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 :يةالعلمالدرجات  ..ثانيا

 الدرجة                                       لسنةا     

 –زيق جامعة الزقا -خصص )تربية الدواجن( ت -فى العلوم الزراعية دكتوراه الفلسفة  1999
يا مع جامعة ميونيخ للتقنية بجمهورية ألمانجمهورية مصر العربية باالشتراك 

 بعنوان: قراطية )إشراف مشترك(والديم
M.M. Iraqi (1999). Estimation and Evaluation of Sire Transmitting 
Abilities for Growth Traits in Chickens. Ph.D. Thesis, Faculty of 
Agriculture, Moshtohor, Zagazig University / Benha Branch, Egypt. 
(Included 26 months in a scholarship,  Technical University 
Munich, Germany, in the period from October, 1996 to December, 
1998). 
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 –زيق جامعة الزقا -خصص )تربية الدواجن( ت -فى العلوم الزراعية ماجستير  1992
 بعنوان: جمهورية مصر العربية

M.M. Iraqi (1992). Estimation of Some Phenotypic and Genetic 
Parameters on Body Weight of Dokki-4 Chickens. M.Sc. Thesis, 
Faculty of Agriculture, Moshtohor, Zagazig University / Benha 
Branch, Egypt. 

جامعة  -دا جزراعية )شعبة اإلنتاج الحيوانى( بتقدير عام جيد في العلوم البكالوريوس  1986
 صر العربيةمجمهورية  –الزقازيق 

 
 :األكاديميالتدرج ..ثالثا

 Occupation الوظيفة Durationالمدة 

حتى  2018مارس  8
 اآلن

  ( بالقرارفترة ثانيةلامعة بنها لمدة ثالث سنوات )ج -ة عميد كلية الزراع
 8م الصادر من رئيس الجمهورية فى 2018لسنة  98الجمهورى رقم 

 م. 2018فبراير  24هـ الموافق  1439جمادى اآلخرة سنة 

 2018سبتمبر  5من 
 وحتى اآلن

 نيديرئيس مجالس التأديب بجامعة بنها لكل من: أعضاء هيئة التدريس والمع
والمدرسين المساعدين والطالب بالقرار الصادر من رئيس الجامعة رقم 

 م.5/9/2018م الصادر فى: 2018لسنة  1796
 

حتى  2017 اكتوبر 28
 2018مارس  7

 2017نة لس 3198امعة بنها بالقرار رقم ج –قائم بعمل عميد كلية الزراعة 
 الجامعة.رئيس من  29/10/2017الصادر فى 

حتى  2014اكتوبر  28
 2017اكتوبر  27

 بالقرار  (فترة أولى) لمدة ثالث سنواتامعة بنها ج -عميد كلية الزراعة 
 3فى  من رئيس الجمهورية الصادرم 2014لسنة  377الجمهورى رقم 

 م. 2014اكتوبر  27هـ الموافق  1436محرم سنة 

حتى  2013مارس  23
 2014اكتوبر  27

 امعة بنها ج -العليا والبحوث وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات 

حتي  2009مارس  23
 ناآل

مهورية مصر ج - امعة بنهاج -أستاذ تربية ووراثة الدواجن بكلية الزراعة 
 العربية.

 –بنى وليد  –أكتوبر بكلية الزراعة  7اإلعارة للعمل كأستاذ مساعد بجامعة  2007 -2006
بقا طللجامعات المصرية  ليبيا ، عن طريق التعاقد من خالل المجلس األعلى

 لالتفاقية الدولية بين البلدين.

 -زيق جامعة الزقا -بكلية الزراعة بمشتهر أستاذ مساعد تربية الدواجن  2004-2009
 جمهورية مصر العربية.

جمهورية  -يق جامعة الزقاز-بكلية الزراعة بمشتهر  مدرس تربية الدواجن 1999-2004
 .مصر العربية

 جمهورية مصر -زيق جامعة الزقا -س مساعد بكلية الزراعة بمشتهرمدر 1992-1999
 العربية

 –زيق جامعة الزقا -معيد بقسم اإلنتاج الحيوانى بكلية الزراعة بمشتهر   1992 -1986
 جمهورية مصر العربية

 

 :مهمة علمية بالخارج( 13ر و)حضبالخارج  المهام العلمية ..رابعا
 كلية الزراعة بمشتهر: ت بالجامعة عن نشرالرابط التالى به أخبار 

-http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=79&kw=4769
%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%

B9%D8%A9% 

http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=79&kw=4769-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=79&kw=4769-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=79&kw=4769-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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 المهمة المكان الفترة الزمنية م

 10-يوليو 26 1
 أغسطس

أمريكا 
جامعة )

يفورنيا لكا
ديفيس و 

جامعة 
 كورينيل(

ة زراعلحضور اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمركز التميز فى ال
 يةبعض الجامعات المصرية والجامعة األمريك بينبمصر بالتعاون 

أبريل  24-28 2
2018 

لتمثيل  2018( لسنة 747رئيس وفد جامعة بنها بالقرار رقم ) نيجيريا
 هى جامعة بنها لحضور معرض نيجيريا فى ثالثة واليات

كانو( للتعليم العالى لجذب الوافدين من  –أبوجا  –)الجوس 
 أفريقيا لما له من بعد استراتيجى هام لمصر.

3 11-20  
 2016ديسمبر 

رية جمهو
الصين 
 الشعبية

عضو وفد جامعة بنها لتوقيع بروتوكوالت تعاون بين جامعة بنها 
-وكذلك لحضور "المنتدى الصينى  -وستة جامعات صينية"

المصرى لالبحاث المشتركة بين جامعتى بنها ووسط الصين 
القاء تسعة قمت بووالذى عقد فى جامعة وسط الصين الزراعية )

  كلية الزراعة جامعة بنها( قدمة منمبالمنتدى  مشروعات بحثية
http://www.bu.edu.eg/BUNews/20317 

أغسطس  4-6 4
2016 

لوفد المصرى ل( كرئيس 165السفر الى األردن بالقرار رقم ) عمان األردن
لى العا ليمالمنتدى العالمى للتعلجامعة بنها لتمثيل جامعة بنها فى "
وحضور معرض التجمع  – فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 األول للتعليم العالى باألردن "
http://www.comm.bu.edu.eg/fcom/index.php/item/1417-2016-08-
08-19-02-20  

اير فبر 23-24 5
2016 

( لحضور المؤتمر 1518السفر الى سلطنة عمان بالقرار رقم ) سلطنة عمان
 نحو االستخداماإلقليمي لحفظ الموارد الوراثية الحيوانية "

 –تية " نظمه مركز الموارد الوراثية الحيوانية و النباالمستدام
 عمان بجامعة السلطان قابوس، مسقط، "سلطنة عمان

https://oapgrc.gov.om/RCCA/Aims_and_scope.html 
سبتمبر  1-10 6

2015 
جامعة أوهايو 

 -ومبس كول –
 أمريكا

( فى 118السفر الى الواليات المتحدة األمريكية بالقرار رقم )
بأمريكا زيارة علمية و الجراء عالقات دولية مع جامعة أوهايو 

فى مجال العلوم الزراعية ، والمساهمة فى ابرام شراكة دولية 
 Higherلتطوير البحث العلمى فى مصر من خالل مشروع 

Education Partnership in Egypt 

اكتوبر  5-9 7
2015 

الى عضو وفد جامعة بنها المشارك فى المعرض الدولى للتعليم الع الكويت
منطقة مشرف وذلك لمعارض أرض افى الكويت الذى عقد فى 

 لجذب مزيد من الوافدين لجامعة بنها.

  31-سبتمبر  2 8
 2008اكتوبر 

جامعة فالنسيا 
 –التكنولوجية 

 أسبانيا

ثة استخدام التقنيات الحديثة في تربية ووراالتدريب على  "
 أسبانيا. –لمدة شهرين بجامعة فالينسيا " الحيوان والدواجن

يونيو  10-13 9
2008 

ينة فيرونا مد
 ايطاليا –

 دينةحضور المؤتمر العالمى التاسع لعلوم األرانب الذى عقد فى م
 بايطاليا. –فيرونا 

جامعة بنى  2006-2007 10
 يبيال –وليد 

 –ة أكتوبر بكلية الزراع 7اإلعارة للعمل كأستاذ مساعد بجامعة 
ليبيا ، عن طريق التعاقد من خالل المجلس األعلى  –بنى وليد 

 امعات المصرية طبقا لالتفاقية الدولية بين البلدين.للج

http://www.bu.edu.eg/BUNews/20317
http://www.comm.bu.edu.eg/fcom/index.php/item/1417-2016-08-08-19-02-20
http://www.comm.bu.edu.eg/fcom/index.php/item/1417-2016-08-08-19-02-20
https://oapgrc.gov.om/RCCA/Aims_and_scope.html
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11 13-24 
 م2003يناير 

مدينة 
Zaragoza 

 بأسبانيا

التي نظمها المركز الدولي حضور الدورة التدريبية المتقدمة 
للدراسات المتقدمة للعلوم الزراعية لدول حوض البحر األبيض 

ة لدول حوض المتوسط بأسبانيا والتي عقدت بمعهد العلوم الزراعي
 Rabbit meat"تحت عنوان: البحر األبيض المتوسط 

production systems". 

12 11-15 
أغسطس 

 م1997

جمهورية 
ألمانيا 

 الديمقراطية

لية والذي أقيم في ك الدولي في علم تربية الحيوانحضور المقرر 
 :هورية ألمانيا الديمقراطيةبجم Kielجامعة  –الزراعة 

 Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel 
Institut fuer Tierzucht und Tierhaltung    

 تحت عنوان:

"Theory and Application of Variance Components 
Estimation in Animal Breeding 

13 16/10/1996 
 /31/12الى 
 م1998

جمهورية 
ألمانيا 

 الديمقراطية

معهد تربية كتوراه بعضو بعثة االشراف المشترك لدراسة الد
 لمانيا.أ –امعة ميونخ للتقنية ج –ن اشتيفينالحيوان بفا

 

 :ميوير الجامعي واألعتماد األكاديتدريبية للتطالدورات حضور ال ..خامسا
 

 اسم الدورة المكان المدة  م

-فندق كونراد  22/4/2017 1
 القاهرة

 2017بريل أ -االصدار الثانى – الجامعاتعتماد معاييرا

-فندق كونراد  29/5/2016 2
 القاهرة

لث لثاامعايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالى "االصدار 
 "2016يوليو  -

 جامعة اإلسكندرية م1-5/4/2000 3
 مصر -

معهد العالى الحضور الدورة التدريبية التى نظمها 
حت توالتي عقدت بمقر المعهد باإلسكندرية للدراسات العليا 

 :عنوان
“Molecular techniques in nucleic acids & 
proteins” 

 1 -يونيه  28 4
 1992أكتوبر 

وزارة   -سيمارب 
 لقاهرةا -الزراعة 

فى علوم الحاسب اآللى بالمشروع دورات تدريبية متقدمة 
الكندي )سيمارب( للبحوث الزراعية بالتعاون مع وزارة 

 بعنوان:الزراعة 
 Introduction DBASE 4 - Word perfect - 

Introduction to SAS - DBASE 4 (level 2). 

 

 :لمية(علجنة  39 ية)عضو المشاركة في اللجان العلمية واألكاديمية ..سادسا
ت ( ضمن تحالف الجامعاCOAEمركز التميز فى الزراعة )اللجنة التنفيذية لعضو  (1

 -نيل )كوري األمريكيةو ناة السويس(ق -أسيوط  –عين شمس  -)القاهرة بنها  المصرية
 2019لفترة من مارس يونيو خالل ا ساجورو( -تشجن مي –برودو -يفورنيا ديفيس لكا

 ولمدة خمس سنوات.
 2018مارس  8ا من اعتبار)فترة ثانية( جامعة بنها  – كلية الزراعةرئاسة مجالس  (2

 حتى اآلن.
 2014ر اكتوب 28اعتبارا من )فترة أولى(  جامعة بنها –رئاسة مجالس كلية الزراعة  (3

 .م2017اكتوبر  27حتى 



 5 

تى ح 2014اكتوبر  28رئيس اللجان المنبثقة عن مجلس كلية الزراعة اعتبارا من  (4
 اآلن.

لكل من: أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة بنها رئيس مجالس التأديب  (5
سنة ل 1796الطالب بالقرار الصادر من رئيس الجامعة رقم ووالمدرسين المساعدين 

 .م5/9/2018: الصادر فى م2018
 حتى اآلن. 2014اكتوبر  28عضو مجلس جامعة بنها اعتبارا من  (6
اكتوبر  28بجامعة بنها اعتبارا من  أعضاء هيئة التدريس تعييناتعضو مجلس  (7

 حتى اآلن. 2014
ت عضو لجنة تطوير تعليم القطاع الزراعى المنبثقة عن المجلس األعلى للجامعا (8

 حتى اآلن. 2014اكتوبر  28 بوزارة التعليم العالى اعتبارا من
توبر اك 28عضو لجنة قطاع المعاهد الزراعية بوزارة التعليم العالى اعتبارا من  (9

 حتى اآلن. 2014
شئون م العضو اللجنة الدائمة لتعيين الوظائف القيادية بجامعة بنها لتعيين مدير عا (10

 الطبية و أمين كلية التربية بدرجة مدير عام.
جامعة جلس المالمنبثقة عن  بالجامعة سيير برامج اللغة االنجليزيةلتاللجنة العليا  عضو (11

 حتى اآلن. 2014من اكتوبر 
 حتى اآلن. 2014عضو مجلس الجامعة للتعليم المفتوح من اكتوبر  (12
عتبارا من ا (QSاللجنة العليا للتصنيفات الدولية للجامعات )عضو فريق عمل عضو  (13

 وحتى اآلن. 2016عام 
 ( 158 بقرار مجلس الجامعة الجلسة رقم ) يق البحوث العلميةوحدة تسوعضو لجنة  (14

 م.7/1/2018م والممتد حتى 26/12/2017بتاريخ 
كلية بيدة رئيس لجنة فحص  الالئحة اإلدارية والمالية لبرامج اللغة اإلنجليزية الجد (15

راف على بناءاً علي قرار اللجنة العليا لالش - بنها جامعة –الحاسبات والمعلومات 
قم رجلستها بتركة ابعة تسيير البرامج الجديدة باللغة اإلنجليزية واتفاقيات التعاون المشمت
 .م 17/7/2018المنعقد يوم الثالثاء الموافق  (124)
لجامعة ات اعضو لجنة اعداد الالئحة المالية واالدارية الموحدة للمجالت العلمية بكلي (16

 مجلس الجامعة بالجلسة رقم بناءا على قرار –وعضو مجلس ادارة تلك المجالت 
 م.27/2/2018( بتاريخ 161)
لمعهد لالداخلية لمرحلة البكالوريوس الئحة المراجعة فحص ورئيس اللجنة العلمية ل (17

ليم ة التعقطاع المعاهد الزراعية بوزارالعالى الزراعى بأسيوط بناءا على قرار لجنة 
 م.2017العالى عام 

بالكلية  البكالوريوسباللغة االنجليزية لطالب مرحلة  برامجالعلمية الدارة لجنة الرئيس  (18
وتعمل هذه وهي برامج متميزة مشتركة بين األقسام العلمية تدرس كليا باللغة االنجليزية 

البرامج على تنمية موارد الكلية. وهذه البرامج هي: برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 رنامج سالمة الغذاء ، وبAgricultural Biotechnology Programالزراعية 

Food safety programوبرنامج إدارة األعمال الزراعية ، Agribusiness 
Program   حتى اآلن. 2014من أكتوبر 

 2013-3-23عضو مجلس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث خالل الفترة من  (19
 م.2014-10-27حتى 

ون الدراسات العليا امعة بنها كوكيل الكلية لشئج –عضو مجلس كلية الزراعة  (20
 م.2014-10-27حتى  2013-3-23والبحوث خالل الفترة من 

شئون لية للكلجامعة بنها كوكيل  -رئيس لجنة الدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة  (21
 م.2014-10-27حتى  2013-3-23الدراسات العليا والبحوث خالل الفترة من 
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 م.2011-2010جامعى عضو لجنة شئون التعليم بالكلية فى العام ال (22
 م2010-2009عضو مجلس الكلية فى العام الجامعى  (23
 م.2010-2009عضو لجنة تنمية الموارد المالية للكلية خالل عام  (24
 م.2008-2007عضو لجنة شئون التعليم بالكلية فى العام الجامعى  (25
 م.2005-2004عضو لجنة شئون التعليم بالكلية فى العام الجامعى  (26
 .2006-2003معامل بالقسم ومعامل الحاسب اآللى بالكلية عضو لجان تطوير ال (27
 .م2007عضو ومنسق قسم االنتاج الحيوانى بلجان الجودة وتحسين اآلداء بالكلية  (28
-10-27حتى  2013 مارس عضو مجلس الدراسات العليا بجامعة بنها إعتبارا من (29

 .م2014
 م.2014-10-27حتى  2013 مارس عضو لجنة المكتبة بجامعة بنها إعتبارا من (30
نها نائب رئيس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة واألعتماد بكلية الزراعة جامعة ب (31

 .م2014اكتوبر  27وحتى  2012إعتبارا من 
 2013 مارس رئيس لجنة الدراسات العليا بكلية الزراعة جامعة بنها إعتبارا من (32

 .م2014اكتوبر  27وحتى  
 ارسم من لية الزراعة جامعة بنها إعتبارارئيس لجنة العالقات العلمية والثقافية بك (33

 .م2014اكتوبر  27وحتى   2013
 27وحتى   2013مارس رئيس لجنة المكتبة بكلية الزراعة جامعة بنها إعتبارا من  (34

 .م2014اكتوبر 
 م2014-2013رئيس لجنة تطوير الئحة الدراسات العليا والبحوث بالكلية عام  (35
-10-27حتى  2013عتبارا من سبتمبر رئيس لجنة أخالقيات البحث العلمى ا (36

 .م2014
-10-27حتى  2013رئيس لجنة منسقى البوابة االلكترونية بالكلية اعتبارا من  (37

 .م2014
( للترقيات 41عضو لجنة المحكمين باللجنة العلمية الدائمة لألنتاج الحيواني )لجنة رقم  (38

م 2015-2013شر الدورة الحادية ع –وشغل وظائف األساتذة واألساتذة المساعدين 
 :موجودة على الرابط التالى – بالمجلس األعلى للجامعات المصرية

/www.scu.eun.eg/wps/wcm/connect/1492b080406ebdfa91b9db9a31f91977/Comhttp:/
-07-mittees+List+Final+29

pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1492b080406ebdfa91b9db9a31f91977.2013 
( للترقيات 42عضو لجنة المحكمين باللجنة العلمية الدائمة لألنتاج الحيواني )لجنة رقم  (39

م 2019-2016الدورة الحادية عشر  –ة واألساتذة المساعدين وشغل وظائف األساتذ
 موجودة على الرابط التالى: –بالمجلس األعلى للجامعات المصرية 

http://www.scu.eun.eg/wps/wcm/connect/a6dea5004026ec56a136e793f2d028f6/List+
-02-of+Comm+Final+19

pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a6dea5004026ec56a136e793f2d028f6.2017 
 

 
 مادعتالتطوير الجامعي واألو التخطيط االستراتيجىالمشاركات في  ..سابعا

 :والجامعة بالكلية األكاديمي
 

 التخطيط االستراتيجى:المشاركة فى  (أ
 The First Arab Forum ofحضور المنتدى العربى األول للقيادات الجامعية   (1

University Leader " :استراتيجيات التميز فى اآلداء الجامعىتحت عنوان -  
“Strategic Excellence in University Performance  7الفترة من فى-

 .القاهرة - بالمنظمة العربية للتنمية االدرايةالمنعقد  م،2019يوليو  8

http://www.scu.eun.eg/wps/wcm/connect/1492b080406ebdfa91b9db9a31f91977/Committees+List+Final+29-07-2013.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1492b080406ebdfa91b9db9a31f91977
http://www.scu.eun.eg/wps/wcm/connect/1492b080406ebdfa91b9db9a31f91977/Committees+List+Final+29-07-2013.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1492b080406ebdfa91b9db9a31f91977
http://www.scu.eun.eg/wps/wcm/connect/1492b080406ebdfa91b9db9a31f91977/Committees+List+Final+29-07-2013.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1492b080406ebdfa91b9db9a31f91977
http://www.scu.eun.eg/wps/wcm/connect/a6dea5004026ec56a136e793f2d028f6/List+of+Comm+Final+19-02-2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a6dea5004026ec56a136e793f2d028f6
http://www.scu.eun.eg/wps/wcm/connect/a6dea5004026ec56a136e793f2d028f6/List+of+Comm+Final+19-02-2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a6dea5004026ec56a136e793f2d028f6
http://www.scu.eun.eg/wps/wcm/connect/a6dea5004026ec56a136e793f2d028f6/List+of+Comm+Final+19-02-2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a6dea5004026ec56a136e793f2d028f6
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 بنهابحقوق متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية لجامعة بنها فى كلية الرئيس لجنة  (2
ى يونيو حت 2017لتقييم نسب تنفيذ الخطط التنفيذية بالكلية خالل الفترة من يونيو 

 عة.رئيس الجام باعتمادم 2018
من  لجامعةبا الغاية الثانيةرئيس اللجنة التنفيذية لقياس وتقييم نسب انجاز أنشطة  (3

 27-24وذلك خالل الفترة ما بين  2018الغايات االستراتيجية بالخطة حتى يونيو 
 م.2018يونيو 

-2016 الخطة االستراتيجية لكلية الزراعة جامعة بنها للفترة منرئيس فريق اعداد  (4
 م.2022

-2012الخطة االستراتيجية لكلية الزراعة جامعة بنها للفترة من اعداد ي شارك ف (5
قد ( لمجلس الكلية المنع371م والتى تمت الموافقة عليها فى الجلسة رقم )2016
 م.20/2/2013بتاريخ 

تعديل وعية من سياسات التعليم والتعلم والمشاركة المجتم همتابعة مؤشرات ما تم تنفيذ (6
اعتماد ومع وضع  2016-2011بما يتماشى مع خطة الجامعة  الخطة االستراتيجية

دية يات المامكاندليل استراتيجيات التعليم والتعلم والتسهيالت المادية وتحديث بيانات اال
 .NORMSللتعليم 

ت لمؤسسااالتخطيط االستراتيجي لجودة واعتماد ”المؤتمر الدولي السابع المشاركة فى  (7
 –مس والذى عقد فى جامعة عين ش” ة نحو آفاق التميزالجامعية والتعليمية العربي

 .2012ديسمبر  24 -22القاهرة فى الفترة من 

 
 :التطوير الجامعي واألعتماد األكاديميالمشاركة فى  (ب

 
 –استحدث الئحة مالية وادارية جديدة لمزرعة الكلية والتى تشمل )الثروة السمكية  (1

وقد ، ( )وحدات تعليمية ارشادية( األعالف –السماد العضوى  –البيوت المحمية 
م للعمل بها لتنظيم 26/6/2018( بتاريخ 166صدر قرار مجلس الجامعة رقم )

 .الجديدة بالمزرعةالعمل بالوحدات 
 م 2014اكتوبر  28لكلية اعتبارا من با الجودةرئيس مجلس ادراة وحدة ضمان  (2

 صادر( ال154ر رقم )بالقرا االعتماد المؤسسى على الكلية حصلت ، وقد وحتى اآلن
 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. 23/5/2016فى 

-2016الدراسة الذاتية لكلية الزراعة جامعة بنها للفترة من رئيس فريق تحديث  (3
 م.2022

 Desert Land الدراسة الذاتية لكلية الزراعة لبرنامج وصياغة رئيس فريق إعداد  (4
Reclamation and Cultivation  . باللغة اإلنجليزية 

  food safety الدراسة الذاتية لكلية الزراعة لبرنامج وصياغة رئيس فريق إعداد  (5
 باللغة اإلنجليزية .

 agricultural الدراسة الذاتية لكلية الزراعة لبرنامجوصياغة رئيس فريق إعداد  (6
biotechnology  . باللغة اإلنجليزية 

  agribusiness الذاتية لكلية الزراعة لبرنامج ياغةوص رئيس فريق إعداد الدراسة (7
 باللغة اإلنجليزية .

للكلية  تركةشارك كوكيل للكلية للدراسات العليا في تنفيذ الخطة البحثية الخمسية المش (8
لتدريس والتي راعت في م( لطالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة ا2016 -2011)

د ورش ع عقوراثية الحديثة في برامج األبحاث ممحتواها تطبيقات التقنيات الحيوية وال
 عمل للتنسيق واألعداد بين األقسام المختلفة في وضع الخطة. 
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مدن خدالل  (MLT)وجيدا لللتكنو شارك فى مبادرات التعليم المفتوح بمعهدد ماساشدوتس (9
بنداءا  ذلدكو -شبكة االنترنت تحت شعار "اتاحة الدتعلم لالنسدان فدى كدل مكدان بالعدالم" 

 م.20/3/2013( المنعقد بتاريخ 372وافقة مجلس الكلية فى جلسته رقم ) على م
مددن الممدول  CIQAP مشدروع التطددوير المسدتمر والتأهيدل لالعتمددادسداهم مدن خددالل  (10

ة األكاديميالنظم تطوير بعض  في إدارة مشروعات التطوير بالمجلس األعلى للجامعات
 . والعلمية بالكلية

ل التاهيلزيارة ماقبل تسليم مشروع التطوير المستمر وشارك في فريق العمل لالعداد  (11
اد العتملستمر والتاهيل ملالعتماد واالعداد لزيارة تسليم مخرجات مشروع التطوير ال

لجودة مان اضواالعداد لزيارة المراجعة الداخلية والدعم الفني للجنة المشكلة من مركز 
-2013 لجامعياد الكلية خالل العام عتماللتقدم ال لزيارة المحاكاةبالجامعة واالعداد 

 م.2014
ة موجودشارك في تحديث الموقع االلكتروني للكلية مع زيادة عدد نقاط شبكة النت ال (12

 بالكلية وتحسينها.
 

تنمية والتطوير الجامعي واألعتماد األكاديمي  عن ةدور( 21)شارك في  (13
 :الحضوربكمدرب والمهارات 

 اسم الدورة الجهة المنظمة السنة م

الهيئة القومية  22/4/2017 1
لضمان جودة التعليم 
واالعتماد بفندق 

 كونراد

 2017بريل إ  -االصدار الثانى  "اعتماد الجامعات معايير"

الهيئة القومية  29/5/2016 2
لضمان جودة التعليم 
واالعتماد بفندق 

 كونراد

لث لثاامعايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالى "االصدار 
 "2016وليو ي -

مركز  –جامعة بنها  2014-2016 3
 تنمية القدرات

أخالقيات البحث المشاركة كمدرب فى تدريس دروات " 
" بكلية الزراعة بمشتهر نهجية البحث العلمىم –العلمى 

 لطالب الدراسات العليا بكلية الزراعة بمشتهر.

 2014اكتوبر  22 4
 

صندوق حساب 
 -البحوث العلمية 

 جامعة بنها

دعم ومتابعة المشروعات البحثية ورشة عمل بعنوان " 
 " .لشباب الباحثين بجامعة بنها

5 2013 
 

مركز تنمية 
امعة ج -القدرات 

 بنها

التقويم الذاتى للمؤسسة القاء محاضرات بعنوان "
" ضمن دورة تنمية القدرات ألعضاء هيئة التعليمية

 التدريس ومعاونيهم.

كلية الهندسة بشبرا  2012 6
 جامعة بنها -

التقويم الذاتى للمؤسسة القاء محاضرات بعنوان "
" ضمن دورة تنمية القدرات ألعضاء هيئة التعليمية

 التدريس ومعانيهم.

مارس  26-29 7
2012 

الهيئة القومية 
لضمان جودة التعليم 

 واالعتماد

حضور الدورة التمهيدية للمراجعين الخارجيين لمؤسسات 
 2012مارس  29-26ى الفترة من التعليم قبل الجامعى ف

يونيه  24-25 8
2009 

 -كلية الزراعة 
 جامعة بنها

 حضور دورة بعنوان "اعداد المراجعين الداخليين لبرنامج
 الجودة واالعتماد "

 Training of Trainers (TOT)حضور دورة  –كلية الهندسة يونيه  15-19 9
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مشروع ب  2008يه وني 19-15خالل الفترة من  جامعة القاهرة  2008
Pathways to Higher Education 

 القاء محاضرات بعنوان "استخدام أجهزة العرض التعليمية إدارة الجامعة ببنها 2006مارس  10
 "وصيانتها

كلية الزراعة  2005-2006 11
 بمشتهر جامعة بنها

القاء محاضرات ومدربا على "استخدام أجهزة العرض 
 "  التعليمية وصيانتها

يونيه  19-21 12
2006 

 "  حضور دورة بعنوان "استخدام التكنولوجيا فى التدريس إدارة الجامعة ببنها

يونيه  26-28 13
2006 

 "  حضور دورة بعنوان "تقييم التدريس إدارة الجامعة ببنها

"المفاهيم األساسية لتكنولوجيا حضور دورة بعنوان  إدارة الجامعة ببنها 2006يوليه  1-6 14
 علومات"الم

يونيه  8-11 15
2006 

 "نظام التشغيل ويندوز"حضور دورة بعنوان  إدارة الجامعة ببنها

يونيه  17-19 16
2006 

 "  حضور دورة بعنوان "االتصال الفعال إدارة الجامعة ببنها

يونيه  22-25 17
2006 

 " معالجة النصوص وورد"حضور دورة بعنوان  إدارة الجامعة ببنها

س سطأغ 15-17 18
2006 

 حضور دورة بعنوان "الجوانب القانونية" ادراة الجامعة ببنها

سبتمبر  11-13 19
2006 

 "  حضور دورة بعنوان "إدارة البحث العلمي إدارة الجامعة ببنها

 الت"كحضور دورة بعنوان "اتخاذ القرارات وحل المش إدارة الجامعة ببنها 2005يناير  2-4 20

 –ة التربية كلي 2005نوفمبر  23 21
 جامعة بنها

فى مجال تكنولوجيا  TOTتدريب المدربين حضور دورة 
 عرض وإنتاج المواد التعليمية

 
 :مشاركة( 12) إعمال وحدة الجودةالمشاركات في  ..ثامنا

ن كلية مفريق عمل وحدة الجودة في استكمال وثائق ومستندات معايير االعتماد لل معشارك 
 لية:خالل تنفيذ األنشطة التا

حصلت  وقداآلن ،  حتىم  2014اكتوبر  28دة اعتبارا من قاد فريق وحدة الجو (1
 م من23/5/2016فى  ( الصادر154بالقرار رقم ) الكلية على االعتماد المؤسسى

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
 مادتحديث مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة ومنسقي وفرق عمل معايير االعتقام ب (2

مويل للت وتوفير مصادر الئحة  الداخلية والنظام المالي لوحدة ضمان الجودةلووضع  ا
 .الذاتى للوحدة

ن م 2014-2013المشاركة في اعداد واعتماد الدراسة الذاتية للكلية للعام االكاديمي  (3
 اتيةخالل عمل لقاءات توعية وتشكيل فريق العمل ووضع منهجية اعداد الدراسة الذ

 الدراسة الذاتية والمراجعة واالعتماد من مجلس الكلية.وكتابة 
 .2018تحديث الهيكل التنظيمي واالدارى للكلية عام  (4
 .2016تحديث الهيكل التنظيمي واالدارى للكلية عام  (5
 .2014عام  واالدارى للكليةتحديث الهيكل التنظيمي  (6
نشاء مكتب براءة ا –)وحدة تكنولوجيا المعلومات مثل بالكلية استحداث وحدات جديدة  (7

 نشاء مكتب التدريب على تطوير األعمالا – للطالب المتميزين االختراعات بالكلية
 ةحدوانشاء  – وحدة الصيانةانشاء  – بالتعاون مع منظمة العمل الدولية الزراعية

 (.تسويق األبحاث والمنتجات الزراعة
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توزيعة وعتة ة الفكرية وطباإعداد واعتماد دليل الميثاق االخالقي للكلية وحقوق الملكي (8
 على االقسام العلمية.

 ية.اعداد دليل لوسائل االتصاالت المتاحة بالكلية وتوزيعة على االقسام العلم (9
ث تحديوتحديث واستكمال وثائق ملف المقرر واالنتهاء منه  باالقسام العلمية  (10

رة من نشوة المواستكمال وثائق طالب الدراسات العليا من خالل متابعة االبحاث العلمي
لعلمية م اعلى االقسا اعة دليل الدراسات العليا وتوزيعهواعتماد وطب دكتوراهرسائل ال

هم ومتابعة اداء طالب الدراسات العليا عن طريق تقرير المتابعة السنوي وحضور
 حلقات النقاش بالقسم.

 تحديث واستكمال وثائق أعضاء هيئة التدريس من خالل اعداد دليل لهيئة (11
ريس ودراسة كيفية التعامل مع العجز والفائض من هيئة التدريس وعمل التد

 عضاءاحصاءات بنسب هيئة التدريس والهيئة المعاونة للطالب وقياس مؤشرات اداء ا
 هيئة التدريس ووضع آليات لضمان العدالة وعدم التمييز بين هيئة التدريس.

 ليةبالك ئة التدريسوضع خطة الستمرارية الجودة ومتابعة االداء ألعضاء هي (12
 .بعد حصول الكلية على االعتماد

 
 
 

 :المستحدثةالبرامج وضع اللوائح وتعديل والمساهمة في  ..تاسعا
 

 – مكيةث الئحة مالية وادارية جديدة لمزرعة الكلية والتى تشمل )الثروة الساستحد (1
د وقاألعالف( )وحدات تعليمية ارشادية( ،  –السماد العضوى  –البيوت المحمية 

م للعمل بها لتنظيم 26/6/2018( بتاريخ 166صدر قرار مجلس الجامعة رقم )
 العمل بالوحدات الجديدة بالمزرعة.

ً باللغة  (2 رئيس فريق لجنة استحداث واعداد برنامج إستزراع سمكي يدرس كليا
تاريخ ب 158االنجليزية لطلبة البكالوريوس وذلك بناء علي قرار مجلس الجامعة رقم 

لكي تلبي متطلبات سوق العمل وتواكب  2/1/2018والممتد حتي  26/12/2017
 المشروعات القومية في مصر.

رس رئيس فريق لجنة استحداث واعداد برنامج ماجستير زراعة األراضى القاحلة تد (3
 واكبتكليا باللغة االنجيليزية للدراسات العليا لكى تلبى متطلبات سوق العمل و 

مج فدان ، والتى وافق مجلس الكلية باعتماد البرنامشروع زراعة المليون ونصف 
م كما وافق مجلس الجامعة على ذلك 19/4/2017( بتاريخ  425بالجلسة رقم )

 م.22/6/2017م والممتدة حتى 17/6/2017( بتاريخ 151بجلسته رقم )
ية الصحراواستصالح وزراعة األراضى "رئيس فريق لجنة استحداث واعداد برنامج  (4

Desert lands cultivation and reclamation"  باللغة تدرس كليا
 ليزية لمرحلة البكالوريوس لكى تلبى متطلبات سوق العمل لخريجى كلياتاالنج

 ب مشروع زراعة المليون ونصف فدان ، والتى وافقالزراعة المصرية ولكى تواك
ا كم،  م17/5/2017( بتاريخ  427مجلس الكلية باعتماد البرنامج بالجلسة رقم )

ق وقد واف .م 30/7/2017( بتاريخ 152وافق مجلس الجامعة على ذلك بجلسته رقم )
القرار وقد صدرم 21/4/2018المجلس األعلى للجامعات على البرنامج بتاريخ 

 خريجى الثانويةليبدأ قبول  م22/7/2018( الصادر بتاريخ 2345رقم )الوزارى 
 م. 2019-2018به من العام الجامعى العامة 
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نها بجامعة  – تطوير وتحديث الئحة الدراسات العليا بكلية الزراعةلجنة فريق يس رئ (5
 بالقرار رقم باعتمادهاصدر القرار الوزارى والتى  2015خالل العام الجامعى 

 .م2017-2016، وبدأ العمل بها من العام الجامعى م20/7/2016( بتاريخ 2673)
بالكلية  البكالوريوسجليزية لطالب مرحلة برامج باللغة االنثالثة عضو لجنة استحداث  (6

وتعمل وهي برامج متميزة مشتركة بين األقسام العلمية تدرس كليا باللغة االنجليزية 
هذه البرامج على تنمية موارد الكلية. وهذه البرامج هي: برنامج التكنولوجيا الحيوية 

 الغذاء ، وبرنامج سالمة Agricultural Biotechnology Programالزراعية 
Food safety programوبرنامج إدارة األعمال الزراعية ، Agribusiness 

Program  الصادر بتاريخ ( 1928). والتى أقرت بالقرار الوزارى رقم
-2014من العام الجامعى  بها ليبدأ قبول خريجى الثانوية العامة 17/6/2014

 م .2015
أقرت  التىلية )مرحلة البكالوريوس( وعضو لجنة تعديل الالئحة الداخلية المعتمدة للك (7

عديالت ليبدأ العمل بتلك الت  5/5/2014الصادر بتاريخ  1338بالقرار الوزارى رقم 
 م .2015-2014عى اعتبارا من العام الجام

 

 و تطوير النظم االدارية:المساهمات في إعداد  ..عاشرا
تجديد اعتبارا من عام لللمدة عام قابل  TE-DATAال قام بابرام تعاقد جديد مع شركة  (1

ا ر ذلك مفاى )وقد وف -م وذلك المداد الكلية بشبكة النت عن طريق خدمة الواى2015
 10لى اميجا  2ألف جنيه( لتغطى كل أقسام الكلية وتزويد السرعة من  350ال يقل عن 

مما كان له عظيم األثر فى ربط الكلية وسرعة النت داخل الكلية وسمح ذلك  –ميجا 
ب فى السادة أعضاء هيئة التدريس فيما بينهم ومع العالم الخارجى ومع الطاللربط 

 التواصل العلمى ونقل المعلومات.
 .ولمدة عام 2018عام  TE-DATAال تعاقد مع شركة  بتجديدقام  (2
 .ولمدة عام 2017عام  TE-DATAال تعاقد مع شركة  بتجديدقام  (3
 .ولمدة عام 2016عام  TE-DATAال تعاقد مع شركة  بتجديدقام  (4
 واعداد لكليةاقام باعادة هيكلة الجهاز االدارى بالكلية للمرة الثانية منذ توليه عمادة  (5

دارى وذلك لرفع مهارات الجهاز اال 2016دورات تدريبية للموظفين اعتبارا من عام 
لية ل الكمما ادى الى زيادة الكفاءة االنتاجية للموظفين مما ساهم بشكل كبير فى حصو

 م.23/5/2016العتماد المؤسسى فى على ا
بارا جامعة بنها اعت –لتطوير النظم االدارية بكلية الزراعة للكلية  اكعميد MISقاد فريق  (6

 م وحتى االن.2014اكتوبر  28من 
نبثق من المجلس األعلى الم MISساهم من خالل مشروع تطوير النظم اإلدارية  (7

جامعة بنها والخاص  –راعة بمشتهر تطوير النظم االدارية بكلية الزللجامعات فى 
 2013بتطوير منظومة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس خالل الفترة من مارس 

 وحتى اآلن.
وحتى اآلن في تحديث قواعد بيانات  2013إعتبارا من مارس قاد فريق عمل  (8

لى ع اريالدراسات العليا وهيئة التدريس واستكمال وتحديث وضبط بيانات الجهاز االد
 قواعد البيانات وتفعيل قواعد بيانات ادارة الجودة واالعتماد.

م اعى وحت 2013إعتبارا من مارس ميكنة مكتبة كلية الزراعة جامعة بنها فريق منسق  (9
 ICTPومن ثم إشتراك مكتبة الكلية في مشروع المكتبة الرقمية الممول من  م2014

 .جامعة بنهابالمجلس األعلى للجامعات المصرية و
البوابة  بتزويد م2014عام وحتى  2013إعتبارا من مارس  للبوابة عملالقاد فريق  (10

األلكترونية بجامعة بنها بالمعلومات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة 
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من سيرة ذاتية شاملة وقائمة األبحاث المنشورة طوال الحياة العلمية للعضو ونسخة من 
وقائمة رسائل الماجستير والدكتوراة لطالب الدراسات  PDFهذه األبحاث في صورة 

 العليا المشرف عليها العضو ونسخة من هذه الرسائل:
http://www.bu.edu.eg/univ_info/portal_fac_team-agr.html 

 
 

 دوليةظمات المع الجامعات والمن التعاون الدوليو ةالبحثي مشاريعال ..عشر احدى
 :والمحلية

ء توكول بين جامعة بنها وشركة الريف المصرى الجديد النشاوتوقيع برساهم فى  (1
وكمركز لتدريب تحمل الملوحة والجفاف تأصناف من األرز  ةلزراعمركز أبحاث 

 ية على قطعةحصول الكلو ، فدانالمليون من مشروع المليون ونصف  المستفيدين
ون لتعاوذلك با خمسة أفدنة من شركة الريف المصرى بمنطقة المغرةأرض مساحتها 

 تمشيا -بين جامعة وسط الصين ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء 
ة مع المشروعات القومية و سياسة الدولة فى زراعة الصحراء والمحاصيل القومي

 (11/6/2018بوتوكول التعاون الموقع فى  مرفقاالستراتيجية وتوفير المياة )
مس جامعات مصرية ساهم فى دخول كلية الزراعة جامعة بنها ضمن تحالف خ (2

 ، ى مصرتطوير الزراعة فلزراعة للتميز النشاء مركز الجامعات األمريكية  بعضو
)مرفق خطاب لمصرى لتطوير الزراعة فى مصر ا-األمريكىمشروع الضمن وذلك 

 دخول فى التحالف(.الموافقة على ال
 افريقيا لفتحبجمهورية الصومال  – جامعة عـــــدونمع  ىدول اقامة تعاونفى  سعى (3

بتاريخ  فرع لكلية الزراعة بمشتهر فى الصومال )مرفق خطاب رئيس جامعة عدون
الصومال فى العالقات  بين مصر ودولةبعد تاريخى من له لما (، 13/4/2018

 الثنائية بين البلدين.
الل توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة بنها وجامعة أوهان الصينية بالصين خ حضور (4

بنها وجامعة بحضور رئيس جامعة األول افتتاح جلسة المنتدى الصينى المصرى 

ديسمبر  20-11فى الفترة من وسط الصين وعدد كبير من الشخصيات والعلماء 
ا بنه لزراعة جامعةمقدمة من كلية اقمت القاء تسعة مشروعات بحثية م )2016

رى وقد تم التوافق على بين الجانب الصينى والمص فى مجاالت علمية مختلفة
  معة بنهاجا المصدر موقع –( من كلية الزراعةمشروعات بحثية  6على 

http://www.bu.edu.eg/BUNews/20317 . 

ة ل فترال العديد من الوفود التى استقبلتها جامعة بنها خالفى استقببالحضور شارك  (5
بادل تجال عمادته للكلية وذلك البرام عدة اتفاقيات وتعاون دولى ومذكرات تفاهم فى م

 لوفداأعضاء هيئة التدريس والبحث العلمى والمنح وتبادل الطالب، من هذه الوفود 
ت ومتمثلة فى رؤساء جامعا ، وعدة وفود صينية متتاليةالبريطانى لجامعة سارى

 وكذلك و أوهان وعمداء كليات وأساتذة وطالب من جامعات بكين وهوازونج وشيان
 .ألمانيا اإلتحاديةوفد آخر من جمهورية وفد الروسي  عن الجامعة الروسية و

لى من خالل التعاون الدو تطبيقى احدى عشر مشروع بحثى الحصول على فىساهم  (6
يزة متم لتوفير موارد الجراء بحوث علمية والمحلية الدولية مع الجامعات والمنظمات
 .المدنى قابلة للتطبيق فى المجتمع

 المشروع                             المدة م

المدير التنفيذى والباحث الرئيسى لمشروع "تنمية الثروة الحيوانية بالقرية  2018 -2017 1
تهر المحسنة وراثيا بقرى كفر تكثيف تربية وإنتاج أرانب مش -المصرية" 

حسن وكفر علوان )مركز طوخ( وميت عاصم )مركز بنها( بمحافظة 

http://www.bu.edu.eg/univ_info/portal_fac_team-agr.html
http://www.bu.edu.eg/BUNews/20317
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بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة  –القليوبية )نموذج تطبيقى( 
 المجتمع.

 مدير مشروع دولى بعنوان: 2016-2019 2
موارد لل مة"حفظ المياه في الزراعة: التطورات التكنولوجية لإلدارة المستدا

مع  المائية المحدودة في منطقة البحر األبيض المتوسط" وذلك بالتعاون
 .خمس دول من دول حوض البحر األبيض المتوسط

ة توقيع بروتوكول تعاون بين شركة فارماسيوتيكا للكيماويات واألجهز 2015-2016 3
ى لعوتهدف االتفاقية  21/11/2015وكلية الزراعه ـ جامعة بنها بتاريخ 

التعاون بين طرفى البروتوكول فى تقديم منتجات فعالة وامنه سواء 
 كمخصبات زراعية أو كمبيدات آلفات زراعية.

دة ى وحمدير مشروع بعنوان "تحديث البنية التحتية للتكنولوجيا الحيوية ف 2015-2016 4
السالمة الحيوية لتطبيقها على بعض المنتجات الحيوانية بمحافطة 

 .القليوبية"

ب توكول دولى تعاون مع منظمة العمل الدولية لتشغيل الشباوتوقيع بر 2015-2016 5
الل خوالمساهمة فى حل مشكلة البطالة بمحافظة القليوبية والمنوفية من 

انشاء صوبة للخضر على مساحة فدان ومشتل لزراعة شتالت الخضر 
 المقاومة لألمراض واآلفات.

لقرية ة باالباحث الرئيسى لمشروع "تنمية الثروة الحيوانيالمدير التنفيذى و 2016 -2015 6
وإنتاج أرانب مشتهر المحسنة وراثيا بقريتى  تكثيف تربية -المصرية" 

 بالتعاون مع مؤسسة –مشتهر ونامول بمحافظة القليوبية )نموذج تطبيقى( 
 بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع.

 -2014ديسمبر  7
 2016نوفمبر

وير البحثى للتكنولوجيا الحيوية الزراعية من خالل مدير مشروع التط
-CEP2الرقم الكودى للمشروع  -تحقيق التميز فى مجمع المعامل البحثية 

026-BEN. 

لقرية ة باالمدير التنفيذى والباحث الرئيسى لمشروع "تنمية الثروة الحيواني 2015 -2014 8
ثيا بقريتى ترسا كثيف تربية وإنتاج األرانب المحسنة ورات -المصرية" 

 بالتعاون مع مؤسسة بنك –وقرقشندة بمحافظة القليوبية )نموذج تطبيقى( 
 مصر لتنمية وخدمة المجتمع.

لقرية ة باالمدير التنفيذى والباحث الرئيسى لمشروع "تنمية الثروة الحيواني 2012-2013 9
نة ناوإنتاج األرانب المحسنة وراثيا بقرية ميت ك تكثيف تربية -المصرية" 

ية بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنم –بمحافظة القليوبية )نموذج تطبيقى( 
 وخدمة المجتمع.

 -للحم "إستمرارية إنتاج أرانب ا بعنوانللمشروع البحثي  الرئيسيباحث ال 2009 -2006 10
 ن معالتقييم والتحسين الوراثى للسالالت المصرية واألسبانية" بالتعاو

ول الممعهد بحوث اإلنتاج الحيواني بوزارة الزراعة وجامعة األسكندرية وم
ومن المركز الدولي  (AECI)من الهيئة األسبانية للتعاون الدولى 

 (CIHEAM)للدراسات الزراعية لدول البحر األبيض المتوسط بأسبانيا 
 تحت عنوان:  م.2009كتوبر ا –م 2007خالل الفترة من نوفمبر 

"Sustainable production of rabbit meat "Evaluation and 
genetic improvement of Spanish-Egyptian rabbit lines" 

فى  ويهدف المشروع إلي االستمرار في برنامج التحسين الوراثى لألرانب
ة مصر من خالل التحسين الوراثى للسالالت المصرية واألسبانية وسالل

 " المستحدثة الناتجة بمصر.أرانب مشتهر"
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ى ف"استنباط سالالت األرانب  بعنوانللمشروع البحثي  الرئيسيباحث ال 2006 -2003 11
بالتعاون  2006م وحتى أغسطس 2003مصر" خالل الفترة من مارس 

ة مع جامعة األسكندرية ومعهد بحوث األنتاج الحيواني بوزارة الزراع
ون ومركز التعا (AECI)المصرية والممول من الهيئة األسبانية الدولية 

 تحت عنوان: .نمية بجامعة فالنسيا بأسبانياللت
"Production of purebred and crossbred parents of 
rabbits to be distributed to the small breeders in the 
middle and east of Delta" 

 ويهدف المشروع إلى تكوين ساللة مستحدثة بالخلط بين أرانب الجبلى
حسين صفات لت ةاألسبانى المنتخب( V-line) ساللةو المصرى السيناوى 

 األمومة.

 *روابط هامة للتعاون الدولى:
 

 اتنالحيواعلى  برامج للتحسين الوراثي تطبيقإجراء هذه المشاريع تم الدعم لومن خالل 
الل خمن  وذلك ،في مصر والدواجن لغرض تحسين إنتاجية السالالت المحلية من األرانب

ن مربي شروعات بحثية قومية تم تنفيذها بالتعاون مع األتحاد األوالتقدم والحصول على م
يح ة للتلقمع تطبيق التقنيات الحيوي والدواجن تطبيق برامج التحسين الوراثي لألرانبخالل 

 لبحثيةاج عن المشروعات نتالوراثة الجزيئية كما هو موضح بالسيرة الذاتية. االصطناعي و
الت راثى للسالوالتقييم والتحسين الو فى مصروالدواجن ب ستنباط سالالت األرانا" الخاصة

 ."المستمر المصرية واألسبانية
 

 بعض اإلنجازات منها:وفيما يلى 
  عاليددة االنتدداج تحددت ظددروف الجددو الحددار الاسددتنباط سددالالت مسددتحدثة مددن الحيوانددات

 :مثل بمصر
 

 معا" مشتهر أرانببالكلية تسمى "من األرانب استباط ساللة جديدة  (1
ألسبانية ا V-Lineبالخلط بين أرانب الجبلى السيناوى وأرانب ال  2006

ى لمصرالتالئم األجواء الحارة فى البيئة المصرية والتى ثبت نجاحها بالريف 
وفى معاهد األبحاث والجامعات المصرية ومن خالل المشروعات التنموية 

ب فى األرانباالنتاج العالى وسمعة طيبة بين مربى هذه الساللة وتتميز 
مصر ويتضح ذلك من كثرة الطلب عليها لثبوت تفوقها على السالالت 

  األخرى القياسية المنتشرة فى مصر كما هو موضح بالموقع التالي:
https://www.researchgate.net/publication/267631292_LINE_MOSHTOHOR_Egypt  

    

ساللة د على اعتما 14/6/2017( بتاريخ 428هذا وقد وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )
ى فألرانب اوالتى نشرت فى مجلد المؤتمر الدولى السادس النتاج ، " مشتهر أرانب"

. م2010عام  (104-97بالصفحات ) المناطق الحارة والذى عقد فى جامعة أسيوط
 على ذلكم  30/7/2017( بتاريخ 152وافق مجلس الجامعة بجلسته رقم )كما 

 .ة سالللالحفظ حق الباحثين والكلية والجامعة فى نشر اتخاذ اجراءات تسجيلها و

 
 بنهاااااااااااااااا  دجااااااااااااااااج " تسدددددددددددددددمىجديددددددددددددددددة  اسدددددددددددددددتنباط سددددددددددددددداللة (2

)2782214http://www.elbalad.news/( بددددالخلط بددددين  2012عددددام
وجددودة انتدداج والتددى تتميددز بدجدداج اللجهددورن األبدديض ودجدداج المنتددزة الددذهبى 

مع ظدروف الجدو الحدار ناسب تت العالية مقارنة بالسالالت المحلية وهىالبيض 

https://www.researchgate.net/publication/267631292_LINE_MOSHTOHOR_Egypt
http://www.elbalad.news/2782214
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االكثدار منهدا ثبدت نجاحهدا بدالريف المصدرى وجدارى  فى البيئة المصدرية وقدد
بعدد اجدراء التحسدين الدوراثى لهدا لمددة ثالثدة   توزيعهدا علدى صدغار المدربينل

وقد دعمت الكلية انتاج هذه الساللة مدن  ،بكلية الزراعة بمشتهر أجيال انتخابية
خالل البحوث المقدمة مدن الطالدب / محمدود مصدطفى األطروندى المعيدد بقسدم 

 .http://www.lrrd.org/lrrd24/4/iraq24055.htmاالنتاج الحيوانى 
 

أصددبح بالكليددة نددواة ومركددز لبيددع سددالالت األرانددب والدددجاج المحلددى المحسددن  (3
ل مدن يرغدب فدى كديلجدأ إليهدا  -وراثيا )سداللة أراندب مشدتهر ج دجداج بنهدا( 

ويعتبدر هدذا اإلنجداز هدام فدى خدمدة  –الحصول على سالالت منتخبدة ومحسدنة
جددة األولددى والمراكددز البحثيددة والجامعددات بصددفة خاصددة وكددذلك المجتمددع بالدر

 المشروعات الصغيرة.

 
 2-وقد تم مؤخرا تصوير واخراج برندامج الجددعان علدى قنداة القداهرة والنداس (4

بالتليفزيون المصرى مع الفريدق البحثدى بكليدة الزراعدة بمشدتهر عدن سدالالت 
عميددد ربااى عراقااى أ.د/ محمااود مغأرانددب مشددتهر وسدداللة دجدداج بنهددا برئاسددة 

الكلية والباحث الرئيسى لتلك المشروعات البحثية ، وقد وصل عدد المشداهدين 
وازداد الطلدب علدى تلدك السدالالت المحليدة  مشاهد ألف 55أكثر من للبرنامج 

 مختلفدددددددددة لددددددددددى المدددددددددربيين. منددددددددداطقبعدددددددددد ثبدددددددددوت نجاحهدددددددددا فدددددددددى 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1946129

 id=1565243283785870&549030573 
 

ساللة  على اعتماد 14/6/2017( بتاريخ 428هذا وقد وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )
لمجلة ( با1644التى نشرت فى البحث رقم )الساللة على اعتماد " دجاج بنهــا"

وافق مجلس  كما. م 2016ام ع (693-685بالصفحات ) المصرية لعلوم الدواجن
جراءات باقى ااتخاذ على ذلك وم  30/7/2017( بتاريخ 152الجامعة بجلسته رقم )

 ا .لحفظ حق الباحثين والكلية والجامعة فى نشر ساللة  دجاج بنه هاتسجيل
 
 

  نشرها  بحث تم 17في أكثر من  ةالبحثيت المشروعا تم نشر نتائج هذههذا وقد
 في مجالت ومؤتمرات عالمية ودولية نذكر منها:

1) El-Raffa, A.M., Youssef, Y.M.K., Iraqi M. M., Khalil, M.H., Garcia, M.L. 
and Baselga, M. (2005). Developing rabbit lines for meat production in 
Egypt and Saudi Arabia: Overview, synthesizing plan, descriptive 
performance and future prospective. The 4th Inter. Con. On Rabbit Prod. 
In Hot Clim., Sharm El-Sheikh, Egypt, 47-53. 
http://bu.edu.eg/portal/uploads/Agriculture/Animal%20Production/Mahm
oud%20Maghraby%20Iraqi%20Amer/Mahmoud%20Maghraby%20Iraqi
%20Amer_PAPER_17.pdf 

2) Iraqi M.M., Afifi E.A., Baselga M., Khalil M.H., García M.L. 2008. 
Additive and heterotic components for post-weaning Growth traits in a 
crossing project of v-line with Gabali rabbits in Egypt. In proceedings of 
9th World Rabbit Congress, 10-13 June 2008, Verona, Italy,  
http://documenti.fondiz.it/72.pdf 

3) Youssef Y.K., Iraqi M.M., El-Raffa A.M., Afifi E.A., Khalil M.H., García 
M.L., Baselga M. 2004. A joint project to synthesize new lines of 
rabbits in Egypt and Saudi Arabia: emphasis for results and prospects. 

http://www.lrrd.org/lrrd24/4/iraq24055.htm
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1946129549030573&id=1565243283785870
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1946129549030573&id=1565243283785870
http://bu.edu.eg/portal/uploads/Agriculture/Animal%20Production/Mahmoud%20Maghraby%20Iraqi%20Amer/Mahmoud%20Maghraby%20Iraqi%20Amer_PAPER_17.pdf
http://bu.edu.eg/portal/uploads/Agriculture/Animal%20Production/Mahmoud%20Maghraby%20Iraqi%20Amer/Mahmoud%20Maghraby%20Iraqi%20Amer_PAPER_17.pdf
http://bu.edu.eg/portal/uploads/Agriculture/Animal%20Production/Mahmoud%20Maghraby%20Iraqi%20Amer/Mahmoud%20Maghraby%20Iraqi%20Amer_PAPER_17.pdf
http://documenti.fondiz.it/72.pdf
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In proceedings of 9th World Rabbit Congress, 10-13 June 2008, 
Verona, Italy, 
 http://documenti.fondiz.it/72.pdf. 
www.cipav.org.co/ Irrd/Irrd20/1.htm. 2008, Latin America. 
http://www.iamz.ciheam.org/medrabbit/docs/moshtohor.pdf. 

4) Iraqi M.M., Baselga M., Khalil M.H., Afifi E.A., García M.L. 2009. Line 
Moshtohor (Egypt). In Khalil M.H., Baselga, M. (Eds). Rabbit Genetic 
Resources in Mediterranean Countries. Options Méditerranénnes, 
Series B, Nº 38, Spain, 
http://www.iamz.ciheam.org/medrabbit/docs/moshtohor.pdf 

5) Iraqi M.M., García M.L., Khalil M.H., Baselga M. 2009. Evaluation of 
milk yield and some related traits in crossbreeding project of Gabali 
breed with V-line rabbits in Egypt. Journal of Animal Breeding and 
Genetics 127 (2010) 242–248; 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-
0388.2009.00825.x/abstract 

6) M M Iraqi (2008). Estimation of Genetic parameters for post-weaning 
growth traits of Gabali rabbits in Egypt. Livestock Research for Rural 
Development 20 (5), 69. http://www.lrrd.org/lrrd20/5/iraq20069.htm. 
http://scholar.google.com.eg/scholar?q=Estimation+of+Genetic+parame
ters+for+post-
weaning+growth+traits+of+Gabali+rabbits+in+Egypt&btnG=&hl=ar&as_
sdt=0 

7) Iraqi, M M , M H Khalil and M M El-Attrouny 2012. Estimation of 
crossbreeding parameters for egg production traits in crossing Golden 
Montazah with White Leghorn chickens. Livestock Research for Rural 
Development 24 (4) 2012;  
http://www.lrrd.org/lrrd24/4/iraq24055.htm 

8) M.M. Iraqi, A.A. Radwan, M.S. Gado, A.I. El-Sayed and A.A. Elokil 
(2012). Evaluation of semen characteristics in a project of synthesizing 
new line of rabbits in Egypt. 1st International Conference On 
Biotechnology Applications In Agriculture held in Moshtohor-
Hurghada, Benha University, 18-22 February 2012, Egypt, Volume (I), 
Animal Biotechnology, 1-8. 

9) A.A. Radwan, M.M. Iraqi, M.S. Gado, A.I. El-Sayed and A.A. Elokil 
(2012). Evaluation of doe traits in a project of synthesizing new line of 
rabbits in Egypt. 1st International Conference On Biotechnology 
Applications In Agriculture held in Moshtohor-Hurghada, Benha 
University, 18-22 February 2012, Egypt, Volume (I), Animal 
Biotechnology, 9-14. 

10) Khalil M H, Iraqi M M and El-Atrouny M M 2013: Effects on egg quality 
traits of crossing Egyptian Golden Montazah with White Leghorn 
chickens. Livestock Research for Rural Development. Volume 25, 
Article #103. Latin America.  Retrieved June 3, 2013, 
http://www.lrrd.org/lrrd25/6/khal25103.htm 

11) M M Iraqi, M H Khalil and M M El-Attrouny (2013). Estimation of 
crossbreeding components for growth traits in crossing Golden 
Montazah with White Leghorn chickens.  VIth INTERNATIONAL 
CONFERENCE: BALNIMALCON 2013 (Balkan Animal Science 
Conference) Tekirdag, TURKIYE (3-5 October 2013:494-504). 

http://documenti.fondiz.it/72.pdf
http://www.cipav.org.co/%20Irrd/Irrd20/1.htm.%202008
http://www.iamz.ciheam.org/medrabbit/docs/moshtohor.pdf
http://www.iamz.ciheam.org/medrabbit/docs/moshtohor.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0388.2009.00825.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0388.2009.00825.x/abstract
http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd20/5/cont2005.htm
http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd20/5/cont2005.htm
http://www.lrrd.org/lrrd20/5/iraq20069.htm
http://scholar.google.com.eg/scholar?q=Estimation+of+Genetic+parameters+for+post-weaning+growth+traits+of+Gabali+rabbits+in+Egypt&btnG=&hl=ar&as_sdt=0
http://scholar.google.com.eg/scholar?q=Estimation+of+Genetic+parameters+for+post-weaning+growth+traits+of+Gabali+rabbits+in+Egypt&btnG=&hl=ar&as_sdt=0
http://scholar.google.com.eg/scholar?q=Estimation+of+Genetic+parameters+for+post-weaning+growth+traits+of+Gabali+rabbits+in+Egypt&btnG=&hl=ar&as_sdt=0
http://scholar.google.com.eg/scholar?q=Estimation+of+Genetic+parameters+for+post-weaning+growth+traits+of+Gabali+rabbits+in+Egypt&btnG=&hl=ar&as_sdt=0
http://www.lrrd.org/lrrd24/4/cont2404.htm
http://www.lrrd.org/lrrd24/4/cont2404.htm
http://www.lrrd.org/lrrd24/4/iraq24055.htm
http://www.lrrd.org/lrrd25/6/khal25103.htm
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12) Iraqi M.M., Khalil M.H., Elattrouny M.M. (2016). THE PHENOTYPIC 
AND PRODUCTIVE CHARACTERIZATION OF BENHA-LINE 
CHICKEN IN EGYPT. Regional conference for animal genetic 
resources conservation “Towards Sustainable Utilization”. 23-24 
February 2016, Sultan Qaboos University, Muscat, Sultanate of 
Oman. 

13) Khalil, M.H., Iraqi, M.M., El-Moghazy, Gihan, Abdel Alal, MH. QTL and 
chromosomal mapping for growth and egg performance in chickens: 
Applications and emphasis of results in Egypt. The 3rd International 
Conference On Biotechnology Applications In Agriculture (ICBAA), 
held in Moshtohor-Sharm El-Sheikh, Benha University, Egypt, 5-9 
April 2016. (http://www.biotech-agric-conf.com/) 

14) Abdel Alal, M.H, Khalil, M.H., Iraqi, M.M., El-Moghazy, Gihan M. 
(2016). Quantitative trait loci affecting growth performance in F2 
intercross between Golden Montazah and White Leghorn chickens. 
The 3rd International Conference On Biotechnology Applications In 
Agriculture (ICBAA), held in Moshtohor-Sharm El-Sheikh, Benha 
University, Egypt, 5-9 April 2016. (http://www.biotech-agric-conf.com/) 

15) M.M. Iraqi, M.H. Khalil, M.M. El-Attrouny (2016). The phenotypic and 
productive characterization of Benha-line chicken under Egyptian 
conditions. Egypt. Poult. Sci. Vol (36) (III): (685 -693) (2016). 

16) El-Attrouny, M.M., Iraqi, M.M. Khalil, M.H. and El-Moghazy, Gihan M. 
(2017). Genetic and phenotypic evaluation of growth traits in selection 
experiment performed in synthesized Benha chickens. Annals of 
Agric. Sci., Moshtohor. Vol. 51(1), 33–42.  
http://aasj.bu.edu.eg/upload/2017/5922c479768468.60008049.pdf 

17) Abdel A’al M.H., M.M. Iraqi, M.H. Khalil, El-Moghazy, Gihan M., El-
Atrouny, M. M. (2017). Quantitative trait loci associated with egg traits 
in F2 intercross between Golden Montazah and White Leghorn 
chickens. 2nd International Sino-Egyptian Congress on Agriculture, 
Veterinary Sciences and Engineering”, Benha, Egypt. 

 
 
 

طبيقات )توتنمية البيئة المجتمع خدمة لالبحثية   -التنموية المشاريع  ..عشر اثنى
 :مشروعات البحثية مجتمعيا(ال

 لتالى:هو موضح بالجدول ا الخدمة المجتمع كمبحثية  -تنموية مشروعات  تسعةساهم فى 

 المشروع                             المدة م

1 

2017-2018 

قرية بال لمدير التنفيذى والباحث الرئيسى لمشروع "تنمية الثروة الحيوانيةا
 وإنتاج أرانب مشتهر المحسنة وراثيا بقرى بلقس تكثيف تربية -المصرية" 

ظة )محافظة القليوبية( ، عرب العطيات )محافظة أسيوط( ، النوبة )محاف
ية وخدمة التعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمب – )نموذج تطبيقى(أسوان( 
 المجتمع.

2 

2017- 2018 

*المدير التنفيذى والباحث الرئيسى لمشروع "تنمية الثروة الحيوانية بالقرية 
تكثيف تربية وإنتاج أرانب مشتهر المحسنة وراثيا بقرى كفر  -المصرية" 

علوان و كفر حسن )بمركز طوخ( و ميت عاصم )بمركز بنها( بمحافظة 
بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة  – )نموذج تطبيقى(القليوبية 

http://www.biotech-agric-conf.com/
http://www.biotech-agric-conf.com/
http://aasj.bu.edu.eg/upload/2017/5922c479768468.60008049.pdf
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 المجتمع.

3 
2016-2017 

انب *المدير التنفيذى والباحث الرئيسى لمشروع "تكثيف تربية وإنتاج أر
يوبية محافظة القل -رمركز كفر شك -مشتهر المحسنة وراثيا" بقرية البقاشين 

 )نموذج تطبيقى( بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة بالمنوفية.

4 

2015- 2016 

 صريةمشروع "االنتاج المكثف لطائر السمان بالقرية الم *مشارك فى ادراة
 طبيقى(ذج ت)نمولزيادة انتاج البيض واللحم" بقرية المنزلة بمحافظة القليوبية 

التعاون مع كلية الطب البيطرى وكلية الزراعة ومؤسسة بنك مصر ب –
 لتنمية وخدمة المجتمع.

5 
2013-2014 

 نظمةمنة التقدم بمشاريع تنموية بمحافظة القليوبية بالتعاون مع رئيس لج
 ظمةالعمل الدولية لتفعيل بروتوكول العمل الموقع مع جامعة بنها والمن

6 

2014- 2015 

لقرية ة با*المدير التنفيذى والباحث الرئيسى لمشروع "تنمية الثروة الحيواني
نة وراثيا بقريتى ترسا كثيف تربية وإنتاج األرانب المحست -المصرية" 

بالتعاون مع مؤسسة بنك  – )نموذج تطبيقى(وقرقشندة بمحافظة القليوبية 
 مصر لتنمية وخدمة المجتمع.

7 
2012- 2013 

تكثيف  -ة" *المدير التنفيذى لمشروع "تنمية الثروة الحيوانية بالقرية المصري
بية ليوافظة القتربية وإنتاج األرانب المحسنة وراثيا بقرية ميت كنانة بمح

 بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع. – )نموذج تطبيقى(

8 

2008 -2014 

المعدروف بعندوان "الطدرق المؤديدة عضو فريق التددريب بالمشدروع القدومى 
 للتعليم العالي بالمجلس األعلي للجامعات":

"Pathways to Higher Education, Egypt" 
نها بتدريب طالب الجامعات وشباب الخريجين بجامعة والذى يهدف الى      

لتنمية المقام بكلية الهندسة جامعة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الدولية لو –
 - خاطر"فورد". وقد تم التدريب فى المشروع على ما يلى: تقييم و ادرة الم

ل المشاكل ح –ادارة الضغوط  –مهارات التفاوض  –القيادة والحوكمة 
دراسات الجدوى  –تصال مهارات اال  -المحاسبة لالدارة  –القرار وصنع 

التحليل االحصائى ، وذلك بهدف نقل  –المشروعات الصغيرة  –االقتصادية 
 هم.اراتهذه المفاهيم الى شباب الخريجين وطالب الدراسات العليا لتنمية مه

5 

2015- 2016 

لقرية ة باالثروة الحيواني المدير التنفيذى والباحث الرئيسى لمشروع "تنمية*
وإنتاج أرانب مشتهر المحسنة وراثيا بقريتى  تكثيف تربية -المصرية" 

بالتعاون مع مؤسسة  – )نموذج تطبيقى(مشتهر ونامول بمحافظة القليوبية 
 بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع.

للحصول ا حثية الجراء أبحاث وتسجيل طالب للدراسات العليب -هذه المشاريع تنموية * 
 على تلك القرى لعمل دراسات ميدانية وتطبيقية.على درجات علمية 

 
ستة )ثالثة مليون وستمائة و 3616976 لهذه المشروعات: اجمالى التمويلبلغ وقد 

 تجرى بحوث حيث من الجهات المانحة. عشر ألف و تسعمائة وستة وسبعون جنيه(
ة متابعليد من طالب الدراسات العليا تطبيقية على تلك المشروعات بالقرى بتسجيل العد

بيين وقياس المردود االقتصادى على المربالقرية  لألرانب دراسة التحسين الوراثىو
 الى اتمن تلك المشروعوالمتدربين وقد وصل عدد المستفيدين بالمشروعات ، المشاركين 

 يلة.المرأة المع رس وكذلكشاب وفتاه من خريجى الجامعات والمدا 1325أكثر من 
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 ألنشطة التالية:ا تميقأومن هذه المشاريع 
  حيدوان محسددن )ذكدور وإندداث( علددى ( ألددف خمسدون) 50000تدم توزيددع أكثدر مددن

 مختلددف المددربيين بددالمراكز البحثيددة والجامعددات ومحافظددة القليوبيددة والمحافظددات
قاعددة بياندات بهدا عنداوين الجامعدات  الكليةبويوجد  -األخرى حتى فى صعيد مصر

 مربيين الذين استفادوا من المشروع.وال
 فاى ثالثاة فدى تربيدة األراندب والسدمان  خدريج 1325أكثدر مدن  وتددريب تم تشغيل

ذلدك و البطالاة حال مشاكلةلمسااندة دور الدولاة فاى بمحافظة القليوبياة  يةقر عشر
دمجهدددم فدددى سدددوق العمدددل تدددم وبالتدددالى ،   وحتدددى اآلن م2012اعتبدددارا مدددن عدددام 

% مدنهم 75لما بدأن ع –نتجة تساهم فى توفير اللحوم البيضاء وتحويلهم الى أسر م
نجاح المشروعات )وقد أصبح هذا المشروع قد توسع فى مشروعاتهم مما يدل على 

 محافظة ومؤسسدة بندك مصدرالبمشاركة  لمحافطة القليوبية من المشروعات القومية
 (.ومؤسسة صناع الحياة لخدمة وتنمية المجتمع

  ألول مدرة بالكليدة بهددف تدوفير أعدالف واألراندب  علفوكبس تم إنشاء وحدة خلط
 متزنة طازجة للحيوانات.

 الب/تم توفير األرانب والبطاريات والعالج من المشروع الالزمة لخطة بحث للط 
جة المعيد بقسم اإلنتاج الحيوانى للحصول على در أيمن فوزى جمال النجار

 تخفيفبالتالى نكون قد أسهمنا فى و -2008قد أنهى دراسته فى عام و -الماجستير 
 لعليا.اسات األعباء المالية المطلوبة من ميزانية مركز البحوث بالكلية لطالب الدرا

 الب/تم توفير األرانب والبطاريات والعالج من المشروع الالزمة لخطة بحث للط 
جة لى درالمعيد بقسم اإلنتاج الحيوانى للحصول ع عبد المطلب أحمد عبد المطلب

ون قد أسهمنا فى تقليل وبالتالى نك -(2011لماجستير والذى أنهى دراسته عام )ا
 لعليا.اسات األعباء المالية المطلوبة من ميزانية مركز البحوث بالكلية لطالب الدرا

  ساهم المشروع فدي تجديدد المزرعدة وشدراء العديدد مدن بطاريدات األمهدات والنتداج
علدى  كبيدر نتداج والتدى كاندت تمثدل عدبءواألدوية وبعض المستلزمات األخدرى لال

 بالكلية. والتجارب ميزانية مركز البحوث
  دورة متقدمدة فدى حضدور بعدض أعضداء هيئدة التددريس ل ايفدادسداهم المشدروع فدى

" اجناسااتخدام التقنيااات الحديثااة فااى مجااال تربيااة ووراثااة الحيااوان والاادومجددال "
( 1/10/2008-1/9ة شددهرين يا لمدددأسددبان –مدينددة فالنسدديا ب –بجامعددة بوليتكنيكددا 

اون مدعمة من الجانب األسبانى )دون أن تتحمل الجامعة أية نفقات( من خدالل التعد
مان أي /الطالدب العلمى بين الكلية والجانب األسبانى. كما سداهم المشدروع فدى ايفداد 

ين المدرسين المسداعد محمود مصطفى السيد حسينالطالب/  و فوزى جمال النجار
 وان" لمدةلحيوانى للتدريب على "التقنيات الحديثة فى مجال تربية الحيبقسم اإلنتاج ا

  –( 2010-2009عام )
  اهر مدوبددعم أ.د/  بدين الكليدة والجاندب األسدبانىالمسدتمر من خالل التعاون العلمى

 أيماان جمااال فااوزى النجااارللطالددب/  تيندراسددي تددينمنحجامعددة فالنسدديا  قدددمت خليددل
سدنوات فدى مجدال  خمدسأسبانيا لمدة بالدكتوراه و درجتى الماجستيرلحصول على ل

مدى فريدق عل تحدت اشدراف"التقنيات الحديثة والوراثة الجزيئية فى تربية الحيدوان" 
 البعثات المصرية أى نفقات.الجامعة أو دون أن تتحمل و –متميز

  وجهدتفدي أعمدال الجدودة وإعتمداد الكليدة  حيدث تم االستفادة مدن وثدائق المشدروع 
مددن المجتمددع المدددني للقدداء تفيدين مددن المشددروع والشخصدديات العامددة دعددوة للمسدد

 .للمستفيدين من المجتمع المدنىالمطلوبة والفاعليات اللقاءات حضورو
  تعليميدة لمددة أسدبوعين علدى "تربيدة ورعايدة التدريبيدة والدورات الد العديد منإقامة

، 2006، 2005،  2004األرانددب" لطلبددة الكليددة وعامددة الشددعب خددالل أعددوام  
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الدى )وصل عدد المستفيدين  2014، 2013، م2012، 2011،  2009، 2008
فدى الندواحى العمليدة لتربيدة  المتددربين مستفيد( وقد تدم اختبدار  2000مايقرب من 

األرانب وقد منحوا شهادة معتمدة من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعدة وعميدد 
 هو موضح بالموقع التالي:الكلية على اجتيازهم الدورة بنجاح كما 

http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html 
  ن مإقامة دورة إرشادية للمرشدين  والمهندسين الزراعيين )وكان عددهم أكثر

فظة زراعية السبعة التابعة لمديرية الزراعة بمحامستفيد( باإلدارات ال 450
محسنة ت الالقليوبية بهدف ربط الجامعة بالبيئة المحيطة بها واإلعالن عن الحيوانا

ة المنتجة من قبل المشروع لتوزيعها على صغار المربيين مع طباعة نشرة فني
يين تحمل اسم الكلية عن تربية ورعاية األرانب بهدف توزيعها على المتدرب

 وصغار المربيين مع األرانب المباعة كسالالت لالستفادة منها.
  ن الشبا المعرض األول لمنتجات جامعة بنها بجمعيةمشاركة الكلية فى وافق على

فترة ال فى بالتعاون مع محافظة القليوبية لمدة أسبوع وذلك بمدينة بنهاالمسلمين 
جن المجهزة انب والدوابتوفير لحوم الحيوانات واألر 2018فبراير  8-4من 

ة والخضر والنباتات الطبية و العطرية والزينوعسل النحل ومنتجات األلبان 
وقد تفضل  –وبأسعار مخفضة لتخفيف األعباء على األسر المصرية للجمهور 

ركز ممعالى محافظ القليوبية وأ.د/ رئيس الجامعة الفتتاح المعرض ، وقد أشاد 
 جات الكلية وجودتها.المعلومات بمجلس الوزراء بمنت

  ة ها بجمعيلمنتجات جامعة بنوالثالث المعرض الثانى مشاركة الكلية فى وافق على
افظة ع محمبالتعاون  (بمناسبة شهر رمضان المعظم) بمدينة بنها الشبان المسلمين

بتوفير لحوم األرانب  2018مايو  9-5وذلك فى الفترة من القليوبية لمدة أسبوع 
و  والخضر والنباتات الطبيةوعسل النحل ة ومنتجات األلبان والدواجن المجهز
رية وبأسعار مخفضة لتخفيف األعباء على األسر المصللجمهور العطرية والزينة 

د قد تفضل معالى محافظ القليوبية وأ.د/ رئيس الجامعة الفتتاح المعرض ، وقو –
 أشاد مركز المعلومات بمجلس الوزراء بمنتجات الكلية وجودتها.

 

 :دورات تدريبيةتنظيم  ..ثالث عشر
 لطااالبتنظايم دورات تدريبيااة ألعضاااء هيئااة التاادريس والهيئااة المعاونااة وا (أ

 :واالداريين
م  2017-2009فى الفترة من  ةيدورة تدريب 118ساهم فى تنظيم  و اقامة أكثر من 

 والموضحة فى الجدول التالى مرتبة من األحدث فاألقدم: 
 أو النشاط المجتمعيية الدورة التدريب المدة

سات مدرب فى العديد من دورات أخالقيات البحث العلمى لتدريب طالب الدرا 2016-2017
 العليا بالكلية.

موضح تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية ) دورة 16ساهم فى اقامة عدد  2015-2016

 (.2015-2014فى التقرير السنوى األول 
-2015دورات تدريبية للطالب خالل العام الجامعى  7عدد ساهم فى اقامة  2015-2016

2016 
بلية دورة تدريبية لتنمية الكوادر البشرية المستق 38ساهم فى اقامة عدد  2015-2016

 م2016-2015لالداريين خالل العام الجامعى 
ات تدريبية مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية ورد أربعةساهم فى اقامة  2014-2015

http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
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 (.2015-2014وضح فى التقرير السنوى األول )م
هيئة دورة تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس وال 16ساهم فى اقامة عدد  2014-2015

 2015-2014المعاونة خالل العام الجامعى 
 دورات تدريبية دولية ومحلية 4ساهم فى حضور أعضاء هيئة التدريس فى  2014-2015

 2015-2014خالل العام الجامعى 
-2014دورة تدريبية للطالب خالل العام الجامعى  28ساهم فى اقامة عدد  2014-2015

2015 
طلبددة وخريجددى الجامعددات بمشددروع "الطددرق المؤديددة المشدداركة فددي تدددريب  م17-27/7/2011

جامعددة القدداهرة والتددى عقدددت بكليددة التربيددة  -" بكليددة الهندسددة للتعلدديم العددالى
المدددادة التدريبيدددة "التحليدددل االحصدددائى للبياندددات"  –جامعدددة بنهدددا -الرياضدددية 

http://www.pathways.cu.edu.eg/ 
طلبددة وخريجددى الجامعددات بمشددروع "الطددرق المؤديددة المشدداركة فددي تدددريب  م18-28/7/2010

بكليددة التربيددة امعددة القدداهرة والتددى عقدددت ج -" بكليددة الهندسددة للتعلدديم العددالى
 المادة التدريبية "التحليل االحصائى للبيانات" –جامعة بنها -الرياضية 

 http://www.pathways.cu.edu.eg/ 

المشددداركة فدددي الحلقدددات الدراسدددية التدريبيدددة )محاضدددرة( بعندددوان "التسدددجيل  م9/5/2010
غار الوراثي ومتابعة السدالالت الجيددة للحيواندات" لصد واستراتيجيات التحسين

بنهدا، بالمربين والمهندسين الدزراعيين بداإلدارات الزراعيدة بمحافظدة القليوبيدة 
 امعة بنها ووزارة الزراعة في مصر.ج -منسقة بين كلية الزراعة

 طلبددة وخريجددى الجامعددات بمشددروع "الطددرق المؤديددة المشدداركة فددي تدددريب م13-15/2/2009
رة والتدى عقددت بدادارة الجامعدة جامعدة القداه -"  بكليدة الهندسدة للتعلديم العدالى

 لمادة التدريبية "التحليل االحصائى للبيانات"ا –ببنها 
 http://www.pathways.cu.edu.eg/ 

امعددات بمشددروع "الطددرق المؤديددة طلبددة وخريجددى الجالمشدداركة فددي تدددريب  م5/8/2009-/26/7
رة والتددى عقدددت بكليددة التربيددة جامعددة القدداه -" بكليددة الهندسددة للتعلدديم العددالى

 المادة التدريبية "التحليل االحصائى للبيانات" –جامعة بنها  -الرياضية 
 http://www.pathways.cu.edu.eg/. 

 
 دورات تدريبية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع:تنظيم  (ب

 
على  يين للخريجين والطالب والمرب ةيدورة تدريب 45 أكثر منو اقامة  تنظيم ساهم فى 

 : من األحدث فاألقدممرتبة  الجدول التالىوالموضحة بتربية األرانب ورعايتها 
 المجتمعي النشاطأو الدورة التدريبية  المدة

2017-2018 

رى مشروع تكثيف تربية وانتاج أرانب مشتهر بقبمربى  75دورات لعدد  3تنظيم 

هدف تنمية مهارات ب -كفر حسن وكقر علوان وميت عاصم خالل فترة المشروع 

 المربيين.

2016-2017 

قرى مشروع تكثيف تربية وانتاج أرانب مشتهر ببمربى  150دورات لعدد  6تنظيم 

هدف تنمية مهارات ب -فترة المشروع كفر حسن وكقر علوان وميت عاصم خالل 

 المربيين.

مشروع تكثيف تربية وانتاج أرانب مشتهر بمربى  200دورات لعدد  4تنظيم  2015-2016

http://www.pathways.cu.edu.eg/
http://www.pathways.cu.edu.eg/
http://www.pathways.cu.edu.eg/
http://www.pathways.cu.edu.eg/
http://www.pathways.cu.edu.eg/
http://www.pathways.cu.edu.eg/
http://www.pathways.cu.edu.eg/
http://www.pathways.cu.edu.eg/
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 بهدف تنمية مهارات المربيين. -بقريتى مشتهر ونامول خالل فترة المشروع 

2015-2016 
رية ر السمان بقمشروع تكثيف تربية وانتاج طائبمربى  100دورات لعدد  4تنظيم 

 .هدف تنمية مهارات المربيينب -المنزلة بمركز طوخ قليوبية خالل فترة المشروع 

2014-2015 

ان لحيواندوة عن استخدام المخلفات الزراعية المستدامة في تغذية ساهمت فى اقامة "

ول ى األ)موضح فى التقرير السنووالدواجن لتنمية سيناء والقليوبية ومرسى مطروح . 

2014-2015) 

2013-2014 
مشروع تكثيف تربية وانتاج أرانب مشتهر بمربى  200دورات لعدد  4تنظيم 

 هدف تنمية مهارات المربيين.ب -بقريتى ترسا وقرقشندة خالل فترة المشروع 

مايو   3 -أبريل  19
2014 

رانب تربية األتنظيم واعداد الدورة التدريبية األولى بعنوان  "التطبيقات العملية فى 

مربيين المشاركين فى مشروع تكثيف تربية وانتاج األرانب من ال –" لعدد ورعايتها

بهدف تنمية مهارات المربيين.  - بقريتى ترسا وقرقشندة )مشروع تطبيقى(

%20training.html-ulture%20http://www.bu.edu.eg/faculty/agric 

سبتمبر  10-19
2013 

تربية األرانب تنظيم واعداد الدورة التدريبية الثانية بعنوان "التطبيقات العملية فى 

مربيين المشاركين فى مشروع تكثيف تربية وانتاج األرانب من ال –" لعدد ورعايتها

مربيين. بهدف تنمية مهارات ال - بقرية ميت كنانة )مشروع تطبيقى(

%20training.html-http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20 

يوليو  11-يونيو  30
2013 

تربية األرانب تنظيم واعداد الدورة التدريبية الثالثة بعنوان "التطبيقات العملية فى 

مربيين المشاركين فى مشروع تكثيف تربية وانتاج األرانب من ال –" لعدد يتهاورعا

بهدف تنمية مهارات المربيين.  - بقرية ميت كنانة )مشروع تطبيقى(

raining.html%20t-http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20 

 11-مارس  31
 2013أبريل 

تربية األرانب بعنوان "التطبيقات العملية فى  الرابعةتنظيم واعداد الدورة التدريبية 

مربيين المشاركين فى مشروع تكثيف تربية وانتاج األرانب من ال –" لعدد ورعايتها

بهدف تنمية مهارات المربيين.  - بقرية ميت كنانة )مشروع تطبيقى(

%20training.html-http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20 

مارس  18-25
2013 

 "ايتهاب ورعتربية األرانتنظيم واعداد دورة تدريبية بعنوان "التطبيقات العملية فى 

بهدف تشجيع  -امعات وبعض المربين من عامة الشعب لطالب الكلية وخريجى الج

 أفراد المجتمع على اقامة مشاريع تربية األرانب

  .%20training.html-http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20 

 11-مارس  31
 2013أبريل 

تربية األرانب بعنوان "التطبيقات العملية فى  ولىتنظيم واعداد الدورة التدريبية األ

مربيين المشاركين فى مشروع تكثيف تربية وانتاج األرانب من ال –لعدد  ورعايتها

بهدف تنمية مهارات المربيين.  - بقرية ميت كنانة )مشروع تطبيقى(

%20training.html-http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20 

 م2012 /4/  2-12

" تربية األرانب ورعايتهاتنظيم واعداد دورة تدريبية بعنوان "التطبيقات العملية فى 

 -شعب من الطالب الكلية وخريجى الجامعات وبعض المربين من عامة ال –لعدد 

بهدف تشجيع أفراد المجتمع على اقامة مشاريع تربية األرانب . 

http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
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%20training.html-http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20 

 م17/1/2011

ى اضددرة( بعنددوان "التحسددين الددوراثالمشدداركة فددي الحلقددات الدراسددية التدريبيددة )مح
راعيين والتسجيل وااليواء ونظم التربية المختلفة " لصغار المدربين والمهندسدين الدز

جامعدة بنهدا  -باإلدارات الزراعية بمحافظة القليوبية ببنها، منسدقة بدين كليدة الزراعدة
 ووزارة الزراعة في مصر

 م17-27/7/2011

امعددات بمشددروع "الطددرق المؤديددة للتعلدديم طلبددة وخريجددى الجالمشدداركة فددي تدددريب 
جامعدة  -جامعة القاهرة والتى عقدت بكلية التربية الرياضية  -" بكلية الهندسة العالى

المددددددددددددددادة التدريبيددددددددددددددة "التحليددددددددددددددل االحصددددددددددددددائى للبيانددددددددددددددات"  –بنهددددددددددددددا
http://www.pathways.cu.edu.eg/ 

 م2011 /5/  2-11

يددة تنظدديم واعددداد دورة تدريبيددة بعنددوان:  "تربيددة األرانددب ورعايتهددا" لطددالب الكل
أفراد المجتمع  بهدف تشجيع  -وخريجى الجامعات وبعض المربين من عامة الشعب 

 على اقامة مشاريع لتربية األرانب .
 http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html 

 م18-28/7/2010

طلبددة وخريجددى الجامعددات بمشددروع "الطددرق المؤديددة للتعلدديم المشدداركة فددي تدددريب 
جامعدة  -رة والتى عقدت بكلية التربية الرياضية جامعة القاه -" بكلية الهندسة العالى

 لتحليل االحصائى للبيانات"المادة التدريبية "ا –بنها
 http://www.pathways.cu.edu.eg/ 

 م9/5/2010

المشددددداركة فدددددي الحلقدددددات الدراسدددددية التدريبيدددددة )محاضدددددرة( بعندددددوان "التسدددددجيل 
واسدددتراتيجيات التحسدددين الدددوراثي ومتابعدددة السدددالالت الجيددددة للحيواندددات" لصدددغار 

 ا، منسدقةن والمهندسين الزراعيين باإلدارات الزراعية بمحافظة القليوبيدة ببنهدالمربي
 امعة بنها ووزارة الزراعة في مصر.ج -بين كلية الزراعة

22-26  /3/ 
 م2009

تنظدديم دورة تدريبيددة للطددالب وبعددض المددربين مددن عامددة الشددعب والمشدداركة فددى 
 ا"التدريب واالشراف عليه فى "تربية األرانب ورعايته

 http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html 

 م13-15/2/2009

طلبددة وخريجددى الجامعددات بمشددروع "الطددرق المؤديددة للتعلدديم  المشدداركة فددي تدددريب
المدادة  –لقاهرة والتى عقددت بدادارة الجامعدة ببنهدا ا جامعة -"  بكلية الهندسة العالى

 التدريبية "التحليل االحصائى للبيانات"
 http://www.pathways.cu.edu.eg/ 

26/7/-
 م5/8/2009

طلبددة وخريجددى الجامعددات بمشددروع "الطددرق المؤديددة للتعلدديم المشدداركة فددي تدددريب 
جامعدة  -رة والتى عقدت بكلية التربية الرياضية جامعة القاه -" بكلية الهندسة الىالع

 لمادة التدريبية "التحليل االحصائى للبيانات"ا –بنها 
 http://www.pathways.cu.edu.eg/. 

2009 

 رفددع الكفدداءة اإلنتاجيددة لسددالالتإصدددار نشددرة إرشددادية لمربددى األرانددب بعنددوان "
 األرانب بمحافظة القليوبية" جامعة بنها

http://media.kenanaonline.com/files/0012/12332/%D9%86%D8%B4
%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8
%A7%D9%86%D8%A8%202009.pdf 

17-23  /3/ 
 م2008

المشدداركة فددى  وبعددض المددربين مددنتنظدديم دورة تدريبيددة للطددالب وعامددة الشددعب 
 التدريب واالشراف عليه فى "تربية األرانب ورعايتها".

  http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html  
المساهمة في حل كثير من مشداكل مربدى الددواجن واألراندب مدن عامدة الشدعب مدن 

 خالل االستشارات والزيارات الميدانية للمربيين.
فبراير  5-19

2005  ،19-30 
 م2005مارس 

نظيم ثالثة دورات تدريبية للطالب وبعض المربين من عامة الشعب والقيام ت
بهدف نشر صناعة باالشراف على التدريب فى "تربية األرانب ورعايتها" ) 

http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
http://www.pathways.cu.edu.eg/
http://www.pathways.cu.edu.eg/
http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
http://www.pathways.cu.edu.eg/
http://www.pathways.cu.edu.eg/
http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
http://www.pathways.cu.edu.eg/
http://www.pathways.cu.edu.eg/
http://www.pathways.cu.edu.eg/
http://www.pathways.cu.edu.eg/
http://media.kenanaonline.com/files/0012/12332/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A8%202009.pdf
http://media.kenanaonline.com/files/0012/12332/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A8%202009.pdf
http://media.kenanaonline.com/files/0012/12332/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A8%202009.pdf
http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
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 األرانب فى محافظة القليوبية(.
 http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html  

22/6 - 
 م7/7/2004

يدة القيام بإعدداد وتنظديم عددة نددوات تدريبيدة )بإلقداء محاضدرات( تحدت عندوان "ترب
اعية األرانب ورعايتها" لصغار المربين ومهندسى اإلرشاد الزراعى باإلدارات الزر

قنداطر، مراكدز )بنهدا ، طدوخ ، شدبين الالتابعة لمديرية الزراعدة بمحافظدة القليوبيدة ب
 القناطر الخيرية ، قليوب ، الخانكه ، كفرشكر(

http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html 
 ية.بالجامعة ببعض قرى محافظة القليوب المشاركة في فريق القوافل المتكاملة 2004

  

لمي المساهمة في تحسين ترتيب جامعة بنها في الترتيب العا ..رابع عشر
 للجامعات:
  وعضو فريق عمل عضو( اللجنة العليا للتصنيفات الدولية للجامعاتQS) عتبارا ا

 وحتى اآلن. 2016من عام 
 تم ث حي رتيب العالمي للجامعاتساهم فى رفع التصنيف العالمى لجامعة بنها في الت

نها بالعلمى الرابع لجامعة لتميز ا فى يومشهادة شكر وتقدير حصلت على تكريمى و
 .ابقاعة االحتفاالت الكبرى بجامعة بنهم 12/8/2018الذى عقد يوم و م2018عام 

 حيث  ساهم فى رفع التصنيف العالمى لجامعة بنها في الترتيب العالمي للجامعات
ومن ثم اصبح بالجامعة  2016مايو  23ية على االعتماد المؤسسى فى حصلت الكل

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد مما ساهم فى  نخمس كليات معتمدة م
حصول الجامعة على مراكز متقدمة ورفع التصيف الدولى لها بين الجامعات المحلية 

 .والدولية
  ث حي بنها في الترتيب العالمي للجامعاتساهم فى رفع التصنيف العالمى لجامعة

فى التقييم  جامعة على مستوى العالم 100ول مرة ضمن أفضل دخلت الجامعة وأل
فى  شهادة شكر وتقدير من رئيس الجامعة للتميزوقد حصلت على  Q&Sالبريطانى 

 .م 2015خالل عام  مجال البحث العلمى والنشر الدولى
  وقد حصل امعة بنها في الترتيب العالمي للجامعات جالتصنيف العالمى ل رفعساهم في

بناءا على تقييم   2014عن كلية الزراعة خالل عام  المركز األولعلى 

Webometrics   األسبانية التى تستخدم فى التصنيف االلكترونى للجامعات وهى موجودة

 .   http://www.bu.edu.eg/BUNews/17201 على الرابط التالى لجامعة بنها
   عالميا محليا وموقعا ورابطا  300 أنه مدرج في أكثر منكماWebsites and 

Links  أثر ايجابي في تحسن ترتيب جامعة بنها في وهذا له على شبكة األنترنت
وابة الترتيب العالمي للجامعات كما هو موضح  في سيرته الذاتية على موقع الب

 :مايلى ومن أهم هذه الروابطاأللكترونية للجامعة 

Links or web addresses*: 

1) http://www.wata.cc/forums/showthread.php?86746-ط´ط®طµ-ظدددددددددد ط§طدددددددددده
  s=b6aa8d5f14a604dff5a848b393b3434c&©ط²ط±ط§ط¹ظ ط©-ط¹ط±ط¨ظ ط

2) http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/images/banners/CBAA-
Volume%20II%20small.pdf 

3) http://scholar.google.com/citations?user=Kcb03v8AAAAJ&hl=en  

4) http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html  

5) http://bu.edu.eg/staff/mahmoudiraqi6  

6) http://kenanaonline.com/users/MMIA/posts/153573  

7) http://balnimalcon.nku.edu.tr/images/stories/BalnimalconFulltextNotes.pdf  

8) http://www.bu.edu.eg/BUNews/17201 

9) http://www.iamz.ciheam.org/medrabbit/docs/moshtohor.pdf 

http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
http://www.bu.edu.eg/BUNews/17201
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/images/banners/CBAA-Volume%20II%20small.pdf
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/images/banners/CBAA-Volume%20II%20small.pdf
http://scholar.google.com/citations?user=Kcb03v8AAAAJ&hl=en
http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
http://bu.edu.eg/staff/mahmoudiraqi6
http://kenanaonline.com/users/MMIA/posts/153573
http://balnimalcon.nku.edu.tr/images/stories/BalnimalconFulltextNotes.pdf
http://www.bu.edu.eg/BUNews/17201
http://www.iamz.ciheam.org/medrabbit/docs/moshtohor.pdf
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10) http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=article
&id=54&Itemid=72 

11) http://kenanaonline.com/users/MMIA/downloads 

12) www.facebook.com/  

13) http://biotech-agric-conf.com/  

14) http://annagricmoshj.com/english/ 

15) http://new.elfagr.org/Detail.aspx?secid=0&vid=0&nwsId=488993 

16) http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1656875#.U3Gr002KBdg  
17) http://www.vetogate.com/1002379  
18) http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/soc12.aspx  

19) http://www.qaliobia.gov.eg/qDisp.aspx?ID=259  

20) http://kenanaonline.com/users/MMIA/aboutus  

21) http://www.mr7-ly.com/vb/archive/index.php/t-105246.html  
22) http://www.bu.edu.eg/BUNews/1007  
23) http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/itemlist/user/95-

%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86?
start=480  

24) http://onaeg.com/?p=583589  
25) http://www.youtube.com/watch?v=PWCdRRylxBw  
26) http://www.akhbarak.net/news/2013/02/14/2103395  

27) https://www.facebook.com/permalink.php?id=197955773573592&story_fbid=4
91544087548091  

28) http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=874852  
29) http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=874852#.U1WFXU2KBdg  
30) http://archive.roayahnews.com/2011-12-31-10-24-09/2011-12-31-10-25-

04/2012-09-28-01-38-33/2012-10-06-14-21-55/47069-2013-02-14-17-52-
48.html  

31) http://www.kalamakhbar.com/Details.aspx?I=4045326  

32) http://www.banhacity.com/article.php?Operation=Single_Article&ev=Yes&articl
e=1573  

33) http://www.egymoe.com/52782/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A
9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-
%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-
%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A.h
tml  

34) http://www.frequency.com/video/x/79067041  
35) http://www.hoorya.com/news/242023/-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-
%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%
D8%A9 - 

36) http://akhbarmasir.blogspot.com/2013/02/blog-post_4155.html  

37) http://www.fath-news.com/cont/31784  
38) http://www.el-balad.com/939301  

39) http://almashhad.net/News/396284.aspx 

40) http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1651523#.U2qxrE2KBdg  

41) http://www.akheralanbaa.com/ar/news/79282/%D8%A7%D9%84%D9%

http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=72
http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=72
http://kenanaonline.com/users/MMIA/downloads
http://www.facebook.com/
http://biotech-agric-conf.com/
http://annagricmoshj.com/english/
http://new.elfagr.org/Detail.aspx?secid=0&vid=0&nwsId=488993
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1656875#.U3Gr002KBdg
http://www.vetogate.com/1002379
http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/soc12.aspx
http://www.qaliobia.gov.eg/qDisp.aspx?ID=259
http://kenanaonline.com/users/MMIA/aboutus
http://www.mr7-ly.com/vb/archive/index.php/t-105246.html
http://www.bu.edu.eg/BUNews/1007
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/itemlist/user/95-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86?start=480
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/itemlist/user/95-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86?start=480
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/itemlist/user/95-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86?start=480
http://onaeg.com/?p=583589
http://www.youtube.com/watch?v=PWCdRRylxBw
http://www.akhbarak.net/news/2013/02/14/2103395
https://www.facebook.com/permalink.php?id=197955773573592&story_fbid=491544087548091
https://www.facebook.com/permalink.php?id=197955773573592&story_fbid=491544087548091
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=874852
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=874852#.U1WFXU2KBdg
http://archive.roayahnews.com/2011-12-31-10-24-09/2011-12-31-10-25-04/2012-09-28-01-38-33/2012-10-06-14-21-55/47069-2013-02-14-17-52-48.html
http://archive.roayahnews.com/2011-12-31-10-24-09/2011-12-31-10-25-04/2012-09-28-01-38-33/2012-10-06-14-21-55/47069-2013-02-14-17-52-48.html
http://archive.roayahnews.com/2011-12-31-10-24-09/2011-12-31-10-25-04/2012-09-28-01-38-33/2012-10-06-14-21-55/47069-2013-02-14-17-52-48.html
http://www.kalamakhbar.com/Details.aspx?I=4045326
http://www.banhacity.com/article.php?Operation=Single_Article&ev=Yes&article=1573
http://www.banhacity.com/article.php?Operation=Single_Article&ev=Yes&article=1573
http://www.egymoe.com/52782/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
http://www.egymoe.com/52782/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
http://www.egymoe.com/52782/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
http://www.egymoe.com/52782/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
http://www.egymoe.com/52782/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
http://www.egymoe.com/52782/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
http://www.egymoe.com/52782/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
http://www.frequency.com/video/x/79067041
http://www.hoorya.com/news/242023/-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
http://www.hoorya.com/news/242023/-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
http://www.hoorya.com/news/242023/-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
http://www.hoorya.com/news/242023/-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
http://www.hoorya.com/news/242023/-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
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 أكثر منى فو على موقع الجامعة األكاديمى والمدرجة ورةرابط للبحوث العلمية المنش 58باالضافة الى  *
 ونشاط الكلية خالل فترة عمادتى للكلية.  رابط عن مشروعات األرانب 200
سم اى رفع فزيد الروابط ت ههذ) كن التحقق من ذلك بالدخول مباشرة على الروابط المذكورة عاليهيم    **

 .(المذكورة بها بزيادة عدد المواقع االلكترونية جامعة بنها
 

 :العلميةالرسائل وفحص  العلمى األشراف ..خامس عشر
درجة  المهمة

 *الماجستير
درجة 
 الدكتوراه

 المجموع

16* أ(-10)مرفق  علمى اشراف * 11 27 

 28 10 18 ب(-10)مرفق  علمية فحص رسائل

 16 -- -- ج(-10)مرفق  دكتوراهامتحان تأهيلى 

 7 -- --  فحص انتاج علمى للترقية

 36 -- --  بالمجالت الدولية والمحليةتحكيم أبحاث 

 114   اجمالى

ول للحصدبقسدم االنتداج الحيدوانى معيد ال محمد مدحت صالحالطالب/ المشرف الرئيسى على * 
فدى ويدة الحيمعلوماتيدة ال التكنولوجيا الحيويدة )اسدتخدام على درجة الماجستير الدولى فى مجال

 روع التمبس بالتعاون مع االتحاد األوروبى.ضمن مشتربية الدواجن( 
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https://www.youm7.com/story/2018/5/20/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-65/3801973
https://www.youm7.com/story/2018/5/20/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-65/3801973
https://www.youm7.com/story/2018/5/20/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-65/3801973
http://d1y99r0ynoudrd.cloudfront.net/news/details/1292478
https://www.youtube.com/watch?v=w5KMq8xSrQM
http://www.elbalad.news/3317160
https://kenanaonline.com/users/MMIA/links
http://agri.ahram.org.eg/NewsContentQ/81104.aspx
http://www.al3asma.com/357316
http://qaliubiya.com/2017/10/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%B1/
http://qaliubiya.com/2017/10/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%B1/
http://qaliubiya.com/2017/10/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%B1/
http://qaliubiya.com/2017/10/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%B1/
http://193.227.36.88/fagr_old/index.php/item/2360-2016-03-21-12-57-32
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على أحسن رسدالة ماجسدتير لجامعدة  محمود مصطفى حسين األطرونىوقد حصل الطالب / **
علددى قددرار مجلددس الجامعددة فددى الجلسددة رقددم  بندداءا م2013-2012بنهددا خددالل العددام الجددامعى 

فقددد حصددلت  المشددرف الرئيسددى علددى الطالددب أننددى و حيددث . م2013-7-29( بتدداريخ 100)

لتميز مما يدل على ا تقدير من األستاذ الدكتور رئيس الجامعة )بدالمرفق(شكر و على شهادة 
ج فددى اجددراء وتنفيددذ واخددرا المتميددزفددى اختيددار موضددوع الرسددالة واألسددلوب العلمددى  العلمااى

 جداجسداللة د حيث تم استنباطالتطبيقية التى توصل اليها الباحث العلمية الرسالة وأهمية النتائج 
 .بنها المحلية

 
لجامعدة  دكتدوراهعلدى أحسدن رسدالة  محمود مصطفى حسين األطرونىوقد حصل الطالب / **

-7-29ريخ ابتددر مجلددس الجامعددة علددى قددرا بندداءا م2019-2018بنهددا خددالل العددام الجددامعى 
س مدن األسدتاذ الددكتور رئدي وتم تكريمدىأننى المشرف الرئيسى على الطالب ب علما.  م2019
فيدذ سدلوب العلمدى متميدز فدى اجدراء وتناتباع او حديث ختيار موضوع الرسالةنظرا ال الجامعة

لتحسدين اواخراج الرسالة وأهمية النتائج العلميدة التطبيقيدة التدى توصدل اليهدا الباحدث حيدث تدم 
 .بالكليةساللة دجاج بنها الوراثى ل

 
 التحكيم بالجمعيات والمؤتمرات الدولية والمحلية: ..سادس عشر

راثدة وبحثدا فدي المجدالت والمدؤتمرات الدوليدة والمحليدة فدي مجدال  41م بتقييم ما يزيدد عدن قا
 :وتربية وتحسين الحيوان والدواجن ومجال البيوتكنولوجي منها ما يلي

 
1- List of referees (as foreign judge): 

No. Name Country Degree Month/Y
ear 

1) 
 

Dr. Intesar Yosif 
Hassan Turki 

College of Animal Production 
science and Technology, Sudan 
University of Science and 
Technology, Sudan. 
http://college.sustech.edu/index.php/
Collge_of_Animal_Producation_Scie
nce_and_Technology/__Animal_Pro
duction__Department/staff//?lang=en  

For promotion 
from Associate 
Professor to 
Professor. 

2012 

2) Dr/ Linda 
Antionette 
Bester 

University of KwaZulu-Natal, South 
Africa. 
 
ANTIBIOTIC RESISTANCE IN THE 
FOOD CHAIN - A CASE STUDY OF 
CAMPYLOBACTER SPP.  IN 
POULTRY 

Ph.D. Thesis 2/2013 

3) HAFIZ 
MOGHIRA 

BADAR 
 

NATIONAL COLLEGE OF 
BUSINESS  

ADMINISTRATION & ECONOMICS  
LAHORE, PAKISTAN 

Ph.D. Thesis 12/2014 

4) WITHOUT 
NAME 

College of Agriculture Scientific 
Promotion, University of Basrah. 

For promotion 
from Associate 
Professor to 
Professor. 

28/12/20
14 

5) DR/ LAMYAA 
RADWAN 

College of Agriculture Scientific 
Promotion, University of Ain Shams 

For promotion 
from Lecturer to 
Associate 
Professor 

2015 

http://staff.sustech.edu/english/index.php/Dr.-Intesar_yosif_Hassan_Turki
http://staff.sustech.edu/english/index.php/Dr.-Intesar_yosif_Hassan_Turki
http://college.sustech.edu/index.php/Collge_of_Animal_Producation_Science_and_Technology/__Animal_Production__Department/staff/?lang=en
http://college.sustech.edu/index.php/Collge_of_Animal_Producation_Science_and_Technology/__Animal_Production__Department/staff/?lang=en
http://college.sustech.edu/index.php/Collge_of_Animal_Producation_Science_and_Technology/__Animal_Production__Department/staff/?lang=en
http://college.sustech.edu/index.php/Collge_of_Animal_Producation_Science_and_Technology/__Animal_Production__Department/staff/?lang=en
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6) WITHOUT 
NAME 

College of Agriculture Scientific 
Promotion, University of THAMAR, 
Republic of Yemen 

For promotion 
from Associate 
Professor to 
Professor. 

30/4/201
6 

7) ZEIN 
ELABEDIN 

SABRA 

Animal Production Reserch Institute, 
Agriculture Research Center 

Head of 
Research 

October, 
2017 

 
2- List of referees and reviewers for manuscripts: 

No Title Journal Year 

1) Genetic analysis for growing period of a 
diallel crossing involving Fayoumi, 
Dandarawi, Rhode Island Red and White 
Leghorn chickens 

Egyptian Poultry Science 
Association. 

http://www.epsaegypt.com/jo
urnal.html 

2000 

2) Effect of genetic groups and sex on body 
weight, red blood cells and blood plasma 
glutathione peroxidase activity at the age of 
sexual maturity in chickens.  

The 3rd Conference for 
Agricultural Continuing 
Development, 12-14 November 
2007. Faculty of Agriculture, 
Fayoum University, Egypt. 

2007 

3) Maximizing genetic improvement for immune 
response trait and some egg production traits 
using Multi-trait selection indices chickens 

Minia International Conference 
for Agriculture and Irrigation in 
the Nile Basin Countries, 21-23 
March 2011, El-Minia, Egypt-
2011. 

2011 

4) Comparative performance of two commercial 
egg strains, the indigenous chickens and 
their random bred progenies 
 

Livestock Research for Rural 
Development 

http://www.lrrd.org/  

2011 

5) Evaluation of semen quality in relation to 
mating system among several rabbit breeds 
under middle egypt environmental conditions 
 

Egyptian Poultry Science 
Association. 
http://www.epsaegypt.com/journ
al.html  

2011 

6) Using stepwise regression analysis to 
determine the factors affecting chick weight 
at hatch in ostrich (struthio camelus). 

Egyptian Poultry Science 
Association. 
http://www.epsaegypt.com/journ
al.html 

2011 

7) Impact of naked neck (Na) gene, sex and 
their interaction on live growth performance 
and carcass characteristics of broiler chicks 
under summer season of Egypt. 

Egyptian Poultry Science 
Association. 
http://www.epsaegypt.com/journ
al.html 

2011 

8) Analyzing of Quail Eggs Hatchability, Quality, 
Embryonic Mortality and Malpositions in 
Relation to Their Shell Colors. 

Egyptian Poultry Science 
Association. 
http://www.epsaegypt.com/journ
al.html 

2011 

9) E
Estimation of Heterosis and Reciprocal Effect 
in Cross between Divergently Selected Short 
Term Lines of Japanese Quail. 

Journal of Agricultural Science 
and Technology, Islamic 
Republic of Iran 
 

8/2011 

10) Estimation of genetic parameters for 
production and reproduction traits in South 
Iranian Native Fowl under long term 
selection. 

Journal of Agricultural Science 
and Technology, Islamic 
Republic of Iran. 

2012 

11) Some egg quality traits as influenced by 
different body weight categories in four close-

Journal Applied Animal 
Research, India 

2012 

http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.lrrd.org/
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
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bred flocks of Japanese quails. http://www.angelfire.com/journal
2/jaar/  

12) D
eveloping a 2- and 3-way crosses of chickens 
to improve egg production traits. 

Egyptian Poultry Science 
Association. 
http://www.epsaegypt.com/journ
al.html 

2012 

13) Influence of Genotype and Age of Egg-Type 

Breeders on Some Hatching Traits.  
 

Egyptian Poultry Science 
Association. 
http://www.epsaegypt.com/journ
al.html 

2012 

14) Production Performance of Fayoumi 
Chickens Breed Under Backyard 
Management Conditions in Mid Rift Valley of 
Ethiopia. 

 

African Journal of Agriculture 
Science 
www.academicjournals.org/ajar  

2012 

15) Information Communication Behaviour 
among the Members of Livestock-based Self 
Help Groups of Nadia District of West 
Bengal, India. 
 

African Journal of Agriculture 
Science 
www.academicjournals.org/ajar 

2012 

16) Marketing Performance and Efficiency of 
Evaporative-Preservation Cooling System for 
Fresh Tomato Marketing in Ondo State, 
Nigeria. 
 

African Journal of Agriculture 
Science 
www.academicjournals.org/ajar 

2012 

17) Effect of dietary supplemented semi-refined 
sunflower oil with vitamin E on egg 
characterizes of laying hens. 
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/images/banne
rs/cbaa-volume%20i%20small.pdf 

1st International Conference On 

Biotechnology Applications In 

Agriculture, February 18-22 

Moshtohor-Hurghada, Egypt 

2012 

18) Identification of different animal protein 
sources in animal feed ingredients by PCR 
technique. 
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/images/banne
rs/cbaa-volume%20i%20small.pdf 

1st International Conference On 

Biotechnology Applications In 

Agriculture, February 18-22 

Moshtohor-Hurghada, Egypt 

2012 

19) Evaluation of doe traits in a project of 
synthesizing new line of rabbits in Egypt. 
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rs/cbaa-volume%20i%20small.pdf 

1st International Conference On 

Biotechnology Applications In 

Agriculture, February 18-22 

Moshtohor-Hurghada, Egypt 

2012 

20) Evaluation of semen characteristics in a 
project of synthesizing new line of rabbits in 
Egypt. 
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/images/banne
rs/cbaa-volume%20i%20small.pdf 

1st International Conference On 

Biotechnology Applications In 

Agriculture, February 18-22 

Moshtohor-Hurghada, Egypt. 

2012 

21) PRODUCTIVE PERFORMANCE OF 
GROWING RABBITS FED DIFFERENT 
LEVELS OF TOMATO POMACE. 
 

Journal of Veterinary Medical 
Science, Moshtohor, Benha 
University, Egypt. 

2012 

22) DEVELOPING A THREE-WAY CROSS OF 
CHICKENS FOR IMPROVING EGG 

PRODUCTION TRAITS  
1- HETEROSIS EFFECT AND ANALYSIS 
OF DNA PLYMORPHISM USING RAPD-
PCR (No: 1388) 

Egyptian Poultry Science 
Association. 
http://www.epsaegypt.com/journ
al.html 

2012 

http://www.angelfire.com/journal2/jaar/
http://www.angelfire.com/journal2/jaar/
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.academicjournals.org/ajar
http://www.academicjournals.org/ajar
http://www.academicjournals.org/ajar
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/images/banners/cbaa-volume%20i%20small.pdf
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/images/banners/cbaa-volume%20i%20small.pdf
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/images/banners/cbaa-volume%20i%20small.pdf
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/images/banners/cbaa-volume%20i%20small.pdf
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/images/banners/cbaa-volume%20i%20small.pdf
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/images/banners/cbaa-volume%20i%20small.pdf
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/images/banners/cbaa-volume%20i%20small.pdf
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/images/banners/cbaa-volume%20i%20small.pdf
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
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23) Genetic variability, correlation, path 
coefficient, regression and transgressive 
segregation analysis among recombinant 
inbred lines of rice 

African Journal of Agriculture 
Science 
www.academicjournals.org/ajar 

1/2013 

24) EFFECT OF BOTTOM GRADING FOR 
LOHMAN BROWN (LB) AND LOHMAN  
SELECTED LEGHORN (LSL) CROSSES 
WITH  SOME LOCAL BREEDS ON SOME 
EGG PRODUCTION TRAITS  

Egyptian Poultry Science 
Association. 
http://www.epsaegypt.com/journ
al.html 

1/2013 

24) HATCHING TRAITS AS INFLUENCED BY 
DIFFERENT BODY WEIGHT CATEGORIES 
IN FOUR CLOSE-BRED FLOCKS OF 
JAPANESE QUAILS. 

Pakistan Journal of Zoology, 
Published by Zoological Society 

of Pakistan 
www.zsp.org.pk 

1/2013 

25) ULTRASTRUCTURAL MEASUREMENTS 
OF THE EGGSHELL AS A TOOL TO 
DETECT THE GENETIC BREED EFFECT 
OF CHICKEN ON EGGSHELL STRENGTH 
TRAIT  

Egyptian Poultry Science 
Association. 
http://www.epsaegypt.com/journ
al.html 

1/2013 

26) Genetic Differences of Productive 
Performance and Egg quality Traits in Two 
Commercial Layer Strains under Egyptian 
Environmental Conditions 
 

Egyptian Poultry Science 
Association. 
http://www.epsaegypt.com/journ
al.html 

3/2013 

27) SOME GENETIC EVALUATION   ON  
LOCAL  BALADI   BLACK RABBITS  IN 
EGYPT. A: LITTER TRAITS ( Animal 
evaluation) 

Egyptian Poultry Science 
Association. 
http://www.epsaegypt.com/journ
al.html 

5/2013 

28) CHICKEN PERFORMANCE IN THE 
CONTEXT OF FAMILY POULTRY 
PRODUCTION SYSTEM IN AL-SHARKIA 
GOVERNORATE, EGYPT 

THE 4th SCIENTIFIC 
CONFERENCE OF ANIMAL 
PRODUCTION RESEARCH 
INSTITUTE, 5-7 November, 
2013 

8/2013 

29) Comparative Growth Performance in Four 
Different Varieties of Native Aseel Chickens 
maintained in Pakistan 

Pakistan Journal of Zoology, 
Published by Zoological Society 

of Pakistan 
www.zsp.org.pk 

10/2013 

30) GENETIC PARAMETERS OF CARCASS 
TRAITS AND BODY MEASUREMENTS ON 
SELECTED LINE TO INCREASE BODY 
WIGHT IN EL-SALAM STRAIN OF CHICKEN 

THE 4th SCIENTIFIC 
CONFERENCE OF ANIMAL 
PRODUCTION RESEARCH 
INSTITUTE, 5-7 November, 

2013 

10/2013 

31) COMPARATVE CHICKEN GENOME 
ANALYSIS OF EGYPTIAN LOCAL BREEDS 
AND DEVELOPED STRAINS 
 
4- THE MICROSATELLITE 
DISCRIMINATION BETWEEN MAMOURAH, 
MANDARA  AND BAHEIJ STRAINS  

Egyptian Poultry Science 
Association. 
http://www.epsaegypt.com/journ
al.html 

11/2013 

32) Continuous and Intermittent Lighting 
Regimens influenced Egg Quality Traits in 
Japanese Quail 

Journal of Agricultural Science 
and Technology, Islamic 
Republic of Iran. 

11/2013 

33) A Comparative study of some production 
traits in two Japanese quail genotypes 

Egyptian Poultry Science 
Association. 
http://www.epsaegypt.com/journ
al.html 

11/2013 

http://www.academicjournals.org/ajar
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.zsp.org.pk/
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.zsp.org.pk/
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
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34) Crossbreeding components for daily gain and 
growth rate traits in F1 crossing of Rhode 
Island Red with Gimmizah chickens 

Egyptian Poultry Science 
Association. 
http://www.epsaegypt.com/journ
al.html 

1/2014 

35) Genetic evaluation of a crossbreeding 
experiment included two selected lines of 
Japanese quail and their crosses for some 
growth and maturity-related traits 

Egyptian Poultry Science 
Association. 
http://www.epsaegypt.com/journ
al.html 

8/2014 

 

 :المنشورة العلمية األبحاث ..سابع عشر
المجالت العالمية والدولية تم نشرها في علميا أغلبها بحثا  (وخمسون ثمانية) 58قام بنشر مايزيد عن 

وكذلك النشر في المؤتمرات  Citation and h-indexوذات  Impact factorذات عامل الجودة 
 :العالمية والدولية

 Googleلقواعد  وفقا فى مجال تربية الدواجن عالمياالثالث تيبى ويجدر األشارة هنا أن تر -
Scholar :على الرابط 

 
http://scholar.google.com/citations?user=Kcb03v8AAAAJ&hl=en&maut

=lable:poultry_breedinghors 
 35، وأن 2009مارس  منذ( بحثا بعد الترقية الى وظيفة أستاذ وعشرون خمسة) 25تم نشر وقد  -

كما هو  % تقريبا من هذه األبحاث غير مستخلصة من رسائل الماجستير والدكتوراه 71بحثا أي 
وفيما يلي  . أللكتروني لجامعة بنهاالمدرجة بالسيرة الذاتية والمدرجة بالموقع ا األبحاثموضح بقائمة 

للشبكة العالمية لتقييم البحث العلمي هو   Google Scholarملخص تقييم النشر العلمي طبقا لقواعد 
 موضح على موقع جوجل سكولر الدولى:

 *عدد البحوث المنشورة مكان النشر

  على المستوى الدولي األبحاث العلمية المنشورة
World and International Level 

36 

 على المستوى المحلي األبحاث العلمية المنشورة
Local Level 

22 

Total 58 

من جملة  %62.1بحث بنسبة  36 بلغ عدد األبحاث المنشورة على المستوى العالمى والدولى*      
 األبحاث المنشورة

 
 
Name of Author in 

publication 

Total 
Impact  
factor 

عدد 
االستشهاد 

لعلمىا  

Total 
citation 

معدل تأثير 
البحوث 
 المنشورة
h-index 

i10-
index 

Iraqi, M.M. 37.11 * 341 12 14 

 Researchكذلك ,المعلومات المرفوعة على موقع جوجل سكولر  بناءا على تم التقييم * 
Gate ولى الموضح بالرابط التالى: الد 

http://scholar.google.com/citations?user=Kcb03v8AAAAJ&hl=en 

   بالرقم الدولى: Scopusأيضا فى دار النشر العالمية اسمى درج اكما أن 
 5، و حصلت على Iraqi, Mahmoud Maghrabyباسم:  22940831500

دار  للبحوث المنشورة عالميا فىكمعدل تأثير  H-Index( درجة فى مقياس خمسة)
)سبعة وأربعون نقطة( من  47 ات العلمية،  و بلغ عدد االستشهاد Elsevier النشر

العالمى بالرابط التالى:  Scopusاألبحاث المنشورة عالميا كما هو موضح على موقع 
 eghttp://scopus.com.mplbci.ekb. . 

 

http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
http://www.epsaegypt.com/journal.html
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 مؤتمرات محلية. ثالثة ةسارئ (2
 مؤتمرات دولية ومحلية. أربعةشارك فى تنظيم  (3
 مادتىالعلمية بالكلية خالل فترة عمؤتمرا علميا سنويا لألقسام  52وحضور رعاية  (4

 .م 2018-2014من عام  للكلية
القاهرة ومعهد في افتتاح منتدى جامعة  Invited Speakersشارك كمتحدث مدعو  (5

ى فكونفشيوس جامعة القاهرة وجامعة بكين والسفارة الصينية بمصر والذى عقدت 
 .م2018ريل أب 22-21مبنى معهد كونفشيوس النموذجى بجامعة القاهرة يوم 

 .م2010القاهرة لألرانب عام في مؤتمر Invited Speakersشارك كمتحدث مدعو  (6
 .والدوليةالمحلية من المؤتمرات  ستةشارك في رئاسة لجان وجلسات علمية لعدد  (7
يا محليا ودول مؤتمرا  19 فيما يقرب من Postersقام بإلقاء أبحاث وعرض ملصقات  (8

 . وعالميا
سع  يتلمشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات المحلية الهذا بخالف التنظيم وا (9

 المجال لسرد بياناتها هنا.
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 رئاسة المؤتمرات الدولية: أ( 
اللجندة  رئيس عام المؤتمر الدولى الرابع لتطبيقات التقنية الحيوية فى الزراعدة ورئديس -1

مديندة الغردقدة محافظدة البحدر األحمدر فددى  لدذى عقدد فددىا –العلميدة و اللجندة المنظمدة 
جامعدة بنهدا  –الدذى نظمتده كليدة الزراعدة بمشدتهر  –   2018أبريدل  7-4الفترة من 

 أستاذ من الجامعات الصينية. 30بحضور وفد مكون من 
رئيس عام المؤتمر الدولى الثالث لتطبيقات التقنية الحيوية فى الزراعدة ورئديس اللجندة  -2

 –   2016أبريدل  9-5شرم الشديخ  -الذى عقد فى مشتهر –المنظمة العلمية و اللجنة 
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conf.com/. 
   2015سدبتمبر  8 -7الذى عقد فى  –المؤتمر الدولى التاسع لتربية النبات عام رئيس  -3

جامعددددة بنهددددا  –الددددذى نظمتدددده كليددددة الزراعددددة بمشددددتهر  –بكليددددة الزراعددددة بمشددددتهر 
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/conferences  . 

 
 
 المشاركة فى تنظيم المؤتمرات الدولية: ب(

العلمية للمؤتمر الدولى لتطوير التعليم العالى فى ضدوء المتغيدرات  المشاركة فى اللجنة (1
 The international conference of higher والمعدددايير العلميدددة.

education development global variables and international 
standrads،  22جامعة بنها فى الفترة من  –والذى عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى-

 م.2019اير ين 23

http://www.icbaa.bu.edu.eg/
http://biotech-agric-conf.com/
http://biotech-agric-conf.com/
http://biotech-agric-conf.com/
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/conferences
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رئيس اللجنة المنظمة واللجنة العلميدة ولجندة التحريرللمدؤتمر الددولى الرابدع لتطبيقدات  (2
 –   2018أبريدل  7-4والدذى عقدد فدى مديندة الغردقدة  –التقنية الحيويدة فدى الزراعدة

agric-http://biotech-جامعددددة بنهددددا.  –الدددذى نظمتدددده كليددددة الزراعدددة بمشددددتهر 
conf.com/ 

الصددينى بالقدداهرة )كمنسددق  –شددارك فددى تنظدديم واعددداد المددؤتمر الثددانى المصددرى  - (3
اكتددوبر  10-7للمددؤتمر عددن كليددة الزراعددة( والتددى تنظمدده جامعددة بنهددا فددى الفتددرة مددن 

 بجامعة بنها. 2017
لى الثالدث لتطبيقدات رئيس اللجنة المنظمة واللجنة العلمية  ولجنة التحرير للمؤتمر الدو (4

   2016أبريدل  9-5شرم الشيخ   -والذى عقد فى مشتهر –التقنية الحيوية فى الزراعة 
agric-http://biotech-جامعدددة بنهدددا.  –الدددذى نظمتددده كليدددة الزراعدددة بمشدددتهر  –

conf.com/ 
كمقارر عاام قدات التقنيدة الحيويدة فدى الزراعدة )شارك فى المؤتمر الددولى الثدانى لتطبي (5

( ورئيس لجنة التحرير المؤتمر وعضو اللجنة العلمية وعضو اللجنة المنظمدة للمؤتمر
الذى نظمته كلية الزراعة  –   2014أبريل  12-8الغردقة  -والذى عقد فى مشتهر –

 /conf.com-agric-http://biotechجامعة بنها.  –بمشتهر 
حيدث  –شارك فى تنظيم المؤتمر الدولى األول لتطبيقات التقنيدة الحيويدة فدى الزراعدة  (6

والدذى نظمتده  -( وعضو اللجنة العلمية وعضو لجندة التحريدركأمين صندوق المؤتمر)
ر فبرايد 22-18الغردقدة  -جامعة بنها حيدث عقدد فدى  مشدتهر –كلية الزراعة بمشتهر 

2012 –. http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/images/banners/CBAA-

Volume%20II%20small.pdf  
 
 

 ( المشاركة في المؤتمرات الدولية كممثل للجامعة:ج
نفيدذ مان جودة التعليم" بدين التخطديط الدولى...والتحضور المؤتمر الدولى السادس "ض (1

 جمهورية مصر العربية. –القاهرة  – 2019يونيو  13-12األقليمى. فى الفترة من 
حضور المؤتمر الدولى الثالث والذى نظمته جامعة الفيوم بمدينة الغردقة فى الفترة من  (2

- 543868 رقم: TEMPUSم ضمن فعاليات مشروع ال 2016يناير  13-16
TEMPUS-1-2013-1=EG=TEMPUS-JPCR Establish a new 

joint degree in biotechnology applied to agric.-science, 
environment and pharmacology. 

 
 رئاسة المؤتمرات المحلية: (د

ساتدامة التنمية الزراعية المرئيس المؤتمر العلمى السنوى الرابع للكلية تحت عنوان " -1
مددايو  7" والددذى عقددد بكليددة الزراعددة جامعددة بنهددا فددى 2030ة مصاار فااى ضااوء رؤياا

 م.2018
أبريددل  29 -10رعايددة وحضددور المددؤتمرات العلميددة السددنوية لألقسددام فددى الفتددرة مددن  -2

 (.ثالثة عشر مؤتمرا علميام )2018
المشااروعات القوميااة رئدديس المددؤتمر العلمددى السددنوى الثالددث للكليددة تحددت عنددوان " -3

 م.2017مايو  3والذى عقد بكلية الزراعة جامعة بنها فى  "والتنمية الزراعية
أبريددل  29 -20رعايددة وحضددور المددؤتمرات العلميددة السددنوية لألقسددام فددى الفتددرة مددن  -4

 (.ثالثة عشر مؤتمرا علميام )2017
مددايو  5 -24رعايددة وحضددور المددؤتمرات العلميددة السددنوية لألقسددام فددى الفتددرة مددن  -5

 (.ثالثة عشر مؤتمرا علميام )2016

http://biotech-agric-conf.com/
http://biotech-agric-conf.com/
http://biotech-agric-conf.com/
http://biotech-agric-conf.com/
http://biotech-agric-conf.com/
http://biotech-agric-conf.com/
http://biotech-agric-conf.com/
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/images/banners/CBAA-Volume%20II%20small.pdf
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/images/banners/CBAA-Volume%20II%20small.pdf
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و ماي 9افق رئيس المؤتمر السنوى العام الثانى لكلية الزراعة الذى عقد يوم االثنين المو -6
2016. 

مددايو  15 -1رعايددة وحضددور المددؤتمرات العلميددة السددنوية لألقسددام فددى الفتددرة مددن  -7
 (.ثالثة عشر مؤتمرا علميام )2015

ديسددمبر  12الددذى عقددد فددى  –رئدديس مددؤتمر "الهندسددة الزراعيددة وتحددديات المجتمددع"  -8
جامعدة بنهدا  –والذى نظمته كلية الزراعة بمشدتهر  –بكلية الزراعة بمشتهر    2015

http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/conferences . 
 18فدق ى عقدد يدوم االثندين الموارئيس المؤتمر السنوى العام األول لكليدة الزراعدة الدذ -9

 .2015مايو 
 

 في المؤتمرات: Invited Speakerالمشاركة كمتحدث مدعو ( هـ
 

 Participate as an invited speaker at the third Egyptian Conference of 
rabbit science, organized by the Faculty of Agriculture, Cairo University –
– animal production and held at the University - 30 October 2010. 

  شارك كمتحدث مدعوInvited Speakers  القاهرة ومعهد في افتتاح منتدى جامعة
بنى مكونفشيوس جامعة القاهرة وجامعة بكين والسفارة الصينية بمصر والذى عقدت فى 

 .م2018أبريل  22-21معهد كونفشيوس النموذجى بجامعة القاهرة يوم 
 

 
 

 المشاركة بإلقاء أبحاث بالمؤتمرات:( و
 بحث فى المؤتمرات العالمية والدولية والمحلية والموضحة فيما يلى: 16قمت بالقاء أكثر من 

1) The 4th International Conference On Biotechnology Applications In 
Agriculture (ICBAA), held in Hurghada, Egypt, 4-7 April 2018. 
http://biotech-agric-conf.com/ . 

2) The 1st International Sino-Egyptian Conference held in Huahzong 
Agricultural University, Wuhan, 11-20 December 2016. 

3) The 3rd International Conference On Biotechnology Applications In 
Agriculture (ICBAA), held in Moshtohor - Sharm El-Sheikh, Benha 
University, Egypt, 5-9 April 2016. http://biotech-agric-conf.com/ 

4) The Regional Conference For Animal Genetic Resources 
Conservation “Towards Sustainable Utilization” organized by Oman 
Animal &Plant Genetic Resources Center 23-24 February 2016, held 
in Sultan Qaboos University, Muscat, Sultanate of Oman. 
https://oapgrc.gov.om/RCCA/Aims_and_scope.html  

5) VIth INTERNATIONAL CONFERENCE: BALNIMALCON 2013 held in 
Tekirdag/TURKIYE, October 3-5, 2013. 
http://balnimalcon2013.nku.edu.tr/ 

6) The 2nd International Conference On Biotechnology Applications In 
Agriculture (ICBAA), held in Moshtohor-Hurghada, Benha University, 
Egypt, 18-22 February 2012 1 http://biotech-agric-conf.com/ 

7) The 1st International Conference On Biotechnology Applications In 

Agriculture, held in Moshtohor-Hurghada, Benha University, Egypt, 
18-22 February 2012. http://biotech-agric-conf.com/ 

                                                 

 
 

http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/conferences
http://biotech-agric-conf.com/
http://biotech-agric-conf.com/
https://oapgrc.gov.om/RCCA/Aims_and_scope.html
http://balnimalcon2013.nku.edu.tr/
http://biotech-agric-conf.com/
http://biotech-agric-conf.com/
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8) The 6th  International Rabbit Conference for rabbit production hot 
climates, organized by the Egyptian Association for Rabbits Science 
held in Assiut University, Faculty of Agriculture, Animal Pproduction 
Department, 1-4/2010.  

9) The 9th World Rabbit Congress, organized by the international 

Association for rabbits Science, Verona, Italy, 10-13/2008.  
10) The 5th International Rabbit Conference for rabbits production 

hot climates, organized by the Egyptian Association for Rabbit 
Science in cooperation with the International Center for advanced 
agricultural Studies in countries of the Mediterranean basin, 

Hurghada, Egypt, 4-7/12/2007.  
11) The 4th International Rabbit Conference for rabbit production in 

hot climates, organized by the Egyptian Association for Rabbit 
Science in cooperation with the International Center for advanced 
agricultural Studies in countries of the Mediterranean basin (France), 
held in Sharm El Sheikh, Egypt, 24-27 February 2005.  

12) The third Conference for rabbit production in tropical, organized by 
the Egyptian Association for Science of rabbits, Hurghada, 8-
11/10/2002.  

13) The 2nd  Conference for Animal Production and Health in the 
semi-arid areas, organized by the Faculty of Environmental 

Agricultural Sciences, El-Arish, Suez Canal University, 4-6/9/2001.  
14) The International Conference for animal production and poultry 

in the 21st  century, entitled "Challenges and Prospects", organized 
by the Institute of Animal Production Research, Ministry of Agriculture, 
the International Center for Training on animal care, Sakha, from 18-

20 / 4 / 2000. 
15) The 26th International Conference for statistics and computer 

science and its applications, Mansoura University, held in the 
International Center for Agricultural Conference, Egypt, 4-12 April 

2000. 
16) The 7th  Scientific Conference for Animal Nutrition (Ruminants, 

Poultry, Fish) organized by the Egyptian assembly for Nutrition and 
Feed, Faculty of Environmental Agricultural Sciences, Arish, Suez 

Canal University, Egypt,  19-21 October 1999. 
 

 

 في المؤتمرات:كمستمع  المشاركة( ى
نفيدذ حضور المؤتمر الدولى السادس "ضمان جودة التعليم" بدين التخطديط الدولى...والت (1

 جمهورية مصر العربية. –القاهرة  – 2019يو يون 13-12الفترة من األقليمى. فى 
" انىلحيوالتنمية المستدامة لنظم االنتاج احضور المؤتمر الدولي الثالث بعنوان " (2

 م.2017نوفمبر  9-7والذى عقد فى جامعه اإلسكندرية فى الفترة 
يز سور وتعزمد الجحضور المؤتمر الدولى الرابع تحت عنوان"ضمان جودة التعليم:  (3

بفندق كونراد بالقاهرة. والذى نظمته  2017أبريل  24-23الثقة  خالل الفترة من 
 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

اكات لشر الملتقى األولحضور المؤتمر الدولى الثالث للمسئولية المجتمعية للشركات ) (4
بفندق كونراد بالقاهرة.  2017أبريل  11-10خالل الفترة من  المسئولية المجتمعية

 والذى تنظمه منظمة األمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.
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 استثمار الطب البيطرى فى قطاع صحةحضور المؤتمر الدولى الخامس بعنوان " (5
جامعة  -بكلية الطب البيطرى  2015يوليو  30-27" الذى عقد فى الفترة من االنسان

 بنها والعين السخنة .
فى  عيةنحو نقلة نور واحتفالية قطاع التعليم العالى بالهيئة بعنوان "حضور المؤتم (6

حتفاالت بقاعة اال 2015مايو  25" الذى عقد يوم االثنين الموافق التعليم العالى
 جامعة القاهرة. –الكبرى 

ت لمؤسسااالتخطيط االستراتيجي لجودة واعتماد ”المؤتمر الدولي السابع المشاركة فى  (7
 –مس والذى عقد فى جامعة عين ش” عليمية العربية نحو آفاق التميزالجامعية والت

 .2012ديسمبر  24 -22القاهرة فى الفترة من 
 قد فىعالمؤتمر القومى األول للبحث العلمي و المجتمع المدني والذى المشاركة فى  (8

 24إلثنين الموافق االقاهرة يوم -رات/مدينة نصرمركز المؤتم -قاعة خوفو 
/12/2012 . 

معية في مؤتمر الطب البيطري العربي الخامس والعشرون والذي نظمته الجالمشاركة  (9
ة الطبية البيطرية المصرية تحت شعار الحاجة إلى منتدى عربي للصحة الحيواني

-6ن والذي عقد بقاعة المؤتمرات بالمركز الدولي للزراعة بالقاهرة في الفترة م
 م.9/5/2001

10) The European Conference for Genetic Statistic, Institute of 
Medizinische Statistik und Epidemiologie, Munich, Germany, 5-7 April 
1997.  

 

 

 :االشتراك في الندواتعشرون.. 
جل من أ جامعة بنها أقامتهاحضور كل الندوات والفاعليات التي المشاركة فى تنظيم و (1

 .المجاالت المختلفة فى الدولة تعزيز دورالتنمية المستدامة و
رؤية وال " )التحدياتالمشروعات القومية العمالقةساهم في تنظيم الجامعة لندوة " (2

 .10/11/2016المستقبلية ( والتي عقدت في جامعة بنها في 
" اوىلصحراتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره ساهم فى مشاركة الكلية فى ندوة " (3

 م. 2015مارس  31-30رة من والتى عقدت فى جامعة بنها فى الفت
غذية تى فى رئيس الندوة العلمية بعنوان "استخدام المخلفات الزراعية والتصنيع الزراع (4

ى فقدت الحيوانات المزرعية المستدامة بمحافظة القليوبية وسيناء ومطروح والتى ع
ي يوم الثالثاء الموافق فجامعة بنها  -قاعة المؤتمرات بكلية الزراعة 

 .م17/3/2015
بى ألورواالشتراك في ندوة "التعريف بالنداءات لمشروعات الشراكة مع دول االتحاد ا (5

قاعة  وصندوق العلوم للتنمية التكنولوجية" والتى عقدت فى –لتطوير التعليم العالى 
 م. 16/1/2012االجتماعات بجامعة بنها في يوم االثنين الموافق 

 بجامعة معيةذاتية وتسويق الخدمات الجاآليات تنمية الموارد ال" االشتراك في ندوة (6
ق في يوم األحد المواف" والتى عقدت فى قاعة االجتماعات بجامعة بنها بنها
 م. 13/12/2009

ع العلمية الخاصة التي نظمتها شركة "الخمس نجوم" لتصني االشتراك في الندوة (7
حت ع تتوزياألعالف واإلنتاج الحيواني باالشتراك مع الشركة الدولية للتجارة وال

ة نيو ي قاعوالتي عقدت ف  "الدجاج البلدي والمهجن مالهم ... وما عليهم" عنوان
طريق القاهرة اإلسكندرية وذلك في يوم األربعاء الموافق  –وهب )قويسنا( 

 م. 29/4/2009
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لتي ايزة البحوث المتم" الجمعية المصرية لعلم الدواجن تحت عنوان االشتراك في ندوة (8
ية اب كلوالتي عقدت في رح  "تمر الدولي الخامس لعلوم الدواجنألقيت في المؤ

جامعة اإلسكندرية وذلك في يوم الخميس الموافق  – )الشاطبى( الزراعة
 م. 23/4/2009

ج النهوض بإنتا" الجمعية المصرية لعلوم األرانب تحت عنوان االشتراك في ندوة (9
ة جامعة قنا – اإلسماعيليةب والتي عقدت في رحاب كلية الزراعة "األرانب في مصر

 م. 12/2/2009السويس وذلك في يوم الخميس الموافق 
دور الصندوق " الجمعية المصرية لعلم الدواجن تحت عنوان االشتراك في ندوة (10

لية كحاب والتي عقدت في ر "االجتماعي في تنمية مشاريع إنتاج الدواجن في مصر
ي يوم الخميس الموافق امعة اإلسكندرية وذلك فج – )الشاطبى( الزراعة

 م. 3/4/2008
 تمرتداعيات المؤ" الجمعية المصرية لعلم الدواجن تحت عنوان االشتراك في ندوة (11

 راعةحاب كلية الزوالتي عقدت في ر "والتوصيات تائجنال - الدولي الثالث للدواجن
 م. 28/4/2005جامعة اإلسكندرية وذلك في يوم الخميس الموافق  – )الشاطبى(

ن الموقف الراه" الجمعية المصرية لعلم الدواجن تحت عنوان اك في ندوةاالشتر (12
 – )الشاطبى( " والتي عقدت في رحاب كلية الزراعةإلنتاج الدواجن في مصر

 م. 25/3/2004جامعة اإلسكندرية  وذلك في يوم الخميس الموافق 
في  يوانيالرؤية المستقبلية لإلنتاج الح" السنوية عن ندوةأعمال الاالشتراك في  (13

س امعة قناة السويج – " والتي عقدت في رحاب كلية الزراعةمنطقة القناة وسيناء
 م. 22/10/2003وذلك في يوم األربعاء الموافق 

ور لطيامشاكل إنتاج " الجمعية المصرية لعلم الدواجن تحت عنوان االشتراك في ندوة (14
جامعة  – ى()الشاطب " والتي عقدت في رحاب كلية الزراعةالمائية في مصر

 م. 24/4/2003اإلسكندرية  وذلك في يوم الخميس الموافق 
فى  لصغيردور المستثمر ااالشتراك في إعداد وفعاليات الندوة العلمية تحت عنوان " (15

كلية  -يواني ج الح" والتي عقدت بقسم اإلنتاالتنمية باالستفادة من المخلفات الزراعية
وذلك في يوم األحد الموافق  امعة الزقازيق )فرع بنها( ج –الزراعة 

 م.19/5/2002
ية السموم الفطر" الجمعية المصرية لعلم الدواجن تحت عنوان االشتراك في ندوة (16

 – ()الشاطبى " والتي عقدت في رحاب كلية الزراعةوأثرها على إنتاج الدواجن
 م. 28/3/2002جامعة اإلسكندرية  وذلك في يوم الخميس الموافق 

ي لرومإنتاج طيور ا" الجمعية المصرية لعلم الدواجن تحت عنوان االشتراك في ندوة (17
جامعة  – )الشاطبى( " والتي عقدت في رحاب كلية الزراعةتحت الظروف المحلية

 م. 5/4/2001اإلسكندرية  وذلك في يوم الخميس الموافق 
 لعامةاإلستراتيجية ااالشتراك في إعداد وفعاليات الندوة العلمية تحت عنوان " (18

ً على بيئة نلالس ي " والتظيفةتفادة والتخلص اآلمن من المخلفات الزراعية حفاظا
جامعة الزقازيق )فرع بنها( وذلك في  –ة كلية الزراع -عقدت بقسم اإلنتاج الحيواني 

 م.26/11/2000يوم األحد الموافق 
طلع مقي في صناعة األرانب بين الجانب النظري والواقع التطبيندوة "في االشتراك  (19

جامعة  – نتاج الحيواني بكلية الزراعة بكفر الشيخ" والتي عقدت بقسم االن جديدقر
 م .  14/5/2000 يوم األحد الموافق طنطا وذلك في

الهندسة الوراثية " الجمعية المصرية لعلم الدواجن تحت عنوان االشتراك في ندوة (20
ت في " والتي عقدصناعة الدواجن على مشارف القرن الحادي والعشرين روتطو
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جامعة اإلسكندرية وذلك في يوم الخميس الموافق  – )الشاطبى( رحاب كلية الزراعة
 م. 30/3/2000

 

 :والمحلية الدولية ورش العمل االشتراك في ..ونعشراحدى و
      
 ورش العمل الدولية: (أ

 ورش عمل دولية والموضحة بالجدول التالى: 8شارك فى 

 اسم الورشة  المكان السنة م

1 

وليو ي 7-8
2019 

المنظمة 
العربية 
للتنمية 
 – االدارية

 -القاهرة 
 مصر

 المنتدى العربى األول للقيادات الجامعية
The First Arab Forum of University Leader 

 :تحت عنوان
 ى"داء الجامعاآلفى "استراتيجيات التميز 

 “Strategic Excellence in University 
Performance” 

 

2 
 مارس 17-21

2019 

فندق 
موفنمبيك 

 6بمدينة 
 اكتوبر

 ورشة عمل دولية بعنوان:
Academy on Rural Development: Making 

rular areas more attractive to youth 
 تعاون مع اليونيدو.بال والتى نظمتها منظمة العمل الدولية

3 

مايو  23
2016 

مركز التميز 
بكلية التجارة 

وادراة 
 –األعمال 

أبو الفدا 
 لقاهرةا

Leadership Foundation for Higher Education 
لتطوير وتحسين مهارات القيادات الجامعية والذى نظمها 
المجلس األعلى للجامعات بالتعاون مع المعهد البريطانى 

ت لالستفادة من الخبرة البريطانية فى اعداد وتأهيل القيادا
 الجامعية المصرية.

4 
أبريل  10-11

2016 

اعة كلية الزر
والطب 

البيطرى 
 بمشتهر

تنظيم ورشة عمل بعنوان "الطرق الحديثة لعزل وتوصيف ال 
DNA  باستخدام تكنيك ال "LAMP  باالستعانة بالدكتور

Wataru Yamazaki  اليابانى من جامعة ياما زاكى
 اليابانية.

5 

اكتوبر  16-20
2016 

 ورشة عمل دولية بعنوان: مدينة األقصر
Academy on Rural Development Towards 
Decent Work for Youth in the Rural 

Economy 
 والتى نظمتها منظمة العمل الدولية

6 

مايو  26-27
 م 2013

 -فندق فور
سيزون 
 القاهرة

األخالقيات والعلوم. التى نظمتها  –الجودة فى البحوث ضمان 
دة جوال مانالهيئة العلمية األلمانية للتبادل الثقافى واتحاد هيئة ض

 . م 2013مايو  27-26الل الفترة من خ –واالعتماد العربى 
http://www.anqahe.org/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=152:dies-daad-anqahe-
2013&catid=46:organized-by-
anqahe&Itemid=79&lang=en  

نوفمبر  7 7
2009 

معهد جوته 
 بالقاهرة

بمعهد  (Strategic Thinking)بعنوان الدولية ورشة العمل 
جوته بالقاهرة والتى نظمتها الهيئة األلمانية للتبادل العلمى 

http://www.anqahe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=152:dies-daad-anqahe-2013&catid=46:organized-by-anqahe&Itemid=79&lang=en
http://www.anqahe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=152:dies-daad-anqahe-2013&catid=46:organized-by-anqahe&Itemid=79&lang=en
http://www.anqahe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=152:dies-daad-anqahe-2013&catid=46:organized-by-anqahe&Itemid=79&lang=en
http://www.anqahe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=152:dies-daad-anqahe-2013&catid=46:organized-by-anqahe&Itemid=79&lang=en
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(DAAD) رابطة خريجى جامعات ألمانيا الديمقراطيةل 

مايو  25- 21 8
1997 

خ يامعة ميونج -ورشة العمل الدولية بمعهد تربية الحيوان  ألمانيا 
 بألمانيا

 
 

 :المحليةورش العمل  (ب
 والموضحة بالجدول التالى: محليةعمل  ةورش 16شارك فى           

 اسم الورشة  المكان السنة م

يونيو  11 1
2019 

فندق كونراد 
 القاهرة

 لتىاو ورشة العمل "االعتماد البرامجى: المفاهيم و األساسيات"
 .واالعتمادلضمان جودة التعليم نظمتها الهيئة القومية 

2 
 2016فبراير 

كلية الزراعة 
 بمشتهر

ورشة عمل للتوعية بالسالمة والصحة المهنية والتى نظمها 
 لبيئة.االتحاد العربى للتنمية المستدامة وا

3 

اكتوبر  16-20
2016 

 ورشة عمل دولية بعنوان: مدينة األقصر
Academy on Rural Development Towards 
Decent Work for Youth in the Rural 

Economy 
 والتى نظمتها منظمة العمل الدولية

4 
اكتوبر  20-21

2015 

مكتبة مصر 
 العامة ببنها

" االدارة بالنتائجن "المرحلة الثانية من ورشة العمل بعنوا
ظة آلعضاء اللجنة المحلية للتشغيل على المستوى المحلى بمحاف

 والتى نظمتها منظمة العمل الدولية.القليوبية. 

5 
سبتمبر 15-17

2015 

مكتبة مصر 
 العامة ببنها

 االدارة بالنتائج"المرحلة األولى من ورشة العمل بعنوان "
ظة لمستوى المحلى بمحافآلعضاء اللجنة المحلية للتشغيل على ا

 والتى نظمتها منظمة العمل الدوليةالقليوبية. 

اكتوبر  22 6
 م2014

 هادعم ومتابعة المشروعات البحثية لشباب الباحثين بجامعة بن جامعة بنها

7 

مايو  26-27
 م 2013

 -فندق فور
سيزون 
 القاهرة

األخالقيات والعلوم. التى نظمتها  –الجودة فى البحوث ضمان 
دة الجو مانهيئة العلمية األلمانية للتبادل الثقافى واتحاد هيئة ضال

 . م 2013مايو  27-26الل الفترة من خ –واالعتماد العربى 
http://www.anqahe.org/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=152:dies-daad-anqahe-
2013&catid=46:organized-by-
anqahe&Itemid=79&lang=en  

8 
مارس  26-29

 م2012

قاعة 
  -االحتفاالت 

 جامعة بنها

ها " والتى نظمتعمل المراجعين الخارجيينورشه بعنوان "
 (NAQAAE)الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

9 
2009 

كلية الزراعة 
 اجامعة بنه –

 حضور اجتماع لجنة الجودة واالعتمادورشة العمل الخاصة ب

10 
2009 

كلية الزراعة 
 اجامعة بنه –

 ورشة العمل الخاصة بوضع التخطيط االستراتيجي

11 
2009 

كلية الزراعة 
 اجامعة بنه –

 ورشة العمل الخاصة بالتخطيط االستراتيجي

12 
2009 

كلية الزراعة 
 ها جامعة بن –

 ورشة العمل الخاصة ببرنامج الجودة واالعتماد

http://www.anqahe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=152:dies-daad-anqahe-2013&catid=46:organized-by-anqahe&Itemid=79&lang=en
http://www.anqahe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=152:dies-daad-anqahe-2013&catid=46:organized-by-anqahe&Itemid=79&lang=en
http://www.anqahe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=152:dies-daad-anqahe-2013&catid=46:organized-by-anqahe&Itemid=79&lang=en
http://www.anqahe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=152:dies-daad-anqahe-2013&catid=46:organized-by-anqahe&Itemid=79&lang=en
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13 
2009 

قاعة 
  -االحتفاالت 

 جامعة بنها

 ورشة العمل الخاصة باتحاد المكتبات الجامعية المصرية

14 
نوفمبر  7

2009 

معهد جوته 
 بالقاهرة

بمعهد  (Strategic Thinking)بعنوان الدولية ورشة العمل 
ى علمجوته بالقاهرة والتى نظمتها الهيئة األلمانية للتبادل ال

(DAAD) لرابطة خريجى جامعات ألمانيا الديمقراطية 

15 23/11/2005
 م

كلية التربية 
 اجامعة بنه –

( في مجال TOTورشة العمل الخاصة بتدريب المدربين )
 اج المواد التعليمية )كمدربا(تكنولوجيا عرض وإنت

مايو  25- 21 16
1997 

خ يامعة ميونج -ورشة العمل الدولية بمعهد تربية الحيوان  ألمانيا 
 بألمانيا

 
 

 :الهيئات والجمعيات العلميةعضوية  ..وعشرون اثنى
.  عضدددو رابطدددة خريجدددى جامعدددة ميدددونيخ التقنيدددة بجمهوريدددة ألمانيدددا الديمقراطيدددة -1

http://www.egytum.4t.com/members.html 

 عضو الجمعية العالمية لعلم الدواجن -2
 بحوث التطبيقيةللمجلة العالمية لاعضو  -3
 عضو الجمعية المصرية لعلم الدواجـن -4
 عضو الجمعية المصرية لعلوم األرانب -5
 عضو الجمعية المصرية لإلنتاج الحيوانى  -6
-3-23)خددالل الفتددرة مددن  .تحريددر مجلددة "حوليددات العلددوم الزراعيددة بمشددتهر" رمدددي -7

 (2014-10-27الى  2013
http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Ite
mid=72 

 عضو اتحاد مكتبات الجامعات المصرية.  -8
http://www.eulc.edu.eg/eulc/libraries/start.aspx   

 رئيس تحرير مجلة "حوليات العلوم الزراعية بمشتهر". -9
http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Ite
mid=72 

 

 
 :ت العلميةالمجالفي  تحكيمالتحرير واللجــــــان  فياالشتراك  ..نوعشرو ثالثة

مددة مدن ينداير لجنة المحكمين باللجنة العلميدة الدائمدة فدى دورتهدا الثانيدة عشدر فدى ال عضو -1
األسددداتذة واألسددداتذة المسددداعدين فدددى مجدددال االنتددداج الحيدددوانى القدددرار  لترقيددة 2019 -2016

ة بشدأن تشدكيل اللجدان العلميدة فدي الددورة الثانيد 24/8/2016( بتداريخ 3927الوزاري رقم )
 (.2019 – 2016) عشر

محكمين باللجنة العلمية الدائمة فى دورتهدا الحاديدة عشدر فدى المددة مدن ينداير عضو لجنة ال -2
 م لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين فى مجال االنتاج الحيوانى .2015ديسمبر  -2013

 
 :وعالمية محلية و دولية علمية مجالت تحرير اسةأ( رئ

1. Editor in-Chief of the journal Global Academy Research Journals 

(GARJ) (4th June, 2015 till now). Editor in-Chief of the journal Global 

Academy Research Journals (GARJ) (4th June, 2015 till now).  
http://www.globalacademicresearchjournals.org/GJAR/editorial-board  

http://www.egytum.4t.com/members.html
http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=72
http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=72
http://www.eulc.edu.eg/eulc/libraries/start.aspx
http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=72
http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=72
http://www.globalacademicresearchjournals.org/GJAR/editorial-board
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2. Editor in-Chief of the Annals of Agriculture Science, Moshtohor, Faculty 

of Agriculture, Benha University, Egypt. (28/10/2014 till now) 
http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=
article&id=54&Itemid=72 

3. Editorial Manager and reviewer in Annals of Agriculture Science, 

Moshtohor, Faculty of Agriculture, Benha University, Egypt. (23/3/2013 to 
27/10/2014) 
http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=
article&id=54&Itemid=72 

4. Editor in – chief of academic journal of veterinary science, india, (2017 till now) 

http://www.xournal.com/academic-journal-of-veterinary-
science/info/editorial-board 

 
 

 :دولية لمجالت يرب( محرر بهيئات تحر
1. Editor in the African Journal of Agricultural Research, on line:, 

http://www.academicjournals.org/journal/AJAR/editors.    
2. Editor in the Academia Research multidisciplinary open access journal 

that is designed to enhance research development in all the fields of 
Medical Sciences, Biological Sciences, Agricultural Sciences, Physical 
Sciences, Social Sciences, Engineering, Arts and Education. 

http://academiaresearch.org/SRR/Editorial%20Board.htm  
3. Editor in the International Journal of Advance Agricultural Research. 

http://www.bluepenjournals.org/ijaar/editorial-board.php  
4. Editor in the Benha journal for Applied Science. Benha University, Egypt. 

 
 
 

 :)كمراجع( مجالت دولية وعالمية ومحلية ج( عضو هيئة تحرير
1. Reviewer in Livestock Research for Rural Development, Latin America: 

http://www.lrrd.org/ 
2. Reviewer in Journal of Applied Animal Research, India:  

http://www.angelfire.com/journal2/jaar/  
3. Reviewer in the Egyptian Poultry Science Association, Egypt: 

http://www.epsaegypt.com/  
4. Pakistan Journal of Zoology, Published by Zoological Society of Pakistan. 

www.zsp.org.pk.  
 

 

يل موتعلى  وعشرون.. توقيع بروتوكوالت تعاون دولية ومحلية للحصول أربعة
 للمشاريع البحثية والتنموية:

 ير الدعمدولية ومحلية لتوف تعاونومشروع  بروتوكولعشر  أربعةساهم فى توقيع 
يل لتأه تنموية وتدريبية للطالب والمجتمع المدنىالبحثية والمشروعات لالمالى ل

رص فحل مشكلة البطالة وتوفير لمساندة دور الدولة فى والشباب لسوق العمل 
 -وفيما يلى المساهمة فى بعض هذه البروتوكوالت: ل لتشغيل الشبابعم
 
 

http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=72
http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=72
http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=72
http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=72
http://www.xournal.com/academic-journal-of-veterinary-science/info/editorial-board
http://www.xournal.com/academic-journal-of-veterinary-science/info/editorial-board
http://www.academicjournals.org/journal/AJAR/editors
http://academiaresearch.org/SRR/Editorial%20Board.htm
http://www.bluepenjournals.org/ijaar/editorial-board.php
http://www.lrrd.org/
http://www.angelfire.com/journal2/jaar/
http://www.epsaegypt.com/
http://www.zsp.org.pk/
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 :توكوالت بحثية دوليةوأ( بر
 -ومشروعات تعاون دولى كما يلى: توكوالتوثمانية بر توقيعساهم فى 

 
 وهدانأساهم فى توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجامعة وسدط الصدين بواليدة  (1

 مالحااةالبحثااى المشااترك لزراعااة األرز بالمياااه ال المشااروعلتنفيددذ  بالصددين الشددعبية
ر ، وقد صدر قرامن الجانب المصرى والجانب الصينى  مليون جنيه 6 بتمويل قدره 

 . م 3/7/2018والمتد حتى   26/6/2018( بتارخ 166مجلس الجامعة رقم )
رئدديس الجامعددة لتوقيددع  أ.د/ السدديد يوسددف القاضددىعضددو وفددد جامعددة بنهددا برئاسددة  (2

كذلك لحضور "المنتدى و  -كوالت تعاون بين جامعة بنها وستة جامعات صينية"بروتو
اث المشتركة بين جامعتى بنها ووسدط الصدين والدذى عقدد فدى المصرى لالبح-الصينى

وقاد تام القااء م )2016ديسدمبر  20-11جامعة وسط الصين الزراعية فى الفترة مدن 
 (.تسعة مشروعات بحثية من كلية الزراعة جامعة بنها

قددددام بتوقيددددع بروتوكددددول بددددين الكليددددة واكاديميددددة البحددددث العلمددددى والتكنولوجيددددا فددددى  (3
جيدة للتعاون فى تنفيذ مبادرة توفير المياه فى الزراعة: تطدورات تكنولو 13/2/2016

 لالدارة المستدامة لمصادر المياة المحدودة فى منطقة البحر األبيض المتوسط.
4) (Business Development Service) عمدل دائدم بالكليدة للتددريب علدى  كمقر

ريددادة األعمددال الزراعيددة وهددو األول مددن نوعدده فددى شددرق ووسددط الدددلتا ومقددره كليددة 
م والتددى تددم اعتمادهددا بحضددور معددالى 2015فبرايددر  26الزراعددة بمشددتهر وذلددك فددى 

  األستاذ الدكتور رئيس الجامعة.(

هدا ومنظمدة العمدل الدوليدة امعة بنج –بين كلية الزراعة بمشتهر  ساهم فى اقامة تعاون (5
    BDS وقام بتوقيع بروتوكول النشاء وحدة خدمات تطوير األعمال الزراعية

وقدام  ومنظماة العمال الدولياةامعدة بنهدا ج –ساهم فى اقامة تعداون بدين كليدة الزراعدة  (6
وانشدداء  –بتوقيددع بروتوكددول لتدددريب خريجددى الكليددة علددى ريددادة األعمددال الزراعيددة 

من منظمة العمدل  ألف جنيه 160 بدعم قدرهضر على مساحة فدان صوبة لزراعة الخ
لتدريب الخريجين علدى المشدروعات الزراعيدة والزراعدة فدى الصدوب  وذلك ، الدولية

م والتددى تددم اعتمادهددا بحضددور معددالى األسددتاذ 2015فبرايددر  26المحميددة وذلددك فددى 
 الدكتور/ على شمس الدين رئيس الجامعة.

عدداون بددين كليددة الزراعددة بمشددتهر ومركددز األبحدداث الصددينى توكددول توقددام بتوقيددع بر (7
م  4/11/2015بالصدين فدى  –االفريقى المشترك باألكاديميدة الصدينية للعلدوم أوهدان 

 للتعاون فى المجال البحثى وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطالب بين الجانبين.
ب مددع كليددة الطدد بالتعدداون جامعااة أوهااايو بأمريكاااسدداهم فددى توقيددع مددذكرة تفدداهم مددع   (8

جدال البيطرى بمشتهر وكليتى الزراعة والطب البيطرى بجامعة أوهايو للتعاون فى الم
 .2015عام  البحثى وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطالب بين الجانبين

ساهم )كباحث رئيسدى( فدى توقيدع بروتوكدول تعداون دوليدة لمشدروع بحثدى بدين كليدة   (9
ومددن المركددز  (AECI)ألسددبانية للتعدداون الدددولى جامعددة بنهددا و الهيئددة ا –الزراعددة 

 (CIHEAM)الدددولي للدراسددات الزراعيددة لدددول البحددر األبدديض المتوسددط بأسددبانيا 
 م.  تحددددددت عندددددددوان:2009اكتددددددوبر  –م 2007خددددددالل الفتددددددرة مددددددن ندددددددوفمبر 

"Sustainable production of rabbit meat "Evaluation and 
genetic improvement of Spanish-Egyptian rabbit lines"  ،قددو 

 م.2009-2006خالل الفترة من  البحث تم تنفيذ
بدين كليدة مشدروع بحثدى لدولدى فدى توقيدع بروتوكدول تعداون )كباحث رئيسدى( ساهم   (10

ومركدز التعداون للتنميدة  (AECI)الهيئدة األسدبانية الدوليدة  جامعة بنهدا و –الزراعة 
 Production of purebred and" بجامعددة فالنسدديا بأسددبانيا تحددت عنددوان:
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crossbred parents of rabbits to be distributed to the small 
breeders in the middle and east of Delta"  ،البحدث تنفيدذتدم  قددو 

 .م 2006-2003خالل الفترة من 

 
 

 :لتنمية المجتمع محلية خدميةتوكوالت وب( بر
 

 -ا يلى:كم دولية ومحلية تنموية وبحثيةات ومشروع لتوكووبر احدى عشر توقيعساهم فى 
م 2/9/2018فى  والمركز العربى للنانوتكنولوجىقام بتوقيع بروتوكول بين الكلية  (1

 شاركةتدريب الطالب والماألبحاث العلمية ورعاية الطالب الموهوبين وللتعاون فى 
 .الدراسات العليا فى الندوات والدورات وورش العمل لطالب

م 1/9/2018فى  والشركة الوطنية للزراعات المحميةوتوكول بين الكلية قام بتوقيع بر (2
 وتشغيل الخريجين بالشركة والمشاركة فىتدريب الطالب األبحاث وللتعاون فى 

 .الندوات والدورات وورش العمل للطالب
فدددى  وزارة الزراعدددة –ومعهدددد بحدددوث البسددداتين قدددام بتوقيدددع بروتوكدددول بدددين الكليدددة  (3

تدريب الطالب على تنسيق الحدائق وعمل دراسات ميدانية ون فى للتعا م 1/7/2018
 .والتدريب على زراعة األنسجة والمشاركة فى المؤتمرات العلمية

فددى  وزارة الزراعددة –ومركددز بحددوث الصددحراء قددام بتوقيددع بروتوكددول بددين الكليددة  (4
استصدددالح واسدددتزراع األراضدددى الصدددحراوية للتعددداون فدددى تنفيدددذ  م 19/11/2017

برناامج استصااالح واسااتزراع لمغددرة مدع الريددف المصددرى ولتددريب طددالب "بدأرض ا
 الجدامعى " الجديد باللغة االنجليزية الدذى سديبدأ الدراسدة بده العداماألراضى الصحراوية

2018-2019. 
جامعدة بنهدا و  –( بتوقيدع بروتوكدول تعداون بدين كليدة الزراعدة كمادير للمشاروعقام ) (5

تمدع وذلدك لتمويدل مشدروع األراندب لقدرى كفدر مؤسسة بنك مصر لتنميدة وخدمدة المج
محافظدة القليوبيدة وقدد اعتمدد توقيدع البروتوكدول  –علوان و كفر حسن وميدت عاصدم 

 م.12/6/2017رئيس الجامعة فى  السيد يوسف القاضى /معالى األستاذ الدكتور 
يئده و لبابروتوكول تعاون مشترك  بين االتحاد العربدي للتنميده المسدتدامه و  قام بتوقيع (6

يد لتحقيدق التنميده االقتصداديه و ترشد 2016كلية الزراعه بمشتهر خالل شدهر فبرايدر 
 استهالك الموارد الطبيعية.

جامعدة بنهدا و  –( بتوقيدع بروتوكدول تعداون بدين كليدة الزراعدة كمادير للمشاروعقام ) (7
مركز كفر شدكر  –مؤسسة صناع الحياة وذلك لتمويل مشروع األرانب لقرية البقاشين 

سددتاذ محافظددة القليوبيددة لدددعم المددرأة المعيلددة والتددى تددم اعتمادهددا بحضددور معددالى األ -
الدددكتور/ جمددال اسددماعيل نائددب رئدديس الجامعددة لشددئون البيئددة وخدمددة المجتمددع فددى 

 م .1/8/2016
 –لزراعة اتوقيع بروتوكول تعاون بين كلية الطب البيطرى و  كلية قام بالمساهمة فى  (8

النتاج وذلك لتمويل مشروع ا نك مصر لتنمية وخدمة المجتمعجامعة بنها و مؤسسة ب
محافظة القليوبيدة والتدى تدم اعتمادهدا بحضدور  –المكثف لطائر السمان  بقرية المنزلة 

 م .19/10/2015معالى األستاذ الدكتور/ على شمس الدين رئيس الجامعة فى 
جامعدة بنهدا و  –ة ( بتوقيدع بروتوكدول تعداون بدين كليدة الزراعدكمادير للمشاروعقام ) (9

مؤسسددة بنددك مصددر لتنميددة وخدمددة المجتمددع وذلددك لتمويددل مشددروع األرانددب لقريتددى 
محافظة القليوبية والتى تم اعتمادها بحضور معالى األستاذ الدكتور/  –مشتهر ونامول 

 م .19/10/2015على شمس الدين رئيس الجامعة فى 
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جامعدة  –ليدة الزراعدة (  بتوقيع بروتوكول تعداون بدين ككمدير للمشروعقام ) (10
تى بنها و مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع وذلك لتمويل مشروع األرانب لقري

محافظة القليوبية والتى تم اعتمادها من معالى األستاذ الدكتور/ على  –ترسا وقرقشندة 
 م .19/3/2014شمس الدين رئيس الجامعة فى 

جامعدة  –بدين كليدة الزراعدة  توقيدع بروتوكدول تعداونب( كمدير للمشروع)قام  (11
ة لتمويل مشدروع األراندب لقريدوذلك مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع  بنها و

ألسدتاذ الددكتور / مدن معدالى ا البروتوكدول تم اعتمداد محافظة القليوبية و –ميت كنانة 
 م .2/7/2012على شمس الدين رئيس الجامعة فى 

 
 
 

 :ريجينواقامة حفالت الخ رعاية الشبابوعشرون.. المشاركة فى أنشطة  خمسة
يدددددوم الخمددددديس الموافدددددق  2018-2017اقامدددددة حفدددددل الخدددددريجين للعدددددام الجدددددامعى  -1

م بحضور أولياء األمور والخدريجيين مدن الددفعات السدابقة والشدركات 10/5/2018
 المتخصصة فى القطاع الزراعى.

 كليددة الزراعددةلألنشددطة الطالبيددة التددى عقدددت ب 39رئدديس عددام الدددورة الزراعيددة رقددم  -2
فبراير  8-5جامعة بنها ألول مرة فى تاريخ الدورة وذلك خالل الفترة من  –بمشتهر 
طالددب وطالبددة مددن كليددات الزراعددة  750م وقددد شددارك فددى الدددورة أكثددر مددن 2017

 جامعة ومعهد زراعى بجمهورية مصر العربية. 14المصرية بمشاركة 
يدددددوم الخمددددديس الموافدددددق  2017-2016اقامدددددة حفدددددل الخدددددريجين للعدددددام الجدددددامعى  -3

م بحضور أولياء األمور والخدريجيين مدن الددفعات السدابقة والشدركات 20/4/2017
 المتخصصة فى القطاع الزراعى.

لعدام لرعاية كافة األنشطة الطالبية وقد حصل على شهادة تقدير فى األنشدطة الطالبيدة  -4
 م.2017-2016الجامعى 

أبريدل  27يدوم األربعداء الموافدق  2016-2015اقامة حفل الخريجين للعدام الجدامعى  -5
م بحضدددور أوليددداء األمدددور والخدددريجيين مدددن الددددفعات السدددابقة والشدددركات 2016

 المتخصصة فى القطاع الزراعى.
لعدام لرعاية كافة األنشطة الطالبية وقد حصل على شهادة تقدير فى األنشدطة الطالبيدة  -6

 م.2016-2015الجامعى 
م 23/4/2015ربعدداء يددوم األ 2015-2014 اقامددة حفددل الخددريجين للعددام الجددامعى -7

بحضور أولياء األمور والخريجيين من الددفعات السدابقة والشدركات المتخصصدة فدى 
 القطاع الزراعى.

لعدام لرعاية كافة األنشطة الطالبية وقد حصل على شهادة تقدير فى األنشدطة الطالبيدة  -8
 م.2015-2014الجامعى 

ات شروعبكالوريوس والدراسات العليا فى المقام بمشاركة طالب الكلية من مرحلتى ال -9
كة مشارالتنموية )مشروع األرانب بقرى محافظة القليوبية( واسناد اليهم أنشطة ال

ور المجتمعية ونشر ثقافة العمل فى مجموعات بين أفراد المجتمع ونقل أهمية د
 الجامعة فى مساندة المجتمع المدنى.

ن معات أخرى فى زيارات عديدة للكلية استقبل العديد من رحالت طالبية من جام -10
غرس أجل تبادل الثقافات الفكرية وملتقى الشباب بين طالب الجامعات المصرية و

 الهوية المصرية لدى الشباب .
الحضور بركة قام بتنظم العديد من الرحالت العلمية والترفيهية للطالب بالكلية والمشا -11

 فى تلك الرحالت.
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 م.2013-2012نوى الخريجين للعام الجامعى شارك بفاعلية فى الحفل الس -12
 م.2012-2011على شهادة تقدير فى األنشطة الطالبية للعام الجامعى  حصل -13

 
 

 :لكليةلتطوير البنية التحتية ءات وشااالنالمساهمة فى وعشرون..  ستة
نويا ويعدد أول طن سدمك سد 200-150مشروع المزرعة السمكية النتاج من  نشاءا -1

عدام  نتداج السدمكي المكثدف فدي الددلتا والجامعدات المصدريةمشروع من نوعده لإل
 .م2018 – 2017

صدددوب زراعيدددة جديددددة تعمدددل بنظدددام  3 نشددداء مركدددز للصدددوب المحميدددة يضدددما -2
ة الدى الهيدروبونك وبنظام توفير المياة من خالل دورة المياة من المزرعة السمكي

 .م2018 -2017عام  الصوب والعكس
 .م2018-2017عام  سم علوم األراضي والمياهإنشاء صوبة زراعية حديثة لق -3
م علددى شددراء 26/12/2017( بتدداريخ 158موافقددة مجلددس الجامعددة الجلسددة رقددم ) -4

سدهم التدى تقدوم  18.5قيراط و  11فدان و  146أرض كلية الزراعة ومساحتها 
علددى بندداءا  وذلددكم 1911لألوقدداف منددذ عددام  المصددريةباسددتئجارها مددن الهيئددة 

 أ.د/ عميد كلية الزراعة بمشتهر. المذكرة المقدمة من
 ضدىافتتاح مبنى الهندسة الزراعيدة الجديدد ويضدم ثالثدة أدوار علويدة و الددور األر -5

 .2016عام 
 يسديةالرئ افتتاح مبنى الكيمياء واألراضى بالكلية مكون من ستة طوابق وبده المكتبدة -6

 .م2016عام 
 فدةفدى المجداالت المختل افتتاح مجمع المعامل البحثية ويضم ثمانية معامل تخصصية -7

 .م2016عام 
 م.2015افتتاح مبنى االنتاج الحيوانى بعد اعادة ترميمه وتجديده عام  -8
 .2016افتتاح مبنى مركز التنمية الشبابية بالكلية عام  -9

 م.2016اعادة ترميم وتشغيل الصوبة الزراعية لزراعة الفلفل الملون عام  -10
 م.2016راوال( عام اعادة ترميم وتشغيل صوبة زهور القطف )األ -11
 ألدف جنيده 160افتتاح صدوبة منظمدة العمدل الدوليدة )نظدام أسدبانى( بتكلفدة حدوالى  -12

 .م2015عام  من المنظمة( مويل)ت
 

 :وعشرون.. التقدير والتكريم سبعة
شاركة فى المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" ملتقديرا لشهادة تكريم من رئيس الجامعة  -1

 م.2019ام للمرحلة األلى والثانية ع

طالبية طة الشهادة تكريم من رئيس الجامعة تقديرا للمشاركة االيجابية والفعالة فى األنش -2
 م.2019-2018للعام الجامعى 

لذى عقد يوم ا م2018العلمى الرابع لجامعة بنها عام لتميز ا فى يومشهادة شكر وتقدير  -3
 .ى الدولىعلى المستوالجامعة  تصنيفرفع  عن دورى فى وذلك -م 12/8/2018

على مستوى  1.8مجلة العلوم الزراعية بمشتهر على معامل تأثير قدره  تحصلحديثا  -4
، ويعد هذا انجاز علمى متميز لكلية الزراعة بمشتهر  م(2017)تقرير عام  الوطن العربى

 جامعة بنها على المستوى االقليمى. -
http://arabimpactfactor.com/pages/report.php?date=2017. 

 السنوى لعلمىشهادة شكر وتقدير من عميد الكلية للجهد المبذول فى تنظيم واعداد المؤتمر ا -5
 2017مايو  3" المنعقد فى المشروعات القومية والتنمية الزراعيةللكلية تحت عنوان "

الجودة بالكلية  ة23-22ى تطوير اآلداء المستمر ودعم لوحدبالكلية وذلك لالستمرار ف
 لضمان جودة التعليم واالعتماد بها.

http://arabimpactfactor.com/pages/report.php?date=2017
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 39قم اعية رللتنظيم واالعداد الجيد للدورة الزرشهادة شكر وتقدير من عميد الكلية وذلك  -6
ها عة بنوالتى نظمتها كلية الزراعة جام لكليات الزراعة على مستوى الجامعات المصرية

 م. 2017فيراير  8-5خالل الفترة من فى حب مصر  رة تحت شعار "ألول م

لمبذول جهد اشهادة شكر وتقدير من عميد الكلية فى احتفالية اعتماد الكلية عن دورى فى ال -7
 الهيئة عتمادفى دعم وحدة الجودة بالكلية مما كان له األثر األكبر فى حصول الكلية على ا

 عتماد.القومية لضمان جودة التعليم واال

جهد ى الفعن دورى  يوم التميز العلمى للجامعةشهادة شكر وتقدير من رئيس الجامعة فى  -8
ه األثر لجامعة بنها لدعم وحدة الجودة بالكلية مما كان  –المبذول  بكلية الزراعة بمشتهر 

 .عتماداألكبر فى حصول الكلية على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واال

الخطة  للجهد المبذول فى متابعة أنشطة 2016عام كر وتقدير من رئيس الجامعة شهادة ش -9
ل ممثلى الكلية بالفريق المركزى للتخطيط ( من خال2022-2016االستراتيجية للجامعة )
 االستراتيجى للجامعة.

لعمل ارشة شهادة شكر وتقدير من االتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة لتنظيم و -10
براير جامعة بنها خالل شهر ف –بالسالمة والصحة المهنية بكلية الزراعة بمشتهر  للتوعية
 م.2016

لعمل ارشة شهادة شكر وتقدير من االتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة لتنظيم و -11
براير جامعة بنها خالل شهر ف –للتوعية بالسالمة والصحة المهنية بكلية الزراعة بمشتهر 

 م.2016

خدمة م وذلك ل8/10/2015شكر وتقدير من جمعية المهندسين الكويتية بتاريخ شهادة  -12
 الصرح العلمى واألكاديمى لدولة الكويت.

 ولىر الدللتميز فى مجال البحث العلمى والنششهادة شكر وتقدير من رئيس الجامعة  -13
ي عالمرفع التصنيف العالمى لجامعة بنها في الترتيب ال عن دورى فىم 2015خالل عام 
 لمجامعة على مستوى العا 100حيث دخلت الجامعة والول مرة ضمن أفضل ،  للجامعات

 .Q&Sفى التقييم البريطانى 

مسابقة أفضل مواقع أعضاء هيئة التدريس شهادة شكر وتقدير من رئيس الجامعة فى  -14
الموافق  بإحتفالية أقامتها الجامعة بقاعة اإلحتفاالت الكبرى بكلية التجارة وذلك يوم األربعاء

، ضمن تكريم من ساهموا في رفع تصنيف البوابة اإللكترونية للجامعة 2014/06/25
، الذي يقيس أنشطة المؤسسات التعليمية webometrics عالميا بالتصنيف األسباني 

على مستوى كلية الزراعة  كنت المرشح الوحيدعلى موقعها اإللكتروني حيث 
http://www.bu.edu.eg/BUNews/17201 . 

ورى الحصول على عدة شهادات شكر وتقدير من األستاذ الدكتور/ عميد الكلية عن د -15
ة الحيوي تقنيةفى المشاركة فى تنظيم مؤتمرات الكلية األول والثانى والثالث فى تطبيقات ال

 فى الزراعة.  

مى ب تسوري في استنباط ساللة مستحدثة من األرانشهادة تقدير من عميد الكلية عن د -16
جواء روف األظ" بالكلية والتي تتميز باإلنتاج المرتفع فضال عن تأقلمها مع مشتهر أرانب"

رانب الحارة في مصر والمنطقة العربية، وأيضا عن إدارتي لمشروع تحسين سالالت األ
ة لدول لدوليفالينسيا والهيئة ا بالكلية بالتعاون مع الجانب األسباني )متمثال في جامعة

 حوض البحر األبيض المتوسط(. 

 ..وهللا ولى التوفيق .
 محمود مغربى عراقى عامر كتور/دال  

 أستاذ تربية ووراثة الدواجن 

 امعة بنهاج –عميد كلية الزراعة و     

http://www.bu.edu.eg/BUNews/17201
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 للدكتورالسيرة الذاتية لخص م 

 محمود مغربى عراقى عامر 
 تربية ووراثة الدواجن أستاذ

 امعة بنهاج –وعميد كلية الزراعة  
 

 
 بالسيرة الذاتية المدونةاألنشطة جميع حصر بيان ب

 
عدد  نوع النشاط

 المشاركات

 المكان الفترة / العام

 -أسبانيا ـ ألمانيا –أمريكا    2019-1997 13 بالخارج المهام العلمية

 يجيريا....الخن -الصين 

تدريبية للتطوير الجامعي الدورات حضور ال
 واألعتماد األكاديمي

ة الزراعة روزا -اسكندرية  1992-2018 4

 لقاهرةا -بالدقى 

كلية الزراعة بمشتهر وجهات  2018-2004 38 المشاركة في اللجان العلمية واألكاديمية

 أخرى

التطوير الجامعي واألعتماد المشاركات في 
 األكاديمي وتنمية القدرات

 جهات متعددة 2005-2018 36

 اعة بمشتهركلية الزر 2018-2000 13 إعمال وحدة الجودةالمشاركات في 

المساهمة في تعديل ووضع اللوائح والبرامج 

 المستحدثة

 كلية الزراعة بمشتهر 2013-2018 7

ادارة  –كلية الزراعة بمشتهر  2018-2013 10 المساهمات في إعداد أو تطوير النظم االدارية

 الجامعة ببنها

ات مع الجامع التعاون الدوليوالبحثية  المشاريع
 والمنظمات الدولية

جامعة  –كلية الزراعة بمشتهر  2003-2018 17

 جهات متعددة –فالينسيا بأسبانيا 

مة المشاريع التنموية البحثية لخدالمشاركة فى 
 المجتمع

قرى محافظة  –كلية الزراعة  2012-2018 9

 جامعة القاهرة –القليوبية 

 عة بمشتهركلية الزرا 2012-2003 2 بالكلية من الحيوانات جديدة تباط سالالناست

 الدورات التدريبية ألعضاء هيئةالمشاركة في 
تنمية البيئة وخدمة التدريس والطالب و ل

 المجتمع

جهات  –كلية الزراعة بمشهر  2003-2018 146

 متعددة

يب ترتيب جامعة بنها في الترت رفعالمساهمة في 
 العالمي

 جامعة بنها 2018 7

 الشبكة العنكبوتية 2018-1999 300 المواقع االلكترونيةالمساهمة في 

كلية الزراعة بمشتهر وبالتعاون  2018-2000 27 على الرسائل شراف العلمىاالالمشاركة فى 

 مع االتحاد األوروبى

كلية الزراعة بمشتهر وجهات  2018-2004 26 العلميةفحص الرسائل المشاركة فى 

 أخرى

المشاركة فى االمتحانات التأهيلية لطلبة 
 الدكتوراه

 كلية الزراعة بمشهر 2004-2018 16

جهات متعددة داخل مصر  2018-2000 41 ةالمشاركة فى تحكيم أبحاث علمية محلية ودولي

 وخارجها

 جهات متعددة 2018-1993 58 حليادوليا وعالميا وم المنشورةالعلمية األبحاث 

 جهات متعددة Total citation 341 1993-2018ية العلم اتعدد االستشهاد

 جهات متعددة h-index 14 1993-2018 معدل تأثير البحوث المنشورة

Total Impact factor 11 1993-2018 جهات متعددة 
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عدد  نوع النشاط

 المشاركات

 المكان الفترة / العام

في المؤتمرات العالمية بأبحاث المشاركة 
 والدولية والمحلية

دول أجنبية وجهات محلية  1997-2018 16

 متعددة

 جامعة القاهرة 2018 2 كمتحدث مدعوالمشاركة في المؤتمرات 

 جهات متعددة 2018-2009 10 دولية مؤتمراترئاسة وتنظيم المشاركة في 

كلية الزراعة وجهات أخرى  2018-2012 10 الدولية المؤتمراتتنظيم المشاركة في 

 متعددة

 كلية الزراعة 2018-2014 52 مؤتمراترعاية ال

 جهات متعددة 2018-2000 20 الندواتفي المشاركة 

 جهات متعددة 2018-1997 19 الدولية والمحلية االشتراك في ورش العمل

الهيئات والجمعيات عضوية المشاركة في 
 العلمية

 جهات متعددة 2000-2018 9

 في تحكيمالتحرير واللجــــــان المشاركة في 
 المجالت العلمية

 جهات متعددة 2000-2018 14

 جهات متعددة 2018-2006 15 التقدير والتكريم

توقيع بروتوكوالت تعاون دولية المشاركة فى 
ومحلية للحصول على تمويل للمشاريع البحثية 

 والتنموية

 جهات خارجية وداخلية 2003-2018 15

 كلية الزراعة بمشتهر 2018-2003 13 المشاركة فى أنشطة رعاية الشباب

 كلية الزراعة بمشتهر 2018-2015 12 الكلية االنجازات االنشائية فى

   1331 *اجمالى المشاركات فى جميع األنشطة

 مشاركة. 1330* بلغ اجمالى األنشطة 

 

 م15/8/2019تحريرا فى: 

 محمود مغربى عراقى األستاذ الدكتور/ 

 الزراعة بمشتهر كليةعميد 

 


