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بشبني  والنظم احليويهقسم اهلندسه الزراعيه -كليه الزراعه  –ة املنوفيه ـــــــــــــــجامع
  –ة امللك فيصل ـــــــــــــــأملانيا / جامع -مصر / جامعة مارتن لوثر -الكوم 

 السعودية  -قسم هندسة النظم الزراعية -الزراعية واألغذية  العلومكلية

 السيرة الذاتيــــــــــــــــــــــــة
 

عيسىعامرأيمن حافظ محمدالدكتور / للسيد األستاذ   
 وعميد الكليه  المنوفيهجامعة  –لزراعةا بكليةاوالنظم الحيويه   هندسة التصنيع الغذائي أستاذ

 ـــــم  اإلســـــــــــ عيسى عامرأيمن حافظ محمد دكتور / ال األستاذ:

 تـاريـــخ الميــالد 1964 سبتمبر18: 

والنظم الحيويه  الغذائي أستاذهندسةالتصنيععميد كليه الزراعه و :

 .جامعةالمنوفيه –بكليةالزراعة والنظم الحيويه الهندسةالزراعية بقسم

 الوظيفة الحالية

 الحالة االجتماعية باهر( –متزوج ويعول )أحمد :

 مصر. -شبين الكوم -جامعة المنوفية –كلية الزراعة عميد :

 –كلية الزراعة  -والنظم الحيويهقسم الهندسة الزراعية :العنوان الدائم

 مصر. -شبين الكوم -جامعة المنوفية

 العنـــــــــــــــــوان

Tel (work): 002/048/2356932 

Tel (privet):002/048/2086077 

Mobile: 002/01223088815 

Fax:      002/02/25769495 

E-mail:-ayman.eissa@ymail.com 

ayman.amer@agr.menofia.edu.eg 

 :التليفــــــــــــــون
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 :األهداف
 .العمل ضمن فريق عمل للوصول إلى مستقبل ناجح 
 .تطوير مهاراتي البحثية من خالل العمل التعاوني 
 .المساهمة في تطوير أعمال القسم 
  والنظم الحيويههندسة النظم الزراعيةالمشاركة في تعزيز تخصص 

 .الزراعية(نتجات موجودة ال الغذائيمجال )هندسة التصنيع 
  والنظم هندسة النظم الزراعيةلالعمل على تكوين رؤية جديدة

 .الحيويه
  والنظم الحيويه هندسة النظم الزراعيةالعمل على تحديث مجال. 
  هندسة النظم الزراعية مجال المشاركة في تعزيز وتطوير تعليم

 .الزراعية( تالمنتجاوجودة  الغذائي)هندسة التصنيع 
  مجال هندسه التصنيع الغذائي مع الجهات العمل على تطوير

 الدولية والعالمية للتخصص .
  العمل ضمن فرق العمل الدولية والعالمية من خالل مشاريع علميه

 مشتركه للنهوض بفرع هندسه الغذاء وجودته.
 .متابعة وإيجاد فرص عمل لخريجي القسم 
  .مد الجسور بين القسم والقطاع الخاص 
  االجتماعية ومهارات االتصال للحصول على تطوير قدرات الطالب

 وظائف مناسبة.

 العلمية:المؤهالت 

 -، كليعة الزراععة  زراعيعة ميكنعةشععبة  : 1986العلـوم الزراعيـة    فـيبكالوريوس  -1

 جامعة المنوفية بتقدير عام جيد جداً . 

جامععة  -كليعة الزراععة  : 1992(   هندسة زراعيـةالعلوم الزراعية ) فيماجستير  -2

 .  20/5/1992المنوفية بتاريخ 

امكانية استخدام األقراص كخطاطات وعزاقات بين الخطوط  لبعض المحاصيل المنزرعة موضوع الرسالة :

 . فى خطوط

Possibility of using the discs as furrowers and inter-

row cultivators for some row crops.  

 )إشعرا  مشعتر ( كليعة( :هندسـة زراعيـةالعلـوم الزراعيـة ) فـيدكتوراه  -3

 29/9/1996الفتعرة معن  فعي،  ألمانيعا -جامعة مارتن لعورر–الزراعة 

 . 28/2/1999جامعة المنوفية   بتاريخ  -كلية الزراعة و28/11/1998وحتى 

 . البيض فوافدإنتاجعوامل الهندسية المؤثرة على تداول وتقليل الموضوع الرسالة :
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Engineering factors affecting handling and loss 

reduction of egg production. 

 التدرج الوظيفى : 

 اعتبعاراجامعة المنوفية -بكلية الزراعةالهندسة الزراعية معيد بقسم  -1

 . 28/10/1986من 

جامعععة -بكليععة الزراعععةالهندسععة الزراعيععة مععدرم مسععاعد بقسععم  -2

 . 20/5/1992من  اعتباراالمنوفية 

 مشتر ( كليعة إشرا )الدراسية للحصول على الدكتوراه  البعثةعضو  -3

 29/9/1996الفتعرة معن  فعي،  ألمانيعا -جامعة مارتن لعورر–الزراعة 

 . 28/11/1998وحتى 

جامعععة المنوفيععة -بكليععة الزراعععةالهندسععة الزراعيععة مععدرم بقسععم  -4

 .  28/2/1999من  اعتبارا

جامعععة -بكليععة الزراعععةهندسععة الزراعيععة البقسععم  مسععاعد ذأسععتا -5

 . 27/6/2010وحتى  26/6/2005من  اعتباراالمنوفية 

 عضو المهمة العلمية بجامعة مارتن لورر بألمانيا لعمل أبحاث مشتركة -6

من الزراعيعة تعن هندسة التداول والتقنيات الحديثة وجودة المنتجعا

 .2007إلى يناير  2006أكتوبر 

جامعة المنوفيعة بنعاءا  -تسويق الخدمات الجامعية مشرفا على مركز  -7

( بتعاريخ 313على قرار السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامععة رقعم )

9/2/2010 . 

بكليععة الهندسععة الزراعيععة بقسععم  الغععذائيهندسععة التصععنيع  ذأسععتا -8

 .اآلنوحتى  28/6/2010من  مصراعتبارا -جامعة المنوفية-الزراعة

هندسعة العنظم الزراعيعة بقسم المعاروهندسة التصنيع الغذائي ذأستا -9

المملكة العربيعة  -الملك فيصلجامعة -واألغذية ةيالزراع العلوم بكلية

 .2015يونيو وحتى  25/9/2010من  السعوديةاعتبارا
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 -جامعععه الملععك فيصععل  -عضععو مجلععس مركععز الدراسععات المائيععة  -10

بنعاءا علعى قعرار السعيد األسعتاذ العدكتور .السعوديةالعربية  المملكة

 . 10/1/2014رئيس الجامعة بتاريخ 

بكليعة الهندسعة الزراعيعة بقسعم  هندسعة التصعنيع الغعذائي ذأستا -11

 .وحتى اآلن 1/7/2015من  مصراعتبارا -جامعة المنوفية-الزراعة

 –مشرفا عامعا علعى مركعز الدراسعات االسعتراتيجيه واععداد القعاده  -12

بناءا على قعرار السعيد األسعتاذ العدكتور رئعيس الجامععة جامعه المنوفيه 

 وحتى األن. 11/2/2016( بتاريخ 319رقم )

 -كليععه الزراعععه  - والععنظم الحيويععه رئععيس قسععم الهندسععه الزراعيععه -13

بناءا على قعرار السعيد األسعتاذ العدكتور رئعيس الجامععة جامعه المنوفيه 

 .10/10/2019 وحتى 14/2/2016( بتاريخ 328رقم )

رئعيس جمهوريعه  بناءا على قعرارعميد كليه الزراعه جامعه المنوفيه  -14

بتعاريخ 2019لسعنه  482عبد الفتاح السيسى رقعم  السيدمصر العربيه 

 لمده رالث سنوات. 15/9/2019

 

 : )التدريس( العلميالنشاط  :ًأوال

املقــرراا الــ    يقوم  إللقوومح ضرمتووداو  عر ي  للموور لللقوودراو التملموور :
 : يقوم سيادته بتدريسها

 التدريس ملرحلة البكالوريوس : –أ 

 الفرقة األولى الشعبة العامة رياضة عامة .1

 الفرقة األولى هندسة زراعية جبر وهندسة تحليلية  .2

 الفرقة األولى هندسة زراعية تفاضل وتكامل .3

 الفرقة األولى هندسة زراعية فيزياء .4

 الفرقة األولى هندسة زراعية اإلنتاجالورش وتكنولوجيا  .5

 الفرقة الثانية هندسة زراعية نظرية دوال .6

 الفرقة الثانية هندسة زراعية معادالت تفاضلية و تكامالت .7
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 الفرقة الثانية هندسة زراعية ميكانيكا .8

 الفرقة الثانية القسم العام هندسة زراعية .9

 ة هندسة زراعيةلثالفرقة الثا الحصاد ما قبلآالت  .10

 ة هندسة زراعيةلثالفرقة الثا خواص واختبار المواد .11

دواجعععن  مجعععالالفرقعععة الثالثعععة  والدواجن  اإلنتاجالحيوانيآالت مزارع  .12

 وإنتاجحيواني

 الفرقة الرابعة هندسة زراعية هندسة تصنيع منتجات زراعية .13

 الفرقة الرابعة هندسة زراعية وألبانهندسة مصانع أغذية  .14

 الرابعة هندسة زراعية الفرقة آالت زراعية  .15

 الفرقة الرابعة هندسة زراعية اإلنتاجالحيوانيآالت مزارع  .16

 الفرقة الرابعة هندسة زراعية أجهزة قيام وتحكم .17

 الفرقة الرابعة هندسة زراعية الزراعية واآلالتصيانة الجرارات  .18

 الفرقة الرابعة هندسة زراعية الصناعياألمن  .19

 زراعية مباني .20

 الزراعيةهندسة النظم  .21

 الرياضيات الهندسية .22

 أجهزة القيام والتحكم .23

 خواص المواد الغذائية .24

 التحكم اآللي في المصانع الغذائية .25

 معالجة مخلفات المصانع الغذائية .26

 صيانة المعدات وخطوط اإلنتاج .27

 الفرقة الرابعة هندسة زراعية

 شعبه هندسة التصنيع الغذائي

 شعبه هندسة التصنيع الغذائي

 التصنيع الغذائيشعبه هندسة 

 شعبه هندسة التصنيع الغذائي

 شعبه هندسة التصنيع الغذائي

 شعبه هندسة التصنيع الغذائي

 

 

 التدريس ملرحلة الدراساا العليا :  -ب

 هاداتاالجتحليل وحساب  -2 متقدم -رياضة تطبيقية  -1
 انتقال حرارة -4 خواص واختبارات مواد -3
 اإلنتاج الحيوانيآالت مزارع  -6 آالت مزارع إنتاج الدواجن -5
 هندسة تصنيع منتجات زراعية -8 هندسة مصانع األلبان -7
لي عالمعامالت الحرارية وتأريرها  -10 تصميم آالت مصانع األغذية -9

 جودة المنتجات الزراعية

هندسة وتكنولوجيا منتجات  -12 هندسة حفظ األغذية -11
 الحبوب

 تهيئة البيئة الزراعية -14 تصميم مباني زراعية -13
المباني الزراعية تكنولوجيا عزل  -15

 والتراكيب الخارجية
إنتاج وتوليد الطاقة الجديدة  -16

 بالمزرعة
 تداول ونقل المنتجات الزراعية -18 هندسة تنظيف وتدريج الحبوب  -17

 الرؤية اآللية فيدراسات خاصة  -20الخواص الميكانيكية والطبيعية  -19
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 للمنتجات الزراعية

 هندسة الجودة ونظم التحكم -22 هندسة التغليف والتعبئة -21
 متقدم -أجهزة قيام وتحكم -23
 نظم الطاقة البديلة -24

 منهجية البحث العلمي -25

 التحليل العددي -26

 :  األنشطة البحثية: ثانياً 

 اإلشراف على الرسائل العلمية : 

  عيسعى  ععامر أيمعن حعافظُيشر  عليها الدكتور/  التيبلغ عدد الرسائل–
منهعا رسـالة دكتـوراه  عشعر رالره، وعدد رسائل ماجستير اثني عشر

. هعذا إلعى جانعب تقعديم الععون والمشعورة لطعالب العدواجنرسالة بقسعم 
 الدراسات العليا .

 :ضنمقشتهمتم  التيالدسمئل أ ال: 

 ماجستري:رسائل  -أ

 -1 اإلســـــــــــــــــــم بد اللطيف عبد الوهاب سمكع:

  تـمريــخ التســجمل . 1999: أكتوبر 

 .البطاطسة على بعض آالت حصاد دراس: 
Study on some potato harvesting machines. 

  ضمتمع الدسـملر

  تمريخ اإلنجـــــــمز .  2003ابريل27: 

 -2 اإلســـــــــــــــــــم حسام الدين مصطفى محمد عبد هللا: 
  تـمريــخ التســجمل .2001براير ف: 

ــة والهندســية دراســ:  ة بعــض الاــواط الطبيعي
 .    البقولياتلبعض بذور 

 Study of some physical and engineering 
properties of some legumes grains.  

  ضمتمع الدسـملر

  تمريخ اإلنجـــــــمز 2005فبراير  

 -3 اإلســـــــــــــــــــم أيمن أحمد عبد الخالق إبراهيم: 
  تـمريــخ التســجمل . 2001: أكتوبر 

العوامل الهندسـية المـرثرع علـى ة بعض دراس: 
 .    أداء آلة لتقطيع مالفات الحقل

 Study of some engineering factors affecting 
the performance of a machine for cutting field 

residues. 

  ضمتمع الدسـملر

  تمريخ اإلنجـــــــمز 2006مارس 

 -4 اإلســـــــــــــــــــم محمد على عزام مصطفى: 
  تـمريــخ التســجمل . 2003فبراير: 

تأثير االهتزازات والتداول علـى صصـائب بعـض :    ضمتمع الدسـملر
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 .المنتجات الزراعية
Effect of vibrations and handling on 
properties of some agricultural products.  

  تمريخ اإلنجـــــــمز 2007يونيو 

 محمد عبد هللا المهدي حشيش: 
ـــة  ـــد الدراســـات والبحـــو  البي ي ـــة -)معه جامع

 المنوفية فرع السادات(

 -5 اإلســـــــــــــــــــم

  تـمريــخ التســجمل . 2007نوفمبر: 

ــى :  ــل الزراعيــة عل ــض العوام ــأثير بع ــة ت دراس
الاصائب الميكانيكية والطبيعية لمحصول الفول 

 .حديثة االستصالحالسوداني في األراضي 
Studies on some Agronomic Factors on some 
Mechanical and Physical Properties of 
Groundnut (ARACHIS HYPOGAEA, L) In 
Newally Reclaimed Soil.  

  ضمتمع الدسـملر

  تمريخ اإلنجـــــــمز 2010:ينلير

 6 اإلســـــــــــــــــــم سعيد فتحي بدوي السيسي
  تـمريــخ التســجمل 2009: فبراير 

: بعض العوامـل الهندسـية المـرثرع علـي تـداول 
 المالفات وعالقاتها بالبي ة.

Some engineering affecting handling of 
residuals and its relation to environment. 

  ضمتمع الدسـملر

  تمريخ اإلنجـــــــمز 2012:يونيو 

 7 اإلســـــــــــــــــــم حسنآية حسن غريب : 
  تـمريــخ التســجمل 2009: أكتوبر 

: التقييم الكمي لظهور اللون الطيفي باسـتادام 
 الرؤية اآللية

Quantitative color appearance evaluation 
using machine vision 

  ضمتمع الدسـملر

  تمريخ اإلنجـــــــمز 2013:مارس 

 :لدكتورا رسائال -ب 

 1 اإلســـــــــــــــــــم سامية محمد محفوظ محجوب: 
  تـمريــخ التســجمل .2003: فبراير 

دراســة مقارنــة  ــفات جــودع البيهــة وعالقتهــا : 
 .   ببعض العوامل البي ية والوراثية في الدجاج

Comparative study of egg quality traits and 
its relation to some environmental and 
genetical factors in chickens.  

  ضمتمع الدسـملر

  تمريخ اإلنجـــــــمز 2009نوفمبر  

 2 اإلســـــــــــــــــــم (: حميد مثني صالح حيدرة )طالب وافد يمني
  تـمريــخ التســجمل 2007فبراير : 

نمـــوذج محاكـــاع للتجفيـــل الشمســـي لـــبعض : 
 المنتجات الزراعية

Simulation model of solar drying for some 

  ضمتمع الدسـملر
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agricultural products 

  تمريخ اإلنجـــــــمز 2011يناير    

 3 اإلســـــــــــــــــــم ماجد السيد أحمد ابراهيم: 
  تـمريــخ التســجمل 2006فبراير : 

ــانيكي :  ــدرين الميك ــى الت دراســات هندســية عل
 لبعض الاهروات والفاكهة

Engineering studies on grading machinery 
for some fruits and vegetables 

  ضمتمع الدسـملر

  تمريخ اإلنجـــــــمز 2011ابريل  

 4 اإلســـــــــــــــــــم (يحيي عبد الجليل قائد سالم )طالب وافد يمني: 
  تـمريــخ التســجمل 2007أكتوبر : 

نمـــوذج محاكـــاع لتحليـــة ميـــاه البحـــر بالطاقـــة : 
 الشمسية

Simulation model for sea water distillation 
by solar energy 

  ضمتمع الدسـملر

  تمريخ اإلنجـــــــمز 2011يوليو  

 5 اإلســـــــــــــــــــم مصطفي محمد علي عزام: 
  تـمريــخ التســجمل 2008فبراير : 

دراسات هندسية علـي تـداول بعـض المنتجـات : 
 الزراعية

Engineering studies on handling for some 
agricultural products 

  ضمتمع الدسـملر

  تمريخ اإلنجـــــــمز 2011نوفمبر  

 6 اإلســـــــــــــــــــم محمود حسن عبد الرسول كشك: 
  تـمريــخ التســجمل 2008: فبراير 

تاــزين الطاقــة الشمســية واســتادامها لزيــادع : 
ـــبعض الاهـــر  ـــل الشمســـي ل ـــاءع التجفي كف

 والفواكه

Solar energy storage and its uses to improve 
the solar drying efficiency of some 
vegetables and fruits. 

  الدسـملرضمتمع 

  تمريخ اإلنجـــــــمز 2011ديسمبر 

 7 اإلســـــــــــــــــــم حسام الدين مصطفي محمد عبد هللا: 
  تـمريــخ التســجمل 2007: أكتوبر 

دراسة بعض عوامـل الجـودع الفيزيائيـة للبـيض : 
 بناءاً علي تأثير االهتزازات الصوتية

Study of some physical quality parameters 
on eggs based on acoustic resonance 
frequency. 

  ضمتمع الدسـملر

  تمريخ اإلنجـــــــمز 2012مارس 

 8 اإلســـــــــــــــــــم أيمن أحمد عبد الخالق: 
  تـمريــخ التســجمل 2007أكتوبر 

ــض  ــرز بع ــي ف ــة ف ــة اآللي ــام الرؤي اســتادام نظ
 المنتجات الزراعية

  ضمتمع الدسـملر
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Using of mechanical vision system in sorting 
of some agricultural products 

  تمريخ اإلنجـــــــمز  2012يوليو  

 9 اإلســـــــــــــــــــم عادل محمد عمر األشقر
  تـمريــخ التســجمل 2009أكتوبر : 

تطوير آلة الدراس والتذرية لتحسين أدائها تحـ  : 
 الزراعية المصرية. الظروف

Development of the local threshing machine 
for improving its performance under 
Egyptian conditions. 

  ضمتمع الدسـملر

 2013أغسطس  13 
 

  تمريخ اإلنجـــــــمز

 10 اإلســـــــــــــــــــم أسامة معوض دويدار: 

  تـمريــخ التســجمل 2009: أكتوبر 

: بناء نظام صبير لتصميم وإدارع مياع الـر  لنظـام 
 الر  بالتنقيط

Establish an expert system for drip irrigation 
to design and water management 

  ضمتمع الدسـملر

  تمريخ اإلنجـــــــمز 2015

 11 اإلســـــــــــــــــــم عصام محمد عبد العظيم المصري: 

  تـمريــخ التســجمل 2007: أكتوبر 

ـــات  ـــدوير المالف ـــي ت : دراســـات هندســـية عل
 الزراعية

Engineering studies on agricultural residuals 
recycling 

  ضمتمع الدسـملر

  تمريخ اإلنجـــــــمز  2016
 12 اإلســـــــــــــــــــم سعيد فتحي بدوي السيسي: 

  التســجملتـمريــخ  2012: أكتوبر 

ـــات  ـــدوير المالف ـــي ت : دراســـات هندســـية عل
 الزراعية

Engineering studies on agricultural residuals 
recycling 

  ضمتمع الدسـملر

  تمريخ اإلنجـــــــمز 2017يوليو :

 :لم تُناقش بعد  التيالرسائل 

 :ماجستيررسائل  -أ

 -1 االســـــــــــــــــــم عبدهللا جوده إبراهيم بعث هللا:
  تمريخ التسجمل 2017: فبراير 

 دراسة هندسية لتقييم آلة صلط األعالف: 
Engineering study to evaluate feed mixing 
machine 

  ضمتمع الدسملر

 2 اإلســـــــــــــــــــم هالة سامي عبدالعزيز عفيفي الوحش: 
  التســجملتـمريــخ  2017 اكتوبر: 
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 دراسات هندسية على تداول وتازين المانجو: 
Engineering studies on handling and storage 
of mangoProduction 
 

  ضمتمع الدسـملر

 3 اإلســـــــــــــــــــم آمنة محمد حامد صقر:

  تـمريــخ التســجمل 2017: اكتوبر 

 إســتادام التجفيــل الصــناعي مقارنــة بــالتجفيل
 الطبيعي وتأثيره على  فات الجودع في البامية

Using the industrial dehydration comparing 
with natural dehydration and its impact on 
quality properties of okra 

  ضمتمع الدسـملر

 4 اإلســـــــــــــــــــم ميرة أحمد محمد عبدهللا إبراهيمأأ
  التســجملتـمريــخ  2015اكتوبر 

تصــــميم شــــبكات ر  بــــالتنقيط ذ  النقاطــــات 
 المعوضة للهغط

Designing trickle irrigation system with 
pressure compensating emitters 

  ضمتمع الدسـملر

 5 اإلســـــــــــــــــــم عبدالرحمن علي محمد عبدهللا الجزيري

  تـمريــخ التســجمل 2018اكتوبر 

تأثير بعـض العوامـل الهندسـية علـى آداء دراسة 
 وحدع أكوابونيك متكاملة

Study the effect of some engineering factors 
on the performance of an integrated 
aquaponic unit 

  ضمتمع الدسـملر

 6 اإلســـــــــــــــــــم طه إسماعيل طه محمد قنديل

  تـمريــخ التســجمل 2018اكتوبر 

دراسة تأثير بعض العوامل الهندسية على جـودع 
 القمح تح  ظروف التازين الماتلفة

Study the effect of some engineering factors 
on the quality of wheat under different 
storage conditions. 

  ضمتمع الدسـملر

 7 اإلســـــــــــــــــــم رحمة عالء الدين عبدالحكيم شاهين

  تـمريــخ التســجمل 2018اكتوبر 

تطــوير وتقيـــيم نظــام لحـــرل بعــض المالفـــات 
 الزراعية للتدف ة

Development and evaluate a system to burn 
some agriculture residuals for heating 

  ضمتمع الدسـملر

 8 اإلســـــــــــــــــــم عبد الهادي محمود عبد الهادي علي
  تـمريــخ التســجمل 2019اكتوبر 

ــع  ــاز ورف ــاج البيوج ــي إنت دراســات هندســية عل
 لحرارية في المالفات الزراعية  ا قيمته

  Engineering Studies on Biogas Production 
and Increasing It’s Calorific Value From 
Agricultural Residues      

  ضمتمع الدسـملر

 9 اإلســـــــــــــــــــم   هالة نبيل عوض جبريل
  تـمريــخ التســجمل 2019اكتوبر 
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ــالمواد الشــمعية علــي الاــواط  ــأثير الطــالء ب ت

 من البرتقال والتغذوية  لصنفين  الطبيعية

Effect of waxing  Materials coating on 
physical and nutritional properties of two 
orange varieties 

  ضمتمع الدسـملر

 10 اإلســـــــــــــــــــم حمد محمود محمد الكشكيا 

  تـمريــخ التســجمل 2020اكتوبر 

وتقييم قوالب ذات صصائب حرارية  إنتاج

وميكانيكية وفيزيائية عالية من المالفات 

 الماتلفة

Production and evaluation the briquettes 
with high thermal, mechanical and physical 

properties from various wastes 

  ضمتمع الدسـملر

 11 اإلســـــــــــــــــــم مد عبدالحميد عبدالعظيم عبدالغفار شكرأح

  تـمريــخ التســجمل 2020اكتوبر 

تأثير نظم التدف ة الماتلفة في الصوب الزراعية 

 على انتاجية وجودع محصول الفراولة 

The effect of different heating systems in 
greenhouses on strawberry yield and quality 

  ضمتمع الدسـملر

 12 اإلســـــــــــــــــــم بدالرحمن خالد صالح الدين طه محمودع

  تـمريــخ التســجمل 2020اكتوبر 

دراسة تـأثير التاـزين علـى الاـواط الهندسـية 

  لبعض المحا يل البسـتانية المنزرعـة بأسـمدع

 حيوية

Study the effect of storage on the 
engineering  properties of some horticultural 
crops cultivated with bio fertilizers 

  ضمتمع الدسـملر

 13 اإلســـــــــــــــــــم نورا عزت محمود حسن

  تـمريــخ التســجمل 2020اكتوبر 

تاثير بعض طرل الحفظ الماتلفـة علـى صـواط 

 الجودع للباميا

Effect of some different preservation 
methods on quality characteristics of okra 

  ضمتمع الدسـملر

 دكتوراه: رسائل  -ب

 -1 االســـــــــــــــــــم آية حسن غريب حسن
  تمريخ التسجمل 2014فبراير 

الزراعة العهوية على الاصـائب الطبيعيـة  تاثير   ضمتمع الدسملر
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 لبعض المحا يل
The effect of organic cultivation on the 
physical characteristics for some vegetable 
crops 

 2 االســـــــــــــــــــم انيس غانم احمدعبود: 
  تمريخ التسجمل 2017: فبراير 

دراسة تأثير إستادام الماء الممغنط تح  نظـام : 
 الر  المحور  على البطاطس

Study the effect of using magnetized treated 
water under pivot center irrigation system 

  ضمتمع الدسملر

 
  عدد -عيسى  عامر أيمن حافظيها الدكتور/ التي يساعدفبلغ عدد الرسائل 

 . الدواجنبقسم تهما تم مناقش رسالة ماجستير رالرة
 -1 اإلســـــــــــــــــــم سامية محمد محفوظ محجوب:

ة بعض العوامل البيئية التى تؤرر على األداء فى دراس: 
 الدجاج.

Study of some environmental factors 

affecting performance in chickens. 

  ضمتمع الدسـملر

  تمريخ اإلنجـــــــمز .  2002مايو26: 

 -2 اإلســـــــــــــــــــم منال كمال عبد العليم أبو النجا: 

تأرير اضافة حعامض األسعكوربيك فعى الغعذاء علعى أداء :
 .الدجاج

Effect of dietary ascorbic acid 

supplementation on the performance in 

chickens. 

  ضمتمع الدسـملر

  تمريخ اإلنجـــــــمز .  2003يونيو22: 

 3 االسم شيماء مصطفي إبراهيم أبو سعد: 
: تأرير اإلضاءة علي بعض القياسات الفسعيولوجية فعي 

 الرومي
The Effect of light on some physiological 

parameters in turkey 

  ضمتمع الدسـملر

  تمريخ اإلنجـــــــمز 2006:

 :ومناقشه الرسائل العلميه الخارجيه فحص ثالثا:

 أوالً : رسائل الماجستير

 التاريخ الجهه اسم الطالب 

 2017 جامعة كفر الشيخ –كلية الزراعة   -قسم امليكنة الزراعية   مصباح مرجان عبد العال 1
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 2017 جامعة طنطا -كلية الزراعة   -قسم امليكنة الزراعية   حممود حسن قطب اخلضري 2

 2017 جامعة املنوفيه -كلية الزراعة-قسم اهلندسة الزراعية  عبد الناصر رزق ابراهيم كرمي 3

 2017 جامعة املنوفيه-كلية الزراعة -قسم اهلندسة الزراعية  مصطفى امساعيل مصطفى  4

 2017 االسكندريهجامعة  -كلية الزراعة-قسم اهلندسة الزراعية  أمري  عيسى على عيسى 5

 2017 املنصور جامعة  -كلية الزراعة  -قسم اهلندسة الزراعية  صالح رضوانمياد  ممدوح  6

 2018 جامعة بنهاكلية الزراعة  واحليويه الزراعيةقسم هندسه النظم  ضحى مسعد ابراهيم حممد 7

 

 ثانياً: رسائل الدكتوراه

 التاريخ الجهه اسم الطالب 

 2016 جامعة طنطا -كلية الزراعة  -قسم امليكنة الزراعية   السيد علي السيد علي 1

 2016 كلية الزراعة جامعة عني مشس  -قسم اهلندسة الزراعية  حممد امحد حممود ميهوب 2

 2016 جامعة بنهاكلية الزراعة  واحليويه الزراعيةقسم هندسه النظم  ايسر السيد عبد الفتاح امساعيل 3

 2017 الزراعة جامعة الزقازيققسم اهلندسة الزراعية كلية  صفاء السيد غريب حممد 4

 2017 كلية الزراعة جامعة بنهاواحليويه الزراعيةقسم هندسه النظم  مخيس عبد القادر عبد اجمليد  5

 2017 قسم اهلندسة الزراعية كلية الزراعة جامعة الزقازيق ريهام صربى عطيه فيض هللا 6

 2017 كلية الزراعة جامعة عني مشس -قسم اهلندسة الزراعية  أمحد مصطفى إبراهيم سليمان 7

 :فحص االنتاج العلمى لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين: رابعا

 بيان بفحص االنتاج العلمى لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين

 التاريخ الدرجه الجهه اسم عضو هيئة التدريس 
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قسم اهلندسة الزراعية كلية الزراعة  د/ حممد ابو احلمد عبداحلى رشوان                    1
 االسكندريهجامعة 

 2016 استاذ مساعد

 كلية اهلندسة الزراعية  حممد الشتيويد/  2
 جامعة األزهر

 2017 استاذ
 

املركز القومى  –اهلندسة الزراعية  هاين عبد الغين عبد الغيند/  3
 للبحوث

أستاذ ابحث 
 مساعد

2017 

كلية   -قسم امليكنة الزراعية   الصعيديسعيد الشحاا عبد هللا د/  4
 جامعة كفر الشيخ –الزراعة 

 2017 استاذ

كليه الزراعه   -قسم اهلندسة الزراعية مجال حممد أمحد املصرى                      د/  5
 جامعه قنا  السويس -

 2017 استاذ

كلية   -قسم امليكنة الزراعية   سعيد الشحاا عبد هللا الصعيديد/  6
 جامعة كفر الشيخ –الزراعة 

 2018 استاذ
 

كليه الزراعه   -قسم اهلندسة الزراعية د/ أيهاب عبد املنعم جمدى  7
 القاهر  جامعه –

 2020 استاذ

 

 التطبيقية )الجامعية(:األنشطة : مسااخ

 

 : )الدولية والمحلية( العلميةوالمجالت ـ  عضوية الجمعيات أ

 . ISFEالغذاءعضو الجمعية الدولية لهندسة  -1

 عضو هيئة تحرير مجلة الهندسة وعلوم الغذاء األمريكية دار النشر ديفيد. -2

 الجمعية األمريكية للزراعة والهندسة الحيوية. ASABEعضو  -3

 .CIGRالحيويةعضو المجلة الدولية للزراعة وهندسة النظم  -4

 عضو مجلة هندسة الغذاء العالمية. -5

 للزراعة والهندسة البيولوجية. الصينية عضو الجمعية الدولية -6

 للهندسة الزراعية. األوربيةعضو الجمعية  -7

 عضو الجمعية المصرية للهندسة الزراعية. -8

 عضو الجمعية العالمية لعلوم الدواجن بهولندا. -9

 المنوفية.عضو مجلة البحوث العلمية بجامعة  -10

 عضو الجمعية المصرية لعلوم الدواجن. -11
 المنوفية. محافظة-عضو نادي أصدقاء البيئة  -12

 عضو جمعية تنمية المجتمع وخدمة البيئة بوسط الدلتا. -13

 عضو مجلة الشرق األوسط لعلوم الدواجن. -14

 عضو نقابة المهن الزراعية.  -15

 عضو منظمة المجتمع العلمي العربي. -16
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 عضو الجمعية السعودية لعلوم الحياه. -17
 

 

 فيها:  في التحكيم شاركيالعلمية التي والمؤسساتواللجان المجالتـ  ب 

 بحث(42)   هندسة الغذاء الدولية )دار نشر السفير(مجلة  -

 بحث(2)   المجلة االسترالية للهندسة الزراعية )استراليا( -
 أبحاث( 3)   للهندسة الزراعية الباكستانيةالمجلة األمريكية  -
 بحث( 2)     هندسة الغذاءالتشيكية  مجلة -

 بحث( 3) مجلة هندسة تصنيع الغذاء األمريكية )دار نشر ويلي بال  ويل(  -
 بحث( 3)  )أمريكا(المجلة الدولية للزراعة والهندسة البيولوجية -

 بحث( 2) المجلة الدولية لالتجاهات الحديثة في العلوم الزراعية )الصين( -
 بحث( 2)     مجلة البحوث العلمية التطبيقية -
 (مشاريع)  ()السعوديةمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  -
 بحث( 2)   ( إسبانياالمجلة االسبانية للعلوم الزراعية ) -
 بحث( 5)    المجلة المصرية للهندسة الزراعية )مصر( -

 أبحاث( 7)     الزراعية المنوفيةللبحوثمجلة  -
 (. SJEE) هندسةالطاقةفيمجلةالعلوم -

http://www.sciencepublishinggroup.com/j/sjee. 

األكعاديميين -ARC(. IJHSSEالمجلة الدولية للعلعوم االجتماعيعة والعلعوم اإلنسعانية التربيعة ) -
 (.arc journals'مركز البحوث )

 (2)     مجله الغذاء وعلوم التغذية.  -

 
  واألسـاتذععهو تحكيم اللجنة العلمية لفحب االنتاج العلمي لشغل وظائل األساتذع 

 المجلـس األعلـى للجامعـات .(45رقم  األراضيوالهندسةالزراعيةلجنه ) -المساعدين 
 وزاره التعليم العالي جمهوريه مصر العربية.

  رئيس تحرير المجلة الدوليـة لهندسـه الغـذاء والتكنولوجيـا. مجموعـه النشـر العلمـي

نيويــــــــــــــــــــورم الواليــــــــــــــــــــات المتحــــــــــــــــــــدع األمريكيــــــــــــــــــــة. 

http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijfet 

  أكاديميـه فـاصننجن للنشـر . األغذيـةضـمان الجـودع وسـالمة المحا ـيل ومجله عهو

 هولندا.
  .عهو لجنه قطاع الدراسات الزراعىه المجلس االعلى للجامعات 

 .عهو لجنه تحكيم المشاريع واالبتكارات بمحافظه المنوفيه 

 .رئيس تحرير مجله المنوفيه لالبحا  الزراعيه 

 

 لجان جوده وتطوير التعليم واالعتماد األكاديمي:عضوية ـ  ت

 –كليعه الزراععة  –الزراعية  الهندسةوضع المواصفات والمعايير األكاديمية لمقررات قسم . 1
 مصر. -جامعه المنوفية

جامععه  –كليه الزراععة  –الزراعية  الهندسة. وضع المواصفات والمعايير األكاديمية لبرنامج 2
 مصر. -المنوفية

مشروع الجودة والتأهيل لالعتمعاد  تطوير برامج الدراسات العليا من خالل لجنه  فيعضو . 3

 داخل كلية الزراعة جامعة المنوفية والتي تقوم بإعداد الئحة الدراسات العليا.

الحضعععور والمشعععاركة فعععي فعاليعععات اليعععوم العععوطني السعععابع وملتقعععى مشعععروعات . 4

((TEMPUS  الخامس بعنوان " نحو تطوير وتحديث التعليم العالي فعي مصعر"  والمنعقعد

 . 2010يناير 18لهندسة جامعة القاهرة في في كلية ا
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 يقدمعه. الحضور والمشاركة في ورشة العمل التي تهعد  بعالتعريف بالعدور الفععال العذ  5

فعي تمويعل المشعروعات البحثيعة والمعنح  (STDF)صندوق العلوم والتنمية التكنولوجيعة 

 .2010براير ف 24القومية المقدمة لشباب الباحثين والمنعقدة بجامعة المنوفية في 

 حضور عددا من ورش العمل في جامعة الملك فيصل منها :. 6

  التقييم الذاتي البرامجي وفقاً لمتطلبات معيار التعلم والتعليم الصادر عن الهيئة

 ( .NCAAAالوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي )

 للتقويم  إعداد توصيف وتقرير المقرر طبقاً للمتطلبات الصادرة عن الهيئة الوطنية

 واالعتماد األكاديمي .

  تقييم المقرر الدراسي والبرنامج األكاديمي وفقا لنماذج الهيئة الوطنية للتقويم

 ( .NCAAAواالعتماد األكاديمي . )

تطوير برامج مرحلة البكالوريوم والدراسات العليا من خالل مشروع الجودة لجنه رئيس . 7

جامعة  –كلية العلوم الزراعية واألغذية  –ظم الزراعية قسم هندسة النوالتأهيل لالعتماد داخل 

 .السعودية -الملك فيصل 

جامعه الملك  –كليه العلوم الزراعية واألغذية  –. عضو لجنه الدراسات العليا والبحث العلمي 8

 المملكة العربية السعودية. –فيصل 

 

 شارك فيها :  التيوالزيارات والدورات ـ  المؤتمرات والندواتث

 االشترا  في جميع المؤتمرات العلمية الخاصة بالهندسة الزراعية والمقامة في مصر. -1

المشاركة في عدد من المؤتمرات العالمية والدولية ببحوث مشتركة مع المصريين واألجانب  -2
 -مثل:
 .1997  المؤتمر الدولي لجودة المنتجات الزراعية ببولندا -ا 

 .1997   ألمانياالمؤتمر الدولي لرعاية الدواجن ب -ب

 .2001  المؤتمر الدولي لجودة المنتجات الزراعية بتركيا -ت

 .2007 براغ –المؤتمر الدولي لجودة البيض بجمهورية التشيك  -ث

المععؤتمر الععدولي الثععامن لهندسععة وتكنولوجيععا المعلومععات لتععداول الخضععر والفاكهععة  --ج

 .2009أمريكا الجنوبية  -بشيلى

المعؤتمرات المحليعة المقامعة علعي أرض العوطن سعواء ببحعوث المشاركة في عدد من  -3
 -مشتركة أو المشاركة فى األعداد والتنظيم مثل:

 جامعة المنوفية. – 2000المؤتمر الثامن للجمعية المصرية للهندسة الزراعية  -
 جامعة األزهر. – 2002المؤتمر العاشر للجمعية المصرية للهندسة الزراعية  -

 .2007كلية الهندسة جامعة المنوفية  –المصريالمؤتمر السادم لتنمية الريف  -
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المؤتمر العلمي لتحسين جودة برامج الدراسات العليا فعي مؤسسعات التعلعيم الععالي  -
فبرايعر  26-25جامععة المنوفيعة   –)مواجهة التحديات وتوجه نحو المستقبل والتنميعة( 

2009. 
 .2009الزراعة جامعة المنوفية  كلية –مؤتمر دلتا النيل األول  -

المؤتمر العلمي األول لتسويق البحوث الجامعية التطبيقية )البحث العلمي فعي خدمعة  -
 2009أكتوبر  8-7جامعة المنوفية  –الصناعة(

كليععة  –)الميععاه والطاقععة والتنميععة الريفيععة(  المصععريالمععؤتمر السععابع لتنميععة الريععف  -
 2009بر أكتو 15-13الهندسة جامعة المنوفية 

 1999جامععة المنوفيعة فعى معارم  –أقيمت بكليعة الزراععة  المصريالتيندوة القطن  -4

 حاضره ومستقبلة " .  المصريتحت عنوان " القطن 

تحت عنوان الزراععة والتنميعة فعى مصعر والمنعقعد  الدوليالمصرياأللمانيحضور المؤتمر  -5
 .1999نوفمبر  26-20الفترة من  فيجامعة القاهرة  في

تحت عنوان تلعوث البيئعة  الدوليالمصرياأللمانيفعاليات المؤتمر  فير والمشاركة الحضو -6
 .2001اكتوبر 3سبتمبر الى 29الفترة من  فيجامعة القاهرة  فيمصر والمنعقد  في

، العذ  نظمعه  (Organic 2003)األول للزراععة العضعوية  العدوليالمعرض والمعؤتمر  -7

 .2003مارم  26 – 24الفترة من  فيالبحوث الزراعية وشركة كروز لتنظيم المعارض ، مركز 

المشاركة في المعارض الدولية للميكنة الزراعية والمتخصصة في ميكنعة اإلنتعاج الحيعواني  -8
المقععام بمصععر  دأجرينععا وأجروفععو -والععدواجن بصععفة مسععتمرة ودوريععة مثععل معععرض صععحاري 

 فر بألمانيا.ومعرض إيرويتر المقام بهانو
المشاركة في حضور  مصفوفة برامج دورات تنمية قدرات أعضعاء هيئعة التعدريس والقيعادات  -9

 جامعة المنوفية. -دريس والقياداتبمنظومتها الكاملة في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة الت

 قاععة المعؤتمرات بجامععة –محاضر في ندوة " التربية اآلمنة للطيور في المنعاطق الريفيعة"  -10
بورقة عمل بعنوان " تصميم بطارية آمنة وسهلة الحركة لتربيعة  -2009مايو  12 –المنوفية 

 الطيور في المناطق الريفية". 

وسعط العدلتا   إلقلعيمللبحوث والتنمية  االجتماعاإلقليميتنظيم  فيالحضور والمشاركة  -11
 .2010مارم  1والمنعقد بجامعة المنوفية في 

 –الحضور والمشاركة في تنظعيم ملتقعى التوظيعف األول لخريجعي طلبعة البكعالوريوم  -12
 .2010كلية الزراعة بجامعة المنوفية في يوليو

معا تقنيات جنى التمور ومعامالت بعنوان "  ورشة عمل الحضور والمشاركة في فعاليات -13
 .2010اكتوبر 23السعودية في  - انتركونتيننتال–اإلحساءالحصاد" والمنعقد في  بعد

ودورة  االستراتيجي( بعنوان " الخزن 32) العلميالحضور والمشاركة في فعاليات اللقاء  -14
جامععة الملعك  –واألغذيعة" والمنعقد في كلية العلوم الزراعيعة األمنالغذائيتحقيق  في

 .2011يناير 4السعودية في  –اإلحساء–فيصل 

الحضور والمشاركة في فعاليات " ملتقى رفع كفاءة استخدام مياه الري" والمنعقد في   -15
بفندق اإلحساء انتركونتننتال والتي نظمته غرفة اإلحساء بالتعاون مع   2011أكتوبر  12

 .2011يناير 4السعودية في  –اإلحساء  –جامعة الملك فيصل 

السعودي األول للطاقة المتجعددة" رض والمعالحضور والمشاركة في فعاليات " المؤتمر  -16
–الظهعران–لبتعرول والمععادن جامعة الملعك فهعد لب 2012فبراير  21-19والمنعقد في  

 السعودية.المملكة العربية 

" والمنعقعد 2012 للهندسة الزراعيعةالحضور والمشاركة في فعاليات " المؤتمر الدولي  -17

 .اسبانيا -فالنسيا مدينة  – 2012 يونيو12 -8في  

" 2012" زمعاتألضعد ا الزراعيعةالنظم لمرونعةالمشاركة في فعاليات " المؤتمر العدولي  -18

 المانيا. -مدينة جوتنجن  – 2012سبتمبر  21 -19والمنعقد في  
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المععؤتمر الععدولي لسععالمه األغذيععة والسععموم واالجتمععاع السععنوي  المشععاركة فععي   -19

ToxExpo ،الواليععات المتحععدة . 2013مععارم،  14-10. سععان أنطونيععو، تكسععام

 األمريكية.

الحضععور والمشععاركة فععي فعاليععات " المععؤتمر العععالمي )اسععتدامه انتععاج وتربيععه االبععل (  -20
 الزراعيععةكليععه العلععوم  –بجامعععة الملععك فيصععل  2013فبرايععر  18-17والمنعقععد فععي  

 المملكة العربية السعودية. –االحساء  –واألغذية 

21- ICABBBE المععؤتمر الععدولي للهندسععة الزراعيععة والتكنولوجيععا المشععاركة فععي فعاليععات

 .2013، 26-25، مايو، اليابان، طوكيوالحيوية والبيولوجية والنظم البيولوجية ، 

22- ICABBBE المععؤتمر الععدولي للهندسععة الزراعيععة الحضععور والمشععاركة فععي فعاليععات

ت المتحععدة والتكنولوجيععا الحيويععة والبيولوجيععة والععنظم البيولوجيععة ، نيويععور ، الواليععا
 .2013، 6-5األمريكية، يونيو، 

الحضور والمشاركة في اللقاء التاسع والعشعرون للجمعيعة السععودية لعلعوم الحبعاه "   -23
 . 2014فبراير  27-25البيئة والتنمية في منطقه الخليج" في الفترة من 

االمعارات الى المركز الدولي للزراعة الملحية في دبى زياره في مهمه علميه رسميه   -24
 .27/4/2014الى  22/4/2014العربية المتحدة في الفترة من 

25- ICAFE للزراعععة وهندسععه الغععذاء المععؤتمر الععدولي الحضععور والمشععاركة فععي فعاليععات ،

 .2014، 6-5نيويور ، الواليات المتحدة األمريكية، يونيو، 

تنظععيم وحضععور ومشععاركه فععي المععؤتمر الععدولي للتكنولوجيععا وكيميععاء االغذيععه بسععان   -26
 .2015، 18-16، نوفمبرالواليات المتحدة األمريكية، فرانسيسكو، 

، وكيميعاء االغذيعه بفينسعيا لعلعوم الغعذاءتنظيم وحضور ومشاركه في المؤتمر العدولي  -27
 .2019، 12-11، ايطاليا نوفمبر

المشاركه فى ورشه العمل الختاميه لمشروع تحسعين مسعتو  معيشعه المعزارعين   -28
ديسعمير  25تعونس فعى  –من خالل االستخدام االمثعل لعنظم الزراععه الملحيعه مصعر 

 فتدق تريومف القاهره. مصر. 2019

 

 :  الدوليةاالستشاريةالعلمية اللجان ـ  ج

عضعو اللجنعة العلميعة للمععؤتمر الععالمي فعي هندسععه التصعنيع والمعواد المتقدمععة  -1
 .2014ابريل  15-14ايطاليا  –والمنعقد بمدينه فنسيا 

عضو اللجنة العلمية للمعؤتمر الععالمي فعي الكيميعاء وهندسعه التصعنيع والمنعقعد  -2
 .2014نوفمبر  4-3اليابان  –بمدينه طوكيو 

الععالمي فعي الكيميعاء وهندسعه التصعنيع والمنعقعد  عضو اللجنة العلمية للمعؤتمر -3
 .2014يولبو  15-16السويد  –بمدينه اوستوكهولم 

عضو اللجنة العلمية للمعؤتمر الععالمي فعي الكيميعاء وهندسعه التصعنيع والمنعقعد  -4
 .2014يولبو  22-23النرويج  –بمدينه اوسلو 

عضو اللجنعة العلميعة للمعؤتمر الععالمي فعي الكيميعاء وهندسعه الغعذاء  والمنعقعد  -5
 .2014اكتوبر  26-27مصر  –بمدينه القاهرة 

عضو اللجنة العلمية للمعؤتمر الععالمي فعي الكيميعاء وهندسعه التصعنيع والمنعقعد  -6
 .2013اكتوبر  30-31إندونيسيا   –بمدينه بالى 

 ASTS 2013اللجنة االستشارية الدولية: للجمعيعة األفريقيعة للعلعوم السعمية.  -7

فعي  المقامعةالمؤتمر الدولي وورشة عمعل: التحعديات وتقيعيم المخعاطر السعمية  
 .2013، 15-10مصر فبراير  -اإلسماعيلية أفريقيا 

بمدينه رئيس الجلسة العلمية للمؤتمر العالمي لعلوم الغذاء والتكنولوجيا والمنعقد  -8
 .2013سبتمبر  25-23الصبن -هنجزوه 
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هيئه  –وزاره الزراعة األمريكية  -عضو اللجنة االستشارية لتحكيم المشاريع البحثية -9
 .الواليات المتحدة األمريكية –البحوث الزراعية

 

 شارك فيها :  االختراعالتيبراءات ـ  ح

 DE198)جعودة البعيض تحعت رقعمالحصول علي براءة اخترع من ألمانيا ألحد أجهزة قيعام  -

51 116 A1).  كتمثيل لجامعة  1998ألمانيا  –وعرض الجهاز في معرض أيروتير في هانوفر

 مارتن لورر بألمانيا في المعرض.

التمور من الواليات  فرزالتقديم للحصول على براءة اختراع في احد انظمه الرؤية االليه لفحص و -

 المتحدة األمريكية.

 :   حصل عليهاالتيشهادات التقديرالجوائزوـ  خ

 2008الحصول على جائزة جامعة المنوفية للنشر في المجالت الدوليعة العالميعة لععام  -1

 ببحث منشور في مجلة هندسة الغذاء العالمية.
 2009الحصول على جائزة جامعة المنوفية للنشر في المجالت الدوليعة العالميعة لععام  -2

 العالمية. ببحث منشور في مجلة هندسة الغذاء
 2009الحصول على جائزة جامعة المنوفية للنشر في المجالت الدوليعة العالميعة لععام  -3

 ببحث منشور في مجلة هندسة تصنيع الغذاء العالمية.
شهادة تقدير من رئيس جامعة المنوفية للمجهودات الفياضة التي قعام بهعا فعي  لجنعة  -4

سعات العليعا " مواجهعة التحعديات مؤتمر تحسعين جعودة بعرامج الدرا –التخطيط واألعداد
م   2009فبرايعر ععام  26-25وتوجه نحو المستقبل والتنميعة " العذي عقعد فعي الفتعرة 

جامععة  –قطعاعي الدراسعات العليعا والبحعوث وخدمعة المجتمعع وتنميعة البيئعة  ونظمه

 مصر. –المنوفية

فعي لجنعة  شهادة تقدير من رئيس جامعة المنوفية للمجهودات المتميزة التي قعام بهعا -5
مؤتمر تسويق البحوث  –وعضو لجنة التسويق وتنمية الموارد المالية –التخطيط واألعداد 

 8-7الجامعية التطبيقية " البحث العلمي في خدمة الصناعة " العذي عقعد فعي الفتعرة 

قطاعي خدمعة المجتمعع وتنميعة البيئعة والدراسعات العليعا  ونظمهم   2009أكتوبر عام 

 .مصر –لمنوفيةجامعة ا –والبحوث 

للمجهععودات المملكععة العربيععة السعععودية  –ملععك فيصععل شععهادة تقععدير مععن جامعععة ال -6
إنجاح فعاليات معرض منتجات الطالب والحصول على المركعز المتميزة التي قام بها في 
 .هع 1432/1433األول خالل العام الجامعي 

المملكة العربية  –ك فيصل جامعة المل -شهادة تقدير من كليه العلوم الزراعية واالغذبه  -7
السعودية للمجهعودات المتميعزة التعي قعام بهعا فعي إنجعاح فعاليعات المعؤتمر الععالمي 

بجامعة الملك فيصعل  2013فبراير  18-17)استدامه انتاج وتربيه االبل ( والمنعقد في  
 المملكة العربية السعودية. –االحساء  –كليه العلوم الزراعية واألغذية  –

العلمية في مجال  2013هو اذ هو العالمية كأحد شخصيات ماركوم ر من تقديشهاده  -8
 هندسه التصنيع الغذائي على مستو  العالم.

ر من المركز العدولي كامبريعدج انجلتعرا معن ضعمن افضعل شخصعيه علميعه شهاده تقدي -9
 .2014في  شخصيه على مستو  العالم 2000متميزة من 

المملكعة العربيعة السععودية للمجهعودات  –عودية شهادة تقدير وجائزه معن أرامكعو السع-10
المتميزة والبارزة التي قام بها في إنجعاح فعاليعات معؤتمر )المخلفعات الزراعيعة وحمايعه 

 –انتركونتيننتالباألحساء  2014نوفمبر  6-5البيئة فرص اقتصاديه واعده( والمنعقد في  
 المملكة العربية السعودية.

العلميعة فعي  2015اذ هعو العالميعة كأحعد شخصعيات هعو معاركوم ر من شهاده تقدي -11
 مجال هندسه التصنيع الغذائي على مستو  العالم.
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ر من المركز العدولي كامبريعدج انجلتعرا معن ضعمن افضعل شخصعيه علميعه شهاده تقدي-12
 .2014في  على مستو  العالم اتشخصي 10متميزة من 

في  على مستو  العالمكرجل العام ر من المركز الدولي كامبريدج انجلترا شهاده تقدي -13
2014. 

شهاده تقدير على المشاركه الفعاله فى تدريب المدربين على برنامج تعر  الى عالم  -14

 .2016منظمه العمل الدوليه سبتمبر ( من  (KABاالعمال

 :   اإلدار النشاط  - د

  السعيد جامععة المنوفيعة بنعاءا علعى قعرار  -مشرفا على مركز تسعويق الخعدمات الجامعيعة
 . 9/2/2010بتاريخ  313األستاذ الدكتور رئيس الجامعة رقم 

  اللجان الجامعية الخاصة بتطوير العمل بقطاع الدراسات العليا والبحوث بتكليف  مفن  فيالمشاركة
 :التاليمجلس الدراسات العليا والبحوث على النحو 

  بالكلية الهندسة الزراعيةأمين مجلس قسم. 

  جامعة المنوفية. –عضو مجلس كلية الزراعة 

  جامععة  –كليعة الزراععة -مشروع الجودة–لجنة تطوير برامج الدراسات العليا  فيالمشاركة
 المنوفية .

 .عضو اللجنة العليا لرفع المعاناة عن كاهل الفالح بمحافظة المنوفية 

  جامعة المنوفية . –كلية الزراعة  –والمراقبة  االمتحاناتأعمال  فيُيشتر  سيادته 

  جامعة المنوفية .  –كلية التربية  –والمراقبة  االمتحاناتينتدب سيادته فى أعمال 

  جامعة المنوفية.-الحقوقكلية  -والمراقبة االمتحاناتينتدب سيادته فى أعمال 

  جامعة المنوفية-التربية النوعيةكلية -والمراقبة االمتحاناتينتدب سيادته فى أعمال. 

  طنطا جامعة-الحقوق كلية -والمراقبة االمتحاناتينتدب سيادته فى أعمال. 

  المنوفيععة )فععرع  جامعععة-التجععارةكليععة  -والمراقبععة االمتحانععاتينتععدب سععيادته فععى أعمععال
 .السادات(

 جامععة الملعك  –كلية العلوم الزراعية واألغذيعة  -عضو مجلس قسم هندسة النظم الزراعية
 السعودية. –فيصل 

  جامعه  –كليه العلوم الزراعية واألغذية  –عضو لجنه الدراسات العليا والبحث العلمي

 المملكة العربية السعودية. –الملك فيصل 

  السعوديةالعربية  المملكة -جامعه الملك فيصل  -عضو مجلس مركز الدراسات المائية. 

  بتعاريخ  742عضو لجنعه مراجععه نتعائج امتحانعات كليعه الحقعوق جامععه المنوفيعه رقعم

27/8/2015. 

 الفصعل الدراسعى  2015/2016الهندسه الزراعيه للعام الجامعى  رئيس كنترول شعبه

 االول.

ضتةة عالالتنفيذيةةوضشنءةةحدضعحةةشرضالتءةةبعثحةضال ح يةةوضضالالئحةةولجنةةوضع ةة ض

تهةةشإضىلةةمضشثةةرضالتءةةبعثحةضال ح يةةوضالتسشتةةوضتةة ضالةةةحشرض ث ةةحدض يئةةوض

التشبيسض حلجحتعوضعتتةع ضتة ضدةنشعلضال حةعرضر ةبابضتجدةسضالشباةةحةض

 ر(.2008/ض1/12العديحضعال حعرض حلجحتعوض تحبيخض

ضث عا
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  جامعة المنوفية . –كلية الزراعة  -عضو لجنه المكتبات 

 جامعة المنوفية . –كلية الزراعة  -عضو لجنه شئون التعليم والطالب 

 جامعة المنوفية –كلية الزراعة  -عضو لجنه العالقات الثقافيه. 

   جامعه المنوفيه. –عضو مجلس كليه الزراعه 

  جامعه المنوفيه. –كليه الزراعه  -رئيس مجلس قسم الهندسه الزراعيه 

  جامعه المنوفيه. –المشر  العام على مركز الدراسات االستراتيجيه واعداد القاده 

 .عميد كليه الزراعه جامعه المنوفيه 

 :   ةالبي يالمجتمعي وصدمه النشاط  - ذ

 جامعة المنوفية. –مركز استشارات وتكنولوجيا البيئة  فيالعمل  -

 المشاركة في وضع التصميمات وتجميل فناء كلية الزراعة جامعة المنوفية كخدمة للبيئة.-

 بالتعاونالحلول المناسبة لتدوير المخلفات الصلبة بشكل بيئو   إيجادعمل دراسة عن كيفية  -

ية لشئون خدمة المجتمعع وتنميعة البيئعة واألسعتاذ العدكتور نائعب مع األستاذ الدكتور وكيل الكل

 رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

عمل دراسة لتدوير المخلفات الصلبة بشكل بيئو  بمحافظه المنوفية تحت رعاية الواء سامى  -

 عماره محافظ المنوفية والجامعة .

الطيعور بالتععاون معع  أنفلعونزانة للحد من انتشار مرض عمل مشروع تصنيع بطاريات دواجن آم -

منظمعة الفعاو  أقرتعهمحافظة المنوفية وقعد  النموذجفيالجامعة ومحافظة المنوفية وتعميم هذا 

 للتربية الريفية. مثاليج وذكنم

 جامعة المنوفية . –كلية الزراعة  -القوافل الزراعية  فيالمشاركة  -

 محافظة المنوفية. –لألعالممحاضرات عن تدوير المخلفات الصلبة لمركز النيل  إلقاء -

 جامعه الملك فيصل. –كليه الزراعة  –هندسه النظم الحيوية الزراعية عن  إلقاء محاضرات-

عمل دراسات بيئية متكاملة لكيفيه انشاء معزارع العدواجن ومشعاريع االنتعاج العداجنى كخبيعر  -

 بية السعودية. بيئي بالمملكة العر

القاء محاضرات ععن تعدوير المخلفعات الزراعيعة ونظعم العتحكم فعي سعالمه وجعوده المنتجعات  -

 المملكة العربية السعودية.  –االحساء  –مركز التدريب الزراعي  –الزراعية 

 لتنميه مهارات االفراد العاملين  بقوه االمن محافظه المنوفيه.الفاء محاضرات  -

 :األكاديميالنشاط  -س

معمععل قيععام جععودة المنتجععات الزراعيععة وخواصععها بقسععم الهندسععة  فيإنشععاءالمسععاعدة  -1

 جامعة المنوفية بالتعاون مع جامعة مارتن لورر بألمانيا.-كلية الزراعة-الزراعية
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سعواء معن خعالل  الصيفيأعمال التدريب  فياألشرا  على طالب شعبة الهندسة الزراعية  -2

 مواقع التدريب المختارة. فيتدريبهم بالقسم أو السفر معهم لتدريبهم 

االشعترا  فعي مشععروع إنشعاء كليععة هندسعة التقنيععات الحديثعة كأحععدي الكليعات المتميععزة  -3

 .بجامعة المنوفية فرع السادات

 نوفية .جامعة الم –كلية الزراعة  -المبانيوصيانة  اإلنشاءاتالمشاركة فى لجان  -4

 .جامعة المنوفية –كلية الزراعة -المشاركة فى لجان وضع المواصفات الفنية والعلمية  -5

 الثانويةوالخاصة بقبول طالب  الهندسةالزراعيةلقسم  الالئحةالدراسيةفى وضع  ةساهمالم -6

هندسعه  –األولعى  بالفرقعةوتعم قبعول الطعالب  دراسعيةرياصه بنظام أربع سنوات  علميالعامة 

 .2008 -2007 الجامعيزراعيه اعتبارا من العام 

أعضاء لجان فحص ومناقشعة رسعائل الماجسعتير والعدكتوراه كممعتحن معن  كأحدالمشاركة  -7

رسعائل دكتعوراه  5رسعائل ماجسعتير وععدد  12مناقشعة ععدد  فعيداخل القسم حيث شعار  

مناقشعة ععدد  فيحيث شار   خارجيكممتحن وشار  ايضا  .المنوفيةأجيزت جميعها بجامعة 

 .االسكندريةرسائل ماجستير أجيزت بجامعة  3

جامععة  الزراععةالزراعية بكلية  الهندسةعلى مستوي قسم  العلميةاللجان  فيالمشاركة  - 8

 وهى: المنوفية

 االكاديمياإلرشاد)ب(  لجنة  البرامج التعليمية والمناهج الدراسيةلجنة  ( أ)

 ضاء هيئة التدريس )د( لجنة المؤتمرات والندواتعمن أ االستفادة)ج( لجنة تعظيم  

 لكتروبى.لجنة التعليم األ)م( لجنة متابعة الخطة الدراسية والبحثية            )ص( 

على تنظيم مواعيد السيمينارات بالقسم لطالب  منتظمةسنويا وبصفه  األشرا   -9

 .السنويةاإلجازةأرناء فترة  نيةالصيفيةاالميدمقرر الساعات  خاللالدراسات العليا من 

قسم هندسة  –النظم البيئية هندسه مجالل الالئحةالدراسيةوضع  فيةساهمالم -10

 السعودية. -جامعة الملك فيصل  –واألغذيةكلية العلوم الزراعية  –النظم الزراعية 

برامج مرحلة البكالوريوم والدراسات العليا من خالل مشروع الجودة  تطويرلجنه رئيس  -11

 –واألغذيةكلية العلوم الزراعية  –والتأهيل لالعتماد داخل قسم هندسة النظم الزراعية 

 السعودية.  -جامعة الملك فيصل 

 السعودية.  -جامعة الملك فيصل  –كلية العلوم الزراعية واألغذية عضو لجنة اإلحصاء  -12
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جامعه  –كليه العلوم الزراعية واألغذية  –لجنه الدراسات العليا والبحث العلمي  عضو -13

 المملكة العربية السعودية. –الملك فيصل 

 جامعة المنوفية . –كلية الزراعة  -عضو لجنه المكتبات  -14

 .جامعة المنوفية –كلية الزراعة  -عضو لجنه العالقات الثقافيه -15

 جامعة المنوفية . –كلية الزراعة  -عضو لجنه شئون التعليم والطالب -16

 جامعه المنوفيه. –عضو مجلس كليه الزراعه   -17

 الابرع في مجال الكومبيوتر: -ش

 Microsoft Officeاستخدام البرامج المختلفة بمهارة عالية مثل برامج      -

  ,SAS, Statistica, Spss, Costatبألمانيعا مثعل اإلحصائيدورات في التحليل -

Mstat.  وتدريسها. بمهارة عالية اإلحصائيةواجراء جميع أنواع التحليالت 

 .MatLab – AutoCAD- Sapخبرة في مجال البرمجة واستخدام برنامج  -

 الابرع في مجال اللغات: -ط

 التعو يفلواالمتحانالعدوليتحدرا وكتابة بمسعتو  ممتعاز والحصعول علعى  اإلنجليزيةأجادة اللغة -

 .اإلنجليزيةاللغة وتدريس المواد العلمية باللغة  وعديد من دورات للغات

معن  معهعد  االمتحانالعدوليتحدرا وكتابة بمستو  ممتاز والحصعول علعى  األلمانيةأجادة اللغة -

 .اللغة بهذهبجوتنجن ألمانيا وتدريس المواد العلمية  جوته

 التالية :  الجهاتفيكاستشاريالمشاركة  - ض

-أجهزة قيام وجعودة المنتجعات الزراعيعة  بنوننعدور استشاري شركة كوتش لصناعة  -1

 بألمانيا.

لتصنيع المعدات واالت الحصاد وما بعد الحصاد استشاري مجموعه شركات طنطا موتورز  -2

 واألنظمة البيئية المختلفة.

 .مصر -طنطا -شركة مبرو  الدولية للصناعات الهندسية -3

 مصر.-المنوفية-اقويسناستشاري جمعية مستثمري مدينة مبار  الصناعية  -4

 مصر.-مدينة األقصر-لتدوير المخلفات (AGET)استشاري الشركة المصرية األلمانيِة  -5

استشعاري لععد  وزاره الزراعععة األمريكيععة لدراسععة مشععاريع هندسععه التصععنيع الغععذائي  -6

 .(USDA) ومعامالت ما بعد الحصاد
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 مصر. –وزاره الصناعه  –استشار  لد  جهاز تحديث الصناعه  -7

 :  اريع البحثيةالمش  - ع

الباحثين  م
 المشاركين

حالة  عنوان البحث
 البحث

 

 تاريخ
بداية 

 البحث

 تاريخ
انتهاء 

 البحث

 مصدر التمويل

أ.د/ أيمن حافظ  - 1
 عامر عيسى

د/ عبد الرحمن  -
 بن عثمان الغنام

د/ ماجد السيد  -

 احمد إبراهيم

أنظمة معالجة 
 آلية لفرز التمور
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 :أوراق العمل

(: " دور األبحععاث 2009، يوسععف عبععد العزيععز الحسععانين ) أيمــن حــافظ عيســى .1

العلمية الزراعية والتغذية فعي خدمعة قضعايا التنميعة وزيعادة العدخل القعومي " معؤتمر 

" مواجهععة  العععاليمؤسسععات التعلععيم  فععيتحسععين جععودة بععرامج الدراسععات العليععا 

الدراسععات  قطععاعي -فبرايععر  26-25التحععديات وتوجععه نحععو المسععتقبل والتنميععة "  ، 

مصر. مجلد أبحعاث  –جامعة المنوفية  –جتمع وتنمية البيئة العليا والبحوث وخدمة الم

 .100– 91صفحات –الجزء الثاني –المؤتمر 

الدراسات العليا في خدمة قضايا البيئة (: " دور 2009) عيسى عامر أيمن حافظ .2

" مؤتمر تحسين جودة برامج الدراسات العليا  من خالل تنمية قطاع الهندسة الزراعية

، ت وتوجه نحو المسعتقبل والتنميعة "" مواجهة التحديا العاليم مؤسسات التعلي في

 –الدراسات العليا والبحعوث وخدمعة المجتمعع وتنميعة البيئعة  قطاعي -فبراير  25-26

 .246–243صفحات –الجزء األول –مصر. مجلد أبحاث المؤتمر  –جامعة المنوفية 
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