
  

 دكتور: أحمد جالل السيد جاد

 جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية

 م . 1967ديسمبر  30تاريخ الميالد :

 الوظيفة الحالية :

 *أستاذ مساعد تربية الدواجن كلية الزراعة جامعة عين شمس .

 المؤهالت العلمية :

 م . 1990زراعة عين شمس عام  –إنتاج الدواجن  –*بكالوريوس العلوم الزراعية 

 م . 1995زراعة عين شمس عام  –تربية الدواجن  –*ماجستير علوم زراعية 

 م . 1999زراعة عين شمس  –تربية الدواجن  –الزراعية  * دكتوراه فلسفة فى العلوم

 التدرج الوظيفى :

 م 1999إلى  1995زراعة عين شمس من نوفمبر  –*معيد قسم إنتاج الدواجن 

 م . 2004إلى سبتمببر  1999زراعة عين شمس من مايو  –*مدرس بقسم إنتا ج الدواجن 

 حتى اآلن . 2004مس من سبتمبر زراعة عين ش -  *أستاذ مساعد بقسم إنتاج الدواجن

 االسهامات والنشاط العلمى :

 *نشاط متعدد فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة منها :

 عضو الجمعية المصرية لعلوم الدواجن . -

 عضو الجمعية المصرية للتغذية واألعالف . -

لالنتخاب فى الدجاج ( الممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عضو الفريق البحثى لمشروع ) استخدام مقاييس المناعة الوراثية كأداة  -

 م ( . 2008 – 2007)

بريطانيا على استخدام  –جامعة عين شمس ومؤسسة دانيسكومارلبورو  –عضو الفريق البحثى للمشروع المشترك بين كلية الزراعة  -

avizyme  وbeta fin م . 2006إلى فبراير  2005هاد الحرارى مارس على عالئق الدجاج البياض تحت ظروف االج 

 االشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه بكلية الزراعة ومعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس . -

 بحث علمى وملخص منشوربالدوريات والمجالت العلمية المحلية والعالمية .50االشتراك فى عدد -

 م . 2008جامعة عين شمس  –كلية الزراعة  –اد االكاديمى عضو لجنة االرش -

 *االشتراك فى إعداد مطوية المواطنين عن مرض انفلونزا الطيور

 م 2006*االشتراك فى قوافل الخير التى نظمتها الهيئة العامة لالستعالمات لتوعية المواطنين بمنطقة القطامية 

 جامعة عين شمس . –كلية الزراعة  –ة وتنمية البيئ *عضو لجنة المشاركة المجتمعية 

 *حضور دورات وورش عمل تنمية اعضاء هيئة التدريس وتطوير التعليم .

 م .  2007*اصدر كتاب علم المناعة فى الدواجن 

 م . 2006/ 9/ 11-9*اعداد كتابة البحوث ونشرها دوليا 

 *حضر العديد من المؤتمرات ومنها :

 م .12/2006/ 24-22مؤتمر جامعة عين شمس األول لتكنولوجيا الحيوية من  -

 م . 11/2004/ 28 – 27المؤتمر العلمى إلدارة األزمات البيئية فى كل األساليب التكنولوجية الحديثة  -

 م . 2007/ 3/  26القاهرة  –االجتماع اإلقليمى لحوض البحر األبيض المتوسط  -

 م . 2007/ 3/ 30- 27شرم الشيخ  –ابع للدواجن المؤتمرالدولى الر -

 الجوائز العلمية :

 م . 1999ووزير الزراعة واستصالح األراضى عام   *شهادة تقدير من السيد أزد.نائب رئيس الوزراء

 م . 20073*حاصل على جائزة عين شمس للبحوث الممتازة فى مجال العلوم الزراعية عام 

 م . 2007ميزة من المؤتمر الرابع للدواجن عام *حاصل على جائزة البحوث المت

 م . 2008 – 2007*حاصل على شهادة تقديرية من محافظ القليوبية عام 

 م . 2007*حاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية عام 

 م . 2008* حاصل على شهادة تقديرية من كلية التمريض جامعة عين شمس عام 


