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 التدرج العلمي والوظيفي
 . المؤهالت العلمية:1
 والدواجنقسم اإلنتاج الحيواني  -م.1770دور يونيو  وم الزراعية شعبة الدواجندرجة البكالوريوس في العل -1
 جامعة أسيوط –كلية الزراعة   –
اإلنتاج الحيواني من قسم  م 5661بتاريخ دواجن (  –)إنتاج حيواني درجة الماجستير في العلوم الزراعية.  -5
 جامعة المنيا. –كلية الزراعة   -

 لتسمين.تأثير إضافة األحماض الدهنية الغير مشبعة علي اإلستجابة المناعية لبداري اموضوع الرسالة: 
  -قسم اإلنتاج الحيواني  من  م5662بتاريخ  دواجن (  –)إنتاج حيواني درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية.  -1

 جامعة المنيا. –كلية الزراعة 
 تأثير إضافة فينامين أ علي بعض الصفات اإلنتاجية و بعض األستجابات المناعية لبداري التسمينموضوع الرسالة: 

 لوظيفي:التدرج ا -5
م 53/0/1779من  اراباعت - الزراعية البحوث مركز بسوهاج الزراعية ربجاالت بإدارة يثان يزراع يخصائ. أ1

 م59/7/5660وحتي 
م  53/7/5660جنوب الوادي. من جامعة  –كلية الزراعة   –اإلنتاج الحيواني والدواجن  . مدرس بقسم 5

 م. 51/0/5615وحتي 
 50/1/5615جامعة جنوب الوادي. من  –كلية الزراعة   –نتاج الحيواني والدواجن . أستاذ مساعد بقسم  اإل5

 م وحتي تاريخة. 
 جامعة جنوب الوادي قرار رقم   بتاريخ    –كلية الزراعة   –. رئيس قسم اإلنتاج الحيواني والدواجن 1



 األنشطة:
 . األنشطة اإلنشائية:1

 اإلنتاج الحيواني والدواجن. ية لقسم المشاركة في إنشاء وتأسيس المزرعة البحث .1
 انتاج البيض( -المشاركة في إنشاء وتأسيس مزرعة لقسم اإلنتاج الحيواني والدواجن. )عنابر التسمين .5
 بالكلية. الدواجنشعبة سيس وتجهيز معمل األبحاث الخاص بإنشاء وتأ .1
 المساهمة الفعالة في تأسيس المعمل المركزي للكلية. .0
 ية:. األنشطة العلم1

 بمركز البحوث الزراعية بالكلية. الدواجنبالمشاركة في اإلشراف العلمي علي المزرعة الخاصة  .1
عضووو الفريووب البحثووي )ورئوويس الفريووب البحثووي لمحافشووة سوووهاج( لمشووروع حصوور األصووول الوراثيووة للوودجاج  .5

سوووهاج(. خووالل  –الفيوووم  -والووبا الممووول موون منشمووة األزذيووة والزراعووة والمقووام فووي محافشووات )الغربيووة
 م.5667-5663الفترة من 

 المنسب الرئيسي لمشروع التغييرات المناخية مع جامعة جنوب الوادي. .1
 المنسب الرئيسي لمؤسسة شوري مع جامعة جنوب الوادي. .0
وحوودة إدارة المشووروعات وزارة التعلوويم مستشووار مشووروع األنشووطة الطالبيووة الممووول موون إدارة دعووم التميووز  .2

الوودورة الثانيووة  اسووتخدام المخلفووات الزراعيووة فووي إنتوواج أعووالف زيوور تقليديووة )السوويالج( والمعنووون  العووالي 
 م.5610

 م.5613وحتي  5610المشاركة في إعداد الخطة البحثية للكلية خالل الفترة من  .0
 5619بمحافشة أسوان إستشارى مشروع المرأة المعيلة الممول من المنحة اإليطالية  .9

"IEDS- WEE “DEVELOPING THE HAND/CRAFTS SKILLS AND ENHANCING THE 
ECONOMIC STATUS OF WOMEN IN UPPER EGYPT.” 

 إستشارى الدواجن بمشروع حياة التابع لمنشمة األمم المتحدة بمحافشة سوهاج . .3
"Inclusive and Sustainable Local Economic Development in Upper Egypt – Governorate of 

Sohag" 
 



 . األنشطة التعليمية:1
 مقررات مرحلة البكالوريوس:

 الفصل الدراسي الثاني -الفرقة الثانية -اعة كلية الزر  االنتاح الحيواني والدواجنمقرر أساسيات 
 الفصل الدراسي األول. -الفرقة الثانية -كلية الزراعة  مقرر التدريب الميداني العام

 الفصل الدراسي الثاني. -الفرقة الثالثة -كلية الزراعة  مقرر التدريب الميداني الخاص
 الفصل الدراسي األول. -الثالثة الفرقة -كلية الزراعة  مقرر تغذية الحيوان والدواجن
 الفصل الدراسي الثاني. -الفرقة الرابعة -كلية الزراعة  مقرر إنتاج وتكنولوجيا الدواجن

 الفصل الدراسي الثاني -الفرقة الثانية –كلية الطب البيطري  إنتاج وتربية الدواجن

 . األنشطة المجتمعية:1
 5663التي تقوم بها الجامعة لقري ومراكز المحافشة خالل الفترة من المشاركة في القوافل الزراعية المختلفة  .1

 وحتي األن.
 5612-5663  مديرية الزراعة بقنا في مجال االنتاج الحيواني والدواجن  اتالمشاركة في القاء محاضر  .5
 .م5610المشاركة في القاء محاضرات في مجال االنتاج الحيواني والدواجن   مديرية الزراعة باألقصر  .1
 م.5616المشاركة في القاء محاضرات في مجال االنتاج الحيواني والدواجن   مركز النيل لالعالم قنا  .0
 المشاركة في األسبوع البيئي المقام في رحاب جامعة جنوب الوادي. .2

 األنشطة الطالبية:
 لول.المشاركة في ريادة مجموعات طالبية من طالب الكلية لتدارس المشكالت ومحاولة ايجاد الح .1
س التودري هيئوةأعضواء  ضوبعو الطوالب لتوعيوة آخورين موع باإلشوتراك علميوة تونودوا عاموة تمحاضورا عمول .5

 ل.لمناز ي اف المرباه الطيور مع السليم والتعامل الطيور انفلونزا من الوقاية اساليب علي معةجابال والموظفين
 توالورحال والتكوريم التخرج تحفال ليع كاإلشراف اببالش لرعاية المختلفة األنشطة من العديد في المشاركة .1

 .بالكلية العلمية
 م.5611 -5616جامعي ال للعام الزراعة بكلية اإلجتماعي التكافل صندوق ادارة عضو .0
-5616 امعيجوال للعوام الزراعوة بكليوة الطوالب اتحواد انتخابواب فوي الترشو  طلبوات وفحوص تلقوي لجنوة عضوو .2

 م.5611
 .م5616/5611امعي رائد أسرة المستقبل من العام الج .0
 م.5616-5667لجامعي ا للعام الطالب اتحاد ادارة سلجلم العامة والخدمة والةجال ةجنل مستشار .9



 م.5663-5669لجامعي ا للعام الطالب اتحاد ادارة سلجلم االجتماعية والرحالت ةجنلال رائد .3
 م.5660/5669رائد أسرة شمندورة من العام الجامعي  .7
 م.5669/5663لعام الجامعي رائد اللجنة الفنية من ا .16
-5616 امعيجال للعام الزراعة بكلية الطالب اتحاد وفرز االصوات نتخاباباال االشراف علي رئيس لجنة .11

 م5611

 المشاركة في اللجان:
 م وحتي تاريخة.5615من والدواجن  االنتاج الحيوانيعضو مجلس قسم  .1
 لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.عضو  .5
 .تبات عضو لجنة المك .1
 عضو لجنة الدراسات العليا. .0
 عضو لجنة التعليم شئون الطالب .2

 األنشطة الخاصة بالجودة:
 م وحتي تاريخة.5660المشاركة في اعمال وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد من  .1
 م.5611و  5667المشاركة في كتابة مقترح مشروع السيكاب خالل  .5
 وحتي تاريخة.. 5616أهيل لإلعتماد من عضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والت .1
 ( QAAPمشروع توكيد الجودة )عضو فريب  .0
 (.DSASPعضو فريب مشروع تطوير نشم تقويم الطالب واالمتحانات ) .2

 الدورات التدريبية والندوات.
  MUCIAحضور العديد من الدورات التدريبية في إطار مشروع ترابا المؤسسات 

 م.57/0/5669-53في مجال   التدريس الفعال وتطوير المقررات، دورة تدريبية  .1
 م10/1/5669-10دورة تدريبية في مجال التخطيا األستراتيجي للتعليم العالي الزراعي،  .5
 م.56/0/5669-19دورة تدريبية في مجال الحاسب االلي، كلية الزراعة، جامعة القاهرة خالل الفترة  .1
 م.10/15/5669-12ر االقتصاد الزراعي، األقصر خالل الفترة دورة تدريبية في مجال تدريس مقر  .0
دورة تدريبية في مجال تطوير مناهج طالب كليات الزراعة لمواكبة المستجدات المناخية بصعيد مصر.  .2

 االقصر في اطار انشطة مشروع بناء مرونة نشم االمن الغذائي بصعيد مصر. 5610نوفمبر  50-16



 ة قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.حضور العديد من دورات تنمي
 م.56/1/5669-13دورة تدريبية في مجال المهارات االدارية خالل الفترة  .1
 م.59/11/5660-52دورة تدريبية في مجال أخالقيات المهنة خالل الفترة  .5
 م.53/11/5660-50دورة تدريبية في مجال مهارات اإلتصال الفعال خالل الفترة  .1
 م.51/11/5660-51مجال تصميم المنهج خالل الفترة دورة تدريبية في  .0
 م.9/1/5669-2دورة تدريبية في مجال التدريس بالتقنية خالل الفترة  .2
 م.3/2/5669-0دورة تدريبية في مجال الساعات المعتمدة خالل الفترة  .0

 المؤتمرات العلمية.
 م.5663نوفمبر  52-51األول للصناعات الغذائية والتقانة الحيوية بسوريا المؤتمر الدولي  .1
العين السخنة  -المؤتمر العلمي الثالث والعشرون ) الجمعية المصرية للتكاثر والخصوبة في الحيوان( القاهرة .5

 م.5611
العين السخنة  -المؤتمر العلمي الرابع والعشرون ) الجمعية المصرية للتكاثر والخصوبة في الحيوان( القاهرة .1

 م.5610
الغردقة  -والعشرون ) الجمعية المصرية للتكاثر والخصوبة في الحيوان( القاهرةالمؤتمر العلمي الخامس  .0

 م.5612
 م.5610طابا  -المؤتمر العلمي الثالث والعشرون ) الجمعية المصرية للتكاثر والخصوبة في الحيوان( القاهرة .2
 م.5610ايطاليا  -المؤتمر الدولي لجودة البيض بيرجاموا .0
 م.11/16/5610-16ة المصرية لالنتاج الحيواني السابع عشر للجمعيالمؤتمر  .9
 .5619المؤتمر الدولي لتغذية الدواجن، أسبانيا،  .3
 .5619المؤتمر الدولي السابع للطب البيطري، فرنسا، باريس،  .7
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