
 

 

الضيشة الزاتيت 

ًبصش هختبس هحوذ بحشوى :-  االصن 

 1968:- يىانيذ 

يتشوج :- انحبنخ االجتًبػيخ 

 ( و 2000يتؼيٍ يُذ طُخ  ) طزاثهضجبيؼخ / يهُذص أول كهيخ انشراػخ :- انىظيفخ 

  15503152020رلى   :-  ثطبلخ ضًبَيخ 

 119680341285:- انزلى انىطُي 

:- الشهبداث 

 .طزاثهض جبيؼخ  ح انشراػخ ،ـ و ، كهي1994ح ـ طٍحيىاَي تخصص أَتبج   ػهىو سراػيخصثكبنىريى -

  . نتمُيبد انحبطىةانؼبني انًهُي ، انًؼهذ 1996 طُخ اآلني انحبطت فيدثهىو تخصصي  -

  و 2010  طُخ حيىاَي اإلَتبج انؼهىو سراػيخ تخصص يبجظتيز في -

 .( الحشاسة وفتشة التخزيي على جىدة بيض الوبئذةتأثيش دسجت)ثؼُىاٌ 

:- الىظبئف 

 . و1998 في يكتت انتخطيظ وانًتبثؼخ نهًطبحٍ واألػالف انفزَبج َهبيخ ههٌذس -

 . و1999 إنى َهبيخ – و 1998 ػهى يحطخ أثحبث انذواجٍ ثكهيخ انشراػخ يٍ طُخ ههٌذس هششف -

سراػي وفظيىنىجيب  يفزخبد  ، حيىاٌ إدارح دواجٍ ، أدارح نًمزراد ػهى انذواجٍ ، العوليتذسيش الجزء  -

 . و2014 – 2000 يٍ انحيىاٌ

ثخ لنظ وانًظبػذح  انذواجٍ ثبنكهيخ أثحبثيشرػخ انشيبراد ل و انذواجٍ لو داخم انًغالعولي على الجزء األششاف -

 . انًشبريغ انتخزج

 .و2014و إنى 2010 انًؼهذ انؼبني وانًتىطظ نهتمُيخ انشراػيخ ثبنغيزاٌ يٍ خزيف –  أصتبر هتعبوى -

 .و2014و انى2011 يٍ لظى انؼهىو انشراػيخ / انًؼهذ انؼبني نهًهٍ انشبيهخ طىق انخًيض ايظيحم– أصتبر هتعبوى -

 . و 2013 انفصم انذراطي خزيف –كهيخ انؼهىو / فزع انؼىاتخ / جبيؼخ طزاثهض  _ أصتبر هتعبوى -

  و2014-2013و ، رثيغ 2013لظى تمُيخ انحيىيخ يٍ خزيف / كهيخ انؼهىو / جبيؼخ انشيتىَخ – أصتبر هتعبوى -

 .و2017نظُخ  (775) جبيؼخ طزاثهض ثمزار رلىهذيش هكتب الشؤوى اإلداسيت والوبليت بكليت الزساعت -

 .ًبصش هختبس بحشوى الى عضى هيئت التذسيش/م الضيذ2019لضٌت  (1010)قشاس إعبدة تعييي سقن  -

 ثشأٌ احتظبة يذح انخجزح م06/06/2021م الوؤسخ 2021لضٌت  (1120)سئيش الجبهعت  سقن . د.قشاس أ -

 .(ًبصش هختبس بحشوى- أ)تحضب صٌت هذة الخبشة التذسيضيت عٌذ التعييي  ػهيه –انتذريظيخ ػُذ انتؼييٍ 



 

 

 :-الوؤتوشاث العلويت الخبسجيت

 انًؤتًز انذوني انخبيض حىل اآلفبق انًظتمجهيخ نهتًُيخ انًظتذايخ في انذول انؼزثيخ واإلفزيميخ ثتبريخ -

 . و في يصز17-20/12/2011 

 (المائدة بيض جودة على التخزين وفترة الحرارة درجات تأثير)حج) ػٍ ثحج

في انفتزح "  انًظتمجهيخ نهتًُيخ انجيئيخ في انىطٍ انؼزثي ويىاجهخ انتحذيبداألفبق" انًؤتًز انذوني انتبطغ حىل  -

 (يجهخ انجًؼيخ االكبدييخ انًصزيخ نتًُيخ انجيئخ ) في يصز  و2012 / 4 / 24 – 21    

 .(هعشفت دوس التخزيي في الحفبظ على جىدة بيض الوبئذة)ػٍ ثحج 

 (.تقيين جىدة البيض داخل هذيٌت طشابلش الوشكز) / (انجكبنىريىص)إشزاف ػهى يشزوع تخزج  -

 :- فى جبهعت طشابلش  اللجبى الوكلف بهب

 .(ػضىا  )و 2013نظُخ  (77)نجُخ  حفع األيٍ وانُظبو ثبنجبيؼخ لزار  -

 .(ػضىا  )و 2013نظُخ  (984)نجُخ نًؼبنجخ األيىر انطبرئخ ثبنجبيؼخ لزار  -

 .(رئيظب  )و 2013نظُخ  ( 1559)نجُخ إصذار انجطبلبد انزلًيخ ثبنجبيؼخ نطهجخ لزار  -

 .(ػضىا  )و 2013نظُخ  (3155)نجُخ انطىارئ لزار  -

 .(رئيظب)و 2013نظُخ (3229)نجُخ إصذار انجطبلبد انزلًيخ ثبنجبيؼخ أػضبء هيئخ انتذريض وانًىظفيٍ لزار -

 (ػضىاًا )و2019نظُخ  (22)لزار ثكهيخ انشراػخنجُخ نإلشزاف ػهى انًُظىيخ اإلنكتزوَيخ نمظى انذراطخ وااليتحبَبد  -

 .(ػضىاًا )و 2020نظُخ  (02)و ثكهيخ انشراػخ لزار 2019/2020نجُخ األشزاف ويزالجخ ايتحبَبد نهؼبو انذراطي  -

 و2020نظُخ  (04) يٍ يحضز اجتًبع انمظى رلى –تكهيف ثًهبو يُظك نجُخ انذراطخ وااليتحبَبد ثبنمظى اإلَتبج انحيىاَي  -

 .(ػضىاُا )و 2020نظُخ  (05)تشكيم نجُخ انذراطخ وااليتحبَبد نتىني انًهبو ثكهيخ انشراػخ لزار  -

 .(ػضىاًا )و 2021نظُخ  (02)تشكيم نجُخ إلػبدح انُظز في إطتزاتيجيخ انكهيخ وتطىيز ثزَبيجهب انذراطي لزار  -

 

 

 .و2017نظُخ  (775)رئيض انجبيؼخ رلى . د- لزار أ - هذيش هكتب الشؤوى اإلداسيت والوبليت ببلكليت الزساعت- هٌصب 

 

 

 

 

 َبصز يختبر يحًذ ثحزوٌ - أ

 ػضى هيئخ انتذريض

 لظى االَتبج انحيىاَي

 نيجيب/ جبيؼخ طزاثهض


