
م، حصل على بكالوريوس العلوم الزراعية 1970محمد شوقى القطان، من مواليد مدينة المنزلة محافظة الدقهلية عام 

م، حصل على درجة الماجستير من كلية الزراعة قسم 1993كلية الزراعة شعبة ثروة سمكية جامعة قناة السويس عام 

م من نفس الكلية2014 ثم على درجة الدكتوراه عام م،2006" إنتاج أسماك " عام النتاج الحيوانى جامعة المنصورة 

 " ارشاد سمكى ".قسم الرشاد الزراعى 

م فى أكثر من موقع أخرها مدير إدارة 2015 – 1995عمل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمدة عشرون سنة من 

صيانة وتشغيل المعدات الثقيلة بقطاع دمياط – بورسعيد، وعضو لجنة تنمية بحيرة المنزلة.

م وحتى الن. 1/3/2015حالياا مدرس إرشاد سمكى بكلية تكنولوجيا المصايد والسماك جامعة أسوان بداية من 

أبحــاث علمية :-

 م .2006) سبتمبر سنة 9 – العدد (31 فى مجلة المنصورة للعلوم الزراعية مجلد  بحث2عدد

 :(دراسة على أسماك البلطى أثناء التشتية باضافات غذائية من الدهون أو الفيتامينات).الول بعنوان

 :دراسة على إصباعيات البلطى النيلى أثناء التشتية باستخدام إضافة غذائية من البيوبدزالثانى بعنوان).(

 م. تحت عنوان: 2014) أبريل 4 – عدد (5بحث فى مجلة المنصورة للعلوم القتصادية والجتماعية الزراعية مجلد
(محددات تنمية الستزراع السمكى البحرى فى منطقة المثلث بمحافظة دمياط).

 (دراسة م، تحت عنوان:2016) فبراير 2 – عدد (7بحث فى مجلة المنصورة للعلوم القتصادية والجتماعية مجلد 
بعض الثار البيئية والقتصادية والجتماعية للتغير المناخى على قطاع المصايد من وجهة نظر المتخصصين).

 (دراسة بعض الثار م، تحت عنوان: 2016) 2 – العدد (20بحث فى مجلة الجمعية العلمية للرشاد الزراعى مجلد
البيئية والقتصادية والجتماعية للتغير المناخى على الستزراع السمكى من وجهة نظر المتخصصين).

 (محددات م، تحت عنوان:2017) مارس 3 – عدد (8بحث فى مجلة المنصورة للعلوم القتصادية والجتماعية مجلد 
فاعلية جمعيات صائدى السماك بمحافظة أسوان فى تنمية بحيرة ناصر).

 (معرفة م، تحت عنوان:2017) نوفمبر 11 – عدد (8بحث فى مجلة المنصورة للعلوم القتصادية والجتماعية مجلد 
وتنفيذ صائدى السماك بالقوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد ببحيرة ناصر فى محافظة أسوان).
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كتب علمية متخصصة:-

 م .2007 / 27198 صفحة ، رقم إيداع  216 (حياتية البلطى)كتاب بعنوان

 م.2013 صفحة ، 284 (أساسيات إنتاج أسماك المبروك)كتاب بعنوان

 م.21462/2015 رقم إيداع (تطور تكنولوجيا الستزراع السمكى فى العالم)كتاب بعنوان

النشـــرات الرشادية :-

 م .2007 لسنة 30 رقم (تفريخ أسماك البلطى)نشرة إرشادية بعنوان

 م .2008 لسنة 32 رقم (تشتية أسماك البلطى)نشرة إرشادية بعنوان

 م .2012 بدون رقـم لسنة  القراميط )استزراع( نشرة إرشادية بعنوان

 م.2016 (إنتاج أسماك البلطى تحت الظروف المصرية)نشرة إرشادية بعنوان

 تحت الطبع.( بحيرة المنزلة بين الواقع والمأمول)نشرة إرشادية بعنوان 

مقـــــــالت علــــمية :- 

 فى مجلة عالم أسماك الشرق الوسط وشمال أفريقيا – العدد (أسماك المبروك – أنواعها وخصائصهامقالة بعنوان ( 
 .23 – 20 م – صفحات 2009الثامن – أبريل 

 م 2011 – مجلة هيئة الثروة السمكية – العدد الرابع (أسماك القراميط - السماك القطية)مقالة بعنوان
 م .2012 – مجلة هيئة الثروة السمكية – العدد السـادس (الرشــاد الســـمكى فى مصـــر)مقالة بعنوان 

 م.2013 – مجلة هيئة الثروة السمكية – العدد الســابع (التفريخ الصناعى فى القراميـط)مقالة بعنوان
 نوفمبر- 65 – مجلة الصياد – العدد ((التغيرات المناخية وتأثيرها على المصايد والمزارع السمكية)مقالة بعنوان (

م.2013ديسمبر
 سبتمبر – أكتوبر70 – مجلة الصياد – العدد (( المصايد الطبيعية فى مصر بين الواقع والمأمول)مقالة بعنوان (

م.2014

حلقات تليفزيونية:-
 

 م.  27/3/2016 بتاريخ بحيرة ناصرحلقة تليفزيونية فى برنامج صباح المحروسة عن
 م.5/3/2017 بتاريخ بحيرة ناصرحلقة تليفزيونية فى برنامج شارع الجنوب عن

 م.21/3/2018 مستقبل الستزراع السمكى فى أسوانحلقة تليفزيونية فى برنامج صباح طيبة عن

شهـــــادات الخـــبرة :-

 شهادة تقدير من وكالةJICAم .2005 عام  اليابانية 
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 م .2005 تفريخ أسماك المياه العذبة فى مجال مركز أبحاث ولية سيتاما من اليابانشهادة تقدير من

 م.2011 عام إدارة المصايد البحرية فى مجال من الصين معهد فوجيان لعلوم البحارشهادة تقدير من
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