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 سيرة ذاثية مختصرة

 محمود محمد صقر /الدكتور  اذألاست

 الحالية: يفةالوظ

خه(-م4102)حمهىسٍت مصش العشبيت  -والخىنىلىحيا يسئيغ أوادًميت البحث العلم*  .حتى جاٍس

 املؤهالت الدراسية:

 حامعت طنطا-وليت العلىم-ممخاص مع مشجبت الششف -جخصص علم النباث -*بيالىسٍىط علىم

 .(م0543ماًى )

 .(م0554حامعت طنطا )-وليت العلىم -*ماحعخير علىم )صساعت الخالًا وألانسجت النباجيت(

ت نباجيت جىنىلىحياجخصص  -دهخىساه فلعفت العلىم* حامعت طنطا -وليت العلىم -حيٍى

ئيت النباجيت بالشظالت ف - (م0551دٌعمبر ) ذ الخجاسب العمليت فى البيىلىحيا الجٍض كعم  ي)أحٍش

ًطاليت من خالٌ منحت من وصاسة الخاسحيت لا  ًطاليائ-حامعت بافيا -ييىشبيىلىجت واملالىساز

 .(للهنذظت الىسازيت يواملشهض الذول

 م.4112للبحىر منز فبراًش  يباملشهض اللىمالنباجيت ظخار الخىنىلىحيا الحيىٍت أ*

 قة:السابالقيادية  الوظائف

 .(م4102ماسط -4102ا )ظبخمبر نىلىحيلخىوا يكائم بعمل سئيغ أوادًميت البحث العلم-0

 .(م4102ماًى  -4104 ماًىمصش ) -لصنذوق العلىم والخنميت الخىنىلىحيت جنفيزيمذًش -4 

 .(م4104ماًى  -4115دٌعمبر والخىنىلىحيا ) ينائب سئيغ أوادًميت البحث العلم -2



2 

 

ت  مذًش مششوعاث -2 مصش  - نىلىحيتالعلىم والخنميت الخىصنذوق  -الخىنىلىحيا الحيٍى

 .(م4114-4101)

ت الهنذظت الىسازيت والخىنىلىحيا  شعبت سئيغ -1  مصش –للبحىر  ياملشهض اللىم -الحيٍى

 .(م4114-4115)

م )مششوع  للعلىم املخلذمت يالعلمى الخميز  شهض ملمذًش أٌو و  مشاسن مإظغ -2 نىبل( لى ئالطٍش

 .(م4115-4112) مصش –للبحىر  ياللىمباملشهض 

ئت النباجيت البيىلىح يتجمىعوسئيغ ممإظغ -3 ت النباجيت والخنىع يا الجٍض والخىنىلىحيا الحيٍى

 م4112للبحىر من  ياملشهض اللىمب يبشعبت الهنذظت الىسازيت ومشهض الخميز العلم يالبيىلىحى

خه  .وحتى جاٍس

 

 ذات الصلة:واملحلية  وإلاقليمية املهام الدولية

تالخلاناث امي  العام لشبىت ألا -0 حامعت الذٌو -ث العلمي العشبيتجحاد مجالغ البحا -لحيٍى

خه م4115منز  العشبيت  .وحتى جاٍس

بيت ف ي)املعشع الظىئ ينائب سئيغ مجلغ العيزام-4 الششق  يألبحار العلىم الخطبيليت والخجٍش

 م.4141منز  ألاوظط(

 .(م4101 – 4114) ألاسد  -لعلىمالششق ألاوظط ل صنذوق  - الخنفيزًت اللجنت لاكليميتعظى -2

 م4102ملانيا من أ-بشلي  -ملانيت لشباب العلماءألا الاظدشاسي لألوادًميت العشبيت عظى املجلغ-2

خه  .وحتى جاٍس

خه م4102منز مصش  -ى مجلغ أمناء مذًنت صوٍل العلميتعظ-1  .وحتى جاٍس

ت-2 خه م4102اليابانيت منز -عظى مجلغ أمناء الجامعت املصٍش  .وحتى جاٍس

ش  سئيغ-3  (2019-4114) داس النشش العامليت العيفير -يجىنىلىجمجلت الهنذظت الىسازيت والبيى  جحٍش

خه(-م4105زم شبرنجش )  .حتى جاٍس

 4104منز  يداسة الجمعيت العشبيت للهنذظت الىسازيت والبيىجىنىلىجئمإظغ وسئيغ مجلغ  -4

خه  .وحتى جاٍس
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مع ت علميت جصذسها ألاوادًميت بالخعاو  زلاف مجلت يوه،  نائب سئيغ مجلغ لاداسة ملجلت العلم-5

ش للطبع والنشش )الجمهىسٍت( منز  خه م4102مإظعت داس الخحٍش  .وحتى جاٍس

ت مجالغ اليت حالبحىم الىظيفت  -01 لخحليل نظم  ياملعهذ الذول -يالعيزام)أمثل مصش في عظٍى

مشهض لاظيىا -يًمياث العالمألاواداجحاد  -املعهذ املخحذ للعلىم النىوٍت بشوظيا -املعلىماث بالنمعا

 -مشهض دٌو عذم الانحياص للعلىم والخىنىلىحيا -للهنذظت الىسازيت ياملشهض الذول -لخىنىلىحياللعلىم وا

 -اللجا  املشترهت مع الاجحاد ألاوسوبيبعع  -العشبيت ياجحاد مجالغ البحث العلم -اليىمعاحغ

ليا  -الصي  -الدشيً -املجش) املناظشةوادًمياث ألاو -نعافش  -بيالسوظيا -الصي  -الهنذ -حنىب أفٍش

ا  .(بىلنذا -بلغاٍس

ت اليابانيت،  لجنت اخخياس سؤظاء حامعاث صوٍل عظى-00 ومذًنت ألابحار ،  والجامعت املصٍش

 .للبحىر يواملشهض اللىم،   ومعهذ جيىدوس بلهاسط،  ومعهذ علىم البحاس،  العلميت

 -حيتبحار العلميت والخطبيلاث الخىنىلى مذًنت ألا  -للبحىر يلىمعظى مجلغ ئداساث املشهض ال -04

ت -الهيئت اللىميت لالظدشعاس عن بعذ معهذ  -لىترونياثر لامعهذ بحى  -ووالت الفظاء املصٍش

 ياملعهذ اللىم -)وصاسة الضساعت( مشهض بحىر الصحشاءو  مشهض البحىر الضساعيت -بحىر الفلضاث

 -اسطهلمعهذ بحىر جيىدوسب -ضاثمعهذ بحىر الفل -نميت الضساعيتبشنامج الخ -لللياط واملعاًشة

)وصاسة الخظامن  للبحىر الاحخماعيت ياملشهض اللىم -)وصاسة الشي( لبحىر املياه ياملشهض اللىم

ليت ياملعهذ اللىم -لعلىم البحاس واملصاًذ ياملعهذ اللىم -(يالاحخماع  -للبحىر الفلىيت والجيىفيًز

مجلغ حامعت  -مجلغ حامعت اللاهشة -)وصاسة الذفاع( يت والطب الخجذًذمشهض البحىر الطبي

ت )وصاسة الىهشباء(.،  املجلغ ألاعلى للجامعاث -طنطا   هيئت الطاكت الزٍس

 العلمية:الجوائز 

  ت من  املشهض اللىمي للبحىرحائضة الخفىق العلمي في مجاٌ الخىنىلىحيا الحيٍى

  .(م4115)

  ت  الخىنىلىحيا علىم في مجاٌلل يتلدصجيعاحائضة الذولت   .(م0555املخلذمت )الحيٍى

  (م0554البيىلىحيا )الدصجيعيت للعلىم في مجاٌ املشهض اللىمي للبحىر ة حائض. 

  يا وهنذا 4105شخصيت عام ي  فى أمٍش  .العلميت من سابطت العلماء املصٍش
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 :موجز ألانشطة العلمية

ت النباجيتزالر هخب )و ،  بحثيتوسكت  021أهثر من  نشش حعاؤالث فى  -الخىنىلىحيا الحيٍى

داس النشش ) مإلف مشاسن -ٌ فى هخبى فص 2وعذد ،  ونا: صذمت اللش (فيروط وىس  -الجيناث

ش مإظعت الفىش العشبظبرنجش( العامليت   42و (الابخياس أو الانذزاس) يومإلف مشاسن فى جلٍش

 21على  وأششف،  ثذولى للجينافي البنً ال حيناث 2جخابع و ومحاطشة في مإجمشاث  املخص  

 يا فوله العذًذ من ألاوساق املنشىسة عاملي  ،  والخاسجاحعخير ودهخىساه فى مصش سظالت م

ت ظياظاث ومإششاث العلىم والخىنىلىحيا والابخياس   .وهجشة العلٌى وظياظاث امللىيت الفىٍش

Author Scopus ID: 7003363124  http://orcid.org/0000-0001-9467-9250 

   .(https://goo.gl/1JErGS) من الشابط انشىسة ًمىن الاطالع عليهبحار املألا  يوباق

 الخىنىلىحيا في مجا اودولي   اوئكليمي   اوطني   امششوع   00 ألهثر من الشئيسىي الباحث ٌ

ت النباجيت   .الحيٍى

  ادول امإجمش   21أهثر من وحظش  أطس و جنظيم نظم وشاسن فى اومحل ي   يف عمل ووسشت ي 

،  ملانياأو ،  واملغشب،  والعىدا ،  وألاسد ،  مصش  يفيا الحيىٍت مجاٌ الخىنىلىح

   .ا والياب

 هنذا -ئًطاليا  -)أملانيا  هما بعذ الذهخىساكصيرة علميت ومهمت  منحت 01صل على اح- 

ىيت( -وىسٍا الجنىبيت – الذولى للهنذظت الىسازيت املشهض    .الىالًاث املخحذة ألامٍش

 بيت فالذوساث العذًذ من ال احخاص مهاساث و  يألامن اللىمو وعاثش ئداسة املش يخذٍس

من ظياظاث العلىم والخىنىلىحيا والابخياس مىثفت في دوسة  وحصل على،  داسةلا 

   .وىسٍا الجنىبيت

 ليا ئشبىت العلىم البيىلىحيت بشماٌ  عملخطت  أعذث يالتبمجمىعت عمل  عظى فٍش

(NEPAD)-ليالاجحاد لا  -النبياد فى مجاٌ العلىم والخىنىلىحيا  .فٍش

  -ت للعلىم  مإظغ  م. 4101أوادًميت الشباب املصٍش

https://www.scopus.com/redirect.uri?url=http://www.orcid.org/0000-0001-9467-9250&authorId=7003363124&origin=AuthorProfile&orcId=0000-0001-9467-9250&category=orcidLink
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  م.4102ملإششاث العلىم والخىنىلىحيا والابخياس  ي املشصذ املصش مإظغ 

 ظتراجيجيت مصش للعلىم والخىنىلىحيا والابخياس اأعذث  ينائب سئيغ اللجنت الت

 م.4121

  ل بصنذوق العلىم والخىنىلآكام بخطىٍش وأنشأ بشامج منح ،  ىحيا بمصشلياث الخمٍى

اساث اللصيرة ومىاحهت ،  احاث املجخمعوجلبيت احخي،  يومشاهض الخميز العلم،  الٍض

ل مشترهت  أوأنش،  ومنح الاحخظا ،  الخحذًاث مع ول من فاكياث جوابشامج جمٍى

،  الصنذوق وشهذ ،  وألاسد ،  ووىسٍا الجنىبيت،  وسوظيا الاجحادًت،  اململىت املخحذة

  .(م4104)منز ئنشائه وحتى  خالٌ هزه الفترةعلى معذالث أداء أ

 وشهذث أعلى وأفظل معذالث ،  لىحياوالخىنى  يكام بخطىٍش أوادًميت البحث العلم

ش دعم منظىمت الابخياس من ،  ا ملإششاث كياط أداء مىطىعيتطبل  ،  أداء وشمل الخطٍى

نخالٌ بشامج حذًذة  نطالق( اء الحاطنت الخىنىلىحيت )وئنشا،  لذعم الابخياس واملبخىٍش

وشبىت ،  حميع أنحاء الجمهىسٍت وحميع الخخصصاث يالتي حغط 03اٌوفشوعها 

 يوحعميم الخصنيع املحل،  لخىنىلىحيا والخحالفاث الخىنىلىحيتمياجب نلل ا

وسبط علماء املهجش بالىطن ألام من خالٌ ،  يوالدعىٍم الخىنىلىج والشبياث العلميت

نشش زلافت العلىم والخىنىلىحيا والابخياس بجهىد هبيرة في وكام ،  الخنميتبشنامج حعىس 

ىنيتوبشا،  مثل معاسض الابخياس،  من خالٌ بشامج مبخىشة مثل ،  مج معابلاث جليفٍض

وحصل ،  ونىس ،  ألاصهش  :مثل،  بعادألا تومعلعالث وأفالم واسجى  زالزي،  اللاهشة جبخىش

لنشش زلافت العلىم والخىنىلىحيا والابخياس  يفن معلعل نىس على حائضة أفظل عمل

وأنشأ ،  ماساث العشبيتلا  -من مإظعت محمذ بن ساشذ اٌ مىخىم،  باللغت العشبيت

ش ،  وكياط ألاداءملإششاث العلىم والخىنىلىحيا والابخياس  املشصذ املصشي  صذس جلاٍس ٍو

ب بععوظاهم في ،  م4102منخظمت منز  لعشبيت مثل الجضائش الذٌو ا فىشاصذ امل جذٍس

م الخىنىلىجيآليت  طىس و ،  والعىدا  ودشن ،  حذًذة لنلل الخىنىلىحيا والدعٍى

ادول احعاون    .لخئمع الصي  وبيالسوظيا والاظيىا .... احذًذ   ي 

 والصناعت،  ونجح في سبط ألاوادًميت بيل عناصش منظىمت الابخياس من وصاساث الخجاسة 

،  والهيئت العشبيت للخصنيع،  والخخطيط،  والاظدثماس ،  يبولانخاج الحش ،  والضساعت، 

ن والبنىن واللطاع الخاص  واجحاد الصناعاث ت واجحاد املعدثمٍش والغشف الخجاٍس

وادًميت شملذ ئنشاء مشهض ألاجطىٍش وأنجض عمليت ،  يومإظعاث املجخمع املذن

واحخظا  بنً ،  وسبطها بعير  ،  الحىظبت السحابيت ومعالجت البياناث الىبيرة



6 

 

له ملبنى صذًم للبيئت من خالٌ الطاكت ،  وصيانت املبنى،  ي املعشفت املصش  وجحٍى

ش مىخب البراءاث املصش   .ي الشمعيت وصساعت ألاظطح وجطٍى

لىحيا على املشهض ألاٌو على معخىي الششق والخىنى  يوحصلذ أوادًميت البحث العلم 

ش ظيماحى طبل  ،  يعلمهأفظل مإظعت حيىميت فى مجاٌ البحث ال،  ألاوظط ا لخلٍش

(SCIMAGO) وجحخل ألاوادًميت املشهض ،  (4105) يلترجيب مإظعاث البحث العلم

خه( من حيث  -4101) يألاٌو على مذاس خمغ ظنىاث على املعخىي اللىم وحتى جاٍس

  (SCIVAL))وص  املجاٌ( حعب ظيفاٌ  الاظدشهاداث

 البيانات الشخصية:

خ امليالد: ل  2 جاٍس   .مصش –الغشبيت محافظت -كطىس امليالد:  محل 0521ئبٍش

   .متزوج :الىطع العائلي

  (:4الابناء )

 جصميم باللطاع الخاص  توحعمل مهنذظ،  الفنى  الخطبيليتبيالىسٍىط  -تًآ

 م.4141بيالىسٍىط حاظباث ومعلىماث  -محمذ

 .حيزة –ولى البىابت ألا  - حذائم ألاهشام - أ 0شاسع  422 -2 فيال سكم كامت:محل لا

 اللاهشة -يشاسع اللصش العين 010-اوالخىنىلىحي يأوادًميت البحث العلم: وظائل الاجصاٌ

sakrasrt@gmail.com  .egasrt.scisakr@m 

 43541141فاهغ:     43542105-89 212 279: يأسضى   1691 177 0100 مىباًل:
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