Personal Data
Name

Mohamed Mansour El-Dessouky Mohamed

Birth Date

08/02/1981

Mart. State

Married & Reliable

Nationality

Egyptian

Address

Dubai

Position

Plant Protection Engineer (Branch Manager)

Language

Arabic - English

Mobile No.
E-mail

00971507227514 - 00971557173635
mohamedmansour14@yahoo.com

Academic
1998 - 2002

B. Sc in Agriculture Science (Plant Protection).

2003 - 2006

Master degree in Biological Control (Studies on the Parasitoids of White flies)
Economic Entomology Department – Faculty of Agriculture – Mansoura
University – Egypt.

2007 - 2008

Registered Ph. D degree in Biological Control (Integration among some natural
enemies for controlling white flies). Not completed.

7-9/2002
2003 / now

I did a course in small and medium business support project (SMBSP).
Researcher in the agricultural research center (Plant Protection Research
Institute).

Works in UAE
1- Plant Protection Engineer in Gulf Contractors Company (GCC) 104 Abu Dhabi from
January 2008 to February 2011.
2- Plant Protection Engineer in National Industrial Co. from March 2011 to April 2015 in
Abu Dhabi “ Plant Protection Department ”
3- Dubai Branch Manager in National Industrial Co. from Mai 2015 Till now.
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Technical experiences
- Preparing the plant protection programs and the reports.
- Experience in Biological control for use in the integrated pest management.
- Preparation of programs to combat pests and diseases of date palms trees and inject the
palm-infected with the Red Palm Weevil.
- Experience in the control of insecticides, fungicides, Nematodes, herbicides & weeds
and public health pesticides.
- Expecting the time of infestation according to seasonal changes (temperature &
humidity) as well as the pests life cycle.
- Determining volume or degree of infestation, types of infected plants and stage of
infestation (early, late).
- Preparation of annual programs for the maintenance of gardens and landscaping
projects.
- Preparation of annual programs for the crop of vegetables and fruit trees.
- Preparing for schedules and programs for organic and chemical fertilizers for all kinds of
plants with estimating the required quantities.
- Monitoring, Diagnosing, Surveying and controlling the infestations.
- Follow up the plant protection activities to control the pests.
- Follow-up the treatment procedures for Insects, Fungus, Bactria, Nematode, Weeds,
Rats and Slugs.
- Determine the effects of pesticides and safety applications for controlling the pests.
- Follow up the requirements for safety, using appropriate Personal Protective Equipment
(PPE).
- Preparing and follow-up all date palm services (Planting, fertilizing, treatment,
pollination, thinning, trimming and harvesting).
- Follow up the requirement for good storage, safety, precautions of chemicals.
- Managing the whole operations regarding landscape, indoor plants & pest control.
- Preparation of daily site report and estimation of labor and material equipment.
- Communicate with client and consultant.
- Experience in the registration of pesticides and fertilizers in the Ministry of Climate
Change & Environment and incorporated in the UAE.
- Communication with government departments and agricultural companies and
individuals for the purpose of marketing of pesticides and fertilizers, seeds, tools and
agricultural equipment and machinery.
- Visit the gardens, farms, and nurseries for the purpose of examination of all types of
plants to identify problems and find the right solution in terms of insect or fungal
infections or a lack of nutrients and other.
- Follow up all NIC branches (Abu Dhabi - Dubai - Al Ain - Liwa - Al Dhaid - Shahama) of technical,
sales operations, store, and stand on the problems and find appropriate solutions.
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Skills
- I have (ICDL) and Learned many computer skills (Photoshop, Adobe Illustrator).
- I have a driving license from Abu Dhabi (UAE) from 2008.
- Preparation for agricultural brochures and website.
- In my spare time I also do some sporting activities with my friends.

Reference
UAE
Egypt

www.nicuae.com
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&crit
eria1=2.&SearchText1=Mohamed%2c+Mohamed+Mansour+El-Dessouky

All documents, certificates and experience are available upon request.

Thanks
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السيزج الذاذيح
البيانات الشخصية
محمد منصور الدسوقى محمد

االسم
تاريخ الميالد
الحالة االجتماعية

1881/2/8
متزوج ويعول

الجنسية

مصرى

العنوان

دبى

الوظيفة

مهندس زراعى تخصص وقاية نباتات (مدير فرع)

اللغة
رقم الهاتف
البريد االلكترونى

عربى  -انجيزى
00971507227514 - 00971557173635
mohamedmansour14@yahoo.com

المؤهالت الدراسية
2002 - 1888

بكالوريوس فى العلوم الزراعية  -وقاية النباتات  -كلية الزراعة  -جامعة المنصورة

2002 - 2003

ماجستير فى المكافحة البيولوجية لالفات الحشرية بعنوان (دراسات على طفيليات الذباب األبيض) -
قسم الحشرات االقتصادية  -كلية الزراعة  -جامعة المنصورة.

2008 - 2002

مسجل لدرجة الدكتوراه بعنوان (التكامل بين بعض األعداء الطبيعية لمكافحة الذباب األبيض) .قسم
الحشرات االقتصادية  -كلية الزراعة  -جامعة المنصورة .لم تكتمل

2002/8 – 2

دورة تدريبية فى مركز دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة (الوكالة الكندية).

 2003حتى االن

باحث بمركز البحوث الزراعية (معهد بحوث وقاية النباتات) فرع المنصورة.

العمل فى دولة االماراتات العربية المتحدة
 -1مهندس وقاية النباتات بشركة المقاولون الخليجيون للرى والزراعة والتجميل الطبيعى مشروع ( 104أبوظبى)
فى الفترة من يناير  2002حتى فبراير . 2011
 -2مهندس وقاية النباتات بالشركة الوطنية الصناعية فى أبوظبى من فبراير  2011حتى ابريل .2015
 -3مدير فرع الشركة الوطنية الصناعية فى دبى (الوطنية للمعدات الزراعية والكيماويات) من مايو  2015حتى االن.
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الخبرات الفنية
-

اعداد برامج وتقارير وقاية النباتات.
خثزج في المكافحح الثيىلىجيح السرخذامها في اإلدارج المركاملح لآلفاخ.
إعذاد تزامج لمكافحح اآلفاخ واألمزاض الرى ذصية أشجار النخيل وحقن النخيل المصاب تسىسح النخيل الحمزاء.
خثزج في المكافحح تالمثيذاخ الحشزيه والفطزيح ومثيذاخ النيماذىدا واألعشاب ومثيذاخ افاخ الصحح العامح.
ذىقع وقد اإلصاتح وفقا للرغيزاخ المىسميح (درجح الحزارج والزطىتح) وكذلك دورج حياج االفاخ.
تحديد حجم او درجة االصابة  ،نوع النباتات المصابة  ،نوع االفة  ،مرحلة االصابة (مبكرة – أو متأخرة).
إعداد برامج سنوية لصيانة الحدائق ومشاريع التشجير.
إعداد برامج سنوية للمحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر وأشجار الفاكهة.
إعداد جداول وبرامج لألسمدة العضوية والكيميائية لجميع أنواع النباتات مع تقدير الكميات المطلوبة.
الرصد والتشخيص والمسح والسيطرة على اإلصابات.
متابعة االنشطة المختلفة لوقاية النبات للسيطرة على اآلفات.
متابعة االجراءات العالجية للحشرات والفطريات والبكتيريا والنيماتودا واألعشاب الضارة والفئران والقواقع
والبزاقات.
تحديد فعالية مبيدات اآلفات وتطبيقات السالمة للسيطرة على اآلفات.
متابعة متطلبات السالمة ،باستخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة.
متابعة متطلبات التخزين الجيد ،والسالمة ،واالحتياطات الواجب مراعاتها فى التعامل من المواد الكيميائية.
إعداد ومتابعة جميع خدمات نخيل التمر (الزراعة ،التسميد ،المعالجة ،التلقيح ،تكريب ،والحصاد).
إدارة العمليات بأكملها فيما يتعلق بمشاريع التشجير ،والنباتات الداخلية ومكافحة اآلفات.
إعداد تقرير يومى فى مواقع العمل وتقدير مايلزم من معدات وعمال ومواد.
التواصل مع البلديات واالستشاريين.
خبرة في تسجيل مبيدات اآلفات واألسمدة في وزارة التغير المناخى والبيئة بغرض ادخالها الى الدولة.
التواصل مع اإلدارات الحكومية والشركات الزراعية واألفراد بغرض تسويق المبيدات واألسمدة والبذور واألدوات
والمعدات واآلالت الزراعية.
زيارة الحدائق والمزارع والمشاتل لغرض فحص جميع أنواع النباتات لتحديد المشاكل وإيجاد الحل المناسب
لالصابات الحشرية أو الفطرية أو نقص العناصر الغذائية وغيرها....
متابعة جميع فروع الشركة الوطنية العقارية (أبو ظبي  -دبي  -العين  -ليوا  -الذيد  -الشهامة) من العمليات الفنية
والمبيعات ،وادارة المخزون والوقوف على المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة.

المهارات االخرى
-

الرخصة الدولية لقيادة الحاسب االلى ( )ICDLوالعمل على برامج تصميم (الفوتوشوب – ادوب اليستراتور).
رخصة قيادة سيارة من ( 2002االمارات – أبوظبى).
اعداد النشرات الزراعية المختلفة وتصميم المواقع االلكترونية.
فى وقت الفراغ ممارسة بعض االنشطة الرياضية مع الزمالء وخاصة كرة القدم.
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المراجع
www.nicuae.com

دولة االمارات
العربية المتحدة

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&Scop
eID=&criteria1=2.&SearchText1=Mohamed%2c+Mohamed+Mansour+ElDessouky

مصر

جميع الوثائق والشهادات وشهات الخبرة متاحة لحين الطلب

مع الشكر والتقدير واالحترام للجميع
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