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 :التدرج الوظيفى
 ريخ الجصول عليهاتا الدرجة

 12/10/1122  -  01/1/1121 معيد اإلنتاج الحيواني

 1115/ 0 /02  -0211/10/1122 مدرس مساعد اإلنتاج الحيواني

 00/1/1111 -02/0/1115 مدرس اإلنتاج الحيواني

 02/8/0229 – 05/1/1111 أستاذ مساعد اإلنتاج الحيواني

 0211-2-5-01/8/0229 أستاذ اإلنتاج الحيواني

 وحتي األن - 9/2/0211 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 : اإلجازات واإلعارات

 :االعارات الداخلية

 اليوجد
 :االعارات اخلارجية

 اليوجد

 :بيانات أخرى 

الدورات 
 التدريبية

 : متدرب -أوال
 م

 
 تاريخ ومكان االنعقاد مسمى الدورة التدريبية

التحسذي  لؤسسسذ ا التيمذيم دورة التقويم الذاات  وططذط - 1
 .قبل الج ؤي 

. الهيئة القوؤية لضؤ   جودة التيميم واالعتؤ د 
 .0212يوليو  8-4طالل الفترة ؤ  

دورة نذذذواتل الذذذتيمم وطذذذرائط الؤذذذنهل لؤسسسذذذ ا التيمذذذيم - 0
  .قبل الج ؤي 

الهيئة القوؤية لضؤ   جودة التيميم 
يوليو 00-18طالل الفترة ؤ  .واالعتؤ د
0212. 

. الهيئة القوؤية لضؤ   جودة التيميم واالعتؤ ددورة الؤراجيذذذذذذذة الط رجيذذذذذذذة لؤسسسذذذذذذذ ا التيمذذذذذذذيم قبذذذذذذذل - 3
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 .0212أغسطس 5-1طالل الفترة ؤ  .الج ؤي 

اإلطتبذذذذذ ر الؤجؤذذذذذن لمؤذذذذذراجيي  الطذذذذذ رجي  لؤسسسذذذذذ ا - 4
  .التيميم قبل الج ؤيي 

. الهيئة القوؤية لضؤ   جودة التيميم واالعتؤ د
 .م 211ين ير  02

نظذذذذم ؤيموؤذذذذ ا الؤراجيذذذذو  الطذذذذ رجيو  لمتيمذذذذيم قبذذذذل - 5
 الج ؤيي 

. الهيئة القوؤية لضؤ   جودة التيميم واالعتؤ د
 .م0211 أبريل  02

 ؤتبقي ا الؤبيداا والين صر الثقيمة في األغاية  -2
و ارة ال راعذذذذذذة واستصذذذذذذال   -الؤيؤذذذذذذل الؤر ذذذذذذ   
 02-05طذذذذالل الفتذذذذرة ؤذذذذ    -األراضذذذذي ب لذذذذدقي

 .م 0212و يولي

 ؤف هيم نظم جودة الؤي ؤل  -2
 

الشذذذذذر ة اليربيذذذذذذة لالستشذذذذذذ راا الهندسذذذذذذية والذذذذذذنظم  
وهذذذذذذي الشذذذذذذذر ة التذذذذذذي تسهذذذذذذذل الؤيؤذذذذذذل الؤر ذذذذذذذ   
لالعتؤذذذذذذذذ د الذذذذذذذذدولي والذذذذذذذذ  طذذذذذذذذالل الفتذذذذذذذذرة ؤذذذذذذذذ  

 .م5/8/0212وحت   1/8/0212

الؤراجيذذة الداطميذذة فذذي نظذذم ددارة جذذودة الؤي ؤذذل طبقذذ   -8
 .12205ية  لمؤواصفة القي سية الدول

الشر ة اليربية لالستش راا الهندسية والنظم 
 م  1 3/0211/ 31-02الفترة ؤ   طالل

2- 

اجتي   عدد ؤ  الدوراا التدريبية بؤشروع 
 : تنؤية أعض ء هيئة التدريس والقي داا هي

 أطالقي ا وآداب الؤهنة -
 الؤه راا اإلدارية  -
 تقييم التدريس  -
 ش الا اتط ا القراراا وحل الؤ -
 تصؤيم الؤقرر  -
 الجوانب الؤ لية ب لج ؤي ا  -
 الجوانب الق نونية ب لج ؤي ا  -
التقذذذذذذذذويم الذذذذذذذذااتي وططذذذذذذذذط تو يذذذذذذذذد الجذذذذذذذذودة  –

 واالعتؤ د 

ؤشروع تنؤية قدراا : 0224-0222
أعض ء هيئة التدريس والقي داا بج ؤية 

. ال ق  يق  
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 الس ع ا الؤيتؤدة  -
 التدريس ب ستطدام الت نولوجي   -
 اعداد الؤيمم الج ؤيي  –
 ددارة الوقا وضغوط اليؤل  -
 مؤية ونشره  دوليً  دعداد  ت بة البحوث الي -
 . دعداد ؤشروع بحثي -

12
 -

 :اجتي   دوراا الح سب االل  
الحصول عم  الرطصة الدولية لقي دة  -

 Skill تحا رقم ( ICDL)الح سب اآللي 
Card (egy000549346  ) 

.م0212يونيو  -  ؤ رسطالل الفترة ؤ  

دورة نذذذواتل الذذذتيمم وطذذذرائط الؤذذذنهل لؤسسسذذذ ا التيمذذذيم  11
 . الج ؤي 

الهيئة القوؤية لضؤ   جودة التيميم 
سبتؤبر  08-02طالل الفترة .واالعتؤ د
0213. 

 .دورة الؤراجية الط رجية لؤسسس ا التيميم الج ؤي  10
الهيئة القوؤية لضؤ   جودة التيميم 

ا توبر  13-10الل الفترة ؤ  ط. واالعتؤ د
0213. 

13
 دورة تدريب الؤتدربي  -

. الهيئذذذة القوؤيذذذة لضذذذؤ   جذذذودة التيمذذذيم واالعتؤذذذ د 
 .0213أ توبر  31  -02طالل الفترة ؤ  

14
 .دورة التقويم الاات  لؤسسس ا التيميم  الج ؤي  -

. الهيئة القوؤية لضؤ   جودة التيميم واالعتؤ د 
 .0213نوفؤبر   32 -08طالل الفترة ؤ  
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15
 دورة التططيط االستراتيجي -

. الهيئذذذة القوؤيذذذة لضذذذؤ   جذذذودة التيمذذذيم واالعتؤذذذ د 
 0213ديسؤبر  5-4طالل الفترة ؤ  

  :ؤدرب -ث ني ً  

 
  تذذذذذذذدوير الؤطمفذذذذذذذ ا " الذذذذذذذدورة التدريبيذذذذذذذة األولذذذذذذذي

 " ال راعية 
 

ؤشروع تدوير الؤطمف ا ال راعية إلحذد  قذر  
/ م اإلنتذذذذذ ي الحيذذذذذواني ؤح فظذذذذذة الشذذذذذرقية بقسذذذذذ

. ج ؤيذذذذة ال قذذذذ  يق/ ؤيهذذذذد ال ف يذذذذة اإلنت جيذذذذة 
 .م0222وال  طالل ع ؤي 

 
 والث لثذذذذذذة   والث نيذذذذذذة   الذذذذذذدورة التدريبيذذذذذذة األولذذذذذذي "

  "استطدام التمقيح االصطن عي في األرانب
 

ؤشذذروع التمقذذيح االصذذطن عي لتحسذذي  ال فذذ ءة 
 قسذم اإلنتذذ ي. اإلنت جيذة والتن سذمية فذي األرانذب

ج ؤيذذذة / ؤيهذذذد ال ف يذذذة اإلنت جيذذذة / الحيذذذواني 
، 0222والذذذذذذذذذ  طذذذذذذذذذالل عذذذذذذذذذ ؤي . ال قذذذذذذذذذ  يق
 .م0212

 
 اسذذذذذذتطدام التمقذذذذذذيح "   الرابيذذذذذذة  الذذذذذذدورة التدريبيذذذذذذة

 " االصطن عي في األرانب 
 

 ميذذذذذذذة / والذذذذذذذداجني  قسذذذذذذذم اإلنتذذذذذذذ ي الحيذذذذذذذواني
حذذالل . ج ؤيذذة ال قذذ  يق/  الت نولوجيذذ  والتنؤيذذة

 .م0213نوفؤبر  08-02الفترة م
 

 

حضور 
مؤتمر 
 علمي

 

 :بمصر -أوال
 و الؤنيقد ب لؤر   ال راعي  دولي األول نتاج األرانب في المناطق الحارةلمؤتمر الاالشتراك في ا

   1224سبتؤبر ع م  8-2 الق هرة في الفترة ؤ  -الدولي

 ب الشترا   الجؤيية الؤصرية ليموم األرانب التي نظؤته   ندوة تنمية صناعة األرانب في سيناء
سبتؤبر  02-04ؤن  مية اليموم ال راعية البيئية ب ليريش ج ؤية قن ة السويس طالل الفترة ؤ  

 .م 1222
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 و  عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر المصري البريطاني األوكراني األول  إلنتاج وصحة الحيوانات
والا  نظؤه   1222م سبتؤبر ع  4-0الق هرة في الفترة ؤ   -الؤنيقد ب لؤر   ال راعي الدولي

 .ج ؤية ال ق  يق–ؤيهد ال ف ية اإلنت جية 
 في الؤن طق الح رة والا  نظؤته الجؤيية  االشتراك في المؤتمر  العالمي الثالث إلنتاج األرانب

 .0220أ توبر  11-8الؤصرية ليموم األرانب في الغردقة طالل الفترة ؤ  

  في الؤن طق شبه الج فة والا     اج وصحة الحيواناالشتراك  في المؤتمر  العالمي  األول إلنت
 .م1228سبتؤبر  3-1نظؤته  مية اليموم ال راعية البيئية ب ليريش في الفترة ؤ  

  والا  نظؤته  مية  االشتراك  في المؤتمر العالمي األول عن مستقبل األرانب المحلية والمتاقلمة
 م1222سبتؤبر  2-2اليموم ال راعية البيئية ب ليريش في الفترة ؤ  

  والا    نظؤته  مية ال راعة   االشتراك  في مؤتمر نشر وتسويق الخدمات العلمية الزراعية
 .م1222دبريل  01-02ج ؤية اإلس ندرية في الفترة ؤ  

 والؤنيقد ب لؤر   ال راعي   عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي األول لزراعة األنسجة النباتية
والا  نظؤه ؤيهد ال ف ية اإلنت جية  1222سبتؤبر ع م   14-10ي الفترة ؤ  الق هرة ف -الدولي

 .ج ؤية ال ق  يق–
 في الؤن طق شبه الج فة والا   االشتراك  في المؤتمر  العالمي  الثاني إلنتاج وصحة الحيوان

 .م0221سبتؤبر  2-4نظؤته  مية اليموم ال راعية البيئية ب ليريش في الفترة ؤ  

 في الؤن طق الح رة والا  نظؤته الجؤيية ي المؤتمر  العالمي الثالث إلنتاج األرانب االشتراك ف
 .0220أ توبر  11-8الؤصرية ليموم األرانب في الغردقة طالل الفترة ؤ  

  ب الشترا  ؤن  مية  الجمعية المصرية لعلوم األرانب الندوة العلمية التي نظمتها االشتراك  في
 .0225 توبر أ  ال راعة بدؤنهور في 

  ب الشترا   ؤن جؤيية   الجمعية المصرية لعلوم األرانبالندوة العلمية التي نظمتها االشتراك في
 .0222أ توبر  ؤربي وؤنتجي األرانب ب مية ال راعة ب إلس ندرية في 
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  تقنيات تحويل قش األرز إلي منتجات اقتصادية" تحت عنوان  الندوة العلمية االشتراك  في "
 " . 0222نوفؤبر  05في  ؤته   مية ال راعة عي  شؤس التي نظ

  في الؤن طق الح رة والا  نظؤته  العالمي السادس إلنتاج األرانبعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر
 .0212فبراير   4 -1الجؤيية الؤصرية ليموم األرانب في اسيوط طالل الفترة ؤ  

  الؤن طق الح رة والا  نظؤته الجؤيية  في العالمي السادس إلنتاج األرانبسكرتير المؤتمر
 .0212فبراير   4 -1الؤصرية ليموم األرانب في اسيوط طالل الفترة ؤ  

 في الؤن طق الح رة والا  نظؤته  االشتراك ببحث في المؤتمرالعالمي السادس إلنتاج األرانب
 .0212فبراير   4 -1الجؤيية الؤصرية ليموم األرانب في اسيوط طالل الفترة ؤ  

 والا  نظؤته الجؤيية الي لؤية  عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي العاشر إلنتاج األرانب
 -3ليموم األرانب ب ألشترا  ؤن الجؤيية الؤصرية ليموم األرانب في شرم الشيخ طالل الفترة ؤ  

 . م0210سبتؤبر   2

 ية الي لؤية ليموم األرانب ب ألشترا  ؤن والا  نظؤته الجؤي سكرتير المؤتمر العالمي العاشر إلنتاج األرانب
 . م0210سبتؤبر   2 -3الجؤيية الؤصرية ليموم األرانب في شرم الشيخ طالل الفترة ؤ  

 والا  نظؤته الجؤيية الي لؤية ليموم  االشتراك ببحث في المؤتمر العالمي العاشر إلنتاج األرانب
  2 -3نب في شرم الشيخ طالل الفترة ؤ  األرانب ب ألشترا  ؤن الجؤيية الؤصرية ليموم األرا

 . م0210سبتؤبر 
 : بالخارج -ثانيا

ليمذذذوم ي لؤيذذذة والذذا  نظؤتذذذه الجؤييذذة ال إلنتتتتاج األرانتتتب الستتتادسالمتتتؤتمر  العتتتالمي  االشتتتراك فتتتي
 . 1222 يوليو 10-2طالل الفترة ؤ  فرنس   -تولو األرانب في 

االهتماما
ت 

 البحثية

 .ةفسيولوجيا حيوانات المزرع -

 التناسل والتلقيح األصطناعي في حيوانات المزرعة -

 رعاية حيوانات المزرعة -
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 تحسين الكفاءة التناسلية واإلنتاجية لحيوانات المزرعة -

 تغذية حيوانات المزرعة -

 الحيوان والدواجن وتحسين قيمتها الغذائية اإلضافات الغذائية وكيفية إثراء مواد علف -

 تخدامها في عالئق حيوانات المزرعةتدوير المخلفات الزراعية واس  - 

المشروع
ات 

 البحثية

  لمشروع تدوير  المخلفات الب حث الرئيسي الؤس عد : 7009أغسطس -7002أغسطس
 .ؤيهد ال ف ية اإلنت جية بج ؤية ال ق  يق  -بإحدى قري محافظة الشرقية

  لمشروع استخدام التلقيحالب حث الرئيسي الؤس عد : 7080أغسطس -7001أغسطس 
ؤيهد ال ف ية اإلنت جية بج ؤية  .االصطناعي لتحسين الكفاءة اإلنتاجية والتناسلية في األرانب

 .ال ق  يق

  تحسين الكفاءة اإلنتاجية الب حث الرئيسي لؤشروع : 7087أغسطس -7080أغسطس
 .ؤيهد ال ف ية اإلنت جية بج ؤية ال ق  يق .والتناسلية لألغنام تحت الظروف المزرعية

  تقييم الخاليا الجزعية  عضو الفريق البحثي لؤشروع: 7087أغسطس -7080أغسطس
 .بج ؤية ال ق  يق - مية الطب البشر  . ودورها في اكتشاف وظائف المبيض

  بؤيهذد  "تطتوير المعمتل المركتزي" الؤشذ ر ة فذ  تنفيذا ؤشذروع  :م7087مايو  – 7009ديسمبر
ؤؤذول ؤذ  برنذ ؤل التطذوير الؤسذتؤر والتأهيذل  وهاا ؤشروع –ال ف ية اإلنت جية وتأهيمه لالعتؤ د 

 . بو ارة التيميم الي لي بؤش ر ة ج ؤية ال ق  يق CIQAPلالعتؤ د 

 

األنشطة 
المتعلقة 
بالجودة 
 والتطوير

 : أوال  محليا  
 التاريخ نوع النشاط األنشطة فى مجال نظم إدارة الجودة م
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  عضذذذذو الفريذذذذق التنفيذذذذا  لوحذذذذدة تقذذذذويم األداء وضذذذذؤ 
لؤيهد ال ف ية اإلنت جية (  ؤشروع التقييم الااتي)الجودة 

 .ج ؤية ال ق  يق  –

 

ؤشروع التقييم 
الااتي لؤيهد 
ال ف ية 
 اإلنت جية

0225- 
 اآل 

14 

الؤشذذذذ ر ة فذذذذي دعذذذذداد الالئحذذذذة الداطميذذذذة لؤيهذذذذد ال ف يذذذذة 
اإلنت جيذذذذذذة بج ؤيذذذذذذة ال قذذذذذذ  يق والتذذذذذذي صذذذذذذدرا بذذذذذذ لقرار 

 لي والدولذة لمبحذث اليمؤذي رقذم الو ار  لو ير التيميم الي
وأشذذذذذذذذذ ر  فذذذذذذذذذي تذذذذذذذذذدريس .  8/5/0224بتذذذذذذذذذ ريخ  242

 .ؤنا اعتؤ ده  وحتي اآل ؤقرراته  ب لؤيهد 

 

دعداد الئحة 
داطمية لؤيهد 
ال ف ية 
 اإلنت جية

0224 

 

بنظذذ م السذذ ع ا الؤشذذ ر ة فذذي دعذذداد الالئحذذة الداطميذذة 
 يق ل ميذذذذة الت نولوجيذذذذ  والتنؤيذذذذة بج ؤيذذذذة ال قذذذذ الؤيتؤذذذذدة 

والتذذذذي صذذذذدرا بذذذذ لقرار الذذذذو ار  لذذذذو ير التيمذذذذيم اليذذذذ لي 
  8/5/0224بت ريخ  242والدولة لمبحث اليمؤي رقم 

 

دعداد الئحة 
داطمية ل مية 
الت نولوجي  
 والتنؤية 

 

 

) الؤشذذذذذذذ ر ة فذذذذذذذي وضذذذذذذذن  الئحذذذذذذذة  الدراسذذذذذذذ ا اليميذذذذذذذ  
ب ميذذذة (  د تذذذورا –ؤ جسذذذتير بحثذذذي  –ؤ جسذذذتير ؤهنذذذي 
 الت نوبوجي  والتنؤية

 

دعداد الئحة 
الدراس ا اليمي  

ل مية 
الت نولوجي  
 والتنؤية

 

 

إتقان 
 الحاسب

  حاصل علي شهادةICDL  مفوض من قبل معهد الكفايةاإلنتاجية إلدخال نتائج المعهد علي نظام الجامعة و
 .األلكتروني
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  التحليل اإلحصائي لجميع أنواع التجارب واألستبيانات باستخدام برامج الحاسب مثل التSPSS  

عضوية 
 جمعيات

  لفحص االنت ي اليمؤي لشغل وظ ئف األس تاة واألس تاة الدائؤة المجنة اليمؤية ؤح م
 " ا فسيولوجي حيو " اإلنت ي الحيواني لميموم  0215-0210الؤس عدي  لمدورة الح دية عشرة 

(41.) 
 التأسيس ؤنا لألرانب عضو الجؤيية الؤصرية. 
 التأسيس ؤناي لؤية لألرانب عضو الجؤيية ال. 
  الجؤيية الؤصرية لألغن م والؤ ع  عضو . 
  ج ؤية ال ق  يق–عضو الجؤيية الؤصرية لميموم التطبيقية  وؤقره   مية ال راعة. 
 1281 عضو نق بة الؤه  ال راعية الؤصرية ؤنا  التطري ع م  . 
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