
 الســــــــــــــــــــم :

 ا د/ محمود عثمان عبد الحمٌد الجندي

 
  

  

  
ص ب  -روٌنة  -محافظة كفر الشٌخ  -جمهورٌة مصر العربٌة   العـنــــــــــــــــوان:

33766 
  

    Dr_melgndy@yahoo.com البرٌد اإللكـــترونً:  

   اللغة العربٌة واللغة اإلنجلٌزٌة اللغات التً ٌجٌدها:  

    إنتاج األسماك ونظم االستزراع السمكً القســــــــــــــــــــم:  

   إنتاج أسماك التخصــص العـــام:  

   نظم االستزراع والتقنٌات الحدٌثة لالستزراع السمكً التخصــص الدقٌق:  

   متزوج وأعول ثالثة من األبناء الحالة االجتمـاعٌـة  

   0020473241164 تلٌــــفون المـــنزل :  

   01142661764 ---00201007901564 ت المحمــــــــــول:  

     0020473232699 تلٌـــفون العمــــــل :  

     0020473232983 فـــــــــــــــــــاكـس :  

  
المؤهـالت 

 الدراسـٌـــة:
  

  

  

كلٌة الزراعة بكفر الشٌخ  -دكتـوراه الفلسـفة فً العلوم الزراعٌة " تغذٌة أسـماك "  2006 -1999
 م2006جامعة طنطا  -

تحت عنوان:" دراسات على بعض مواد العلف غٌر التقلٌدٌة فً تغذٌة أسماك البلطً 

 النٌلً".

  

  

 م1998ماجستٌر العلوم الزراعٌة إنتاج أسماك كلٌة الزراعة جامعة األزهر  1998 - 1994

تحت عنوان:"أثر نظم االستزراع السمكً على إنتاجٌة األحواض والعائد االقتصادي 

 منها".
  

  
بكالورٌوس العلوم الزراعٌة " شعبة أسماك " تقدٌر عام )جٌد جداً( كلٌة الزراعة  1991 - 1988

 م.1991جامعة األزهر 
  

     التــدرج الوظٌــفً  

  

بوحدة بحوث الثروة السمكٌة بسخا  -أستاذ مساعد )باحث أول( االستزراع السمكً 2013
مركز البحوث الزراعٌة وزارة  -المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكٌة بالعباسة 

 28/4/2013مجلس المركز  2855/26/5/2013مصر.بالقرار   الزراعة

  

  
بوحدة بحوث الثروة السمكٌة بسخا المعمل المركزي  -باحث االستزراع السمكً 2013- 2006

 مصر.  مركز البحوث الزراعٌة وزارة الزراعة -لبحوث الثروة السمكٌة بالعباسة 
  

mailto:ndy@yahoo.com


   معهد بحوث اإلنتاج الحٌوانً. -سخا  -معامل بحوث اإلنتاج الحٌوانً  -باحث مساعد 2003 -1998  

  
المعمل المركزي لبحوث الثروة  -وحدة بحوث الثروة السمكٌة بسخا  -باحث مساعد  2003 -1998

 مركز البحوث الزراعٌة وزارة الزراعة والثروة السمكٌة مصر. -السمكٌة 
  

  
 -أبو حماد  -المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكٌة بالعباسة  –مساعد باحث  1998 -1993

 مركز البحوث الزراعٌة وزارة الزراعة والثروة السمكٌة مصر. -محافظة الشرقٌة 
  

  
بمحطة تحضٌن األسماك بالخاشعة  -تغذٌة و تحضٌن األسماك  –مهندس زراعً  1993 -1992

 الهٌئة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة ــ وزارة الزراعة. -بكفر الشٌخ 
  

   مهندس استزراع األسماك البحرٌة بمزرعة ادكو لالستزراع السمكً بدمٌاط )خاصة( 1992 - 1991  

     الدورات التـدرٌبٌة:  

   دورة أساسٌات االستزراع السمكً بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكٌة.-1 1993  

  
 ,Introduction Dos استخدام الحاسب اآللً بمركز سٌمارب المركز الكندي -2 1994

Quattro Pro, Ms Windows and Paradox 
  

  
دورة تغذٌة وتربٌة واستزراع األسماك من المعمل المركزي لبحوث الثروة  -3 1994

   NARP ) السمكٌة باالشتراك مع
  

   الدورة العلمٌة فً الكتابة العلمٌة ــ مركز النشر بجامعة القاهرة-.4 995  

  
دورة تدرٌبٌة عامة فً اإلحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لمدة -.5 1996

 ثالث شهور
  

   .االستزراع السمكً ومشاكل التربٌة واآلثار االقتصادٌة الناتجة عنها بالعباسة-6 1997  

   التغذٌة الطبٌعٌة والصناعٌة وتكوٌن عالئق األسماك بالعباسة.-7 1997  

   دورة اللغة اإلنجلٌزٌة المستوي األول الجامعة األمرٌكٌة بالقاهرة-8 1997  

   االستزراع السمكً المكثف بالعباسة-9 1998  

   دورة على كٌفٌة استخدام الحاسب اآللً مستوى أول بكلٌة التجارة جامعة طنطا.-10 1998  

   دورة على كٌفٌة استخدام اإلنترنت جامعة طنطا.-11 1999  

   دورة على كٌفٌة استخدام الحاسب اآللً مستوى ثانً بكلٌة التجارة جامعة طنطا.-12 2002  

   دورة اللغة اإلنجلٌزٌة كلٌة التربٌة جامعة طنطا.-13 2003  

  

2005 

  

الدورة التدرٌبٌة فً االستزراع السمكً المشترك بمركز البحوث -14
الباسٌفٌكً اآلسٌوي الدولً بجمهورٌة الصٌن الشعبٌة بالتعاون مع منظمة 

 FAOاألغذٌة و الزراعة الدولٌة

  

   14/9/2006شهادة ندوة استزراع استاكوزا المٌاه العذبة   -15 2006  

  
شهادة ندوة مستقبل االستزراع السمكً بمحافظة كفر الشٌخ   -16 2006

 6/12/2006الى4
  

   7/6/2007الى 3الدورة التدرٌبٌة فً دور االتصال االرشادى الفعال   -17 2007  

   12/14/10/2008شهادة حضور المؤتمر الدولً عن البلطً   -18 2008  

   3/11/4/12/2008  الدورة التدرٌبٌة مداخل العمل االرشادى  -19 2008  

   3/2009حضور ندوة مستقبل االستزراع السمكً بدمنهور-20 2008  

   1/2009حضور مؤتمر الخطة الخمسٌة للزراعة-21 2009  

  
تدرٌب موظفً وزارة الثروة السمكٌة بسلطنة عمان عن اإلرشاد السمكً -22 2009

 منفردا10/6/2009الى6/6ونقل التكنولوجٌا فً الفترة
  

   2010/ٌولٌو 23قمت بإنشاء مزرعة سمكٌة ومفرخ بعمان األردن  - -23 2010  

  
حضور المؤتمر العلمً الثالث للثروة السمكٌة بقاعة صالح كامل بجامعة  -24 2010

 األزهر ونشرت بة بحثٌٌن
  



   2010حصلت على دورة توٌفل  – 25 2010  

  

اإلشراف علً العدٌد من المزارع السمكٌة الخاصة والمفرخات فً -1 الخبرات العملٌـة :
واالستزراع  -وكذا اإلرشاد السمكً -والتفرٌخ -والتغذٌة -مجاالت االستزراع

 .2009م حتى اآلن1991فً حقول األرز خالل الفترة من 

  

  
شهادة خبرة فً مجال التغذٌة والتفرٌخ والبٌئة واالستزراع من عام -2  -2  

 2009م حتى اآلن1992
  

   .2009حتى  1993شهادة خبرة فً االستزراع السمكً من  -3    

   كل ماسبق موثق بالشهادات المرفقة مع السٌرة الذاتٌة    

  
قمت بإلقاء محاضرات فً مجال أسس إنشاء المزارع السمكٌة و تربٌة --1 :النشاط العملً

 األسماك
  

  

قمت بتدرٌب طلبة وطالبات الجامعات المختلفة فً التدرٌب الصٌفً فً عدد -2  
من  من السنوات فً وحدة بحوث الثروة السمكٌة بسخا )محافظة كفرا لشٌخ

وإلقاء محاضرات عن االستزراع السمكً و كٌفٌة   (.2009حتى 2003
 استزراع األسماك بحقول األرز.

  

  
قمت بعمل ندوات إرشادٌه فً مجال تربٌة واستزراع األسماك والبط فً -3  

 (.2009حتى 2003األرز فً )محافظة كفر الشٌخ من    حقول
  

  
فً مجال   قمت بحضور عدٌد من المؤتمرات و الندوات وقمت بنشر عدة بحوث  

 تغذٌة األسماك .  تربٌة و
  

  
قمت بحضور ندوه عن االستزراع السمكً فً األقفاص العائمة ) المشاكل -4  

 .2005والحلول( وذلك فً محافظة كفر الشٌخ سنة 
  

  

قمت بالمشاركة مع لجان المرور على المزارع السمكٌة و األقفاص العائمة  -5  
للتعرف على المشاكل التً تقابل المزارعٌن وكٌفٌة حل هذه المشاكل )من 

 (.2009حتى 2003

  

  

قمت بتسجٌل مجموعة من البرامج االرشادٌه فً اإلذاعة ألمصرٌه سنة  -6  
و مازلت أقوم بتسجٌل بعض  2009)إذاعة وسط الدلتا ( وحتى سنة  2003

  الحلقات اإلذاعٌة فً بعض اإلذاعات المصرٌة.

  

   11/3/2009حضور ندوة مستقبل االستزراع السمكً بمحافظة البحٌرة  -7    

  
قمت بالمشاركة فً ندوة علمٌة عن المشاكل والحلول الستاكوزا المٌاه  -8  

 فً أكادٌمٌة البحث العلمً.  العذبة
  

  
قمت بنشر عدة بحوث فً مجاالت استزراع و تربٌة و تغذٌة األسماك و  -9  

 قمت بنشرها فً المؤتمرات و المجالت العلمٌة المختلفة.
  

  
كفر    فً حقول األرز بمحافظة  لتربٌة األسماك  شاركت فً برنامج -10  

 ( 2010وحتى  2003الشٌخ )من سنة 
  

  

 6/2009حضور ندوة مستقبل االستزراع السمكً بكفرالشٌخ -11  

عن االستزراع  14/4/2011اذٌعت لً فقرة فً صباح الخٌر ٌا مصر  -15
 ببحٌرة البرلس  السمكً

 عن –نشرت عدة مقاالت على النت -16

 معوقات الثروة السمكٌة بكفر الشٌخ واقتراحات الحل  -1

 االستزراع السمكً. -2

 التلوث . -3

  



 تلوث أغذٌة األسماك . -4

 احتٌاجات األسماك من العناصر المعدنٌة والفٌتامٌنات . -5

 المشكالت البٌئٌة التً تواجه المزارع السمكٌة وكٌفٌة التغلب علٌها . -6

 دراسة جدوى النشاء مصنع علف . -7

 دراسة جدوى النشاء مزرعة سمكٌة -8

 واضٌععدة م  نشرت فً عدة صحف فً -  17

) الموضوع. النشا ط البحثى فً الجامعات  2009جرٌدة الدبلوماسٌة العربٌة ماٌو- 1
 ومدى ارتباطه بمشاكل المجتمع .

اثر اإلعالم المرئً على سلوك  2009ٌولٌوا 10جرٌدة كفر الشٌخ االسبوعى  -2
 المشاهدٌن .

هر منة تدمر المواد الغذائٌة الم 2009اكتوبر15جرٌدة كفرا لشٌخ االسبوعى  - -3
 صحة اإلنسان .

 التلوث البٌئً الخطر القادم 2009جرٌدة كفر الشٌخ االسبوعى نهاٌة اكتوبر - -4

األمراض تهدد البلطً السمكة  2009جرٌدة كفر الشٌخ االسبوعى أول دٌسمبر --5
 الشعبٌة األولى فً مصر

ً الجامعات النشاط البحثى ف 2009جرٌدة كفر الشٌخ االسبوعى نهاٌة دٌسمبر  - -6
 ومدى تطبٌقه على ارض الواقع

دعوة لالهتمام بالثروة السمكٌة بالمحافظة  2011جرٌدة كفر الشٌخ ماٌو  - -7
 .5ص

المواصالت والصرف الصحً والقمامة أحالم اهالى قرٌة روٌنة. جرٌدة كفر الشٌخ -8
 .4ص 2011االسبوعى منتصف ٌونٌو 

تراحات الحل . جرٌدة الدبلوماسٌة العربٌة معوقات الثروة السمكٌة بكفر الشٌخ واق -9
 .2011ٌولٌو 

 2008مقالة عن االستزراع السمكً فً حقول األرز بمجلة الفضٌلة عام  - 10

االستزراع السمكى –قمت بانشاء صفحه على الفٌس بوك باسم)كفرالشٌخ -18
 بكفرالشٌخ(

لسٌخ واقتراحات عن معوقات الثروة السمكٌة بكفر ا   ألقٌت مقالتً )محاضرتً( -19
كلٌة العلوم جامعة عٌن شمس فً  –الحل ( بالمؤتمر الدولً للتنمٌة المستدامة 

م ورفعت توصٌاتها للعمل بها للوزٌر مباشرة ومنشورة على 10/10/2012
 الٌوتٌوب

 سجلت حلقتٌن على قناة نور الدنٌا عن نفس الموضوع -20

امج الثقافً عن الموضوع اذٌعت لً مداخلة على الهواء مباشرة فً البرن -21
11/10 /2012 

بصبح علٌك   سجلت حلقة عن االستزراع السمكى بتلٌفزٌون الدلتا برنامج -22
 م14/5/2013

 2013نشاط األستاذ الدكتور/ محمود عثمان عبد الحمٌد الجندي 

 أستاذ مساعد )باحث أول ( االستزراع السمكً

 وحدة بحوث الثروة السمكٌة بسخا

 شرقٌة –أبو حماد  –المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكٌة بالعباسة 

أن قام: الدكتور/ محمود عثمان عبد  9/2013/ 18لقد تم فً ٌوم األربعاء الموافق
 الحمٌد الجندي

بالمشاركة فً ورشة العمل التً تم انعقادها بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكٌة 
 االستزراع السمكً التكاملً مع القمحبالعباسة وتم مناقشة موضوع 



عن طرٌق 00قمت بتقدٌم مشورة فنٌة تركٌبة علٌقه للمواطن العراقً )معلى فؤاد (
 االنترنت والهاتف المحمول

لمفرخ  0قمت بعمل دراسة جدوى لمزرعة سمكٌة للمواطن السعودي فؤاد صالح 
 سمكً فً جدة

 (0قمت بتقدٌم استشارة فنٌة إلدارة مزرعة ومفرخ للجزائري احمد حمدان )

 وإنشاء مصنع علف

لمفرخ   قمت بعمل دراسة جدوى لمزرعة سمكٌة للمواطن السعودي على عبدالرؤف
 سمكً فً جدة

( 0قمت بتقدٌم المشورة الفنٌة إلنشاء مزرعة ومفرخ بالسودان للمواطن عمر احمد )
ن والهابات وإرسالها له بالسودان فً شهر رمضان الماضً وقمت بشراء الهرمو

1434—2013 

قمت بتقدٌم المشورة الفنٌة إلنشاء قفص فً السعودٌة للمواطن احمد الصالحى )( 
 وكٌفٌة تصنٌعه ادارتة وتغذٌة األسماك بة

قمت بتقدٌم استشارات فنٌة للمواطن السودانً احمد مزمل 
 ومفرخ( إلنشاء مزرعة 00249912825481)

( إلنشاء 0)  قمت بتقدٌم استشارات فنٌة للمواطن السودانً عبد الوهاب احمد
 مزرعة ومفرخ بلطً

لمفرخ  0قمت بعمل دراسة جدوى لمزرعة سمكٌة للمواطن السعودي احمد عبدهللا
 سمكً فً جدة وأقفاص

لمفرخ  00قمت بعمل دراسة جدوى لمزرعة سمكٌة للمواطن السعودي خالد صالح 
 ج سمكً فً

 


