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  الشخصیةالبیانات 

  االســــــــــــــــــــم 

  تــاریـــخ الـمـیـالد

  مــحـل الـمـیـالد   

  مـحـل العمل

  ل السـكنمـحـ

  الحالة االجتماعیة

  ت موبایل

  البرید االلیكتروني

  الحالیة الوظیفة

  التخصص

  التخصص الدقیق

  حمدي محمود محمود الشرباصي

  م  ١٩٧٢ینایر  ٤

  دمیاط

  االسماعیلیة  -جامعة قناة السویس  -كلیة الزراعة  -قسم وقایة النبات 

  مصر -االسماعیلیة  - االسماعیلیة ثالث –التملیك  –المنطقة الخامسة ج  ٤

  متزوج

  ٠١٢٢٤٥٠٧٧٨٩/ ٠١٠٠٩٥٧٨٠٠٤  

helsharabasy@yahoo.com  

  جامعة قناة السویس –كلیة الزراعة  –قسم وقایة النبات  -  ستاذأ

  حیوان زراعي

   أكاروس

  المؤھالت العلمیة

  الوریوسكب

)١٩٩٤(  

 -كلی�ة الزراع�ة    -قسم وقایة النب�ات   -) شعبة وقایة النبات(زراعیة بكالوریوس العلوم ال

  .١٩٩٤االسماعیلیة   -جامعة قناة السویس 

دراس���ات بیئی���ة عل���ي   " بعن���وان ) حی���وان زراع���ي (ماجس���تیر ف���ي العل���وم الزراعی���ة      )٢٠٠٠( ماجستیر

فظ��ة االكاروس��ات النباتی��ة التغذی��ة والمفترس��ة ف��ي أراض��ي االستص��الح الحدیث��ة ف��ي محا 

االس�ماعیلیة    -جامعة قناة السویس  -كلیة الزراعة  -قسم وقایة النبات  -"  االسماعیلیة

٢٠٠٠  

دراس���ات بیئی���ة " بعن���وان ) حی���وان زراع���ي(دكت���وراة الفلس���فة ف���ي العل���وم الزراعی���ة    )٢٠٠٦(دكتوراة 

قس�م وقای�ة    -"  وبیولوجیة علي بعض أنواع أكاروسات التربة في محافظة االسماعیلیة

  ٢٠٠٦ -االسماعیلیة  -جامعة قناة السویس  -كلیة الزراعة  -لنبات ا

  التدرج الوظیفي

  ١٩٩٧ -١٩٩٥جامعة قناة السویس   -كلیة الزراعة  -طالب بحث بقسم وقایة النبات   طالب بحث
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  ٢٠٠٠ – ١٩٩٧جامعة قناة السویس   -كلیة الزراعة  -معید بقسم وقایة النبات   معید

 – ٢٠٠٠جامع��ة قن��اة الس��ویس   -كلی��ة الزراع��ة  -مس��اعد بقس��م وقای��ة النب��ات م��درس   مدرس مساعد

٢٠٠٥  

جامع�ة   -كلی�ة الزراع�ة    -ك�اروس بقس�م وقای�ة النب�ات     مدرس علم الحیوان الزراعي واأل  مدرس

  ٢٠١١مارس  – ٢٠٠٦من   –قناة السویس 

جامع�ة   –كلی�ة الزراع�ة    –قس�م وقای�ة النب�ات     - ك�اروس واأل ستاذ مساعد عل�م الحی�وان  أ  أستاذ مساعد

  ٢٠١١أبریل  -قناة السویس 

جامع��ة قن��اة   –زراع��ة كلی��ة ال –قس��م وقای��ة النب��ات   -عل��م الحی��وان واألك��اروس  س��تاذ أ  أستاذ 

  ٢٠١٦ مایو -السویس 

  األنشطة التدریسیة

الت�����دریس لمرحل�����ة  
  البكالوریوس

  :المشاركة في تدریس الدروس العملیة والمحاضرات النظریة اآلتیة

  .كلیة الزراعة –الفرقة األولي  -علم الحیوان  .١

  .شعبة الھندسة الزراعیة بالكلیة –المستوي األول  –علم الحیوان  .٢

  .برنامج السالمة الغذائیة –المستوي األول  – ٢مقرر بیولوجي  .٣

  شعبة وقایة النبات –الفرقة الثالثة  –علم األكاروس  .٤

  شعبة ادارة االعمال –الثالثة الفرقة –اومكافحتھ اآلفات الحیوانیة والحشریة .٥

مرحل�����ة الدراس�����ات  
  العلیا

  :المشاركة في تدریس الدروس العملیة والمحاضرات النظریة اآلتیة

 -حی�وان زراع�ي متق�دم     -حیوان�ات الترب�ة    -بیئ�ة آف�ات حیوانی�ة     -الفقاری�ات   –فقاریات 

أكاروس�ات   - تقسیم األك�اروس   -مورفولوجي األكاروس   -األكاروسات الضارة بالنبات 

بیئ���ة وبیولوجی���ا  -األكاروس���ات المتطفل���ة والمفترس���ة  -الترب���ة و الحب���وب المخزون���ة  

  .  األكاروس

دبل�����������وم النح�����������ل  
  والحریر

  آفات وأمراض نحل العسل ودیدان الحریر

دبل����������وم الحج����������ر  
الزراع�������ي الم�������انع 

  النتشار االفات

  آفات الحبوب المخزونة .١
  ةالقوارض واألكاروسات للحاصالت الزراعی .٢

 –الت���دریب الص���یفي 
المش�����اریع البحثی�����ة 

 –للط���������������������������الب 
  االمتحانات التأھیلیة

المش��اركة ف��ي الت��دریب الص��یفي لط��الب الفرق��ة الثالث��ة بالقس��م باإلض��افة ال��ي       -١

  .طالب الفرقة الثانیة بالكلیة 

لط�الب  ) مقرر بحث ومناقش�ات (المشاركة في اإلشراف علي المشاریع البحثیة  -٢

  .الفرقة الرابعة بالقسم 

معم��ر ح��اتم عل��ي / عض��و لجن��ة االمتح��ان الت��أھیلي الش��فوي لطال��ب ال��دكتوراة   -٣

  ١٩/٦/٢٠١٢جامعة قناة السویس في  -قسم النبات الزراعي  –ھادي 
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 ٣

 ٢٠٠٧/٢٠٠٨جامع�ة قن�اة الس�ویس     –كلی�ة الزراع�ة    –أمین مجلس قسم وقایة النبات   أمانة مجلس القسم

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩و 

اللج��ان المنبثق��ة ع��ن 
  الكلیةمجلس 

   ٢٠٠٩/٢٠١٠و  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ عام عضو لجنة البیئة بالكلیة .١

   ٢٠١١/٢٠١٢ عام عضو لجنة المكتبة .٢

  ٢٠١٣/٢٠١٤ عام عضو لجنة شؤن الطالب والتعلیم .٣

   ٢٠١٥/٢٠١٦ عام عضو لجنة المعامل .٤

أعم����ال االمتحان����ات  

  والكنتروالت

 ع���ام عض���و كنت���رول الفرق���ة الثانی���ة كلی���ة الزراع���ة جامع���ة قن���اة الس���ویس       .١

    ٢٠٠٩/٢٠١٠و  ٢٠٠٨/٢٠٠٩

 ع���ام عض���و كنت���رول الفرق���ة األول���ي كلی���ة الزراع���ة جامع���ة قن���اة الس���ویس       .٢

    ٢٠١٣/٢٠١٤و  ٢٠١٢/٢٠١٣

عضو بكنترول التعلیم المفتوح برنامج الحقوق جامعة قناة الس�ویس بالش�راكة    .٣

  .وحتي اآلن ٢٠١٢ عام مع جامعة الزقازیق منذ

 ع��ام ریض جامع��ة قن��اة الس��ویس  رئ��یس كنت��رول الدراس��ات العلی��ا كلی��ة التم��      .٤

٢٠١٤/٢٠١٥   

عض���و كنت���رول الدراس���ات العلی���ا كلی���ة الحاس���بات والمعلوم���ات جامع���ة قن���اة     .٥

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام السویس

 ع���ام عض���و كنت���رول الدراس���ات العلی���ا كلی���ة الزراع���ة جامع���ة قن���اة الس���ویس   .٦

٢٠١٥/٢٠١٦ – ٢٠١٤/٢٠١٥  

  المؤتمرات العلمیة

ل��دولي الث��اني وال��ذي عق��د ب��المركز الق��ومي    المش��اركة ف��ي فعالی��ات الم��ؤتمر ا   -١  

 :بعنوان  ٢٠١٧مارس  ٢٩ – ٢٧للبحوث في الفترة من 

The international Conference on Advanced Technologies 

and their Applications in Agriculture. 

المش���اركة ف���ي فعالی���ات الم���ؤتمر ال���دولي الس���ابع لالتح���اد العرب���ي للتنمی���ة          -٢  

س���بل تعزی���ز التكنولوجی���ا والتقنی���ات ص���دیقة الب���يءة      ( البیئ���ة المس���تدامة و

ن�وفمبر   ٢٠ – ١٩جامع�ة ال�دول العربی�ة ف�ي الفت�رة م�ن        –)  بالمنطقة العربیة

٢٠١٧.  

 Agriculture and(المش���اركة ف���ي فعالی���ات الم���ؤتمر ال���دولي بعن���وان  -٣  

Environment for Sustainable Development  (    ف�ي الفت�رة م�ن

شعبة العلوم الزراعیة والبیولوجیة بالمركز القومي  – ٢٠١٥و مای ٢٧ – ٢٥

  .للبحوث
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المش���اركة ف���ي فعالی���ات الم���ؤتمر ال���دولي الخ���امس لالتح���اد العرب���ي للتنمی���ة      -٤

مس��تقبل منظوم��ة الطاق��ة والمی��اه والغ��ذاء وتغی��ر ( المس��تدامة والبیئ��ة بعن��وان 

بجامع��ة  ٢٠١٥م��ارس  ١٦ – ١٥ف��ي الفت��رة م��ن ) المن��اخ بالمنطق��ة العربی��ة 

  .القاھرة

 ٧ – ٦المش��اركة ف��ي فعالی��ات الم��ؤتمر األول لش��باب الب��احثین ف��ي الفت��رة م��ن   -٥

  .بجامعة قناة السویس ٢٠١٣مارس 

 ٢٦ – ٢٤المشاركة في فعالیات مؤتمر البساتین العربي السابع في الفترة من  -٦

  .بجامعة قناة السویس ٢٠١٣مارس 

 Climate change( ي الخامس بعنوان المشاركة في فعالیات المؤتمر الدول -٧

and water resources  ( بجامع�ة   ٢٠١٢یولی�و   ١١ – ١٠في الفترة من

  قناة السویس

 -كلیة العل�وم   –المشاركة في فعالیات المؤتمر الدولي األول للعلوم البیولوجیة  -٨

  ٢٠١٠جامعة عین شمس سبتمبر 

  .٢٠٠٩تركیا یونیو  –ورشة العمل الدولیة في تقسیم االكاروس ، أنقرة  -٩

جامع�ة المنص�ورة م�ارس     –المؤتمر الدولي األول للعل�وم البیئی�ة والبیولوجی�ة     - ١٠

٢٠٠٨.  

  .  ١٩٩٧المؤتمر القومي السابع ألمراض وآفات الخضر والفاكھة في مصر  - ١١

  الدورات التدریبیة

  -الرفیعة اجتیاز الدورة التدریبیة التمھیدیة العداد القیادات التنفیذیة واإلداریة  -١  

تحت رعای�ة وزارة الش�باب    ٢٠١٥/  ٦/  ١٦ – ١١في الفترة من  -بورسعید 

  .والریاضة بالتعاون مع مؤسسة القادة

 -بكلی��ة الزراع��ة "  تحلی��ل الب��روتین والنش��اط االنزیم��ي  " دورة تدریبی��ة ف��ي  -٢

  .٢٠٠٣یولیو  ٢٢-١٩جامعة القاھرة في الفترة من 

ل���ي عل���ي تجھی���ز وفح���ص العین���ات باس���تخدام   الت���دریب العم" دورة تدریبی���ة  -٣

 ف�ي   جامع�ة ع�ین ش�مس    –كلی�ة الزراع�ة   . المیكروسكوب االلیكتروني الماسح 

٢٨/٧/٢٠١٠ – ٢٥ .  

  ٣٠/٨/١٩٩٥-١٣/٧  MS-Windowsدورة تدریبیة في برنامج  -١  دورات كمبیوتر

-١٣/٧ Quattro Pro for windowsدورة تدریبی���ة ف���ي برن���امج    -٢

٣١/١٢/١٩٩٥   

  ٣١/٣/١٩٩٦-١/١ Windows 95تدریبیة في برنامج دورة  -٣
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  الدورات التدریبیة خارج مصر

، فینیسیا ، ایطالی�ا   Atomic absorption and HLPCدورة تدریبیة في  -١  

 .Tempus, JEP MEDA Projectمن خالل مشروع التیمبس  ٢٠٠٤، 

  

،وتحلی��ل می��اه  Atomic absorption and HLPCدورة تدریبی��ة ف��ي  -٢

فینیس��یا ، ایطالی��ا م��ن خ��الل مش��روع       -الص��حي والمع��ادن الثقیل��ة   الص��رف 

 Tempus, JEP MEDA Project ٢٠٠٥التیمبس 

  

  الندوات وورش العمل

 –كلی�ة الزراع�ة    –) اقتص�ادیات انت�اج األران�ب   ( منسق وحضور ورشة العم�ل   -١  

  ٢٠١٥/  ٩/  ٢٨ –جامعة قناة السویس 

 –كلی�ة الزراع�ة    –) ات والطوارىءإدارة األزم( منسق وحضور ورشة العمل  -٢

  ٢٠١٥/  ١١/  ٢٩ –جامعة قناة السویس 

اس��تخدام الن��انوتكنولوجي ف��ي مكافح��ة آف��ات محاص��یل     ( مق��رر ورش��ة العم��ل    -٣

  ٢٠١٤/  ٤/  ١٥جامعة قناة السویس في  –كلیة الزراعة  –) الحقل 

 –اع�ة  المشاركة في ورش�ة العم�ل الخاص�ة باع�داد الدراس�ة الذاتی�ة لكلی�ة الزر        -٤

  . ٢٠١٣ینایر  ١٢جامعة قناة السویس في 

ورشة العمل الدولیة حول كیفیة معالجة واعادة استخدام میاه الصرف الص�حي   -٥

في منطقة حوض البحر المتوسط  وذلك بالتنسیق بین جامع�ة قن�اة الس�ویس و    

INNOVA-MED  ٢٠٠٨دیسمبر  

األلفی�ة العرب�ي   اجتم�اع التنس�یق وبن�اء الق�درات لبرن�امج      " ورشة عم�ل ح�ول    -٦

  .٢٠٠٧المنامة ، البحرین فبرایر  -" لتقییم النظم البیئیة 

،مرك���ز تط���ویر التعل���یم، جامع���ة قن���اة ) التعل���یم ع���ن بع��د  ( ورش��ة عم���ل ف���ي    -٧

  ٢٠٠٧فبرایر  -السویس 

ورشة عمل في  تقییم اآلثار البیئیة ، كلیة الزراعة ، جامعة قن�اة الس�ویس ف�ي     -٨

  . ٢٠٠٨دیسمبر  ١نوفمبر الي  ٢٨الفترة من 

ورشة عمل للبیولوجیین العرب ، جامعة قناة السویس، االسماعیلیة في الفترة  -٩

  .١٩٩٩نوفمیر  ٢٣-٢٠من 

جامع�ة قن�اة    –كلی�ة الط�ب    –) الصحة واألم�ان ف�ي المعام�ل   ( ورشة عمل حول  - ١٠

  . ١٢/٢٠١٠/ ٢٩ -٢٨في الفترة من  –السویس 
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 ٦

  دورات تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس

  
  

تنمیة ق�درات  دورات 
أعض����������اء ھیئ����������ة  

  التدریس

  :اجتیاز جمیع متطلبات برامج تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس اآلتیة 

  تنظیم المؤتمرات .١

  استخدام التكنولوجیا في التدریس .٢

  نظام الساعات المعتمدة .٣

 نظم االمتحانات وتقویم الطالب .٤

 الجوانب القانونیة بالجامعات .٥

 إدارة والوقت واالجتماعات .٦

 النشر العلمي .٧

 منھجیة البحث العلمي .٨

 مشروع البحوث التنافسیة .٩

 االدارة الجامعیة .١٠

 إدارة الفریق البحثي .١١

  التخطیط االستراتیجي .١٢

PCIQA   منس��ق معی��ار الط��الب والخ��ریجین بوح��دة الج��ودة بكلی��ة الزراع��ة جامع��ة قن��اة    .١

  .وحتي اآلن ٢٠١٣ عام  السویس منذ

ض��من  ٢٠١٠ - ٢٠٠٩س��الة للع��ام مم��ثًال للقس��م عض��و ف��ى لجن��ة الرؤی��ة والر .٢

 – ٢٠١٠مشروع التط�ویر المس�تمر والتأھی�ل لإلعتم�اد الخ�اص بالكلی�ة للع�ام        

٢٠١١ .  

وح����������دة الج����������ودة  
  بالكلیة

  .مدیر وحدة متابعة الخریجین بالكلیة .١

  .عضو بوحدة الجودة بالكلیة .٢

 .مسؤل االنشطة الطالبیة بوحدة الجودة بالكلیة .٣

  ٢٠١٤/٢٠١٥ – ٢٠١١/٢٠١٢یة للكلیة عضو فریق كتابة الدراسة الذات .٤

  ٢٠١٣/٢٠١٤عضو لجنة تقییم الورقة االمتحانیة بالكلیة لعام  .٥

قس�م وقای�ة    –منسق برن�امجي الماجس�تیر وال�دكتوراه ف�رع الحی�وان الزراع�ي        .٦

  .كلیة الزراعة جامعة قناة السویس -النبات 

  المشاریع البحثیة

  
  
  
  
  
  
  

تقییم مخاطر بعض المبیدات العضویة علي بعض : " یق البحثي لمشروععضو الفر -١

وھو مشروع تم في إطار التعاون البحثي بین  -" النباتات الطبیة في شبھ جزیرة سیناء 

  ). ٢٠٠١ – ٢٠٠٠( مصر وفرنسا 

تأثیر بعض المبیدات الزراعیة على الحیاة البریة  : " عضو الفریق البحثى لمشروع -٢
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  المشاریع البحثیة

وھو مشروع تم في إطار التعاون البحثي بین مصر  –" االسماعیلیة في محافظة 

  ). ٢٠٠٣ – ٢٠٠١( وفرنسا 

شمال  –منطقة المغارة (التقییم البیئي لاللفیة :  عضو الفریق البحثى لمشروع -٣

تم المشروع في إطار تقییم الوضع البیئي ). وحدة تقییم األثر البیئي )  (مصر –سیناء 

نمیة المستدامة باالشتراك مع برنامج االمم المتحدة للتنمیة المستدامة للمنطقة وكذلك الت

 )٢٠٠٨ – ٢٠٠٥ .(  

تقییم بعض المبیدات الحشریة ضد أفات :  " عضو الفریق البحثى لمشروع -٤

والممول من لجنة حساب تقییم وتسجیل " المحاصیل الحقلیة في محافظة العریش 

معھد بحوث وقایة  –اعة وأستصالح األراضي وزارة الزر –مبیدات األفات الزراعیة 

  .٢٠٠٨  -  ٢٠٠٧النبات في الفترة من  

االجراءات والمعاییر المبتكرة لمعالجة میاه : " عضو الفریق البحثى لمشروع -٥

مشروع ممول من  –" الصرف وإعادة استخدامھا في منطقة البحر االبیض المتوسط 

  . FP6المفوضیة االوروبیة في إطار برنامج 

النزاعات المائیة وأمن االنسان  –تغیرات المناخ : "  عضو الفریق البحثى لمشروع -٦

  ). ٢٠١٢ – ٢٠٠٩( FP7مشروع أوروبي في إطار برنامج  –" 

المعالج��ة  –إع��ادة توجی��ھ المن��اھج الدراس��یة    : "  عض��و الفری��ق البحث��ي لمش��روع   -٧

 Reorient University Curricula to Address –" المس����تدامة 

Sustainability (RUCAS) –      المش��روع مش��ترك ب��ین كلیت��ي الزراع��ة والتربی��ة

 - Tempus)مش��روع تیم��بس ( بجامع��ة قن��اة الس��ویس والمم��ول م��ن االتح��اد االورب��ي  

٢٠١٣ – ٢٠١٠ .  

  االشتراك في الجمعیات العلمیة

  
  

الجمعی�����ات العلمی�����ة 
  والھیئات

  القاھرة -عضو الجمعیة المصریة لعلم الحشرات  .١

 القاھرة -ضو الجمعیة المصریة لعلم األكاروس ع .٢

 االسماعیلیة -كلیة العلوم  –عضو الجمعیة المصریة لعلوم البیئة  .٣

 القاھرة -كلیة العلوم  -عضو الجمعیة المصریة األلمانیة لعلم الحیوان  .٤

 القاھرة –عضو الجمعیة المصریة للمكافحة البیولوجیة  .٥

 جامعة قناة السویس –عضو بوحدة تقییم األثر البیئي بكلیة الزراعة  .٦

 جامعة قناة السویس –لیة الزراعة عضو مجلس ادارة وحدة مكافحة االفات بك .٧

  .عضو االتحاد العربي للتنمیة المستدامة والبیئة .٨

  النشاط البیئي وخدمة المجتمع

یة الت�ي تص�یب الم�انجو    األفات غیر الحشر" اإلشتراك بإلقاء محاضرة بعنوان  -١  
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" المكافح��ة المتكامل��ة ف��ى بس��اتین الفاكھ��ة  "ف��ى ال��دورة التدریبی��ة  " والعن��ب 

-٣والتى تنظمھا وزارة الزراعة بمدیریة الزراعة باإلسماعیلیة فى الفترة م�ن  

 .٢٠٠٦دیسمبر  ٧

مدرسین  –معیدین (رائد فوج الدورة التثقیفیة لمعاوني أعضاء ھیئة التدریس  -٢

جامعة قناة السویس وذلك بمعھد إعداد القادة بحلوان في الفترة  –) مساعدین 

  . ١١/٢٠٠٩/  ١٨ – ١٣من 

االشتراك فى قوافل اإلص�حاح البیئ�ى التابع�ة لجامع�ة قن�اة الس�ویس ف�ى جن�وب          -٣

  ). م ٢٠١٠فبرایر (سیناء  لمساعدة منكوبى السیول بمنطقة رأس سدر 

و  ٢٠١٢اة الس��ویس لع��ام المش��اركة  ف��ى قواف��ل االص��حاح البیئ��ى بجامع��ة قن��   -٤

  علي التوالي ٢٠١٣

  اإلشراف علي الرسائل العلمیة

دراسات بیئیة علي بع�ض االف�ات الزاحف�ة ف�ي االم�اكن المغلق�ة ومكافحتھ�ا ف�ي          .١  دكتوراة

  .محافظة االسماعیلیة

بعض المعاییر الحیویة لالكاروسات المصاحبة لحظائر الحیوان�ات ف�ي محافظ�ة     .٢

  .االسماعیلیة

راس�ات بیئی��ة عل��ي االكاروس��ات المص��احبة الش�جار نخی��ل ال��بلح ف��ي محافظ��ة   د .١  ماجستیر

  .االسماعیلیة

دراس��ات بیئی��ة عل��ي االكاروس��ات المص��احبة الش��جار الم��انجو ف��ي محافظ��ة          .٢

  .االسماعیلیة

  الكتب المؤلفة

  :في كتاب االول والثانيمشارك بالفصل   

Ecosystems and Human Well-Being  

El Maghara, Northern Sinai, Egypt   

   Assessment Methods :االولعنوان الفصل 

 El Maghara Ecosystem: Trends, Conditions :الثانيعنوان الفصل 
and Impacts   

-ISBN: 978-92-807 :  برنامج االمم المتحدة للبیئة رقم  - ٢٠١٠حقوق النشر
3056-2  

  :كتابمشارك بالفصل العاشر في -  
  البیئة من أجل التنمیة ورفاھیة االنسان" ئة للمنطقة العربیة توقعات البی"  

  القضایا البیئیة الناشئة: عنوان الفصل العاشر

-ISBN: 978-92-807 : برن�امج االم�م المتح�دة للبیئ�ة رق�م      – ٢٠١٠حق�وق النش�ر   
3055-5  
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