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  شرة ذاتقة

 

 محد حمؿد ظبد احلؾقمأدشوقي شتاذ الدكتور/ األ

 

 :االجتامظقةالـشلة واحلالة 

يف السابع ظرش من صفر مايو ،  شوهاجحمافظة ،  من موالقد مركز دار السالم 

  .م9191 شـة

 .والدأ 4، له متزوج  

 التواصل

 39996899990موبايل: 

 304610400ظؿل: 

 304610430 فاكس:

Email: abdelhaleemm@yahoo.de 

 الوطقػة احلالقة: 

معفد ،  قسم التؽـولوجقا احلقوية البقئقة،  أشتاذ اهلـدشة الوراثقة والتؽـولوجقا احلقوية

قؼات مديـة األبحاث العؾؿقة والتطب،  اهلـدشة الوراثقة والتؽـولوجقا احلقوية

 .شؽـدريةبرج العرب اإل،  لوجقةالتؽـو

 :داريةادواقع اإل

 م.0303 -0399،  والتؽـولوجقا احلقوية عفد اهلـدشة الوراثقةدظؿقد  

 م.0331ظؿقد معفد البقئة وادوارد الطبقعقة قائم بلظامل  

mailto:abdelhaleemm@yahoo.de
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 م.0399-0331رئقس قسم التؽـولوجقا احلقوية البقئقة  

 :ادمهالت الدراشقة

معفد ادقؽروبقولوجي من  ـولوجقا احلقويةالتؽاهلـدشة الوراثقة ويف  دكتوراه 

 .والصحة العامة

 (Dr. Rer- Med )–م9111ظام  األداكقة برلني - مهبولدتجامعة  -الطب كؾقة. 

 م.9116جامعة الؼاهرة ظام ،  العؾوم الزراظقةيف ماجستر  

 م. 9113ظام جامعة اشقوط ،  مع مرتبة الرشف بؽالوريوس العؾوم الزراظقة 

 .م0396( Mini-MBAظامل )دارة األإادصغر يف  حاصل ظذ اداجستر 

التخطقط ،  التػؽر االشساتقجي،  دارة العؾقاحصل ظذ دورات تدريبقة يف اإل 

 .داريةاالشساتقجي من جامعة روجتر االمريؽقة ووزارة التـؿقة اإل

ـولوجقا من كوريا حصل ظذ دورات تدريبقة يف إدارة أودية العؾوم والتؽ 

  .اجلـوبقة

دورات تدريبقة يف إدارة الصـاظات الصغرة وادتوشطة ادعتؿدة ظذ حصل ظذ  

 .العؾم والتؽـولوجقا من الصني

-0339 حصل ظذ دورات تدريبقة يف ضرق التدريس احلديثة من جامعة قطر 

0331 

مراض أ،  قةالبقولوجقا اجلزيئ،  قام بالتدريس دؼررات التؽـولوجقا احلقوية 

والتؽـولوجقا ،  غذيةمقؽروبقولوجقا األ،  بقؼقةادقؽروبقولوجقا التط، الـبات

 .احلقوية البقئقة

 :اجلوائز العؾؿقة
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من السقد الرئقس ظبد الػتاح السقيس  العؾوم والػـون من الطبؼة األوىلوشام  

 .(0391باحتػالقة ظقد العؾم )

 م.0390لوجقة ادتؼدمة )ظؾوم زراظقة( جائزة الدولة التؼديرية يف العؾوم التؽـو 

  .م0331ولة لؾتػوق يف العؾوم التؽـولوجقة ادتؼدمة ظام جائزة الد 

جائزة ظبد احلؿقد صومان الدولقة يف العؾوم البقولوجقة وظؾوم البقئة ظام  

 .م0334

 م.0330جائزة الدولة التشجقعقة يف العؾوم التؽـولوجقة ادتؼدمة ظام  

 :التؽريم

 .م9116ام ظ DAADاه من اهلقئة األداكقة لؾتبادل العؾؿي ؾدكتورمـحة ل  

مركز ،  0339-0333،  األمريؽقةكوكسػل  -بجامعة تـقيس ازائر   اظؿل أشتاذ   

 .االتؽـولوجقا احلقوية البقئقة لدراشة ادستشعرات احلقوية ادفـدشة وراثق  

،  0339ام ألبحاث العؾؿقة ظاجاز ظؾؿي بؿديـة كإحصل ظذ جائزة أحسن  

 م.0394،  0390،  0390،  0331،0393

  .الدولقة لؾعؾم والتؽـولوجقا Who is Whoدرج اشؿه يف موشوظة أ 

 ، بحاث العؾؿقةاأل ودروع تؽريم من مديـة، وصفادات ،  تمقدالقاحصل ظذ  

من  وغرها،  كاديؿقة البحث العؾؿيأو، وممشسة ظبد احلؿقد صومان 

 .قاتادمشسات واهلقئات واجلؿع

 والؼـوات الػضائقة، ادرصي  ؾػزيونبالتصارك يف ظدد من الزامج التؾقػزيوكقة  

ظدد من  وكرشت له مؼاالت وحوارات صحػقة يف، ذاظقة اإلوالزامج ، ادرصية 

 .اجلرائد وادجالت ادرصية
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 :الرباينظجاز كتب يف اإل

 .والتوزيع(معجزة اداء: آيات قرآكقة ودالالت ظؾؿقة )دار السحاب لؾـرش  

 .)دار السحاب لؾـرش والتوزيع( ةظبؼرية ادخؾوقات الالبرشي 

 .لؽسوين(إىل التؾسؽوب )كتاب إ بؽروشؽوآيات بقـات من ادق 

 .لؽسوين(إلعؾفم يتػؽرون )كتاب  

 .ظجاز العؾؿي لؾؼرآن الؽريم والسـة ادطفرةمؼاالت متعددة بؿوشوظة اإل 

 Facebookمؼاالت ظذ صػحتي الشخصقة ظذ مـصة  

delhaleemmhttps://www.facebook.com/ab 

ظجاز العؾؿي لؾؼرآن ويف جمال اإل، كتب بالؾغة العربقة يف جمال ختصصه  6له  -أ

 .الؽريم والسـة ادطفرة

 :كتب يف جمال التخصص )تبسقط العؾوم(

 .)دار السحاب لؾـرش والتوزيع( التؽـولوجقا احلقوية البقئقة 

 .كاديؿقة البحث العؾؿي والتؽـولوجقا(أالصديؼة ) تالبالشتقؽقا 

 .هرام وغرهااأل -خباراأل –ت متعددة يف جمؾة العؾم مؼاال 

 :الـشاط العؾؿي

  .يف جمالت ومممترات ظؾؿقة ظادقة رصقـة ومرموقة ابحث   963كرش له أكثر من  -ب

  .ادتخصصةالعادقة ر ظدد من ادجالت العؾؿقة يشارك يف حترييرأس حترير و -ت

 .ةظضو مشارك يف ظدد من اجلؿعقات العؾؿقة العادقة وادحؾق -ث

 .من رشائل اداجستر والدكتوراه 06أرشف ظذ  -ج

  .براءات اخساع دولقة وحمؾقة 8له  -ح

https://www.facebook.com/abdelhaleemm
https://www.facebook.com/abdelhaleemm
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  .قويةاحلـتجات اد بعضابتؽر  -خ

 .مع ممشسة مرص اخلر امتعاقد   اظؾؿق   امستشار  يعؿل  -د

لؾؿشاريع البحثقة بوزارة البحث العؾؿي وصـدوق العؾوم والتـؿقة  يعؿل حمؽام   -ذ

 .كاديؿقة البحث العؾؿيأو التؽـولوجقة

  .بحثقةمشاريع  94رأس وأدار ظدد  -ر

 .فرادواأل قدم العديد من االشتشارات العؾؿقة من خالل ادديـة لؾرشكات -ز

بالواليات ادتحدة صارك يف مممترات ظؾؿقة ومشاريع بحثقة ل مرص ومث   -س

،  قطر،  الؽويت،  ادغرب،  الصني،  الـؿسا،  شباكقاأ،  داكقاأ،  االمريؽقة

 وغرها.،  ردكقةادؿؾؽة األ،  ؽة العربقة السعوديةادؿؾ،  مارات العربقة ادتحدةاإل

 :اإلداري الـشاط

دارة مديـة االبحاث العؾؿقة والتطبقؼات التؽـولوجقة من إظضو جمؾس  

0399- 0303 

 0303 -0399من رئقس دجؾس معفد اهلـدشة الوراثقة  

 بؿعفد اهلـدشة الوراثقة منالبقئقة رئقس جمؾس قسم التؽـولوجقا احلقوية  

0331- 0399 

( والثالثقة 0390-0390أدار ووضع اخلطط االشساتقجقة اخلؿسقة ) 

  .( دعفد بحوث اهلـدشة الوراثقة0394-0390)

 كشاء مركز تطوير الصـاظات الدوائقةإيف  ة الوراثقةاهلـدش دعفدكعؿقد شاهم  

ىل مركز إوحتويؾه من وحدة تابعة لؾؿعفد ،  بادديـة والصقدلقة والتخؿرية

 .مستؼل تؽـولوجي
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محاض وحتالقل األ،  كسجة الـباتقةمعامل جديدة بادعفد لزراظة األ زوجف لأكش 

 .وغرها قويةاحلػاظالت ادو،  مقـقةاأل

 .اهلـدشة الوراثقة ؿعفدادؽتبة ادركزية بحقاء إأظاد  

وحارض يف العديد من ورش العؿل والدورات التدربقة العؾؿقة كظم  

 .ادتخصصة

بحاث بؿديـة األ العؾؿقةدارية ودد من الؾجان اإليرأس ويشارك يف ظضوية ظ 

 اظضو  ويعؿل ،  ـ بزج العرب اجلديدة العؾؿقة والتطبقؼات التؽـولوجقة

 .امة لؾجان العؾؿقة الدائؿة بوزارة البحث العؾؿيماكة العاألب

 :الؼوميالعؿل 

 .ظجاز الرباين يف الؽون )وزارة األوقاف ادرصية(ظضو جلـة اإل 

  .الؼومي لؾثؼافة وادعرفة بلكاديؿقة البحث العؾؿيظضو ادجؾس الـوظي  

 .بلكاديؿقة البحث العؾؿي ظضو الؾجـة الؼومقة لؾؽائـات الدققؼة 

كاديؿقة البحث العؾؿي ودار أة الؼومقة دجؾة العؾم التي تصدرها ظضو الؾجـ 

 .التحرير

ظضاء هقئة البحوث بادراكز وادعاهد أدارة كادي إؿجؾس مـتخب بظضو  

 .ت البحثقة التابعة لوزارة البحث العؾؿيواهلقئا

شؽـدرية جامعة اإل -اخلزة( بؿجؾس كؾقة الطب البقطري يظضو )من ذو 

 .اآلن(-0390)

مجعقة  -االن(-0396ئب رئقس االحتاد العريب لؾتعؾقم والبحث العؾؿي )كا 

 .هؾقةأ
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 .)مجعقة أهؾقة( مني العام جلؿعقة البقئة العربقةاأل 

 .)مجعقة أهؾقة( بقئة العربظضو ممشس بجؿعقة خزاء ال 


