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 :يةالعلمالدرجات  ..اثاني

 الدرجة                                       السنة     

جمهورية  –جامعة الزقازيق  -تخصص )تربية الدواجن(  -دكتوراه الفلسفة  0666
لتقنية بجمهورية ألمانيا مع جامعة ميونيخ لمصر العربية باالشتراك 
 بعنوان: الديمقراطية )إشراف مشترك(

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). 

جامعة الزقازيق  -تخصص )تربية الدواجن(  -ماجستير في اإلنتاج الحيواني  0661
 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. 

زراعية )شعبة اإلنتاج الحيوانى( بتقدير عام جيد جدا في العلوم البكالوريوس  0689
 جمهورية مصر العربية –جامعة الزقازيق  -
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 :األكاديميالتدرج ..ثالثا

 الوظيفة المدة 

 1102اكتوبر 
 حتى اآلن

لمدة ثالث سنوات بالقرار  الجمهورى رقم جامعة بنها  -الزراعة كلية  عميد
محرم سنة  0فى  من رئيس الجمهورية الصادرم 1102لسنة  011

 م. 1102وبر اكت 11هـ الموافق  0209

 1100مارس 
اكتوبر  11حتى 

1102 

 جامعة بنها  -وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 1116مارس 
 نحتي اآل

جمهورية مصر  -جامعة بنها -أستاذ تربية ووراثة الدواجن بكلية الزراعة 
 العربية.

 –بنى وليد  –كلية الزراعة أكتوبر ب 1اإلعارة للعمل كأستاذ مساعد بجامعة  1111 -1119
ليبيا ، عن طريق التعاقد من خالل المجلس األعلى للجامعات المصرية 

 طبقا لالتفاقية الدولية بين البلدين.

 -جامعة الزقازيق  -بكلية الزراعة بمشتهر أستاذ مساعد تربية الدواجن  1112-1116
 جمهورية مصر العربية.

جمهورية  -جامعة الزقازيق -ية الزراعة بمشتهر بكل مدرس تربية الدواجن 0666-1112
 مصر العربية

جمهورية مصر  -جامعة الزقازيق  -مدرس مساعد بكلية الزراعة بمشتهر 0661-0666
 العربية

 –جامعة الزقازيق  -معيد بقسم اإلنتاج الحيوانى بكلية الزراعة بمشتهر   0661 -0689
 جمهورية مصر العربية

 

 :مهمة علمية بالخارج( 22)حضر  بالخارج علميةالمهام ال ..رابعا
 كلية الزراعة بمشتهر: نشرت بالجامعة عن الرابط التالى به أخبار 

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

8%A9 

 المهمة المكان الزمنية فترةال
11-20  

 6012ديسمبر 
جمهورية 

الصين 
 الشعبية

عضو وفد جامعة بنها لتوقيع بروتوكوالت تعاون بين جامعة بنها وستة 

المصرى لالبحاث -"المنتدى الصينىكذلك لحضور و  -صينية" جامعات

الذى عقد فى جامعة وسط و بين جامعتى بنها ووسط الصين المشتركة

)وقد تم القاء م 0212ديسمبر  02-11فى الفترة من الصين الزراعية 

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

أغسطس  4-2
6012 

عمان 
 األردن

رئيس الوفد المصرى لجامعة بنها ( ك121السفر الى األردن بالقرار رقم )

فى الشرق األوسط  العالى المنتدى العالمى للتعليم" فى تمثيل جامعة بنهال

ليم العالى باألردن معرض التجمع األول للتعحضور و –وشمال أفريقيا 

 "م0212 أغسطس 2-4 من الفترة فى
http://www.comm.bu.edu.eg/fcom/index.php/item/1417-2016-08-08-
19-02-20  

فبراير  62-64
6012 

سلطنة 
 عمان

المؤتمر اإلقليمي  حضور( ل1111ان بالقرار رقم )السفر الى سلطنة عم

لحفظ الموارد الوراثية الحيوانية "نحو االستخدام المستدام" نظمه مركز 

 04-02 خالل الفترة من عمان –النباتية  و الموارد الوراثية الحيوانية

 ، بجامعة السلطان قابوس، مسقط، "سلطنة عمان0212شباط/فبراير عام 

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
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/BUNews/20317
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
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https://oapgrc.gov.om/RCCA/Aims_and_scope.html 
اكتوبر   6-10
6012 

عضو وفد جامعة بنها المشارك فى المعرض الدولى للتعليم العالى فى  الكويت
 6-5قة مشرف بأرض المعارض فى الفترة من طالكويت الذى عقد فى من

 ذلك لجذب مزيد من الدارسين بجامعة بنها.و .1105اكتوبر 
سبتمبر  1-10

6012 
جامعة 

 –أوهايو 
 -مبس وكول

 أمريكا

جرا  ال( 008بالقرار رقم )السفر الى الواليات المتحدة األمريكية 
عالقات دولية مع جامعة أوهايو بأمريكا فى مجال العلوم الزراعية ، 

ث العلمى فى مصر من كة دولية لتطوير البحاابرام شرالمساهمة فى و
 Higher Education Partnership in Egyptخالل مشروع 

1/6/1118-
00/01/1118 

جامعة 
فالنسيا 

التكنولوجية 
 أسبانيا –

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

يونيو  01-00
1118 

ينة مد
 –فيرونا 

 ايطاليا

بايطاليا  –التاسع لعلوم األرانب الذى عقد فى مدينة فيرونا  العالمىالمؤتمر حضور 
 م.1118يونيو  00-01فى الفترة من 

جامعة بنى  6002-6002
 ليبيا –وليد 

بنى وليد  –أكتوبر بكلية الزراعة  1اإلعارة للعمل كأستاذ مساعد بجامعة 
قد من خالل المجلس األعلى للجامعات المصرية ليبيا ، عن طريق التعا –

 طبقا لالتفاقية الدولية بين البلدين.
12-64 

 م6002يناير 
مدينة 

Zaragoza 
 أسبانياب

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

عقدت بمعهد العلوم الزراعية لدول حوض البحر األبيض المتوسط والتي 
 ."Rabbit meat production systems"تحت عنوان: 

11-12 
أغسطس 

 م1992

جمهورية 
ألمانيا 

 الديمقراطية

كلية الزراعة  والذي أقيم في الدولي في علم تربية الحيوانحضور المقرر 
 :ةبجمهورية ألمانيا الديمقراطي Kielجامعة  –

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

 عنوان:تحت 

"Theory and Application of Variance Components 
Estimation in Animal Breeding 

 
12-10 1992 

ديسمبر  21الى 
 م1991

جمهورية 
ألمانيا 

 الديمقراطية

شترك لدراسة الدكتوراه بمعهد تربية الحيوان عضو بعثة االشراف الم
 .ألمانيا –للتقنية جامعة ميونخ  –بفاينشتيفن 

 

 :تدريبية للتطوير الجامعي واألعتماد األكاديميالدورات حضور ال ..خامسا

 

 اسم الدورة المكان  المدة

-فندق كونراد  10/2/1101
 القاهرة

  اتمعاييراالكاديمية العتماد الجامعال

-فندق كونراد  16/5/1109
 القاهرة

معايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالى "االصدار الثالث 
 "2016يوليو  -

جامعة  م1-2/4/6000
 مصر -اإلسكندرية

معهد العالى الحضور الدورة التدريبية التى نظمها 
تحت والتي عقدت بمقر المعهد باإلسكندرية للدراسات العليا 

https://oapgrc.gov.om/RCCA/Aims_and_scope.html


 2 

 :عنوان
“Molecular techniques in nucleic acids & 
proteins” 

 1يونيه إلى  01
 1990 أكتوبر

وزارة   -سيمارب 
 القاهرة -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)  .  

 
 

 :المشاركة في اللجان العلمية واألكاديمية ..سادسا
 حتى اآلن. 1102اكتوبر  18اعتبارا من  جامعة بنها –عميد كلية الزراعة  .0
 حتى اآلن. 1102اكتوبر  18عضو مجلس جامعة بنها اعتبارا من  .1
اكتوبر  18بجامعة بنها اعتبارا من  دريسأعضا  هيئة الت تعييناتعضو مجلس  .0

 حتى اآلن. 1102
عضو لجنة تطوير تعليم القطاع الزراعى المنبثقة عن المجلس األعلى للجامعات  .2

 حتى اآلن. 1102اكتوبر  18بوزارة التعليم العالى اعتبارا من 
اكتوبر  18عضو لجنة قطاع المعاهد الزراعية بوزارة التعليم العالى اعتبارا من  .5

 حتى اآلن. 1102
عضو اللجنة الدائمة لتعيين الوظائف القيادية بجامعة بنها لتعيين مدير عام الشئون  .9

 الطبية و أمين كلية التربية بدرجة مدير عام.
المنبثقة عن مجلس الجامعة  بالجامعة لتسيير برامج اللغة االنجليزيةاللجنة العليا  عضو .1

 حتى اآلن. 1102من اكتوبر 
 حتى اآلن. 1102معة للتعليم المفتوح من اكتوبر عضو مجلس الجا .8
حتى  1102اكتوبر  18رئيس اللجان المنبثقة عن مجلس كلية الزراعة اعتبارا من  .6

 اآلن.
بالكلية  البكالوريوسلطالب مرحلة اللغة االنجليزية ببرامج العلمية الدارة لجنة الرئيس  .01

وتعمل هذه اللغة االنجليزية ليا بوهي برامج متميزة مشتركة بين األقسام العلمية تدرس ك

برنامج التكنولوجيا الحيوية البرامج على تنمية موارد الكلية. وهذه البرامج هي: 

  برنامج سالمة الغذاء، وAgricultural Biotechnology Programالزراعية 
Food safety programبرنامج إدارة األعمال الزراعية، و Agribusiness 

Program . 
 1100-0-10لس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث خالل الفترة من عضو مج .00

 م.1102-01-11حتى 
جامعة بنها كوكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  –عضو مجلس كلية الزراعة  .01

 م.1102-01-11حتى  1100-0-10والبحوث خالل الفترة من 
لكلية لشئون لبنها كوكيل جامعة  -رئيس لجنة الدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة  .00

 م.1102-01-11حتى  1100-0-10الدراسات العليا والبحوث خالل الفترة من 
 م.1100-1101عضو لجنة شئون التعليم بالكلية فى العام الجامعى  .02
 م1101-1116عضو مجلس الكلية فى العام الجامعى  .05
 م.1101-1116عضو لجنة تنمية الموارد المالية للكلية خالل عام  .09
 م.1118-1111لجنة شئون التعليم بالكلية فى العام الجامعى عضو  .01
 م.1115-1112عضو لجنة شئون التعليم بالكلية فى العام الجامعى  .08
 .1119-1110عضو لجان تطوير المعامل بالقسم ومعامل الحاسب اآللى بالكلية  .06
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 .م1111عضو ومنسق قسم االنتاج الحيوانى بلجان الجودة وتحسين اآلدا  بالكلية  .11
-01-11حتى  1100 مارس عضو مجلس الدراسات العليا بجامعة بنها إعتبارا من .10

 .م1102
 م.1102-01-11حتى  1100 مارس عضو لجنة المكتبة بجامعة بنها إعتبارا من .11
جامعة بنها كلية الزراعة بإدارة وحدة ضمان الجودة واألعتماد رئيس مجلس نائب  .10

 .م1102اكتوبر  11وحتى  1101 إعتبارا من
 1100 مارس س لجنة الدراسات العليا بكلية الزراعة جامعة بنها إعتبارا منرئي .12

 .م1102اكتوبر  11  وحتى
 مارس رئيس لجنة العالقات العلمية والثقافية بكلية الزراعة جامعة بنها إعتبارا من .15

 .م1102اكتوبر  11  وحتى 1100
 11  وحتى 1100 مارسرئيس لجنة المكتبة بكلية الزراعة جامعة بنها إعتبارا من  .19

 .م1102اكتوبر 
 م1102-1100رئيس لجنة تطوير الئحة الدراسات العليا والبحوث بالكلية عام  .11
-01-11حتى  1100رئيس لجنة أخالقيات البحث العلمى اعتبارا من سبتمبر  .18

 .م1102
-01-11حتى  1100رئيس لجنة منسقى البوابة االلكترونية بالكلية اعتبارا من  .16

 .م1102
( للترقيات 20جنة العلمية الدائمة لألنتاج الحيواني )لجنة رقم المحكمين بالللجنة عضو  .01

م 1105-1100الدورة الحادية عشر  –وشغل وظائف األساتذة واألساتذة المساعدين 
 موجودة على الرابط التالى: – بالمجلس األعلى للجامعات المصرية

http://www.scu.eun.eg/wps/wcm/connect/1492b080406ebdfa
-07-91b9db9a31f91977/Committees+List+Final+29

2b080406ebdfa92013.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=149
1b9db9a31f91977 

( للترقيات 21جنة العلمية الدائمة لألنتاج الحيواني )لجنة رقم لجنة المحكمين باللعضو  .00
م 1106-1109الدورة الحادية عشر  –وشغل وظائف األساتذة واألساتذة المساعدين 

 موجودة على الرابط التالى: – بالمجلس األعلى للجامعات المصرية

http://www.scu.eun.eg/wps/wcm/connect/a6dea5004026ec5
-02-6a136e793f2d028f6/List+of+Comm+Final+19

a6dea5004026ec56a132017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=
6e793f2d028f6 

 
 

 للنهوض بالكلية:التطوير الجامعي واألعتماد األكاديمي المشاركات في  ..سابعا
 ، وقدم  1102اكتوبر  18لكلية اعتبارا من با الجودةرئيس مجلس ادراة وحدة ضمان  (0

 10/5/1109فى  ( الصادر052بالقرار رقم ) االعتماد المؤسسى على الكلية حصلت

 واالعتماد.من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 
-1109الخطة االستراتيجية لكلية الزراعة جامعة بنها للفترة من اعداد رئيس فريق  (1

 م.1111
-1109لكلية الزراعة جامعة بنها للفترة من  دراسة الذاتيةالرئيس فريق تحديث  (0

 م.1111
الخطة البحثية الخمسية المشتركة للكلية شارك كوكيل للكلية للدراسات العليا في تنفيذ  (2

م( لطالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والتي راعت في 1109 -1100)

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/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
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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محتواها تطبيقات التقنيات الحيوية والوراثية الحديثة في برامج األبحاث مع عقد ورش 

 عمل للتنسيق واألعداد بين األقسام المختلفة في وضع الخطة. 
-1101بنها للفترة من الخطة االستراتيجية لكلية الزراعة جامعة اعداد شارك في  (5

المنعقد ( لمجلس الكلية 010)رقم  والتى تمت الموافقة عليها فى الجلسةم 1109
 .م11/1/1100بتاريخ 

مين خيالل  (MLT)وجييا لللتكنو شارك فى مبادرات التعلييم المفتيوب بمعهيد ماساشيوتس (9

بنياءا  وذليك -شبكة االنترنت تحت شيعار "اتاحية اليتعلم لالنسيان فيى كيل مكيان بالعيالم" 

 م.11/0/1100( المنعقد بتاريخ 011على موافقة مجلس الكلية فى جلسته رقم ) 
ميين الممييول  CIQAP التطييوير المسييتمر والت هيييل لالعتميياد عمشييروسيياهم ميين خييالل  (1

 ةاألكاديمييالينظم بعض تطوير  في إدارة مشروعات التطوير بالمجلس األعلى للجامعات

 . والعلمية بالكلية
العداد لزيارة ماقبل تسليم مشروع التطوير المستمر والتاهيل لمل عالفريق شارك في  (8

ستمر والتاهيل لالعتماد ملالعتماد واالعداد لزيارة تسليم مخرجات مشروع التطوير ال

واالعداد لزيارة المراجعة الداخلية والدعم الفني للجنة المشكلة من مركز ضمان الجودة 

-1100عتماد الكلية خالل العام الجامعي تقدم اللل لزيارة المحاكاةبالجامعة واالعداد 

 م.1102

عدد نقاط شبكة النت الموجودة مع زيادة  تحديث الموقع االلكتروني للكليةشارك في  (6

 .تحسينهاوبالكلية 
 

التالية في التطوير الجامعي دورات الوحضور إقامة شارك في  (01
 :وتنمية المهارات واألعتماد األكاديمي

 

 اسم الدورة جهة المنظمةال السنة

الهيئة القومية  10/2/1101
لضمان جودة التعليم 
واالعتماد بفندق 

 كونراد

 المعاييراالكاديمية العتماد الجامعات

الهيئة القومية  16/5/1109
لضمان جودة التعليم 
واالعتماد بفندق 

 كونراد

معايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالى "االصدار الثالث 
 "2016وليو ي -

مركز  –جامعة بنها  1102-1109
 تنمية القدرات

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

 لطالب الدراسات العليا بكلية الزراعة بمشتهر.

اكتوبر  11
1102 

 

صندوق حساب 
 - البحوث العلمية

 جامعة بنها

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

1100 
 

مركز تنمية 
جامعة  -القدرات 

 بنها

التقويم الذاتى للمؤسسة بعنوان " اتالقا  محاضر
" ضمن دورة تنمية القدرات ألعضا  هيئة التعليمية

 نيهم.والتدريس ومعا

كلية الهندسة بشبرا  1101
 بنهاجامعة  -

التقويم الذاتى للمؤسسة بعنوان " اتالقا  محاضر
" ضمن دورة تنمية القدرات ألعضا  هيئة التعليمية

 التدريس ومعانيهم.
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مارس  19-16
1101 

الهيئة القومية 
لضمان جودة التعليم 

 واالعتماد

حضور الدورة التمهيدية للمراجعين الخارجيين لمؤسسات 
 1101مارس  16-19ن التعليم قبل الجامعى فى الفترة م

يونيه  12-15
1116 

 -كلية الزراعة 
 جامعة بنها

بعنوان "اعداد المراجعين الداخليين لبرنامج  حضور دورة
 الجودة واالعتماد "

يونيه  05-06
1118 

 –كلية الهندسة 
 جامعة القاهرة 

 Training of Trainers (TOT)حضور دورة 
ع مشروب  1118يونيه  06-05خالل الفترة من 

Pathways to Higher Education 

بعنوان "استخدام أجهزة العرض التعليمية  اتالقا  محاضر بنهابجامعة إدارة ال 1119مارس 
 "وصيانتها

كلية الزراعة  1115-1119
 بمشتهر جامعة بنها

مدربا على "استخدام أجهزة العرض و اتالقا  محاضر
 "  التعليمية وصيانتها

يونيه  06-10
1119 

 "  بعنوان "استخدام التكنولوجيا فى التدريس حضور دورة بنهابجامعة ة الإدار

يونيه  19-18
1119 

 "  بعنوان "تقييم التدريس حضور دورة بنهابجامعة إدارة ال

يوليه  0-9
1119 

"المفاهيم األساسية لتكنولوجيا بعنوان  حضور دورة بنهابجامعة إدارة ال
 المعلومات"

يونيه  8-00
1119 

 "نظام التشغيل ويندوز"بعنوان  حضور دورة بنهابجامعة ة الإدار

يونيه  01-06
1119 

 "  بعنوان "االتصال الفعال حضور دورة بنهابجامعة إدارة ال

يونيه  11-15
1119 

 " معالجة النصوص وورد"بعنوان  حضور دورة بنهابجامعة إدارة ال

05-01 
 1119أغسطس 

 "الجوانب القانونية"نوان بع حضور دورة ادراة الجامعة ببنها

سبتمبر  00-00
1119 

 "  بعنوان "إدارة البحث العلمي حضور دورة بنهابجامعة إدارة ال

يناير  1-2
1115 

 "التكاتخاذ القرارات وحل المش"بعنوان  حضور دورة بنهابجامعة إدارة ال

نوفمبر  10
1115 

 –كلية التربية 
 جامعة بنها

فى مجال تكنولوجيا  TOTتدريب المدربين  حضور دورة
 عرض وإنتاج المواد التعليمية

 
 إعمال وحدة الجودة:المشاركات في  ..ثامنا

فريق عمل وحدة الجودة في استكمال وثائق ومستندات معايير االعتماد للكلية من  معشارك 

 خالل تنفيذ األنشطة التالية:

حصلت الكلية  ، وقد اآلن حتىم  1102اكتوبر  18دة اعتبارا من قاد فريق وحدة الجو (0

م من الهيئة 10/5/1109فى  ( الصادر052بالقرار رقم ) على االعتماد المؤسسى

 القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
 تحديث مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة ومنسقي وفرق عمل معايير االعتمادقام ب (1

توفير مصادر للتمويل و الئحة  الداخلية والنظام المالي لوحدة ضمان الجودةلوضع  او

 .الذاتى للوحدة
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من  1102-1100اعداد واعتماد الدراسة الذاتية للكلية للعام االكاديمي المشاركة في  (0

 وضع منهجية اعداد الدراسة الذاتيةو تشكيل فريق العملو عمل لقاءات توعيةخالل 

 .المراجعة واالعتماد من مجلس الكليةو كتابة الدراسة الذاتيةو

 واالدارى للكلية.كل التنظيمي تحديث الهي (2
انشاء مكتب براءة  –)وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية استحداث وحدات جديدة  (5

انشاء مكتب التدريب على تطوير األعمال  – للطالب المتميزين االختراعات بالكلية

 ةوحدانشاء  – وحدة الصيانةانشاء  – بالتعاون مع منظمة العمل الدولية الزراعية

 .(ق األبحاث والمنتجات الزراعةتسوي

حقوق الملكية الفكرية وطباعتة وتوزيعة واعتماد دليل الميثاق االخالقي للكلية إعداد و (9

 العلمية. على االقسام

تعديل و متابعة مؤشرات ما تم تنفيذة من سياسات التعليم والتعلم والمشاركة المجتمعية (1

وضع واعتماد مع  1109-1100 الخطة االستراتيجية بما يتماشى مع خطة الجامعة

تحديث بيانات االمكانيات المادية و دليل استراتيجيات التعليم والتعلم والتسهيالت المادية

 .NORMSللتعليم 
 العلمية. اعداد دليل لوسائل االتصاالت المتاحة بالكلية وتوزيعة على االقسام (8

تحديث واستكمال لعلمية وا االقسامبتحديث واستكمال وثائق ملف المقرر واالنتهاء منه   (6

متابعة االبحاث العلمية المنشورة من رسائل طالب الدراسات العليا من خالل  وثائق

متابعة العلمية و على االقسام هاعة دليل الدراسات العليا وتوزيعاعتماد وطبو هدكتوراال

اداء طالب الدراسات العليا عن طريق تقرير المتابعة السنوي وحضورهم حلقات 

 .ش بالقسمالنقا
اعداد دليل لهيئة من خالل  هيئة التدريسأعضاء تحديث واستكمال وثائق  (01

عمل احصاءات ودراسة كيفية التعامل مع العجز والفائض من هيئة التدريس و التدريس

قياس مؤشرات اداء اعضاء هيئة و بنسب هيئة التدريس والهيئة المعاونة للطالب

 .دم التمييز بين هيئة التدريسوضع آليات لضمان العدالة وعو التدريس

 ألعضاء هيئة التدريس. ومتابعة االداءالجودة وضع خطة الستمرارية  (00

 

 :المستحدثةالبرامج وضع اللوائح وتعديل والمساهمة في  ..تاسعا
رئيس فريق لجنة استحداث واعداد برنامج ماجستير زراعة األراضى القاحلة تدرس  (0

للدراسات العليا لكى تلبى متطلبات سوق العمل و تواكب كليا باللغة االنجيليزية 
مشروع زراعة المليون ونصف فدان ، والتى وافق مجلس الكلية باعتماد البرنامج 

كما وافق مجلس الجامعة على ذلك  م06/2/1101( بتاريخ  215بالجلسة رقم )
 م.11/9/1101م والممتدة حتى 01/9/1101( بتاريخ 050بجلسته رقم )

تدرس ريق لجنة استحداث واعداد برنامج استصالح وزراعة األراضى القاحلة رئيس ف (1
باللغة االنجيليزية لمرحلة البكالوريوس لكى تلبى متطلبات سوق العمل لخريجى كليا 

ب مشروع زراعة المليون ونصف فدان ، والتى كليات الزراعة المصرية ولكى تواك
،  م01/5/1101( بتاريخ  211رقم ) وافق مجلس الكلية باعتماد البرنامج بالجلسة

 .م 01/1/1101( بتاريخ 051كما وافق مجلس الجامعة على ذلك بجلسته رقم )
جامعة بنها  –لجنة تطوير وتحديث الئحة الدراسات العليا بكلية الزراعة فريق رئيس  (0

بالقرار رقم  باعتمادهاصدر القرار الوزارى والتى  1105خالل العام الجامعى 
 .م11/1/1109اريخ ( بت1910)

بالكلية  البكالوريوسلطالب مرحلة اللغة االنجليزية ببرامج ثالثة عضو لجنة استحداث  (2

وتعمل هذه اللغة االنجليزية وهي برامج متميزة مشتركة بين األقسام العلمية تدرس كليا ب

برنامج التكنولوجيا الحيوية البرامج على تنمية موارد الكلية. وهذه البرامج هي: 
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  برنامج سالمة الغذاء، وAgricultural Biotechnology Programزراعية ال
Food safety programبرنامج إدارة األعمال الزراعية، و Agribusiness 

Program .  الصادر بتاريخ ( 0618)والتى أقرت بالقرار الوزارى رقم
-1102من العام الجامعى  بها ليبدأ قبول خريجى الثانوية العامة 01/9/1102

 م .1105
عضو لجنة تعديل الالئحة الداخلية المعتمدة للكلية )مرحلة البكالوريوس( والتى أقرت  (5

ليبدأ العمل بتلك التعديالت   5/5/1102الصادر بتاريخ  0008بالقرار الوزارى رقم 
 م .1105-1102عى اعتبارا من العام الجام

 

 

 :ةو تطوير النظم االداريالمساهمات في إعداد  ..عاشرا
ولمدة عام وذلك المداد الكلية  6012عام  TE-DATAال تعاقد مع شركة  بتجديدقام  (1

ألف جنيه(  220فاى )وقد وفر ذلك ما ال يقل عن  -بشبكة النت عن طريق خدمة الواى
مما كان له عظيم  –ميجا  10ميجا الى  6لتغطى كل أقسام الكلية وتزويد السرعة من 

لكلية وتزويد سرعة النت داخل الكلية وسمح ذلك لربط األثر فى استمرار ربط أقسام ا
السادة أعضا  هيئة التدريس فيما بينهم ومع العالم الخارجى ومع الطالب فى التواصل 

 العلمى ونقل المعلومات.

قام باعادة هيكلة الجهاز االدارى بالكلية للمرة الثانية منذ توليه عمادة الكلية واعداد  (6
وذلك لرفع مهارات الجهاز االدارى  6012اعتبارا من عام  دورات تدريبية للموظفين

مما ادى الى زيادة الكفا ة االنتاجية للموظفين مما ساهم بشكل كبير فى حصول الكلية 
 م.62/2/6012على االعتماد المؤسسى فى 

ولمدة عام وذلك المداد الكلية  2016عام  TE-DATAال تعاقد مع شركة  بتجديدقام  (2
 6فاى لتغطى كل أقسام الكلية وتزويد السرعة من  -طريق خدمة الواىبشبكة النت عن 

م و فى 62/2/6012مما كان له عظيم األثر فى اعتماد الكلية فى  –ميجا  10ميجا الى 
ربط الكلية وسرعة النت داخل الكلية وسمح ذلك لربط السادة أعضا  هيئة التدريس فيما 

 التواصل العلمى ونقل المعلومات. بينهم ومع العالم الخارجى ومع الطالب فى

اعتبارا من عام  لمدة عام قابل للتجديد TE-DATAال مع شركة جديد تعاقد  بابرامقام  (4
فاى )وقد وفر ذلك ما ال  -المداد الكلية بشبكة النت عن طريق خدمة الواى م وذلك6012

 10الى ميجا  6ألف جنيه( لتغطى كل أقسام الكلية وتزويد السرعة من  220يقل عن 
ربط الكلية وسرعة النت داخل الكلية وسمح ذلك فى مما كان له عظيم األثر  –ميجا 

لربط السادة أعضا  هيئة التدريس فيما بينهم ومع العالم الخارجى ومع الطالب فى 
 التواصل العلمى ونقل المعلومات.

عة بنها اعتبارا جام –لتطوير النظم االدارية بكلية الزراعة للكلية  اكعميد MISقاد فريق  (2
 م وحتى االن.6014اكتوبر  61من 

نبثق من المجلس األعلى الم MISساهم من خالل مشروع تطوير النظم اإلدارية  (2
جامعة بنها والخاص  –تطوير النظم االدارية بكلية الزراعة بمشتهر للجامعات فى 

 6012رس مابتطوير منظومة الدراسات العليا وأعضا  هيئة التدريس خالل الفترة من 
 وحتى اآلن.

في تحديث قواعد بيانات الدراسات  وحتى اآلن 1100مارس إعتبارا من قاد فريق عمل  (1
العليا وهيئة التدريس واستكمال وتحديث وضبط بيانات الجهاز االداري على قواعد 

 البيانات وتفعيل قواعد بيانات ادارة الجودة واالعتماد.
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م اعوحتى  1100مارس إعتبارا من جامعة بنها مكتبة كلية الزراعة ميكنة فريق منسق  (8

 ICTPفي مشروع المكتبة الرقمية الممول من الكلية إشتراك مكتبة ومن ثم  م1102

 .بنهاجامعة والمجلس األعلى للجامعات المصرية ب

البوابة  تزويدب م1102عام وحتى  1100مارس إعتبارا من  للبوابة عملالقاد فريق  (6

والهيئات المعاونة صة ب عضاء هيئة التدريس ابالمعلومات الخ األلكترونية بجامعة بنها

سيرة ذاتية شاملة وقائمة األبحاث المنشورة طوال الحياة العلمية للعضو ونسخة من 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 

 
 

 مع الجامعات والمنظمات الدولية التعاون الدوليو البحثية مشاريعال ..عشر احدى
 :والمحلية
 عة بنها وجامعة أوهان الصينية بالصين خالل حضور توقيع اتفاقية تعاون بين جام

جلسة المنتدى الصينى المصرى بحضور  السيد يوسف القاضىافتتاح معالى أ.د/ 

-11فى الفترة من رئيس جامعة وسط الصين وعدد كبير من الشخصيات والعلما  

مقدمة من كلية القاء تسعة مشروعات بحثية  قمتوقد م )0212ديسمبر  02

وقد تم التوافق على بين الجانب  بنها فى مجاالت علمية مختلفةالزراعة جامعة 

بلغ عدد قراء هذا الخبر  مشروعات بحثية للتعاون( 6الصينى والمصرى على 

المصدر موقع جامعة بنها  –قارئ  1102

http://www.bu.edu.eg/BUNews/20317 . 
  فى استقبال العديد من الوفود التى استقبلتها جامعة بنها خالل فترة حضر وشارك

عمادته للكلية وذلك البرام عدة اتفاقيات وتعاون دولى ومذكرات تفاهم فى مجال تبادل 
أعضا  هيئة التدريس والبحث العلمى والمنح وتبادل الطالب، من هذه الوفود الوفد 

ة متتالية ومتمثلة فى رؤسا  جامعات ، وعدة وفود صيني البريطانى لجامعة سارى
 و أوهان. وعمدا  كليات وأساتذة وطالب من جامعات بكين وهوازونج وشيان

  من خالل التعاون الدولى  تطبيقى احدى عشر مشروع بحثى الحصول على فىساهم
متميزة لتوفير موارد الجرا  بحوث علمية  والمحلية مع الجامعات والمنظمات الدولية

 .بيق فى المجتمعقابلة للتط

 المشروع                             المدة

"استنباط سالالت األرانب فى  بعنوانللمشروع البحثي  الرئيسيباحث ال 1119 -1110
 1119م وحتى أغسطس 1110مصر" خالل الفترة من مارس 

بالتعاون مع جامعة األسكندرية ومعهد بحوث األنتاج الحيواني بوزارة 
ومركز  (AECI)صرية والممول من الهيئة األسبانية الدولية الزراعة الم

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

وين ساللة مستحدثة بالخلط بين أرانب الجبلى ويهدف المشروع إلى تك
لتحسين صفات  ةاألسبانى المنتخب( V-line) ساللةو المصرى السيناوى 

 .األمومة

"إستمرارية إنتاج أرانب اللحم  بعنوانللمشروع البحثي  الرئيسيباحث ال 1116 -1119

http://www.bu.edu.eg/univ_info/portal_fac_team-agr.html
http://www.bu.edu.eg/BUNews/20317
http://www.bu.edu.eg/BUNews/20317
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مع  التقييم والتحسين الوراثى للسالالت المصرية واألسبانية" بالتعاون -
جامعة األسكندرية ومعهد بحوث اإلنتاج الحيواني بوزارة الزراعة 

ومن المركز  (AECI)والممول من الهيئة األسبانية للتعاون الدولى 
الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر األبيض المتوسط بأسبانيا 

(CIHEAM)  م.1116اكتوبر  –م 1111خالل الفترة من نوفمبر  
 تحت عنوان:

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

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

 .لناتجة بمصر" المستحدثة امشتهرأرانب وساللة "

المدير التنفيذى والباحث الرئيسى لمشروع "تنمية الثروة الحيوانية  1101-1100
 ةتاج األرانب المحسنة وراثيا بقريتكثيف تربية وإن -بالقرية المصرية" 

سة بالتعاون مع مؤس –بمحافظة القليوبية )نموذج تطبيقى(  ميت كنانة
 .بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع

المدير التنفيذى والباحث الرئيسى لمشروع "تنمية الثروة الحيوانية  1105 -1102
تكثيف تربية وإنتاج األرانب المحسنة وراثيا بقريتى  -بالقرية المصرية" 

بالتعاون مع  –ترسا وقرقشندة بمحافظة القليوبية )نموذج تطبيقى( 
 .سة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمعمؤس

 -1102ديسمبر 
 1109نوفمبر

مدير مشروع التطوير البحثى للتكنولوجيا الحيوية الزراعية من خالل 
الرقم الكودى للمشروع  -تحقيق التميز فى مجمع المعامل البحثية 

CEP2-026-BEN. 

المدير التنفيذى والباحث الرئيسى لمشروع "تنمية الثروة الحيوانية  1109 -1105
المحسنة وراثيا مشتهر تكثيف تربية وإنتاج أرانب  -بالقرية المصرية" 

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

تعاون مع منظمة العمل الدولية لتشغيل الشباب  دولى توقيع برتوكول 1105-1109
ن خالل م والمساهمة فى حل مشكلة البطالة بمحافظة القليوبية والمنوفية

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

"تحديث البنية التحتية للتكنولوجيا الحيوية فى وحدة  بعنوان مدير مشروع 1105-1109
السالمة الحيوية لتطبيقها على بعض المنتجات الحيوانية بمحافطة 

 .القليوبية"

ع مذكرة تفاهم لبروتوكول تعاون بين شركة فارماسيوتيكا للكيماويات توقي 1105-1109
وتهدف  10/00/1105واألجهزة وكلية الزراعه ـ جامعة بنها بتاريخ 

التفاقية على التعاون بين طرفى البروتوكول فى تقديم منتجات فعالة ا
 .فات زراعيةآلوامنه سوا  كمخصبات زراعية أو كمبيدات 

 بعنوان:دولى روع مدير مش 1109-1106
حفظ المياه في الزراعة: التطورات التكنولوجية لإلدارة المستدامة "

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

وة الحيوانية المدير التنفيذى والباحث الرئيسى لمشروع "تنمية الثر 1108 -1101
المحسنة وراثيا مشتهر تكثيف تربية وإنتاج أرانب  -بالقرية المصرية" 
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 كفر حسن وكفر علوان )مركز طوخ( وميت عاصم )مركز بنها(بقرى 
بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر  –بمحافظة القليوبية )نموذج تطبيقى( 

 .لتنمية وخدمة المجتمع

 *روابط هامة للتعاون الدولى:
 

 على الحيونات برامج للتحسين الوراثي تطبيقإجرا  هذه المشاريع تم الدعم ل ومن خالل
وذلك من خالل  ،في مصر والدواجن األرانبلغرض تحسين إنتاجية السالالت المحلية من 

من التقدم والحصول على مشروعات بحثية قومية تم تنفيذها بالتعاون مع األتحاد األوربي 
مع تطبيق التقنيات الحيوية للتلقيح  والدواجن لألرانبوراثي تطبيق برامج التحسين الخالل 

ج عن المشروعات البحثية نتالوراثة الجزيئية كما هو موضح بالسيرة الذاتية. االصطناعي و
والتقييم والتحسين الوراثى للسالالت  فى مصروالدواجن ستنباط سالالت األرانب ا الخاصة "

 ." المستمر المصرية واألسبانية
 بعض اإلنجازات منها:ا يلى وفيم

 
  عاليتتة االنتتتاج تحتتت ظتتروف الجتتو الحتتار الاستتتنباط ستتالالت مستتتحدثة متتن الحيوانتتات

 :مثل بمصر
 

عام " مشتهر أرانببالكلية تسمى "من األرانب استباط ساللة جديدة  (0
األسبانية  V-Lineبالخلط بين أرانب الجبلى السيناوى وأرانب ال  1119

ة فى البيئة المصرية والتى ثبت نجاحها بالريف المصرى لتالئم األجوا  الحار
 وفى معاهد األبحاث والجامعات المصرية ومن خالل المشروعات التنموية

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

  المنتشرة فى مصر كما هو موضح بالموقع التالي: األخرى القياسية
http://www.iamz.ciheam.org/medrabbit/docs/moshtohor.pdf  

    

على اعتماد  28/6/2027( بتاريخ 824هذا وقد وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )
والتى نشرت فى مجلد المؤتمر الدولى السادس النتاج ، " مشتهر أرانب"ساللة 

 (208-77بالصفحات ) األرانب فى المناطق الحارة والذى عقد فى جامعة أسيوط
( بتاريخ 252وافق مجلس الجامعة بجلسته رقم )كما . م2020عام 

 لحفظ حق الباحثين والكلية هااجراءات تسجيلاتخاذ على ذلك وم  10/7/2027
 والجامعة فى نشر ساللة "أرانب مشتهر".

 
الكلية نواة ومركز لبيع ستالالت األرانتب النقيتة المحستنة )مشتتهر بأصبح  (1

يلجتتأ إليهتتا كتتل متتن يرغتتب فتتى الحصتتول علتتى  -( V-line& الجبلتتي & 
ستالالت منتخبتة ونتادرة مثتتل األرانتب الجبلتى التتتى ال تتتوفر إال فتى كليتتة 

اإلنجتاز هتام فتى خدمتة المجتمتع بالدرجتة ويعتبر هذا  –الزراعة بمشتهر 
األولتتى والمراكتتز البحثيتتة والجامعتتات بصتتفة خاصتتة وكتتذلك المشتتروعات 

 الصغيرة.

 بنهاااااااااااااااااااا" دجااااااااااااااااااااج " تستتتتتتتتتتتتتتتتتتتمى استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنباط ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاللة (0
)http://www.elbalad.news/2782214( بتتتتتتالخلط بتتتتتتين دجتتتتتتاج  1101عتتتتتام

البتيض وجتودة انتتاج والتتى تتميتز بيض ودجتاج المنتتزة التذهبى اللجهورن األب

http://www.iamz.ciheam.org/medrabbit/docs/moshtohor.pdf
http://www.elbalad.news/2782214
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الحتتار فتتى  متتع ظتتروف الجتتوناستتب تت هتتىوالعاليتتة مقارنتتة بالستتالالت المحليتتة 
االكثتتار منهتتا ثبتتت نجاحهتتا بتتالريف المصتترى وجتتارى  قتتدالبيئتتة المصتترية و

ل بعتتد اجتترا  التحستتين التتوراثى لهتتا لمتتدة ثالثتتة أجيتتا  توزيعهتتا علتتى صتتغار المتتربينل

وقتتد دعمتتت الكليتتة انتتتاج هتتذه الستتاللة متتن ختتالل البحتتوث  ،بكليتتة الزراعتتة بمشتتتهر انتخابيتتة
المقدمتتتتة متتتتن الطالتتتتب / محمتتتتود مصتتتتطفى األطرونتتتتى المعيتتتتد بقستتتتم االنتتتتتاج الحيتتتتوانى 

http://www.lrrd.org/lrrd24/4/iraq24055.htm. 
 

على اعتماد  28/6/2027( بتاريخ 824هذا وقد وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )
( 2688التى نشرت فى البحث رقم )الساللة على اعتماد " دجاج بنهــا"ساللة 

. وقد م 2026عام  (671-645بالصفحات ) بالمجلة المصرية لعلوم الدواجن
على ذلك م  10/7/2027( بتاريخ 252وافق مجلس الجامعة بجلسته رقم )

لحفظ حق الباحثين والكلية والجامعة فى نشر  هاجراءات تسجيلباقى ااتخاذ و
 ساللة "دجاج بنها".

 
 

 تم نشرها في بحث  15في أكثر من  ةالبحثيالمشروعات  هتم نشر نتائج هذ
 نذكر منها:مجالت ومؤتمرات عالمية ودولية 

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. 
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://www.lrrd.org/lrrd24/4/iraq24055.htm
http://www.lrrd.org/lrrd24/4/iraq24055.htm
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
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
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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). 
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 

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

 
 

مشروعات ال)تطبيقات المجتمع المشاريع التنموية البحثية لخدمة  ..عشر اثنى
  :البحثية مجتمعيا(

مشروعات تنموية وبحثية لخدمة المجتمع كم هو موضح بالجدول  سبعةساهم فى 
 التالى:

 المشروع                             المدة

حتي  1118
 اآلن

المعروف بعنوان "الطرق المؤدية للتعليم  القومى فريق التدريب بالمشروععضو 
 العالي بالمجلس األعلي للجامعات":

"Pathways to Higher Education, Egypt" 
 –والذى يهدف الى تدريب طالب الجامعات وشباب الخريجين بجامعة بنها      

 "فورد". والمقام بكلية الهندسة جامعة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الدولية للتنمية
القيادة  -وقد تم التدريب فى المشروع على ما يلى: تقييم و ادرة المخاطر 

حل المشاكل وصنع القرار  –ادارة الضغوط  –مهارات التفاوض  –والحوكمة 
 –دراسات الجدوى االقتصادية  –مهارات االتصال   -المحاسبة لالدارة  –

دف نقل هذه المفاهيم الى التحليل االحصائى ، وذلك به – المشروعات الصغيرة
 شباب الخريجين وطالب الدراسات العليا لتنمية مهاراتهم.

تكثيف  -المدير التنفيذى لمشروع "تنمية الثروة الحيوانية بالقرية المصرية"  1100 -1101
)نموذج تربية وإنتاج األرانب المحسنة وراثيا بقرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية 

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

المدير التنفيذى والباحث الرئيسى لمشروع "تنمية الثروة الحيوانية بالقرية  1105 -1102
تكثيف تربية وإنتاج األرانب المحسنة وراثيا بقريتى ترسا وقرقشندة  -المصرية" 

ر لتنمية بالتعاون مع مؤسسة بنك مص – )نموذج تطبيقى(بمحافظة القليوبية 
 وخدمة المجتمع.

لجنة التقدم بمشاريع تنموية بمحافظة القليوبية بالتعاون مع منظمة العمل  رئيس 1100-1102
 الدولية لتفعيل بروتوكول العمل الموقع مع جامعة بنها والمنظمة

المدير التنفيذى والباحث الرئيسى لمشروع "تنمية الثروة الحيوانية بالقرية  1109 -1105
 مشتهرالمحسنة وراثيا بقريتى مشتهر تكثيف تربية وإنتاج أرانب  -رية" المص

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

لطائر السمان بالقرية المصرية لزيادة  المكثف نتاجاالمشروع " مشارك فى ادراة 1109 -1105
 – )نموذج تطبيقى(بمحافظة القليوبية  المنزلة ةبقري "لحمانتاج البيض وال

مؤسسة بنك مصر لتنمية كلية الطب البيطرى وكلية الزراعة وبالتعاون مع 
 وخدمة المجتمع.

المدير التنفيذى والباحث الرئيسى لمشروع "تنمية الثروة الحيوانية بالقرية  1108 -1101
 كفر علوانالمحسنة وراثيا بقرى تهر مشتكثيف تربية وإنتاج أرانب  -المصرية" 

http://www.biotech-agric-conf.com/
http://www.biotech-agric-conf.com/
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بمحافظة القليوبية  كفر حسن )بمركز طوخ( و ميت عاصم )بمركز بنها( و
 بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع. – )نموذج تطبيقى(
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 ألنشطة التالية:ا تميقأومن هذه المشاريع 
  ور وإناث( علتى حيوان محسن )ذك)ثالثون ألف(  01111تم توزيع أكثر من

مختلف المربيين بالمراكز البحثية والجامعات ومحافظة القليوبيتة والمحافظتات 
قاعتتدة بيانتتات بهتتا عنتتاوين  بالكليتتةويوجتتد  -األختترى حتتتى فتتى صتتعيد مصتتر

 الجامعات والمربيين الذين استفادوا من المشروع.
 خريجتى المتدارس و الجامعتات شتاب وفتتاه متن  400تشغيل عدد  جارى اآلن

)كفر علوان وكفتر حستن وميتت عاصتم  ى تربية األرانب والسمان بستة قرىف
أستتتيوط و أستتتوان و القليوبيتتتة  اتبمحافظتتتوعتتترب العطيتتتات وبلقتتتس والنوبتتتة 

 1101لمساندة دور الدولة فى حتل مشتكلة البطالتة وذلتك اعتبتارا شتهر يونيتو 
،  وبهتذا يتتم دمجهتم فتى ستوق العمتل وتحتويلهم التى  1108يوليو  01وحتى 

)وقتد أصتبح هتذا المشتروع متن –أسر منتجة تساهم فى توفير اللحوم البيضتا  
المشروعات القومية لجامعة بنها ومحافطة القليوبية بمساهمة من مؤسستة بنتك 

 مصر لخدمة وتنمية المجتمع(.
 فتى تربيتة األرانتب والستمان بستتة قترى بمحافظتة  خريج 600 عدد تم تشغيل

وذلتتك اعتبتتارا متتن عتتام  البطالتتة حتتل مشتتكلةى لمستتاندة دور الدولتتة فتتالقليوبيتتة 
دمجهتتم فتتى ستتوق العمتتل وتحتتويلهم التتى أستتر منتجتتة تتتم وبالتتتالى ،  م 1101

متتنهم قتتد توستتع فتتى  %81علمتتا بتتأن  –تستتاهم فتتى تتتوفير اللحتتوم البيضتتا  
نجتاح المشتروعات )وقتد أصتبح هتذا المشتروع متن مشروعاتهم مما يدل علتى 

محافظة ومؤسسة بنك مصر البمشاركة  وبيةلمحافطة القلي المشروعات القومية
 لخدمة وتنمية المجتمع(.

  ألول متترة بالكليتتة بهتتدف تتتوفير واألرانتتب  علتتفتتتم إنشتتا  وحتتدة خلتتط وكتتبس
 أعالف متزنة طازجة للحيوانات.

  تم توفير األرانب والبطاريات والعالج من المشروع الالزمة لخطة بحث
قسم اإلنتاج الحيوانى للحصول للطالب / أيمن فوزى جمال النجار المعيد ب

وبالتالى نكون قد  -1118وقد أنهى دراسته فى عام  -على درجة الماجستير 
أسهمنا فى تقليل األعبا  المالية المطلوبة من ميزانية مركز البحوث بالكلية 

 لطالب الدراسات العليا.

  تم توفير األرانب والبطاريات والعالج من المشروع الالزمة لخطة بحث
طالب / عبد المطلب أحمد عبد المطلب المعيد بقسم اإلنتاج الحيوانى لل

وبالتالى  -(1100للحصول على درجة الماجستير والذى أنهى دراسته عام )
نكون قد أسهمنا فى تقليل األعبا  المالية المطلوبة من ميزانية مركز البحوث 

 بالكلية لطالب الدراسات العليا.

 زرعتتة وشتترا  العديتتد متتن بطاريتتات األمهتتات ستتاهم المشتتروع فتتي تجديتتد الم
والنتاج واألدوية وبعض المستلزمات األخرى لالنتاج والتى كانت تمثل عتب  

 على ميزانية مركز البحوث بالكلية.
  دورة متقدمتة حضتور بعتض أعضتا  هيئتة التتدريس ل ايفتادساهم المشروع فى

الحياااوان اساااتخدام التقنيااات الحديثاااة فاااى مجااال تربياااة ووراثاااة فتتى مجتتتال "
-0/6أستبانيا لمتدة شتهرين  –بمدينتة فالنستيا  –" بجامعتة بوليتكنيكتا والدواجن

( مدعمتتة متتن الجانتتب األستتبانى )دون أن تتحمتتل الجامعتتة أيتتة 0/01/1118
العلمتى بتين الكليتة والجانتب األستبانى. كمتا ستاهم نفقات( وهذا من خالل التعتاون 
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محماود مصاطفى الطالتب/  و نجاارأيمن فوزى جمال ال/ الطالب المشروع فى ايفاد 
المدرسين المساعدين بقستم اإلنتتاج الحيتوانى للتتدريب علتى "التقنيتات  السيد حسين

متتتن ختتتالل  -( 1101-1116لمتتتدة عتتام ) الحديثتتة فتتتى مجتتال تربيتتتة الحيتتوان"
التعاون العلمى بين الكلية والجانب األستبانى التذى قتدم لته هتذه المنحتة والتدعم 

ون أن تتحمتتل الجامعتتة أيتتة نفقتتات وبتتدعم متتن األستتتاذ د -المتتالى الكامتتل لتته 
الدكتور / ماهر حسب النبى خليل  والذى ستاعده بعتد ذلتك فتى الحصتول علتى 
منحتتة كاملتتة لدراستتة التتتدكتوراه فتتى أستتبانيا لمتتدة أربعتتتة ستتنوات فتتى مجتتتال 
"التقنيات الحديثة والوراثة الجزيئية فى تربية الحيوان" مع فريق علمى متميتز 

 ن تتحمل البعثات المصرية أى نفقات.دون أ –
  تتتتم االستتتتفادة متتتن وثتتتائق المشتتتروع عنتتتد تقتتتديم خطتتتة مشتتتروعىQAAP  ،

CIQAP  دعتوة توجيته حيث كان من الضرورى اقامة مشاريع بالكليتة ، وتتم
متتتن  05عتتتدد حتتتوالى ل محماااود مغرباااى عراقاااىبمعرفتتتة األستتتتاذ التتتدكتور / 

جتمع المتدنى كمستتفيدين متن الشخصيات العامة والمتخصصين والمربيين بتالم
 لمقابلة أعضا  لجنتة المتراجعين متن هيئتة ضتمان الجتودة واالعتمتادالمشروع 

 م.01/9/1101 فى
  تعليميتتة لمتتدة أستتبوعين علتتى "تربيتتة التدريبيتتة والدورات التت العديتتد متتنإقامتتة

 1115،  1112ورعاية األرانب" لطلبة الكلية وعامتة الشتعب ختالل أعتوام  
)وصل عدد  1102، 1100، م1101، 1100،  1116، 1118، 1119،

فتتى  المتتتدربين مستتتفيد( وقتتد تتتم اختبتتار  0051متتايقرب متتن التتى المستتتفيدين 
النتواحى العمليتة لتربيتة األرانتب وقتد منحتتوا شتهادة معتمتدة متن الستيد األستتتاذ 
الدكتور/ رئيس الجامعتة وعميتد الكليتة علتى اجتيتازهم التدورة بنجتاح كمتا هتو 

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

  إقامة دورة إرشادية للمرشدين  والمهندسين الزراعيين )وكان عددهم أكثر من
تابعة لمديرية الزراعة بمحافظة مستفيد( باإلدارات الزراعية السبعة ال 850

القليوبية بهدف ربط الجامعة بالبيئة المحيطة بها واإلعالن عن الحيوانات 
المحسنة المنتجة من قبل المشروع لتوزيعها على صغار المربيين مع طباعة 
نشرة فنية تحمل اسم الكلية عن تربية ورعاية األرانب بهدف توزيعها على 

 ين مع األرانب المباعة كسالالت لالستفادة منها.المتدربيين وصغار المربي
 
 

 :دورات تدريبيةتنظيم  ..ثالث عشر
 تنظايم دورات تدريبيااة ألعضاااء هيئااة التاادريس والهيئااة المعاونااة والطااالب (أ

 :واالداريين
-1116فى الفترة من  ةيدورة تدريب 220كثر من و تدريب ألساهم فى تنظيم  و اقامة 

 ل التالى مرتبة من األحدث فاألقدم: والموضحة فى الجدوم  1101
 المجتمعي النشاطأو تدريبية الدورة ال المدة

من دورات أخالقيات البحث العلمى لتدريب طالب الدراسات العليا  العديدمدرب فى  2026-2027
 بالكلية.

عضا  هيئة التدريس بالكلية )موضح فى دروة تدريبية أل 26فى اقامة عدد ساهم  2025-2026

 (.1105-1102قرير السنوى األول الت

http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
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 1109-1105دورات تدريبية للطالب خالل العام الجامعى  7ساهم فى اقامة عدد  2025-2026
لالداريين دورة تدريبية لتنمية الكوادر البشرية المستقبلية  14ساهم فى اقامة عدد  2025-2026

 م1109-1105خالل العام الجامعى 
مشاركة أعضا  هيئة التدريس بالكلية )موضح دروات تدريبية  ربعةأفى اقامة ساهم  2028-2025

 (.1105-1102فى التقرير السنوى األول 
دورة تدريبية للسادة أعضا  هيئة التدريس والهيئة المعاونة  26ساهم فى اقامة عدد  2028-2025

 1105-1102خالل العام الجامعى 
دورات تدريبية دولية ومحلية خالل  8ى ساهم فى حضور أعضا  هيئة التدريس ف 2028-2025

 1105-1102العام الجامعى 
 1105-1102دورة تدريبية للطالب خالل العام الجامعى  24ساهم فى اقامة عدد  2028-2025

علتتيم طلبتتة وخريجتتى الجامعتتات بمشتتروع "الطتترق المؤديتتة للتالمشتتاركة فتتي تتتدريب  م01-11/1/1100
جامعتة  -ية لقاهرة والتى عقدت بكلية التربية الرياضجامعة ا -" بكلية الهندسة العالى

المتتتتتتتتتتتتتتادة التدريبيتتتتتتتتتتتتتتة "التحليتتتتتتتتتتتتتتل االحصتتتتتتتتتتتتتتائى للبيانتتتتتتتتتتتتتتات"  بنهتتتتتتتتتتتتتتا– 
http://www.pathways.cu.edu.eg/ 

تعلتتيم طلبتتة وخريجتتى الجامعتتات بمشتتروع "الطتترق المؤديتتة للالمشتتاركة فتتي تتتدريب  م08-18/1/1101
جامعتة  -جامعة القاهرة والتى عقدت بكلية التربية الرياضية  -" بكلية الهندسة العالى
 المادة التدريبية "التحليل االحصائى للبيانات" –بنها

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

التدريبيتتتتتة )محاضتتتتترة( بعنتتتتتوان "التستتتتتجيل المشتتتتتاركة فتتتتتي الحلقتتتتتات الدراستتتتتية  م6/5/1101
واستتتتراتيجيات التحستتتين التتتوراثي ومتابعتتتة الستتتالالت الجيتتتدة للحيوانتتتات" لصتتتغار 
المربين والمهندسين الزراعيين باإلدارات الزراعية بمحافظة القليوبيتة ببنهتا، منستقة 

 جامعة بنها ووزارة الزراعة في مصر. -بين كلية الزراعة
طلبتتة وخريجتتى الجامعتتات بمشتتروع "الطتترق المؤديتتة للتعلتتيم  ركة فتتي تتتدريبالمشتتا م00-05/1/1116

المتادة  –جامعة القاهرة والتى عقتدت بتادارة الجامعتة ببنهتا  -"  بكلية الهندسة العالى
 التدريبية "التحليل االحصائى للبيانات"

 http://www.pathways.cu.edu.eg/ 
19/1/-
 م5/8/1116

طلبتتة وخريجتتى الجامعتتات بمشتتروع "الطتترق المؤديتتة للتعلتتيم المشتتاركة فتتي تتتدريب 
جامعتة  -جامعة القاهرة والتى عقدت بكلية التربية الرياضية  -" بكلية الهندسة العالى
 المادة التدريبية "التحليل االحصائى للبيانات" –بنها 

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

 
 :تنمية البيئة وخدمة المجتمعدورات تدريبية لتنظيم  (ب

 
للخريجين والطالب  دورة تدريبة 16 وتدريب ألكثر منو اقامة  تنظيم ساهم فى 

ألحدث من امرتبة  والتى تتضح فى الجدول التالىعلى تربية األرانب ورعايتها  والمربيين 
 : فاألقدم

 المجتمعي النشاطأو تدريبية الدورة ال المدة
 مشتهر أرانبمشروع تكثيف تربية وانتاج مربى  111دورات لعدد  2تنظيم  2025-2026

 بهدف تنمية مهارات المربيين. -مشتهر ونامول خالل فترة المشروع  تىبقري
 ةبقري طائر السمانية وانتاج مشروع تكثيف تربمربى  011دورات لعدد  2تنظيم  2025-2026

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/


 19 

 بهدف تنمية مهارات المربيين. -المنزلة بمركز طوخ قليوبية خالل فترة المشروع 
 الحيوان تغذية في المستدامة الزراعية المخلفات استخدام عن ندوةساهمت فى اقامة " 2028-2025

سنوى األول )موضح فى التقرير ال". مطروح ومرسى والقليوبية سيناء لتنمية والدواجن

1102-1105) 
 مشتهر أرانبمشروع تكثيف تربية وانتاج مربى  111دورات لعدد  2تنظيم  2021-2028

 بهدف تنمية مهارات المربيين. -ترسا وقرقشندة خالل فترة المشروع  تىبقري
مايو   1 -أبريل  27

2028 
تربية األرانب فى بعنوان  "التطبيقات العملية األولى تدريبية الدورة التنظيم واعداد 

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

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

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

سبتمبر  01-06
1100 

تربية األرانب بعنوان "التطبيقات العملية فى الثانية تدريبية الدورة التنظيم واعداد 

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

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

%20training.html-http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20 
يوليو  00-يونيو  01

1100 
األرانب تربية بعنوان "التطبيقات العملية فى الثالثة تدريبية الدورة التنظيم واعداد 

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

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

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

 00-مارس  00
 1100أبريل 

تربية األرانب بعنوان "التطبيقات العملية فى  رابعةالتدريبية الدورة التنظيم واعداد 

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

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

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

مارس  08-15
1100 

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

بهدف تشجيع  -عامة الشعب بعض المربين من ة وخريجى الجامعات ولطالب الكلي

 أفراد المجتمع على اقامة مشاريع تربية األرانب

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

 00-مارس  00
 1100أبريل 

تربية األرانب بعنوان "التطبيقات العملية فى  ولىاألتدريبية الدورة التنظيم واعداد 

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

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

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

" تربية األرانب ورعايتهاتنظيم واعداد دورة تدريبية بعنوان "التطبيقات العملية فى  م1101/ 2/  1-01

 -عامة الشعب ن من بعض المربيلطالب الكلية وخريجى الجامعات ومن ا –لعدد 

بهدف تشجيع أفراد المجتمع على اقامة مشاريع تربية األرانب . 

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

لتدريبيتتة )محاضتترة( بعنتتوان "التحستتين التتوراثى المشتتاركة فتتي الحلقتتات الدراستتية ا م01/0/1100

http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
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http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html
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والتسجيل وااليوا  ونظم التربية المختلفة " لصغار المتربين والمهندستين التزراعيين 
جامعتة بنهتا  -باإلدارات الزراعية بمحافظة القليوبية ببنها، منستقة بتين كليتة الزراعتة

 ووزارة الزراعة في مصر
علتتيم ة وخريجتتى الجامعتتات بمشتتروع "الطتترق المؤديتتة للتطلبتتالمشتتاركة فتتي تتتدريب  م01-11/1/1100

جامعتة  -ية جامعة القاهرة والتى عقدت بكلية التربية الرياض -" بكلية الهندسة العالى
المتتتتتتتتتتتتتتادة التدريبيتتتتتتتتتتتتتتة "التحليتتتتتتتتتتتتتتل االحصتتتتتتتتتتتتتتائى للبيانتتتتتتتتتتتتتتات"  بنهتتتتتتتتتتتتتتا– 
http://www.pathways.cu.edu.eg/ 

تنظتتيم واعتتداد دورة تدريبيتتة بعنتتوان:  "تربيتتة األرانتتب ورعايتهتتا" لطتتالب الكليتتة  م1100/ 5/  1-00
بهدف تشجيع أفراد المجتمع   -عامة الشعب بعض المربين من وخريجى الجامعات و

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

طلبتتة وخريجتتى الجامعتتات بمشتتروع "الطتترق المؤديتتة للتعلتتيم المشتتاركة فتتي تتتدريب  م08-18/1/1101
جامعتة  -جامعة القاهرة والتى عقدت بكلية التربية الرياضية  -" بكلية الهندسة العالى
 التدريبية "التحليل االحصائى للبيانات"المادة  –بنها

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

المشتتتتتاركة فتتتتتي الحلقتتتتتات الدراستتتتتية التدريبيتتتتتة )محاضتتتتترة( بعنتتتتتوان "التستتتتتجيل  م6/5/1101
لصتتتغار واستتتتراتيجيات التحستتتين التتتوراثي ومتابعتتتة الستتتالالت الجيتتتدة للحيوانتتتات" 

المربين والمهندسين الزراعيين باإلدارات الزراعية بمحافظة القليوبيتة ببنهتا، منستقة 
 جامعة بنها ووزارة الزراعة في مصر. -بين كلية الزراعة

11-19  /0 /
 م1116

عامتتة الشتتعب والمشتتاركة فتتى بعتتض المتتربين متتن تنظتتيم دورة تدريبيتتة للطتتالب و
 رانب ورعايتها"التدريب واالشراف عليه فى "تربية األ

 http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html 
طلبتتة وخريجتتى الجامعتتات بمشتتروع "الطتترق المؤديتتة للتعلتتيم  المشتتاركة فتتي تتتدريب م00-05/1/1116

المتادة  –جامعة القاهرة والتى عقتدت بتادارة الجامعتة ببنهتا  -ندسة "  بكلية الهالعالى
 التدريبية "التحليل االحصائى للبيانات"

 http://www.pathways.cu.edu.eg/ 
19/1/-
 م5/8/1116

للتعلتتيم  طلبتتة وخريجتتى الجامعتتات بمشتتروع "الطتترق المؤديتتةالمشتتاركة فتتي تتتدريب 
جامعتة  -جامعة القاهرة والتى عقدت بكلية التربية الرياضية  -" بكلية الهندسة العالى
 المادة التدريبية "التحليل االحصائى للبيانات" –بنها 

 http://www.pathways.cu.edu.eg/. 
انتتب بعنتتوان "رفتتع الكفتتا ة اإلنتاجيتتة لستتالالت نشتترة إرشتتادية لمربتتى األرإصتتدار  1116

 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 

 01-10  /0 /
 م1118

المشتتاركة فتتى  بعتتض المتتربين متتنوورة تدريبيتتة للطتتالب وعامتتة الشتتعب تنظتتيم د
 التدريب واالشراف عليه فى "تربية األرانب ورعايتها".

  http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html  
المساهمة في حل كثير من مشتاكل مربتى التدواجن واألرانتب متن عامتة الشتعب متن 

 خالل االستشارات والزيارات الميدانية للمربيين.
فبرايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  5-06

1115  ،06-01 
 م1115مارس 

عامة الشعب والقيام بعض المربين من تنظيم ثالثة دورات تدريبية للطالب و
بهدف نشر صناعة باالشراف على التدريب فى "تربية األرانب ورعايتها" ) 

 األرانب فى محافظة القليوبية(.
 http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html  

http://www.pathways.cu.edu.eg/
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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
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11/9 - 
 م1/1/1112

القيام بإعتداد وتنظتيم عتدة نتدوات تدريبيتة )بإلقتا  محاضترات( تحتت عنتوان "تربيتة 
األرانب ورعايتها" لصغار المربين ومهندسى اإلرشاد الزراعى باإلدارات الزراعية 

ة القليوبيتة بمراكتز )بنهتا ، طتوخ ، شتبين القنتاطر، التابعة لمديرية الزراعتة بمحافظت
 القناطر الخيرية ، قليوب ، الخانكه ، كفرشكر(

http://www.bu.edu.eg/faculty/agriculture%20-%20training.html 
 وافل المتكاملة بالجامعة ببعض قرى محافظة القليوبية.المشاركة في فريق الق 1112 

  

المساهمة في تحسين ترتيب جامعة بنها في الترتيب العالمي  ..رابع عشر
  للجامعات:

 حيث  جامعة بنها في الترتيب العالمي للجامعاتالتصنيف العالمى ل ساهم فى رفع
ومن ثم اصبح بالجامعة  1109مايو  10حصلت الكلية على االعتماد المؤسسى فى 

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
 حيث  جامعة بنها في الترتيب العالمي للجامعاتالتصنيف العالمى ل ساهم فى رفع

فى التقييم  جامعة على مستوى العالم 011ول مرة ضمن أفضل دخلت الجامعة وأل
شهادة شكر وتقدير من رئيس الجامعة للتميز فى وقد حصلت على  Q&Sالبريطانى 

 . م1105خالل عام  مجال البحث العلمى والنشر الدولى
  وقد حصل  جامعة بنها في الترتيب العالمي للجامعاتالتصنيف العالمى ل رفعساهم في

بناءا على تقييم   1102عن كلية الزراعة خالل عام  المركز األولعلى 

Webometrics   األسبانية التى تستخدم فى التصنيف االلكترونى للجامعات وهى موجودة

 .   17201http://www.bu.edu.eg/BUNews/ على الرابط التالى لجامعة بنها
   عالميا محليا وموقعا ورابطا  111 أنه مدرج في أكثر منكماWebsites and 

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

 بعد: كما هو موضحو األلكترونية للجامعة

Links or web addresses*: 

1) http://www.wata.cc/forums/showthread.php?86746-ط´ط®طµ-ظيييييييييييييييييي ط§طييييييييييييييييييه

  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 

10) http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=5

4&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  

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://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
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
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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=491544

087548091  

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&article=15

73  

33) 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  

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%8A%

D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A

%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85-

%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-

%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%B1  

42) http://www.elmogaz.com/node/154905  

43) http://www.qaliobia.gov.eg/qDisp.aspx?ID=1125  

44) http://kolelnas.net/2014/05/07/378511/  

45) http://news.egypt.com/arabic/permalink/4886739.html 

http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/soc12.aspx
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 .(المذكورة بها بزيادة عدد المواقع االلكترونية زيد فى رفع اسم جامعة بنهات

 

 :العلميةل الرسائوفحص  العلمى األشراف ..خامس عشر
 المجموع درجة الدكتوراه درجة الماجستير المهمة

25* اشراف  20 25 

 28 20 28 فحص رسائل

 28 28 -- دكتوراهامتحان تأهيلى 
 6 -- -- فحص انتاج علمى للترقية

بااالمجالت الدوليااة تحكاايم أبحاااث 
 والمحلية

-- -- 16 

 205 18 27 اجمالى
جامعية لعليى أحسين رسيالة ماجسيتير  ود مصطفى حسيين اطررونيىمحموقد حصل الطالب / * 

بنيياءا علييى قييرار مجلييس الجامعيية فييى الجلسيية رقييم  م 1100-1101بنهييا خييالل العييام الجييامعى 

فقد حصيلت عليى  المشرف الرئيسى على الطالب أننى و حيث . م1100-1-16( بتاريخ 011)

ممييا يييدى علييى التميييز  )بييالمرفق( تقييدير ميين األسييتاذ الييدكتور رئيييس الجامعييةشييكر و شييهادة 

فييى اجييراء وتنفيييذ واخييرا   المتميييزفييى اختيييار موضييوع الرسييالة واألسييلوب العلمييى  العلمييى

 التطبيقية التى توصل اليها الباحث .العلمية الرسالة وأهمية النتائج 

 

 :والمحلية الدولية والمؤتمراتجمعيات بال التحكيمسادس عشر: 
فتي مجتال وراثتة والمحليتة الدوليتة والمتؤتمرات بحثتا فتي المجتالت  14يزيتد عتن قام بتقييم ما 
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 :األبحاث المنشورة ..سابع عشر

المجالت العالمية تم نشرها في علميا أغلبها بحثا  ون(أربعو تسعة) 26قام بنشر مايزيد عن 
وكذلك  Citation and h-indexوذات  Impact factorوالدولية ذات عامل الجودة 

عشر(  سبعة) 01ويجدر األشارة هنا أنه قد تم نشر  -النشر في المؤتمرات العالمية والدولية 

تقريبا من هذه األبحاث  % 81بحثا أي  05، وأن 1116بحثا بعد الترقية الى وظيفة أستاذ فى مارس 
المدرجة بالسيرة  األبحاثكما هو موضح بقائمة  غير مستخلصة من رسائل الماجستير والدكتوراه
م النشر العلمي طبقا لقواعد ملخص تقييوفيما يلي  الذاتية والمدرجة بالموقع األلكتروني لجامعة بنها .

Google Scholar   :للشبكة العالمية لتقييم البحث العلمي هو موضح على موقع جوجل سكولر الدولى 
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Local Level 

26 

Total 87 
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 1101اكتتتوبر  01-1عتتن كليتتة الزراعتتة( والتتتى تنظمتته جامعتتة بنهتتا فتتى الفتتترة متتن 

 بجامعة بنها.
 : رئاسة المؤتمرات المحلية:لثاثا

متتايو  05 -0ة لألقستتام فتتى الفتتترة متتن المتتؤتمرات العلميتتة الستتنوي وحضتتور رعايتتة -0
 (.ثالثة عشر مؤتمرا علميام )1105

 08رئيس المؤتمر السنوى العام األول لكليتة الزراعتة التذى عقتد يتوم االثنتين الموافتق  -1
 .1105مايو 

 ستتمبردي 01 التتذى عقتتد فتتى – متتؤتمر "الهندستتة الزراعيتتة وتحتتديات المجتمتتع" رئتتيس -0
 جامعتة بنهتا –الذى نظمته كلية الزراعة بمشتتهر و – مشتهربكلية الزراعة ب   1105

http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/conferences . 
متتايو  5 -12المتتؤتمرات العلميتتة الستتنوية لألقستتام فتتى الفتتترة متتن وحضتتور  رعايتتة -2

 (.ؤتمرا علمياثالثة عشر مم )1109
مايو  6يوم االثنين الموافق رئيس المؤتمر السنوى العام الثانى لكلية الزراعة الذى عقد  -5

1109. 
أبريتتل  11 -01المتتؤتمرات العلميتتة الستتنوية لألقستتام فتتى الفتتترة متتن وحضتتور  رعايتتة -9

 (.ثالثة عشر مؤتمرا علميام )1101
المشااروعات القوميااة ن "رئتتيس المتتؤتمر العلمتتى الستتنوى الثالتتث للكليتتة تحتتت عنتتوا -1

 م.1101مايو  0" والذى عقد بكلية الزراعة جامعة بنها فى والتنمية الزراعية
 

 :االشتراك في الندوات (ب

الهندسة الوراثية " الجمعية المصرية لعلم الدواجن تحت عنوان االشتراك في ندوة (1
عقدت في  " والتيصناعة الدواجن على مشارف القرن الحادي والعشرين روتطو

 قجامعة اإلسكندرية وذلك في يوم الخميس المواف – )الشاطبى( رحاب كلية الزراعة

 م. 22/2/0222
صناعة األرانب بين الجانب النظري والواقع التطبيقي في مطلع ندوة "في االشتراك  (0

جامعة  –نتاج الحيواني بكلية الزراعة بكفر الشيخ " والتي عقدت بقسم االقرن جديد

 م .  14/1/0222 يوم األحد الموافق في طنطا وذلك

اإلستراتيجية العامة االشتراك في إعداد وفعاليات الندوة العلمية تحت عنوان " (2
ً على بيئة نظيفة " والتي لالستفادة والتخلص اآلمن من المخلفات الزراعية حفاظا

لك في ة الزقازيق )فرع بنها( وذمعجا –كلية الزراعة  -عقدت بقسم اإلنتاج الحيواني 

 م.02/11/0222يوم األحد الموافق 

إنتاج طيور الرومي " الجمعية المصرية لعلم الدواجن تحت عنوان االشتراك في ندوة (4
جامعة  – )الشاطبى( " والتي عقدت في رحاب كلية الزراعةتحت الظروف المحلية

 م. 1/4/0221 قاإلسكندرية  وذلك في يوم الخميس المواف
السموم الفطرية " ة المصرية لعلم الدواجن تحت عنوانالجمعي االشتراك في ندوة (1

 – )الشاطبى( " والتي عقدت في رحاب كلية الزراعةوأثرها على إنتاج الدواجن

 م. 01/2/0220 قجامعة اإلسكندرية  وذلك في يوم الخميس المواف

http://biotech-agric-conf.com/
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/conferences
http://www.fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/conferences
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دور المستثمر الصغير فى االشتراك في إعداد وفعاليات الندوة العلمية تحت عنوان " (2
كلية  -" والتي عقدت بقسم اإلنتاج الحيواني نمية باالستفادة من المخلفات الزراعيةالت

ة الزقازيق )فرع بنها(  وذلك في يوم األحد الموافق معجا –الزراعة 

 م.19/1/0220

مشاكل إنتاج الطيور " الجمعية المصرية لعلم الدواجن تحت عنوان االشتراك في ندوة (7
جامعة  – )الشاطبى( في رحاب كلية الزراعة" والتي عقدت المائية في مصر

 م. 04/4/0222 قاإلسكندرية  وذلك في يوم الخميس المواف
الرؤية المستقبلية لإلنتاج الحيواني في " السنوية عن ندوةأعمال الاالشتراك في  (1

جامعة قناة السويس  – " والتي عقدت في رحاب كلية الزراعةمنطقة القناة وسيناء

 م. 00/12/0222 قعاء الموافوذلك في يوم األرب
الموقف الراهن " الجمعية المصرية لعلم الدواجن تحت عنوان االشتراك في ندوة (9

 – )الشاطبى( " والتي عقدت في رحاب كلية الزراعةإلنتاج الدواجن في مصر

 م. 01/2/0224 قجامعة اإلسكندرية  وذلك في يوم الخميس المواف
تداعيات المؤتمر " علم الدواجن تحت عنوانالجمعية المصرية ل االشتراك في ندوة (12

 والتي عقدت في رحاب كلية الزراعة "والتوصيات جئتانال - الدولي الثالث للدواجن

 م. 01/4/0221 قجامعة اإلسكندرية وذلك في يوم الخميس المواف – )الشاطبى(
دور الصندوق " الجمعية المصرية لعلم الدواجن تحت عنوان االشتراك في ندوة  (11

والتي عقدت في رحاب كلية  "جتماعي في تنمية مشاريع إنتاج الدواجن في مصراال
 قجامعة اإلسكندرية وذلك في يوم الخميس المواف – )الشاطبى( الزراعة

 م. 2/4/0221
النهوض بإنتاج " الجمعية المصرية لعلوم األرانب تحت عنوان االشتراك في ندوة (10

جامعة قناة  – باإلسماعيلية الزراعة والتي عقدت في رحاب كلية "األرانب في مصر

 م. 10/0/0229 قالسويس وذلك في يوم الخميس المواف
البحوث المتميزة " الجمعية المصرية لعلم الدواجن تحت عنوان االشتراك في ندوة (12

والتي عقدت في رحاب   "التي ألقيت في المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الدواجن
 قاإلسكندرية وذلك في يوم الخميس المواف جامعة – )الشاطبى( كلية الزراعة

 م. 02/4/0229
العلمية الخاصة التي نظمتها شركة "الخمس نجوم" لتصنيع  االشتراك في الندوة (14

األعالف واإلنتاج الحيواني باالشتراك مع الشركة الدولية للتجارة والتوزيع تحت 
قدت في قاعة نيو والتي ع  "الدجاج البلدي والمهجن مالهم ... وما عليهم" عنوان

 قطريق القاهرة اإلسكندرية وذلك في يوم األربعاء المواف –وهب )قويسنا( 

 م. 09/4/0229
آليات تنمية الموارد الذاتية وتسويق الخدمات الجامعية بجامعة " االشتراك في ندوة (11

 قفي يوم األحد المواف" والتى عقدت فى قاعة االجتماعات بجامعة بنها بنها

 م. 12/10/0229
التعريف بالنداءات لمشروعات الشراكة مع دول االتحاد االشتراك في ندوة "  (12

" والتى عقدت وصندوق العلوم للتنمية التكنولوجية –األوروبى لتطوير التعليم العالى 

 م. 12/1/0210 قفى قاعة االجتماعات بجامعة بنها في يوم االثنين المواف
لفات الزراعية والتصنيع الزراعى فى "استخدام المخبعنوان  العلمية دوةالنرئيس  (17

والتى وسيناء ومطروح  تغذية الحيوانات المزرعية المستدامة بمحافظة القليوبية
 قالمواف الثالثاءجامعة بنها في يوم  -المؤتمرات بكلية الزراعة عقدت فى قاعة 

 م. 17/2/0211
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يره الساحل الشمالى الغربى وظه تنمية"ساهم فى مشاركة الكلية فى ندوة  (11

 م. 0211مارس  21-22والتى عقدت فى جامعة بنها فى الفترة من  "الصحراوى
 
 

 :في المؤتمرات Invited Speakerالمشاركة كمتحدث مدعو  (ج
 

 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. 

 
 
 

 :المشاركة بإلقاء أبحاث بالمؤتمرات (ح
 

1) 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. 
2) 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. 
3) 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. 
4) 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.  
5) The third Conference for rabbit production in tropical, organized by the 

Egyptian Association for Science of rabbits, Hurghada, 8-11/10/2002.  

6) 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.  
7) 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.  
8) The 9th World Rabbit Congress, organized by the international Association 

for rabbits Science, Verona, Italy, 10-13/2008.  
9) 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  

10) 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://biotech-agric-conf.com/
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11) 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/ 

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

13) 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  

14) 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/  

 

 

 :في المؤتمرات كمستمع المشاركةهـ( 
1) The European Conference for Genetic Statistic, Institute of Medizinische 

Statistik und Epidemiologie, Munich, Germany, 5-7 April 1997.  

في مؤتمر الطب البيطري العربي الخامس والعشرون والذي نظمته الجمعية  مشاركةال (0
الطبية البيطرية المصرية تحت شعار الحاجة إلى منتدى عربي للصحة الحيوانية 

-2والذي عقد بقاعة المؤتمرات بالمركز الدولي للزراعة بالقاهرة في الفترة من 
 م.9/1/0221

 

والذى عقد فى ألول للبحث العلمي و المجتمع المدني المؤتمر القومى االمشاركة فى  (0
 12القاهرة يوم اإلثنين الموافق -مركز المؤتمرات/مدينة نصر -قاعة خوفو 

/01/1101 . 
التخطيط االستراتيجي لجودة واعتماد المؤسسات ”المؤتمر الدولي السابع المشاركة فى  (2

 –جامعة عين شمس عقد فى والذى ” الجامعية والتعليمية العربية نحو آفاق التميز
 .1101ديسمبر  12 -11فى الفترة من القاهرة 

نحو نقلة نوعية فى حضور المؤتمر واحتفالية قطاع التعليم العالى بالهيئة بعنوان " (5
بقاعة االحتفاالت  1105مايو  15" الذى عقد يوم االثنين الموافق التعليم العالى

 جامعة القاهرة. –الكبرى 
استثمار الطب البيطرى فى قطاع صحة ولى الخامس بعنوان "حضور المؤتمر الد (9

جامعة  - بكلية الطب البيطرى 1105يوليو  01-11" الذى عقد فى الفترة من االنسان
 . بنها والعين السخنة

حضور المؤتمر الدولى الثالث للمسئولية المجتمعية للشركات )الملتقى األول لشراكات  (1
بفندق كونراد بالقاهرة.  1101أبريل  00-01ة من المسئولية المجتمعية خالل الفتر

 والذى تنظمه منظمة األمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.
حضور المؤتمر الدولى الرابع تحت عنوان"ضمان جودة التعليم: مد الجسور وتعزيز  (8

بفندق كونراد بالقاهرة. والذى نظمته  1101أبريل  12-10الثقة" خالل الفترة من 
 ومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.الهيئة الق

 

                                                 

 
 

http://biotech-agric-conf.com/
http://balnimalcon2013.nku.edu.tr/
https://oapgrc.gov.om/RCCA/Aims_and_scope.html
http://biotech-agric-conf.com/
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 :الدولية كممثل للجامعة المشاركة في المؤتمرات( و

حضور المؤتمر الدولى الثالث والذى نظمته جامعة الفيوم بمدينة الغردقة فى الفترة من 
 رقم: TEMPUSم ضمن فعاليات مشروع ال 1109يناير  00-09

543868-TEMPUS-1-2013-1=EG=TEMPUS-JPCR 
 تحت عنوان:

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

 

 :الدولية والمحلية االشتراك في ورش العمل ..ونعشر
 اسم الورشة  المكان السنة

مايو  10
1109 

مركز التميز 
بكلية التجارة 

وادراة 
 –عمال األ

أبو الفدا 
 القاهرة

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

 الخبرة البريطانية فى اعداد وتأهيل القيادات الجامعية المصرية.

ل أبري 01-00
1109 

كلية الزراعة 
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 

كلية الزراعة  1109فبراير 
 بمشتهر

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

اكتوبر  09-11
1109 

 ورشة عمل دولية بعنوان: مدينة األقصر

Academy on Rural Development Towards 
Decent Work for Youth in the Rural Economy 

 والتى نظمتها منظمة العمل الدولية
اكتوبر  11-10

1105 
مكتبة مصر 

 العامة ببنها
االدارة بالنتائج" آلعضاء المرحلة الثانية من ورشة العمل بعنوان "

 نة المحلية للتشغيل على المستوى المحلى بمحافظة القليوبية.جالل
 والتى نظمتها منظمة العمل الدولية.

سبتمبر 05-01
1105 

مكتبة مصر 
 العامة ببنها

االدارة بالنتائج" آلعضاء ن "المرحلة األولى من ورشة العمل بعنوا
 نة المحلية للتشغيل على المستوى المحلى بمحافظة القليوبية.جالل

 والتى نظمتها منظمة العمل الدولية

اكتوبر  11
 م1102

 دعم ومتابعة المشروعات البحثية لشباب الباحثين بجامعة بنها جامعة بنها

مايو  19-11
 م 1100

 -فندق فور
سيزون 
 القاهرة

األخالقيات والعلوم. التى نظمتها  –لجودة فى البحوث اضمان 
الهيئة العلمية األلمانية للتبادل الثقافى واتحاد هيئة ضمان الجودة 

 . م 1100مايو  11-19خالل الفترة من  –واالعتماد العربى 
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
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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مارس  02-09

 م0210

قاعة 
  -االحتفاالت 

 نهاجامعة ب

" والتى نظمتها الهيئة عمل المراجعين الخارجيين"ورشه بعنوان 
 (NAQAAE)القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

كلية الزراعة  1116
 جامعة بنها –

 حضور اجتماع لجنة الجودة واالعتمادورشة العمل الخاصة ب

كلية الزراعة  1116
 جامعة بنها –

 االستراتيجيورشة العمل الخاصة بوضع التخطيط 

كلية الزراعة  1116
 جامعة بنها –

 ورشة العمل الخاصة بالتخطيط االستراتيجي

كلية الزراعة  1116
 جامعة بنها  –

 ورشة العمل الخاصة ببرنامج الجودة واالعتماد

قاعة  1116
  -االحتفاالت 
 جامعة بنها

 ورشة العمل الخاصة باتحاد المكتبات الجامعية المصرية

نوفمبر  1
1116 

معهد جوته 
 بالقاهرة

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

(DAAD) لرابطة خريجى جامعات ألمانيا الديمقراطية 

02/11/0221
 م

كلية التربية 
 جامعة بنها –

( في مجال TOT)ورشة العمل الخاصة بتدريب المدربين 
 تكنولوجيا عرض وإنتاج المواد التعليمية )كمدربا(

مايو  01- 01

1997   

 جامعة ميونخ بألمانيا -ورشة العمل الدولية بمعهد تربية الحيوان  ألمانيا 

 

 :الهيئات والجمعيات العلميةعضوية  ..احدى وعشرون

.  لديمقراطيتةعضو رابطة خريجى جامعة ميونيخ التقنية بجمهوريتة ألمانيتا ا -0

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

 عضو الجمعية العالمية لعلم الدواجن -1

 بحوث التطبيقيةللمجلة العالمية لاعضو  -0

 عضو الجمعية المصرية لعلم الدواجـن -2

 عضو الجمعية المصرية لعلوم األرانب -5

 المصرية لإلنتاج الحيوانى عضو الجمعية  -9

)ختالل الفتترة متن  .تحريتر مجلتة "حوليتات العلتوم الزراعيتة بمشتتهر" مدير -1

 (1102-01-11الى  10-0-1100

http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=54&Itemid=72 

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

 .ر"تحرير مجلة "حوليات العلوم الزراعية بمشته رئيس -6

http://annagricmoshj.com/english/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=54&Itemid=72 

http://www.egytum.4t.com/members.html
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
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 :المجالت العلميةفي  متحكيالتحرير واللجــــــان  فياالشتراك  ..ناثنى وعشرو
عضو لجنة المحكمين باللجنة العلميتة الدائمتة فتى دورتهتا الثانيتة عشتر فتى المتدة متن ينتاير  -0

القيييرار لترقيتتة األستتتاتذة واألستتتاتذة المستتتاعدين فتتتى مجتتتال االنتتتتاج الحيتتتوانى  1106 -1109

 ة الثانية عشربش ن تشكيل اللجان العلمية في الدور 64/1/6012( بتاريخ 2962الوزاري رقم )

(6012 – 6019). 

عضو لجنة المحكمين باللجنة العلمية الدائمة فى دورتهتا الحاديتة عشتر فتى المتدة متن ينتاير  -1
 م لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين فى مجال االنتاج الحيوانى .1105ديسمبر  -1100

 
 :لمجالت محلية و دولية أ( رئيس تحرير

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  

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 

 

 :دولية تحريرب( محرر بهيئات 
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 for Applied Science. Benha University, Egypt 

 

 :)كمراجع(  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.  
 

http://www.globalacademicresearchjournals.org/GJAR/editorial-board
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.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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 :التقدير والتكريم ..ثالث وعشرون
عدة ندوات تدريبية تحت  إعداد وتنظيمشهادة تقدير من رئيس جامعة بنها عن مجهودي في  -1

" لصغار المربين وخريجي الكلية ومهندسي اإلرشاد تربية األرانب ورعايتهاعنوان "
في الفترة الزراعي باإلدارات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة القليوبية وذلك 

 م1115مارس  01-06م ومن 1115فبراير  06-5م  ومن 1/1/1112إلى  11/9من 
 م. 1118/ 0/ 10-01من و

شهادة تقدير من عميد الكلية عن دوري في استنباط ساللة مستحدثة من األرانب تسمى   -0
" بالكلية والتي تتميز باإلنتاج المرتفع فضال عن تأقلمها مع ظروف األجوا  مشتهر"

الحارة في مصر والمنطقة العربية، وأيضا عن إدارتي لمشروع تحسين سالالت األرانب 
عاون مع الجانب األسباني )متمثال في جامعة فالينسيا والهيئة الدولية لدول بالكلية بالت

 حوض البحر األبيض المتوسط(. 

الحصول على عدة شهادات شكر وتقدير من األستاذ الدكتور/ عميد الكلية عن دورى فى  -2
فى  فى تطبيقات التقنية الحيويةوالثالث المشاركة فى تنظيم مؤتمرات الكلية األول والثانى 

  الزراعة. 

مسابقة أفضل مواقع أعضا  هيئة التدريس شهادة شكر وتقدير من رئيس الجامعة فى  -4
بإحتفالية أقامتها الجامعة بقاعة اإلحتفاالت الكبرى بكلية التجارة وذلك يوم األربعا  الموافق 

، ضمن تكريم من ساهموا في رفع تصنيف البوابة اإللكترونية للجامعة 1102/19/15
، الذي يقيس أنشطة المؤسسات التعليمية webometrics ا بالتصنيف األسباني عالمي

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

خالل  لتميز فى مجال البحث العلمى والنشر الدولىلشهادة شكر وتقدير من رئيس الجامعة  -1
جامعة بنها في الترتيب العالمي التصنيف العالمى ل رفع عن دورى فى م1105عام 

 جامعة على مستوى العالم 011حيث دخلت الجامعة والول مرة ضمن أفضل ،  للجامعات
 .Q&Sفى التقييم البريطانى 

نمية المستدامة والبيئة لتنظيم ورشة العمل للتوعية االتحاد العربى للت شهادة شكر وتقدير من -2
جامعة بنها خالل شهر فبراير  –بالسالمة والصحة المهنية بكلية الزراعة بمشتهر 

 م.1109

وذلك لخدمة م 8/01/1105جمعية المهندسين الكويتية بتاريخ  شهادة شكر وتقدير من -7
 .الصرح العلمى واألكاديمى لدولة الكويت

االتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة لتنظيم ورشة العمل للتوعية  ير منشهادة شكر وتقد -1
جامعة بنها خالل شهر فبراير  –بالسالمة والصحة المهنية بكلية الزراعة بمشتهر 

 م.1109

متابعة أنشطة الخطة  للجهد المبذول فى 1109عام شهادة شكر وتقدير من رئيس الجامعة  -9
( من خالل ممثلى الكلية بالفريق المركزى 1111-1109الالستراتيجية للجامعة )

 االستراتيجى للجامعة. للتخطيط

عن دورى فى  يوم التميز العلمى للجامعةفى رئيس الجامعة  شهادة شكر وتقدير من -12
دعم وحدة الجودة بالكلية مما كان له لجامعة بنها  –لجهد المبذول  بكلية الزراعة بمشتهر ا

 لكلية على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.األثر األكبر فى حصول ا

لجهد فى احتفالية اعتماد الكلية عن دورى فى ا عميد الكلية شهادة شكر وتقدير من -11
المبذول فى دعم وحدة الجودة بالكلية مما كان له األثر األكبر فى حصول الكلية على 

 واالعتماد.اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

http://www.bu.edu.eg/BUNews/17201
http://www.bu.edu.eg/BUNews/17201
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رقم  لتنظيم واالعداد الجيد للدورة الزراعيةلعميد الكلية وذلك  شهادة شكر وتقدير من -10
والتى نظمتها كلية الزراعة جامعة  لكليات الزراعة على مستوى الجامعات المصرية 17

 م. 1101فيراير  8-5خالل الفترة من فى حب مصر" بنها ألول مرة تحت شعار "

عميد الكلية للجهد المبذول فى تنظيم واعداد المؤتمر العلمى  شهادة شكر وتقدير من -12
مايو  0ى ف" المنعقد المشروعات القومية والتنمية الزراعيةالسنوى للكلية تحت عنوان "

بالكلية وذلك لالستمرار فى تطوير اآلدا  المستمر ودعم لوحدة الجودة بالكلية  1101
 لضمان جودة التعليم واالعتماد بها.

 
 

توقيع بروتوكوالت تعاون دولية ومحلية للحصول على تمويل .. ة وعشرونأربع
 :للمشاريع البحثية والتنموية

دولية ومحلية لتوفير الدعم  تعاونومشروع  بروتوكولعشر  أربعةفى توقيع  ساهم
تنموية وتدريبية للطالب والمجتمع المدنى لتأهيل البحثية والمشروعات لالمالى ل

حل مشكلة البطالة وتوفير فرص لمساندة دور الدولة فى والشباب لسوق العمل 
 -وفيما يلى المساهمة فى بعض هذه البروتوكوالت: عمل لتشغيل الشباب

 
 :أ( برتوكوالت بحثية دولية

 

 -كما يلى: ومشروعات تعاون دولى ثمانية برتوكوالتساهم فى اقامة 

 
بين كلية مشروع بحثى لدولى  فى توقيع بروتوكول تعاون( كباحث رئيسى)ساهم  (0

ومركز التعاون للتنمية  (AECI)الهيئة األسبانية الدولية  جامعة بنها و –الزراعة 
 تحت عنوان: بجامعة فالنسيا بأسبانيا

"Production of purebred and crossbred parents of rabbits to be 
distributed to the small breeders in the middle and east of Delta" 

 .م 1119-1110تنفيذها خالل الفترة من والتى تم 
 

مشروع بحثى بين كلية لفى توقيع بروتوكول تعاون دولى ( كباحث رئيسى)ساهم ( 1
ومن المركز  (AECI)الهيئة األسبانية للتعاون الدولى جامعة بنها و  –الزراعة 

 (CIHEAM)أسبانيا الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر األبيض المتوسط ب
 تحت عنوان:  م.1116اكتوبر  –م 1111خالل الفترة من نوفمبر 

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

 .م1116-1119والتى تم تنفيذها خالل الفترة من 
 

وهتايو بأمريكتا بالتعتاون متع كليتة الطتب أجامعتة  متعرة تفتاهم كساهم فتى توقيتع متذ( 0
البيطرى بمشتهر وكليتى الزراعة والطب البيطرى بجامعة أوهتايو للتعتاون فتى 

 .المجال البحثى وتبادل أعضا  هيئة التدريس والطالب بين الجانبين
قام بتوقيع برتوكول تعاون بين كليتة الزراعتة بمشتتهر ومركتز األبحتاث الصتينى  (2

بالصتتتتتين فتتتتتى  –المشتتتتتترك باألكاديميتتتتتة الصتتتتتينية للعلتتتتتوم أوهتتتتتان االفريقتتتتتى 
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م للتعتتتاون فتتتى المجتتتال البحثتتتى وتبتتتادل أعضتتتا  هيئتتتة التتتتدريس  2/00/1105
 .والطالب بين الجانبين

 
وقتام  ومنظمة العمال الدولياة جامعة بنها –تعاون بين كلية الزراعة ( ساهم فى اقامة 5

 –ى ريتتادة األعمتتال الزراعيتتة لتتتدريب خريجتتى الكليتتة علتتتوقيتتع بروتوكتتول ب
ألف جنيه لتدريب  260وانشا  صوبة لزراعة الخضر على مساحة فدان بتكلفة 

الخريجين على المشروعات الزراعية والزراعة فى الصوب المحمية وذلتك فتى 
/ علتى معتالى األستتاذ التدكتور بحضتوروالتى تم اعتمادهتا م 1105فبراير  19

 شمس الدين رئيس الجامعة.
ومنظماة العمال الدولياة جامعتة بنهتا  –بين كلية الزراعة بمشتتهر  هم فى اقامة تعاونسا( 9

    BDS وقام بتوقيع بروتوكول النشاء وحدة خدمات تطوير األعمال الزراعية
 (Business Development Service)  كمقر عمل دائم بالكلية للتدريب على

رق ووسط الدلتا ومقره كلية ريادة األعمال الزراعية وهو األول من نوعه فى ش

 بحضوروالتى تم اعتمادها  م1105فبراير  19وذلك فى الزراعة بمشتهر 
 ( .رئيس الجامعة معالى األستاذ الدكتور

توكتتتول بتتتين الكليتتتة واكاديميتتتة البحتتتث العلمتتتى والتكنولوجيتتتا فتتتى وقتتتام بتوقيتتتع بر( 1
ة: تطتتورات للتعتتاون فتتى تنفيتتذ مبتتادرة تتتوفير الميتتاه فتتى الزراعتت 00/1/1109

تكنولوجية لالدارة المستدامة لمصادر المياة المحدودة فى منطقة البحتر األبتيض 
 المتوسط.

رئتتيس الجامعتتة لتوقيتتع أ.د/ الساايد يوسااف القاضاى ( عضتو وفتتد جامعتتة بنهتا برئاستتة 8
وكتذلك لحضتور   -بروتوكوالت تعاون بين جامعة بنها وستتة جامعتات صتينية"

حاث المشتركة بين جامعتى بنها ووستط الصتين المصرى لالب-"المنتدى الصينى
ديستمبر  11-00والذى عقد فى جامعتة وستط الصتين الزراعيتة فتى الفتترة متن 

 م )وقد تم القا  تسعة مشروعات بحثية من كلية الزراعة جامعة بنها(.1109
 

 :( برتوكوالت بحثية دوليةب
 

كما  دولية ومحلية حثيةتنموية وبومشروعات  برتوكوالت ستةساهم فى اقامة 

 -يلى:
 

جامعتة بنهتا  –توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الزراعتة ب( كمدير للمشروع)قام  (0
لتمويل مشروع األرانب لقريتة  وذلكمؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع  و

متتن معتتالى األستتتاذ  البروتوكتتول تتتم اعتمتتاد محافظتتة القليوبيتتة و –ميتتت كنانتتة 
 م .1/1/1101الدين رئيس الجامعة فى  الدكتور / على شمس

جامعة بنهتا  –توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة (  بكمدير للمشروعقام ) (1
لتمويتتل مشتتروع األرانتتب  وذلتتك و مؤسستتة بنتتك مصتتر لتنميتتة وخدمتتة المجتمتتع

محافظة القليوبية والتى تم اعتمادها متن معتالى األستتاذ  –لقريتى ترسا وقرقشندة 
 م .06/0/1102لى شمس الدين رئيس الجامعة فى الدكتور/ ع
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جامعتة بنهتا  –بروتوكول تعاون بين كلية الزراعتة توقيع ب( كمدير للمشروع)قام  (0
لتمويتتل مشتتروع األرانتتب  وذلتتك و مؤسستتة بنتتك مصتتر لتنميتتة وخدمتتة المجتمتتع

معتالى  بحضتورمحافظتة القليوبيتة والتتى تتم اعتمادهتا  – مشتتهر ونتاموللقريتى 
 م .06/01/1105لدكتور/ على شمس الدين رئيس الجامعة فى األستاذ ا

كليااة  كليااة الطااب البيطاارى و  بروتوكااول تعاااون بااينتوقيااع بالمستتاهمة فتتى قتتام  (2
 وذلتتك جامعااة بنهااا و مؤسسااة بنااك مصاار لتنميااة وخدمااة المجتمااع –الزراعااة 

ة محافظة القليوبيت –ة المنزلة قريب  السماناالنتاج المكثف لطائر لتمويل مشروع 
علتتى شتتمس التتدين رئتتيس  /معتتالى األستتتاذ التتدكتور بحضتتوروالتتتى تتتم اعتمادهتتا 

 م .06/01/1105الجامعة فى 
بروتوكول تعاون مشترك  بين االتحياد العربيي للتنمييه المسيتدامه و البيئيه و  قام بتوقيع  (5

و ترشيييد لتحقيييق التنميييه االقتصيياديه  6012كلييية الزراعييه بمشييتهر خييالل شييهر فبراييير 

 ك الموارد الطبيعية.استهال

جامعتة  –توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة فى ( كمدير للمشروع) ساهم (9
لتمويتل مشتروع األرانتب  وذلتك بنها و مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمتع

قتتام  ذىمحافظتتة القليوبيتتة والتت – كفتتر علتتوان و كفتتر حستتن وميتتت عاصتتملقتترى 
رئيس الجامعة  السيد يوسف القاضىدكتور / معالى األستاذ ال بتوقيع البروتوكول

 . م01/9/1101فى 

 
 :واقامة حفالت الخريجين المشاركة فى أنشطة رعاية الشباب.. وعشرون خمسة
 م.1101-1100على شهادة تقدير فى األنشطة الطالبية للعام الجامعى  حصل -0

 م.1100-1101شارك بفاعلية فى الحفل السنوى الخريجين للعام الجامعى  -1

 المشاركة فىنظم العديد من الرحالت العلمية والترفيهية للطالب بالكلية وبت قام -0

 الحضور فى تلك الرحالت.

من أجل لكلية ات عديدة لزيارفى من جامعات أخرى  يةاستقبل العديد من رحالت طالب -2

وغرس الهوية  تبادل الثقافات الفكرية وملتقى الشباب بين طالب الجامعات المصرية

 . المصرية لدى الشباب

فى المشروعات البكالوريوس والدراسات العليا  تىمرحلمن الكلية طالب  قام بمشاركة -5

المشاركة أنشطة واسناد اليهم  )مشروع األرانب بقرى محافظة القليوبية( التنموية

ونقل أهمية دور  لمجتمعالعمل فى مجموعات بين أفراد اثقافة نشر المجتمعية و

 .اندة المجتمع المدنىالجامعة فى مس

على شهادة تقدير فى األنشتطة الطالبيتة للعتام  حصلرعاية كافة األنشطة الطالبية وقد  -9

 م.1105-1102الجامعى 

 م10/2/1105يتتوم األربعتتا   1105-1102اقامتتة حفتتل الختتريجين للعتتام الجتتامعى  -1

 بحضور أوليا  األمور والخريجيين من التدفعات الستابقة والشتركات المتخصصتة فتى

 القطاع الزراعى.

حصل على شهادة تقدير فى األنشتطة الطالبيتة للعتام رعاية كافة األنشطة الطالبية وقد  -8

 م.1109-1105الجامعى 
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أبريتل  11يتوم األربعتا  الموافتق  1109-1105اقامة حفل الخريجين للعتام الجتامعى  -6

بحضتتتور أوليتتتا  األمتتتور والختتتريجيين متتتن التتتدفعات الستتتابقة والشتتتركات  م1109

 .تخصصة فى القطاع الزراعىالم

حصتل علتى شتهادة تقتدير فتى األنشتطة الطالبيتة رعاية كافة األنشتطة الطالبيتة وقتد   -01

 .م1101-1109للعام الجامعى 

يتتتتوم الخمتتتتيس الموافتتتتق  1101-1109اقامتتتتة حفتتتتل الختتتتريجين للعتتتتام الجتتتتامعى  -00

بحضور أوليا  األمور والختريجيين متن التدفعات الستابقة والشتركات  م11/2/1101

 .المتخصصة فى القطاع الزراعى

بكليتة الزراعتة  عقتدتالتتى لألنشتطة الطالبيتة  06التدورة الزراعيتة رقتم عتام رئيس  -01

فبراير  8-5خالل الفترة من ألول مرة فى تاريخ الدورة وذلك جامعة بنها  –بمشتهر 

طالتتب وطالبتتة متتن كليتتات الزراعتتة  151وقتتد شتتارك فتتى التتدورة أكثتتر متتن  م1101

 بجمهورية مصر العربية. جامعة ومعهد زراعى 02كة المصرية بمشار

 
-2028) عمادة الكليةأهم االنجازات االنشائية فى الكلية خالل فترة .. ستة وعشرون

2027): 
افتتتتتاح مبنتتتى الهندستتتة الزراعيتتتة الجديتتتد ويضتتتم ثالثتتتة أدوار علويتتتة   التتتدور  -2

 األرضى.

 بتته المكتبتتةافتتتتاح مبنتتى الكيميتتا  واألراضتتى بالكليتتة مكتتون متتن ستتتة طوابتتق و -2

 .الرئيسية

افتتتتاح مجمتتع المعامتتل البحثيتتة ويضتتم ثمانيتتة معامتتل تخصصتتية فتتى المجتتاالت  -1

 المختلفة.

 م.1105افتتاح مبنى االنتاج الحيوانى بعد اعادة ترميمه وتجديده عام  -8

 افتتاح مبنى مركز التنمية الشبابية. -5

 م.1109اعادة ترميم وتشغيل الصوبة الزراعية لزراعة الفلفل الملون عام  -6

 م.1109اعادة ترميم وتشغيل صوبة زهور القطف )األراوال( عام  -7

ألف جنيه  091افتتاح صوبة منظمة العمل الدولية )نظام أسبانى( بتكلفة حوالى  -4

 .()تبرع من المنظمة

 طن سمك سنويا. 111-051افتتاح المزرعة السمكية النتاج من  -7

نك وبنظتام تتوفير الميتاة صوب زراعية جديدة تعمل بنظام الهيتدروبو 0افتتاح  -20

 من خالل دورة المياة من المزرعة السمكية الى الصوب والعكس.

 

 سبحانه وتعالى وهللا ولى التوفيق ..... والقادر عليه
 

 

 محمود مغربى عراقى عامر كتور/دال

 أستاذ تربية ووراثة الدواجن 

 جامعة بنها –عميد كلية الزراعة و      


