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 السرية الذاتية
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 ١٩٦٦أغسطس  ٨ يالدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتار�خ امل
 مصري  ـيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�جنس

كفر ا�حدادين. مركز طوخ. محافظة القليو�ية.  يالدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحل امل
 جمهور�ة مصر العر�ية

 أوالد) ٤م��وج ولديھ خمسة أبناء (بنت +  ا�حالة االجتماعية
وخ. محافظة القليو�ية. كفر ا�حدادين. مركز ط ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحل اإلقام

 جمهور�ة مصر العر�ية

  أستاذ الهندسة الزراعية اليةــــالوظـــيفة ا�ح
  جامعة ب��ا-�لية الزراعة  ـــــــملـــــــــــــــــــــعنوان العـ

 

 املؤهالت الدراسية:
 م).١٩٨٨�لية الزراعة (يونيو  –ب�الور�وس �� العلوم الزراعية  -

 م).١٩٩٣/ ٢١/٧الزراعة ( �لية-علوم الزراعية ماجست�� �� ال -

 �عنوان "تأث�� ميكنة زراعة القمح ع�� إنتاجية املحصول وتقليل فواقد ا�حصاد"

 م).١٩٩٩ /٢٥/٩الزراعة ( �لية-دكتوراه �� العلوم الزراعية  -

 �عنوان "دراسة �عض ا�خصائص الهندسية والبيئية ع�� إنتاج األسماك �� أحواض"

 

 وظيفي:التدرج ال
 .١١/١٠/١٩٨٨عتبارا من إمعيد بقسم الهندسة الزراعية ب�لية الزراعة  -

 .١٢/٩/١٩٩٣عتبارا من إمدرس مساعد بقسم الهندسة الزراعية ب�لية الزراعة  -

 .٢٦/١٠/١٩٩٩عتبارا من إمدرس بقسم الهندسة الزراعية ب�لية الزراعة  -

 .٢٢/١٠/٢٠٠٦ ارا منعتبإأستاذ مساعد بقسم الهندسة الزراعية ب�لية الزراعة  -

 .٢٤/٠٣/٢٠١٣أستاذ بقسم الهندسة الزراعية ب�لية الزراعة إعتبارا من  -
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 :النشاط العلمي
 :املقررات الدراسية التي أقوم بتدريسهاأوال: 

 أ. مقررات مرحلة البكالوريوس:
 الفرقة األو�� (شعبة الهندسة الزراعية)  أساسيات هندسة زراعية -

  الفرقة الثالثة (شعبة الهندسة الزراعية)   هندسة الزراعة املائية  -

 الفرقة الثالثة (شعبة الهندسة الزراعية)  هندسة مبا�ي وإ�شاءات زراعية -

 الفرقة الثالثة (شعبة الهندسة الزراعية)  ميكنة املخلفات الزراعية -

 الفرقة الثالثة (شعبة الهندسة الزراعية) تطبيقات ا�حاسب �� مجال الهندسة الزراعية -

 الفرقة الثالثة (شعبة الهندسة الزراعية)    ليل نظمتح -

 الفرقة الرا�عة (شعبة الهندسة الزراعية)    تحكم بيئي -

 الفرقة الرا�عة (شعبة الهندسة الزراعية)   طاقات مزرعية -

 الفرقة الرا�عة (شعبة الهندسة الزراعية) ميكنة مزارع اإلنتاج ا�حيوا�ي والداج�ي والسم�ي -

 الفرقة الرا�عة (شعبة الهندسة الزراعية)  املحميةهندسة الزراعات  -

 

 ب. مقررات مرحلة الدراسات العليا:

 تحكم بيئي (متقدم). -

 هندسة الزراعة املائية (متقدم). -

 هندسة نظم حيو�ة (متقدم). -

 هندسة تدو�ر املخلفات الزراعية. -

 طاقات مزرعية متجددة. -

 إستخدامات الطاقة الشمسة. -

 هندسة مبا�ي زراعية. -
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:
ً
 الرسائل العلمية التي أشارك يف إجنازها: ثانيا

تار�خ اإلنجاز/ 

 قيد الدراسة

الدرجة 

 م عنوان الرسالة العلمية

 ١ تقييم حق�� اللة ا�حراثة والزراعة املجمعة ملحاصيل ا�خطوط املاجست�� ٢٠٠٧يونيو 

 ٢ ة املتدفقةدراسات ع�� نظام اس��راع االسماك �� القنوات املائي املاجست�� ٢٠٠٧إبر�ل 

 ٣ نظم التحكم البيئي لتحس�ن انتاج الفلفل ا�حلو الدكتوراه ٢٠١٠سبتم�� 

 ٤ دراسات ع�� انتاج وتحص�ن زريعة االسماك املاجست�� ٢٠٠٧

 ٥ الت�امل ب�ن اس��راع االسماك وا�خضروات �� نظم تدو�ر املياه املاجست�� ٢٠٠٧نوفم�� 

 ٦ امل الهندسية والبيئية إلنتاج الكمبوستدراسة �عض العو  املاجست�� ٢٠٠٨مارس 

 ٧ نموذج محا�اه لتصميم وادارة نظم اعادة تدو�ر املياه �� الزراعة املائية الدكتوراه ٢٠١٢ف��اير 

 ٨ تقييم وتطو�ر نظام لتقش�� البصل دكتوراه ٢٠١٢مايو 

 ٩ دراسة اقتصادية لالس��راع السم�ي �� مصر دكتوراه ٢٠١٢أكتو�ر 

 ١٠ تأث�� ا�خصائص الوظيفية اللة الباثق ع�� جودة �عض املنتجات املبثوقة ماجست�� ٢٠١٢د�سم�� 

 ١١ دراسة �عض العوامل املؤثرة ع�� تفر�خ وإنتاج أسماك املياه العذبة الدكتوراه ٢٠١٢د�سم�� 

 ١٢ يةاستخدام ال��مجة ا�خطية وغ�� ا�خطية �� تصميم وإدارة املزارع السمك ماجست�� ٢٠١٣أكتو�ر 

 ١٣ استخدام الطاقة الشمسية �� تجفيف الب�ح ماجست�� قيد الدراسة

 ١٤ دراسات ع�� تصميم وادارة نظم الزراعة بدون تر�ة دكتوراه قيد الدراسة

 ١٥ تقييم هند��ي ملواد البناء الزراعية ماجست�� قيد الدراسة

 دكتوراه قيد الدراسة
االنتاجية املائية لألرز تحت نظام  التنبؤ بتأث�� �غض التغ��ات املناخية ع��

 الري السط��
١٦ 

 ١٧ العوامل الهندسية والبيئية إلنتاج االسمدة ا�حيو�ة دكتوراه قيد الدراسة

 ماجست�� قيد الدراسة
تحليل اقتصادي إلنتاج و�سو�ق االسماك �� املزارع السمكية بمحافظة كفر 

 الشيخ
١٨ 

 ١٩ للسماد العضوي املكمور  تطو�ر الة غر�لة ماجيست�� قيد الدراسة

 ٢٠ استخدام الطاقة االرضية �� ��خ�ن وت��يد املنشآت الزراعية ماجيست�� قيد الدراسة

 ٢١ ترشيد استخدام الطاقة �� تصنيع االعالف املركزة ماجيست�� قيد الدراسة

 ٢٢ الت�امل ب�ن زراعة الطماطم ونظم انتاج الزراعة املائية ماجيست�� قيد الدراسة

 ٢٣ تأث�� ألوان الغطاء البالستيك ع�� إنتاجية الفلفل ماجيست�� قيد الدراسة

 ٢٤ تصميم نظام لت�خ�ن ملزارع الدجاج البياض ماجيست�� قيد الدراسة

 ماجيست�� قيد الدراسة
دراسة مقارنة ب�ن طاقة حرارة ال��بة والطاقات التقليدية �� تدفئة البيوت 

 املحمية
٢٥ 

 ٢٦ تقييم ف�ى واقتصادي لنظام �عبئة وتدر�ج املوا�ح يست��ماج قيد الدراسة
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 :دورات مت احلصول عليهاثالثا

 .١٩٩٠مارس  ٢٢إ�� ١٠اجتياز دورة إعداد املعلم ا�جام�� بنجاح ب�لية ال��بية بب��ا �� الف��ة من  -

 ١٩٩٣/ ٢٠/١٢ن حاصل ع�� دورة �� استخدام أشعة الل��ر �� التسو�ة الدقيقة لألرا��ي �� الف��ة م -

 .١٩٩٤/ ٤/١إ�� 

إ��  ١٩٨٩/ ٣٠/٩�� الف��ة من  طبيقا��ا)ولغة الب��ك وت اآل��دورات �عليم كمبيوتر (مقدمة ا�حاسب  -

١٩٨٩/ ١٢/١٢. 

 ١٥يونيو إ��  ٢٦أمر��ا �� الف��ة من -دورة تدر�بية عن تكنولوجيا حديثة للري السط�� بوالية أر�زونا -

 .١٩٩٤يوليو 

 .٨/٥/١٩٩٤إ�� ١١/١٢/١٩٩٣ية �� الف��ة من دورة لغة إنجل��  -

 .١٩٩٩نوفم��  ١١-٦) �� الف��ة ICLARMدورة تدر�بية لتحس�ن إنتاجية االس��راع املائي (إكالرم  -

 .٢٠٠٦إبر�ل  ١٣-٨) �� الف��ة WFCلألسماك  الدو��دورة تدر�بية إلدارة جودة املياه (املركز  -

- Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) 

- Microsoft Certified System Engineer (MCSE) 

- Data Base Access and SQL. 

 ال��امج اآلتية: ��دورات تدر�بية  -

 .٢٥/١١/٢٠٠٤إ��  ٢٣الف��ة من  ��    مهارات التفك�� •

 .٠٢/١٢/٢٠٠٤إ��  ٠١الف��ة من  ��   التدريس ��موضوعات مختارة  •

 .٢٨/٠٣/٢٠٠٦إ��  ٢٧الف��ة من  ��     تصميم مقرر  •

 .٠٥/١١/٢٠٠٤إ��  ٠٣الف��ة من  �� التدريس لألعداد الكب��ة والتدريس املصغر •

 .٢١/٠٥/٢٠٠٧إ��  ١٩الف��ة من  ��    تقييم التدريس •

 .١٥/٠٧/٢٠٠٧إ��  ١٢الف��ة من  ��  التدريس ��التكنولوجيا  استخدام •

 .٠٧/٠٦/٢٠١٢إ��  ٠٥الف��ة من  ��  التقييم الذا�ي واملراجعة ا�خارجية •

 

 املؤلفات العلمية:
جامعة  –�لية الزراعة  –االش��اك �� إعداد الكتب ا�جامعية ا�خاصة بقسم الهندسة الزراعية  

 ب��ا.

 جوائز مت احلصول عليها:
 .١٩٩٩الزراعية عام  الهندسةجائزة كيشيدا للتفوق العلمي �� مجال  -

العلمي األول لالتجاهات ا�حديثة �� االس��راع  ا�حصول ع�� املرتبة األو�� �� األبحاث املقدمة للمؤتمر -

 )٢٠٠٦\١٢\١٥-١٣السم�ي (شرم الشيخ 
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 املشروعات املشارك بها:
 مشروعات حبثية:

-١٩٩٣وا�خاص باستخدام الري املحدود �� األرا��ي القديمة ( NARPشارك �� املشروع القومي  -

١٩٩٥.( 

م وا�خاص باستخدام تكنولوجيا ١٩٩٦-١٩٩٢خالل الف��ة من  NARPعضو �� املشروع القومي  -

 التسو�ة بالل��ر ومحا�اة الري السط��.

عضـــو �ـــ� املشـــروع البح�ـــي عـــن اســـتخدام الـــنظم ا�خب�ـــ�ة ل�حاســـب األ�ـــ� ملحا�ـــاة الزراعـــة اآلليـــة  -

 ).٢٠٠٠-١٩٩٨املصر�ة (

عـــن االســـ��راع الت�ـــام�� بـــ�ن األســـماك والنباتـــات باســـتخدام الطاقـــة عضـــو �ـــ� املشـــروع البح�ـــي  -

 جددة.املت

 

 مشروعات غري حبثية:
 جامعة ب��ا.-ب�لية الزراعة  QAAP2اعمال مشروع التطو�ر الـ  ��املشاركة  -

جامعة -ب�لية الزراعة  ٢٠١٠من مارس  ابتداءً  CIQAPمشروع التطو�ر ل�جودة واالعتماد الـ  -

 ب��ا.

 جامعة ب��ا. – اآلداب�لية  تقييم التدريس باالش��اك مع �� التناف��ياملشروع  -

 إلدارة مصا�ع األغدية.(مشروع دعم الشر�ات التصدير�ة) تم عمل برنامج بالتعاون مع  -

 املدير التنفيذي ملشروع املجفف الشم��ي ال�ج�ن (شركة سيكم). -

 

 :والتطوير التي قمت بهااألعمال اإلنشائية 
 أعمال داخل الكلية: 

طــــن) أســــماك ســــنو�ا وتقــــام تلــــك  ١٠٠تصــــميم وإ�شــــاء مزرعــــة ســــمكية مكثفــــة بال�ليــــة بطاقــــة إنتاجيــــة ( -١

املزرعة السمكية بنظام ما �سمي إعادة تدو�ر املياه حيث أنھ باستخدام هذا النظام يتم توف�� الكث�� من 

األرا�ـــ�ي وامليـــاه حيـــث أن احتياجاتـــھ للميـــاه قليلـــة جـــدا حيـــث يقـــوم النظـــام بمعا�جـــة امليـــاه ا�خارجـــة مـــن 

 �قام بجانب تلك املزرعة مفرخ إلنتاج الزريعةأحواض ال��بية وإعادة استخدامها مرة أخري و 

كم. حيث تم تركيب املحطة �� ال�لية  ٢٥�� إ�شاء محطة أرصاد زراعية تخدم دائرة قطرها  االش��اك -٢

بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية (معهد بحوث املناخ) واملحطة �غطي معظم محافظة القليو�ية 

الباحث�ن �� استخدام بيانات املناخ إلدارة عمليات الري واملقاومة و  املزارع�نو�ساعد تلك املحطة كال من 

لآلفات من خالل بيانات ترسلها املحطة بناء ع�� اش��اك سنوي حيث �عمل املحطة من خالل شبكة 

 األقمار الصناعية و�تم االحتفاظ بالبيانات وإعطا��ا ملن يرغب �� االستفادة ��ا. 
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 ١٠٠٠٠و�� �عمل بطاقة إنتاجيــــة حوالـــــي ( ٠عضوي املكمور (الكومبوست)إ�شاء وحدة إنتـــاج السماد ال -٣

 ٩بمزرعة �لية الزراعة بمش��ر، و�شغل مساحة قدرها  ٩طن سنـــو�ا). توجد تلك الوحدة بحوض 

 أفدنھ، 

نواع طن/ســـاعة). تقوم الوحدة بإنتاج جميع أ ١�� إ�شاء وحدة لتصنيـع األعالف املركزة (طاقة االش��اك -٤

 أو مكبوس. ناعماألعالف للدواجن واألرانب وا�حيوانات الكب��ة سواء علف 

 حيــث يــتم الــتحكم بكــ تطــو�ر عن�ــ� األرانــب بال�ليــة. وذلــك ب��كيــب نظــام لل��و�ــة والت��يــد والتدفئــة -٥
ً
مــن  ال

 ا�حرارة والرطو�ة املناسبت�ن لتحس�ن اإلنتاج. 

عيــــــن) �ـل ٣٠بطار�ـة �ـل بطار�ـة ��ـا ( ٥٤، وهـو �سـع لــــ تصميم واإلشراف ع�� إ�شاء عن�� للدجاج البياض -٦

بيضـة  ٣٠٠متـــــوسط إنتـــــاج الدجاجـة ( ٠دجاجـة  ٤٦٨٠دجــــاجـــــات أي أن العن�ـ� �سـع حـوا��  ٣ع�ن �ســــــع 

 
ً
 ٠) بيضة١٤٠٠٠٠٠) أي أن اإلنتاج املتوقع سنو�ا حوا�� (سنو�ا

تطو�ر حظائر اإلنتاج ا�حيوا�ي، حيث تم تحو�لها من النظام املر�وط إ�� النظام املفتوح الـذي يحتـاج ا�ـ�  -٧

 عمالة أقل.

 .)إ�شاء وحدة لتصنيع األلبان، حيث تقام الوحدة بطاقة تصنيعية (طن ألبان يوميااملشاركة ��  -٨

) صـو�ھ إحـداهم بمسـاحة ٢عـدد (تصميم وإ�شاء صوب زراعية �عمل بنظام الت��يـد والتدفئـة عبـارة عـن  -٩

 ،م�� مر�ع) إلنتاج زهور القطف ٣٢٠ا�خضر، ( لزراعةم�� مر�ع)  ٩٦٠(

 

 أعمال خارج الكلية:

طـن مـن  ٣٠إلنتـاج  ٢م ٤٠٠ع�ـ� مسـاحة بنظـام إعـادة تـدو�ر امليـاه تصميم وإ�شاء مزرعة سـمكية مكثفـة  -١

 بمجموعة شر�ات غر�ب (قر�ة النعناعية 
ً
 محافظة املنوفية) –مركز أشمون  –أسماك البلطي سنو�ا

إســــــــكندر�ة  –مصـــــــر  ٩٦تطـــــــو�ر أحـــــــواض لالســـــــ��راع الســــــــم�ي بالشـــــــركة املصـــــــر�ة الكو�تيــــــــة (الكيلـــــــو  -٢

 .ال�حراوي)

تــم تطــو�ر مجمــع البيــوت املحميــة بمجموعــة شــر�ات ســيكم، ليعمــل تحــت نظــام الــتحكم البيئــي ال�امــل  -٣

 م�� مر�ع). ٦٠٠٠ حوا��(مساحة هذا املجمع 

 اء مجفف شم��ي لتجفيف النباتات الطبية والعطر�ة (مجموعة شر�ات سيكم).تصميم وإ�ش -٤

 تصميم وإ�شاء مجفف شم��ي �ج�ن لتجفيف النباتات الطبية والعطر�ة (مجموعة شر�ات سيكم)، -٥

 

 املؤمترات والندوات التي أسهمت فيها:
إ�ـــ�  ١٩٨٩�ـــ� الف�ـــ�ة مـــن  شـــارك �ـــ� جميـــع فاعليـــات املـــؤتمرات ا�خاصـــة با�جمعيـــة املصـــر�ة للهندســـة الزراعيـــة -

 اآلن.

 .٢٠٠٦د�سم��  ١٥-١٣�� الف��ة من األول ل�جمعية املصر�ة لالس��راع املائي  العلمياملؤتمر  ��شارك  -

 .٢٥/٥/٢٠٠٦قطاع األسماك واملنتجات البحر�ة "الفرص والتحديات"  ��املؤتمر املتخصص  شارك �� -
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 اجلمعيات واهليئات العلمية:
 زراعة املائية.عضو جمعية هندسة ال -

 عضو ا�جمعية املصر�ة لالس��راع املائي. -

 .با�جمعية املصر�ة للهندسة الزراعيةعضو  -

لألســـــماك (جمعيـــــة رجـــــال األعمـــــال لإلنتـــــاج  املصـــــري عضـــــو �جنـــــة البحـــــوث والتطـــــو�ر بـــــاملجلس  -

 ).EAGA الزرا��والتصنيع 

تــــاج والتصــــنيع لألســــماك (جمعيــــة رجــــال األعمــــال لإلن املصــــري عضــــو �جنــــة التــــدر�ب بــــاملجلس  -

 ).EAGA الزرا��

 

 دراسات اجلدوى الفنية واالقتصادية:
 بمجموعة شر�ات غر�ب (قر�ة  ٣٠إلنتاج  دراسة جدوى  -

ً
طن من أسماك البلطي سنو�ا

 .محافظة املنوفية) –مركز أشمون  –النعناعية 

 طن من البلطي، للمجموعة الفر�سية، مصر. ١٥٠دراسة جدوى إلنتاج  -

الدنيس والبلطي تحت نظام إعادة تدو�ر املياه، ع�� مياه ا�خليج العر�ي إلنتاج  دراسة جدوى  -

  ).٢٠٠٧بدولة اإلمارات العر�ية (

 دراسات جدوى للبيوت املحمية إلنتاج ا�خضر. -

 دراسات جدوى لنظم الزراعة بدون تر�ة. -

 .(أكوابونيك)دراسات جدوى لنظم الزراعة املائية الت�املية  -

 .�سعات إنتاجية مختلفة إلنتاج السماد العضوي املكمور جدوى إل�شاء موقع  اتدراس -

 دراسات جدوى ملشاريع اإلنتاج ا�حيوا�ي والداج�ي: -

 .إلنتاج األلبان -

 .إلنتاج ال�حوم (�جول التسم�ن) -

 .إلنتاج البيض (الدجاج البياض) -

 .إلنتاج ال�حوم (دجاج التسم�ن) -

 دراسات جدوى إل�شاء مصا�ع األعالف. -
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1 EAGA Water 
quality 2006 8-13 

April 16 Local 15 1 

2 EAGA Water 
quality 2006 27 May- 

1 June 16 Local 16 0 

3 APEFE 

Aquaculture 
for 

Palestinian 
trainees 

2006 8-20 
April 8 international 8 0 

4 EAGA Aquaculture 
engineering 2008 13 - 17 

April 11 Local 9 2 

5 EAGA Aquaculture 
engineering 2008 15 - 19 

June 14 Local 10 4 

6 EAGA 
Aquaculture 

advanced 
course 

2008 26-30 
October 16 Local 13 3 

7 EAGA Aquaculture 
engineering 2009 22-26 

March 14 Local 8 6 

8 EAGA 

Role of 
Extension 
Tools in 

Developing 
Fish 

Production 

2009 
20-24 

Decemb
er 

19 Local 13 6 

9 
EAGA & 

WAGENINGEN 
UR 

Practical 
Consideratio

n in 
Managing 
Integrated 

Aquaculture 
Agriculture 

in Egypt 

2010 25-29 
July 19 Local 17 2 

10 
EAGA & 

migration for 
developments 

MARINE 
FISH 

FARMING 
2011 15-19 

May 15 Local 15 0 

11 FAO 
Hatchery 

technology 
of tilapia 

2012 6-17 
October 6 international 6 0 

Total 154  130 24 
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 مهارات خاصة:
 تصميم املزارع السمكية املكثفة. -

 تصميم البيوت املحمية بجميع أنواعها. -

 وم�حقا��ا.الداج�ي و تصميم مبا�ي ومنشآت اإلنتاج ا�حيوا�ي  -

 (Windows 8, Windows Server 2008)التعامل بمهارة مع نظم الكمبيوتر  -

 (MS Office2013 – AutoCAD 2014)ل بمهارة مع ال��مجيات التعام -
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