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 أحمد جالل السيد جاد/ لألستاذ الدكتور السيرة الذاتية                         
 جامعة عين شمس  .كلية الزراعة  .أستاذ تربية ووراثة الدواجن   :الوظيفة الحالية            

 جامعة عين شمس –مدير مركز التعليم المفتوح                               

 (002) 14114611414محمول   -  (202)44444440فاكس (   202) 11114444 -11114444:          تليفون عمل      
                       ahmed_gad@agr.asu.edu.eg     galaly2k_2005@yahoo.com (mail-E)لبريد اإللكترونى ا      

                                                                         
 مسلـم:   ذكـر                               الديانة     :                   النـوع     

 
 المؤهالت العلمية

 0990جامعة عين شمس سنة  –كلية الزراعة  –إنتاج الدواجن                    العلوم الزراعية بكالوريوس 
  0991جامعة عين شمس سنة  –كلية الزراعة   – تربية الدواجن                                   ماجستير  
 0999جامعة عين شمس سنة  –كلية الزراعة  - تربية الدواجن              دكتوراه فلسفة فى العلوم الزراعية 

 
 التدرج العلمى والوظيفى

              2004الى  0999مدرس من             0999الى  0991مدرس مساعد من                   0991الى  0990معيد من       
 .                 الي االن 2009أستاذ من           2009إلى  2004أستاذ مساعد من      

                                       
 التى توالها واالنشطة الوظائف                                              

 النشاط البحثى واالكاديمى
 :التدريس والمقررات الدراسية .0
   ميم انشاا  وتصا –تربياة الادواجن والتحساين الاورا ى  –اقتصااديا  إنتااج دواجان  -إنتااج دواجان  -انتاج الدواجن فى المناطق الحاار

 ( مرحلة البكالوريوس) مساكن الدواجن
  اقتصااديا   -تكنولاوجي دواجان متقادم ب  -تكنولوجي دواجن متقدم أ  -تحسين صفا  اإلنتاجية ب  -تحسين الصفا  اإلنتاجية أ

 (دراسا  عليا )  إنتاج دواجن متقدم
 (تعليم مفتوح )  إنتاج الدواجن 
  اإلنتاج العضوى للدواجنOrganic Poultry Production ( لغة االنجليزية برنامج ال) 
 (جامعة عين شمس  – معهد االراضى القاحلة)  إنتاج الدواجن فى المناطق القاحلة 
 عضوية اللجان الفنية والعلمية والبحثية .2
  عضو اللجنة القطرية االولى لتنمية الموارد الورا ية الحيوانية( منظمة األغذية والزراعاةFAO – تصاحح االراضاىوزار  الزراعاة واس )

 3116والتى اصدر  التقرير القطرى االول عن حالة الموارد الورا ية الحيوانية فى جمهورية مصر العربية، 
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   الممااول ماان اكاديميااة البحاا  العلمااى ( اسااتادام مقاااييس المناعااة الورا يااة كااادا  لحنتااااب فااى الاادجاج)عضااو الفريااق البح ااى لمشاارو
 (م3112-3114)والتكنولوجيا 

 علااى اسااتادام ( المانيااا)جامعااة عااين شاامس وماسسااة دانيسااكومارلبورو  –و الفريااق البح ااى للمشاارو  المشااتري بااين كليااة الزراعااة عضاا
betafin  وavizyme  3114فبراير  – 3112على عحئق الدجاج البياض تح  ظروف االجهاد الحرارى مارس. 

 (3141-3114)جامعة القاهر  الممول من  البيض عضو الفريق البح ى لافض كوليسترول صفار 
  وحتى االن 3114مدير نشاط اك ار امها  الدواجن من 
  وحتى االن 4444عضو مجلس قسم انتاج  الدواجن من 
  3141 - 3112أمين لجنة الدراسا  العليا بقسم إنتاج الدواجن احل الفتر  من 
 جنعضو لجنة اإلشراف على وحد  الحاسب العلمى التابعة لقسم إنتاج الدوا. 
   زراعة عين شمس –عضو لجنة االشراف ومتابعة الصفحة االلكترونية على شبكة المعلوما 
   3112وحتى  3113جامعة عين شمس من  –كلية الزراعة  –نائب رائد اللجنة االجتماعية والرحح 
  جامعـة عـين شـمس علـى موقـع كنانـة –منسق الموقع االلكترونـى لكليـة الزراعـة -www.kenanaonline.com/users/agri

 ainshams 
  3112الى  4444منسق السيمنار والحلقا  النقاشية بقسم انتاج الدواجن احل الفتر  من 
  3144 - 3112جامعة عين شمس  –كلية الزراعة  –عضو لجنة االرشاد االكاديمى 
 (3112)جامعة عين شمس  –كلية الزراعة  –مة المجتمع وتنمية البيئة عضو لجنة شئون اد 
  2012 – 3141من ( زراعة عين شمس)عضو مجلس ادار  مركز الدراسا  واالستشارا  الزراعية 
  الى االن( 3144)جامعة عين شمس  –كلية الزراعة  –عضو لجنة العحقا  ال قافية 
  3143 - 3112 جامعة عين شمس  –كلية الزراعة  –بمزرعة شلقان  –مستشار انتاج الدواجن 
  3144عضو المجمع األنتاابى الاتيار رئيس الجامعة 
  3111وحتى  3114جامعة عين شمس احل الفتر  من  –كلية الزراعة  –رائد اسر  النورس 
  عضو اللجنة العلمية لماتمر 

  3rd Mediterranean Poultry Summit and 6th International Poultry Conference (2012) 
  3143/3146بالجامعا  المصرية ( انتاج دواجن)مقرر اللجنة ال ح ية المشتركة المتحانا  الفرقة النهائية بكليا  الزراعة 
 -  الاادور  الحاديااة عشاار ( انتاااج حيااوانى)عضااو اللجااان العلميااة لفحاا  االنتاااج العلمااى لشااغل وظااائف االساااتذ  واألساااتذ  المساااعدين

 (3142ديسمبر  – 3146يناير )
 عضوية لجان الجودة وتطوير التعليم .3
   3143جامعة عين شمس من  –نائب مدير مركز ضمان الجود  
   (3143)جامعة عين شمس  –عضو اللجنة العليا للجود 
  (3144-3114)عضو مركز ضمان الجود  واالعتماد بجامعة عين شمس 
  (3143 - 3112)ن شمس جامعة عي –عضو وحد  ضمان الجود  بكلية الزراعة 
  زراعة طنطا  –عضو فريق لجنة المراجعة على برنامج الشعبة العامة(CIQAP )–   وزار  التعليم العالى  –ادار  المشروعا 
  زراعة عين شمس –عضو لجنة المراحعة الداالية 
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 عضو اللجنة االستشارية لبرنامج االنتاج الحيوانى والداجنى 
 زراعة عين شمس –راسة الذاتية عضو فريق اعداد ومراجعة الد 
  جامعة عين شمس –كلية الزراعة  –عضو لجنة تطوير المناهج 
  (وحتى األن 3114)منسق برنامج االنتاج الحيوانى والداجنى 
  زراعة عين شمس –منسق معيار القياد  والحوكمة 
  زراعة عين شمس –منسق معيار المعايير االكاديمية والبرامج 
 زراعة عين شمس –التعليم المفتوح  –ج تكنولوجيا ادار  المشروعا  منسق الجود  لبرنام 
  (3114فبراير )منسق الملتقى التوظيفى االول لاريجى برنامج االنتاج الحيوانى والداجنى 
  (3141ابريل )جامعة عين شمس  –منسق الملتقى التوظيفى االول لاريجى كلية الزراعة 
 (3144)جامعة عين شمس  –لية الطب تقديم الدعم الفنى فى ضمان الجود  لك 
   (3141)جامعة عين شمس  –  كلية االداب و كلية االلسن –تقديم الدعم الفنى فى ضمان الجود 
  (3143)جامعة عين شمس  –كلية الهندسة  -كلية الحاسبا   –كلية االلسن  -كلية البنا   –عضو لجنة الدعم الفنى 

 
 دورات وورش الجودة وتطوير التعليم .4

  ( 33/4/3114-44) دور  تقويم االدا 
  ( 34/4/3114-31)ادار  البح  العلمى 
 (44/4/3114-4) اعداد كتابة البحو  ونشرها دوليا 
  (41/4/3114-43. )اقتصاديا  تسويق وتمويل البحو  العلمية 
  (44/6/3112-42)معايير الجود  فى العملية التعليمية 
 ( 4/4/3112 -61/2)يم الماتلفة تنمية مهارا  االتصال فى انماط التعل 
  (2/2/3112)ورشة عمل عن مشرو  التطوير المستمر والتأهيل لحعتماد 
  42/2/3112)ورشة العمل الاامسة لحرشاد االكاديمى كلية الزراعة جامعة عين شمس 
   ( 44/4/3112)ندو  عن كيفية استفا  نماذج توصيف وتقرير المقرارا 
 (34/41/3112)اديمية وتوصيف البرامج ورشة عمل عن المعايير االك 
  (32/43/3112)ورشة عمل عن طرق تقويم الطحب لتحقيق المارجا  التعليمية المستهدفة 
  ( 34/4/3144-34)الدور  التدريبية الدار  الكوار  وفق معايير دولية 
  يفياة اساتفا  معاايير الهيئاة القومياة لضامان ورشاة عمال عان ك -ورش عمل عان المعاايير االكاديمياة القياساية لبارامج الدراساا  العلياا

 ( 3144) دور  عن كيفية اعداد الاطة االستراتيجية -الجود  
  (3144) ورشة عمل عن كيفية استفا  معايير الهيئة القومية لضمان الجود 
 (3144) دور  عن كيفية اعداد الاطة االستراتيجية 
 النشاط البحثى والتدريسى واالشرافى .1

 داال جمهورية مصر العربية( انتاج لحم –انتاج بيض  –امها  )لعديد من مشاريع االنتاج الداجنى االشراف على ا 
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  االشراف الفنى والعلمى على مزرعة انتاج البط الموالر المصرى وابتكار طريقة جديد  فى التلقيح االصطناعى فى البط 
  ومعهااد االراضااى القاحلااة  –اعااة ومعهااد الدراسااا  والبحااو  البيئيااةاالشااراف علااى العديااد ماان رسااائل الماجسااتير والاادكتوراه بكليااة الزر- 

 جامعة عين شمس
  انشا  موقع متاص  لعلوم الدواجن يتناول قضايا االنتاج الداجنى www.kenanaonline.com/users/drgalal  
 المجلاااة المصااارية لعلاااوم اإلنتااااج الحياااوانى  –ن البحاااو  العلمياااة للمجلاااة المصااارية لعلاااوم الااادواجن االشاااتراي فاااى تحكااايم العدياااد مااا– 

Tropical Animal Health and Production 
  جامعااة بنهااا والعديااد ماان رسااائل  –جامعااة االسااكندرية، وكليااة الزراعااة مشااتهر  –االشااتراي فااى مناقشااة رسااالة ماجسااتير بكليااة الزراعااة

 جامعة عين شمس –ية الزراعة ومعهد الدراسا  والبحو  البيئية الماجستير بكل
  جمهورية العراق –وزار  التعليم العالى والبح  العلمى  –جامعة ديالى  –تحكيم أبحا  ترقية لدرجة االستاذية 
  بح  علمى وملا  منشور  بالدوريا  والمجح  العلمية المحلية والعالمية 71االشتراي فى عدد 
  مقال ونشر  بح ية باللغة العربية فى مجال التاص  منشور  بالمجح  العلمية وجرائد االهرام والجمهورية والوفاد والمواقاع  411كتابة

 االلكترونية
  مقال عام بالموقع االلكترونى بمصراوى 21كتابة 
  3144الى  3112ى احل الفتر  من المعهد العالى للتعاون الزراع –االنتداب لتدريس مقرر انتاج الدواجن لطلبة الفرقة ال ال ة. 

 
 نشاط خدمة المجتمع وتنمية البيئة .4

  االشااتراي فااى اعااداد مطويااة لتوعيااة المااواطنين عاان ماارض انفلااونزا الطيااور صااادر  ماان كليااة الزراعااة جامعااة عااين شاامس بالتعاااون مااع
 (3114)محافظة القليوبية 

  ر بمحافظتى القليوبية والقاهر  والحصول على شهادتى تقادير مان مجلاس االشتراي فى قوافل توعية المواطنين عن مرض انفلونزا الطيو
مدينااة الشااروق عاان الجهااد التطااوعى فااى توعيااة المااواطنين بماارض  –محافظااة القليوبيااة وجمعيااة شااباب الاياار  –مدينااة شاابرا الايمااة 

 (3114)انفلونزا الطيور 
 3114ا   لتوعية المواطنين بمنطقة القطامية االشتراي فى قوافل الاير التى نظمتها الهيئة العامة لحستعحم 
  التاى  3114اكتاوبر  44االربعاا  الموافاق  (اعـرا  انفلـونزا الطيـور واسـاليو الوقايـة من ـا)القا  محاضر  فى الحلقاة النقاشاية حاول

 القاهر  –مركز النيل لحعحم  –نظمتها الهيئة العامة لحستعحم 
 (3112ابريل -مارس)الرشادى ال انى بمحافظة القليوبية االشنراي فى حمح  الموسم الزراعى ا 
  جامعاة عاين شامس  –كلية التماريض  –كلية التمريض  –( اسبو  التوعية البيئية)االشتراي فى فاعليا  وانشطة المهرجان الرابع للبيئة

 (.الحماية والوقاية)وذلي بالقا  محاضر  عن انفلونزا الطيور  1-2/2/3112
 (3114)ل التوعية لكلية الزراعة والتى اجري  فى قرى محافظة القليوبية االشتراي فى قواف 
  3112يونيو  32-36االشتراي فى قوافل التوعية لجامعة عين شمس والتى اجري  فى محافظة االسماعيلية احل الفتر  من   
  راعة عين شمس ز  –بقسم اإلنتاج الحيوانى  2/44/3112 (غذاء وعالج: بي  الدجاج)القا  سيمنار بعنوان 
  جامعة عين شمس –كلية الزراعة ( احد اللجان المنب قة عن لجنة الجود )عضو لجنة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 
  41/4/3114مبنى قصر ال قافة االربعا  الموافق  –مركز اعحم شبرا الايمة  – (تنمية الثروة الداجنة)القا  محاضر  عن 
 41/3/3114نفلونزا الطيور بالندو  التى نظمها الحزب الوطنى بسراى القبة القا  محاضر  عن مكافحة ا 
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  جامعاة  –بكلياة الزراعاة  (الجلوبيولينـات المناعيـة لاـفار البـي  كمضـاد ميكروبـى جديـد فـى الـدواجن)القا  محاضار  تحا  عناوان
 2/1/3114االسكندرية 

   (3112)الوقاية من مرض انفلونزا الطيور  زراعة عين شمس عن كيفية –القا  محاضر  بقسم وقاية النبا 
  (3114)القا  محاضر  عن انفلونزا الانازير من احل الموسم ال قافى لجامعة عين شمس بدار الضيافة 
  (3114)جامعة عين شمس  –القا  محاضر  عن الوقاية من انفلونزا الانازير بكلية الصيدلة 
 (3114)محافظة القليوبية عن الوقاية من مرض انفلونزا الانازير  –يمة القا  محاضر  بالمجلس المحلى لمدينة شبرا الا 
  (3114ابريل  –مارس )االشتراي فى قوافل الموسم االرشادى ال ال  بمحافظة القليوبية 
  (3141)محافظة القليوبية  –االشتراي فى قوافل التنمية المتكاملة لكلية الزراعة بمسطرد 
 ( 3141)متكاملة لجامعة عين شمس فى سينا  االشتراي فى قوافل التنمية ال 
  (3141)القا  محاضر  عن مرض انفلونزا الانازير بالمعهد العالى للتعاون الزراعى 
  (3141)كورنيش النيل  –القا  محاضر  عن الوقاية من مرض انفلونزا الطيور بنادى الطفل 
  (3141ابريل  –مارس )االشتراي فى قوافل الموسم االرشادى الرابع بمحافظة القليوبية 
  والتى نظمها مركاز التجاارب والبحاو  الزراعياة ( التربية األمنة للدواجن)االشتراي فى الدورا  التدريبية للمجتمع المحلى بمنشأ  كاسب

 (3141) باالشتراي مع شركة بحن انترناشيونال
  3144االنتاج الحيوانى القا  محاضر  تح  عنوان مستقبل العالم اللحم جوعا بالموسم ال قافى لقسم 
  كفر الشيخ –بار الحمام  –االشراف على مزرعة انتاج بط الموالر 
  ( بيض –لحم )االشتراي فى إعداد العديد من الدراسا  الفنية لمشاريع انتاج الدواجن فى مصر 
  جمهورية مصر العربية –االشراف على العديد من مزار  انتاج الدواجن 
 انظماة وتقنياا  التفتايش علاى )تحا  عناوان  32/2/3143-34احل الفتار  مان ( دبى)ارا  العربية المتحد  اعطا  دور  تدريبية باألم

 (منشأ  االنتاج الحيوانى
   تقنياا  فحا  وتفتايش االعاحف )تحا  عناوان  2/4/3143-6احل الفتار  مان ( دبى)اعطا  دور  تدريبية باألمارا  العربية المتحد

 (واألغذية الحيوانية
   طاارق وتقنيااا  تشاااي  الترساابا  الضااار  فااى )تحاا  عنااوان  61/4/3143(  دبااى)دور  تدريبيااة باألمااارا  العربيااة المتحااد  اعطااا

 (الحيوانا  والمنتجا  الاام غير المصنعة
   التقنياا  الحدي اة فاى تشااي)تحا  عناوان  1/41/3143-3ااحل الفتار  مان ( دباى)اعطا  دور  تدريبية باألمارا  العربية المتحد  

 (االمراض الحيوانية
   التقنيااا  البيئيااة والفنياااة )تحاا  عناااوان  42/41/3143-42ااااحل الفتاار  ماان ( دبااى)اعطااا  دور  تدريبيااة باألمااارا  العربياااة المتحااد

 (يةلمصانع االعحف واألغذية الحيوان
   تقنيااا  فحاا  وتفتاايش )عنااوان تحاا   34/44/3143-42اااحل الفتاار  ماان ( دبااى)اعطااا  دور  تدريبيااة باألمااارا  العربيااة المتحااد

 .(االعحف واألغذية الحيوانية
  (3146نوفمبر  44)زراعة عين شمس  –بقسم علوم االغذية ( المناعة الورا ية)القا  محاضر  تح  عنوان 
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 حضور المؤتمرات العلمية وورش العمل .4
  ( 36/3/4442)دور  تدريبية فى التحليل الكروماتوجرافى السائل والغازى 
 دريبياة تحا  عناوان دور  تintroduction to personal computer & DOS –  وزار  الزراعاة واستصاحح االراضاى –سايمارب 

(44/4 – 34/4/4446) 
  دور  تدريبياة تحا  عناوانintroduction to Dbase 4 (Dbase 4 level 2) –  وزار  الزراعاة واستصاحح االراضاى –سايمارب 

(6/41 -61/43/4446 ) 
 ( 4/2/4444) جامعة كفر الشيخ –كلية الزراعة  –ج الداجنى فى القرية المصرية على مشارف القرن الحادى و العشرين ندو  االنتا 
  ( 33/44/3114-31) جامعة عين شمس -الماتمر العلمى ال امن للعلوم الزراعية 
  (31/43/3114-33) جامعة عين شمس -دار الضيافة  –ماتمر جامعة عين شمس االول للتكنولوجيا الحيوية 
 31) عضو لجناة اعاداد وتنظايم نادو  تربياة الحماام كمصادر جدياد للحاوم مان ااحل فاعلياا  المااتمر العلماى ال ااتى للعلاوم الزراعياة-

33/44/3114) 
  ( 4/3/3113-32/4) مصر –القاهر   -الماتمر الدولى الحادى عشر عن امراض الدواجن 
  (32/44/3111) جامعة عين شمس -ندو  االكتفا  الذاتى من حبوب المحاصيل 
  ( 32/44/3111-34) االكاديمية الحدي ة بالمعادى -( ادار  االزما  البيئية فى ظل االساليب التكنولوجية الحدي ة)الماتر العلمى 
  وتاا ير مارض  القاا  محاضار  بعناوان االهمياة الغذائياة لبايض المائاد )زراعة عين شمس  -ندو  انفلونزا الطيور بين المواجهة والحماية

 ( 46/3/3114) (انفلونزا الطيور على االنتاج
  مشارو  تعزياز اساتراتيجيا  داعماة للادال ( دعم جهاود الحكوماة المصارية فاى السايطر  علاى مارض انفلاونزا الطياور)ورشة عمل حول

 (34/1/3114-1 ( شيراتون القاهر  -FAOمنظمة االغذية والزراعة . والتنو  الحيوى فى اطار مواجهة انفلونزا الطيور
  34/6/3114 ( القاهر  –( تحديا  نهج السلسة المتكاملة لجود  وامان اللحوم)االجتما  االقليمى لحوض البحر االبيض المتوسط ) 
  61/6/3114-34 ( شرم الشيخ –الماتمر الدولى الرابع للدواجن ( 
 34/4/3144-34 ( دولية الدور  التدريبية الدار  كوار  االوبئة الحيوانية المصدر وفق معايير ( 
  34/43/3144 ( زراعة عين شمس" وحد  الشعب المصرى عبر العصور"ندو  بعنوان) 
  44/3/3143 (جامعة عين شمس  –دار الضيافة  –والتى القاها وزير الرى والموارد المائية " الموارد المائية"ندو  بعنوان( 
  بورتااو  –( صاارية لعلااوم الاادواجن باالشااتراي مااع الجمعيااة العالميااة لعلااوم الاادواجنالجمعيااة الم)الماااتمر الاادولى السااادس لعلااوم الاادواجن

 ) 34/6/3143-34 ( االسكندرية –مارينا 
  التعلايم والبحا  العلماى"ورشة عمل مشرو  إنشا  وتنمية غابا  مستدامة فى الصحرا  المصرية باساتادام ميااه الصارف الصاحى) ) 

4/2/3143 ( 
  زراعاة  –قاعاة المااتمرا  )  نباا  الكيناوا كمحصاول حباوب واضار وعلاف غيار تقليادى جدياد فاى مصار ورشاة العمال االولاى لمشارو

 (43/44/3143 ( (عين شمس
  44 ( جامعااة القاااهر  -قاعااة الماااتمرا  بالمدينااة الجامعيااة  –" تقياايم وتطااوير تجربااة التعلاايم المفتااوح بالجامعااا  المصاارية"ماااتمر-

43/44/3143 ( 
 جامعة عين  –دار الضيافة  –( نحو افاق التميز)طيط االستراتيجى لجود  واعتماد الماسسا  الجامعية والتعليمية الماتمر الدولى للتا

 (31/43/3143-3 ( شمس
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 العضو ب ا/ الجمعيات/ النقابات /ال يئات                                           

 عضو الجمعية المصرية لعلوم الدواجن 
 لمصرية للتغذية واالعحفعضو الجمعية ا 
  جامعة عين شمس -جمعية هيئة التدريس          . 
 عضو نقابة المهن الزراعية  
  جامعة عين شمس –عضو جمعية اريجى كلية الزراعة 
 

 الجوائز وش ادات التقدير
 

 االسابق  للجهاد المباذول ضامن فرياق  شهاد  تقدير من السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الوزرا  ووزير الزراعة واستصاحح االراضاى
 ) 4444 ( بح ي للعمل على حل مشكلة تلو  أعحف الدواجن بالسموم الفطرية 

  تااأ ير العوامال الااو را ياة المساائولة عان عاارى الرقبااة )جاائز  عااين شامس للبحااو  الممتااز  فااي مجاال العلااوم الزراعياة عاان بحاا  بعناوان
  (3116 ( (لى وزن الجسم ومقاييس الذبيحة في ذكور الدجاج تح  ظروف الجو الباردوالريش المجعد واصلة الريش أعلى الرأس ع

  اداااال بعااض )عاان بحاا  بعنااوان ( 3114مااارس  61-34شاارم الشاايخ )جااائز  البحااو  المتميااز  ماان الماااتمر الاادولى الرابااع للاادواجن
 ) 3114 ( (نتاج البيضمقاييس ا. 3.العوامل الورا ية ذا  التا ير المرئى فى دجاج النداراوى لتحسين

 3114 ( جائز  الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية ( 
  3114 (جامعة عين شمس عن الجهود المبذولة فى مكافحة انفلونزا الطيور بقرية شلقان  –شهاد  شكر وتقدير من كلية الزراعة( 
  3114 ( نشاط القوافل االرشاديةجامعة عين شمس للمساهمة بحهد متميز فى  –شهاد  تقدير من كلية الزراعة ( 
 3114 ( شهاد  تقدير من محافظ القليوبية عن الحهود المبذولة فى توعية المواطنين عن مرض انفلونزا الطيور ( 
  3112 ( جامعة عن شمس عن الجهود المبذولة فى انجاح اسبو  التوعية البيئية –شهاد  تقدير من كلية التمريض ( 
 3112 ( فظ القليوبية نتيجة االشتراي فى الحمح  االرشادية الزراعية بمحافظة القليوبيةشهاد  تقدير من محا ( 
  3112 ( جامعة عين شمس نتيجة االشتراي فى الموسم االرشادى الزراعى ال انى –شهاد  تقدير من كلية الزراعة( 
 دريبياااة لتنمياااة المجتماااع المحلاااى بمنشاااية كاساااب شاااهاد  تقااادير مااان شاااركة باااحن انترناشااايونال ايجيبااا  للمسااااهمة فاااى الااادورا  الت– 

 ) 3114 ( درشينالب
  3114 ( للتعاون فى تنمية المحتمع -بمنشيأ  كاسب –شهاد  تقدير من جمعية تنمية المجتمع المحلى ( 
  3114 در  جامعة عين شمس فى عيد العلم التاسع والامسون( 
 3114 ( در  الجمعية المصرية لعلم الدواجن ( 
 جمعية االمريكية در  الWHO IS WHO ) 3114( 
 3141 ( برا   ااترا  من بني الجينا  الدولى( 
  3143 ( زراعة عين شمس –شهاد  تقدير من مركز الدراسا  واالستشارا  الزراعية( 
  3143 ( زراعة عين شمس –شلقان  –شهاد  تقدير من مركز التجارب والبحو  الزراعية ( 
 راي االمااارا  عاان الجهااد المبااذول ببرنااامج انظمااة وتقنيااا  التفتاابش علااى منشااأ  االنتاااج الحيااوانى المنعقااد شااهاد  تقاادير ماان شااركة جيتاا



 

 أحمد جالل السيد جاد أستاذ تربية ووراثة الدواجن.د.ا
 ة عين شمسجامعومدير مركز التعليم المفتوح ل بالكلية أستاذ تربية ووراثة الدواجن 

 galaly2k_2005@yahoo.com. -ahmed_gad@agr.asu.edu.eg   Email                        أحمد جالل السيد جادالدكتور  لألستاذ الذاتيةالسيرة 

 

 32/2/3143-34بدولة االمارا  من 
  شهاد  تقدير من شركة جيتراي االمارا  عن الجهد المبذول ببرنامج تقنيا  فح  وتفتيش االعحف واالغذية الحيوانية المنعقاد بدولاة

 2/4/3143-6من االمارا  
   شاااهاد  تقااادير مااان شاااركة جيتاااراي االماااارا  عااان الجهاااد المباااذول ببرناااامج طااارق وتقنياااا  تشااااي  الترسااابا  الضاااار  فاااى الحيواناااا

 61/4/3143والمنتجا  الاام غير المصنعة 
 3لحيوانية االمارا  من شهاد  تقدير من شركة جيتراي االمارا  عن الجهد المبذول ببرنامج التقنيا  الحدي ة فى تشاي  االمراض ا-

1/41/3143 
 قد شهاد  تقدير من شركة جيتراي االمارا  عن الجهد المبذول ببرنامج التقنيا  البيئية والفنية لمصانع االعحف واألغذية الحيوانية المنع

  42/41/3143-42بدولة االمارا  من 
 قنياا  فحا  وتفتايش االعاحف واألغذياة الحيوانياة المنعقاد بدولاة شهاد  تقدير من شركة جيتراي االمارا  عن الجهد المباذول ببرناامج ت

  34/44/3143-42االمارا  من 
  شااهاد  تقاادير ماان شااركة جيتااراي االمااارا  عاان الجهااد المبااذول ببرنااامج انظمااة وتقنيااا  التفتاايش علااى مصااانع االعااحف المنعقااد بدولااة

 33/2/3146-42االمارا  من 
 مارا  عن الجهد المبذول ببرنامج ممارسا  التصنيع الجياد شهاد  تقدير من شركة جيتراي االGMP  32المنعقاد بدولاة االماارا  مان-

34/2/3146 
  3146 ( جامعة عين شمس فى حفل تاريج اول دفعة للتعليم المفتوح –در  كلية االداب ( 
  المنعقاد  (سايطر  علاى االماراض المشاتركةحماياة الصاحة العاماة وطارق ال)مان شاركة جيتاراي عان الجهاد المباذول ببرناامج شاهاد  تقادير

 64/41/3146بدولة االمارا  

      
 الكتو والمؤلفات   

 كتاو علم المناعة فى الدواجن .0

 (31143/3114)رقم االيدا  

 (ISBN 977-17-5249-9)الترقيم الدولى 

 ماطلحات علم المناعة والبيوتكنولوجى .2

 (31143/3146)رقم االيدا  

 (ISBN 978-977-276)الترقيم الدولى 

 (بي  الدجاج غذاء ودواء)دليل جودة البي   .3

 (33624/3146)رقم االيدا  

 (ISBN 977-977-276-702-1)الترقيم الدولى 
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