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  السيرة الذاتية
  

  أحمد حسين محمود الهنيدى: األسم

  جمهورية مصر العربية 1946إبريل  25: تاريخ ومكان الميالد 

  مصري: الجنسية متزوج             : الحالة االجتماعية

  جمهورية مصر العربية -القاهرة  -  11728رمز بريدي  -المعادى 915. ب. ص: العنوان الدائم

  )موبيل) (02( 0123233610&  )   عمل() 202(35733482: تليفون   

 aelheneidy@yahoo.com&   aheneidy@link.net :البريد اإللكترونى

  .اإلنجليزية واأللمانية: اللغات األجنبية التي يجيدها

 الجيزة –مركز البحوث الزراعية  -معهد بحوث وقاية النبات -بقسم بحوث المكافحة الحيوية  أستاذ باحث متفرغ: الوظيفة الحالية

  .جمهورية مصر العربية -
  

  :المؤهالت العلمية 

: موضوع الرسالة( جمهورية أ لمانيا  -جامعة ليبزج  - كلية العلوم البيولوجية  - 1981عام  -مكافحة حيوية  :الدكتوراه  •

  ).طفيليات المن 

 -كلية الزراعة  -قسم الحشرات االقتصادية والمبيدات  - 1976عام  -) مكافحة حيوية(حشرات اقتصادية  :الماجستير •

  ).الفونا الحشرية فى حقول البرسيم المصرى: موضوع الرسالة( جمهورية مصر العربية - جامعة القاهرة

جمهورية مصر  -جامعة القاهرة  -كلية الزراعة  - قسم وقاية النبات  -  1966عام  -وقاية نبات زراعة،  :بكالوريوسال •

 .جيد جدا: التقدير النهائى – العربية
  

  :الزيارات العلمية ما بعد الدكتوراة

إلى وزرة الزراعة األمريكية، جامعات كاليفورنيا، نيو مكسيكو، ) أسابيع 4-2(زيارات قصيرة  :األمريكيةالواليات المتحدة  •

 .بتمويل من المشاريع المصرية األمريكية بمركز البحوث الزراعية 2002و  1990مابين  A & Mتكساس 

طفيليات هدبية األجنحة، بتمويل من المركز لتلقى التدريب على تقسيم  1989عام ) شهور 3(جامعة شيفيلد  :المملكة المتحدة •

 .الثقافى اإلنجليزى بالقاهرة

لزيارة معمل اإلكثار الكمى لطفيل  1987عام ) أسابيع 3(قسم المكافحة الحيوية، وزارة الزراعة والغابات، درمشتدت  :ألمانيا •

 .يل من وزارة الزراعة المصريةالتريكوجراما بتمو 

لعمل بحوث على تأثير كيميائيات  1984، عام )شهور 10(جامعة ميريالند، والية ميريالند  :الواليات المتحدة األمريكية •

  . USAIDاإلتصال على العائل وطفيلياته، بتمويل من الوكالة األمريكية للمساعدات الخارجية 
  

  :ستشارات دوليةاإل

المملكة العربية السعودية، بتمويل من  –خبير مكافحة متكاملة لآلفات األستوائية وشبه األستوائية بجيزان ) مدة شهر( :2010 •

 .األمم المتحدة –(FAO)منظمة األغذية والزراعة مشروع ل

  خبير مكافحة متكاملة ضمن بعثة متعددة التخصصات لتطويير برامج التنمية الزراعية المتواصلة ) مدة شهر( :2005- 2004 •
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 .األمم المتحدة –(FAO)فى دولة الكويت، بتمويل من منظمة األغذية والزراعة 

خبير مكافحة متكاملة ضمن بعثة متعددة التخصصات لتطويير برامج التنمية الزراعية المتواصلة ) أسابيع 5مدة ( :2004- 2003 •

 .فى أفريقيا (BADEA)فى زنزبار بأفريقيا، بتمويل من البنك العربى للتنمية اإلقتصادية

 .مصر بتمويل من الحكومة الهولندية –خبير مكافحة متكاملة فى مشروع المكافحة المتكاملة بالفيوم ) أسابيع 6مدة ( :1999 •

البنك /منظمة اإليفادإعادة تأهيل صغار مزارعى القطن فى أوغندا بتمويل من خبير مكافحة متكاملة فى مشروع  :1996- 1993 •

 .الدولى
  

  الخبرات األساسية

عاما فى التنفيذ واإلشراف على البرامج البحثية والتطبيقية المعملية والحقلية فى مجال المكافحة الحيوية والمتكاملة  40كثر من أخبرة  •

لآلفات الحشرية، حيث يقوم بتقديم الدعم الفنى للباحثين والمرشدين الزراعيين والمزارعين، تنظيم وٕالقاء محاضرات فى البرامج 

الحيوية والمتكاملة لآلفات الحشرية، كذلك اإلشراف العلمى على طلبة الدراسات العليا المسجلين لنيل  التدريبية فى مجال المكافحة

 .كما شارك فى العديد من المؤتمرات الدولية .درجة الماجستير والدكتوراة فى مصر وخارجها
  

  ةيالخبرات التخصص

بالتعاون مع وزراة الزراعة " المكافحة غير السامة لذباب الفاكهة" الباحث الرئيسى للمشروع المصرى األمريكى :2011- 2008 •

 .األمريكى المشترك فى مجال العلوم والتكنولوجيا –األمريكية بوالية هاواى، بتمويل من برنامج التمويل المصرى 

مريكى والمنفذ بين مشروع ترابط الجامعات األمريكية والمراكز البحثية الباحث الرئيسى لمشروع التعاون المصرى األ: 2006- 2004 •

تطوير التكنولوجيا البسيطة لإلنتاج الموسع من المبيدات الحيوية ونقل ذلك إلى المزارعين المصريين مصدرى "المصرية بعنوان 

 .USAIDبتمويل من الوكالة األمريكية للمساعدات الخارجية ، "محاصيل الخضر

، والممول من العليا مصر –المشرف العلمى وعضو مجلس إدارة مركز خدمات الزراعة الحيوية بأسوان  :حتى اآلن 2002 •

 .لألمم المتحدة  (WFP)برنامج الغذاء العلمى

 .مصر –مركز البحوث الزراعية  –معهد بحوث وقاية النباتات  –رئيس قسم بحوث المكافحة الحيوية : 1999-2002 •

ضد ديدان الوز فى حقول   تقييم كفاءة بعض أنواع الطفيليات المستوردة "لمشروع المصرى لالباحث الرئيسى  :2003- 1997 •

 .بتمويل من مركز البحوث الزراعية" القطن المصرية

المكافحة المتكاملة للمن فى حقول القمح "بعنوان  (ATUT)الباحث الرئيسى لمشروع التعاون المصرى األمريكى: 2001- 1997 •

بين مركز البحوث الزراعية وجامعة كاليفورنيا، ريفرسايد، " لإلصابة تنباط أصناف مقاومةسباإلعتماد على المكافحة الحيوية وا

  .USAIDبتمويل من الوكالة األمريكية للمساعدات الخارجية ، "، وديفيز

فى القطن مع التركيز  المكافحة المتكاملة"بعنوان  لمشروع التعاون المصرى األمريكى المساعد الباحث الرئيسى :1994- 1991 •

بتمويل من ، تكساس ،نيومكسيكوكاليفورنيا، ريفرسايد، ات جامعو بين مركز البحوث الزراعية  "على المكافحة الحيوية لديدان اللوز

 .USAIDالوكالة األمريكية للمساعدات الخارجية 

 .مصر –مركز البحوث الزراعية  –معهد بحوث وقاية النباتات  –الترقى لدرجة أستاذ باحث بقسم المكافحة الحيوية  :1991 •

 .مصر –مركز البحوث الزراعية  –معهد بحوث وقاية النباتات  –بقسم المكافحة الحيوية باحث رئيسى 1986-1991 : •
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فى مكافحة ثاقبة  Trichogrammaاستخدام طفيل البيض التريكوجراما " لمشروع المساعد الباحث الرئيسى :1994 -  1987 •

 .والممول من وزارة لزراعة المصرية" فى حقول قصب السكر بمصر العليا .Chilo agamemnon Blesالقصب الصغيرة 

منظمة اإليكاردا ومركز الباحث ااإلقليمى المسئول فى مشروع المكافحة المتكاملة للمن فى حقول القمح فى مصر، والممول من  •

 .البحوث الزراعية

 .مصر –مركز البحوث الزراعية  –معهد بحوث وقاية النباتات  –بقسم المكافحة الحيوية باحث  :1986- 1982 •

 5- 3(رئيس فريق العمل فى مشروع تقييم تأثيرالمبيدات على دور األعداء الطبيعية فى حقول القطن فى مصر  :1990- 1981 •

 .)محافظات

استخدام الطفليات والمفترسات فى مكافحة آفات محاصيل الخضر قى " عضو الفريق البحثى فى المشروع المصرى: 1988- 1981 •

 .، ممول من مركز البحوث الزراعية)محافظة 12(، "مصر

، "فى مصر المكافحة الحيوية لثاقبات الذرة فى حقول الذرة الشامية"عضو الفريق البحثى فى المشروع المصرى : 1985- 1982 •

 .والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

 .مصر –مركز البحوث الزراعية  –معهد بحوث وقاية النباتات  –بقسم المكافحة الحيوية باحث مساعد : 1981- 1976 •

 .جمهورية ألمانيا - جامعة ليبزج  –دراسة الدكتوراة فى كلية العلوم البيولوجية  :1981- 1978 •

 .إجراء أبحاث متنوعة فى مجال المكافحة الحيوية لآلفات الحشرية الزراعية :1978- 1976 •

 .مصر –مركز البحوث الزراعية  –معهد بحوث وقاية النباتات  –بقسم المكافحة الحيوية مساعد باحث  :1976- 1966 •

 .جمهورية مصر العربية –جامعة القاهرة  –دراسة الماجستير فى كلية الزراعة : 1976- 1973 •

 Heliothisحصر ودراسة األعداء الطبيعية لددة اللوز األمريكية "عضو الفريق البحثى فى المشروع المصرى : 1977- 1974 •

armigera Hb والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ،"فى حقول القطن والخضر المصرية. 

حصر ودراسات بيولوجية وٕايكولوجية لطفيليات ومفترسات "األمريكى  - عضو الفريق البحثى فى المشروع المصرى : 1978- 1974 •

بتمويل من الوكالة األمريكية للمساعدات الخارجية ، "أنواع المن الهامة التى تصيب القطن والمحاصيل األخرى فى مصر

USAID.  

 .تأدية الخدمة العسكرية: 1973- 1967 •
  

  :الجمعيات العلمية المشارك فيها

 .الحشراتعضو الجمعية المصرية لعلم  •

 .، ورئيس التحرير التنفيذى لمجلة الجمعيةحة البيولوجية لآلفاتفجمعية المصرية للمكااأمين عام ا •

 .العربية لوقاية النبات، وعضو لجنة النشر بمجلة الجمعية عضو الجمعية •

 .(IOBC)عضو المنظمة الدولية للمكافحة البيولوجية  •
  

  البحوث المنشورة

 ).قائمة البحوث متاحة. (المجالت والدوريات العلمية المصرية، والعربية، والدوليةبحثا وكتيبا منشور فى  116 •

  


