للجودة 

 :2666 تمبرسب

 التاريخ الموضوع النشاط م

 11/4/2002 ثقافة الجودة ندوة 1

 23/4/2002 أساليب وطرق نشر فكر الجودة ندوة 2

 22/5/2002 إعداد المقرر اإللكترونى ندوة 3

 11/10/2002 الداخلى للجودة والتاهل لإلعتمادإنشاء النظام  ندوة 4

 13/10/2002 دور وحدة توكيد الجودة ندوة 5

 15/10/2002 المعايير المرجعبة وإعداد مواصفات البرامج الدراسية ورشة عمل 1

 22/10/2002 إعداد مواصفات المقررات الدراسية ورشة عمل 7

  جامعة ب المنعقدمؤتمر "تحسين جودة برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي " حضور
 .2666فبراير  21-21من  في الفترةمصر ،  –المنوفية 
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 تنظيم وحضور ورشة العمل عن موضوع "إعداد المقررات اإللكترونية" ، المنعقدة بواسطة 
يناير  22جامعة سوهاج ، فى  –كلية الزراعة مشروع مشروع إنشاء نظام داخلى لتوكيد الجودة ، ب

2667. 

  تنظيم وحضور ورشة العمل عن موضوع "طرق اإلمتحانات تحت نظام الجودة" ، المنعقدة بواسطة
 .2661نوفمبر  6جامعة سوهاج ، فى  –مشروع إنشاء نظام داخلى لتوكيد الجودة ، بكلية الزراعة 

  مواصفات المقررات والبرامج" ، المنعقدة بواسطةتنظيم وحضور ورشة العمل عن موضوع" 
يوليو  21جامعة سوهاج ، فى  –مشروع مشروع إنشاء نظام داخلى لتوكيد الجودة ، بكلية الزراعة 

2661. 

  ترايط مشروع العمل عن "طرق التدريس وتطوير المقررات" المنعقدة بواسطةحضور ورشة 
يونيو  27-66مصر فى الفترة من  -شرم الشيخ ،  MUCIAجامعات وسط الغرب األمريكى 

2661. 

  ترابط جامعات  مشروع العمل عن "فنون التدريس وتعلم التقييم" المنعقدة بواسطةحضور ورشة
 .2661مايو  26-66مصر فى الفترة من  -لعين السخنة ا،  MUCIAوسط الغرب األمريكى 

  مشروع  لحيوان" المنعقدة بواسطةمقرر تغذية ا –العمل عن "تطوير طرق تدريس حضور ورشة
أبريل  76مصر فى الفترة من  -، العين السخنة  MUCIAترابط جامعات وسط الغرب األمريكى 

 .2667مايو  7إلى 

  العمل عن "حضور ورشة Proposals for Extension Capacity Building 

Grants مشروع ترابط جامعات وسط الغرب األمريكى  " المنعقدة بواسطةMUCIA  القاهرة ،- 
 .2661سبتمبر  66-60مصر فى الفترة من 

  حضور البرنامج التدريبى "إعداد تقارير المقررات" والذى نظمه مركز ضمان الجودة واإلعتماد
 .2667يونيو  1مصر ، فى  –القاهرة  –بجامعة عين شمس 

  تنمية قدرات حضور البرنامج التدريبى "إستخدام التكنولوجيا فى التدريس" والذى نظمه مركز
 .2667يونيو  1مصر ، فى  – سوهاج – سوهاجبجامعة  اعضاء هيئة التدريس 

 
 أنشطة علمية

 

 غذية والزراعة لألمم المتحدةإنجاز مهمة لصالح منظمة األ FAO  لترجمة وتصحيح وإستكمال
 (DAD-IS 3.0)عربية لنظام المعلومات الخاص بالتنوع الوراثى للحيوانات المستأنسة الواجهات ال

 .2667يونيو  4مايو إلى  22، فى الفترة من 

  مصر فى الفترة من عام  – جامعة سوهاج -إنشاء مزرعة األغنام البحثية التابعة لكلية الزراعة
 .2666إلى عام  2666

 ى بإسم "المعاون الفنى" إلدارة مزارع األغنام والماعز ، تطوير تطبيق يعمل على الحاسب اآلل
نتاج المعهد بحوث ا  -تمويل دانماركى  –المشروع الزراعى اإلقليمى للشرق األوسط  لصالح

 .2666مصر، عام  –وزارة الزراعة  –الحيوانى والدواجن 

  معهد بحوث ماعز( بالمحطات البحثية التابعة ل –مسئول عن التقييم الوراثى للحيوانات )أغنام
 .6666إلى عام  6666، فى الفترة من عام مصر –وزارة الزراعة  –االنتاج الحيوانى والدواجن 
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  المشاركة فى العمل اإلرشادى فى مجال إنتاج المجترات الصغيرة وتسمين الحمالن من خالل
، فى الفترة مصر –وزارة الزراعة  –والدواجن معهد بحوث االنتاج الحيوانى األنشطة اإلرشادية  ل

 . 2666إلى عام  6666من عام 

  ويعمل المشروع على  الفنلندى فى مصر" –المشاركة فى أنشطة مشروع "تربية األغنام المصرى
عند فى المزارع البحثية و خلط سالالت األغنام المحلية بأغنام الفنلندى ودراسة أداء السالالت

 .6661إلى عام  6606ترة من عام فى الف ، المربين

  عمل على دراسة أداء خلطان والذى يالمشروع الكندى لتطوير نظم األغنام المشاركة فى أنشطة
أغنام الرومانوف والفنلندى عند صغار المربين وتقديم الحزم اإلرشادية المناسبه لتحسين ورفع 

 .6666إلى عام  6600، فى الفترة من عام  نتاجية اإل

 
 وورش العمل المؤتمرات والندواتسابعاً : 

 

  حضور "المؤتمر الدولى الثالث للدراسات والبحوث البيئية " والذى ينظمه معهد الدراسات والبحوث
 .2661فبراير  21-27جامعة مدينة السادات ، فى الفترة من  –البيئية 

  حضور "المؤتمر الدولى الثانى للدراسات والبحوث البيئية " والذى ينظمه معهد الدراسات والبحوث
 .2667 فبراير 27-21جامعة المنوفية ، فى الفترة من  –البيئية 

 الزراعـــة وآفاق التنميـــة " تحت عنوان  " حضور " مؤتمر المنيا الثاني للعلوم الزراعيــة والبيئية
 .2666مارس  24 -22في الفترة مـن مصر ،  –المنيا  -جامعة المنيا –راعة كلية الز -" 

  على هامش  2666مارس  27" بتاريخ زراعة الصحراء : الواقع والمأمول"  بعنوانحضور ندوة
 –كلية الزراعة  -مؤتمر المنيا الثاني للعلوم الزراعية والبيئية تحت عنوان ) الزراعة وآفاق التنمية( 

 .2666مارس  24-22في الفترة من مصر ،  –المنيا  -جامعة المنيا

  حضور "المؤتمر الدولى األول للدراسات والبحوث البيئية " والذى ينظمه معهد الدراسات والبحوث
 .2660أبريل   6-7جامعة المنوفية ، فى الفترة من  –البيئية 

  الجمعية  الذى تنظمه – الصغيرة راتالمجت إنتاج لتطوير األول الدولى العلمى المؤتمرحضور
 .2661 فبراير 64-62فى الفترة من  مصر،  – القاهرة –المصرية لألغنام والماعز 

  3 "حضور مؤتمرrd All Africa Conference on Animal Agriculture "  والمؤتمر الحادى
 .2666سبتمبر  6-1مصر، فى الفترة من  –عشر للجمعية المصرية لإلنتاج الحيوانى ، اإلسكندرية 

  67مصر، فى الفترة من  –حضور المؤتمر العاشر للجمعية المصرية لإلنتاج الحيوانى ، أسيوط-
 .6660ديسمبر  61

  تمثيل مصر فى ورشة العمل بعنوان"FAO/ ICARDA Workshop for an Initiating Group 

for the Implementation of Animal Genetic Resources Management for the Near 

East  والتى عقدت فى مقر منظمة ، "ICARDA  24-26سوريا، فى الفترة من  –، مدينة حلب 
 .6667يوليو 

 " تمثيل مصر فى اإلجتماع joint FAO-CIHEAM Network on Cooperative Sheep and 

Goats, Subnetwork on Animal Resources on "Strategies for Sheep and Goat 

Breeding  6661مارس  20-21تونس ، فى الفترة من  –" والمنعقد بسيدى ثابت. 

  المشاركة فى تنظيم وحضور التدريب اإلقليمى فى مجال "إدارة بنوك الجينات وبنوك البيانات فى
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-عة من منظمة الغذية والزراعة لألمم المتحدة ، والذى عقد بكلية الزرا لالممو –الشرق األدنى" 
 . 6661مارس  1أبريل إلى  21مصر، فى الفترة من  –القاهرة  –جامعة عين شمس 

 دراسة مقرر الدراسات العليا " الوراثة الكمية فى تربية الحيوان" والذى عقد فى قسم علوم  إتمام
 .6664فنلندا، يونيو  –الحيوان ، جامعة هلسنكى 

 بع لمركز البحوث الزراعية ، مدينة يوكيونيون رحلة علمية إلى معهد بحوث اإلنتاج الحيوانى التا– 
، وهو برنامج للتقييم الوراثى باستخدام نموذج الجيوان  DMUفنلندا، للتدريب على إستخدام برنامج 

 .6664يوليو  67مايو إلى  61، فى الفترة من  UNIXتحت نظام التشغيل 

  إتمام البرنامج التدريبى "تدريب المدربينTOT بمشروع "الطرق المؤدية إلى التعليم العالي "
Pathways to higher education جامعة القاهرة ومؤسسة فورد األمريكية( ، جامعة( "

 .2667أبريل  60-64مصر،  فى الفترة من  –سوهاج  –سوهاج 

  حضور الندوة اإلقليمية المتوسطية"Challenges to a Whole Chain Approach 

to Meat Quality and Safety  2667مارس ،  21-21" ، القاهرة فى الفترة من. 
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