جامعة دمنيور
كمية الزراعة
****

السيرة الذاتية

لألستاذ الدكتور /عبد الحميد السيد عبد الحميد
قسم اإلنتاج الحيوانى و الداجنى
كمية الزراعة-جامعة دمنيور
*****

أوال -البيانات الشخصية:
االسم

 :عبد الحميد السيد عبد الحميد

محل اإلقامة 4 :شارع النزىة خمف نقابة أطباء البحيرة – دمنيور.

تميفون المحمول10116255216 :

عنوان الكمية :مجمع كميات االبعادية – طريق القاىرة االسكندرية الزراعي  -دمنيور  -الرقم البريدي59 :
تميفون الكمية1452282566 :

فاكــس 1452282622 :

بريد إلكترونيabdelhamid@agr.dmu.edu.eg :

ثانيا  -المؤىالت العممية:


بكالوريوس العموم الزراعية (إنتاج دوا جن) كمية الزراعة -جامعة اإلسكندرية يونيو  0986بتقدير



ما جستير العموم الزراعية ( فسيولوجى دوا جن) كمية الزراعة -جامعة اإلسكندرية يناير 0990

جيد جدا مع مرتبة الشرف.

بعنوان "تحسين بعض الصفات الفسيولوجية واإلنتاجية لكتاكيت المحم والدجاج البياض بإضافة
الفموريد لمياه الشرب أو العمف"



دكتو اره العموم الزراعية (فسيولوجى الدواجن ) كمية الزراعة -جامعة اإلسكندرية يناير 0995
بعنوان "تأثير ىرمونات الغدة األدرينالية وحمض األسكوربك عمى مقاومة األرانب النامية"

ثالثا -التدرج الوظيفى :




معيد بفرع الدواجن (قسم اإلنتاج الحيوانى) كمية الزراعة -جامعة اإلسكندرية .0986/02/8

مدرس مساعد بفرع الدواجن (قسم اإلنتاج الحيوانى) كمية الزراعة -جامعة اإلسكندرية 0990/2/2

مدرس فسيولوجيا الدواجن  -قسم الدواجن  -كمية الزراعة -جامعة اإلسكندرية – 0995/5/20
.0999/0/05
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مدرس فسيولوجيا الدواجن  -قسم اإلنتاج الحيوانى والداجنى  -كمية الزراعة (دمنيور) -جامعة



أستاذ مساعد فسيولوجيا الدواجن  -قسم اإلنتاج الحيوانى والداجنى  -كمية الزراعة (دمنيور)-



أستاذ فسيولوجيا الدواجن -قسم اإلنتاج الحيوانى والداجنى  -كمية الزراعة (دمنيور) -جامعة



أستاذ فسيولوجيا الدواجن  -قسم اإلنتاج الحيوانى والداجنى  -كمية الزراعة -جامعة دمنيور في

اإلسكندرية  – 0999/0/06سبتمبر 2111

جامعة اإلسكندرية .2117/02/20 -2111 /00/28
اإلسكندرية في 2118 /0/29
2101 /01/24

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

 -2قائم بعمل عميد كمية الزراعة  -جامعة دمنيور في أغسطس 2106
 -2وكيل كمية الزراعة لشئون التعميم والطالب – جامعة دمنيور في يونيو 2106

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

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

 -6رئيس مجمس قسم اإلنتاج الحيواني والداجني بكمية الزراعة  -جامعة دمنيور فى 2102
 -7قائم بعمل عميد كمية التمريض – جامعة دمنيور فى  2102/01/06الى 2104/01/0

 -8وكيل كمية التمريض لشئون التعميم والطالب – جامعة دمنيور من  2100/01/22الى
2102/01/05

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

-01

المشرف التعميمى عمى كمية الزراعة بالبستان جامعة اإلسكندرية -فرع دمنيور بقرار

السيد األستاذ الدكتور /رئيس جامعة اإلسكندرية من 2119 / 2 /28 – 2117/0/21

خامسا -انشطة خدمة المجتمع:
 -0محاضر فى مجال إنتاج الدواجن و األرانب لصالح مشروع تدريب الخريجين  -مركز تنمية الصحراء
الجامعة األمريكية باإلشتراك مع وزارة الزراعة واستصالح األراضى.

 -2محاضر في مجال إنتاج الدواجن و األرانب لصالح مشروع الخدمات الزراعية باألراضى الجديدة

التابع لمصندوق الدولى لمتنمية الزراعية (إيفاد) -مشروع التنمية الريفية لغرب النوبارية ،وزارة

الزراعة واستصالح األراضى.

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

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

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

 -6المشرف عمى مشروع تأىيل شباب الخريجين "مشروع السمان واألرانب" بكمية الزراعة بدمنيور-
جامعة اإلسكندرية ،مشروع تأىيل شباب الخريجين – الممول من وزارة الزراعة2115-2112.

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

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

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

-01

عضو المجنة التنظيمية لندوة الجاموس ثروة قومية والتى عقدت يوم اإلثنين الموافق

 2116/2/21بمجمع دمنيور الثقافى باإلشتراك بين كمية الزراعة بدمنيور  ،وكمية الزراعة
بالشاطبى – جامعة اإلسكندرية.

-00

محاضر فى مجال إنتاج الدواجن و األرانب لصالح مشروع تدريب الخريجين  -مركز تنمية

-02

محاضر في مجال إنتاج الدواجن و األرانب لصالح مشروع الخدمات الزراعية باألراضى

الصحراء الجامعة األمريكية باإلشتراك مع وزارة الزراعة واستصالح األراضى.

الجديدة التابع لمصندوق الدولى لمتنمية الزراعية (إيفاد) -مشروع التنمية الريفية لغرب النوبارية،

وزارة الزراعة واستصالح األراضى.

-02

محاضر في برامج "التعريف بالمشكالت القومية و المحمية في مجال الدواجن و إقتراح

الحمول المناسبة لو.

-04

المشاركة باآلراء والمقترحات المختمفة لحل مشاكل الدواجن وكيفية تنمية الثروة الداجنة

-05

الدواجن و األرانب بمركز النيل اإلعالمى بمحافظة البحيرة

عمى المستوى القومى والمحمى.

محاضر فى مجال إنتاج

لمميندسين الزراعيين.

-06

محاضر بمشروع تأىيل شباب الخريجين "مشروع السمان " بكمية الزراعة بدمنيور-

-07

محاضر بمشروع تأىيل شباب الخريجين "مشروع اإنتاج وتربية األرانب" بكمية الزراعة

-08

عضو المجنة المشكمة إلعداد وتجييز كمية الزراعة بالبستان بقرار السيد األستاذ الدكتور/

جامعة اإلسكندرية  -الممول من وزارة الزراعة2115-2112.

بدمنيور -جامعة اإلسكندرية  -الممول من وزارة الزراعة2115-2112.
نائب رئيس الجامعة لشئون فرع دمنيور لمعام الجامعى 2117/2116
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-09

محاضر بمركز التدريب االزراعى بدمنيور – محافظة البحيرة – اإلدارة المركزية لمتدريب،

وزارة الزراعة – محافظة البحيرة "دورة تربية وانتاج األرانب " في الفترة من  2118/2/21إلى

2118/4/2

-21

محاضر بمركز التدريب االزراعى بدمنيور – محافظة البحيرة – اإلدارة المركزية لمتدريب،

-20

عضو المجنة العامة المشرفة عمى مجمع البستان ( كمية الزراعة – الطب البيطرى –

وزارة الزراعة "دورة إدارة مزارع الدواجن" في الفترة من 2118/00/8-4

المدين ة الجامعية بقرار السيد األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون فرع دمنيور لمعام
الجامعى 2119/2/20

-22

اإلشتراك فى قوافل البيطرية جامعة األسكندرية فرع دمنيور بالتعاون مع كمية الطب

-22

اإلشتراك فى قوافل جامعة األسكندرية فرع دمنيور لمحافظة سيناء لمتخفيف من أثار

-24

محاضر بمركز التدريب االزراعى بدمنيور – محافظة البحيرة – اإلدارة المركزية لمتدريب،

البيطري بالبستان2100-2101

السيول فى الفترة من  06 -02مارس 2101

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

2101

-25

محاضر بمركز التدريب االزراعى بدمنيور – محافظة البحيرة – اإلدارة المركزية لمتدريب،

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

2101
-26

عضو بمجنة مراجعة النماذج والدراسات البيئية بجياز شئون البيئة – فرع دمنيور – وزارة

البيئة المصرية 2105
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تاسعا  -مشروعات تطوير الموائح والبرامج الدراسية:
 -0المشاركة فى تطوير الئحة البكالوريوس لقسـم اإلنتـاج الحيـواني والـداجني -نظـام السـاعات المعتمـدة
– كمية الزراعة -جامعة دمنيور.

 -2المشاركة فى تطوير الئحة الدراسات العميا لقسم اإلنتاج الحيواني والداجني -نظام الساعات المعتمـدة
– كمية الزراعة -جامعة دمنيور.

 -2منســق وحــدة توكيــد الجــودة واإلعتمــاد بقســم اإلنتــاج الحي ـواني والــداجني  -كميــة الزراعــة -جامعــة
دمنيور.

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

 -5المشاركة فى وضع الئحة برنامج الدواجن لطـالب قسـم اإلنتـاج الحيـواني والـداجني بكميـة الزراعـة –
جامعـــة دمنيـــور( نظـــام الســـاعات المعتمـــدة ) الموقـــع بـــين جامعـــة دمنيـــور وشـــركة القـــاىرة لمـــدواجن ،

جميورية مصر العربية.

 -6المشـــاركة فـــى وضـــع الئحـــة بكـــالوريوس التمـــريض التقنـــي ( نظـــام الســـاعات المعتمـــدة )– كميـــة
التمريض -جامعة دمنيور2104 -2102 .

 -7المشــاركة فــى وضــع الئحــة الدراســات العميــا ( نظــام الســاعات المعتمــدة )– كميــة التمــريض -جامعــة
دمنيور2104 -2102 .

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

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

2102

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

شر -المؤتمرات والندوات-:
عا ا

 .0المؤتمر المصرى المجـرى األول الـدولى لمـدواجن  09-07سـبتمبر  -0995الجمعيـة المصـرية لعمـم
الدواجن  -كمية الزراعة ،الشاطبى –جامعة االسكندرية

 .2نــدوة الطيــور والبيئــة ( ) 0998/4/2الجمعيــة المصــرية لعمــم الــدواجن –كميــة الزراعــة  ،الشــاطبى –
جامعة االسكندرية .

 .2ندوة أفاق االستثمار فى انتاج النعام فى مصـر والـوطن العربـى  –0998/5/ 09كميـة الزراعـة –كفـر
الشيخ –جامعة طنطا.
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 .4ندوة االنتاج الداجنى فى القرية المصرية عمى مشارف القرن الحادى والعشرين  - 0999/5/9كمية
الزراعة –كفر الشيخ -جامعة طنطا.

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

 .6مــؤتمر نشــر وتســويق الخــدمات العمميــة الزراعيــة  – 0999/4/ 20– 21كميــة الزراعــة الشــاطبى –
جامعة اإلسكندرية

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

 .8المؤتمر الدولى الثانى لمطيور المائية  9-7أبريل  -2112اإلسكندرية ،مصر.

 .9ندوة " مشاكل إنتاج الطيور المائية فى مصر" الخميس  24أبريل  - 2112الجمعية المصرية لعمم
الدواجن كمية الزراعة –جامعة اإلسكندرية.

 .01ندوة "تنمية مشروعات إنتاج األرانب فى مصر" الجمعية المصرية لعموم األرانب  ،كمية الزراعة
بدمنيور جامعة اإلسكندرية االثنين .2112/02/22

 .00ندوة "الموقف الراىن إلنتاج الدواجن فى مصر" الجمعية المصرية لعمم الدواجن -كمية الزراعة-
جامعة اإلسكندرية -الخميس  25مارس 2114

 .02ندوة "فاعميات المؤتمر الدولى الثالث لمدواجن" "النتائج والتوصيات" الجمعية المصرية لعمم الدواجن-
كمية الزراعة -جامعة اإلسكندرية -الخميس  28أبريل 2115

 .02ندوة الجاموس المصري ثروة قومية في مصر .مجمع مبارك الثقافي بدمنيور -كمية الزراعة
بدمنيور باالشتراك مع كمية الزراعة بالشاطبى -جامعة اإلسكندرية االثنين 2116/2/21

 .04مؤتمر "أنفمون از الطيور وتأثيرىا عمي صناعة الدواجن".األحد  .2118/2/9قاعة دمنيور لممؤتمرات
 -دمنيور -محافظة البحيرة -مصر

 .05الندوة القومية (آفاق االستثمار في مجال االستزراع السمكي ...سمكة بمطي لمتصدير) .األربعاء
 .2119/2/00قاعة دمنيور لممؤتمرات  -دمنيور -محافظة البحيرة -مصر.

 .06الندوة القومية عن أنفمون از الخنازير بين الخواطر والتحذير .2119/5/08 .كمية الطب البيطرى
البستان جامعة األسكندرية -فرع دمنيور.

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

 .08مؤتمر نظم وادارة الجودة -2118/5/02 .جامعة األسكندرية.

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

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

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

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

 .24المؤتمر األول لتعزيز الوعى الصحي لموقاية من فيروس سي .األربعاء  .2102/02/25مجمع

دمنيور الثقافي  -دمنيور -محافظة البحيرة -مصر .تحت رعاية نقابة التمريض بالبحيرة و مديرية
الصحة والسكان.

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

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

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

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

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

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

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

حادي عشر -الجمعيات العممية المشترك فييا :
 .0الجمعية المصرية لعمم الدواجن .
 .2الجمعية المصرية لعموم االنتاج الحيوانى .
 .2الجمعية المصرية لعموم األرانب.

 .4الجمعية المصرية لمتنمية وحماية البيئة.
 .5جمعية العموم الفسيولوجية وتطبيقاتيا

ثاني عشر -النشاط اإلجتماعى:

 .0عضو مجمس إدارة جمعية مني الخيرية – دمنيور -محافظة البحيرة
 .2عضو بنادي أعضاء ىيئة التدريس جامعة األسكندرية (فاروس)
 .2عضو بنادي جامعة األسكندرية (الشاطبي)
 .4عضو بنادي ألعاب دمنيور

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

ثالث عشر -الجوائز وشيادات التقدير:
 .0شيادة تقدير من الجمعية المصرية لعمم الدواجن – كمية الزراعة -جامعة األسكندرية .تقدي ار لمترقية
الى درجة أستاذ بكمية الزراعة

(دمنيور) جامعة اإلسكندرية فى  2118/4/2م

 .2شيادة تقدير من السيد األستاذ الدكتور /نائب رئيس جامعة اإلسكندرية لشئون فرع دمنيور
لممشاركة الجادة والفعالة والمتميزة في األنشطة الطالبية لمعام الجامعى  2119/2118م

 .2شيادة تقدير من نقابة المين الزراعية محافظة البحيرة -مصر لمميندس المثالى لعام  2119م
 .4درع المؤتمر األول لتعزيز الوعي الصحي لموقاية من فيرس سي .لمدور الرائد فى تعزيز الوعي

الصحي بمحافظة البحيرة .وزارة الصحة باإلشتراك مع نقابة التمريض بالبحيرة2102/02/ 25 .

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

 .6جائزة جامعة دمنيور التقديرية لمعام الجامعى 2106/2105

 .7درع شركة فيدميكس إيجيبت لصناعة األعالف – تقدي ار لمدور المبذول فى دعم اإلنتاج الداجني
والحيواني  .قاعة المؤتمرات الدولية – ميراج – البحيرة .فبراير 2106

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

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

 .01الحصول عمى درع التميز لممشاركة فى الدورة الزراعية  29بجامعة بنيا بكمية الزراعة – مشتير
فبراير 2107

 .00الحصول عمى درع التميز لممشاركة فى الدورة الكشفية السابعة لجوالى وجواالت جامعة دمنيور

بمجمع البستان مارس 2107
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