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 العلمیة المؤھالت
  الدرجة المعهد/الجامعة  الدولة سنة التخرج

 - جامعة هوهنهایم  ألمانیا 2003
  شتوتجارت

  
 

  )هندسة زراعیة(دكتوراه فى العلوم الزراعیة 
  :الرسالةموضوع 

  ".إنتاج المیثان من مخلفات المواد الغذائیة والبنجر بالتخمر الالهوائي" 
Methane Production from Food Residues and Beet by 

Cofermentation. 
- جامعة قناة السویس مصر 1995

 كلیة الزراعة

  )هندسة زراعیة(ماجستیر فى العلوم الزراعیة 
 :الرسالةموضوع 

  ".دراسة الحصاد اآللي لمحصول البطاطس" 
Mechanical Harvesting Investigation for Potato Crop. 

- جامعة قناة السویس مصر 1989
 كلیة الزراعة

 )هندسة زراعیة(بكالوریوس فى العلوم الزراعیة 

  النشاط العلمى والتدريسىا 
  المسـاحة  -قـوي وطاقـات زراعیـة  -هندسة تدویر المخلفات الزراعیة  – هندسة البیئة (تدریس بعض مقررات الهندسة الزراعیة لمرحلة البكالوریوس

الدبلومـة لطلبـة دراسـات خاصـة  -قوى و طاقات زراعـیة  -أجهزة قیاس وتحكم  - المتجددةالطاقة  هندسة) هندسة مزارع أنتاج حیواني – الزراعیة 
 والدراسات العلیا

  جامعة قناة السویس – كلیة الهندسة  -قسم عمارة  – تدریس مقرر مساحة مستویة الفرقة األولي 

 میكنة زراعیة كلیة العلوم الزراعیة البیئیة بالعریش تدریس مقرر 

  
  األشتراك في المؤتمرات الدولیة والمصریة

  المغرب -األردن  – االشتراك فى بعض المؤتمرات الدولیة فى المانیا 

 مصر - االشتراك فى مؤتمرات الجمعیة المصریة للهندسة الزراعیة  

  ةسیرة ذاتی

 جامعة قناة السويس

 كلية الزراعة

 قسم الهندسة الزراعية
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  :المشاركة فى الجمعیات والمجالت العلمیة

  الجمعیة المصریة للهندسة الزراعیةمجلة. 

 نادى أعضاء هیئة التدریس بجامعة قناة السویس. 

  الزراعیة بجامعة قناة السویسمجلة البحوث. 

 محافظة اإلسماعیلیة جمعیة الطاقة المتجددة وحمایة البیئة.  
  

 الخبرات التطبیقیة والعلمیة
 خبرة كبیرة فى مجال تدویر المخلفات العضویة باستخدام تكنولوجیا البیوجاز  
 خبرة واسعة في تصمیم وتشغیل وحدات البیوجاز المعملیة والتطبیقیة 

  كبیرة فى األعمال المساحیة فى مختلف األراضى والمسطحاتمهارة. 

 كتابة دلیل قسم الهندسة الزراعیة  
  محتواها المشاركة فى تقدیم االقتراحات ووضع التصور العام لالئحة الجدیدة لقسم الهندسة الزراعیة لمرحلة البكالوریوس وذلك من حیث المقرارت و

  العلمى وتوزیعها على السنوات
 2008 –جامعة قناة السویس  –كلیة الزراعة " تدویر المخلفات إلنتاج الطاقة والتخلص من تلوث البیئة الزراعیة "لمشروع  البحثيق عضو الفری    

 تدویر "جامعة قناة السویس في مجال  - المشاركة في مشروعات بحثیة مقدمة إلي محافظة شمال سیناء من المركز الدولي للتنمیة البشریة
  2010فبرایر " تاج طاقة كهربائیةالمخلفات إلن

  .التي تتعلق بالعملیة التعلیمیة وخدمة المجتمع األخرىالمختلفة  األنشطة

 المؤتمرات العلمیة والندوات المشارك فیھا
- Participation symposium in Suez Canal University (Management solid wastes in canal and Sinai 

govern orates. 21. Oct. 1997) Ismailia, Egypt. 
 
- Environmental Pollution in Egypt: Consequences for Humans, Animals and Plants. GEAR 

Conference (Germany Egypt-Arabic Region, Inter- Alummi- Network) 29. Sep. - 3. Oct. 2001 
Cairo, Egypt. 

 
- Biogas in der Landwirtschaft 10. Jahrestagung, 12. und 13. Dezember 2001 Schwaebisch Hall, 

Deutschland (Germany). 
  
- International Conference of Agricultural Engineering AgEng 2002 Budapest, Hungary. 
 
- BIOGAS 2002, Kongressmesse zum Thema Biogas, 22.6.2002 Augsburg, Deutschland (Germany). 
 
- Grüner Strom vom Bauernhof. 3. Bio-Solar Tagung, Heiden/Westfalen, 6.2.2002 Deutschland 

(Germany). 
 
- Fachsymposium Nachwachsende Rohstoffe für Baden- Württemberg. Landesgewerbeamt Baden- 
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Württemberg, Karlsruhe, 21.10.2002 Deutschland (Germany). 
 
- Participation symposium in Suez governorate (future scope about new renewable energy) 14- 15 

November 2006 Suez, Egypt. 
 

 .مجهورية مصر العربية-م2003-كفر الشيخ-ميت الديبة-املؤمتر احلادى عشر للجمعية املصرية للهندسة الزراعية باالشرتاك مع معهد حبوث اهلندسة الزراعية - 
مجهوريــة -اإلمساعيليــة  -قنــاة السـويس –كليــة الزراعـة -قسـم األراضــى وامليـاه  -م 2004مــايو  24. نـدوة استصــالح أراضـى ســهل الطينـة مبشــروع ترعـة الســالم - 

 .مصر العربية
 .مجهورية مصر العربية-م2004-جامعة اإلسكندرية-كلية الزراعة-املؤمتر الثاىن عشر للجمعية املصرية للهندسة الزراعية باالشرتاك مع قسم اهلندسة الزراعية - 
 ––وع إنشـاء نظـام تأكيـد اجلـودة والتقـومي واالعتمـاد لكليـة الزراعـة، جامعـة قنـاة السـويس ملشـر " للتعرف باملشروع والتطلعـات املسـتقبلية"ورشة العمل حتت عنوان   - 

 .اإلمساعيلية - 2004التاسع من ديسمرب 
 بعنوان  -جامعة قناة السويس –كلية الزراعة   –شعبة امليكنة الزراعية  -سيمينار - 

“Utilization of Hyper Spectral System for Sorting and Grading of Horticultural Crops” 
األســتاذ  Dr. Ning Wangجامعــة كنســاس بأمريكــا والـدكتور  –األســتاذ بقســم اهلندســة الزراعيــة واحليويــة Dr. Naiqian Zhang إلقـاء الــدكتور 

  14/12/2004 –بكندا  McGillجبامعة 
 بعنوان  -جامعة قناة السويس –كلية الزراعة   –شعبة امليكنة الزراعية  -سيمينار  - 

“Infrared drying technology and its applications in drying of rice gains”  
  .8/4/2005 –جامعة كاليفورنيا ديفيز بأمريكا  –األستاذ بقسم اهلندسة الزراعية واحليوية  Dr. Zhongli Pan إلقاء الدكتور  

. بالتعـاون مــع مؤسســة هــانس زايــدل –اهليئــة العامــة لالســتعالمات  -ايـة وزارة اإلعــالمحتــت رع. املـؤمتر املوســع حــول الطاقــة اجلديـدة واملتجــددة رؤيــة مســتقبلية - 
 .م 2006نوفمرب  15ايل  14مركز النيل مبحافظة السويس يف الفرتة من 

 م 2007/  7/ 22األحد  -حمافظة مشال سيناء –ديوان عام احملافظة  –ألعداد اخلطة احمللية للبيئة بشمال سيناء  ورشة العمل - 
وحــدة تطـوير وتســويق البحــوث  –املركـز الــدويل للتنميــة البشـرية  –قطــاع الدراســات العليـا والبحــوث  –ملشـاركة مبشــروع حبثـي مقــدم مــن جامعـة قنــاة السـويس ا - 

 م  2010ايل حمافظة مشال سيناء عن تدوير املخلفات إلنتاج طاقة كهربائية، فرباير 
م مبـدرج  2010/  3/  28األحـد  -   جامعـة قنـاة السـويس -شـعبان حفـين األسـتاذ بكليـة الرتبيـة دكتور إلقـاء الـ" تقـومي الطـالب" حضـور حماضـرة بعنـوان  - 

 .الزراعة   سعيد الشامي ضمن فعاليات وحدة اجلودة بكلية/ األستاذ الدكتور 
تمــع اخلـارجي" حضـور املـؤمتر األول بعنـوان  -  /  3/  30الثالثــاء  -   جامعـة قنــاة السـويس -الكـربي بقاعـة األحتفـاالت " دعـم العالقــة بـني كليـة الزراعـة وا

 . الزراعة   م ضمن فعاليات وحدة اجلودة بكلية 2010
ــات التعلــــيم العــــايل" حضــــور حماضــــرة بعنــــوان  -  ــاء " تطبيــــق نظــــام اجلــــودة الشــــامل مبؤسســ الشــــركة العربيــــة  -عبــــده ســــعد الــــدين مصــــطفي الــــدكتور األســــتاذ  إلقــ

 –الزراعــة  ســعيد الشــامي ضــمن فعاليــات وحــدة اجلــودة بكليــة/ م مبــدرج األســتاذ الــدكتور  2010/  9/  27االثنــني  -  ملالستشــارات اهلندســية والتعلــي
 ).ISO  9001/2008(جامعة قناة السويس للحصول علي شهادة األيزو 

 -لـألدوات املسـاحية القـاهرة  سبرنساسـو مكتبـة وشـركة  –أمحـد اخلشـن / تـدريب م Total station""حمطـة الرصـد املسـاحي "حضـور دورة تدريبيـة عـن  - 
 .جامعة قناة السويس –كلية الزراعة   -قسم اهلندسة الزراعية ) 2(م مدرج رقم  2010أكتوبر  12 – 10يف الفرتة من 

 إلقاء ."استخدام الفلرتة الطبيعية ملياه الضفاف من أجل تأمني متوازن ملياه الشرب وحمقق ملواصفات اجلودة " :حضور ندوة بعنوان - 
Dresden Universität – Deutschland (Germany)           Prof  Dr. Thomas Graschik, Hochschule für Technik und Wirtschaft 

  جامعة قناة –كلية العلوم   -م  واليت عقدت بقاعة احملاضرات الرئيسية بقسم اجليولوجيا 2010/  10/  14يوم اخلميس املوافق      
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  .السويس     
م بقسـم اهلندسـة الزراعيـة  2010/  10/  18يـوم االثنـني املوافـق " بالتنسـيق مـع املركـز اإلقليمـي لتـربع بالـدم باإلمساعيليـة يـوم البيئـة والتـربع بالـدم"املشاركة يف  - 

 .جامعة قناة السويس –كلية الزراعة   -
رئـــيس قســم الطـــب الشـــرعي والســـموم  –األســـتاذ الـــدكتور ناهــد حممـــد مصـــطفي   إلقـــاء" محايــة امللكيـــة الفكريـــة يف العمـــل اجلــامعي" حضــور حماضـــرة بعنـــوان  - 

ــة قنــــاة الســــويس  –كليــــة الطـــب البشــــري   -األكليكينيـــة ومقــــرر جلنــــة أخالقيــــات البحــــث العلمــــي  م مبــــدرج األســــتاذ  2010/  10/  24األحــــد   -جامعــ
 ثقافة امللكية الفكريةلنشر  -الزراعة  سعيد الشامي ضمن فعاليات وحدة اجلودة بكلية/ الدكتور 

دور اهلندســـة الزراعيـــة يف التنميـــة البيئيـــة واملســـتدامة ألراضـــي وزراعـــات الـــوادي "حتـــت عنـــوان  عشـــر للجمعيـــة املصـــرية للهندســـة الزراعيـــة الســـابعاملـــؤمتر حضـــور  - 
 .ر العربيةمجهورية مص-م 2010أكتوبر28 -طنطاجامعة -كلية الزراعة-باالشرتاك مع قسم اهلندسة الزراعية "والدلتا

 :حضور حماضرة بعنوان - 
 "Nanotechnology in the area of food science and technology". 

Prof. Dr. Herbert J., DLG e.v., (German Agricultural Society) Frankfurt, Germany.       
 .جامعة قناة السويس –كلية الزراعة   –م  واليت عقدت مبدرج قسم األلبان  2010/  11/  2يوم الثالثاء  املوافق 

  "جلامعات العامل يالتصنيف األكادمي"بعنوان ) سيمينار(حضور حلقة نقاشية  - 
"Academic Ranking Of World Universities" 

تمــع  -سـعيد الشـامي . د.والـيت عقـدت مبــدرج أ 2010/  11/  10 ءاألربعــا -خالـد الســيد عبـد احلميـد. إلقـاء د ضــمن فعاليـات نشـاط قطــاع شـئون خدمـة ا
 .جامعة قناة السويس –كلية الزراعة   –وتنمية البيئة 

 "معاجلة األراضي املتأثرة بإطالق النار يف كوريا اجلنوبية" حضور حلقة نقاشية بعنوان  - 
Remediation of Shooting Range Soil in South Korea"  "  

كليــة   -م مبــدرج قســم اهلندســة الزراعيــة  2010/  11/  24األربعــاء  -مــدرس بقســم األراضــي وامليــاه  –ســامي عبــد امللــك حممــد عبــد العظــيم  إلقــاء الــدكتور 
 .جامعة قناة السويس –الزراعة

تمع والصحة املهنية عن  -   "ألمان يف املعاملالصحة وا"حضور املؤمتر العلمي السنوي بقسم طب ا
Health & Safety in Laboratories"  "  

  . جامعة قناة السويس –كلية الطب البشري   –املستشفي اجلامعي  –م بقاعة املؤمترات 2010/  12/  29 – 28واليت عقدت يف الفرتة من 
  
باالشــرتاك مــع قســم  "منــاهج اهلندســة الزراعيــة وارتباطهــا مبتطلبــات ســوق العمــل"حتــت عنــوان  عشــر للجمعيــة املصــرية للهندســة الزراعيــة الثــامناملــؤمتر حضــور  - 

 .مجهورية مصر العربية -م 2011أكتوبر 27 – 26األزهر جامعة  -كلية الزراعة -اهلندسة الزراعية
باالشــرتاك  "يثــة يف اهلندســة الزراعيــة وإدارة املشــكالت البيئيــةآفــاق التقنيــات احلد"حتــت عنــوان  عشــر للجمعيــة املصــرية للهندســة الزراعيــة التاســعاملــؤمتر حضــور  - 

 .مجهورية مصر العربية -م 2012نوفمرب  15 – 14املنصورة جامعة  -كلية الزراعة -مع قسم اهلندسة الزراعية
 -  

  :كمحاضر وندوات المشاركة فى دورات وبرامج تدريبیة

 م2005.اإلمساعيليةحافظة مبدرية الزراعة مب" تكنولوجيا البيوجاز"املشاركة ىف دورات وبرامج تدريبية كمحاضر عن  .1
  .م 2006مايو  15مركز النيل لإلعالم مبحافظة السويس  -ندوه حول البيوجاز والتنمية الزراعية  .2
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 .لوجيا البيوجازم عن تكنو  2007أبريل  28 ةحافظة اإلمساعيليمب -املشاركة يف برنامج صباح الصباح يف القناة الرابعة التلفزيونية  .3
 م2010مارس  14 -جامعة قناة السويس مشروع توكيد اجلودة وإلعتماد  -يف كلية الزراعة" إدارة األزمات والكوارث"حماضرة عن إلقاء  .4
قطــاع  –جامعــة قنــاة الســويس  – 2010/  5/ 17نــدوة إعــادة تــدوير املخلفــات   "تكنولوجيــا إنتــاج البيوجــاز مــن خملفــات اجلــاموس"عــن   حماضــرةإلقــاء  .5

 .قاعة املؤمترات الكربى –شئون البيئة 
جامعـة قنـاة الســويس  -كليــة الزراعـة -م قسـم اهلندسـة الزراعيـة  2010/  7/  19  "تكنولوجيـا إنتـاج البيوجـاز مــن املخلفـات العضـوية"عـن   حماضـرةإلقـاء  .6

 .النادي األخضر للحفاظ علي البيئة ضمن فعاليات زيارة وفد طالب اجلامعة األمريكية بالكويت طالب
 –إدارة اإلمساعيليـــة التعليميـــة  -مدرســـة الزهـــراء االبتدائيـــة  -م  2010/  10/  30" والكـــوارث  تإدارة األزمـــا: البيئـــة املدرســـية: " بعنـــوان إلقـــاء حماضـــرة .7

تمعية يف العملية التعليمية من أعضاء ا. حمافظة اإلمساعيلية  .تمع احملليوذلك ضمن املشاركة ا
بتفعيــل وحــدة األزمــات والكــوارث  ضــمن فعاليــات  2010/  10/  25املشـاركة يف وضــع خطــة اإلخــالء والســالمة يف كليــة الزراعــة بقــرار جلنـة البيئــة بتــاريخ  .8

  .جامعة قناة السويس – الزراعة وحدة اجلودة بكلية
 " ن املخلفات النباتية واحليوانيةالبحث العلمي ودوره يف توليد الغاز احليوي م"يف ندوة  املشاركة .9

"Role of Scientific in Production of biogas from Plant and animal Wastes"  
  ومت فيها إلقاء. م 2011/ 3/ 17 - 16يف الفرتة من . اململكة األردنية اهلامشية -أربد  –جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية اليت عقدت يف         
 حماضرتني بعنوان        

 طرق قياس حمتوي غاز امليثان يف الغاز احليوي -أ      
  تصميم ومراحل أنشاء خممر تقليدي(تضمنت   نوعية املخمرات املستعملة لتوليد الغاز احليوي من املخلفات الزراعية واحليوانية -ب    

  تصميم ومراحل تركيب خممر مطور و  قروي مبين من الطوب واألمسنت يصلح لألراضي ذات منسوب املياه األرضية املرتفعة         
  .جامعة قناة السويس –مصنع من احلديد يتم فيه التدفئة والتقليب امليكانيكي مت تصنيعه يف قسم اهلندسة الزراعية          

 يف  املشاركة. 10
  Alumni summer school at the University of Hohenheim and Agritechnica 2011 in Hannover, 

Germany    2011 اليت أقيمت يف أملانيا يف الفرتة من November 6 – 18 ةمع هيئة التبادل العلمي األملاني نبالتعاو DAAD ومت فيها إلقاء حماضرة بعنوان  
Position of technology biogas digester in Ismailia governorate""  

 مصر - تكنولوجیا البیوجاز في محافظة األسماعیلیة 
  "هندسة طاقة البيوجاز وتدوير املخلفات" القيام بدورة تدريبية بعنوان. 11

" Engineering of biogas energy and waste recycling "  
  ومت فيها التدرب علي. م 2012/ 9/ 18 - 8قسم اهلندسة الزراعية يف الفرتة من  –كلية الزراعة   –جامعة قناة السويس اليت عقدت يف         

  تصميم ومراحل أنشاء خممر تقليدي(تضمنت   نوعية املخمرات املستعملة لتوليد الغاز احليوي من املخلفات الزراعية واحليوانية -أ    
  تصميم ومراحل تركيب خممر مطور و  راضي ذات منسوب املياه األرضية املرتفعةقروي مبين من الطوب واألمسنت يصلح لأل         
  .جامعة قناة السويس –مصنع من احلديد يتم فيه التدفئة والتقليب امليكانيكي مت تصنيعه يف قسم اهلندسة الزراعية          

 طرق قياس حمتوي غاز امليثان يف الغاز احليوي -ب   
  وطرق تشغيل املخمرات  املواد املستخدمة يف أنتاج البيوجاز  -ج  

  "استعادة النفايات العضوية والكتلة احليوية والطاقة املتجددةاألبيض املتوسط  الثالثة حلوض البحرورشة عمل  "يف ورشة عمل  املشاركة. 12
"The 3rd Mediterranean Workshop on Organic Waste Recovery, Biomass and Renewable Energy" 

  ومت فيها     2013فرباير  8 – 5اململكة املغربية حتت رعاية جامعة قرطبة اسبانيا وجامعة ابن الطفيل املغرب يف الفرتة نت  –اليت عقدت يف مدينة مراكش          
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 بعنوانإلقاء حماضرتني         
1- Position of biogas technology in Suez canal university "Biogas laboratory" 

  "معمل البیوجاز"تكنولوجیا البیوجاز في جامعة قناة السویس 
  

2- Design of biogas digester in developing countries (Case Study Egypt)  
  "دراسة مصرحالة "تصمیم مخمرات البیوجاز في الدول النامیة 

  يف  املشاركة. 13
 

  Alumni summer school at the Brandenburg University of Technology Cottbus “The Integration of 
Renewable Energy Technologies into the Decentralized Energy Supply Systems in Developing 
Countries”   

  بعنوان نيومت فيها إلقاء حماضرت DAADألملانية  م بالتعاون مع هيئة التيادل العلمي 2013ابريل  12مارس ايل  31يف الفرتة من 
1- “Design of biogas digester in developing countries (Case Study Egypt)” 

 )مصر –حالة دراسة (تصمیم مخمرات البیوجاز في الدول النامیة 
  

2- "Methods of measuring methane content can be applied in developing countries", 
  طرق لقیاس المیثان في الغاز الحیوي یمكن تطبیقھا في البلدان النامیة

  
  يف  املشاركة. 14

 
  Alumni summer school at the Brandenburg University of Technology Cottbus 

 “Accelerating the Deployment of Renewable Energy Technologies in Developing Countries”   
  بعنوان ةومت فيها إلقاء حماضر  DAADألملانية  م بالتعاون مع هيئة التيادل العلمي 2016ابريل  24ايل  17يف الفرتة من 

“How to provide energy to rural areas using biogas technology, design and application: 
Case study of Egypt” 

 .مصر -حالة دراسة  :التصمیم والتطبیق - كیفیة امداد الطاقة للمناطق الریفیة باستخدام تكنولوجیا البیوجاز 
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