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 جامعة دمنيور  
 كمية الزراعة   

     **** 
 السيرة الذاتية 

 لدكتور/ عبد الحميد السيد عبد الحميد لألستاذ ا
 قسم اإلنتاج الحيوانى و الداجنى

 جامعة دمنيور-كمية الزراعة 
***** 

 
 البيانات الشخصية: -أوال

 : عبد الحميد السيد عبد الحميد        االسم              
 دمنيور. –شارع النزىة خمف نقابة أطباء البحيرة  4اإلقامة: محل 

 10116255216تميفون المحمول: 
 59الرقم البريدي:  -دمنيور  -طريق القاىرة االسكندرية الزراعي  –مجمع كميات االبعادية عنوان الكمية: 
 1452282566تميفون الكمية: 

 1452282622فاكــس   : 
 abdelhamid@agr.dmu.edu.eg  بريد إلكتروني:

 : العمميةالمؤىالت  -ثانيا 
 بتقدير  0986جامعة اإلسكندرية يونيو  -( كمية الزراعةج دوا جنة )إنتايبكالوريوس العموم  الزراع

 جيد جدا مع مرتبة الشرف.
  ( كمية الزراعة فسيولوجىما جستير العموم الزراعية )0990يناير   جامعة اإلسكندرية -دوا جن 

اإلنتاجية لكتاكيت المحم والدجاج البياض بإضافة سين بعض الصفات الفسيولوجية و بعنوان "تح
 الفموريد لمياه الشرب أو العمف"

 0995يناير   جامعة اإلسكندرية -الدواجن ( كمية الزراعة )فسيولوجىالعموم الزراعية  هدكتورا 
  ة األرانب النامية""تأثير ىرمونات الغدة األدرينالية وحمض األسكوربك عمى مقاومبعنوان 

 التدرج الوظيفى : -الثثا
  8/02/0986  جامعة اإلسكندرية -( كمية الزراعةع الدواجن )قسم اإلنتاج الحيوانىمعيد بفر . 
 2/2/0990جامعة اإلسكندرية  -مدرس مساعد بفرع الدواجن )قسم اإلنتاج الحيوانى( كمية الزراعة  
 20/5/0995جامعة اإلسكندرية  -كمية الزراعة -قسم الدواجن  -فسيولوجيا الدواجن  مدرس – 

05/0/0999. 
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  جامعة  -كمية الزراعة )دمنيور( -قسم اإلنتاج الحيوانى والداجنى  -فسيولوجيا الدواجن مدرس
 2111سبتمبر  – 06/0/0999اإلسكندرية 

  يور(كمية الزراعة )دمن -الداجنى م اإلنتاج الحيوانى و قس -أستاذ مساعد فسيولوجيا الدواجن- 
 .20/02/2117 -2111 /28/00جامعة اإلسكندرية 

 جامعة  -كمية الزراعة )دمنيور( -الداجنى قسم اإلنتاج الحيوانى و  -أستاذ  فسيولوجيا الدواجن
 2118 /29/0 في اإلسكندرية

  دمنيور فيجامعة  -كمية الزراعة -الداجنى و  قسم اإلنتاج الحيوانى -أستاذ  فسيولوجيا الدواجن 
24/01/ 2101 

 :اإلداريالنشاط  -رابعا
 2107جامعة دمنيور في أغسطس  -عميد كمية الزراعة  -0

 2106جامعة دمنيور في أغسطس  -قائم بعمل عميد كمية الزراعة  -2

 2106جامعة دمنيور في يونيو  –وكيل كمية الزراعة لشئون التعميم والطالب  -2

 01/5/2106دمنيور فى  جامعة –المشرف عمى معيد الدراسات العميا والبحوث البيئية  -4

 -06/01/2104فى  جامعة دمنيور –عميد معيد الدراسات العميا والبحوث البيئية قائم بعمل  -5
9/5/2106 

 2102فى  جامعة دمنيور -رئيس مجمس قسم اإلنتاج الحيواني والداجني بكمية الزراعة   -6

 0/01/2104الى  06/01/2102فى  جامعة دمنيور –عميد كمية التمريض قائم بعمل  -7
الى  22/01/2100من  جامعة دمنيور – وكيل كمية التمريض لشئون التعميم والطالب -8

05/01/2102 

السيد  فرع دمنيور بقرار -المشرف العام المساعد عمى المدينة الجامعية بالبستان جامعة اإلسكندرية -9
 21/0/2117األستاذ الدكتور/ نائب رئيس جامعة اإلسكندرية لشئون فرع دمنيور في 

 فرع دمنيور بقرار -لمشرف التعميمى عمى  كمية الزراعة بالبستان جامعة اإلسكندريةا -01
 2119/  2/ 28 – 21/0/2117السيد األستاذ الدكتور/ رئيس جامعة اإلسكندرية من 

 

 :انشطة خدمة المجتمع -خامسا
الصحراء  مركز تنمية -محاضر فى مجال إنتاج  الدواجن و األرانب لصالح مشروع تدريب الخريجين  -0

ستصالح األراضى.  الجامعة األمريكية باإلشتراك مع وزارة الزراعة وا 
محاضر في مجال إنتاج  الدواجن و األرانب لصالح مشروع الخدمات الزراعية باألراضى الجديدة  -2

مشروع التنمية الريفية لغرب النوبارية، وزارة  -التابع لمصندوق الدولى لمتنمية الزراعية )إيفاد(
ستصالح األراضى. الزراعة  وا 

المشاركة فى مشروع "توزيع المركزات العمفية لمدواجن " الممول من المجالس اإلقميمية لمبحوث و  -2
الباحث الرئيسى األستاذ الدكتور/ محمد  -اإلرشاد )مكون نقل التكنولوجيا( بوزارة الزراعة المصرية

 اإلسكندرية. جامعة -عبد المنعم كسبة األستاذ بقسم الدواجن كمية الزراعة
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فرع  -المشرف عمى مزرعة الدواجن بالقسم بمزرعة كمية الزراعة بالبستان )جامعة اإلسكندرية -4
 2/02/2112دمنيور( فى 

جامعة اإلسكندرية  -المشرف عمى محطة البحوث الزراعية بالبستان التابعة لكمية الزراعة بدمنيور -5
25/4/2110 – 25/6 /2115 

 -ب الخريجين "مشروع السمان واألرانب" بكمية الزراعة بدمنيورالمشرف عمى مشروع تأىيل شبا -6
   2115-2112الممول من وزارة الزراعة. –شباب الخريجين تأىيل جامعة اإلسكندرية، مشروع 

عضو المجنة التنظيمية لندوة تنمية مشروعات إنتاج األرانب في مصر  والتى عقدت يوم اإلثنين  -7
الثقافى باإلشتراك بين كمية الزراعة بدمنيور ، والجمعية  ردمنيو بمجمع  22/02/2112الموافق 

 المصرية لعموم األرانب

. الييئة العامة 2114/ 4/  7  - 4محاضر بندوة" تدوير المخمفات الحقمية والمنزلية" الفترة من  -8
 دمنيور.  -مركز النيل لإلعالم  -لالستعالمات

الى  07/4/2114بية الدواجن من مدرب ببرنامج تفعيل الميارات المكتسبة لمدرسي تر  -9
 مركز التدريب الرئيسي بالبحيرة –اإلدارة المركزية لمتدريب  –وزارة التربية والتعميم  22/4/2114

عضو المجنة التنظيمية لندوة الجاموس ثروة قومية والتى عقدت يوم اإلثنين الموافق  -01
بدمنيور ، وكمية الزراعة الثقافى باإلشتراك بين كمية الزراعة  دمنيوربمجمع  21/2/2116

 جامعة اإلسكندرية. –بالشاطبى 
مركز تنمية  -محاضر فى مجال إنتاج  الدواجن و األرانب لصالح مشروع تدريب الخريجين  -00

ستصالح األراضى.  الصحراء الجامعة األمريكية باإلشتراك مع وزارة الزراعة وا 
خدمات الزراعية باألراضى محاضر في مجال إنتاج  الدواجن و األرانب لصالح مشروع ال -02

مشروع التنمية الريفية لغرب النوبارية،  -الجديدة التابع لمصندوق الدولى لمتنمية الزراعية )إيفاد(
ستصالح األراضى.  وزارة الزراعة وا 

محاضر في برامج "التعريف بالمشكالت القومية و المحمية في مجال الدواجن و إقتراح  -02
 الحمول المناسبة لو.

باآلراء والمقترحات المختمفة لحل مشاكل الدواجن وكيفية تنمية الثروة الداجنة المشاركة  -04
 عمى المستوى القومى والمحمى.

محاضر فى مجال إنتاج  الدواجن و األرانب بمركز النيل اإلعالمى بمحافظة البحيرة  -05
 لمميندسين الزراعيين. 

 -الزراعة بدمنيورمحاضر  بمشروع تأىيل شباب الخريجين "مشروع السمان " بكمية  -06
  2115-2112الممول من وزارة الزراعة. -جامعة اإلسكندرية 

محاضر  بمشروع تأىيل شباب الخريجين "مشروع اإنتاج وتربية األرانب" بكمية الزراعة  -07
 2115-2112الممول من وزارة الزراعة. -جامعة اإلسكندرية  -بدمنيور

بالبستان بقرار السيد األستاذ الدكتور/  عضو المجنة المشكمة إلعداد وتجييز كمية الزراعة -08
 2116/2117نائب رئيس الجامعة لشئون فرع دمنيور لمعام الجامعى 
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اإلدارة المركزية لمتدريب،    –محافظة البحيرة  –محاضر  بمركز التدريب االزراعى بدمنيور  -09
نتاج األرانب " في الفترة من  –وزارة الزراعة  إلى  21/2/2118 محافظة البحيرة "دورة تربية وا 

2/4/2118  

اإلدارة المركزية لمتدريب،   –محافظة البحيرة  –محاضر  بمركز التدريب االزراعى بدمنيور  -21
 8/00/2118-4وزارة الزراعة "دورة إدارة مزارع الدواجن" في الفترة من 

 –الطب البيطرى  –عضو المجنة العامة المشرفة عمى مجمع البستان ) كمية الزراعة  -20
ة الجامعية بقرار السيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون فرع دمنيور لمعام المدين

 20/2/2119الجامعى 

اإلشتراك فى قوافل البيطرية جامعة األسكندرية فرع دمنيور بالتعاون مع كمية الطب  -22
 2100-2101البيطري بالبستان

تخفيف من أثار مسيناء لاإلشتراك فى قوافل جامعة األسكندرية فرع دمنيور لمحافظة  -22
 2101مارس  06 -02السيول فى الفترة من 

اإلدارة المركزية لمتدريب،  –محافظة البحيرة  –محاضر  بمركز التدريب االزراعى بدمنيور  -24
/ 09/01وزارة الزراعة "دورة تحضين ورعاية السالالت المحمية واألجنبية لمدواجن " في الفترة من . 

2101  
اإلدارة المركزية لمتدريب،  –محافظة البحيرة  –دريب االزراعى بدمنيور محاضر  بمركز الت -25

/ 09/01وزارة الزراعة "دورة تحضين ورعاية السالالت المحمية واألجنبية لمدواجن " في الفترة من  
2101 

وزارة  –فرع دمنيور  –عضو بمجنة مراجعة النماذج والدراسات البيئية بجياز شئون البيئة  -26
  2105رية البيئة المص

 
 :األبحاث المنشورة -دساسا

1- Ehsan El-Ansary, G. EI-Shaarawi. A. E. Abd EI-Hamid and Azza EI-Sebai, 

1997. Aflatoxin and lipid metabolism of laying hens. Second Egyptian Hungarian 

Poultry Conference, 16-19 September, Godollo. Hungary. 

2- Abd EI-Hamid: A. E. and Y. M. A. Mabrouk, 1999. Aflatoxin contaminated 

hen diets and its effect on : 2- DNA content and micronuclei. Egypt Poult. Sci. 

Vol. 19 (I) March, 85-96. 

3- Abd EI-Hamid: A. E. and Khadiga N. El-Din, 1999. Physiological effects of 

aflatoxin residue in hen's egg. Alex. J. Agric. Res. (3): 55-69. 
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4- A. M. M. Alt.; A. E. Abd EI-Hamid and 0. M. Aly, 1999. The production of 

low cholesterol transgenic chickens.I. In blood and organs. Egypt Poult. Sci. Vol. 

19 (IV) Dec. 753-760. 

5- Abd EI-Hamid: A. E. and M. M. EI-Adawy. 1999. Growth and physiological 

performance of new Zealand white rabbits fed diet supplemented with ascorbic 

acid. Egypt Poult. Sci. Vol. 19 (IV) Dec. 857-871. 

6- Abd EI-Hamid; A. E., M. A. Aser and A. A. And Alia, 2000. Physiological 

effects of replacing soybean meal by treated cottonseed meal in broiler rations. 

Egypt Poult. Sci. Vol. 20 (III) Sept, 631-648. 

7- Abd EI-Hamid; A. E., 2000. Effect of dexamethasone hormone on some blood 

constituents and semen quality of new zwaland white rabbit bucks. Egypt Poult. 

Sci. Vol. 20 (III) Sept. 617-630. 

8- M. M. El-Adawy, B.E. Borhami and A. E. Abd El-Hamid. (2000). Utilization 

of sugar beet pulp and fibrous residues of berseem and water hyacinth in feeding 

growth New Zealand White rabbits. Egyptian  Journal of Rabbit Science, 10 (1) 

1-17.  

9- Abd EI-Hamid; A. E., 0. M. Aly and A. M. M. Ali, 2003. The production of 

low cholesterol transgenic chicken strain. II. Eggs. J. Agric. & Env. Sci. Alex. 

Univ., Egypt. Vol. 2 (1) 90-106. 

10- Amany A. El-Sahn, Hanaa M. Khalil, G. El-Shaarawi and A. E. Abd El-

Hamid. (2003).  Semen evaluation for some local chicken strains.Egypt. J. Res., 

81(4): 1871-1887. 

11- Abdalla, A. A.; M. M. Khalifah and A. E. Abd El-Hamid (2004). 

Performance and some plasma biochemical constituents of Khaki-Campbell 

ducklings fed diets containing biogen or garlic (Allium Sativum L.) as feed 

additives. Egypt. Poult. Sci., 24 (I):231 – 245. 

12- Nawar, M. E.; Aly, 0. M. and A. E. Abd EI-Hamid. 2004. The effect of 

crossing on some economic traits in chicken. Egypt Poult. Sci. Vol. 24 (I) : 631-

648. 
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13- Abd EI-Hamid: A. E. 2004. Adverse effects of fenvalerate on some blood 

hematological parameters and the development of chicken embryos. J. Agric. & 

Env. Sci. Alex. Univ., Egypt. Vol. 3 (2) 39-51. 

14- Control of environmental pollution related to poultry production in Egypt. 

(2005). Youssef A. A. Attia and Abd El-Hamid E. Abd El-Hamid. J. Agric & 

Env. Sci. Alex. Univ., Egypt. Vol. 4 (1) :1-5. 

15-  Abd El-Hamid, A. E. (2006).  Chronic aflatoxicosis: hsitopathologic effects 

on some organs of laying hens. Agric. & Env. Sci. Alex. Univ., Egypt. Vol. 2 (1): 

90 – 106. 

16- Abd El-Hamid, A E.; Y. A. Attia, M. A. Mandour and W. S. El-Tahawy 

(2006). Blood biochemical and semen quality profile in transgenic local chickens. 

Agric. & Env. Sci. Alex. Univ., Egypt. Vol. 2 (1): 90 – 106. 

17-  Khalil, Hanaa, M., Y.A., Attia, A. E. Abd El-Hamid and A. A. El-Prollosy 

(2006). “Effect of lighting regimens on some physiological and productive traits 

of two local chicken strains", Proceeding of XII European Poultry Conference, 

Verona, Italy, 10-14 Sept. Abstract in: Worlds Poultry Science Journal, Vol. 62, 

supplement: 496-497. (IF = 1.177).  

18- Y.  A.  Attia, A. E. Abd El-Hamid, F. A. Abd El-Ghany and H. I. Habiba 

(2006). Effect of oil source and antioxidant supplementations on growth 

performance and meat quality of Japanese quail males” Proceeding of XII 

European Poultry Conference, Verona, Italy, 10-14 Sept. Abstract in: Worlds 

Poultry Science Journal, Vol. 62, supplement: 405. 

19- Osama M. Aly and Abd El-Hamid E. A. and Wagdy Z. Aly (2006). Effect of 

crossing on the performance of local strains. 4. Blood hematology and 

biochemical traits and some organs relative weights of chickens cocks. J. Agric & 

Env. Sci. Alex. Univ., Egypt. Vol. 5 (1) :57-71. 

20- El-Ansary, Ehsan; Abd Allah, Azza, E.; Abd El-Hamid, A. E. and Abd El-

Maksoud, Heba, A. (2007). Changes in blood chemical constituents in laying hens 
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administrated different vitamin D forms during early phase of laying cycle. 

Egypt. J. Physiol., 6 (I): 91-100  

21- Ellakany, H. F.; Attia, Y. A.; Abd El-Hamid, A. E.; Sanaa Awad; El-

Ashmawy, I. M. and Nehal Berto (2007). Effect of adding panax ginseng on some 

immunological, physiological and productive parameters in broiler chickens. 

The 5
th

 International Scientific Conference, The role of veterinary medicine for 

community, protection of animal and poultry resources, Teramo University- 

Italy and Mansoura University-Egypt, Manousra 10-11 April, 2007, Egypt, 

English.   

22- Mona, A. Mahmoud, I. M. Abaza and A. E. Abd El-Hamid (2007). Effect of 

using cinchona bark as a feed additive on the productive and reproductive 

performance of baheij strain during early and late production periods. Egypt.  

Poult. Sci., 27 (II): 583 – 594. 

23- Y. A. Attia, El-Shohat A. Qota,  Abd El-Hamid E. Abd El-Hamid and  Tarek 

A. Sadaka (2007).  The response of slow growing chicks to the supplementations 

with different methionine levels and/or two types of enzymes. Emir, J. Agric. 19 

(2): 48-63. 

24- Y. A. Attia, A. E. Abd El-Hamid, A. E. Tag El-Din, F. Bovera and Raesa  M.  

El-Haridy (2008). Effect of CLA addition to low  protein amino acid supplements 

of broiler chicks: 1. Growing period. Proceeding of XXIII Worlds Poultry 

Congress, Brisbane June 30- July 4, 2008, Australia Australia Australia 

AustraliaAustralia. Abstract in: Worlds Poultry Science Journal, Vol. 64, 

supplement (2): 230. (IF = 1.177), English. 

25- Y. A. Attia, M. A. Mandour, A. E. Abd El-Hamid, F. Bovera and S. Sh. 

Hassan (2008). Impact of housing density, vitamin E and / or chromium chloride 

supplementation on performance of growing japanese quail mails.  Proceeding of 

XXIII Worlds Poultry Congress, Brisbane June 30- July 4,  Australia. Abstract 

in: Worlds Poultry Science Journal, Vol. 64, supplement (2): 309. (IF = 1.177), 

English 
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26- Y. A.  Attia, A. E. Abd El-Hamid, F. Bovera and M. I. El-Sayed (2009). 

Reproductive and productive performance of rabbit does submitted to an oral 

glucose suppleemntation. Animal, 3:10, pp 1401-1407. 

27- Abd El-Hamid E. Abd El-Hamid, Y. A. Attia, Ellakany, H. F. Ellakany and 

S. A. Ghazaly (2009). Effect of acetic acid supplementation on some productive 

and physiological traits of japanese quails. 2nd Mediterranean Summit of 

WPSA, 4-7 October, Antalya, Turkey 

28- Abd El-Hamid E. Abd El-Hamid, Y. A. Attia, M. A. Mandour and W. S. El-

Tahawy (2009). Differential white blood cell count and gel electrophoresis in 

transgenic local chickens. 2nd Mediterranean Summit of WPSA, 4-7 October, 

Antalya, Turkey 

29- Y. A. Attia, Abd El-Hamid E. Abd El-Hamid, E. El-Ansary and N. A. 

Mohammed (2009). Impact of enzyme addition on tolerance of japanese quails to 

heat stress. 2nd Mediterranean Summit of WPSA, 4-7 October, Antalya, Turkey. 

30- A. M. H. El-Sheikh, A. E. Abd El-Hamid and Nehal, K. El-Kady (2009). 

Effect of essential phospholipids on some productive and physiological traits of 

laying hens. Egypt. Pult. Sci. 29: 993-1022. 

31- Attia,Y. A., A. E. Abd El Hamid,  F. Bovera, ,  M.I. M. El-Sayed (2010). Oral 

glucose supplementation improved semen quality and constituents of seminal 

and blood plasma of NZW buck rabbits in the subtropics.  Open Access Animal 

Physiology 2010:2 81–85, http//www.dovepress.com 

32- Attia,  Y. A.,  A. E. Abd El-Hamid, A. E. Tag El-Din and Raesa  El-haridy 

(2010).  Effect of CLA addition to low-protein amino acid-supplemented diets on 

performance, meat quality and plasma constituents of broiler chicks during the 

finishing period. XIIIth European Poultry Conference, Tours, France., 23-27 

August 2010. Abstract in: Worlds Poultry Science Journal, Vol. 66, supplement: 

697.  

33- Attia, Y.A.. M.A. Mandour, A. E. Abd El-Hamid and S. Sh. Hassan (2010). 

Impact of housing density, vitamin E and/or chromium chloride 
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supplementation on performance of laying Japanese quail hens. XIIIth 

European Poultry Conference, Tours, France., 23-27 August 2010. Abstract in: 

Worlds Poultry Science Journal, Vol. 66, supplement: 568.  

34- Manal M. Abdel- Rahman, Abd El-Hamid E. Abd El-Hamid and Mona A. 

Abdel- Rassoul (2011). Cytogenetic effects of Malathion insecticide on Japanese 

quail (Coturnix japonica). Minufiya J. Agric. Res. Vol. 36 No.3: 565-573. 

35- Alaa ElSayed Elkomy; Abd El-Hamid El-Sayid Abd El-Hamid; Salwa 

Soliman Mahmoud; Samir Ibrahim Dekinesh; Marwa Abd El Ghaffar Ahmed 

(2011). Alfalfa seeds counteract toxicity of contaminated broiler rations. 18th 

European Symposium on Poultry Production, October 31- November 04, 2011. 
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 الموائح والبرامج الدراسية:مشروعات تطوير  -تاسعا 
تمـدة نظـام السـاعات المع -المشاركة فى تطوير الئحة البكالوريوس لقسـم اإلنتـاج الحيـواني والـداجني -0
 جامعة دمنيور. -كمية الزراعة –
نظام الساعات المعتمـدة  -المشاركة فى تطوير الئحة الدراسات العميا لقسم اإلنتاج الحيواني والداجني -2
 جامعة دمنيور. -كمية الزراعة –
ــد منســق وحــدة  -2 ــداجني  واإلعتمــادالجــودة توكي ــواني وال ــاج الحي ــة الزراعــة -بقســم اإلنت ــة  -كمي جامع

 ر.دمنيو 
 -المشاركة فى تطوير الئحة البكالوريوس والدراسات العميا ) نظام الساعات المعتمدة ( بكمية الزراعـة -4

 جامعة دمنيور.
 –المشاركة فى وضع  الئحة برنامج الدواجن لطـالب قسـم اإلنتـاج الحيـواني والـداجني بكميـة الزراعـة  -5

جامعـــة دمنيـــور وشـــركة القـــاىرة لمـــدواجن ، جامعـــة دمنيـــور) نظـــام الســـاعات المعتمـــدة ( الموقـــع بـــين 
 جميورية مصر العربية.

كميـــة  –المشـــاركة فـــى وضـــع الئحـــة بكـــالوريوس التمـــريض التقنـــي ) نظـــام الســـاعات المعتمـــدة ( -6
 2104 -2102 جامعة دمنيور. -التمريض

جامعــة  -كميــة التمــريض –المشــاركة فــى وضــع الئحــة الدراســات العميــا ) نظــام الســاعات المعتمــدة ( -7
 2104 -2102 دمنيور.

 كمية التمريض ، جامعة دمنيور من  –رئيس مجمس إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد  -8
 0/01/2104الى  06/01/2102

 األكاديميـة الكنديـة لمتـدريب واإلستشـارات –المؤتمر الدولي األول إلسـتراتيجيات التـدريب والتعمـيم الحديثـة 
2102  

 جامعة دمنيور -الئحة معيد الدراسات العميا والبحوث البيئية بالبستان  اإلشتراك فى إعداد-9
  2106 -2105فى  ) نظام الساعات المعتمدة (

 -المؤتمرات والندوات: -اشر اع
الجمعيـة المصـرية لعمـم  -0995سـبتمبر  09-07المؤتمر المصرى المجـرى األول الـدولى لمـدواجن  .0

 عة االسكندريةجام–كمية الزراعة، الشاطبى  -الدواجن 
–كميــة الزراعــة ، الشــاطبى –( الجمعيــة المصــرية لعمــم الــدواجن  2/4/0998نــدوة الطيــور والبيئــة ) .2

 جامعة االسكندرية .
كفـر –كميـة الزراعـة – 5/0998/ 09ندوة أفاق االستثمار فى انتاج النعام فى مصـر والـوطن العربـى  .2

 جامعة طنطا.–الشيخ 
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كمية  - 9/5/0999المصرية عمى مشارف القرن الحادى والعشرين ندوة االنتاج الداجنى فى القرية  .4
 جامعة طنطا. -كفر الشيخ–الزراعة 

الجمعيـة  - 21/2/0999ندوة  الحفـاظ عمـى التراكيـب الجينيـة لمسـالالت الـدجاج المحمـى فـى مصـر  .5
 جامعة االسكندرية .–كمية الزراعة ، الشاطبى –المصرية لعمم الدواجن 

 –كميــة الزراعــة الشــاطبى  – 4/0999/ 20– 21خــدمات العمميــة الزراعيــة مــؤتمر نشــر وتســويق ال .6
 سكندريةجامعة اإل

كمية  - 2111فبراير  29الندوة السنوية الثانية: " مستقبل صناعة النعام فى مصر "  الثالثاء  .7
 جامعة قناة السويس . -الزراعة 

 درية، مصر.اإلسكن -2112أبريل  9-7المؤتمر الدولى الثانى لمطيور المائية  .8
الجمعية المصرية لعمم  -  2112أبريل  24ندوة " مشاكل إنتاج الطيور المائية فى مصر" الخميس  .9

 جامعة اإلسكندرية.  –كمية الزراعة  الدواجن  
ندوة "تنمية مشروعات إنتاج األرانب فى مصر" الجمعية المصرية لعموم  األرانب ، كمية الزراعة  .01

 .22/02/2112الثنين بدمنيور جامعة اإلسكندرية ا
 -كمية الزراعة -ندوة "الموقف الراىن إلنتاج الدواجن فى مصر" الجمعية المصرية لعمم الدواجن .00

 2114مارس  25الخميس  -جامعة اإلسكندرية
 -ندوة "فاعميات المؤتمر الدولى الثالث لمدواجن" "النتائج والتوصيات" الجمعية المصرية لعمم الدواجن .02

 2115أبريل  28الخميس  -عة اإلسكندريةجام -كمية الزراعة
كمية الزراعة  -ندوة الجاموس المصري ثروة قومية في مصر. مجمع مبارك الثقافي بدمنيور .02

 21/2/2116جامعة اإلسكندرية االثنين  -بدمنيور باالشتراك مع  كمية الزراعة بالشاطبى
لممؤتمرات  دمنيور. قاعة 9/2/2118صناعة الدواجن".األحد  يمؤتمر "أنفمونزا الطيور وتأثيرىا عم .04

 مصر -محافظة البحيرة -دمنيور -
الندوة القومية )آفاق االستثمار في مجال االستزراع السمكي... سمكة بمطي لمتصدير(. األربعاء  .05

 مصر. -محافظة البحيرة -دمنيور -لممؤتمرات  دمنيور. قاعة 00/2/2119

. كمية الطب البيطرى 08/5/2119طر والتحذير. الندوة القومية عن أنفمونزا الخنازير بين الخوا .06
 فرع دمنيور.  -البستان جامعة األسكندرية

الندوة العممية الدولية الثانية "أنفمونزا الطيور بين األمس واليوم" )نظرة تحميمية(. األربعاء  .07
 مصر -محافظة البحيرة -دمنيور -لممؤتمرات  دمنيور. قاعة 22/02/2119

دارة الج .08  جامعة األسكندرية. -02/5/2118ودة. مؤتمر نظم وا 

كمية الطب البيطرى  -09/5/2118ورشة عمل " نشر ثقافة الجودة وكيفية كتابة المشروع"  .09
 جامعة األسكندرية. –البستان فرع دمنيور 

 4ن " من الدواجن الدولى " قمة البحر األبيض المتوسط الثانية لمجمعية العالمية لعمم الدواج مؤتمر .21
 تركيا –أنطاليا   7/01/2119 -

 ، األسكندرية. مصر.2102/ مارس 29-26المؤتمر الدولى السادس لمدواجن. بورتومارينا.  .20
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ندوة " تمويل المشروعات الصغيرة لطالب الجامعة والخريجين والبحوث اإلبتكارية لمطالب" اإلثنين  .22
 . كمية العموم جامعة دمنيور .04/5/2102

الممممكة  –جامعة المممك خالد. مدينة أبيا  –ممي األول لكمية العموم الطبية التطبيقية المنتدي الع .22
 2102ديسمبر  08-06العربية السعودية  فى الفترة من 

. مجمع 25/02/2102المؤتمر األول لتعزيز الوعى الصحي لموقاية من فيروس سي. األربعاء  .24
. تحت رعاية نقابة التمريض بالبحيرة و مديرية مصر -محافظة البحيرة -دمنيور -دمنيور الثقافي 
 الصحة والسكان.

 -دمنيور -. مجمع دمنيور الثقافي 2/2/2104- 2المؤتمر العممي األول لمبحوث والتكنولوجيا.  .25
 مصر -محافظة البحيرة

الجمعية المصرية لعمم   -ندوة "الرؤية المستقبمية إلنتاج الدواجن فى مصر تحت الظروف الراىنة "  .26
 2104أبريل  07الخميس  -جامعة اإلسكندرية -كمية الزراعة -لدواجنا

 -الجمعية المصرية لعمم الدواجن  -ندوة "البحوث المتميزة بالمؤتمر الدولي السابع لعموم الدواجن  "  .27
 2105أبريل  22الخميس  -جامعة اإلسكندرية -كمية الزراعة

 -كمية الزراعة -معية المصرية لعمم الدواجنالج  -ندوة "الرقابة عمى األعالف وسالمة الغذاء"  .28
 2105أبريل  22الخميس  -جامعة اإلسكندرية

 –( 2106أبريل  29-26شرم الشيخ ) –المؤتمر األول لمتكنولوجيا الحيوية واليندسة الوراثية   .29
 مصر. –جامعة السادات  –معيد اليندسة الوراثية 

 عالمية عمى أرض مصرية" تكنولوجياميكس فيد" شركة فيدميكس إيجيبت لصناعة األعالف ندوة  .21
 2106فبراير  البحيرة.  –ميراج  –قاعة المؤتمرات 

جامعة  -كمية الزراعة -الجمعية المصرية لعمم الدواجن  -ندوة "صناعة الدواجن والتغيرات المناخية"  .20
 2106أبريل  20الخميس  -اإلسكندرية

 الجمعيات العممية المشترك فييا : -عشر حادي
 عية المصرية لعمم الدواجن .الجم .0
 الجمعية المصرية لعموم االنتاج الحيوانى . .2
 الجمعية المصرية لعموم األرانب. .2
 الجمعية المصرية لمتنمية وحماية البيئة. .4

  العموم الفسيولوجية وتطبيقاتياجمعية  .5

 النشاط اإلجتماعى: -عشر ثاني
 حيرةمحافظة الب -دمنيور –عضو مجمس إدارة جمعية مني الخيرية  .0
 عضو بنادي أعضاء ىيئة التدريس جامعة األسكندرية )فاروس( .2
 (الشاطبيعضو بنادي جامعة األسكندرية ) .2
 ألعاب دمنيورعضو بنادي  .4

 - 2102في  األجتماعي لمميندسيين الزراعيين بالبحيرةالتكافل عضو مجمس إدارة صندوق  .5
2106. 
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 2107لزراعيين بالبحيرة في رئيس مجمس إدارة صندوق التكافل األجتماعي لمميندسيين ا .6
 

 الجوائز وشيادات التقدير: -عشرثالث 
تقديرا لمترقية جامعة األسكندرية.  -كمية الزراعة –شيادة تقدير من الجمعية المصرية لعمم الدواجن  .0

 م 2/4/2118)دمنيور(  جامعة اإلسكندرية فى الى درجة أستاذ بكمية الزراعة    
الدكتور/ نائب رئيس جامعة اإلسكندرية لشئون فرع دمنيور  شيادة تقدير من السيد األستاذ .2

 م           2118/2119لممشاركة الجادة والفعالة والمتميزة في األنشطة الطالبية لمعام الجامعى 
 م 2119مصر لمميندس المثالى لعام  -شيادة تقدير من نقابة المين الزراعية محافظة البحيرة .2

. لمدور الرائد فى تعزيز الوعي وعي الصحي لموقاية من فيرس سيدرع المؤتمر األول لتعزيز ال .4
 02/2102/ 25الصحي بمحافظة البحيرة. وزارة الصحة باإلشتراك مع نقابة التمريض بالبحيرة. 

جامعة دمنيور " لمجيد المبذول فى إعالء وتطوير الكمية" فى  –درع التميز من كمية التمريض  .5
2104/2105 

  2105/2106الجامعى التقديرية لمعام جائزة جامعة دمنيور  .6

الداجني فى دعم اإلنتاج المبذول تقديرا لمدور  –درع شركة فيدميكس إيجيبت لصناعة األعالف  .7
 2106فبراير  البحيرة.  –ميراج  – . قاعة المؤتمرات الدوليةالحيواني و 

محصول عمى جائزة جامعة جامعة األسكندرية. ل –كمية الزراعة  –درع الجمعية المصرية لعمم الدواجن  .8
 22/4/2106دمنيور التقديرية فى 

الحصول عمى درع التميز لجامعة دمنيور لممشاركة واالشراف عمى الدورة الكشفية السادسة لجوالى  .9
   2106وجواالت جامعة دمنيور فبراير 

مشتير  –راعة بجامعة بنيا بكمية الز  29. الحصول عمى درع التميز لممشاركة فى الدورة الزراعية 01   
                               2107فبراير 
. الحصول عمى درع التميز لممشاركة فى الدورة الكشفية السابعة لجوالى وجواالت جامعة دمنيور 00    

 2107بمجمع البستان مارس 


