السيرة الذاتية والعلمية
لﻸستاذ الدكتور /مصطفى إبراهيم محمد عبد الرحيم
بيانات شخصية :
البريد اﻷليكتروني mostafarahim@ymail.com :
الوظيفة الحالية :
أستاذ كيمياء تغذية الحيوان بقسم اﻹنتاج الحيواني ومدير المعمل المركزي للتربة واﻷغذية واﻷعﻼف
بكلية التكنولوجيا والتنمية  -جامعة الزقازيق.
الوظائف السابقة:
 رئيس قسم اﻻنتاج الحيواني والداجني بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق في الفترة
مﻦ  ٢٠١٠/٨/١ﺣتي  ٢٠١٣/٧/٣١م.
 ملحق ثقافي ومدير المركز الثقافي المصري بسفارة جمهورية مصر العربية بدولة
أوزباكستان في الفترة مﻦ  ٢٠٠٥/٧/٢١وﺣتي ٢٠٠٨/٧/٣١م.
 مدير وﺣدة ضمان الجودة واﻻعتماد بمعهد الكفاية اﻹنتاجية ) كلية التكنولوجيا والتنمية اﻷن(
في الفترة مﻦ  ٢٠٠٤/٤/٢١ﺣتي . ٢٠٠٥/٧/٢٠
المؤهﻼت العلمية الحاصل عليها :
 -١دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية ) كيمياء تغذية الحيوان وتكنولوجيا اﻷعﻼف ( بتاريخ
 ١٩٨٨/٦/٢١مﻦ جامعة أوكرانيا القومية للعلوم الزراعية ـ كييف ـ أوكرانيا.
 -٢درجة الماجستير فى العلوم الزراعية ) تغذية الحيوان ( بتاريخ  ١٩٨١/٥/٣٠مﻦ كلية الزراعة
جامعة الزقازيق .
 -٣بكالوريوس العلوم الزراعية عام  ١٩٧٤بتقدير عام جيد جدا مﻦ كلية الزراعة – جامعة
الزقازيق.

التدرج الوظيفي:
-١
-٢
-٣
-٤
-٥

معيد بقسم الثروة الحيوانية – معهد الكفاية اﻹنتاجية )كلية التكنولوجيا والتنميـة اﻵن( – جامعـة
الزقازيق خﻼل الفترة من  ١٩٨٢/١٢/٢٠وحتى .١٩٨٣/٧/١٩
مدرس مساعد بقسم الثروة الحيوانية – معهد الكفاية اﻹنتاجية )كلية التكنولوجيا والتنمية اﻵن( –
جامعة الزقازيق خﻼل الفترة من  ١٩٨٣/٧/٢٠وحتى .١٩٨٨/١١/٨
مدرس تغذية الحيوان بقسم الثروة الحيوانية – معهد الكفاية اﻹنتاجية )كلية التكنولوجيا والتنميـة
اﻵن( – جامعة الزقازيق خﻼل الفترة من  ١٩٨٨/١١/٩وحتى .١٩٩٢/١١/٢٣
أستاذ مساعد تغذية الحيوان بقسم الثروة الحيوانية – معهد الكفايـة اﻹنتاجيـ ة )كليـة التكنولوجيـا
والتنمية اﻵن( – جامعة الزقازيق خﻼل الفترة من  ١٩٩٢/١١/٢٤وحتى .١٩٩٨/١/٢٣
أستاذ تغذية الحيوان بقسم الثروة الحيوانية – معهد الكفاية اﻹنتاجية )كليـة التكنولوجيـا والتنميـة
اﻵن( – جامعة الزقازيق إعتبارا من  ١٩٩٨/١/٢٤م.

المهارات اللغوية :
اجادة اللغة اﻹنجليزية والروسية
١

الجوائز العلمية وشهادات التقدير الحاصل عليها:
-١جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية لعام  ١٩٩٧م ـ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ـ
وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ـ جمهورية مصر العربية.
-٢جائزة التفوق العلمي مﻦ جامعة الزقازيق عام ١٩٩٩م.
-٣شهادة تقدير مﻦ وزارة الخارجية المصرية عام ٢٠٠٨م.
--٤جائزة أفضل بحث علمي في المؤتمر الدولي " تحسيﻦ انتاجية الحيوانات المجترة والدواجﻦ
واﻷسماك" والذي نظمه قسم اﻻنتاج الحيواني بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق والذي عقد في مدينة
مرسي علم بمحافظة البحر اﻷﺣمر في الفترة مﻦ  ١٢-٨سبتمبر ٢٠١٤م .
الخبرات اﻷكاديمية واﻹدارية والقيادية:
أوﻻ -الخبرة في مجال التخصص اﻷكاديمي والبحث العلمي:
 -١القيام بأعمال التدريس للمقررات الدراسية في مجال التخصص منذ التعييﻦ معيدا.
 -٢الخبرة في إجراء التحاليل الكيميائية لﻸغذية واﻷعﻼف والتحاليل البيوكيميائية لمختلف سوائل
الجسم.
 -٣الخبرة في تشغيل واستخدام اﻷجهزة العلمية الدقيقة )اﻻمتصاص الذري – الكروماتوجرافي
السائل عالي اﻷداء – الطيف اللوني باﻷشعة المرئية وتحت الحمراء – قياس العناصر باللهب-
سوكسلت – الميكروكلداهل ...وغيرها ( في القياسات المعملية.
 -٤الخبرة في استخدام الحاسب اﻵلي في التحليل اﻹﺣصائي وتكويﻦ عﻼئق الحيوانات ووضع
برامج التغذية لها.
 -٥اﻹشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراة لطﻼب الدراسات العليا في مجال التخصص.
 -٦مناقشة وتحكيم عشرات البحوث والرسائل العلمية في مجاﻻت التغذية وتوكسيكولوجي الحيوان.
 -٧عضو لجنة التحكيم التابعة للمجلس اﻷعلي للجامعات لترقية اﻷساتذة واﻷساتذة المساعديﻦ في
مجال تخصصات اﻻنتاج الحيواني .
ً
 -٨النشر في الدوريات المحلية والعالمية ﻷكثر مﻦ أربعيﻦ بحثا في مجاﻻت تغذية الحيوانات وكيفية
وقايتها مﻦ مخاطر تلوث أغذيتها بالميكوتوكسينات واﻹشعاع والمبيدات والعناصر المعدنية
الثقيلة.
 -٩تدريس اللغة العربية للطﻼب اﻷجانب الوافديﻦ مﻦ دول الكومنولث للدراسة في كليات جامعة
الزقازيق .
 -١٠مراجع خارجي معتمد لدي برنامج التطوير المستمر والتأهيل لﻼعتماد بوزارة التعليم العالي .
-١١خبير في الدعم الفني وتأهيل معامل التحاليل لﻼعتماد وفقا للمواصفات القياسية الدولية لجودة
المعامل" اﻷيزو  ، " ١٧٠٢٥واﻷيزو "١٥١٨٩الخاصة بالمعامل الطبية .
ثانيا -الخبرة في تخطيط وتنفيذ المشروعات البحثية علي المستوي القومي والدولي:
 -١عضو الفريق البحثي في مشروع استخدام معادن الطيﻦ المصري في التخلص مﻦ السموم
الفطرية الملوثة لمواد علف الحيوان )أﺣد المشاريع البحثية القومية التابعة لمركز البحوث
الزراعية – NARPعام ١٩٩٦م(.
 -٢عضو الفريق البحثي في مشروع استخدام معادن الطيﻦ الطبيعية كحماية مﻦ تلوث أغذية
الحيوان بالعناصر المشعة )مشروع بحثي بمشاركة جامعة أوكرانيا القومية للعلوم الزراعية –
أوكرانيا – عام ١٩٩٥م(.
 -٣عضو الفريق البحثي في مشروع خفض انبعاث الميثان مﻦ الحيوانات المجترة )مشروع بحثي
بمشاركة جامعة أوكرانيا القومية للعلوم الزراعية – أوكرانيا –عام ١٩٩٥م(.
٢

-٤
-٥
-٦

-٧
-٨

عضو الفريق البحثي في مشروع الدراسة الذاتية بمعهد الكفاية اﻻنتاجية )مشروع تابع لبرنامج
التطوير المستمر والتأهيل لﻺعتماد – وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي – عام
٢٠٠٤م(.
عضو الفريق البحثي في مشروع إنشاء مركز للجودة والتأهيل لﻼعتماد بجامعة الزقازيق عام
٢٠٠٤م.
الباﺣث اﻷول والمدير التنفيذي لمشروع تطوير المعمل الزراعي المركزي) المعمل المركزي
للتربة واﻷغذية واﻷعﻼف اﻷن ( بكلية التكنولوجيا والتنمية وتأهيله لﻼعتماد )مشروع تابع
لبرنامج التطوير المستمر والتأهيل لﻺعتماد – وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي – في
الفترة مﻦ  ٢٠٠٩/١٢/١ﺣتي ٢٠١٢/٧/٢٥م(.
الباﺣث اﻷول في مشروع بحثي بعنوان "تقييم زراعة نبات المورينجا في أراضي محافظة
الشرقية كمحصول علف مستديم مع استخدامه في أغراض أخري زراعية ودوائية" )مشروع
بحثي رئيسي لكلية التكنولوجيا والتنمية عام ٢٠١٤م(.
عضو فريق ادارة مشروع "تطوير منظومة متكاملة لتقويم الطﻼب واﻻمتحانات في ظل تطبيق
نظام التعليم بالساعات المعتمدة في كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق" .المشروع ممول
بمشاركة بيﻦ جامعة الزقازيق وبرنامج التطوير المستمر والتأهيل لﻼعتماد بوزارة التعليم العالي
عام  ٢٠١٤م .

ثالثًا  -الخبرة في مجال تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية الدولية والمحلية:
-١
-٢
-٣
-٤

المؤتمر الدولي اﻷول في انتاج وصحة الحيوان الذي نظمه معهد الكفاية اﻻنتاجية بجامعة
الزقازيق والمنعقد في المركز المصري الدولي للزراعة بالقاهرة – مصر  ،في الفترة مﻦ -٢
 ٤سبتمبر١٩٩٧م(.
المؤتمر الدولي "دور أوزباكستان في تطور الحضارة اﻹسﻼمية" والذي نظمته الجامعة
اﻹسﻼمية بالتعاون مع المركز الثقافي المصري بطقشند – أوزباكستان ،في الفترة مﻦ -١٦
 ١٨أغسطس ٢٠٠٧م(.
المؤتمر الدولي "أوزباكستان موطﻦ علماء ومفكري العالم اﻹسﻼمي العظماء" بمشاركة
منظمة اﻷيسيسكو للتربية والعلوم والثقافة والجامعة اﻻسﻼمية والمركز الثقافي المصري
بطقشند – أوزباكستان – نوفمبر ٢٠٠٧م(.
ندوة علمية بعنوان " دور المعمل المركزي بجامعة الزقازيق في ﺣل المشاكل التي تواجة
القطاعات اﻹنتاجية الزراعية في محافظة الشرقية " بتاريخ  ١٤مايو  ٢٠١٢تحت رعاية
محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق وقد عقدت الندوة بالقاعة الكبري لتنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

رابعا -الخبرة في مجال إعداد اﻹتفاقيات العلمية علي المستوي الدولي:
 -١إتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي بيﻦ جامعة الزقازيق وجامعة أوكرانيا القومية للعلوم
الزراعية – سبتمبر .١٩٩٥
ُ
 -٢سبعة اتفاقيات علمية وثقافية بيﻦ كﻼ مﻦ جامعات القاهرة وعيﻦ شمس والزقازيق وبنها
بجمهورية مصر العربية وجامعات المعلميﻦ واللغات الدولية في طشقند وجامعات اللغات
اﻷجنبية في بخاري وسمرقند بدولة أوزباكستان عام ٢٠٠٧م أثناء عملي ملحقا ثقافيا ومديرا
للمركز الثقافي المصري بالسفارة المصرية بدولة أوزباكستان في الفترة مﻦ .٢٠٠٨ -٢٠٠٥

٣

سا  -الخبرة والمهارات المكتسبة من ﺧﻼل حضور كثير من الدورات التدريبية:
ﺧام ً
 -١دورة تدريبية في الحاسب اﻵلي في مجال التحليل اﻹﺣصائي باستخدام برنامج SPSS
)المركز القومي للبحوث – القاهرة – فبراير عام ٢٠٠٠م(.
 -٢دورة تدريبية في تدريب المدربيﻦ ) Training of trainers (TOTفي مجال إدارة الجودة
الشاملة )جامعة عيﻦ شمس – فبراير عام ٢٠٠٥م(.
 -٣دورة المكتبة الرقمية ﻻتحاد الجامعات المصرية )جامعة الزقازيق – نوفمبر عام ٢٠٠٨م(.
 -٤الدورة التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات واﻻتصاﻻت )لمدة  ٦٠ساعة – جامعة
الزقازيق – ديسمبر عام ٢٠٠٨م(.
 -٥الدورات التدريبية الخاصة ببرامج الحاسب اﻵلي للحصول علي الرخصة الدولية لقيادة
الكمبيوتر ))(ICDLجامعة الزقازيق – في الفترة مﻦ مارس -يونيه عام ٢٠١٠م(.
 -٦خمس ورش عمل في كيفية إدارة مشاريع التطوير المستمر والتأهيل لﻺعتماد في مؤسسات
التعليم العالي ).(QAAP, QAAP2, CIQAP, HLCP, and DAPAR
 -٧دورة تدريبية في التخطيط اﻹستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي )مركز إدارة الجودة –
جامعة الزقازيق – في الفترة مﻦ  ١٢-١١ديسمبر عام ٢٠١٠م(.
 -٨دورة تدريبية في المعايير اﻷكاديمية القومية )مركز إدارة الجودة – جامعة الزقازيق – في
الفترة مﻦ  ١٤-١٣ديسمبر عام ٢٠١٠م(.
 -٩دورة تدريبية في مفاهيم نظام إدارة جودة المعامل طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية "اﻷيزو
 / ١٧٠٢٥لعام "٢٠٠٥في الفترة مﻦ  ٥-١أغسطس  ٢٠١٠م نظمتها الشركة العربية
لﻼستشارات الهندسية والنظم بمقر كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق .
-١٠دورة تدريبية في المراجعة الداخلية في نظام إدارة جودة المعامل طبقا للمواصفة الدولية
"اﻷيزو / ١٧٠٢٥لعام  "٢٠٠٥في الفترة مﻦ  ٣١ -٢٩مارس  ٢٠١١م والتي نظمتها الشركة
العربية لﻼستشارات الهندسية والنظم بمقر كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق .
-١١دورة تدريبية في التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي )الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واﻹعتماد -الزقازيق – في الفترة مﻦ  ٥-١يناير عام ٢٠١١م(.
-١٢دورة تدريبية في مجال تحليل العناصر المعدنية الثقيلة والميكوتوكسينات في اﻷغذية )المعمل
المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في اﻷغذية – وزارة الزراعة – الدقي –
مصر – في الفترة مﻦ  ٢٩-٢٥يوليه ٢٠١٠م(.
 -١٣ورشة عمل في تخطيط البحث العلمي واﻻنتهاء مﻦ مراجعة الخطة البحثية للجامعة )مركز
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق بتاريخ  ٢٠١٣ / ٤ / ١٦م(
 – ١٤دورة تدريبية في توصيف البرامج وخرائط المنهج لمؤسسات التعليم العالي ) الهيئة
القومية لضمان جودة التعليم واﻻعتماد  -القاهرة في الفترة مﻦ  ٢٨ -٢٧ابريل ٢٠١٣م ( .
 -١٥دورة تدريبية في المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي ) الهيئة القومية لضمان
جودة التعليم واﻻعتماد -القاهرة في الفترة مﻦ  ٣٠ -٢٩ابريل ٢٠١٣م ( .
 -١٦دورة تدريبية في تدريب المدربيﻦ ) (TOTوالتي نظمتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واﻻعتماد بمركز الجودة بجامعة الزقازيق في الفترة مﻦ  ٩ – ٧نوفمبر ٢٠١٣م .
 -١٧دورة تدريبية في "بنوك اﻷسئلة والتصحيح اﻻليكتروني"بتاريخ  ٢٠١٤/٤/٢٩م.

٤

سا -القيام بمهمات علمية وثقافية قومية ﺧارج أرض الوطن:
ساد ً
 -١عضو البعثة التعليمية لجمهورية مصر العربية للحصول علي درجة الدكتوراه في الفترة مﻦ
عام  ١٩٨٤وﺣتي عام  ١٩٨٨مﻦ جامعة أوكرانيا القومية للعلوم الزراعية كييف  -أوكرانيا.
 -٢استاذ زائر في جامعة أوكرانيا القومية للعلوم الزراعية في أعوام ١٩٩٥ ،١٩٩١ ،١٩٩٠م
ﻹجراء بحوث ودراسات والقاء محاضرات في مجال التخصص.
 -٣ملحق ثقافي ومدير المركز الثقافي المصري – سفارة جمهورية مصر العربية بدولة
أوزباكستان خﻼل الفترة مﻦ ٢٠٠٥/٧/٢١ﺣتي ٢٠٠٨/٧/٣٠م.
ساب ًعا -المشاركة ببحوث في مؤتمرات علمية وندوات وورش عمل محلية ودولية:
المشاركة بمقاﻻت وأبحاث علمية في ثمانية عشر مؤتمر دولي في داخل وخارج الوطﻦ :
 .١المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي للدواجﻦ والمنعقد بإسطنبول – تركيا في الفترة مﻦ -١٣
 ١٤مايو عام ١٩٩٣م.
 .٢المشاركة ببحثيﻦ في المؤتمر الدولي اﻷول لﻸرانب في المناطق الحارة والمنعقد في المركز
الزراعي المصري الدولي للمؤتمرات – القاهرة – في الفترة مﻦ  ٨-٦سبتمبر عام ١٩٩٤م.
 .٣المشاركة ببحث في المؤتمر العلمي الخامس لتغذية الحيوان والمنعقد في جامعة قناة السويس
في الفترة مﻦ  ١٣-١٢ديسمبر عام ١٩٩٥م.
 .٤المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي السادس لﻸرانب والمنعقد في مدينة تولوز بفرنسا في
الفترة مﻦ  ١٢-٩يوليو عام ١٩٩٦م.
 .٥المشاركة ببحث في مؤتمر التلوث الغذائي وصحة اﻻنسان المصري والمنعقد في جامعة
المنصورة في الفترة مﻦ  ٢٨-٢٧نوفمبر عام ١٩٩٦م.
 .٦المشاركة ببحثيﻦ ومقالة علمية في المؤتمر الدولي اﻷول في إنتاج وصحة الحيوان والذي
نظمه معهد الكفاية اﻻنتاجية بجامعة الزقازيق والمنعقد بالمركز الزراعي الدولي للمؤتمرات
– القاهرة في الفترة مﻦ  ٤-٢سبتمبر عام ١٩٩٧م.
 .٧المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي اﻷول في إنتاج وصحة الحيوان في المناطق شبه الجافة
والمنعقد بكلية الزراعة البيئية بالعريش – جامعة قناة السويس في الفترة مﻦ  ٣-١سبتمبر عام
١٩٩٨م.
 .٨المشاركة ببحثيﻦ في المؤتمر الدولي اﻷول لﻸرانب المحلية والمتأقلمة والمنعقد في كلية
الزراعة البيئية بالعريش – جامعة قناة السويس في الفترة مﻦ  ٩-٧سبتمبر عام ١٩٩٩م.
 .٩المشاركة ببحث في المؤتمر العلمي الدولي اﻷول للبيئة والموارد الطبيعية والمنعقد في جامعة
تعز – الجمهورية اليمنية في الفترة مﻦ -٢٢-١٥ابريل عام ٢٠٠٠م.
المشاركة ببحث في المؤتمر العلمي الخامس للطب البيطري والذي نظمته كلية الطب
-١٠
البيطري بجامعة الزقازيق في الفترة مﻦ  ١٤-١٢سبتمبر عام ٢٠٠٠م في مدينة شرم الشيخ
– جنوب سيناء.
٥

المشاركة ببحث في المؤتمر الثامﻦ لتغذية الحيوان والذي نظمته الجمعية المصرية
-١١
للتغذية واﻷعﻼف في الفترة مﻦ  ٢٦-٢٣أكتوبر عام ٢٠٠١م في مدينة شرم الشيخ – جنوب
سيناء.
المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي الرابع ﻹنتاج اﻷرانب في المناطق الحارة في
-١٢
الفترة مﻦ  ٢٧-٢٤فبراير عام ٢٠٠٥م والذي نظمته الجمعية المصرية لعلوم اﻷرانب
بالمشاركة مع المركز الدولي للدراسات الزراعية في منطقة ﺣوض البحر المتوسط  -مدينة
شرم الشيخ – جنوب سيناء.
المشاركة وتنظيم المؤتمر الدولي "دور أوزباكستان في تطور الحضارة اﻹسﻼمية"
-١٣
والذي نظمته الجامعة اﻹسﻼمية بالتعاون مع المركز الثقافي المصري بطشقند –
أوزباكستان ،في الفترة مﻦ  ١٨-١٦أغسطس ٢٠٠٧م(.
المشاركة وتنظيم المؤتمر الدولي "أوزباكستان موطﻦ علماء ومفكري العالم
-١٤
اﻹسﻼمي العظماء" بمشاركة منظمة اﻷيسيسكو للتربية والعلوم والثقافة والجامعة اﻻسﻼمية
والمركز الثقافي المصري بطشقند – أوزباكستان – نوفمبر ٢٠٠٧م(.

المشاركة بمقالة علمية فيي الندوة العلمية" دور المعمل المركزي بجامعة الزقازيق
-١٥
في ﺣل المشاكل التي تواجه القطاعات اﻹنتاجية الزراعية في محافظة الشرقية " والتي
عقدت بجامعة الزقازيق بتاريخ  ١٤مايو ٢٠١٢م .
المشاركة في ورشة عمل وإلقاء محاضرة بتاريخ ٢٠١٤ / ٣ /٢٣م علي مستوي
-١٦
أقسام كلية التكنولوجيا والتنمية بعنوان " اﻷهمية اﻻقتصادية لزراعة المورينجا في مصر ".
المشاركة ببحث في الندوة العلمية "المشاكل التي تواجه صغار المربيﻦ وأثرها في
-١٧
صناعة اﻷرانب "والتي نظمتها كلية التكنولوجيا والتنمية بتاريخ ٢٠١٤ / ٤ / ٨م بمركز
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق .
المشاركة بثﻼثة بحوث في المؤتمر الدولي " تحسيﻦ انتاجية الحيوانات المجترة
-١٨
والدواجﻦ واﻷسماك" والذي نظمه قسم اﻻنتاج الحيواني بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق
بالمشاركة مع الجمعية المصرية لعلوم اﻷرانب والذي عقدفي مدينة مرسي علم بمحافظة
البحر اﻷﺣمر في الفترة مﻦ  ١٢-٨سبتمبر ٢٠١٤م .
المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي الثامﻦ ﻹنتاج اﻷرانب في المناطق الحارة والذي
-١٩
نظمته الجمعية المصرية لعلوم اﻷرانب في مدينة الغردقة بمحافظة البحر اﻷﺣمر في الفترة
مﻦ  ١١ -٨مارس  ٢٠١٧م.
المشاركة ببحثيﻦ في المؤتمر الدولي التاسع ﻹنتاج اﻷرانب في المناطق الحارة
-٢٠
والذي نظمته الجمعية المصرية لعلوم اﻷرانب في مدينة الغردقة بمحافظة البحر اﻷﺣمر في
الفترة مﻦ  ٣٠ -٢٦مارس  ٢٠١٩م.
٦

ثامنًا -ﺧبرات إدارية وقيادية أثناء العمل في السلك الدبلوماسي بالخارج:
 -١وضع الخطة السنوية المقترﺣة لجميع اﻷنشطة الثقافية أثناء العمل بالمركز الثقافي المصري
بدولة أوزباكستان والمشتملة علي النشاط التعليمي والنشاط العلمي واﻷكاديمي والنشاط
الثقافي واﻷدبي والفني والنشاط اﻹعﻼمي واﻹجتماعي وذلك مﻦ أجل دعم الصداقة والتعاون
العلمي والثقافي بيﻦ مصر وأوزبكستان .
 -٢اﻹشراف علي تدريس اللغة العربية للطﻼب اﻷجانب بالمركز الثقافي المصري بطشقند
ووضع البرامج الدراسية للمستويات المختلفة والدورات التعليمية المكثفة وتنظيم الجداول
الدراسية وتوزيع المدرسيﻦ علي المجموعات الطﻼبية.
 -٣اﻹعداد لجميع الحفﻼت والمهرجانات والمحاضرات والندوات وتنظيم المعارض التي يقيمها
المركز الثقافي داخل أو خارج مقره.
 -٤استقبال جميع الوفود المصرية الزائرة لجمهورية أوزباكستان وتنظيم لقاءاتهم بمختلف
مؤسسات الدولة.
 -٥تسهيل سفر جميع الوفود اﻷجنبية للجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية في مصر.
 -٦متابعة وتفعيل جميع اﻹتفاقيات العلمية والثقافية الموقعة بيﻦ الجانبيﻦ المصري و اﻷوزبيكي
والسعي لعقد اتفاقيات جديدة لدعم عﻼقات التعاون والصداقة بيﻦ البلديﻦ.
تاسعًا  -ﺧبرات في اﻹشراف علي أعمال اﻻمتحانات والمشاركة في اللجان العلمية والفنية داﺧل
جامعة الزقازيق وﺧارجها:
 -١اﻹشراف علي أعمال اﻹمتحانات والكنتروﻻت في معهد الكفاية اﻹنتاجية ) كلية التكنولوجيا
والتنمية اﻷن ( وكليات التربية والتربية النوعية والحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق
وكلية الدراسات اﻹسﻼمية بجامعة اﻷزهر – فرع الزقازيق ..
 -٢رئيس أفواج طﻼبيه خﻼل ﺣضور الدورات التدريبية في مجال النشاط القيادي والتثقيفي
بمعهد إعداد القادة بحلوان و المعسكرات الصيفية التثقيفية باﻷسكندرية مع طﻼب جامعة
الزقازيق أعوام ١٩٩٩م ٢٠٠٠ ،م .
 -٣رائد اللجنة الثقافية باتحاد الطﻼب بمعهد الكفاية اﻻنتاجية ) كلية التكنولوجيا والتنمية اﻷن(–
جامعة الزقازيق في اﻷعوام الدراسية مﻦ  ٢٠٠٣ -٢٠٠٢ﺣتي ٢٠١٩ ،٢٠١٨م
 -٤رئيس لجنة المكتبات بمعهد الكفاية اﻹنتاجية ) كلية التكنولوجيا والتنمية اﻷن ( – جامعة
الزقازيق في اﻷعوام الدراسية .٢٠٠٤ ،٢٠٠٣ ،٢٠٠٢
 -٥رئيس لجنة العﻼقات العلمية والثقافية بمعهد الكفاية اﻹنتاجية ) كلية التكنولوجيا والتنمية اﻷن(
في اﻷعوام الدراسية ٢٠١٠، ٢٠٠٩م.
 -٦مستشار لجنة اﻷسر باتحاد الطﻼب بمعهد الكفاية اﻹنتاجية ) كلية التكنولوجيا والتنمية اﻷن (
في اﻷعوام الدراسية ٢٠١١ ،٢٠١٠م.
 -٧عضو لجنة شئون التعليم والطﻼب بكلية التكنولوجيا والتنمية في اﻷعوام الدراسية ، ٢٠١٠
 ٢٠١٣ ، ٢٠١٢ ، ٢٠١١م.
 -٨عضو مجلس كلية التكنولوجيا والتنمية منذ العام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠وﺣتي اﻵن )-٢٠١٩
.(٢٠٢٠
 -٩رئيس لجنة المختبرات واﻷجهزة العلمية بكلية التكنولوجيا والتنمية في اﻷعوام الدراسية مﻦ
 ٢٠١٥ -٢٠١٤وﺣتي تاريخه ٢٠١٩ - ٢٠١٨م.
-١٠عضو مجلس إدارة مشروع "تطوير منظومة متكاملة لتقويم الطﻼب واﻻمتحانات في ظل
تطبيق نظام التعليم بالساعات المعتمدة في كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق" .المشروع
ممول بمشاركة بيﻦ جامعة الزقازيق وبرنامج التطوير المستمر والتأهيل لﻼعتماد بوزارة التعليم
العالي عام  ٢٠١٤م .
٧

