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  السيرة الذاتية 
  لدكتور / أحمـد أبو اليزيد أحمد عبد الحافظ ا األستاذ  

            

  

  
  جامعة عين شمس  –دكتور بكلية الزراعة   أستاذ :الحاليةالوظيفة 

 والعضو المنتدب   رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكرو  

    )+٢٠٢(  ٣٧٤٩٥٧٧٣ - ٣٨٣٠٨٢٤٦: عمـــلتليفون 

  ) +٢٠٢( ٣٧٤٩٨٦٨٧ – ٣٨٣٠٨٢١٤ :فاكس

     ٠١١١٧٩٠٨٨٨٨ /  ٠١٢٢ ١٠٠٨٣١٧ :محمـــــــــــول

  ج م ع. –القاهــــرة ـــ١٩٦٧/   ٦/   ١٩ :الميالد ومحل  تاريخ

    –س يلوخلف نادى هليوب –بن منظور شارع إ ١٠ :اإلقامــــــــهمحل 
    القاهرة. –مصر الجديدة                                

  الحي  –شارع مركز الخدمات  – ١٧قطعة  :العمل وان مراســـالتعنــ
  ع.ج م   –الجيزة –أكتوبر   ٦مدينة  – الرابع                                     

                                       

    ويعول متزوج  :االجتماعيةالحالة 
   chairman@deltasugar.com/  abouelyazied@hotmail.com :الشخصي  يد االلكترونيالبر

 / http://www.ahmedabouelyazied.com  شخصي:الالموقع االلكتروني 

                                   http://www.ahmedabouelyazied.net /  

                                                

  : العلمية  المؤهالت - (أ) 

 ١٩٨٩( جامعة عين شمس – كلية الزراعة – بكالوريوس العلوم الزراعية .(  
 ١٩٩٤( جامعة عين شمس – الزراعة كلية – العلوم الزراعية ماچستير.(   
 ١٩٩٩( عين شمسجامعة  –  كلية الزراعة - العلوم الزراعيةفلسفة  راهدكتو.(   

 العلمي: التدرج  -  (ب) 

  ١٩٩٥/ ٣/ ٢١إلي  ١١/١٩٨٩/ ٥من   :        معيد         -
  ١٩٩٩/ ٤/ ٢٥إلي  ٢٢/٣/١٩٩٥من   : مساعدمدرس  -
  ٢٠٠٧/ ٧/ ٢٩إلي  ٢٦/٤/١٩٩٩من   :    مدرس         -
  ٢٠١٢/ ٩/ ٢٥إلي  ٣٠/٨/٢٠٠٧من   :  مساعد  أستاذ   -
  حتى تاريخة ٢٦/٩/٢٠١٢من   :     دكتورأستاذ  -

   

  

  

  

  ) ٢٦٧٠٦١٩٠١٠٠٨٩٦(   : رقم قومي  
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  توالها: التي  اإلدارية  الوظائف -(ت)

  بجامعة عين شمس   :أوالً 

 تار)'ة.ح�ى  ٢٠١٢م� �ل ة ال�راعة جامعة ع�� ش��  -اس�اذ د���ر �ق�� ال	�ات��  )١

 .٢٠١٦ح�ى  م٢٠١٤جامعة ع�� ش��  –�ل ة ال�راعة  –رئ � ف(ع ال'*(  )٢

ــ�)ة خالل الف�(ة    )الـ�=ر)� �اللـغة االن:ل��)ة(ل��8ـــــــــ7 الـعام ل5(نامج ا )٣ ــCـ	ة ال�راعة الع*ـــــــ شـــــــ

 م.٢٠١١ح�ى ٢٠٠٨

  –�ل ة ال�راعة   -ال�ا�عة ل�(�� ال=راســات واالســ�Hــارات ال�راF ة  ةالع*ــ�)  ال�راعةوح=ة   رئ � )٤

 .م١/١٢/٢٠٠٩ح�ى  ٢٠٠٨خالل الف�(ة م�  ،جامعة ع�� ش��

  م�   ب�=اءً جامعة ع�� شــــ�� إ –�Nل ة ال�راعة م=ی( م(�� ال=راســــات واالســــ�Hــــارات ال�راF ة  )٥

)5��S٢٠١٧/ إب()لح�ى  ٢٠٠٩/د.    

  بوزارة الزراعة وإستصالح األراضي  :ثانياً    

رئ � ق^اع ال'=مات ال�راF ة وال��ا�عة ب=ی�ان عام وزارة ال�راعة و]س�Zالح األراضي �الق(ار   )١
 . ٢٠١٦) ل�8ة  ٨٤١ال�زا̀ر رق� (

��ـــل^ات رئ � م:ل� إدارة صـــ8=وق ت�cـــ��    ٢٠١٦) ل�ـــ8ة ٨٨٤ف�ض �الق(ار ال�زارa رق� ( )٢
 األق^ان

 . ٢٠١٦) ل�8ة  �١١٣٠الق(ار ال�زا̀ر رق� ()  ADPع*� م:ل� أم8اء ب(نامج ال��8 ة ال�راF ة ( )٣
ــ(ف   )٤ ــيالعام  ال�Hــ ــالح األراضــ ــ�Zــ ــ�lن مk�N وز)( ال�راعة واســ �الق(ار   على ق^اع اله�lات وشــ

 ٢٠١٨مارس / ح�ى  ٢٠١٧م� ی8ای( /  ٢٠١٧ل�8ة  )٨٦ال�زارa رق� (
إلتcاد العام ل��8:ي ومZـــــ=رa الcاصـــــالت ال	�ـــــ�ان ة �الق(ار ال�زارa رق�  م:ل� إدارة اع*ـــــ�  )٥

 ٢٠١٨) ل�8ة ٣٩٨(

  وزارة التموين والتجارة الداخلية  :ثالثاً    

١(  aار ال�زار)ائ ة "�القqــ8اعات الغ ــة للZــ ــ(�ة القا�*ــ ــ� م:ل� إدارة الHــ ــ8ة    )١٧٩رق� (  ع*ــ ل�ــ

  ال=اخل ة.الZادر م� وز)( ال���)� وال�:ارة  ٢٠١٧

 ٢٠١٨ب=اSة م� مارس /  والع*� ال��8=ب م:ل� إدارة ش(�ة ال=ل�ا لل�N( رئ � )٢
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٣( .)Nًال ع� ش(�ة ال=ل�ا لل�sم� )Nع*� م:ل� إدارة ش(�ة الف��م لل� 

٤( .)Nة ال=ل�ا لل��)H� رئ � م:ل� إدارة ص8=وق ال�أم�� ال'اص �العامل�� 

٥(  )Nب�زارة ال���)� وال�:ارة ال=اخل ة. –ع*� ل:8ة ت=اول ال�   

   ً   جامعة أسيوط : رابعا

  �8ل�vث ت�cxچع*� م:ل� إدارة معه= دراسات و)Nا ص8اعة ال�  – zامعة أس��:� 

ً اللجان المختلفة عضوية التنفيذية واإلستشارية و عمالاألالمشاركة في  – ) ث (     ً  سابقا  على مستوى وحاليا
    الجامعة 

  :أو خارجهاوزارة الزراعة وإستصالح األراضي و             
  

  األمين المساعد بأمانة العمال والفالحين (باألمانة المركزية) لحزب مستقبل وطن  

  ٢٠١٣لمدينة زويل للعلوم والتكنولوچيا حتى عام   األمناءمجلس عضو. 

  " رئيس اللجنة الفنية لمجلس االعالم الريفي ً  "  سابقا

        األمم المتحدة  اليونيدو} منظمةلجنة الفنية الخاصة بمشروع مبادرة التجارة الخضراء بمنظمة عضو ا
  المكتب األقليمي بمصر. –}) UNIDOللتنمية الصناعية (

  والجديدة األراضي القديمةجنة التنسيقية العليا بالمشروع القومي لتطوير الري الحقلى في عضو اللا                 
ً "  بوزارة الزراعة واستصالح األراضي  "  سابقا

   كلية الزراعة –مجلس إدارة معهد الدراسات العليا والبحوث للزراعة في المناطق القاحلة عضو عضو                 
ً "  جامعة عين شمس –  " سابقا

  التابعة لجامعة الدول العربية ورئيس فريق الدراسة   الزراعية،بالمنظمة العربية للتنمية   –خبير زراعي
الخضروات                       القومية األقليمية " المواصفات العربية اإلسترشادية الموحدة لمحاصيل 

 الطازجة" 
 

 جامعة عن شمس. –عضو باللجنة التنفيذية لمؤتمرات بحوث التنمية الزراعية بكلية الزراعة  

  رونكوعضو اللجنة االستشارية " الفريق المصري األمريكي بالهيئة العلمية) RONCO(  المشرفة علي
) وذلك بوزارة  USAIDاألمريكية () استخدام ونقل التكنولوجيا التابع لهيئة المعونة ATUTمشروع ( 

   ٢٦٣ –٠٢٤مشروع رقم  -ع م  بـ جالزراعة واستصالح األراضي 

   عضو مشارك بعديد من المشروعات البحثية والقومية الممولة من صندوق العلوم والتنمية والتكنولوچيا
 ووزارة التعليم العالي والمجالس اإلقليمية للبحوث واالرشاد الزراعي بوزارة الزراعة. 

  عضو مؤسس بوحدة توكيد الجودة)QAU(  يد جامعة عين شمس التابع لمشروع توك  –بكلية الزراعة
 الجودة بوزارة التعليم العالي ومقرر اللجنة النوعية الخاصة بالتقييم اإلداري بالكلية.

  جامعة عين شمس.  –عضو اللجنة التنسيقية للمزارع بكلية الزراعة 

  اإلرشادية] بكلية [القوافلو   التوظيف] [مكتب عضو اللجنة التنفيذية لقطاع البيئة وخدمة المجتمع  
 جامعة عين شمس. –الزراعة 
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  لبرامج البستنة والتشجير بالمناطق   (بالشارقة) خبير مدرب بمؤسسة چيتراك للتدريب بدولة اآلمارات
 الحضرية 

 العلمي الزراعي لشركة القاهرة لألسمدة والصناعات الكيماوية بـ ج م ع  اإلستشاري " ً  "   سابقا

   اإلستشاري العلمي الزراعي لشركة المتحدون للتنمية الزراعية بـ ج م ع " ً  "  سابقا

 ٢٠٠٠حتى    ١٩٩٢"القاهرة للصناعات الغذائية" من  مساعد اإلستشاري الزراعي لشركة هاينز 

   "ساهم في إعداد الدراسات التأسيسية والتنفيذية لمشروع مجمع األسمدة لمجموعة شركات "سما الحريبي
 بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية  

     ُمَقيم خارجي للبرامج التدريبية الزراعية والخاصة بقسم الخضر بكليات الزراعة 

  ٢٠١٦عضو اللجنة التنسيقية لألسمدة بوزارة الزراعة بداية من يونيو    

 " سابقاً عضو اللجنة العامة لتسويق تجارة القطن بالداخل" 

  " عضو لجنة اختيار القيادات بالوزارة " ً  "  "  سابقا

  الحاصالت الزراعية " تقاويعضو لجنة ً  "  سابقا

 " سابقاً عضو لجنة تسجيل أصناف الحاصالت الزراعية " 

  " عضو لجنة التنمية المستدامة " ً  " " سابقا

   بمعهد بحوث االراضى والمياه " –عضو لجنة المخصبات الزراعية ً  "   سابقا

  بالوزارة "عضو لجنة المبيدات الرئيسية ً   " سابقا

 " سابقاً عضو اللجنة اإلستشارية للمدارس الحقلية " 

  " عضو لجان مجلس القطن واآللياف والمحاصيل الزيتية " ً  " " سابقا

 للحاصالت الزراعية " عضو المجلس التصديري ً  " سابقا

 "سابقاً عضو لجنة اعمال الحجر الزراعي " 

 " رئيس لجنة توفير تقاوي بذرة القطن ً  " سابقا

  "سابقاً عضو لجنة حقوق المربي " 

  البحوث الزراعية " الفكرية بمركزعضو لجنة حقوق الملكية ً  " سابقا

   " عضو لجنة التنمية الريفية " ً  " " سابقا

  قرية البيضا "–المطار  –عضو لجنة الرقابة على الصادرات والواردات ً  " سابقا

 " سابقاً عضو لجنة بيع الحقول األرشادية " 

 " سابقاً عضو لجنة الصحة والصحة النباتية " 

 " سابقاً عضو لجنة تنظيم صادرات البطاطس " 
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  بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عضو مجلس إدارة هيئة الطاقة والمحطات المائية" ً  " سابقا

   عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لإلصالح الزراعي 

   ٢٠٣٠وحدة تنسيق ومتابعة إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر  عضو 

  الحيوانية (المجترات)عضو مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة 

 " سابقاً عضو لجنة مجلس المحاصيل السكرية  "  

  : تعديل وتطوير اللوائح ومشروعات التطوير، والمساهمة في إنشاء المعاملساهم في – ج)(

مركز  إنشاء وتطوير مزارع نماذج الخضر بالكلية وكذلك ساهم فى إعداد وتأسيس  ساهم فىحيث   

كما ساهم  بالكلية، )وتقليل الفاقد (لمعامالت ما بعد الحصاد لمحاصيل الخضر وتخزينهامتخصص تداول 

(الزراعة  برنامج وأعد  –باللغة اإلنجليزية  فى إعداد البرنامج والالئحة الخاصة ببرنامج التعليم

  .جامعة عين شمس –العضوية) بالكلية والذي يدرس بكلية الزراعة  

التي وجهت شهادات التقدير وخطابات الشكر ودروع التكريم    حاصل على عديد –) (ح      

  : لسيادته

  :مثل

     منح درع التكريم من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصرية من وزير الزراعة
 واستصالح األراضي  

    الفاو" منظمة منح درع التكريم من"FAO  بيوم  من وزير الزراعة واستصالح األراضي
واستصالح لألمم المتحدة ووزارة الزراعة  منظمة األغذية والزراعة  – ٢٠١٧األغذية العالمي 

 ) ٢٠١٧( األراضي

    ٢٠١٥كلية الزراعة جامعه عين شمس منح درع الشكر والتقدير من  

   المصرية.وعديد من الهيئات والجامعات 
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  :فيهاوالجمعيات المحلية والدولية المشارك قائمة بالهيئات  –  (خ)

  :الهيئات والجمعيات المحلية  -أوالً 
 ومZ=رa الcاصالت ال	��ان ة. ع*� االتcاد العام ل��8:ي  .١
 ع*� ج�C ة فالحة ال	�ات�� ال�Z()ة.   .٢
 ع*� ج�C ة الv � اء ال�راF ة وح�اSة الl�5ة.   .٣
 ع*� ال:�C ة ال�Z()ة ل�^�)( ال�عl5ة وال�غل }.  .٤
 ع*� ال:�C ة ال�Z()ة لل�راعة الع*�)ة وال�cاف|ة على الl�5ة.  .٥
 ع*� ال:�C ة ال�Z()ة لل:�دة. .٦
 .)ج�C ة أهل ة(  l�5ة �اإلس8N=ر)ةع*� ج�C ة أص=قاء ال  .٧
 ال�^5 ~ ة.  لل� N(و��xل�چ ا ال�Z()ة ال:�C ة ع*�  .٨
 ع*� م:ل� إدارة ج�C ة خ5(اء ال�N( ال�Z()ة.  .٩

  

  الدولية: الهيئات والجمعيات  - ثانياً         
  إن:ل�(ا.  -  ) ل8=اRHSع*� ال:�C ة ال�لv ة لل	�ات�� (  .١
  ). RASEلل�راعة ( ع*� ال:�C ة ال5()^ان ة ال�لv ة   .٢
 ). ASHSع*� ال:�C ة األم()N ة لعل�م ال	�ات�� (  .٣
  ). ISHSع*� ال:�C ة ال=ول ة لعل�م ال	�ات�� ( .٤
  ). ISOFARع*� ال:�C ة ال=ول ة ل	�cث ال�راعة الع*�)ة ( .٥
  ). AuSHS( ال	�ات�� ع*� ال:�C ة األس�(ال ة لعل�م  .٦
 ). ifsال=ول ة لألس�=ة (ع*� ال:�C ة  .٧

 

  : األبحاث العلمية المنشورة – )  د(  
  

وذلك بالمجالت والدوريات العلمية    بحثاً في مجال التخصص   إثنان وتسعون   )٩٢(بنشر  قام  
  والمحلى. على المستوى الدولى  

  

  : رسائل الماجستير والدكتوراة التي إشراف عليها  –)  ذ( 

اسس مدرسة علمية زراعية متخصصة في مجال الزراعة النظيفة وإستخدام التقنيات الزراعية الحديثة  
في العلوم    ستيرج ) رسالة ما٤٠(  أربعونعدد    علىاإلشراف  لزيادة وتحسين اإلنتاج الزراعي من خالل  

على  الزراعية   اإلشراف  وثالثون  عددوكذلك  دكتوراه٣٣(  ثالثة  رسالة  شمس    )  عين  بجامعة  وذلك 
  . )طنطا –المنصورة  –بنها  –(القاهرة  والجامعات األخرى 
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  :  مقالة)  –دراسة قومية   –دليل   –قائمة بالمؤلفات العلمية (كتاب –)  ز(   
    

- ٦٣٤٩-١٧-٩الترقيم الدولي  –  ٩١٦٧/٢٠١٢رقم اإليداع  –ج م ع    –جامعة عين شـمس   –  ..النباتلغة    .١

٩٧٨-٩٧٧. 

رقم  -ج م ع   -الناشـر مركز التعليم المفتوح بكلية الزراعة جامعة عين شـمس     ..الشــتالتالمشــاتل وإنتاج   .٢

  .)٩٧٧ - ٢٣٧ – ٣٠٨ – ٤(الترقم الدولي  ٢٠٠٧/  ١٧٦١٤اإليداع 

كلية   –الدراسـات واالسـتشـارات الزراعية  الناشـر مركز  ]الخضـرالحديثة في تسـميد محاصـيل    [التقنيات .٣

- ٩٧٧- ٠٤- ٦٩٩٨-٦الترقيم الدولي  –  ٩٣٥٢/٢٠١٢رقم اإليداع   -ج م ع  -جامعة عين شــمس   –الزراعة 

٩٧٨.. 

ارات  ] دليل قياسـات الجودة للحاصـالت البسـتانية الطازجة بعد الحصـاد[ .٤ تـش ات واإلـس ر مركز الدراـس الناـش

تصـالح األراضـي الزراعية بالتعاون مع إتحاد المصـدري جامعة   –ع  ج م  -المصـرية  ن بوزارة الزراعة وإـس
  . ٩٧٨-٩٧٧-٤٠٦٩٩٩-٧الترقيم الدولي  – ٩٣٥٣/٢٠١٢رقم اإليداع  –عين شمس 

   الزراعة المصرية في الثمانينيات والتسعينيات ومواجهة التحديات .٥

    ٩٧٨ -٩٧٧-٢٣٧-٣٩٣-٢ :الدولي الترقيم ٢٠١٥ / ٦٦٤٧رقم اإليداع 

  كلية الزراعة –جامعة عين شمس  –الناشر مركز الدراسات واإلستشارات الزراعية  

   سعاد الفالح المصري مدخل لتحقيق التنمية الزراعية بمصرإ .٦

    ٩٧٨ -٩٧٧-٢٣٧-٣٩٢-٥ :الدولي الترقيم ٢٠١٥/  ٤٧٦٥ اإليداع:رقم 

  كلية الزراعة –جامعة عين شمس  –الزراعية   الناشر مركز الدراسات واإلستشارات 

  .العربيةتعظيم اإلستفادة من المخلفات الزراعية النباتية بجمهورية مصر   .٧

    ٩٧٨ -٩٧٧-٢٣٧-٣٩١-٨ :الدولي الترقيم٢٠١٥/  ٤٨٤٩ اإليداع:رقم 

ــتانيةيا تخزين وتصــدير الحاصــالت  جتكنولو( .٨ عين  جامعة    –كلية الزراعة   –قســم البســاتين –)  البس

  شمس.

ــتانيةتخزين وتداول وتصـــدير الحاصـــالت  ( .٩ كلية   –قســم البســاتين -برنامج اإلنتاج النباتي    – )البسـ

  جامعة عين شمس. –الزراعة 

 .جامعة عين شمس –الزراعة  كلية –قسم البساتين – )فسيولوجيا الثمار( .١٠
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ــر "   ]واإلنتاج. الزراعة  .[البطاطس  الدليل المصــور .١١                     -ج م ع    –يو لإلعالن والخدمات فالناش

  ).٩٧٧ – ١٧ – ٢٥٥٢ – ١(الترقم الدولي  ٢٠٠٥/  ١٦١١٩رقم اإليداع 

 . العناصر الغذائية وبعض المشاكل المرضية وطرق عالجهاالدليل العلمي ألعراض نقص  .١٢

رقم اإليداع:   -أول وثاني    ـشمس إـصدارجامعة عين   –كلية الزراعة   ــــــ الناـشر  )الزراعية  (األجندة .١٣

ــع ٢٠٠١/    ١٨٢٩٠ ــوقــ ــمــ ــالــ بــ ــاً  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــيــ الــ ــنشــــــــور  ومــ ــوع  ــبــ ــطــ مــ  .

 ultureegypt.comwww.agricاالليكتروني:

  :  اآلتية  براءات اإلختراعصل على اح – )  س ( 

ا وزارة   "  ٢٦٤٢٩براءة إختراع رقم "  على  ـحاصـــــل    )أ ة البـحث العلمي والتكنولوچـي اديمـي إـك

وصـالح للزراعات العضـوية عن    سـماد فوسـفاتى صـديق للبيئهالدولة لشـئون البحث العلمي عن (

يز للمؤتمر العربي  والحاصـلة على درع التم )ية لصـخر الفوسـفاتچطريق إضـافات طبيعية وبيلو

ــتدامة   ــي والمياه من أجل التنمية الزراعية المسـ ــورة   -حول إدارة األراضـ كلية  –جامعة المنصـ

 ) تم تسجيل براءة االختراع كسماد فوسفاتى حيوى(  .الزراعة

ة البـحث العلمي والتكنولو  "  ٢٧١٢٤براءة إختراع رقم "  ـحاصـــــل على    )ب اديمـي ا وزارة جإـك ـي
إلنتاج األســمدة النيتروجينية والفوســفاتية عن طريق  عن (طريقةالدولة لشــئون البحث العلمي  

ن والتخصـــيب الحيوى للمواد العضـــوية وصـــخر الفوســـفات بميســـرات وإضـــافة عنصـــر البور
ــفور ومثبتات األزوت تم تســـــجيل براءة االختراع كســـــماد أزوتى  ( الحيوية)الالتكافلية    الفوســ

  )فوسفاتى حيوى

  :التى شاركت بها على المستوى القومى  المشاريع البحثية  –)  ش(  
اإلقليمي  الممول من المجلس    (معامالت ما بعد الحصاد)عضو الفريق البحثي لمشروع   .١

الزراعية  للدلتا لألبحاث  القومي  للمشروع  الحاصالت    والتابع  في  الفاقد  تقليل  بهدف 
 .الزراعية

]  اه الصرف الصحي المعالجة في الري[إعادة استخدام ميعضو الفريق البحثي لمشروع   .٢
العلمي   البحث  وأكاديمية  األراضي  واستصالح  الزراعة  وزارة  مع  بهدف  بالتعاون 

 . المعالجة اإلستغالل األمثل للمياه 

  (           عضو اللجنة االستشارية " الفريق المصري األمريكي بالهيئة العلمية األمريكية   .٣
)  ياچاستخدام ونقل التكنولو) (  ATUT) المشرفة علي مشروع (    RONCOرونكو  

دراسة قومية    – دليل    – قائمة بالمؤلفات العلمية (كتاب    –  ز) تابع    
 :   مقالة)  –
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األمريكية(   المعونة  لهيئة  واستصالح    USAIDالتابعة  الزراعة  بوزارة  وذلك   (
   . بهدف التحديث الزراعي ٢٦٣ – ٠٢٤مشروع رقم  -األراضي بـ  ج م ع   

المتخصصة   .٤ العلمية  اللجان  بفريق  مشارك  بعد    (الخاصةعضو  ما    الحصاد)بمعامالت 
األراضي   واستصالح  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  والتطوير  باإلرشاد  بهدف والخاصة 

 .تحسين اإلنتاجية لمحاصيل الخضر وتشجيع التصدير

بهدف إعادة هيكلة  جامعة عين شمس    –   الزراعة)(تطوير مكتبة كلية  عضو بمشروع   .٥
 . وتطوير وتنسيق المكتبة الزراعية

بمشروع   .٦ البحثي  بالفريق  باستخدام    [تقليلعضو  الزراعية  بالكيماويات  البيئي  التلوث 
باألراضي   الكيماوي  الري  للبحوث    الجديدة]تقنيات  اإلقليمية  المجالس  من  والممول 

وزارة الزراعة واستصالح األراضي ج.    –مركز البحوث الزراعية    –واإلرشاد الزراعي  
   .آمناج غذاء بهدف رفع اإلنتاجية وإنت م. ع

مياه الصرف الصحي المعالج وبعض المواد المقللة    [تأثيرعضو بالفريق البحثي بمشروع   .٧
ممول من قطاع خدمة المجتمع وتنمية    النباتات] بعض    علىالمزيلة لأليونات الضارة    أو

 . األمثل للمياه المعاد تدويرها ومعالجتها بهدف اإلستغاللجامعة عين شمس  –البيئة 

بالكلية والممول من وزارة التعليم    )]QAAP(الجودة واالعتماد    [ضمانعضو بمشروع   .٨
  .والوصل إلى كفاءة تدريبية عالية بالتعليم الزراعي الوعي بهدف رفع العالي 

التقليدية    التقليدية وغير الباحث المناوب لرئيس مشروع "تطبيق معامالت ما بعد الحصاد    .٩
لتقليل   التداول  ما وسلسلة  والطماطم"    تدهور  الكنتالوب  لثمار  الحصاد  من بعد    الممول 
    .الزراعيةلتشجيع تصدير الحاصالت  (STDF)التكنولوجية صندوق العلوم والتنمية  

  بالمساهمة في إعداد برامج التدريب اآلتية : قام  –)  ص( 

  تدريب مجموعات شبابية بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة
  )NTAللتدريب (باألكاديمية الوطنية  

ــين    نالزراعييوالموجهين    نالزراعييـقام ـبالمشــــارـكة فى ـتدرـيب ـعدـيد من الفنين والمهـندســ

وذلك بعديد من الجهات والتى منها وزارة الزراعة وإـستصـالح االراضـى   نالزراعييوالمرـشدين 

ــحراء بالجامعه االمريكية وإتحاد   ومدريات الزراعة والمركز القومى للبحوث ومركز تنمية الصــ

الجامعات العربية (المجلس العربى للدراســــات العليا والبحث العلمى ومشــــروع تثقيف االمومة  

  العربي.جمهورية مصر العربية والوطن  اخل  دوالطفوله بالريف المصرى) 
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  : العلمية التي شارك فيها العامة و المؤتمراتالمهام العلمية و –)  ض(           
  

 باالشتراك المؤتمرات    قام  من  العديد  رئيس    (مؤتمرفي حضور  فخامة  بحضور  الرئاسي  الشباب 

 .الجمهورية)

   الجمهورية رئيس  فخامة  بحضور  نجيب  محمد  بقاعدة  الزراعية  الصوب  مشروع    وكذلكافتتاح 

 . االنتخابات الرئاسية والتعديالت الدستورية في المشاركة الفعالة 

   وذلك بإلقاء   مؤتمر وورشة عمل على المستوى المحلى والدولىبأكثر من خمسون  قام باالشتراك

 .المؤتمراتللكلية والجامعة بهذة  البحوث وكذا كممثالً 

   الحديثة العلمية  التقنيات  على  لالطالع  العلمية  المهام  من  بعديد  الزراعة  (قام  مجال  والميكنة  فى 
 ) (AUSةالواليات المتحدة االمريكيوالتى منها  دول العالم  من  بالعديد    التقاوي)وإنتاج    –الزراعية  

  بالصينبمحطة االبحاث الكندية التابعة لوزارة الزراعة الكندية وكذلك    "كندا"دولة  وبجامعه أوهايو 
 :إليباإلضافة 

  

   إشتروبي مؤسسة  مع  بالتعاون  علمية  أسبانيازيارة  من    لدولة  الفترة   ٢٠١٨-٩-٧  :٩-٣خالل 

وميكنة زراعة   السكر،على أهم التقنيات الحديثة في مجال إنتاج وإستنباط تقاوي بذور بنجر    لإلطالع

 .وحصاد محصول بنجر السكر
  

   ١٧خالل الفترة من    السويد  –لدولة الدنمارك  هيلشوج    –زيارة علمية بالتعاون مع مؤسسة ماريبو -  

على أحدث التقنيات العلمية الحديثة في طرق تربية وإستنباط أصناف    لإلطالع  ٢٠١٨-٩-٢١  :٩

 . بنجر السكر
  

  خالل الفترة   لدولة المجرومؤسسة بيوسيد  ،فرنسالدولة زيارة علمية بالتعاون مع مؤسسة ديبرية
العل  ٢٠١٨-١٠-٢٧  :١٠-١٩من   التقنيات  أحدث  على  وإستنباطميلإلطالع  تربية  في  التقاوي    ة 

لإلطالع   فرنسا  -باريس    )ITB  تكنولوجيا بنجر السكرمعهد  (، ودعوة لزيارة  بنجر السكروميكنة  
 السكر. على أحد التقنيات في تكنولوجيا صناعة 

  

   خالل    لدولة هولنداومؤسسة كون    ،يكاچبل لدولة  فاندرهاف  زيارة علمية بالتعاون مع مؤسسة سيس
لإلطالع على أحدث التقنيات الحديثة في طرق تربية وإستنباط    ٢٠١٨-١٢-١٥  :١٢-١٠الفترة من  

 السكر. وميكنة محصول بنجر   السكر،وتكنولوجيا صناعة  –أصناف التقاوي 
  

   ــة ــس ــة ديلتش   KWSزيارة علمية بالتعاون مع مؤس ــس   :٢١  الفترة منخالل    لدولة ألمانياومؤس
ة    ٢٠١٩-١-٢٦ ات الحـديـث اوي    وطرقلإلطالع على التقنـي اج التـق ة في إنـت ة بنجر    –التربـي وميكـن

 .السكر
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  هذا باإلضافة إلى المهام والزيارات العلمية المتبادلة لنشر التكنولوجيا والتقنيات الزراعية
 )السعوديةحدة والمملكة العربية مارات العربية المتاالالحديثة ببعض الدول العربية ومنها (


