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 السيرة الذاتية
 مجدى عبدالحميد عبدالرحمن سمطانمدكتور/ ل

 مصر –جامعة بنيا  –الزراعة  كمية –بقسم اإلنتاج الحيوانى تغذية األسماك أستاذ 
 مجدى عبدالحميد عبدالرحمن سمطان  األسم:

 م31/31/3961تاريخ الميالد: 
 : متزوج ويعولالحالة اإلجتماعية 
 magdy.soltan@fagr.bu.edu.eg  البريد األليكترونى

magdyasoltan@yahoo.com                  
   2460306-013عمل   2460705-013يفون  منزل تم

 فاكس 
 01143453820  &  01203852152تميفون محمول    

   

 

 أواًل: التدرج العممى:
من كمية الزراعة  "ممتاز مع مرتبة الشرف"بكالوريوس زراعة )شعبة اإلنتاج الحيوانى( بتقدير عام 

 م.6891يونيو  (فرع بنيا)جامعة الزقازيق  –بمشتير
ماجستير فى العموم الزراعية تخصص إنتاج حيوانى )رعاية حيوان( من كمية الزراعة بمشتير  .6

 .م61/6/6881بتاريخ  
أسماك( من كمية الزراعة بمشتير إنتاج ) دكتوراه الفمسفة فى العموم الزراعية تخصص إنتاج حيوانى .1

 م.18/9/6889بتاريخ  
 :التدرج الوظيفىثانيًا: 
جامعة الزقازيق )فرع بنيا( إعتبارًا من  –كمية الزراعة بمشتير -سم اإلنتاج الحيوانىمعيد بق .6

 .م11/1/6881حتى  م61/61/6891
 جامعة الزقازيق )فرع بنيا( إعتبارًا من-بمشتير كمية الزراعة -مدرس مساعد بقسم اإلنتاج الحيوانى .1

 .م18/9/6889حتى  م16/1/6881
جامعة الزقازيق )فرع بنيا( إعتبارًا من -ية الزراعة بمشتيرمدرس بقسم اإلنتاج الحيوانى كم .1

 .م11/8/1111حتى  م11/9/6889
جامعة الزقازيق )فرع بنيا( إعتبارًا من  -اإلنتاج الحيوانى كمية الزراعة بمشتير بقسم مساعدأستاذ  .4

 .م69/8/1119حتى  م14/8/1111

حتى م و 68/8/1119إعتبارًا من ة بنيا جامع -أستاذ بقسم اإلنتاج الحيوانى كمية الزراعة بمشتير .1
 .تاريخو
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 فى العممية التعميمية   عبدالحميد عبد الرحمن سمطان الدكتور/ مجدى األستاذمشاركة ثالثًا: 
 لجان تطوير المناىج الدراسية: .3

  )عضوًا بمجان تطوير المناىج الدراسية لممدرسة الفنية لصيد وتربية األسماك )نظام السنوات الثالث
 إستزراع سمكى.  -حافظة أسوان وذلك لمقررات  تغذية أسماك بم

  وزارة التربية  – )نظام السنوات الثالث(الثانوية الزراعية رس اعضوًا بمجان تطوير المناىج الدراسية لممد
 . الحمايو البيئية وذلك لمقرروالتعميم 

 :المقررات الدراسية .1  
 .مقررات مرحمة البكالوريوس أ: 
 شعبة الزراعـة والتربية( )الفرقـة الثالثة أسس تغذية الحيوان والدواجنمقرر  ى تدريسالمشاركة ف. 
  الفرقـة الثالثة شعبة إنتاج حيوانى(أسس تغذية الحيوان المشاركة فى تدريس مقرر( 

  (التعميم المفتوح)تغذية الحيوان المشاركة فى تدريس مقرر 

  ة شعبة إنتاج حيوانى()الفرقـة الثالثالتمثيل الغذائى تدريس مقرر. 

  الفرقـة الثالثة شعبة إنتاج حيوانى( اإلستزراع السمكىتدريس مقرر( 

  الفرقـة الثالثة شعبة إنتاج حيوانى( إنتاج األسماكتدريس مقرر( 

 شعبة إنتاج حيوانى( الرابعة)الفرقـة  بيئة المائيةال تدريس مقرر 

  إنتاج حيوانى(شعبة  الرابعة)الفرقـة  تغذية األسماكتدريس مقرر 

 مرحمة الدراسات العميا: -ب
  تغذية األسماك مقررتدريس. 

  تكوين عالئق األسماك مقررتدريس. 

  التفريخ فى األسماك. مقررتدريس 

  الغذاء الطبيعى لألسماك. مقررتدريس 

 )تدريس مقرر إستزراع األسماك )متقدم. 

  صفات المياه فى المزارع السمكية. مقررتدريس 

  ولوجيا األسماك.بي مقررتدريس 
 

 ًا: اإلشتراك فى الجمعيات العممية:رابع
 عضوًا بالجمعية المصرية لمتغذية واألعالف.  .6
 عضو بالجمعية المصرية لإلستزراع المائى. .1
 عضو بجمعية الثروة الزرقاء لإلستزراع المائى وتنمية البيئة والمجتمع. .1

 ى صحة اإلنسان.عضو بالجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية والحفاظ عم .4
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 : تأليف كتب:ساً ماخ
 المصـــرية شـــارك فـــى إعـــداد كتـــاب بعنـــوان "البيئـــة المائيـــة لممـــزارع الســـمكية" رقـــم اإليـــداع بـــدار الكتـــب -6

   .م 4774/1111
" رقــم اإليــداع بــدار األســس العمميــة لتغذيــة األســماك وتكــوين أعالفيــاشــارك فــى إعــداد كتــاب بعنــوان " -1

 .م7717/1114 المصرية الكتب
مجـال  –ألسـماك  شارك فى تأليف كتاب بعنـوان "البيئـة المائيـة" لطـالب المدرسـة الثانويـة الفنيـة لصـيد -1

نتــاج األســماك )الصــف األول( تكنولوجيــا   رقــم اإليــداع بــدار الكتــب -وزارة التربيــة والتعمــيم  –تربيــة وات
     م.69814/1114 المصرية

 (الثــانى)الصــف  الزراعيــةرس الثانويــة اة " لطــالب المــديــالبيئالحمايــة تــأليف كتــاب بعنــوان" فــى شــارك  -4
ــا إنتــاج وتصــنيع األســماك ــيم –مجــال تكنولوجي  المصــرية رقــم اإليــداع بــدار الكتــب .وزارة التربيــة والتعم

  م.7911/1118
 
 ًا: إعداد محاضرات:دسسا

 أ. طالب مرحمة البكالوريوس:
 ب الصف الثالث )شعبة اإلنتاج الحيوانى(.إعداد محاضرات فى عمم اإلستزراع السمكى لطال .6
 لطالب الصف الثالث )شعبة اإلنتاج الحيوانى(. إنتاج األسماكإعداد محاضرات فى عمم  .1
 لطالب الصف الثالث )شعبة اإلنتاج الحيوانى(. البيئة المائيةإعداد محاضرات فى  .1
 شعبة اإلنتاج الحيوانى(.لطالب الصف الثالث ) تغذية األسماكإعداد محاضرات فى عمم  .4
 .إنتاج األسماك لطالب التعميم المفتوح بالكميةإعداد محاضرات فى عمم  .1

 دراسات عميا: -ب
  .ى"ستزراع السمك"اإلقام بإعداد محاضرات فى عمم . 6
 ."تغذية األسماك"قام بإعداد محاضرات فى عمم . 1
 ."تموثيا ومصادر بيئة المائيةال"قام بإعداد محاضرات فى عمم . 1
 ."تفريخ األسماك"قام بإعداد محاضرات فى عمم . 4
 ."ألسماك"تكوين عالئق اقام بإعداد محاضرات فى عمم  .5
 ."الغذاء الطبيعى لألسماك"قام بإعداد محاضرات فى عمم  .6
 ."بيولوجيا األسماك والمصايد"قام بإعداد محاضرات فى عمم  .7
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ًحانًالتاهيلىًلطالبًدرجةًالدكتوراهاإلشتراكًفىًلجانًاإلمتً:ًا ًسابع

 مكان اإلمتحان التخصص عنوان الرسالة أسم الطالب م

نمــــــو وتطــــــور بعـــــــض األعضــــــاء واألنســـــــجة  عبدالحميد أحمدعواد  6
 العضمية والدىنية والعظام فى ذبائح الحمالن

 
 إنتاج حيوانى

كمية الزراعة جامعة 
 بنيا

أسمممممممماع دمممممممال  عبمممممممد  1
 المنعم

وزيــــــع مســــــتمزمات اإلنتــــــاج تــــــداول وتجــــــارة وت
 الزراعى

كمية الزراعة جامعة  إقتصاد زراعى
 بنيا

إبمممممممممممممممراىيم موسمممممممممممممممى  1
 عبدالرحمن سمرة

بعـــــض العوامـــــل المـــــؤثرة عمـــــى نمـــــو أســـــماك 
 البمطى النيمى

كمية الزراعة جامعة  إنتاج حيوانى
 بنيا

دراســـــــــات وراثيـــــــــة عمـــــــــى بعـــــــــض الصـــــــــفات  عمى عبد المؤمن عمى 4
 الفسيولوجية فى األرانب

كمية الزراعة جامعة  إنتاج حيوانى
 بنيا

يحيممممممممى عبممممممممد ال فممممممممار  1
 عبدالقادر 

اإلمكانيات اإلقتصادية لتنميـة الثـروة السـمكية 
 بالجميورية اليمنية

كمية الزراعة جامعة  إقتصاد زراعى
 بنيا

محممممممد شمممممعبان محممممممد  1
   3حسان

ــــأثيرات  ــــى ت دراســــات يذائيــــة وفســــيولوجية عم
 (6) سماكالمبيدات الفطرية عمى األ

كمية الزراعة جامعة  إنتاج حيوانى
 بنيا

اآلثــار اإلقتصــادية لممــزارع الســمكية لمحافظــة  ثروت إسماعيل عمى 7
 الفيوم

كمية الزراعة جامعة  إقتصاد زراعى
 بنيا

محمد شعبان محمد  9
 1حسان

ــــــأثير  ــــــى ت ــــــة وفســــــيولوجية عم دراســــــات يذائي
 ( 1المبيدات الفطرية عمى األسماك )

كمية الزراعة جامعة  نىإنتاج حيوا
 بنيا

السيد جمعو السيد  8
 خاطر

دارة نظـــــم إعـــــادة  نمـــــوذج محاكـــــاه لتصـــــميم وات
 تدوير المباه فى الزراعة المائية 

اليندسة 
 الزراعية

كمية الزراعة جامعة 
 بنيا

نتـاج  وحيد عموان محمد 61 دراسة بعض العوامل المـؤثرة عمـى تفـريخ وات
 أسماك المياه العذبو

اإلنتاج 
 حيوانىال

كمية الزراعة جامعة 
 بنيا

محمود عبده يوسف  66
 خضر

إقتصــــــادية لإلســــــتزراع الســــــمكى فــــــى دراســــــة 
 مصر 

كمية الزراعة جامعة  إقتصاد زراعى
 بنيا

إبتيال السيد محمد  61
 حسين

تــأثير بعــض العوامــل الغذائيــة بــالعالئق عمــى 
 أداء أسماك المزارع

 كمية الزراعة إنتاج أسماك
 يةجامعة المنوف 

يوسف السيد محمد  61
 الخالع

تأثير إستخدام اإلضافات الغذائية عمـى المظيـر 
 اإلنتاجى فى السمان

كمية الزراعة جامعة  إنتاج دواجن
 بنيا

بعـض المضـادات الحيويـة عمـى األنشـطة  تـأثير منى جميل محمد أحمد 34
دراســــات كروموســــومية وقيــــاس  الفســــيولوجية

 المتبقيات فى أسماك البمطى

لوجى فسيو 
 أسماك

 كمية الزراعة 
 جامعة بنيا

محمد عبد المحسن  61
 (3) محمد الزىرى

إحالل مسحوق السمك بكسب فول الصويا فى 
 عالئق األسماك

جامعة كمية الزراعة  تغذية أسماك
 بنيا
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ً

 اإلشتراكًفىًلجانًاإلمتحانًالتاهيلىًلطالبًدرجةًالدكتوراهتابعً:ً
الغـــــــذاء مـــــــن الطحالـــــــب الخضـــــــراء إنتقـــــــاء  سيا محمود احمد السيد 61

والســـــــيانوبكتريا لمبمطـــــــى النيمـــــــى والمبـــــــروك 
 الفضى فى اإلستزاع السمكى

جامعة كمية الزراعة  بيئة مائية
 بنيا

محمد عبد المحسن محمد  67
 (1) الزىرى

إحالل مسحوق السمك بكسب فول الصويا 
 فى عالئق األسماك

كمية الزراعة جامعة  تغذية أسماك
 بنيا

لرحمن أحمد محمود عبد ا 38
 خطابى

تـــأثير اإلدارة المختمفـــة لألحـــواض الســـمكية 
 عمى إنتاجية األسماك وجودة المياه

 إنتاج أسماك

 

كمية الزراعة جامعة 
 بنيا

النواتج العرضية لتقطير الحبوب كمصدر  أيمن محمد فرج سيد 39
 بروتين بديل فى عالئق أسماك البمطى

 تغذية أسماك

 

كمية الزراعة جامعة 
 بنيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

  مناقشة رسائل ماجستير ودكتوراهلجان فحص و : اإلشتراك فى اً مناث
 اإلمتحان ومكان تاريخ الدرجة عنوان الرسالة أسم الطالب م

 م19/1/1114 ماجستير دراسات يذائية عمى أسماك المبروك محمد شعبان محمد حسان   6
         جامعة بنيا-كمية الزراعة

 م4/7/1114 دكتوراه دراسات عمى تغذية أسماك البمطى النيمى دى أحمد صالح الدينشا 1
         جامعة بنيا        -كمية الزراعة

 م18/6/1111 دكتوراه دراسة بعض الصفات اإلنتاجية فى األسماك عبدالبارى عبدالرب عمى 1
         جامعة بنيا        -كمية الزراعة

 
4 

ــــــــــق المرســــــــــ ى أحمــــــــــد توفي
 أبوعبده

دراسات عمى إستخدام أنظمة الزراعة بدون 
 تربة فى اإلستزراع السمكى المكثف

 م1111/  6/  11   ماجستير
معيد البحوث والدراسات 

جامعة عين  –البيئيو 
 شمس

بعض العوامل المـؤثرة عمـى الصـفات التناسـمية  أحمد فاروق فتح الباب 1 
 فى أسماك البمطى

 م61/1/1111 دكتوراه
         جامعة بنيا        -الزراعة كمية

 
1 

بعــض المضــادات الحيويــة واألحمــاض  تــأثير منى جميل محمد أحمد
الفســـيولوجية والنمـــو  األمينيـــة عمـــى األنشـــطة

 وقياسات المتبقى فى أسماك البمطى

 م16/1/1111 ماجستير
         جامعة بنيا        -كمية الزراعة

موسى عبد الـرحمن  إبراىيم 7
 هسمر 

نمـــو أســـماك  العوامـــل المـــؤثرة عمـــى بعـــض"
 "البمطى النيمى

 م66/7/1111 دكتوراه
 جامعة بنيا        -كمية الزراعة

ــــــــاج وتحضــــــــين زريعــــــــة  وحيد عموان محمد 9 ــــــــى إنت " دراســــــــات عم
 األسماك"

 م8/61/1111 ماجستير
 جامعة بنيا        -كمية الزراعة

تـــــــــامر ســـــــــعيد عبـــــــــدالقادر  8
 صالح

الحبيبات الصغرى فى تغذية إستخدام عالئق 
 اليرقات البحرية

 م1117/  1/  68   ماجستير
كمية العموم الزراعية 

جامعة -البيئية بالعريش
 قناة السويس

تأثير إستخدام األسمدة النيتروجينية عمى   احمد السيد سيا محمود 61
 البيئة المائية لممزارع لسمكية

 م1117/  7/  11   ماجستير
دراسات معيد البحوث وال

 جامعة عين شمس –البيئيو 

اإلحتياجــــات الغذائيــــة لزريعــــة البمطــــى أثنــــاء فتــــرة  محمد شعبان إبراىيم 66
 الحضانة

 م61/8/1117 ماجستير
 جامعة بنيا        -كمية الزراعة

إســتخدام ســيالج مخمفــات األســماك فــى عالئــق  صابرعبد الرازق صابر 61
 األسماك

 م11/6/1119 ماجستير
 جامعة بنيا        -اعةكمية الزر 

ــــــــــــد الناصــــــــــــر محمــــــــــــد  61 عب
 سعودى

ـــيم تجريبـــى لســـمية األيذيـــة بإســـتخدام كســـب بـــذرة  تقي
 القطن بقيتامين ىـ فى تغذية أسماك البمطى

 م19/61/1119 دكتوراه
 جامعة بنيا        -كمية الزراعة
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ً

 تاريخ ومكان اإلمتحان الدرجة عنوان الرسالة أسم الطالب م

ـــــــى تـــــــأثير  ن محمد حسان  محمد شعبا 64 ـــــــة وفســـــــيولوجية عم دراســـــــات يذائي
 المبيدات الفطرية عمى األسماك

 م14/1/1161 دكتوراه
 جامعة بنيا        -كمية الزراعة

 
61 

أحمــــــــــد إبــــــــــراىيم عبــــــــــدالوىاب 
 منصور

تقييم إستخدام أحد منشطات النمو الحيوية فى 
 عالئق األسماك 

 م1166/ 8/ 19   ماجستير
جامعة  -كمية الزراعة 

 المنصورة

 
61 

مصـــــــطفى عبـــــــده محمـــــــود 
 فميفل

تقييم إستخدام األسماك الناخمة فى التنقية 
 البيولوجية لمياه نير النيل فى مصر 

 م61/1166/ 19   ماجستير
جامعة  -كمية الزراعة 

 المنوفية

 
67 

تأثير بعض العوامل الغذائية بالعالئق عمى  إبتيال السيد محمد حسين
 زارعأداء أسماك الم

 م68/66/1161 دكتوراه
جامعة  -كمية الزراعة 

 المنوفية

محمدعبداهلل العريان  69
 يوسف

إســتخدام التوابــل كمحفــزات يذائيــة فــى عالئــق 
 أسماك البمطى

 7/6/1161 ماجستسر
 جامعة بنيا        -كمية الزراعة

شوقى إبراىيم محمد  68
 درويش

دراســـــات عمــــــى الفطـــــام المبكــــــر لـــــبعض يرقــــــات 
 ك البحريةاألسما

 م 66/1/1161 ماجستير
 جامعة بنيا        -كمية الزراعة

تاثير بعض اإلضافات الغذائية عمى نمـو أسـماك  نسمو محمد عبدالعميم 11
 البمطى النيمى

 م18/1/1161 تيرسماج
 جامعة بنيا        -كمية الزراعة

محمود عبده يوسف  16
 خضر

 م19/1/1161 دكتوراه إقتصادية لإلستزراع السمكى فى مصردراسة 
 جامعة بنيا        -كمية الزراعة

ـــــريخ  وحيد عموان محمد 11 ـــــى تف دراســـــة بعـــــض العوامـــــل المـــــؤثرة عم
نتاج أسماك المياه العذبة  وات

 م61/61/1161 دكتوراه
 جامعة بنيا        -كمية الزراعة

 
11  

 
 منى جميل محمد أحمد 

بعــض المضــادات الحيويــة عمــى األنشــطة  تــأثير
ـــــاس دراســـــات كروموســـــومية  يولوجيةالفســـــ وقي
 فى أسماك البمطىيات المتبق

 م11/1/1161 دكتوراه
 جامعة بنيا        -كمية الزراعة

تـــأثير التشـــتية عمـــى أداء النمـــو واإلعاشـــة لزريعـــة  محمد حامد أبوالوفا حنفى 14
 أسماك البمطى النيمى

 م11/8/1161 ماجستير
 جامعة بنيا        -كمية الزراعة

إســتخدام بعــض محفــزات النمــو فــى عالئــق أســماك  ميا محمد رضا السيد ينيمى  11
 البمطى

 م61/61/1161 ماجستير
 جامعة بنيا        -كمية الزراعة

 
11 

محسن عبد الناصـر محمـد 
     ياقوت االبيارى

أستتتال بروتتتتمسحوقوالتتت فىوباللتتت  و تتت و   تتت و

أست ك وباللطىت وباللوطت ألوبفستا كن واتقوذلت وتت   و

   وامبحلوبالل فوسحأثومبحهو ط وبالالكسلبالقىقو
 م11/61/1161 ماجستير

جامعة  -كمية الزراعة 
 المنوفية

17 
 

إســــــتخدام األحمــــــاض العضــــــوية وأمالحيــــــا فــــــى  رشا نادى أحمد محمد
 عالئق األسماك

 م61/6/1164 تيرسماج
 جامعة بنيا        -كمية الزراعة
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 ان اإلمتحانتاريخ ومك الدرجة عنوان الرسالة أسم الطالب م

 
19 

أســـــــــــامو عـــــــــــوض زيـــــــــــنيم 
 إبراىيم المميجى

تحســين إنتــاج أســماك البمطــى النيمــى بإســتخدام 
 بعض اإلضافات الغذائية

 م11/6/1164 دكتوراه
جامعة -كمية الزراعة

 المنصورة
 

18 
محمــود محمــد ســعد ســالمو 

 حبيبو
نتـــــاج أصـــــبعيات بمطـــــى نيمـــــى وحيـــــد  رعايـــــة وات

 ذكور( عالية الجودة1الجنس 
 م68/1/1164 وراهدكت

جامعة  -كمية الزراعة  
 األسكندرية 

 
11 

إســـتخدام األحمـــاض العضـــوية ومنشـــطات النمـــو  ىانى صبحى رفاعى عبده
 الحيوية كإضافات يذائية فى عالئق األسماك

 م1/1/1164 تيرسماج
 جامعة بنيا        -كمية الزراعة

 
16 

ـــــك كإضـــــافات إســـــتخدام البروبيونيـــــك والبريب محمد محمد أحمد توتو يوت
 يذائية لتحفيز النمو ألسماك الدنيس 

 م1164/  7/  1 دكتوراه
جامعة قناة -كمية الزراعة 

 السويس

 
11 

إنتقـــــــــاء الغــــــــــذاء مــــــــــن الطحالــــــــــب الخضــــــــــراء  سيا محمود احمد السيد
والسيانوبكتريا لمبمطـى النيمـى والمبـروك الفضـى 

 فى اإلستزاع السمكى

  16/8/1164 دكتوراه
 جامعة بنيا        -كمية الزراعة

 
11 

دراسات يذائية وفسيولوجية لمبروبيوتيك عمى  ارام محمد عبدالقادرئ
 أسماك المياه العذبة

 م11/61/1164 ماجستير
       المنصورةجامعة -كمية الزراعة

 
14 

أشرف إبراىيم يازى محمد 
 الحيطاوى

إستخدام تكنولوجيا البيوفموك فى إنتاج أسماك 
 العائمة البورية 

 م11/61/1164 ماجستير
جامعة  -كمية الزراعة 

 األسكندرية
أحمد مصطفى عبد المعز  11

 رضوان 
تأثير إستخدام الخميرة كمنشطات لمنمو فى 

 عالئق األسماك
 م 61/66/1164 تيرسماج

 جامعة بنيا        -كمية الزراعة
11 

عبد الرحمن أحمد محمود 
 خطابى

سـمكية عمـى تأثير اإلدارة المختمفة لألحواض ال
 إنتاجية األسماك وجودة المياه

 م 1/1/1161 دكتوراه
 جامعة بنيا        -كمية الزراعة

محمد أحمد عبدالعزيز  17
 العشرى

تأثير بعض المعامالت عمى المواد السامو 
الموجودة فى المواد العمفية المستخدمة فى تكوين 

 عالئق األسماك

 م 61/1/1161 ماجستير
 ة بنيا        جامع-كمية الزراعة

19 
 أيمن محمد فرج سيد

النواتج العرضية لتقطير الحبوب كمصدر 
 بروتين بديل فى عالئق أسماك البمطى

 م1/66/1161 دكتوراه
 جامعة بنيا-كمية الزراعة

18  
 محمد سعد جاد 

دور منشطات النمو الحيوية فى تحسين أداء 
النمو والمناعة ألسماك البمطى وفى السيطرة 

 شار بكتريا األيروموناس ىيدروفيالعمى إنت

 م1161/   / ماجستير
 جامعة بنيا-كمية الزراعة

ً
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 اإلشراف عمى الرسائل العممية )ماجستير، دكتوراه(: عاشراً 
   منيا. رسالة 11ماجستير ودكتوراه بكمية الزراعة بمشتير تم إنجاز  ةرسال 19المشاركة فى اإلشراف عمى 

 / مجدى عبدالحميد عبدالرحمن سمطان أ.دفى اإلشراف عمى رسائميم  يا شاركالدراسات العم طالبأسماء 
  طمبة منحوا درجات عممية ( أ)
تاريخ  الدرجة موضوع الرسالة األسم م

 التسجيل
تاريخ 
 المنح

 لجنة اإلشراف

 
6 

"دراســــــات عمــــــى البمطــــــى النيمــــــى  أحمد فاروق فتح الباب
 وحيد الجنس"

أكتوبر ماجستير
6889 1/66/

1116 

 محمدخيرى إبراىيمأ.د/
 فاطمو عبدالفتاح فيمى أ.د/

 د/مجدى عبدالحميد سمطان

 
1   
 

 
 كمال عمى إبراىيم 

"دراســــــات عمــــــى تفــــــريخ أســــــماك 
 المبروك فى مصر"

أكتوبر ماجستير
6889 1/66/

1116 

 أ.د/أحمد أبوالسعود رضوان
 الدين محمد صادق د/ سنى

  د/مجدى عبدالحميد سمطان

 
1 

 
 مرهإبراىيم موسى س

ـــــــى  بعـــــــض العوامـــــــل المـــــــؤثرة عم
إحتياجـــــــــات البـــــــــروتين ألســـــــــماك 

 البمطى

مارس ماجستير
1111 6/8/

1111 

 أ.د/أحمد أبوالسعود رضوان
  د/مجدى عبدالحميد سمطان

 
4 

محمد شعبان محمد 
 حسان

ــــى أســــماك  " دراســــات يذائيــــة عم
 المبروك"

أكتوبر  ماجستير
1111 11/1/

1114 

 أ.د/محمد محمد عبدالال
  ميد سمطاند/مجدى عبدالح

 
1 

عبدالبارى عبدالرب 
 )يمنى( عمى

"دراســة بعــض الصــفات اإلنتاجيــة 
 فى األسماك"

مارس دكتوراه
1116 17/1/

1111 

 أ.د/محمد خيرى إبراىيم
 أ.د/عبدالكريم إبراىيم محمد 
  د/مجدى عبدالحميد سمطان

أحمد فاروق فتح  1
 الباب

ـــــى  " بعـــــض العوامـــــل المـــــؤثرة عم
ســـــماك الصـــــفات التناســـــمية فـــــى أ

 البمطى النيمى"

مارس 
1111 11/4/

1111 

 أ.د/ محمد خيرى إبراىيم
  د/مجدى عبدالحميد سمطان

 د/أحمد زكى حجازى
 
7 

 
منى جميل محمد 

 احمد

ــــــــة  ــــــــأثير بعــــــــض المضــــــــادات الحيوي ت
ـــــى األنشـــــطة  ـــــة عم واألحمـــــاض األميني
الفســيولوجية والنمــو وقياســات المتبقــى فــى 

 أسماك البمطى

أكتوبر ماجستير
1111 14/7/

1111 

 م إبراىيم محمد يأ.د/عبدالكر 
 د/مجدى عبدالحميد سمطان

 د/محمود مغربى عراقى 

 
9 

إبراىيم موسى عبد 
 الرحمن سمره

"بعـض العوامـل المـؤثرة عمـى نمـو 
 أسماك البمطى النيمى"

أكتوبر   دكتوراه
/4/8 م1111

1111 

 مجدى عبدالحميد سمطانأ.د/ 
 أ.د/ محمد نجيب محمد بكير

 خيرى إبراىيمأ.د/ محمد 
 أ.د/عبدالكريم إبراىيم محمد 

 
8 
 

 
 محمد شعبان إبراىيم 

اإلحتياجـــــــــات الغذائيـــــــــة لزريعـــــــــة 
 البمطى أثناء فترة الحضانة

سبتمبر ماجستير
1111 11/61/

1117 

 أ.د/جمال عمىالدين الصياد
 أ.د/أليس فييم سميمان

 د/مجدى عبدالحميد سمطان
 د/أحمد زكى حجازى
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61 

 
 دوحيد عموان محم

دراســـــات عمـــــى إنتـــــاج وتحضـــــين 
 زريعة األسماك

سبتمبر ماجستير
1111 11/6/

1117 

م إبراىيم محمد يأ.د/عبدالكر 
 د/مجدى عبدالحميد سمطان

 د/جمال عثمان النجار
 د/سمير أحمد عمى

 
66 

عبدالناصرمحمد 
 محمد سعودى

ــــــة  ــــــى لســــــمية األيذي ــــــيم تجريب تقي
بإســـــــتخدام كســـــــب بـــــــذرة القطـــــــن 

ــ فـــــى تغذيـــــة أســـــماك  بقيتـــــامين ىــــ
 البمطى

سبتمبر دكتوراه
1114 1/61/

1119 

 أ.د/محمد محمد عبدالال
 أ.د/ جمال عمى الدين الصياد
 د/مجدى عبدالحميد سمطان

 أ.د/محمد رؤوف حامد

محمد شعبان محمد  61
 حسان

دراسات يذائية وفسـيولوجية عمـى 
ــــــى  ــــــة عم ــــــدات الفطري تــــــأثير المبي

 األسماك

سبتمبر دكتوراه
1114 14/1/

1166 

 محمد محمد عبدالالأ.د/
 أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان
 أ.د/أشرف محمد عبدالسميع

 
61 

 
 صابرعبد الرازق صابر

إســـــــــــــتخدام ســـــــــــــيالج مخمفـــــــــــــات 
 األسماك فى عالئق األسماك

سبتمبر ماجستير
1114 18/4/

1119 

 أ.د/محمد محمد عبدالال
 أ.د/أليس فييم سميمان

 د/مجدى عبدالحميد سمطان

 
64 
 

يان محمدعبداهلل العر 
 يوسف

إستخدام التوابل كمحفزات 
يذائية فى عالئق أسماك 

 البمطى

 فبراير ماجستير
1111 1/1/

1161 

 أ.د/محمد خيرى إبراىيم 
 /عبدالكريم إبراىيم محمدأ.د

 د/مجدى عبدالحميد سمطان
 د/حسام محمود عجوز

 
61 

رشا نادى أحمد 
 محمد

إستخدام األحماض العضوية 
 وأمالحيا فى عالئق األسماك

سبتمبر  ماجستير
1111 1/1/

1164 

أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان 
 أ.د/أحمد أبوالسعود رضوان
 أ.د/ محمد ناجى الجعفرى
 أ.د./عبدالكريم إبراىيم محمد

منى جميل محمد  61
 أحمد 

بعــض المضــادات الحيويــة  تــأثير
 الفســـــيولوجيةعمـــــى األنشـــــطة 

وقيـــــــاس دراســـــــات كروموســـــــومية 
 فى أسماك البمطىيات المتبق

سبتمبر  كتوراهد
1111 4/7/

1161 

أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان 
 أ.د/محمد خيرى إبراىيم
 أ.د/ رقيو محمود حسين

 أ.د./عبدالكريم إبراىيم محمد
دراســــــة بعــــــض العوامــــــل المــــــؤثرة  وحيد عموان محمد 67

نتــاج أســماك الميــاه  عمــى تفــريخ وات
 العذبو

فبراير  دكتوراه
1117 19/6/

1161 

 سمطانأ.د/مجدى عبدالحميد 
 أ.د/أحمد أبوالسعود رضوان

 أ.د/جمال عثمان النجار
 د/سمير أحمد عمى

 
69 

سيا محمود احمد 
 السيد

ــــــب  إنتقــــــاء الغــــــذاء مــــــن الطحال
الخضــراء والســيانوبكتريا لمبمطــى 
النيمـــــى والمبـــــروك الفضـــــى فـــــى 

 اإلستزاع السمكى

فبراير  دكتوراه
1119  6/61/

1164 

 أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان
 سميمان محمود  أ.د/أحمد 
 محمد عبداهلل د/عايدهأ,

 
68 

نسمو محمد 
 عبدالعميم مغيث

تاثير بعض اإلضافات الغذائية 
 عمى نمو أسماك البمطى النيمى

فبراير  ماجستير
1119  

1/1/
1161 

 أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان
 أ.د/ أحمد سميمان محمود 

 أ.د./عبدالكريم إبراىيم محمد

 
اسات عمى الفطام المبكر در  شوقى إبراىيم محمد 11

 لبعض يرقات األسماك البحرية

سبتمبر  ماجستير
1119 

4/4/
1161 

 أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان
 أ.د/ أحمد سميمان محمود 
 أ.د/ محمد محمد عبدالال

 د/إبراىيم شاكر عبد الفتاح



 11 

 
محمد حامد أبوالوفا  16

 حنفى
تأثير التشتية عمى أداء النمو 

البمطى  واإلعاشة لزريعة أسماك
 النيمى

سبتمبر  ماجستير
1161 

61/66/
1161 

 أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان
 أ.د./عبدالكريم إبراىيم محمد
 أ.د/جمال عمىالدين الصياد

 
ميا محمد رضا السيد  11

 ينيمى 
إستخدام بعض محفزات النمو 

 فى عالئق أسماك البمطى
سبتمبر  ماجستير

1161 1/61/
1161 

 أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان
 أ.د/جمال عمى الدين الصياد
 أ.د/ محمد محمد عبدالال

 
ىانى صبحى رفاعى  11

 عبده
إستخدام األحماض العضوية 

ومنشطات النمو الحيوية 
كإضافات يذائية فى عالئق 

 األسماك

سبتمبر  ماجستير
1166 1/7/

1164 

 د/مجدى عبدالحميد سمطانأ.
 أ.د/أحمد أبوالسعود رضوان

 حمدأ.د/عبدالكريم إبراىيم م
 /محمد شعبان محمد حساند

 
14 

أحمد مصطفى عبد 
 المعز رضوان 

تأثير إستخدام الخميرة كمنشطات 
 لمنمو فى عالئق األسماك

سبتمبر  ماجستير
1166 68/1/

1161 

 د/مجدى عبدالحميد سمطانأ.
 الدين الصياد أ.د/جمال عمى

 أ.د/محمد خيرى إبراىيم
 د/محمد شعبان محمد حسان

 
حمد عبد الرحمن أ 11

 محمود خطابى

ـــــــــــــــــــــــأثير اإلدارة المختمفـــــــــــــــــــــــة  ت
لألحـــــــــــواض الســـــــــــمكية عمـــــــــــى 

 إنتاجية األسماك وجودة المياه

فبراير  دكتوراه
1118 7/9/

1161 

 أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان
 أ.د/ محمد محمد عبدالال

 جمال عمى الدين الصياد أ.د/
 فايزة السيد عباس د/

 
محمد أحمد  11

 عبدالعزيز العشرى

معامالت عمى تأثير بعض ال
المواد السامو الموجودة فى المواد 

العمفية المستخدمة فى تكوين 
 عالئق األسماك

سبتمبر  ماجستير
1161 

11/7/
1161 

 /مجدى عبدالحميد سمطانأ.د
 محمد محمد عبدالالأ.د/

 أ.د/جمال عمى الدين الصياد
 /محمد شعبان محمد حساند

 
 أيمن محمد فرج سيد 17

ر الحبوب النواتج العرضية لتقطي
كمصدر بروتين بديل فى عالئق 

 أسماك البمطى

سبتمبر  دكتوراه
1166 

 د/مجدى عبدالحميد سمطانأ. 
 أحمد أبو السعود رضوانأ.د./

 أشرف ىاشم جمعود/
 
19 

 
 محمد سعد جاد 

دور منشطات النمو الحيوية فى 
تحسين أداء النمو والمناعة 

ألسماك البمطى وفى السيطرة 
األيروموناس  عمى إنتشار بكتريا

 ىيدروفيال

سبتمبر  ماجستير
1166 

 أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان 
 محمود مغربى عراقىأ.د/

 أ.د/عبدالكريم إبراىيم محمد
 جييان محمد المغازىأ.د/
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  طالب مستمرون فى الدراسة
 لجنة اإلشراف تاريخ التسجيل الدرجة موضوع الرسالة أسم الطالب م

 
أحمد الكحال  6

 سانينح

تقييم إستخدام منشطات النمو الحيوية 
 فى اإلستزراع السمكى

 أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان 1166سبتمبر  ماجستير
 محمود مغربى عراقىأ.د/

 أ.د/جمال عمى الدين الصياد
 جييان محمد المغازىأ.د/

1 
نسمة محمد   

 عبدالعميم

تأثير بعض اإلضافات الغذائية 
 واألحماض العضوية عمى النمو

 واإلستفادة من الغذاء فى األسماك 

 أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان 1161سبتمبر  دكتوراه
 أ.د/ أحمد سميمان محمود 

 د/محمد شعبان محمد حسان
1 

محمد عبداهلل 
 العريان يوسف

دراسة مقارنة لبعض محفزات النمو 
الحيوية التجارية المستخدمة فى 

 تكوين عالئق األسماك

 /عبدالكريم إبراىيم محمدأ.د 1161سبتمبر  دكتوراه
 /مجدى عبدالحميد سمطانأ.د

 د/حسام محمود عجوز
4 
سناء جادالكريم   

 أدريس إبراىيم

تأثير التموث البيئى عمى 
اإلختالفات الكرموسومية ألسماك 

 المياه العذبة

 /عبدالكريم إبراىيم محمدأ.د 1161سبتمبر  دكتوراه
 /مجدى عبدالحميد سمطانأ.د

 دالرحيم سويفىأ.د/سويفى عب
 د/أسامو حسن الجارحى

 
محمد حامد  1

 أبوالوفا حنفى

دراسة تكنولوجيا البيوفموك فى 
 اإلستزراع السمكى

 أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان 1164فبراير  دكتوراه
 جمال عمى الدين الصياد أ.د/

 د/محمد شعبان محمد حسان
 
1 

ىانى صبحى 
 رفاعى عبده

ألسماك تأثير الفيتوبيوتيك عمى نمو ا
 واإلستفادة من الغذاء

 د/مجدى عبدالحميد سمطانأ. 1164سبتمبر  دكتوراه
 أ.د/عبدالكريم إبراىيم محمد

 /محمد شعبان محمد حساند

 
حنان عبداليادى  7

 رمضان

تأثير بعض اإلضافات الغذائية عمى 
 نمو األسماك واإلستفادة من الغذاء

 نأ.د/مجدى عبدالحميد سمطا 1164سبتمبر  ماجستير
 محمود مغربى عراقىأ.د/
 أشرف محمد عبدالسميعأ.د/

 
عبدالحميد عوض  9

 عوض منصور

إحالل مسحوق السمك بخميط من 
مصادر البروتين النبات فى عالئق 

 األسماك

 محمود رياض الميدىأ.د/ 1164سبتمبر  ماجستير
 أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان 
 /محمد شعبان محمد حساند

8 
ياسر مصطفى 

 عبدالمعز

تأثير درجة الحرارة عمى التفريخ فى 
 أسماك المياه العذبة

 سمير أحمد عمىأ.د/ 1164سبتمبر  ماجستير
 أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان

 /السيد جمعو السيد خاطرد

 
أحمد عدنان  61

 محمود )عراقى(

تأثير اإلنزيمات واألحماض قصيرة 
 السمسمة فى عالئق األسماك النباتية

 محمود رياض الميدىأ.د/ 1164سبتمبر  ماجستير
 أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان 
 /محمد شعبان محمد حساند

 
محمد أحمد  66

 عبدالعزيز العشرى

 أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان 1161سبتمبر  دكتوراه 
 /محمد شعبان محمد حساند

61 
أحمد مصطفى 

 عبدالمعز

 أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان 1161سبتمبر  دكتوراه 
 مىأ.د/سمير احمدع

61 
 خالد

 أ.د/مجدى عبدالحميد سمطان 1161سبتمبر  ماجستير 
 /محمد شعبان محمد حساند

 



 13 

 تحكيم ترقيات األساتذه المساعدون واألساتذه:
 الجامعة الدرجة المرقى ليا وتاريخيا أسم عضو ىيئة التدريس م
المعمل المركزى لبحوث  1164أستاذ  د/محسن عبدالتواب إبراىيم عبدالتواب 6

 ثروة السمكية بالعباسةال
 

ًتقييمًوتحكيمًأبحاثًالعلمية
وبالللةوبال جطةو لفبنوبالل ثو

6 Effect of planktivorous fishes on pgytoplankton 

community structure in Nile tilapia 

Minufiya journal of 

Agricultural research 
 م1166

1   An Economic Study of Fish Farming in Egypt Annals of Agricultural 

science, Moshtohor 
 م1166

1 Effects of some dietary factors on the performance of farmed 

fish 

Minufiya journal of 

Agricultural research 
 م1161

4 Effect of different growth promoters as feed supplement 

on growth and immune response in Oreochromis 

niloticus. 

Egyptian Journal for 

aquaculture 
 م1161

1 Dietary administration of biogenic L-carnitine promotes 

growth and improve stress tolerance to high stocking 

density and cool season in Nile tilapia  

Egyptian Journal for 

aquaculture 
 م1161

1 Zooplankton as natural live food for different fish species 

under concrete ponds mono and polyculture conditions 

Egyptian Journal for 

aquaculture 
 م1161

7 Effect of fertilization and artificial feed on productivity of 

earthen ponds 

Egyptian Journal for 

aquaculture 
 م1161

9 Effect of partially replacing fish meal by poultry by-product 

meal on growth performance and feed utilization of 

European eels, Anguilla anguilla (Linne 1758) 

Annals of Agricultural 

science, Moshtohor 
 م1161

8 Optimal stocking density for Nile tilapia, Oreochromis 

niloticus whitin biofloc system   

Annals of Agricultural 

science, Moshtohor 
 م1161

61 Protective effect of dietary vitamin E against fungicide 

Copperoxychloride stress on Nile tilapia, Oreochromis 

niloticus (L.) fingerlings 

 

International Aquatic 

Research 

 م1161

66 Effect of levels and feeding frequency on growth 

performance and feed utilization of fingerlings Red tilapia 

(Tilapia hornorum × tilapia mossambicus) 

 

Annals of Agricultural 

science, Moshtohor 
 م1161

وتين مسحوق السمك فى عالئـق أسـماك البمطـى النيمـى: اإلسـتفادة إستبدال بر  61
مــن كســب بــذرة القطــن وتأثيراتــو عمــى النمــو واألداء ومكونــات الجســم وبعــض 
 الصفات البيولوجيو والييماتولوجى  

 

Minufiya journal of 

Agricultural researchو

 م1161

61 Quantitative analysis of environmental factors ad 

phytoplanktonic biomass of lajab valley 
2

nd
  Inter. Conf. Biotec. 

Appl.in Agric, 

Moshtohor and 

Hurghada, 8-11 April 

2014. 

1164 

64 Enhancement of growth performance of  Oreochromis 

niloticus larvae using fenugreek seeds (hulba) 

Mediterranean 

Aquaculture Journal 
4102 

61 Effect of some plant extracts on the growth performance 

and nutrient utilization of fresh water prawn, M. 

rosenbrgii, post larvae  

Mediterranean 

Aquaculture Journal 
4102 
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61 Impact of dried rumen contents on the productive 

performance of broiler chichen 

2
nd

  Inter. Conf. Biotec. 

Appl.in Agric, 

Moshtohor and 

Hurghada, 8-11 April 

2014. 

4102 

67 Combined effects of substrate addition and alternate day 

feeding strategy on growth and overwintering 

performance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus L., 

under green water tank culture 

Egyptian Journal for 

aquaculture 
4102 
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ً:العلميةًالمؤتمرات

أسماك( والذى –دواجن-لتغذية الحيوان )مجترات عشرخامس اإلشتراك ببحث فى المؤتمر العممى ال .0
 م.11/66/1161إلى  67فى الفتره من  الغردقةنظمتو الجمعية المصرية لمتغذية واألعالف بمدينة 

فى رحاب جامعة برلين  والذى عقد  Tropentag 2015اإلشتراك ببحث فى المؤتمر الزراعى الدولى  .4
 م. 1161سبتمبر  69-61بالمانيا فى الفتره من 

اإلشتراك بثالثة أبحاث فى المؤتمر الدولى الثانى لتطبيقات التقنية الحيوية فى الزراعة والذى نظمتة  .3
 م بالغردقة. 1164أبريل  61-9جامعة بنيا فى الفترة من -كمية الزراعة بمشتير

بعنوان "الثروة السمكية الذى نظمو المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية الرابع اإلشتراك فى المؤتمر العممى  .2
 م.1164مارس  61،  66يومى القاىرة  –بالمركز الزراعى الدولى بالدقى بين العمم والتطبيق" والذى عقد 

لبيطرى فى مجال أمراض األسماك اإلشتراك فى المؤتمر العممى األول بعنوان "التعميم والتعمم ا .5
جامعة بنيا يوم -كمية الطب البيطرى بمشتير-ورعايتيا" والذى نظمو قسم أمراض ورعاية األسماك

 م.64/1/1161

اإلشتراك ببحث فى المؤتمر الدولى األول لتطبيقات التقنية الحيوية فى الزراعة والذى نظمتة كمية  .6
 م بالغردقة. 1161فبراير  11-69 جامعة بنيا فى الفترة من-الزراعة بمشتير

بعنوان الذى نظمو المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية الثالث فى المؤتمر العممى  بثالثة أبحاثاإلشتراك  .7
بمركز صالح "الثروة السمكية ودورىا فى تحقيق األمن الغذائى ودعم اإلقتصاد القومى فى مصر" والذى عقد 

 .م1161أكتوبر  69إلى  67فى الفتره من األزىر  كامل لألقتصاد اإلسالمى بجامعة

الذى عقد بالقاىرة فى   Tilapia in aquacultureلدولى الثامن بعنوان اإلشتراك ببحث فى المؤتمر ا .8
 م. 1119أكتوبر  64 – 61الفترة من 

المعمل والذى نظمو إلستزراع السمكى لول فى اإلتجاىات الحديثة اإلشتراك ببحث فى المؤتمر العممى األ .9
 م.61/61/1111إلى  61المركزى لبحوث الثروة السمكية بمدينة شرم الشيخ وذلك فى الفتره من 

أسماك( والذى نظمتو –دواجن-لتغذية الحيوان )مجترات اإلشتراك ببحثين فى المؤتمر العممى العاشر .01
إلى  11الجمعية المصرية لمتغذية واألعالف بمدينة شرم الشيخ وذلك فى الفتره من 

 م.11/66/1111

دارة الموارد فى  .00 اإلشتراك ببحثين فى المؤتمر الثالث لمتقنيات الحديثة فى الزراعة )دور التكنولوجيا وات
 -والذى عقد بكية الزراعةم 61/66/1111-64( فى الفترة من التنمية الزراعية فى الدول النامية

 جامعة القاىرة.

وصحة الحيوانات والدواجن واألسماك. والذى عقد بكمية  اإلشتراك ببحث فى المؤتمر الدولى الثالث إلنتاج .04
 م. 1114سبتمبر  8-7جامعة قناة السويس فى الفترة من  –العموم الزراعية والبيئية بالعريش 
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 العموموالذى عقد بكمية العممى األول لمجمعية المصرية لألستزراع المائى المؤتمر  فى ببحث اإلشتراك .03
والذى عقد بكمية العموم الزراعية البيئية بالعريش فى امعة قناة السويس ج–الزراعية البيئية بالعريش

 م.61/61/1111-61الفترة من  

الخامس لمجمعية المصرية لتنمية الثروه السمكية والحفاظ عمى صحة  العممىالمؤتمر  فى ببحث اإلشتراك .02
 .م16/61/1116-11فى الفتره من جامعة عين شمس بالقاىرة -اإلنسان والذى عقد بدار الضيافة

الطب البيطرى العربى الخامس والعشرون والذى نظمتو الجمعية الطبية البيطرية  مؤتمرفى  اإلشتراك .05
المصرية تحت عنوان "الحاجو إلى منتدى عربى لمصحة الحيوانية" والذى عقد بقاعة المؤتمرات 

  .م8/1/1116-1فى الفتره من بالمركز الدولى لمزراعة بالقاىرة بالقاىرة 

العربى الثانى لمعموم الوراثية والتكنولوجيا الحيوية تحت عنوان "تحديات العموم المؤتمر فى  اإلشتراك .06
 فى الفتره منجامعة المنيا  -الوراثية والتكنولوجيا الحيوية فى األلفية الثالثة" والذى عقد بكمية الزراعة

 .م11/61/1111- 11

جمعية المصرية لتنمية الثروه السمكية والحفاظ عمى صحة اإلنسان الرابع لم العممىالمؤتمر  فى ببحث اإلشتراك .07
 .م68/61/1111-67فى الفتره من والذى عقد بقاعة المؤتمرات بالمركز الدولى لمزراعة بالقاىرة 

جامعة قناة –الزراعية البيئية بالعريش العموموالذى عقد بكمية العممى المؤتمر  فى ينببحث اإلشتراك .08
التوجيات المستقبمية لمتنمية الزراعية والمجتمعية وبرامج إعداد الشباب فى ظل  تحت عنوانالسويس 

 م.68/1/1111-61وذلك فى الفتره من المشروع القومى لتنمية سيناء 

الدولى الذى عقد بمركز صالح كامل لألقتصاد اإلسالمى بجامعة األزىر المؤتمر  فى ينببحث اإلشتراك .09
 .م4/1111/ 11-11العالم اإلسالمى" وذلك فى الفتره منبعنوان" إقتصاديات الزراعة فى 

أسماك( والذى نظمتو  – دواجن –السابع لتغذية الحيوان )مجترات  العممىالمؤتمر  فى ببحث اإلشتراك .41
جامعة قناة –الزراعية البيئية بالعريش العمومالجمعية المصرية لمتغذية واألعالف والذى عقد بكمية 

 .16/61/6888-68ن السويس وذلك فى الفتره م
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 :العممية الندوات
لقاء مقالة عممية بعنوان "اإلتجاىات الحديثة فى تربية األسماك" وذلك ضمن  .6 اإلشتراك بإعداد وات

أعمال الندوه العربية السادسة حول "تقانات ومجاالت اإلستثمار فى إستزراع األسماك واألحياء 
 م 61/61/6888-9نتجى األسماك بالقاىرة فى الفتره من البحرية" والتى نظميا اإلتحاد العربى لم

راك فى ندوة " حتمية اإلستزراع السمكى فى جميورية مصر العربية " والتى عقدت فى رحاب كمية تإلشا .1
 .م68/1/1116 قيوم األربعاء المواف (فرع بنيا) جامعة الزقازيق –الطب البيطرى بمشتير

ستزراع السمكى والمصايد فى مصر" والتى عقدت فى رحاب راك فى فعاليات ندوة "تنمية اإلتإلشا .1
 م. 16/1/1116،  11جامعة األسكندرية يومى  –كمية الزراعة )سابا باشا( 

لقاء مقالو عممية ضمن أعمال الندوة العربية السابعة حول "تجارب الدول العربية  .4 اإلشتراك بإعداد وات
ء المائية" والتى نظميا اإلتحاد العربى لمنتجى فى تنمية وتطوير إستزراع وتربية األسماك واألحيا

 م .1/61/1111-6األسماك بالقاىرة فى الفتره من 

راك فى إعداد وفعاليات الندوة العممية تحت عنوان " األستراتيجية العامة لألستفادة والتخمص تاإلش .1
كمية  -الحيوانى  لتى عقدت بقسم اإلنتاجوااآلمن من المخمفات الزراعية حفاظًا عمى بيئة نظيفو " 

 م.11/66/1111ة الزقازيق )فرع بنيا(  وذلك فى يوم األحد الموافق معجا –الزراعة بمشتير 
راك فى إعداد وفعاليات الندوة العممية تحت عنوان "دور المستثمر الصغير فى التنمية تاإلش .1

 –الزراعة بمشتير  كمية -لتى عقدت بقسم اإلنتاج الحيوانى واباإلستفادة من المخمفات الزراعية" 
 م.68/1/1111ة الزقازيق )فرع بنيا(  وذلك فى يوم األحد الموافق معجا

 Expert Consultation on Fish Nutrition Research and"اإلشتراك فى ندوة بعنوان "  .7

Feed Technology in Egypt”  

 م.1/61/1114 شرقية  يوم –أبوحماد  -والتى عقدت بالمركز الدولى لألسماك بالعباسة .9

اإلشتراك فى ندوة "اإلستزراع السمكى المكثف وسبل تطويرة فى مصر" والتى عقدت فى رحاب كمية  .8
 م.68/8/1111جامعة عين شمس وذلك  يوم األثنين الموافق  –الزراعة 

اإلشتراك فى ندوة "آفاق تصدير األسماك والمنتجات البحرية" والتى عقدت بأكادمية البحث العممى  .61
 م.16/8/1111يا وذلك فى يوم األربعاء الموافق والتكنولوج

" والتى عقدت فى رحاب  تغذية األسماك اإلشتراك فى ندوة " تحديث صناعة األعالف ومستقبل .66
 م.66/1/1111إلى  61التى عقدت فى الفترة من جامعة األسكندرية و  -كمية الزراعة 

ت بأكادمية البحث العممى والتكنولوجيا " والتى عقدونير النيل اإلشتراك فى ندوة "األقفاص السمكية .61
 م.64/1/1111وذلك فى يوم األربعاء الموافق 
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 :ورش عمل
المشاركة فى فعاليات ورشة العمل حول " جدوى اإلستثمار فى مشروعات اإلستزراع البحرى"  .6

-61جامعة قناة السويس فى الفترة من  –والتى عقدت بكمية العموم الزراعية البيئية بالعريش 
 م.61/1/1116

األشتراك فى ورشة العمل التى نظميا المركز الدولى لألسماك بالتعاون مع وزارة الزراعة فى الفترة  .1
 بالمركز الزراعى الدولى بالدقى  تحت عنوان: 1117مايو  7 إلى  1من 

3. Aquaculture strategy for Egypt: developing the next stages  
 

 :دورات تدريبية
تكالاعتتكسنواتتموبال ل  تتةوبالعمتوتتةوالطال وتتةووICLARMالا  يلوتتةوبالاتت وا  رتتكوامذتت وحضتتف وبالتت س  وب .6

 Improving ووووح ت و لتفبنوم.00/00/0999-6شمقوةو  وبال ام واتقوو–بال  ب وةوسذال وتكالعلكسةو

Aquaculture Productivity in Egypt 

ن مع منظمـة الزراعـة واأليذيـة حضور الدوره التدريبية التى نظميا المركز الدولى لألسماك بالعباسة بالتعاو  .1
والتـى عقـدت بمقـر المركـز الـدولى لألسـماك  ”Aquaculture, Principles and Practices“بعنـوان 

 م.11/9/1111 إلى 11محافظة الشرقية فى الفترة من  –أبو حماد  –بالعباسة 
معـة بنيـا فـى الفتـرة حضور الدورة التدريبية بعنوان " إتخـاذ القـرارات وحـل المشـكالت" والتـى عقـدت بجا .1

 . ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس م 4/6/1111إلى  1من 

 66حضــور الــدورة التدريبيــة بعنــوان " إدارة البحــث العممــى" والتــى عقــدت بجامعــة بنيــا فــى الفتــرة مــن  .4
 .ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس م64/4/1111إلى

  1" أخالقيـات وآداب المينـو" والتـى عقـدت بجامعـة بنيـا فـى الفتـرة مـن  حضور الدورة التدريبيـة بعنـوان .1
 .ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس م4/1/1111إلى 

إلـــى  11حضـــور الـــدورة التدريبيـــة بعنـــوان " توكيـــد الجـــودة" والتـــى عقـــدت بجامعـــة بنيـــا فـــى الفتـــرة مـــن  .1
 .دريسضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة الت م17/1/1111

إلـى  61حضور الدورة التدريبيـة بعنـوان " الجوانـب القانونيـة" والتـى عقـدت بجامعـة بنيـا فـى الفتـرة مـن  .7
 .ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس م67/9/1111

ضـمن حضور الدورة التدريبية بعنوان " إسـتخدام التكنولوجيـا فـى التـدريس" والتـى عقـدت بجامعـة بنيـا   .9
 .درات أعضاء ىيئة التدريسمشروع تنمية ق

التى نظمتيا المنظمة العربيـة و  "تصنيع األعالف وتغذية األسماك"فى مجال شارك فى الدورة التدريبية  .8
محاضـرات فـى مجـال  1وذلـك بإلقـاء م 1161أبريـل  66-7فى الفترة مـن فى القاىرة لمتنمية الزراعية 

 ات.تغذية األسماك بجانب التدريبات العممية ليذه المحاضر 
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