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 :التاريخ العلمي  

  جامعة القاهرة–لفيوم كلية الزراعة با –انتاج حيوانى  –بكالوريوس العلوم الزراعية- 
 "جيد جدا"تقدير عام  – 1623مايو 

  جامعة –كلية الزراعة بالفيوم  -"تغذية وانتاج الدواجن"ماجستير العلوم الزراعية
  . 1663مارس  -القاهرة

  كلية الزراعة بالفيوم  -"تغذية وانتاج الدواجن"دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية– 
 . 1666مارس  -جامعة القاهرة

  5112سبتمبر  –استاذ مساعد تغذية وانتاج الدواجن. 

  5102 سبتمبر –استاذ تغذية وانتاج الدواجن  

  :التدرج الوظيفي 

  التعليم  –مدرس ثانوى ثم مدرس اول ثانوى لتدريس مقررات االنتاج الحيوانى والدواجن
  . 5111حتى  1627وزارة التربية والتعليم فى الفترة من  –الفنى الزراعى 

 جامعة المنوفية   –الدراسات والبحوث البيئية  معهد -انتاج الدواجن   ساعدمدرس م- 
  1 5111 -5111فى الفترة من 

  معهد –قسم التنمية المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاتها  – انتاج الدواجنمدرس 
/ 2 -5111فى الفترة من  -جامعة المنوفية   –الدراسات والبحوث البيئية بالسادات 

5112 . 
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  قسم التنمية المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاتها  -استاذ مساعد تغذية وانتاج الدواجن- 
 . 5112/ 6فى  -جامعة المنوفية   –معهدالدراسات والبحوث البيئية بالسادات

  الدراسات  معهد -للبيئة وادارة مشروعاتها قائم بعمل رئيس قسم التنمية المتواصلة
  .31/17/5113الى  2/5115من  مدينة الساداتجامعة  –بالسادات والبحوث البيئية

 معهدالدراسات والبحوث البيئية  -قائم بعمل وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث
 . 31/7/5112– 2/5113/ 1من مدينة السادات جامعة  –بالسادات

  بيئية معهدالدراسات والبحوث ال -للدراسات العليا والبحوثلشئون وكيل المعهد
 . حتى تاريخه – 2/5112/جامعة مدينة السادات  من  –بالسادات

 :المهمات العلمية والبعثات 

 وتقييم المهارات العملية لطالب  وتدريب دورة تدريبية لمدة شهران للتدريب على تعليم
بالتعاون مع وحدة التدريب بولفرهامتون وكلية لنكشاير  -التعليم الفنى الزراعى 

 .1665يوليو  –انجلترا  -ولفرهامتون   –الزراعية 

 جامعة  –كلية الزراعة  -مهمة علمية لمدة ثالث شهور بقسم التغذية والفسيولوجيا
الجراء بعض الدراسات والبحوث ( 5112/ 31/15 -1/6)  -الدانمارك –اغوص 
 .  المشتركة

  -: كاديم النشاط اال 

 والدكتوراه بقسم  عليا والماجستيرالمشاركة فى اعداد وتخطيط برامج دبلوم الدراسات ال
 -الدراسات والبحوث البيئية  معهد –التنمية المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاتها 

 . جامعة مدينة السادات
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  منسق برنامج دبلوم الدراسات العليا فى التنمية المتواصلة لموارد البيئة بقسم التنمية
  .راسات والبحوث البيئيةالد معهد –المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاتها 

 جامعة   -الدراسات والبحوث البيئية عضو لجنة الدراسات العليا والبحوث بمعهد
 . 5111 -5117فى الفترة من ،  مدينة السادات 

  االن  – 5111المشاركة فى وضع الخطط البحثية للقسم والمعهد ابتداء من. 

 الدراسات العليا والبحوث  المشاركة فى اعداد وتوصيف المقررات الدراسية لبرامج (
 –بقسم التنمية المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاتها ( دكتوراه  –ماجستير  –دبلوم 
 . جامعة مدينة السادات  –الدراسات والبحوث البيئية  معهد

    دبلااوم ) المشاااركة فااى اعمااال االمتحانااات وتقااويم الطااالب لباارامج الدراسااات العليااا– 
  . (االن  -5117الفترة من  الدراسات والبحوث البيئية  بمعهد (دكتوراه  –ماجستير 

  لجامعة مدينة السادات  5117/5116الخمسية االشتراك فى وضع الخطة البحثية 

  عضو مجلس الدراسات العليا والبحوث والعالقاات الثقافياة بجامعاة مديناة الساادات مان
 .حتى تاريخه 5113اغسطس 

 حتى تاريخه  5113جامعة مدينة السادات من عضو اللجنة العليا للمكتبات ب.   

 -:المقررات الدراسية 

 -: االشتراك في تدريس المقررات الدراسية التالية        

 برنامج الدبلوم: اوال 
 DQO03  الصناعات الصحراوية 
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 DQO08  دراسة ميدانية 

 IQB05  الموارد الطبيعية الصحراوية 

 IQB08  الزراعة فى البيئة الصحراوية 

 برنامج الماجستير : ثانيا 
 DMB01  تعظيم العائد من الموارد 

 DMB03  الزراعة العضوية والحيوية 

 DMB05  االمان الحيوي 

 DMO02  داجنى صحراوى  –انتاج حيوانى 

 DMo09  ارانب  –تغذية دواجن 

 DMO10  الموارد والصناعات البيئية 

 DMO20  دراسات فى التنمية المستدامة 

  هالدكتورابرنامج : ثالثا 
 SPO04  االمراض المشتركة بين االنسان والحيوان 

 SPO19  حيوانات وطيور برية 

 DPB03  التخطيط للتنمية البيئية 

 DPB04  التخلص من النفايات ومعالجتها 

 DPB08  ادارة الكوارث البيئية 

 DPO07  تكنولوجى انتاج اللحوم والدواجن 

 DPO19  صيانة الموارد والصناعات البيئية 

 
 :التطبيقيالنشاط 

 -:التطبيقيةالمشروعات  (0)

الصحراوية  االستفادة من محصول الكينوا المنزرعة تحت ظروف البيئة" بعنوانا الباحث الرئيسى لمشروع الكينو 
 الممول من المعهد " .5102/ 8  فى تغذية االرانب
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  -:والفنية  اإلداريةاألنشطة  (5)

 ين رئيس الفريق التنفيذي لمعيار الطالب والخريج 

  مشروع  فيميسر فريف المراجعةQuap   بالمعهد. 

  االن -5111و  5117عضو مجلس المعهد اعوام. 

  5112-5117عضو لجنة المكتبات بالمعهد. 

  5115-5111عضو لجنة الدراسات العليا والبحوث بالمعهد من. 

  5117-5113عضو لجنة المزرعة بالمعهد . 

 تاااج الاادواجن واالرانااب والساامان بالمزرعااة ماان الماادير التنفيااذي والملسااس لوحاادة بحااوث وان
 .حتى االن  5112

  تاريخهحتى  5115المشرف على معامل تغذية الحيوان والدواجن بالمعهد من ملسس و  

  5115الدواجن بالمعهد  ختفريبحوث ملسس معمل. 

  5111انشااااء وحااادة بحاااوث وانتااااج االغناااام والمااااعز بالمعهاااد تأسااايس و المشااااركة فاااى-
5111. 

 ريق اعداد الخطة البحثية لقسم التنمية المتواصلة للبيئة وادارة المشروعات ضمن ف. 

  ضمن فريق اعداد الخطة البحثية لمعهد الدراسات والبحوث البيئية. 

  لمعهد الدراسات والبحوث البيئية االستراتيجيةضمن فريق اعداد الخطة. 

  ضمن فريق اعداد الخطة البحثية لجامعة مدينة السادات. 

  -:حاضرات العامة الم (3)
  إلقاء بعض المحاضرات في مجال إنتاج وتربية الدواجن واألرانب في الدورات المتخصصة لتدريب

 .العاملين بشركات الدواجن

  العلمى ى اليوم العامة فى االرشاد االكاديمي وبرامج الدراسات العليا فمحاضرات بعض الالقاء
 .الدراسات والبحوث البيئية  معهدب  جددللمعهد وحفالت الخريجين واستقبال الطالب ال

  -:الخبـــــرات( 2) 

  تنفيذ مشاريع بحثية وعلمية بالتعاون مع شركة الوادى للدواجن وشركة الوادى لالعالف. 
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  الى االن  5115عضو مركز الخدمة العامة ووحدة االستشارات العلمية بالمعهد من. 

 اجننتاج الدو إمجاالت  فيفنية وعلمية  استشارات. 

 مجانيااة فااي مجااال تربيااة الاادواجن لجميااع طااالبي هااذه االستشااارة سااواء خريجااي  استشااارات
من الخارج وتقديم النصائح العلمية للاتخلص مان بعاض المشااكل التاي تصااحب و أ المعهد

 .واالنتاج  عملية التربية

  علمية للتوعية من مرض أنفلونزا الطيوراستشارات. 

 صادية لبعض مزارع الدواجنإشراف على دراسات الجدوى االقت. 

  1-: والمجالت الثقافية المشترك فيها الجمعيات العلمية( 6) 
 الجمعية المصرية لعلم الدواجن                 Egyptian Poultry Science Association. 
  الحيواني    لإلنتاجالجمعية المصرية         Egyptian Society  of Animal Production. 
    األرانب              جمعية المصرية لعلوم ال     Egyptian Rabbit Science Association. 

  لعلم الدواجن العالميةالجمعية                       Worlds Poultry Science Association. 

 الجمعية المصرية للتغذية واالعالف   The Egyptian Society of Nutrition and Feeds.  

 عية المصرية لتنمية البيئة الصحراويةالجم .  

Egyptian Society of Desert Development Environment 

 الجمعية المصرية للتطبيقات البيئية       

Egyptian Society of Environmental Applications 
Egyptian Society for sustainable development        الجمعية المصرية للتنمية

ةتدامالمس  

 مجلة دواجن الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

Poultry Middle East & North Africa (MEAP).                                                                
 مجلة أبقار وأغنام الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

Bovine & Ovine Middle East & North Africa (MEAP).                                                                   

    -:العلميةالمؤتمرات ( 7)

  4002فبراير  42-42، "إلنتاج األرانب في المناخات الحارة "المؤتمر الدولي الرابع ،

 .شرم الشيخ، مصر

  الغردقة، مصر 4002أبريل،  2-2المؤتمر الدولي الثالث للدواجن. 

 0مصر -االقصر-4002نوفمبر  22-24دى عشر لتغذية الحيوان المؤتمر الدولى الحا 
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  7-7، "النتاج االرانب فى المناطق الحارة" الملتمر الدولى الخامس 
 1مصر  –الغردقة  -5117 ديسمبر،

  5112ابريل  6-7 –الملتمر الدولى االول للدراسات والبحوث البيئية – 
 1مصر  – مدينة السادات -معهد الدراسات والبحوث البيئية 

  الملتمر العلمى لتحسين نوعية برامج الدراسات العليا بالجامعات المصرية– 
 1 5116فبراير  59-52-جامعة المنوفية 

  ، طابا 5116مارس 13-11الملتمر الدولى الخامس لعلم الدواجن،- 
 مصر 

 ، 5116اكتوبر   53-51الملتمر الدولى الثانى عشر لتغذية الحيوان- 
     1  مصر  -شرم الشيخ

  ،مركز  5116ديسمبر  12-13الملتمر الدولى السابع  للزراعة العضوية،
  1مصر  –الجيزة  -البحوث الزراعية

  فبراير  7-1، "النتاج االرانب فى المناطق الحارة" الملتمر الدولى السادس
      1مصر  –كلية الزراعة جامعة اسيوط  -5111،

 الصناعات الصغيرة " لمنزلى الملتمر العريى الرابع عشر لالقتصاد ا
  – 5111نوفمبر  3-5الحاضر والمستقبل فى مصر والعالم العربى ، 

 1مصر  –جامعة المنوفية  –كلية االقتصاد المنزلى 

  ،  شرم 5115سبتمبر  9-3الملتمر العالمي العاشر لألرنب العالمي ،
 (.مصر)الشيخ 
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   5115فبراير  17-17، "تغذية الحيوانل"الملتمر الدولي الثالث عشر ،
 .شرم الشيخ، مصر

  الموارد الطبيعية  "البيئية والبحوث للدراسات  الثانىالملتمر الدولي مقرر
لبحوث والدراسات البيئية ، جامعة المنوفية، ، معهد ا" التحديات المستقبلية و 

 .، مدينة السادات، مصر5113فبراير،  52-57

 البحر ،عين السخنة ، ال 5117نوفمبر7-3للدواجن  السابع  الملتمر الدولي
 .األحمر، مصر

   الموارد الطبيعية " للدراسات والبحوث البيئية  لثالملتمر الدولي الثامقرر
جامعة مدينة ، معهد البحوث والدراسات البيئية ،" والتحديات المستقبلية 

 .، مدينة السادات، مصر5112فبراير،  52-53السادات، 

  -:العمل  وورش الندوات العلمية( 8) 

  ورشة عمل التدريب على تعليم وتقييم المهارات العملية لطالب التعليم الفنى الزراعى
يوليو  –انجلترا  –بالتعاون مع وحدة التدريب بولفرهامتون وكلية لنكشاير الزراعية  -

1665 .  

  الجمعية المصرية لعلم الدواجن  –ندوة الموقف الحالي للسالالت المحلية في مصر
 .17/3/1669اإلسكندرية  –جامعة اإلسكندرية  –ية الزراعة كل –

  صناعة الدواجن المصرية بين االزمة والتنمية "المشاركة واالعداد لورشة عمل بعنوان
  .مصر  –محافظة المنوفية  –مدينة السادات  – 5117مارس  12 –" 



 

 جامعة مدينة السادات

                                    معهد الدراسات والبحوث البيئية

  قسم التنمية المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاتها
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 9066464/648: فاكس    9068307/648: تليفون   79823: مصر  رقم بريدى –المنطقة السادسة  -السادات مدينة : العنوان

Address: 32897 Sadat City, Sixth Zone, Egypt.      Tel: +2  048 2608761 , Fax: +2  048 2600404 

       

 ن الحماة فى انتاج مواد سيراميكية م" المشاركة واالعداد لورشة عمل دولية بعنوان
 .مصر  –محافظة المنوفية  –مدينة السادات   - 5111 –" مصر 

  تربية قطعان أمهات الدجاج في  –ندوة عن فعاليات الملتمر الدولي السادس للدواجن
جامعة  –كلية الزراعة  –الجمعية المصرية لعلم الدواجن  –المزارع التجارية 

 .16/7/5115اإلسكندرية  –اإلسكندرية 

 لعمل الدولية بشأن االستراتيجيات الحديثة لإلنتاج الحيواني، الذي عقد في قسم  ورشة ا
/  11/  7-2اإلسكندرية في  -جامعة اإلسكندرية  -كلية الزراعة  –اإلنتاج الحيواني

5115 . 

  ورشة عمل حول كيفية كتابة المشروعات البحثية ،هيئة التبادل العلمي االلمانية
(DAAD  ) 5115ديسمبر 5فى. 

 كلية  –الجمعية المصرية لعلم الدواجن  –ندوة عن مقاالت حول إنتاج الدواجن
 .12/7/5113اإلسكندرية  –جامعة اإلسكندرية  –الزراعة 

  تطبيقات النانو تكنولوجي واجهزة قياس الطيف البصري حول ورشة عمل دولية
 .، مدينة السادات، مصر5113-مايو  55المتقدمة ، 

 المشاكل التي تواجه صغار المربين وأثرها  في صناعة األرانب في "وة عن ند
كلية التكنولوجيا والتنمية باالشتراك مع الجمعية المصرية لعلوم  -" محافظة الشرقية 

 .2/7/5117الشرقية  –جامعة الزقازيق  –كلية التكنولوجيا والتنمية  –األرانب 
 واجن في مصر تحت الظروف الراهنة ندوة عن الرلية المستقبلية إلنتاج الد– 

اإلسكندرية  –جامعة اإلسكندرية  –الجمعية المصرية لعلم الدواجن كلية الزراعة 
17/7/5117. 
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 القدرات البحثية للجامعة ودورها ق  حل المشكالت " ف  ندوة  .(القاء محاضرة )  المشاركة
الثقافية بالجامعة  يوم االثنين  الت  نظمتها االدارة العامة للعالقات" الصناعية والخدمية 

 . 02/05/5102الموافق 
  المركز القومى للبحوث يناير  –قسم االلبان  –ندوة صناعة االلبان ودورها فى التنمية

5119. 

  
 

  -:اإلشراف عل  الرسائل العلمية ( 9)       
 والدكتوراه عضو لجان اإلشراف لطالب الدراسات العليا في مرحلة الماجستير 

 : التنمية المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاتها م بقس

 عماد سليمان أحمد عبد الفتاح/ أ   -          صبحى إبراهيم إبراهيم على             / أ 
 راندا أحمد ضيف اهلل يونس/  أ    -                       راجى عبده شديد عبد الفتاح/ أ 

أمل محمد عبد الحميد عبد / أ  -              سامي زكريا عبد النبى  سيد احمد   / أ 
 المقصود الحفني

 أحمد محمد ذكي موسي   /أ  -   ع                شيرين عبد الحميد إبراهيم ربي/ أ 
 إيمان محمد اسماعيل الديب/ أ   -                  محمود عبد العزيز أحمد العدوي/ أ 
 إبراهيم عبد الرحمن مرسى الفولى/ أ  -        حسين جميل محمد مصطفي أحمد   / أ 
 أيمن أحمد محمد/ أ  -       سحر نادي طلبة                       / أ 
 أحمد محمد فخري/ أ   -حسين مغاوري أحمد                         / أ 

 

  عضو لجنة الحكم والمناقشة لرسائل الماجستير لكل من:-  

 راجي عبده شديد / أ    صبحى ابراهيم ابراهيم/ أ 
  شيماء سعيد محمد الشرقاوى / أ   راندا احمد ضيف اهلل / أ 
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                                                                                 أمل محمد عبد الحميد عبد المقصود/ أ  -       إبراهيم عبد الرحمن مرسى الفولى/ أ  -

  -:دريبيةالتالدورات ( 01) 
 مركز الشرق " انظمة الوقاية من النظائر المشعة " بعنوان  الدورة التدريبية وورشة العمل

  6 9667 –القاهرة  –االوسط والدول العربية للنظائر المشعة 

  أستخدام التكنولوجيا النووية فى تطوير وتنمية " الدورة التدريبية وورشة العمل بعنوان

 –القاهرة  –الشرق االوسط والدول العربية للنظائر المشعة مركز " االنتاج الحيوانى 

9664 6 

  دورة تدريبية عن( دواجنNorfa ) بعنوان  تغذية الحيوان ودراسة الظروف البيئيةة للقنةاة

، ( المحتةةةوى الميكروبيةةةولجى والمنةةةاعى والشةةةكل الخةةةارجة للقنةةةاة الهضةةةمية ) الهضةةةمية 

 .9662الدنمارك ، 

 روع دورة تدريبيةةةةةةة أعةةةةةةةدها مشةةةةةةةCQAP   عةةةةةةةن االرشةةةةةةةاد االكةةةةةةةاديمى فةةةةةةةة الفتةةةةةةةرة

 . 79/9662/ 73الة 70/79/9662من

  الدورات التدريبة والخبرة العملية الخاصة بتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس فى النواحى

مركز  –المهنية واالدارية والمالية وتخطيط واعداد وتنفيذ برامج الدراسات العليا والبحوث 

   .جمهورية مصر العربية  –هيئة التدريس بجامعة المنوفية  تنمية قدرات اعضاء

  دورة تدريبية أعدها مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيةادات بجامعةة المنوفيةة

الةةة  90/4/9676عةةن الجوانةةم الماليةةة والقانونيةةة فةةى االعمةةال الجامعيةةة  فةةة الفتةةرة مةةن

98/4/9676 . 

 ة قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيةادات بجامعةة المنوفيةة دورة تدريبية أعدها مشروع تنمي

 . 78/2/9676الة  70/2/9676عن اخالقيات البحث العلمة  فة الفترة من

  دورة تدريبية أعدها مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيةادات بجامعةة المنوفيةة

 . 92/2/9676 الة 97/2/9676عن نظم االمتحانات وتقويم الطالب فة الفترة من

  دورة تدريبية أعدها مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيةادات بجامعةة المنوفيةة

  94/2/9677الة  99/2/9677عن معايير الجودة فى العملية التدريسية  فة الفترة من

 9677يوليو  97-73التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى بنجاح  فى الفترة من  دورة - 

  .جمهورية مصر العربية  –يئة القومية لضمان الجودة واالعتماد اله

  94دورة توصيف البرامج وخرائط المنهج لمؤسسات التعليم العالى بنجاح فى الفترة من-

   .جمهورية مصر العربية  –الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد  - 9677يوليو  98
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 سبتمبر  72-77م العالى بنجاح فى الفترة من دورة المراجعة الخارجية  لمؤسسات التعلي

 .جمهورية مصر العربية  –عتماد الهيئة القومية لضمان الجودة واال - 9677

  دورة تدريبية أعةدها مشةروع تنميةة قةدرات أعضةاء هيئةة التةدريس والقيةادات بجامعةة مدينةة

 . 97/76/9674الة  96/76/9674السادات عن التخطيط االستراتيجىة الفترة من

  دورة تدريبية أعةدها مشةروع تنميةة قةدرات أعضةاء هيئةة التةدريس والقيةادات بجامعةة مدينةة

 . 92/76/9674الة  93/76/9674السادات عن التقويم الذاتى والمراجعة الفترة من

  بجامعةةة مدينةةة السةةادات التةةدريم علةةى تكنولوجيةةا المعلومةةات دورة تدريبيةةة أعةةدها مشةةروع

ICTP عةةةةةنGraphics using Adobe Photoshop ( 764كةةةةةود ) الفتةةةةةرة فةةةةةى

 . 73/9/9672الة  77/9/9672من

  بجامعةةة مدينةةة السةةادات التةةدريم علةةى تكنولوجيةةا المعلومةةات دورة تدريبيةةة أعةةدها مشةةروع

ICTP  عةةةةةنInformation and Communication ) الفتةةةةةةرة فةةةةةةى ( 768كةةةةةود

 . 73/7/9672الة  77/7/9672من

 قةدرات أعضةاء هيئةة التةدريس والقيةادات بجامعةة مدينةة  دورة تدريبية أعةدها مشةروع تنميةة

 . 77/7/9672الة  76/7/9672السادات عن برنامج النشر العلمة  فة الفترة من
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