تاريخ الحياة العلمي والوظيفى
أ.د  /نبيل فهمي عبد الحكيم
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اإلســــــــــــــــــــم نبٌل فهمً عبد الحكٌم .
أستاذ متفرغ بقسم اإلنتاج الحٌوانً –
الـــــوظــٌــفــــة
كلٌة الزراعة – جامعة األزهر .
الـــتـــخـــصــــص تغذٌة دواجن – إنتاج أسماك .
تــــــــارٌــــــــــــــــــــ  0411/01/63م .
المــٌـــالد
الـحـالـــــــــــــــــــــــــــــة متزوج وله ولدان .
اإلجتماعٌة
رقــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــنــــزل 16 66310624 :
محمول 101 0012111 :
الـتـلـٌـفـون
البرٌـد اإللكترونً na_fahmy@yahoo.com
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أوال لمؤلمات لملمؤة
 .0حٌوانات المزرعة ( مترجم )  -رقم اإلٌداع .0492 / 2061
 .6التحلٌالت البٌولوجٌه الدقٌقة الجزء األول ( األسالٌب واألجهزة )  -رقم اإلٌداع .0493 / 0102
 .0التحلٌالت البٌولوجٌة الدقٌقة الجزء الثانً ( علم طرائق التحلٌل )  -رقم اإلٌداع .0493 / 0102
 .1األسس العلمٌة إلنتاج وتربٌة األسماك  -رقم اإلٌداع .0496 / 0601
 .2إنتاج اللحم واللبن من المراعً ( مترجم )  -رقم اإلٌداع .0496/ 6930
 .3المدخل العلمً لفسٌولوجٌا وبٌولوجٌا األسماك  -رقم اإلٌداع . 0440/ 6003
 .6مٌاه المزارع السمكٌة وطرق معالجتها  -رقم اإلٌداع . 0440 / 9609
 .9إنتاج األسماك  -رقم اإلٌداع . 0441 / 01411
 .4البٌئة المائٌة للمزارع السمكٌة  -رقم اإلٌداع . 6116 / 1661
 .01األسس العلمٌة لتغذٌة األسماك وتكوٌن أعالفها  -رقم اإلٌداع .6111 / 6616
 .00رعاٌة وإنتاج الدواجن.
 .06إنتاج البٌض.
 .00تغذٌة األسماك (العلم والتطبٌق) "تحت الطبع"
ثتنةت لمنشتط لمجتؤلى لمختص بتدرةس لمؤقررل لمدرلسةه ممطمب -
أ -لمدرلست مؤرحم لمبكتمورةوس (تدرٌس المقررات التالٌة للطلبة فى مرحلة البكالورٌوس)
شعبة اإلنتاج الحٌوانً الفرقة الثالثة
 0إنتاج األسماك
شعبة إنتاج األسماك الفرقة الثالثة
 6أسس إنشاء المزارع السمكٌة
شعبة إنتاج األسماك الفرقة الثالثة
 0تغذٌة األسماك
شعبة إنتاج األسماك الفرقة الرابعة
 1إدارة المزارع السمكٌة
شعبة إنتاج األسماك الفرقة الرابعة
 2دراسات خاصة فً األسماك
شعبة إنتاج األسماك الفرقة الرابعة
 3بحث ومناقشات
ب -لمدرلسات لملمةاات ( تـدرٌس المقــررات التالٌـة لطلبــة الماجسـتٌر والــدكتوراه بجامعـة األزهــر وجامعـة القــاهرة
وجامعة عٌن شمس) .
 .0مزارع أسماك متقدم .
 .6إستزراع سمكً متقدم
 .0إنتاج أسماك وقشرٌات متقدم .
 .1تغذٌة أسماك وقشرٌات متقدم .
 .2تربٌة أسماك وقشرٌات متقدم .
 .3تغذٌة أسماك متقدم .
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 .6إدارة وتنمٌة المصادر السمكٌة .
 .9أسالٌب ووسائل صٌد متقدم .
 .4كٌمٌاء حٌوٌة حٌوانٌة ( ب ) .
 .01إنزٌمات الخالٌا الحٌوانٌة .
 .00الطٌور المائٌة .
 .06إنتاج البٌض .
ثتمثت لإلشرلف عمى رستئل لمؤتجستةر ولمدكتورله
أ -رستئل تح لإلشرلف حتمةت
 عدد  4طالب مسجلٌن لدرجة الدكتوراه ( أسماك ودواجن ) .
 عدد  09طالب مسجلٌن لدرجة الماجستٌر ( أسماك و دواجن ) .
 العدد الكلً حتى اآلن  00رسالة علمٌة .
ب -رستئل حصم عمى لمدرج لملمؤة
 عدد  64رسائل للدكتوراه ( أسماك ودواجن ) .
 عدد  39رسالة للماجستٌر ( أسماك ودواجن ) .
 العدد الكلً حتى اآلن  94رسالة علمٌة .
رلبلت رستئل كتن لمؤتقدم ؤؤتحنت خترجةت مهت بتمجتؤلت لمؤصرة
 عدد  10رسالة دكتوراه أجٌزت ( أسماك ودواجن ) .
 عدد  36رسالة ماجستٌر أجٌزت ( أسماك ودواجن ) .
 العدد الكلً حتى اآلن  49رسالة علمٌة .
ختؤست لمؤشترك في ترقةت أعضتء هةئ لمتدرةس بتمجتؤلت وؤرلكز لمبحوث
 تقٌٌم عدد  90بحث للترقٌة إلى درجة أستاذ مساعد وأستاذ باحث أول ورئٌس بحوث
ستدست




لمبحوث لمؤنشورة في ؤجتل لإلنتتج لمحةولنى
عدد  159بحث منشور بالمؤتمرات المحلٌة والدولٌة والمجالت العلمٌة منهم -:
عدد  96بحث منشور فً مجال تغذٌة وإنتاج الدواجن .
عدد  76بحث منشور فً مجال إنتاج وإستزراع األسماك .

ستبلت
.0
.6

لمجولئز لملمؤة
جائزة أفضل رسالة علمٌة ( الدكتوراه ) لعام (0462م) بجامعة الٌبزج ( كارل ماركس ) بألمانٌا .
جائزة الدولة التشجٌعٌة للدكتور  /محمود زٌن الدٌن فً مجال تربٌـة الـدواجن لعـام (0440م) أكادٌمٌـة
البحث العلمً والتكنولوجٌا .
جائزة الدولة للتفوق فً العلوم الزراعٌة لعام (6112م) أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا .
جائزة جامعة األزهر للتمٌز فى العلوم الزراعٌه لعام (6119م).

.0
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ثتؤنت لمنشتط لملمؤي
 إقتنــاء مكتبــة كاملــة بهــا الــدورٌات المصــرٌة واألجنبٌــة والرســائل العلمٌــة متاحــة لجمٌــع طــالب جامعــة
األزهر أو من خارجها .
 شارك كعضو قارئ فً ترقٌات عدٌده لوظائف األسـتاذ المسـاعد واألسـتاذ بجامعـة األزهـر والجامعـات
المصرٌة ومراكز البحوث الزراعٌة والمعهد القومً لعلوم البحار والمصائد وبعض الجامعات العراقٌة
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 إنشـــاء شـــعبة إنتـــاج األســـماك بكلٌـــة الزراعـــة جامعـــة األزهرعـــام 0499م وبـــذلك تكـــون أول شـــعبة
متخصصة على مستوى جمهورٌة مصر العربٌة .
 المســاهمة فــً إنشــاء مزرعــة ســمكٌة مكثفــة تجرٌبٌــة بكلٌــة الزراعــة جامعــة األزهــر لتــدرٌب الطلبــة
باستخدام نظام فلتره وتدوٌر الماء إلعادة استخدامه .
 المشاركة فً إنشاء وحدة بحوث الدواجن بكلٌة الزراعة جامعة األزهـر وتـدرٌب الطـالب بهـذه الوحـدة
وإنهاء البحوث والرسائل العلمٌة فً هذا المجال .
 اإلشراف على العدٌـد مـن رسـائل الماجسـتٌر والـدكتوراه خـالل فتـرة عملـً بالجامعـة بـدءا مـن مـدرس
 0463م وحتى اآلن بداخل الكلٌة وخارجها .
 رئٌس مجموعة تدقٌق إحصائٌات الثروة السمكٌة( المزارع السمكٌة  ،نهر النٌـل وفروعـه  ،البحٌـرات)
منــذ عــام 0446م وحتــى اآلن للوقــوف علــى الوضــع الــراهن إلــى اإلنتــاج للمســاعدة فــً إتخــاذ قــرارات
إستٌراد األسماك أو عدم إستٌرادها .
 نقل معلومات تربٌة األسماك على المٌاه الجوفٌة مع إعادة استخدامها فً الري بالمناطق الصحراوٌة .
 مناقشة العدٌد من رسائل الماجستٌر والدكتوراه بالجامعات المصرٌة ( جامعة األزهر – جامعة القاهرة
– جامعة القاهرة فرع الفٌوم – جامعة قناة السوٌس – جامعة المنصورة وجامعة الزقازٌق )
 تحكــٌم العدٌــد مــن البحــوث بمجلــة البحــوث الزراعٌــة – المجلــة المصــرٌة للتغذٌــة واألعــالف – المجلــة
المصــرٌة للبٌولوجٌــا المائٌــة والمصــاٌد – حولٌــات العلــوم الزراعٌــة بمشــتهر مجلــة المنوفٌــة للبحــوث
الزراعٌة – المجلة المص رٌة لعلوم اإلشعاع وتطبٌقاتها  ،وتشمل المدرسة العلمٌة البحـوث العلمٌـة ذات
الطابع التطبٌقً فً مجال استزراع األسماك والمصاٌد وأعالف األسماك والدواجن .
 الباحث الرئٌسً ورئٌس الفرٌق البحثً لمشروع ( اإلنتاج المكثف لألسماك بحقول األرز بمحافظة كفر
الشــٌ ) والممــول مــن المجــالس اإلقلٌمٌــة للبحــوث واإلرشــاد الزراعــً  -وزارة الزراعــة خــالل الفتــرة
 0449 / 0446م .
 الباحــث الرئٌســً ورئــٌس الفرٌــق البحثــً لمشــروع ( اإلنتــاج المكثــف لألســماك فــً القنــوات المقفولــة
بمحافظة كفر الشـٌ ) والممـول مـن المجـالس اإلقلٌمٌـة للبحـوث واإلرشـاد الزراعـً  -وزارة الزراعـة
خالل الفترة  0444 /0449م .
 محكما ً لبحوث الترقٌات لدرجات األستاذ المساعد واألستاذ باللجنة الدائمة للترقٌات بالجامعات المصرٌة
وأكادٌمٌة البحث العلمً فً مجال األسماك .
 رئٌس اللجنة العلمٌة بالمعمل المركزي لبحوث األسماك بالعباسة
 إعداد الدراسـة الفنٌـة واالقتصـادٌة للمفـرا السـمكً البحـري ( الكٌلـو  ) 60بمرٌـوط بتكلٌـف مـن وزارة
الزراعة المصرٌة مشروع النارب  0442م .
 إعداد الدراسة الفنٌة واالقتصادٌة لتطوٌر االستزراع السمكً وعالقته بنظام الري والصـرف فـً مصـر
من خالل وزارة الزراعة المصرٌة مشروع النارب باالشتراك مع فرٌق أمرٌكً  0441م .
 عضو فرٌق الدراسـة عـن الـدور البنـك الرئٌسـً للتنمٌـه واإلئتمـان الزراعـى فـً تطـوٌر إنتـاج وتسـوٌق
وتصنٌع األسماك  0444م .
 مقرر عام المؤتمر السنوي للجمعٌة المصرٌة لتنمٌة الثروة السمكٌة والحفاظ على صحة منذ عام
 6111م وحتى اآلن .
 المستشار العلمً للهٌئة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة – وزارة الزراعة .
 محاضر فً الدورات التدرٌبٌة بالمركز الدولً الزراعً المصري منذ عام  0441م إللقـاء محاضـرات
فً مجاالت تغذٌه األسماك واالستزراع السمكً للوافدٌن من قارة أفرٌقٌا واسٌا وأمرٌكا الالتٌنٌة .
تتسلت عضوة لمجؤلةت لملمؤة
 .0عضو الجمعٌة المصرٌة لإلنتاج الحٌوانً .
 .6عضو الجمعٌة المصرٌة للتغذٌة واألعالف .
 .0عضو الجمعٌة المصرٌة لتنمٌة الثروة السمكٌة والحفاظ على صحة اإلنسان .
 .1عضو الجمعٌة األكادٌمٌة المصرٌة لتنمٌة البٌئة .
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عضو الجمعٌة األفرٌقٌة للعلوم البٌولوجٌة .
عضو الجمعٌة المصرٌة لعلم الدواجن .
عضو الجمعٌة األلمانٌة لعلم الحٌوان .
عضو جمعٌة البحر المتوسط لإلستزراع المائً وحماٌة البٌئة .

عتشرل لمؤشترك في لممجتن لمختص
 .0عضو لجنة الترقٌات إلى درجة أستاذ باحث مساعد بالمعهد القومً لعلوم البحار والمصاٌد خالل الفتره مـن عـام
. 6112 -6111
 .6عضو لجنة الترقٌات إلى درجة باحـث أول ورئـٌس بحـوث بالمعمـل المركـز لبحـوث الثـروة السـمكٌة بالعباسـة -
مركز البحوث الزراعٌة بوزارة الزراعة واستصالح األراضً .
 .0مقرر وعضو اللجنة الدائمة للترقٌات إنتاج حٌوانً وسمكً بكلٌة الزراعة جامعة األزهر .
 .1رئــٌس لجنــة تنمٌ ـ ة البحٌــرات المــرة والتمســاح وخلــٌ الســوٌس بالهٌئــة العامــة لتنمٌــة الثــروة الســمكٌة  -وزارة
الزراعة واستصالح األراضً .
 .2عضو الوحدة ذات الطابع الخاص بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكٌة بالعباسة .
 .3رئٌس مجموعة حصر وتدقٌق اإلحصـاءات السـمكٌة بلجنـة الحصـر السـمكً بجمهورٌـة مصـر العربٌـة  -الهٌئـة
العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة  -وزارة الزراعة واستصالح األراضً .
 .6عضو قارئ باللجنة العلمٌة الدائمة لإلنتاج الحٌوانً والسمكً بالمجلس األعلى للجامعات .
 .9عضو لجنة األعالف  -تحدٌد المقررات الغذائٌة ألسماك المزارع  -المعمل المركزي للتغذٌة واألعالف  -وزارة
الزراعة واستصالح األراضً  -مركز البحوث الزراعٌة
 .4عضو لجنة تحدٌد المقررات الغذائٌة لألسماك وأعالفها  -المعمل المركزي للتغذٌة واألعالف  -وزارة الزراعة
 .01عضو لجنة ترقٌات الباحثون بالمركز القومً للبحوث فً مجال اإلنتاج الحٌوانً واألسماك
 .00عضو لجنة الترقٌـات لدرجـة باحـث أول ورئـٌس بحـوث ( مجـال األسـماك ) بمعهـد بحـوث اإلنتـاج الحٌـوانً-
مركز البحوث الزراعٌة  -وزارة الزراعة وإستصالح األراضً .
 .06رئٌس اللجنة الفنٌه لتنمٌة بحٌرة البرلس واإلستزراع السمكى بمحافظة كفـر الشـٌ  -منطقـة الثـروه السـمكٌه -
الهٌئة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة  -وزارة الزراعة وإستصالح األراضً .
 .00عضو لجنة الترقٌات بالمركز القومى للبحوث
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المؤتمرات والندوات التى شارك فيها
أ.د/نبيل فهمى عبد الحكيم
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قائوه بالوؤتوزاث والٌداواث الوشارك بها
أوال ً  :هؤتوزاث الجوعيت الوصزيه لتٌويت الثزوة السوكيت والحفاظ على صحت
اإلًساى هشارك كأهيٌا ًعاها ً فى هؤتوزاتها اآلتيت -:
اٌّؤرّش األٚي ػبَ (.)1997
اٌّؤرّش اٌضبٔ ٝػبَ (.)1998
اٌّؤرّش اٌضبٌش ػبَ (.)1999
اٌّؤرّش اٌشاثغ ػبَ (.)2222
اٌّؤرّش اٌخبِظ ػبَ (.)2221
اٌّؤرّش اٌغبدط ػبَ (.)2222
اٌّؤرّش اٌغبثغ ػبَ (.)2223
اٌّؤرّش اٌضبِٓ ػبَ (.)2224
اٌّؤرّش اٌزبعغ ػبَ (.)2225
اٌّؤرّش اٌؼبشش ػبَ (.)2226

ثاًيا ً  :هشارك وعضىاللجٌت العلويت الوصزيت للتغذيت واألعالف :
اٌّؤرّش األٚي ػبَ (.)1984
اٌّؤرّش اٌضبٔ ٝػبَ (.)1986
اٌّؤرّش اٌضبٌش ػبَ (.)1988
اٌّؤرّش اٌشاثغ ػبَ (.)1992
اٌّؤرّش اٌخبِظ ػبَ (.)1992
اٌّؤرّش اٌغبدط ػبَ (.)1994
اٌّؤرّش اٌغبثغ ػبَ (.)1996
اٌّؤرّش اٌضبِٓ ػبَ (.)1998
اٌّؤرّش اٌزبعغ ػبَ (.)2222
اٌّؤرّش اٌؼبشش ػبَ (.)2222
اٌّؤرّش اٌؾبد ٜػشش ػبَ (.)2224

ثالثا ً  :هشارك فى العديد هي هؤتوزاث الجوعيه الوصزيه لعلىم الدواجي .
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وشارك الوتقدم فى الوؤتوزاث والٌدواث التاليت :


ِؤرّش رغز٠خ اٌؾٛ١اْ اٌذٚاعٓ ٚاألعّبن  ،عبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ (.)1995
ِؤرّش رغز٠خ اٌؾٛ١اْ  ٚاٌذٚاعٓ ٚاألعّبن (.)1997
ِؤرّش ا٢فبق اٌّغزمجٍ١خ ٌٍضشٚح اٌغّى١خ ف ٝعّٛٙس٠خ ِصش اٌؼشث١خ  -عبِؼخ
االعىٕذس٠خ (.)1998
إٌذٚح اٌؼٍّ١خ (إٔزبط إٌؼبَ ٚرغ٠ٛمٗ فِ ٝصش ) عبِؼخ األص٘ش (. )1999
إٌذٚح اٌؼشث١خ اٌغبدعخ ؽٛي ِغبالد اإلعزضّبس االعزضساع االعّبن ٚاالؽ١بء
اٌجؾش٠خ ف ٝاٌٛطٓ اٌؼشث.)1999( ٝ
إٌذٚح اٌذ١ٌٚخ األٌّبٔ١خ اٌّصش٠خ ٌٍّٕطمخ ٌؼشث١خ (.)1999
اٌّؤرّش األفش٠م ٝاٌذ ٌٝٚاٌضبٌش ٚاٌؾبد ٜػشش ٌٍغّؼ١خ اٌّصش٠خ ٌإلٔزبط اٌؾٛ١أ-ٝ
االعىٕذس٠خ (.)2222
ثشٔبِظ إػذاد اٌشجبة ف ٝظً اٌّششٚع اٌمٌ ِٝٛزّٕ١خ عٕ١بء (.)2222
المؤتمر البٌئً األول بدمٌاط حول بٌئة نهر النٌل وصحة اإلنسان بدمٌاط خالل
الفترة  66 - 63سبتمبر ( ) 6111جامعة المنصورة  -كلٌة العلوم بدمٌاط بالتعاون
مع محافظة دمٌاط  ،وإلقاء محاضرة عن تغذٌة األسماك
اٌّؤرّش اٌغٕ ٜٛاٌؼبشش ٌٍغّؼ١خ اٌّصش٠خ ٌٍٕٙذعخ اٌضاسػ١خ (.)2222
إٌذٚح اٌؼبٌّ١خ ٌإلعزضساع اٌغّى ٝثغّٛٙس٠خ اٌص ٓ١اٌشؼج١خ (.)2222



الوؤتوز العلوى العاشز لجوعيت علن الحيىاى – كليت العلىم  -جاهعت حلىاى 32 ،
فبزايز( )3002



اٌّؤرّش اٌذ ٌٝٚاألٚي ٌٍجؾٛس اٌج١طش٠خ ِ -صش  -اٌمب٘شح ِ -شوض ٌجؾٛس اٌضساػ١خ
(. )2224
ِؤرّش اٌغّؼ١خ اٌّصش٠خ ٌإلعزضساع اٌّبئ - ٝعبِؼخ ػ ٓ١شّظ (.)2224
ِؤرّش اإللزصبد اإلعالِ ٝف ٝسػب٠خ ٚرّٕ١خ اٌضشٚح اٌؾٛ١أ١خ ف ٝاٌؾضبسح
اإلعالِ١خ ٚإٌظُ اٌّؼبصشٖ ِ -شوض اٌش١خ صبٌؼ وبًِ ِ ،شبسن ثأسثؼخ ثؾٛس
ػبَ(.)2224
ِؤرّش رّٕ١خ اٌضشٚح اٌغّى١خ ثغّٛٙس٠خ ِصش اٌؼشث١خ (.)2225
ػذح ٔذٚاد ثبٌّغٍظ اٌغٍؼٌٍ ٝؾبصالد اٌضساػ١خ (.)2225
ِؤرّش رّٕ١خ اٌضشٚح اٌغّى١خ ثغّٛٙس٠خ ِصش اٌؼشث١خ ث ٓ١اٌؾبضش ٚاٌّغزمجً
(.)2225
اٌّؤرّش اٌضبٌٍٔ ٝغّؼ ٗ١اٌّصش٠خ األوبد١ّ٠خ ٌٍزّٕ١خ اٌج١ئ١خ (.)2225
اٌّؤرّش اٌذ ٌٝٚاألٚي ٌٍغّؼ١خ اٌؼشث١خ ٌٍّ١بح اٌصؾ١خ (.)2226
ِؤرّش إعزضساع اٌغّجش ٜاٌجؾش ٜفِ ٝصش  -عبِؼخ األعىٕذس٠خ (.)2226
اٌّؤرّش اٌذٌٍ ٌٝٚغّؼ١خ اٌؼشث١خ ٌٍّ١بح اٌصؾ١خ ف ٝاٌؼبٌُ اٌؼشث.)2226( ٝ
ِؾبضش ف ٟاٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ اٌم ٗ١ِٛؽٛي اٌزفش٠خ اإلصطٕبػٌ ٝألعّبن اٌجؾش- ٗ٠
عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث - ٗ١إٌّظّٗ اٌؼشثٌٍ ٗ١زّٕ ٗ١اٌضساػ - ٗ١اٌؼش٠ش ِٓ 13 -8
د٠غّجش (.)2227
ِؤرّش اٌغّؼ١خ اٌّصش٠خ ٌٍّ١بح ٚاالعزضساع اٌغّى.)2228( ٝ



























9



ٔذٚح اإلرغب٘بد اٌؾذ٠ضٗ ف ٝرىٌٕٛٛع١ب اإلعزضساع اٌجؾشٚ ٜاٌؾفبظ ػٍ ٝاٌج١ئٗ -
عّؼ١خ اٌجؾش اٌّزٛعظ ٌإلعزضساع اٌّبئٚ ٝاٌج١ئٗ  -وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌضساػ ٗ١اٌج١ئ- ٗ١
عبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ  -اٌؼش٠ش ِٓ  27فجشا٠شِ 1 -بسط (. )2228
ٔذٚح األثؼبد اإللزصبدٚ ٗ٠اٌفٕ ٗ١ألٔشطخ اإلعزضساع اٌغّى ٝفِ ٝصش  -اٌغّؼٗ١
اٌّصشٌ ٗ٠إللزصبد اٌضساػٔ - ٝبد ٜأػضبء اٌزذس٠ظ  -عبِؼخ األص٘ش -اٌمب٘شٖ 9
إثش.)2228( ً٠
اٌّؤرّشاٌذ ٌٝٚاٌخبِظ ؽٛي ا٢فبق اٌّغزمجٌٍٍ ٗ١زّٕ ٗ١اٌج١ئ ٗ١ف ٝاٌٛطٓ اٌؼشثٝ
ِٛٚاعٙخ اٌزؾذ٠بد  -اٌغّؼ ٗ١األوبد ٗ١ّ٠اٌّصشٌ ٗ٠زّٕ١خ اٌج١ئٗ  -ششَ اٌش١خ ِٓ
 16 -13إثش. )2228( ً٠
اٌّؤرّشاٌم ِٝٛاألٚي إلعزبوٛصا اٌّ١بٖ اٌؼزثٗ (اٌؾٛ١اْ اٌذخ ً١ػٍ ٝاٌج١ئٗ اٌّصش)ٗ٠
 اٌغّؼ ٗ١اٌّصشٌ ٗ٠زّٕ١خ اٌضش ٖٚاٌغّىٚ ٗ١اٌؾفبظ ػٍ ٝصؾخ اإلٔغبْ  -وٍ١خ اٌؼٍَٛ ،عبِؼخ ػ ٓ١شّظ  -داساٌض١بفٗ ِ 8ب.)2228(ٛ٠



ِؤرّش اٌزّٕ ٗ١اٌّزىبٍِٗ ٌٍّٛاسد اٌّبئ - ٗ١اٌغّؼ ٗ١اٌّصشٌ ٗ٠زّٕ١خ اٌضشٖٚ
اٌغّىٚ ٗ١اٌؾفبظ ػٍ ٝاٌج١ئٗ(ِشبسن وإِٔ١ب ً ػبِب ً)  -عبِؼخ ػ ٓ١شّظ ،
خالي اٌفزشٖ ِٓ  12 - 9أوزٛثش ( .)2228
اٌّؤرّش اٌذ ٌٝٚاٌضبِٓ إلعزضساع أعّبن اٌجٍطٚ - ٝصاسح اٌضساػخ
اٌّصش٠خ  -اٌ١ٙئٗ األِش٠ىٌٍ ٗ١جٍطٚ ٝاٌغّؼ١خ اٌذٌ ٗ١ٌٚإلعزضساع اٌّبئ- ٝ
اٌمب٘شٖ ِٓ  14 - 12أوزٛثش(.)2228
اٌّؤرّش اٌؼٌٍّ ٝجؾٛس اٌضش ٖٚاٌؾٛ١أ ٗ١ثبٌششق األٚعظ ٚشّبي أفش٠م١ب
( ِغزمجً اٌضش ٖٚاٌؾٛ١أِ - )ٗ١شوض اٌمب٘شٖ اٌذٌٍّ ٌٝٚؤرّشاد خالي اٌفزشٖ
ِٓ  18 - 16أوزٛثش (.)2228
اٌّٛرّش اٌذ ٌٝٚاٌخبِظ ٌٍؼٍ َٛاٌجٌٛٛ١ع١خ  -وٍ١خ اٌؼٍ - َٛعبِؼخ طٕطب
خالي اٌفزشٖ ِٓ ٛٔ 6 - 5فّجش (.)2228
ِٕزذ ٜاٌفىش اٌضساػ ٝاٌضبٌش (اٌضساػٗ داخً ٚخبسط اٌٛطٓ) – وٍ١خ
اٌضساػٗ  -عبِؼخ اٌمب٘شٖ  32د٠غّجش (.)2228
إٌذٚح اٌضبِٕٗ ػٍ ٝإعزضساع اٌجٍط – ٝلبػخ اٌّؤرّشاد اٌذ ٗ١ٌٚثبٌمب٘شٖ
خالي اٌفزشٖ ِٓ  14 -12أوزٛثش(.)2228
اٌّؤرّش اٌذ ٌٝٚاٌشاثغ ٌألد ٗ٠ٚاٌج١طشٚ ٗ٠ؽّب٠خ اٌّغزٍٙه – ِشوض اٌمب٘شٖ
اٌذ ٌٝٚخالي اٌفزشح ِٓ  28 -26فجشا٠ش (.)2228
ٔذٚح ػٍّ١خ ػٓ ِغزمجً األعزضساع اٌغّىِ – ٝشوض اٌجؾٛس ٚاٌزذس٠ت فٝ
األسص ثغخب ثّؾبفظخ وفش اٌش١خ خالي اٌفزشح .)2229( ٛ١ٔٛ٠ 6 -2
اٌّؤرّش اٌؼٍّ ٝاٌضبٔ ٝػشش ٌزمذَ اٌؾٛ١اْ  -ثششَ اٌش١خ خالي اٌفزشح ِٓ
 23 – 22أوزٛثش (.)2229
اٌّؤرّشاٌغٕ ٜٛاٌغبثغ ٌمغُ اٌجبصٌٛٛع١ب األوٍ١ٕ١ى١خ ( دٚس اٌطت اٌّؼٍّٝ
ف ٝرٍٛس اٌج١ئخ) – طت األص٘ش (.)2229
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اٌّؤرّش اٌضبٔ ٝػشش ٌزغز٠خ اٌؾٛ١اْ – اٌغّؼ ٗ١اٌّصشٌٍ ٗ٠زغزٚ ٗ٠األػالف
– ششَ اٌش١خ  ،أوزٛثش (.)2229
اٌّؤرش اٌؼٍّ ٝاٌغٕ ٜٛاٌضبٌش ػشش ٌٍغّؼ ٗ١اٌّصشٌ ٗ٠زّٕ١خ اٌضشٚح
اٌغّىٚ ٗ١اٌؾفبظ ػٍ ٝصؾخ اإلٔغبْ  ،ؽٛي اٌزّٕ ٗ١اٌّزٛاصٍٗ ٌٍّٛاسد
اٌّبئ ٗ١ف ٝعّٛٙس٠خ ِصش اٌؼشث ،ٗ١أوزٛثش (.)2229
ِٕزذ ٜاٌفىش اٌضساػ ٝاألٚي " أصش اٌزغ١شاد إٌّبخ ٗ١ػٍ ٝاٌضساػٗ ٚاألِٓ
اٌغزائ - " ٝوٍ١خ اٌضساػخ عبِؼخ اٌمب٘شٖ  ،أوزٛثش (.)2229
اٌّؤرّش اٌشاثغ ٌٍزمٕ١بد اٌؾذ٠ضٗ ف ٝاٌضساػٗ " رؾذ٠بد رؾذ٠ش اٌضساػٗ "
عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث – ٗ١اٌّشوض اٌؼشثٌ ٝذساعبد إٌّبطك اٌغبفٗ
ٚاألساض ٝاٌمؾٍٗ خالي اٌفزشٖ ِٓ ٛٔ 5 -3فّجش(.)2229
ِٕزذ ٜاٌفىش اٌضساػ ٝاٌضبٔ " ٝأصش أصِخ األٌجبْ ػٍ ٝلطبع اٌضساػٗ
ٚاٌّغزّغ "  -وٍ١خ اٌضساػخ عبِؼخ اٌمب٘شٖ  ،د٠غّجش (.)2229
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لجان فحص اإلنتاج العلمي
للمتقدمين للترقيات بالجامعات ومراكز البحوث شارك فيها
أ.د /نبيل فهمي عبد الحكيم

12

أ -مجال إنتاج وإستزراع األسماك
م

االســــــــــــن

 1ػجذ اٌؾّ١ذ ِؾّذ صالػ ػ١ذ
2

٠غ١ش ػٛض اٌغؼ١ذ خطبة

 3أِ ّٗ١اٌغ١ذ إثشا٘ ُ١خفبعٝ
 4فبطّخ أِ ٓ١إعّبػً١
 5إعالي ػٍ ٝػّش
 6عّبي ػجذ إٌبصش ِؾّذ اٌغ١ذ

ِ 7ؾّذ اؽّذ ػجذ هللا روٝ

التزقيـت
أعزبر ِغبػذ
ثبؽش أٚي
أعزبر ِغبػذ
ثبؽش أٚي
أعزبر ِغبػذ
ثبؽش أٚي

رغز٠خ أعّبن وٍ١خ اٌضساػخ -عبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ .
رغز٠خ أعّبن اٌّؼّلللً اٌّشولللضٌ ٞجؾلللٛس اٌضلللشٚح اٌغلللّى١خ-
اٌؼجبعخ
رشث١خ أعّبن وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌجئ١خ اٌضساػ١خ -لٕبح اٌغ٠ٛظ .
ث١ئخ أعّبن

اٌّؼّلللً اٌّشولللضٌ ٞجؾلللٛس اٌضلللشٚح اٌغلللّى١خ-
اٌؼجبعخ

رغز٠خ أعّبن إٔزبط ؽٛ١أ -ٟوٍ١خ اٌضساػخ-عبثب ثبشب .
اٌزفش٠خ
ٚفغٌٛٛ١ع١ب
اٌزىبصش

اٌّؼّلللً اٌّشولللضٌ ٞجؾلللٛس اٌضلللشٚح اٌغلللّى١خ-
اٌؼجبعخ

أعزبر ِغبػذ إٔزبط األعّبن وٍ١خ اٌضساػخ-عبِؼخ اإلعلىٕذس٠خ -لغلُ اإلٔزلبط
ٚاٌمشش٠بد اٌؾٛ١أٚ ٟاٌغّى-ٟاٌشبطجٝ

 8فٛص ٞإثشاِ٘ ُ١ؼغٛص

أعزبر

ػصبَ ػجذح ػ١ــبد

أعزبر ِغبػذ

9

التـخـصـص

الجـهــــــت

 12ؽغِ ٓ١ؾّذ ػط١خ اٌغجبشٝ

ثبؽش أٚي

 11أؽّذ وبًِ إثشا٘ ُ١اٌؾّبدٜ

أعزبر ِغبػذ

رغز٠خ أعّبن لغلللُ اإلٔزلللبط اٌؾ١لللٛأ -ٟوٍ١لللخ اٌضساػلللخ ثىفلللش
اٌش١خ – طٕطب .
رغز٠خ أعّبن اٌّؼٙذ اٌمٌ ِٟٛؼٍ َٛاٌجؾبس ٚاٌّصب٠ذ .
رغز٠خ أعّبن اٌّؼّلللً اٌّشولللضٌ ٞجؾلللٛس اٌضلللشٚح اٌغلللّى١خ-
اٌؼجبعخ
رغز٠خ أعّبن اٌّؼٙذ اٌمٌ ِٟٛؼٍ َٛاٌجؾبس ٚاٌّصب٠ذ .

 12ػبدي ِؾّذ ػ١غ ٝشٍجٝ

ثبؽش أٚي

رفش٠خ
ٚفغٌٛٛ١عٝ
األعّبن

اٌّؼّلللً اٌّشولللضٌ ٞجؾلللٛس اٌضلللشٚح اٌغلللّى١خ-
اٌؼجبعخ

 13عّبي ػضّبْ إٌغبس

ثبؽش أٚي

رفش٠خ
ٚفغٌٛٛ١عٝ
األعّبن

اٌّؼّلللً اٌّشولللضٌ ٞجؾلللٛس اٌضلللشٚح اٌغلللّى١خ-
اٌؼجبعخ

 14أششف ٛ٠عف اٌذوش

أعزبر ِغبػذ

رغز٠خ أعّبن وٍ١للخ اٌؼٍلل َٛاٌضساػ١للخ اٌجئ١للخ ثللبٌؼش٠ش -عبِؼللخ
لٕبح اٌغ٠ٛظ .

ِ 15ؾّذ ػجذ اٌغالَ ػجذ اٌّغ١ذ

ثبؽش أٚي

اٌٛساصخ ٚاٌزشث١خ اٌّؼّلللً اٌّشولللضٌ ٞجؾلللٛس اٌضلللشٚح اٌغلللّى١خ-
اٌؼجبعخ

 16اٌغ١ذ ؽغٓ االث١بسٜ

ثبؽش أٚي

رشث١خ ٚإٔزبط اٌّؼٙذ اٌمٌ ِٟٛؼٍ َٛاٌجؾبس ٚاٌّصب٠ذ .
األعـّبن

 17عّ١شح شؾبرخ ػبصُ

ثبؽش أٚي

رٕبعً األعّبن اٌّؼٙذ اٌمٌ ِٟٛؼٍ َٛاٌجؾبس ٚاٌّصب٠ذ .
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ٔ 18بدِ ٜؾّذ ػ١غٛ٠ ٝعف

أعزبر ِغبػذ

 19اؽّذ صالػ اٌذ ٓ٠اؽّذ

ثبؽش أٚي

ثٌٛٛ١عٚ ٟث١ئخ اٌّؼّللللً اٌّشوللللضٌ ٞجؾللللٛس اٌضللللشٚح اٌغللللّى١خ
ثبٌؼجبعخ
أعّبن

ِ 22ؾّذ اؽّذ ػجذ هللا روٝ

أعزبر

سػب٠خ أعّبن وٍ١خ اٌضساػخ-عبِؼخ اإلعلىٕذس٠خ -لغلُ اإلٔزلبط
اٌؾٛ١أٚ ٟاٌغّى-ٟاٌشبطج. ٝ

 21ػجذ هللا ػجذ اٌّغ١ذ اٌشجٍٝ
 22ػجذ اٌشؽّٓ ِصطفِ ٝؾّذ

رغز٠خ أعّبن وٍ١خ اٌضساػخ-عبِؼخ األص٘ش -فشع أعٛ١ط .

أعزبر ِغبػذ اعزضساع عّى ٟاٌّؼٙذ اٌمٌ ِٟٛؼٍ َٛاٌجؾبس ٚاٌّصب٠ذ .
ثبؽش أٚي

رغز٠خ اعّبن اٌّؼّلللً اٌّشولللضٌ ٞجؾلللٛس اٌضلللشٚح اٌغلللّى١خ-
اٌؼجبعخ

 23ػٍ ٟػض اٌذ ٓ٠ػجذ اٌغٕٟ

سئ١ظ ثؾٛس

رغز٠خ أعّبن اٌّؼّلللً اٌّشولللضٌ ٞجؾلللٛس اٌضلللشٚح اٌغلللّى١خ-
اٌؼجبعخ

 24ؽبفع ػجذ اٌؾّ١ذ ِجشٚن

أعزبر ِغبػذ

رغز٠خ أعّبن اٌّؼٙذ اٌمٌ ِٟٛؼٍ َٛاٌجؾبس ٚاٌّصب٠ذ .

 25اٌغ١ذ ٛ٠عف شش٠ف
ِ 26ؾّذ أِ ٓ١عِ ٍُ٠ٛؾّذ
 27ػجللللللذ هللا ِؾّللللللذ صللللللبثش ػجللللللذ
اٌّمصٛد

ثبؽش أٚي

الزصبد عّى ٟاٌّؼّلللً اٌّشولللضٌ ٞجؾلللٛس اٌضلللشٚح اٌغلللّى١خ-
اٌؼجبعخ

أعزبر ِغبػذ

رغز٠خ أعّبن اٌّؼٙذ اٌمٌ ِٟٛؼٍ َٛاٌجؾبس ٚاٌّصب٠ذ.

أعزبر

رغز٠خ أعّبن وٍ١خ اٌضساػخ ثبٌف -َٛ١عبِؼخ اٌمب٘شح .

ِ 28ؾّذ إٌبد ٞاؽّذ ِؾّذ

أعزبر ِغبػذ

ِ 29غّذ فزؾِ ٟؾّذ ػضّبْ

أعزبر

ِ 32ؾغٓ ػجذ اٌزٛاة إثشاُ٘١

ثبؽش أٚي

ثٌٛٛ١عٚ ٟث١ئخ اٌّؼّلللً اٌّشولللضٌ ٞجؾلللٛس اٌضلللشٚح اٌغلللّى١خ-
اٌؼجبعخ
أعـّبن

أعزبر

رغز٠خ أعّبن وٍ١خ اٌضساػخ-عبِؼخ اإلعىٕذس٠خ -فشع دِٕٛٙس

 31ا ّٓ٠اؽّذ اٌغ١ذ ٔٛس

إٔزبط اعّبن

وٍ١خ اٌضساػخ  -عبِؼخ اٌمب٘شح

رغز٠خ أعّبن وٍ١خ اٌضساػخ – عبِؼخ ػ ٓ١شّظ

 32شّ١بء ِؾّذ شٍجٟ

أعزبر ِغبػذ

 33ؽبفع ِؾّذ خش٠جخ

أعزبر

ِّ 34ذٚػ صبثذ خ١ش

أعزبر ثبؽش

رشث١خ ٚإٔزبط اٌّؼٙذ اٌمٌ ِٟٛؼٍ َٛاٌجؾبس ٚاٌّصب٠ذ .
أعّبن

ِ 35صطفِ ٝؾّذ عؼ١ذ

أعزبر ِغبػذ

إٔزبط أعّبن

ِشوض ثؾٛس اٌصؾشاء .

أعزبر

ٌٌّٕٛٛ١عٟ

اٌّؼّللللً اٌّشوللللضٌ ٞجؾللللٛس اٌضللللشٚح اٌغللللّى١خ
ثبٌؼجبعخ

 36صٕ٠ت ػط١خ ػط١خ ٔغذٞ

رغز٠خ أعّبن اٌّؼٙذ اٌمٌ ِٟٛؼٍ َٛاٌجؾبس ٚاٌّصب٠ذ .
رغز٠خ أعّبن وٍ١خ اٌضساػخ -عبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ .

 37أعبِخ ػجذ اٌشؽّٓ صبٌؼ

أعزبر ِغبػذ سػب٠خ ٚأِشاض اٌّؼّللللً اٌّشوللللضٌ ٞجؾللللٛس اٌضللللشٚح اٌغللللّى١خ
ثبٌؼجبعخ
أعـّبن

 38د٠بة ِؾّذ د٠بة اٌصؼ١ذٞ

رغز٠خ أعّبن وٍ١خ اٌضساػخ -عبِؼخ إٌّٛف١خ .

أعزبر
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 39ػجذ اٌشعّٓ ػجذ اٌشاصق عبٌُ

أعزبر ِغبػذ الزصبد أعّبن اٌّؼّللللً اٌّشوللللضٌ ٞجؾللللٛس اٌضللللشٚح اٌغللللّى١خ
ثبٌؼجبعخ

 42طٗ ٠غ ٓ١اٌذٚسٞ

أعزبر

فغٌٛٛ١عٟ
أعّبن

لغلللُ ػٍللل َٛاٌؾ١لللبح-وٍ١لللخ اٌزشث١لللخ-اثلللٓ اٌ١ٙلللضُ-
عبِؼخ ثغذاد .

 41عؼذِ ٞؾّذ ِؾّٛد

أعزبر

فغٌٛٛ١عٟ
أعّبن

لغلللُ ػٍللل َٛاٌؾ١لللبح-وٍ١لللخ اٌزشث١لللخ-اثلللٓ اٌ١ٙلللضُ-
عبِؼخ ثغذاد .

 42طٗ ٠غ ٓ١خض١ش

أعزبر

فغٌٛٛ١عٟ
أعّبن

لغلللُ ػٍللل َٛاٌؾ١لللبح-وٍ١لللخ اٌزشث١لللخ-اثلللٓ اٌ١ٙلللضُ-
عبِؼخ ثغذاد .

 43ؽغ ٓ١ػط١خ اٌغجبشٟ

أعزبر

ٚساصخ أعّبن اٌّؼّللللً اٌّشوللللضٌ ٞجؾللللٛس اٌضللللشٚح اٌغللللّى١خ
ثبٌؼجبعخ

ٔ 44ج ً١أؽّذ إثشاُ٘١

ثبؽش أٚي

ٌٌّٕٛٛ١عٝ

اٌّؼّللللً اٌّشوللللضٌ ٞجؾللللٛس اٌضللللشٚح اٌغللللّى١خ
ثبٌؼجبعخ

 45أؽّذ ػجذ اٌشؽّٓ ؽغٓ

ثبؽش أٚي

إٔزبط ٔٚظُ
إعزضساع

اٌّؼّللللً اٌّشوللللضٌ ٞجؾللللٛس اٌضللللشٚح اٌغللللّى١خ
ثبٌؼجبعخ

 46أششف ػجذ اٌشؽّٓ سِضبْ

ثبؽش أٚي

ٚساصـخ أعـّبن اٌّؼّللللً اٌّشوللللضٌ ٞجؾللللٛس اٌضللللشٚح اٌغللللّى١خ
ثبٌؼجبعخ

 47اٌغ١ذ أؽّذ ِؾّذ شىش

ثبؽش أٚي

اٌّؼّللللً اٌّشوللللضٌ ٞجؾللللٛس اٌضللللشٚح اٌغللللّى١خ
ثبٌؼجبعخ

 48فبطّخ أِ ٓ١إعّبػ ً١إٌّىٝ
٘ 49بٔ ٝإثشا٘ ُ١إثشا٘ ُ١اٌّشاوجٝ

سئ١ظ ثؾٛس ثٌٛٛ١عٚ ٝث١ئخ اٌّؼّللللً اٌّشوللللضٌ ٜجؾللللٛس اٌضللللشٚح اٌغللللّى١خ
ثبٌؼجبعخ
أعّبن
ثبؽش أٚي

 52خبٌذ أؽّذ ِؾّذ

أعزبر ِغبػذ

 51ؽغبَ ِؾّٛد ػغٛص

أعزبر ِغبػذ

 52عّبي ػجذ إٌبصش ِؾّذ
 53اٌغ١ذ أؽّذ ِؾّذ شىش

فغٌٛٛ١عٟ
أعّبن

أعزبر

رغز٠خ أعّبن اٌّؼّللللً اٌّشوللللضٌ ٜجؾللللٛس اٌضللللشٚح اٌغللللّى١خ
ٚرىٌٕٛٛع١ب ثبٌؼجبعخ
أػالف
رغز٠خ أعّبن وٍ١خ اٌضساػخ -عبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ
إٔزبط ٔٚظُ
إعزضساع

اٌّؼّللللً اٌّشوللللضٌ ٞجؾللللٛس اٌضللللشٚح اٌغللللّى١خ
ثبٌؼجبعخ

فغٌٛٛ١ع ٟاٌّؼّللللً اٌّشوللللضٌ ٞجؾللللٛس اٌضللللشٚح اٌغللللّى١خ
ٚرفش٠خ أعّبن ثبٌؼجبعخ

أعزبر ِغبػذ فغٌٛٛ١ع ٟاٌّؼّللللً اٌّشوللللضٌ ٞجؾللللٛس اٌضللللشٚح اٌغللللّى١خ
ٚرفش٠خ أعّبن ثبٌؼجبعخ

ِ 54غللذ ٜػجللذ اٌؾّ١للذ ػجللذ اٌللشؽّٓ
عٍطبْ

أعزبر

رغز٠خ أعّبن لغُ اإلٔزلبط اٌؾ١لٛأ - ٟوٍ١لخ اٌضساػلخ -عبِؼلخ
ثٕٙب

 55أؽّذ ِصطفِ ٝؾّذ خبطش

أعزبر

رغز٠خ أعّبن اٌّؼّللللً اٌّشوللللضٌ ٞجؾللللٛس اٌضللللشٚح اٌغللللّى١خ
ثبٌؼجبعخ

 56أؽّلللذ صلللالػ اٌلللذ ٓ٠أؽّلللذ ػجلللذ سئ١ظ ثؾٛس ثٌٛٛ١عٚ ٝث١ئخ اٌّؼّللللً اٌّشوللللضٌ ٜجؾللللٛس اٌضللللشٚح اٌغللللّى١خ
ثبٌؼجبعخ
أعّبن
اٌغٛاد
ِ 57ؾّذ ِؾّذ صُٕٙ٠

أعزبر ِغبػذ ثٌٛٛ١عٚ ٝث١ئخ اٌّؼّللللً اٌّشوللللضٌ ٜجؾللللٛس اٌضللللشٚح اٌغللللّى١خ
ثبٌؼجبعخ
أعّبن
15

ِ 58ؾّذ ِؾّذ ػجذاٌؼبي

أعزبر

اعزضساع عّى ٟاٌّؼّللللً اٌّشوللللضٌ ٜجؾللللٛس اٌضللللشٚح اٌغللللّى١خ
ثبٌؼجبعخ
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ب -مجال تغذية وإنتاج الدواجن&اإلنتاج الحيوانى
م

االســــــــــــن

التزقيـت

التـخـصـص

 1خبٌذ ِؾّذ ػٍِٕ ٝصٛس

ثبؽش أٚي

رشث١خ اٌذٚاعٓ ِؼٙذ ثؾٛس اإلٔزبط اٌؾٛ١أ. ٟ

ٔ 2بعٔٛ٠ ٝبْ ػجذ اٌّالن
 3ؽغِ ٓ١ؾّذ ؽغ ٓ١ؽغٕٓ١
 4ػجذ اٌخبٌك أث ٛاٌفزٛػ اٌغّشٜ

الجـهــــــت

سئ١ظ ثؾٛس رغز٠خ دٚاعٓ ِؼٙذ ثؾٛس اإلٔزبط اٌؾٛ١أ. ٟ
ثبؽش أٚي
أعزبر

رغز٠خ دٚاعٓ ِؼٙذ ثؾٛس اإلٔزبط اٌؾٛ١أ. ٟ
رغز٠خ دٚاعٓ اٌّشوض اٌمٌٍ ِٟٛجؾٛس .

 5أؽّذ ؽغِ ٓ١ذٓ٠

أعزبر ِغبػذ

 6طبسق ِؾّذ ٔٛ٠ظ

أعزبر

رغز٠خ دٚاعٓ وٍ١خ اٌضساػخ -عبِؼخ األص٘ش-اٌمب٘شح .

 7فزؾ ٟػذٌِ ٝؾّذ

أعزبر

رغز٠خ دٚاعٓ وٍ١خ اٌضساػخ -عبِؼخ األص٘ش-اٌمب٘شح .

٘ 8شبَ ِؾّذ صبٌؼ شىشٞ

أعزبر

فغٌٛٛ١عٟ
دٚاعٓ

وٍ١خ اٌضساػخ -عبِؼخ األص٘ش-اٌمب٘شح .

٠ 9بعش أؽّذ فزؾٟ

أعزبر

رغز٠خ
ٚفغٌٛٛ١عٟ
دٚاعٓ

اٌّشوض اٌمٌٍ ِٟٛجؾٛس .

 12ػٍ ٝػجذ هللا أث ٛاٌؼال
ِ 11ؾّذ ؽٍِّ ٟؾّذ ٠بلٛد

رغز٠خ دٚاعٓ وٍ١خ اٌضساػخ -عبِؼخ األص٘ش -فلشع أعلٛ١ط
.

أعزبر ِغبػذ

رغز٠خ ؽٛ١اْ وٍ١خ اٌضساػخ-عبِؼخ األص٘ش -فشع أعٛ١ط .

ثبؽش أٚي

رغز٠خ ؽٛ١اْ ِؼٙذ ثؾٛس اإلٔزبط اٌؾٛ١أ -ٟلغُ اٌّخٍفبد
.

 12اٌغ١ذ ػجذ اٌشؽ ُ١عؼذ

أعزبر ِغبػذ

رغز٠خ ؽٛ١اْ وٍ١خ اٌضساػخ-عبِؼخ األص٘ش -اٌمب٘شح

 13عبٌُ فِ ّٟٙؾّذ إثشاُ٘١

أعزبر ِغبػذ

رغز٠خ ؽٛ١اْ وٍ١خ اٌضساػخ -عبِؼخ األص٘ش -فلشع أعلٛ١ط
.

 14صبثش عّؼٗ ػجذح

أعزبر ِغبػذ

رغز٠خ ؽٛ١اْ وٍ١خ اٌضساػخ-عبِؼخ األص٘ش -فشع أعٛ١ط

 15اؽّذ ػجذ اٌجبعظ ِؾّذ

سئ١ظ ثؾٛس

رغز٠خ ؽٛ١اْ ِؼٙذ ثؾٛس اإلٔزبط اٌؾٛ١أ -ٟلغُ اٌّخٍفبد

 16ػجذ هللا ِؾّذ ػبشٛس

أعزبر ِغبػذ فغٌٛٛ١ع ٝلغُ اإلٔزبط اٌؾٛ١أ -ٟوٍ١خ اٌضساػلخ -عبِؼلخ
ؽٛ١اْ ؽٛ١اْ األص٘ش

 17أؽّذ فزؾ٘ ٟالي

أعزبر

فغٌٛٛ١عٟ
ؽٛ١اْ

وٍ١خ اٌضساػخ -عبِؼخ األص٘ش-اٌمب٘شح

 18عبٌُ فِ ّٟٙؾّذ اثشاُ٘١

أعزبر

فغٌٛٛ١عٟ
ؽٛ١اْ

وٍ١خ اٌضساػخ -عبِؼخ األص٘ش-أعٛ١ط .
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ِ 19ؾّذ ػجذ اٌّغ١ذ ثشػٟ
ِ 22صطفٛ٠ ٝعف أٔٛس ػط١خ
٠ 21غش ٞػجذ اٌغ١ذ د٠ٚذاس
 22عّبي ػجذ اٌٍط١ف أثٚ ٛسد
ِ 23ؾّذ ِجشٚن اٌذٕ٠بصٛسٜ

أعزبر ِغبػذ
ثبؽش أٚي
أعزبر ِغبػذ
أعزبر

رغز٠خ ؽٛ١اْ لغُ اإلٔزبط اٌؾٛ١أ -ٟوٍ١خ اٌضساػلخ -عبِؼلخ
األص٘ش .
رغز٠خ دٚاعٓ ِؼٙذ ثؾٛس اإلٔزبط اٌؾٛ١أ. ٟ
رمٕ١خ ؽ٠ٛ١خ

وٍ١خ اٌضساػخ – عبِؼخ األص٘ش – اٌمب٘شح .

رغز٠خ ؽٛ١اْ اٌّشوض اٌمٌٍ ِٟٛجؾٛس .

أعزبر ِغبػذ و١ّ١بء ؽ ٗ٠ٛ١لغللللُ اٌىّ١للللبء اٌؾ٠ٛ١للللٗ  -وٍ١للللخ اٌضساػللللخ –
عبِؼخ األص٘ش – اٌمب٘شح .
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حاليا تحت إشراف
بيان بأسماء الطالب المسجلين ً
أ.د  /نبيل فهمي عبد الحكيم
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أ -بةتن بأسؤتء لمطالب لمؤسجمةن حتمةت ً مدرج لمدكتورله

0

رأفت عباس محمود
مارس 6110 /

التقٌـــٌم الفنـــً واإلقتصـــادي للمشـــروعات الصـــغٌرة
لإلنتــاج الحٌــوانً والســمكً الممولــة مــن الصــندوق
االجتماعً .

6

محمد بدر مصطفى عطٌة
أكتوبر 6110 /

دراسات على تدهن الكبد فً البط .

0

أسامة عوض زٌنهم إبراهٌم
أكتوبر 6111 /

1

السٌد سلٌمان بغدادي
مارس 6112 /
السٌد صالح محمد عطٌة
أكتوبر 6112 /
أحمد محمد أحمد زئلول
مارس 6113 /
مسعد فوزي عبد العزٌز فتح هللا
أكتوبر 6113 /

9

السٌد إبراهٌم عطٌه

4

هانى محمد نظمى

2
3
6

دراسات على تـأثٌر اآلثـار البٌئٌـة علـى كفـاءة النمـو
إلنتاج أسـماك المبـروك الفضـً المربـاة فـً أقفـاص
فً مواقع شمال الدلتا .
دراسات على بعض النباتات الطبٌة كمشـجعات نمـو
على اآلداء اإلنتاجً لألسماك البلطً النٌلً.
دراســـات ئذائٌـــة علـــى كســـب الهوهوبـــا كمصـــدر
للبروتٌن فً عالئق السمان الٌابانً .
دراسات على تأثٌر بعض المخلفـات الزراعٌـة علـى
اآلداء اإلنتاجً والتناسلً فً أسماك البلطً .
تأثٌر النظم المختلفة لإلنتاج على ربحٌة مشـروعات
األرانب .
تأثٌر بعض العوامل البٌئٌه على نمو وتكـاثر أسـماك
البلطــى الهجــٌن ومقارنتهــا بالســالله النقٌــه للبلطــى
النٌلى
دراسات على أثـر بعـض مشـجعات النمـو علـى داء
النمــو وهضــم مركبــات الغــذاء فــى أســماك البلطــى
النٌلى
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ب  -بةتن بأسؤتء لمطالب لمؤسجمةن حتمةت مدرج لمؤتجستةر
0

عمر محمد إبراهٌم محمد سٌد
أكتوبر0446 /
خالد محمد عبد الهادي دوٌب
أكتوبر0449 /

0

فوزي سعٌد عبد العزٌز المغربً
أكتوبر6111 /
عبد السالم عبد اللطٌف عبد السالم
أكتوبر 6111 /

2

أشرف سعٌد محمد البردٌنً
أكتوبر 6111 /

دراســات علــى تربٌــة أســماك المبــروك العــادي المربــاة
فً تنكات .
إســتجابة النمــو فــً أســماك القرمــوط النٌلــً لمصــادر
مختلفة من البروتٌن فً العالئق .
العالقة بٌن االنتربوكن وهرمونات اإلجهاد فً السمان
الٌابانً .

3

نور الدٌن عبد المنعم عبد هللا أحمد
مارس 6110 /
أسامة رزق محمد أبو الفتوح رزق
أكتوبر 6110 /
أحمد محمد حامد محمد أبو السعود
مارس 6116 /
أشرف محمد عبد الخالق محمد أبو طالب
مارس 6116 /

01

أٌمن إبراهٌم خلف هللا على
أكتوبر 6116 /

دراســـات علـــى تغذٌـــة أســـماك البلطـــً وحٌـــد الجـــنس
والمبروك العادي المرباة فً تنكات .
درا ســـات علـــى تغذٌـــة أســـماك البلطـــً وحٌـــد الجـــنس
والمبروك العادي المرباة فً تنكات .
دراسة مقارنة عن البلطً النٌلـً وحٌـد الجـنس المنـت
بطرق مختلفة .
دراســـات عـــن اإلســـتزراع المشـــترك للبلطـــً النٌلـــً
والمبروك العادي المربً فً تنكات .
دراسات على تفرٌ اسماك البلطً النٌلً .

00

محمد أحمد الصادق محمود
مارس 6110 /
على فتحً فرئلً علً
أكتوبر 6110 /
أسامة محمد ثابت ثابت حجاج
أكتوبر 6110 /
أسامة فخر الدٌن عبد الجواد إبراهٌم
مارس 6111 /
أحمد محمود طــه ئنٌم
مارس 6111 /
عرفة محمد عرفة محمد شعراوي
أكتوبر 6111 /
إٌهاب علً حسنٌن
مارس 6112 /
أٌمن سالمة على
أكتوبر 6116 /

دراســـة تـــأثٌر بعـــض العوامـــل الغذائٌـــة علـــى الكفـــاءة
اإلنتاجٌة والتناسلٌة للدجاج
التقٌــٌم الغــذائً لــبعض مــواد العلــف الغٌــر تقلٌدٌــة فــً
عالئق السمان الٌابانً .
دراسات بٌولوجٌه على تأثٌر الترقٌم على نمو وسلوك
أسماك البلطً النٌلً
دراسات على حفظ السائل المنوي فً بعض السالالت
.
دراسة علـى تجمٌـد السـائل المنـوي فـً األرانـب تحـت
الظروف المصرٌة .
التقٌـــٌم الغـــذائً لـــبعض مخلفـــات مصـــادر البـــروتٌن
الحٌوانً فً أسماك البلطً النٌلً
اآلداء اإلنتاجً لألسـماك المغـذاة علـى عالئـق معالجـة
إشعاعٌا ً
دراسات عن إنتاج األسماك فً بحٌـرة البردوٌـل وأثـر
بعض اإلصابات المرضٌة لألسماك على إنتاجها .

6

1

6
9
4

06
00
01
02
03
06
09

دراســة مقارنــة علــى إنتاجٌــة بعــض الســالالت المحلٌــة
للدجاج .
دراسات على بعض العوامـل المـؤثرة علـى داء النمـو
فً البلطً النٌلً تحت ظروف التربٌة فً التنكات .
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