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 السيرة الذاتية

 / عبد الرحمن عبد الرؤف عبد الرحمنا.د.    المدرب:اسم  -

 1964 - 12 – 2 الميالد:تاريخ  -

  االلكترونية:الصفحة  -

 13752 -رقم البريدى  –شبرا الخيمه  :البريديالعنوان  -

 هندسة النظم الحيوية –أستاذ : الدرجة العلمية والتخصص -

 القاهرة الجامعة: -

                                                منتدب بمعهد علوم الليزر  الكلية: -

 االنجليزيه اللغات: -

 

 الشهادات العلمية: أوال:

 التاريخ الشهادات العلمية م

 1987 بكالوريوس هندسة زراعية 1

 1996 زراعي  التصنيع  ماجستير هندسه 2

 1998 دبلوم فى هندسة االارضى والمياه بايطاليا 3

 1999 ماجستير فى هندسة االارضى والمياه بايطاليا 4

 2002 هندسة زراعيةدكتوراه  5

 
 -المناصب االدارية:: ثانيا

  
 شهادات احترافية في التدريب:: ثالثا

 

 

 

 التاريخ المنصب اإلداري م

 2002 مدرس 1

 2007 استاذ  مساعد 2

 2013 استاذ 3

 2014 مدير محطة البحوث 4

 الفترة شهادات احترافية م

 2012 حاصل على التيوفيل فى اللغة األنجليزية من الجامعة األمريكية. - 1

 2012 و.حاصل على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى من اليونسك - 2

 2015 المدرب المحرف  - 3
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  -:الدورات التدريبية التي تم الحصول عليها رابعا:

 

 التاريخ المكان الدورة التدريبية  م

  القاهره االتصال الفعال 1

  القاهره النشر الدولى 2

  القاهره تنظيم المؤتمرات 3

  القاهره الفريق البحثى 4

 1996 نباليابا األتوماتيك فى االالت  5

 1998 إيطاليا  )نظم ادراة جودة المياه،استخدام نظم الرى الحديثة فى الزراعة( 6

7 
بالمعمتتل  -مجتتال اصحصتتات التطبيقتت   استتتخدام بعتتا بتترامس الحاستتب اآللتت  فتتى

 المركزى لبحوث التصميم والتحليل  اصحصائ   

 2001 هرهاالق

 2003 القاهره ى للمناخ الزراعى  المعمل المركز  –مجال تعديل المناخ الزراعى فى  8

 1996 القاهره المركز المصرى الدولى للزراعة  –فى تكنولوجيا زراعة االرز )خاصة باألفارقة(  9

 2006 القاهره العولمة وتأثيرها على المجتمع "  10

    

 برامج قمت بتدريبها خامساً:

  في جمهورية مصر العربية 

 لتاريخا المكان الدورة التدريبية  م

 2002 القاهره مجال أجهزة قياس وتحكم   1

 2004 شرقيهلا تدريس وفرز ثمار بعا المحاصيل باستخدام التحليل الوصفى اللونىعلى  2

 2004 الفيوم "االستفادة من المخلفات الزراعية وحماية البيئة"  3

 2004 الزقازيق "أعمال التسوية بأشعة الليزر"   4

 2012 الغربية ظم تداول المحاصيل سريعة التلفالجديد فى ن فى  5

 2012 الدقهلية  نظم اصستفاده من مخلفات التصنيع الزراعى 6

 2012 كفر الشيخ لتجفيف المحاصيل الزراعية والنباتات الطبية والعطرية "  7

 2013 هرهالقا تكنولوجيا التبريد واثرها على التداول والتخزين اآلمن لمحاصيل الخضر والفاكهة  8

 2013 المنصورة نظم الحدبثة لعمليات ضرب وطحن محاصيل الحبوب ال 9

 2015 القاهره التخطيط تالستراتيجى 10
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 جمهورية مصر العربية  خارج 

 التاريخ المكان الدورة التدريبية  م

1    

2    

 

التي لها  (......- راعاالخت براءة- المؤلفات-عمل  ورش- لمؤتمراتامشاركات وأنشطة ) :سادسا
 - بالتدريب:عالقة 

 التاريخ   المكان النشاط م
نوع 

 المشاركة

1 
استتتتخدام التقنيتتتات الحديثتتتة والحاستتتب العلمتتت  فتتت  مجتتتاالت 

 الهندسة الزراعية.
 ببحث 1996 جامعة اصسكندرية

2 
المتغيرات الكونية واصقليمية والوطنية واالنعكاسات المتوقعة 

  .ئة والتغليف عل  منظومات التعب
ف  المركز 

 المصري الدول  

1998    

3 
التكامل المحل  واألجنب  لصناعة المعدات واآلالت 

 الزراعية 
  1996 كفر الشيخ

4 
المركز المصري  ف  ندوة عن حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا الزراعية 

 الدول 
2001  

5 
صتتتتتنيع فتتتتى تنميتتتتة الت دور المواصتتتتفات القياستتتتتيةعتتتتن نتتتتدوة  

 لى للمعدات والمستلزمات الزراعيةالمح
المركز المصري 

 الدول 
2004  

6 
) التقنيتتتتتتات الحديثتتتتتتة فتتتتتتى الهندستتتتتتة الزراعيتتتتتتة بتتتتتتين البحتتتتتتث 

 والتطبيق وتطوير البرامس التعليمية( 
 ببحث 2004 جامعة اإلسكندرية

7 
)دور وأفتتاق الهندستتة الزراعيتتة فتتى مستتتقبل لعتتالم المتتمتمر  -

 (المعاصر
 ببحث 2005 ألزهرجامعة ا

 ببحث 2006 ج عين شمس ( اتجاهات حديثة فى الهندسة الزراعية)الممتمر  8

  2010 مدينة نصر ممتمر اعداد القادة  - 9

10 
المشتتتتتتتتتاركة ببحتتتتتتتتتث فتتتتتتتتتى المتتتتتتتتتمتمر العلتتتتتتتتتوم األشتتتتتتتتتعاعية  -

 وتطبيقاتها.
 ببحث 2010 مرسى علم

 ببحث 2011 القاهره ممتمر علوم الليزر وتطبيقاتها الليزر  11
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المتتمتمر العلمتتى الثتتانى لبحتتوث الثتتروة الحيوانيتتة بالشتتمق   -
األوستتتط وشتتتمال افريقيتتتا والمتتتمتمر العتتتالمى لبحتتتوث ومصتتتايد 

 واألستزراع السمكى 

المركز المصري 
 الدول 

 ببحث 2011

 ببحث 2011 القومى للبحوث ندوة مقدمة فى تقنية النانو وعرا تطبيقاتها فى المجال. - 13

 ببحث 2012 القاهره ممتمر علوم الليزر وتطبيقاتها الليزر   - 14

15 
بقستتم تكنولوجيتتا  –فتتتتام معمتتل النتتاوتكنولوجى  نتتدوة فتتى -

 تصنيع األعالف 
  2013 القاهره

    
 - :بالتدريبالتي لها عالقة  شهادات التكريموالجوائز  :سابعا

 

 التاريخ  جهة التكريم  اســـــم التكريم   م
 كريم حالة الت

 دولي محلي

 محلى 2012 ج القاهره افضل رسالة ماجستير 1

2 
الحصول على دورة المدرب 

 المحترف

 محلى 2015 ج القاهره

     

 
 أخرىثامنا:  

- Editor and Reviewer In the following journals 

No. Journal names Abbrav. Site of Journals No.  

1 Agricultural Engineering 

International: CIGR Journal 

CIGR http://www.cigrjournal.org 45 

2  Advances in Applied Agricultural 

Science 

AAAS http://www.aaasjournal.com 2 

3  International Journal of Business, 

Management and Social Research 

BiNET http://www.journalbinet.com/ 2 

4 Advances in Plants & Agriculture 

Research 

APAR http://medcraveonline.com/APAR/ 

 
4 

5 Current Agriculture Research 

Journal 

CARJ http://www.agriculturejournal.org 1 

 Share research -Academia.edu  ACAEM http://Academia.edu 

 
2 

6 Asian Association for Agricultural 

Engineering 

AAAE http://www.aaae.org.cn/ 

 
1 

7 American Society of Agricultural 

and Biological Engineers 

ASABE http://www.asabe.org/ 2 

8 -ANNC: Publication of AAHC E

Net-H -Journal  

Annc http ://net.msu.edu/ 
 

1 
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https://translate.google.com.eg/translate?hl=ar&sl=en&u=http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl%3Ftrx%3Dvx%26list%3Dapsa-cived%26month%3D9812%26week%3Dd%26msg%3D7ak2U6A1UkOT6qE/V5cg/g%26user%3D%26pw%3D&prev=search


 

 

 

 

 

fldc@cu.edu.eg:mail-E – fldc.cu.edu.eg01021223334  –Mobile:01273993999–(+2)35705596:Tel 

9 International Agricultural 

 )IAEJ( Engineering Journal 

IAEJ  .iaej.cn/http://www 

 
2 

10 International Agricultural 

Engineering Journal 

IAEJ http://www.iaej.cn/ 

 
1 

11 International Journal of 

Agricultural Science and 

Technology 

IJAST eipub.org/ijast/http://www.s 6 

12 Journal of Agricultural Engineering 

and Biotechnology 

JAEB http://www.bowenpublishing.com 2 

13 World Journal of Agricultural 

Research  

WJAR http://www.sciepub.com/journal/WJ

AR 
1 

14 Journal of Mechanical Engineering 

and Technology 

JMET http://www.bowenpublishing.com/j

met/ 
2 

15 Journal of science, technology and  

environmental informatics 

JSTEI -om/jsteihttp://www.journalbinet.c

journal.html 
1 

16 MOJ Food Processing and 

Technology 

MOJFPT http://medcraveonline.com/MOJFP

T/ 
7 

17 American Journal of Agricultural 

and Biological Sciences 

AJABS http://thescipub.com/ 

 
1 

 

 

 

http://www.fldc.cu.edu.eg/
http://www.iaej.cn/
http://www.iaej.cn/
http://www.iaej.cn/
http://www.iaej.cn/
http://www.seipub.org/ijast/
http://www.seipub.org/ijast/
http://www.bowenpublishing.com/jmet/
http://www.bowenpublishing.com/jmet/
http://www.journalbinet.com/jstei-journal.html
http://www.journalbinet.com/jstei-journal.html
http://medcraveonline.com/MOJFPT/
http://medcraveonline.com/MOJFPT/
http://thescipub.com/
http://thescipub.com/

