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 المؤىالت العلمية:ـ
 بتقــدير عــام  1998وونيــبكــالوريوس فــى العلــوم الزراعيــة ـ شــعبة محاصــيل ـ دور ي

 جيدجدا من كلية الزراعة بمشتهر جامعة الزقازيق.
  محاصــيل ـ مــن كليــة الزراعــة بمشــتهر تربيــة ماجســتير فــى العلــوم الزراعيــة تخصــص

 :تحت عنوان 28/12/1994جامعة الزقازيق بتاريخ 

Genetic analysis of diallel crosses in faba bean  
  مــن والبيوتكنولـوجى محاصـيل تربيــة الالزراعيـة تخصـص فـى العلــوم  الفلسـفة اهدكتـور

التوصـــيا والتوقيـــ  " :تحـــت عنـــوان 2881جامعـــة التقنيـــة بميـــونيا بالمانيـــا عـــام 
 ."الفيوزريوم فى القمح بواسطة المعلمات الجزيئية للصفة الكمية لمقاومة مرض

"Localization and characterization of quantitative trait loci for 

fusarium head blight resistance in wheat by means of 

molecularmarkers" 

 التدرج الوظيفى:ـ
 جامعـــــــة  معيــــــد بقســــــم المحاصــــــيل والميكنــــــة الزراعيــــــة بكليــــــة الزراعــــــة بمشــــــتهر

 .27/1/1995حتى  4/18/1998إعتبارا من  الزقازيق/فرع بنها
  جامعــة راعــة بمشــتهر مــدرس مســاعد بقســم المحاصــيل والميكنــة الزراعيــة بكليــة الز

 .25/3/2881حتى  28/1/1995إعتبارا من الزقازيق/فرع بنها 

  26/3/2882مدرس بكلية الزراعة بمشتهر بقسم المحاصيل إعتبارا من. 

  28/5/2887أستاذ مساعد بقسم المحاصيل بكلية الزراعة بمشتهر إعتبارا من. 

  25/11/2812أستاذ بقسم المحاصيل بالكلية إعتبارا من. 

 ن.آلا وحتى 2819 /7/4 يل الكلية لشئون التعليم والطالب إعتبارا منوك 

 

 التي شارك فيها بالخارج:  المؤتمراتو  المهام العلمية
 95/96للحصـــول علـــى درجـــة الـــدكتوراه  طـــة  ةســـافر فـــى بعجـــو  ارجيـــ -

 Technical University of Munich  inسـنوات   مســةوذلـك لمـدة 

Germany, Faculty of Weihenstephan  اإلتحاديـةهورية ألمانيـا جم من 
   .2881 - 1997من الفترة  جامعة التقنية بميونخب
 ـالل العـام اإلتحاديـة ألمانيـا  - Keilر مـؤتمر تربيـة النبـات بجامعـة حضو  -

   .)اثناء فترة البعجة(1999
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ألمانيــا اإلتحاديــة  ــالل  - Gissen  حضــور مــؤتمر تربيــة النبــات بجامعــة -
 .فترة البعجة()اثناء 2888العام 

مملكــة - Roskildeطالــز زائــر لمعهــد بحــوث امــراض النبــات بروزكيلــدا  -
 .)اثناء فترة البعجة(2888 عام   ماركالدن

ـــى الصـــين الشـــعبية  ـــمن  - لتفعيـــل ةليـــة تنفيـــذ  وفـــد جامعـــة بنهـــاســـافر إل
ــات ميعــاد و الكروموســ لمشــروع المصــرى الصينى"رســم الخريطــةا مية لجين

الــذى " الصــينيةو  المصــريةفــى أصــنار ا رز  صــفات المحصــولو  التزىيــر
جامعـة وسـا الصـين الزراعيـة و شتراك م  كلية الزراعـة جامعـة بنهـا إلبايقام 

الصــين  ــالل الفتــرة بــين مصــر و مشــروع مشــترك  ووىــ Wuhan ووىــان ـبــ
القـــاء محا ـــرة بـــالملتقى امـــام اعضـــاء الفريــــق و 2818أغســـطس  2-8

 .  (.ا رزو لذرة موقا تربية االبحجى الصينى تحت عنوان )

  برات ادارية:
 لألعــــــــوام الجامعيــــــــة للطــــــــالب بطــــــــوخ  كلــــــــا باإلشــــــــرار العــــــــام علــــــــى المــــــــدن

 لسنة (1867) د/ رئيس الجامعة رقم.بقرار أ 2818/2819،  2817/2818
2818.  

  15الطـــالب )تســـيير اعمـــال( قـــرار رقـــم و قـــام بعمـــل وكيـــل الكليـــة لشـــئون التعلـــيم 
 .2819/ 4/ 6حتى  2819/ 1/ 24بتاريخ 

  ن.آلالى ا 2819/ 7/4وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب إعتبارا من  
  2819/ 9/8حتـى  27/7/2819من   الل الفترة الكليةعميد د/ 8أقام بعمل 

تلــك الفتــرة بنــاء علــى قــرار   ــاللالــى الوايــات المتحــدة اامريكيــة  ســيادتولســفر 
ااسـتاذ الـدكتور/ عميـد الكليـة  بسـفر السـيد / رئيس الجامعةالسيد ااستاذ الدكتور

 .2819/ 29/8حتى  26/7ى الفترة من ف
 ــــيس وحــــدة اإلرشــــاد ــــارا مــــن العــــام الجــــامعى  رئ ــــة إعتب ا كــــاديمى للطــــالب بالكلي

  .2818/2819حتى  2816/2817
 دارة إمجلــس لــرئيس نجليزيــة كنائــز إلبــراما الجديــدة بالل ــة االدارة إ المشــاركة فــي

 البراما. 
 ـــاج الحاصـــالت الدارة برنـــاما التعلـــيم المفتـــوح بالكليـــة المشـــاركة فـــي إ زراعيـــة )إنت

دارة إمجلـــــس لــــرئيس كنائــــز   2819/2828 ــــالل العــــام الجـــــامعى للتصــــدير( 
 .البرناما

   علـىشـرار إلمـن  ـالل ا الطـالبكوكيـل الكليـة لشـئون التعلـيم و رائد عام الشـباب 
 .نآلى احت 2819/2828رعاية الشباب بداية من العام الجامعى قطاع 

 كاديمية  او المشاركة فى اللجان العلمية 
كليـة لشـئون التعلـيم لاكوكيـل  جامعة بنها الطالب بو  التعليم  و مجلس شئونعض -1

 حتى اان. 2819الطالب من و 
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إعتبـارا متابعة تسيير البـراما الجديـدة بالجامعـة  لىاللجنة العليا لإلشرار عو عض -2
 الى اان. 2819من 

 الى اان. 2819الطالب بالكلية من عام لتعليم و رئيس لجنة شئون ا  -3

نائــز رئــيس مجلــس إدارة و  بالل ــة ا نجليزيــة دارة البــراما الجديــدةإ مجلسو عضــ -4
قســـام  مشـــتركة بـــين االبكـــالوريوس بالكليـــة وىـــى بـــراما لطـــالب مرحلـــة  البـــراما

 لبـــراما علـــى تنميـــة مـــواردتعمـــل تلـــك انجليزيـــة و إلالدراســـة بهـــا بالل ـــة او لعلميـــة ا
 :ـىىو  والجامعة الكلية

 . Agriculture Biotechnologyتكنولوجيا الحيوية الزراعيةالبرناما  -

 .Food safetyالمة ال ذاء أمن وسبرناما   -

 . Agribusiness برناما ادارة ااعمال الزراعية  -

 Deseret land reclamationاسـتزراع اارا ـى الصـحراويةبرنـاما استصـالح و   -

and cultivation حتى اان2819 من. 
)جـــارى  Aquaculture Technology اإلســـتزراع المــائىتــم إســـتحداث برنــاما   -

تم الموافقــة المبدئيــة عليــو مــن لجنــة إعتمــاده بــالمجلس ا علــى للجامعــات(.
 (. 2828/ 9/ 29زراعية بتاريخ )الدراسات للالقطاع 

الطــالب و كليــة لشـئون التعلـيم للمجلـس كليـة الزراعــة جامعـة بنهـا كوكيـل  وعضـ -5
 حتى اان. 2819من إعتبارا 

 .2828/ 2819لجنة التعليم المفتوح بالكلية من عام جامعى  وعض -6
 المجلة العلمية "حوليات العلوم الزراعية بمشتهر"ب محكم وعض -7

الى  2887 بداية من عام شرار علي مزرعة المحاصيل بالكليةإللجنة ا وعض -8
 .2816 عام

 2814/2815رات للعام الجامعى المختبلجنة ااجهزة العلمية و  وعض -9
 .2813/2814و 2812/2813 للعام الجامعى مجلس الكليو وعض -18

 .2811/2812 لجنة العالقات العلمية والجقافية بالكلية وعض -11
 .2889/2818لجنة شئون البيئة بالكلية  وعض -12
 حتـــى 2818مـــن عـــام شـــرار علـــي المعامـــل بقســـم المحاصـــيلإللجنة او عضـــ -13

2819. 

 مـن عـام لـي سـمينار الدراسـات العليـا بقسـم المحاصـيلشرار عإللجنة ا وعض -14
 .2818حتى عام  2882

لجان المحكمـــين باللجنــة العلميـــة الدائمــة لإلنتـــاج النبــاتى عـــن الـــدورتين و عضــ -15
 إلى اان. 2816الجانية عشر والجالجة عشر بداية من عام 

 2888الى  2885من  لجنة الريادة لألنشطة الطالبية بجامعة بنها وعض -16
 جنة ا زمات والكوارث بالكلية.ل وعض -17
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حتـــى  2819عضـــو لجـــان مجـــالس تاديـــز الطـــالب بالكليـــة اعتبـــارا مـــن عـــام  -18
 .ا ن

اإلشرار على مكتز تنسيق القبول بالجامعات الفرعـى بكليـة الزراعـة بمشـتهر  -19
 حتى اآلن. 2819/2828إعتبارا من 

 معةالجاو ااعتماد ااكاديمى بالكلية و المشاركة فى التطوير الجامعى 
 .مشروع إنشاء نظام دا لي للجودة بالكليةشارك فى  -1
 بالكلية. CIQAPعضوالفريق التنفيذي لمشروع  -2
الــــى  2814عــــن اعــــوام  منســــق برنــــاما تربيــــة المحاصــــيل للدراســــات العليــــا -3

2818. 
 توصيا المقرارات الدراسية لمرحلة البكالوريس القائم بتدريسها.شارك فى  -4
ــــا القــــائم تو شــــارك فــــى  -5 ــــة الدراســــات العلي صــــيا المقــــرارات الدراســــية لمرحل

 بتدريسها.
عتماد من ىيئة الجودة وااعتمـاد إلزيارة والتاىيل للفريق العمل لإلعداد لو عض -6

وذلـك للبـراما الجديـدة بالل ـة اانجليزيــة )برنـاما تكنولوجيـا الحيويـة الزراعيــة 
Agriculture Biotechnologyمة ال ـذاء ، برناما أمن وسالFood safety ،ا برنـام

الزراعيـــة وبرنـــاما استصـــالح واســـتزراع اارا ـــى  Agribusinessادارة ااعمـــال 
 .Deseret land reclamation and cultivation)الصحراوية 

المســـاىمة فـــى تعـــديل وو ـــ  اللـــوائح الدا ليـــة للبـــراما المســـتحدثة بالل ـــة  -7
 اإلنجليزية.

برناما جديـد )اإلسـتزراع المـائى( بالل ـة اانجليزيـة وتـم فريق لجنة اعداد و عض -8
( ومجلـــــس الجامعـــــة 2828/ 2/ 19الموافقـــــة عليـــــة مـــــن مجلـــــس الكليـــــة )

( وتــم رفعــو للجنــة القطــاع لكــى تلبــى متطلبــات ســو  العمــل 28/5/2828)
لخريجــى كليــات الزراعــة المصــرية ولكــى تواكــز المشــاري  التنمويــة فــى زراعــة 

ذائى وتـــم الموافقـــة عليـــة مـــن لجنـــة القطـــاع للدراســـات ا ســـماك وا مـــن ال ـــ
 .29/9/2828الزراعية بتاريخ 

ساىم فى اعداد منصو الكترونية للتعليم عـن بعـد وممارسـة الخـدمات الطالبيـة  -9
 للطالب  واعضاء ىيئة التدريس كتحدى لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

زراعــة الحديجــة برنــاما مهنــى المســاىمة فــى عمــل ائحــة برنــاما تكنولوجيــا ال -18
مشـــترك بـــين ا قســـام العلميـــة بنظـــام التعلـــيم المـــدما بموافقـــة مجلـــس الكليـــة 
ومجلــــس الجامعــــة وتــــم رفعــــو الــــى لجنــــة القطــــاع الزراعــــى بــــالمجلس ااعلــــى 

 للجامعات.
فـــى التعـــاون  بكـــينبروتوكـــول بـــين جامعـــة بنهـــا وجامعـــة  إعـــدادالمســـاىمة فـــى  -11

بى لمرحلة البكالوريوس بين جامعـة ووىـان وكليـة الزراعـة العلمى والتبادل الطال
ـــــة بالل ـــــة اانجليزيـــــة  بمشـــــتهرلبرناما ســـــالمة ال ـــــذاء وادارة ااعمـــــال الزراعي

 المعتمدة من مركز الكلية والجامعو.
ائحة مشتركة بين جامعة بكين وجامعة بنهـا المتمجلـة فـى   إعدادالمساىمة فى  -12
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   بالل ة اانجليزية. Food safetyا سالمة ال ذاء كلية الزراعة بمشتهر لبرنام
ائحة مشتركة بين جامعة بكين وجامعة بنهـا المتمجلـة فـى   إعدادالمساىمة فى  -13

بالل ــــة  Agribusinessكليـــة الزراعـــة بمشـــتهر لبرنـــاما ادارة ااعمـــال الزراعيـــة 
 اانجليزية.

النبـات بكليـة الزراعـة جامعـة  المشاركة فى تنظيم المؤتمر الدولى التاس  لتربيـة -14
والقــاء محا ــرة بالجلســة اإلفتتاحيــة بعنــوان "المعلمــات  2815بنهــا ســبتمبر 

 https://www.bu.edu.eg/conference/public_lectures.php المميزة الجزيئية

 موق  الجامعة على onlineموق  المحا رة 
 https://bu.edu.eg/conference/public_lectures.php 

 18-9المشــاركة فــى تنظــيم المــؤتمر الــدولى الجالــا عشــر لعلــوم المحاصــيل  -15
 جامعة بنها  –المقام فى رحاب كلية الزراعة و . 2812سبتمبر 

المســاىمة فــى تعــديل صــوبة المحاصــيل مــن  ــالل أنشــطة المشــروع البحجــى  -16
المحصـول فـى و المعنون "رسم الخريطة الكروموسومية لجينات ميعـاد التزىيـر و 

الرطوبـة و ا رز" لجعلهـا الكترونيـة مـن  ـالل وحـدة الـتحكم فـى درجـة الحـرارة 
 ا  ائة بما يتناسز م  احتياجات النباتات. و التهوية و 

عضــوالفريق التنفيــذى المشــكل مــن اعضــاء ىيئــة التــدريس إلجــراء التعــديالت  -17
 المقترحة على ائحة تكنولوجيا ااستزراع المائى.

 عضوالفريق التنفيذى لفريق عمل اعداد ملا جائزة التميز الحكومى بالكلية.  -18
زراعــة ( بكليــة الMSEبمجمــ  المعامــل البحجيــة المتميــزة ) النبــاتمــدير معمــل  -19

 .  CEP2-026-BENجامعة بنها. كود المشروع:  –بمشتهر 
وزارة  -مركــز بحــوث الصــحراءو ســاىم فــى ابــرام بروتوكــول التعــاون بــين الكليــة  -28

تـدريز و الفنـى فـى مجـال القـاء المحا ـرات و بشان التعاون العلمى  –الزراعة 
  الطالب. 

ركة تنميــة الريــا المصــرى ســاىم فــى إبــرام بروتوكــول التعــاون المشــترك بــين شــ -21
الجديــــد وجامعــــة بنهــــا بشــــان إتاحــــة أرض بمنطقــــة الم ــــره تســــت ل لألبحــــاث 
الزراعيـــة وتـــدريز الطـــالب فـــى إطـــار المشـــروع القـــومى استصـــالح واســـتزراع 

 وتنمية الـمليون ونصا المليون فدان.
 سـاىم فـى إبـرام بروتوكـول تعـاون بـين كليـة الزراعـة بمشـتهر )قسـم المحاصـيل( -22

ومعهـد بحــوث المحاصــيل الحقليـة ـــــ مركــز البحـوث الزراعيــة لتــدريز الطــالب 
والتعاون المشترك فى إجراء ا بحاث العلمية الخاصو بمحصـول ا رز ونـواتا 

 التربية للمحاصيل.
 
 

https://www.bu.edu.eg/conference/public_lectures.php
https://bu.edu.eg/conference/public_lectures.php
https://bu.edu.eg/conference/public_lectures.php
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 تنميـة القيـاداتفـى مجـال ورش العمـل و الـدورات و المشاركة فى المـؤتمرات و الحضور 
  :والجوده الجامعية

توفير المهارات ذات الصـلة الالزمـة للعصـر مل عن دور التعليم العالى فى ورشة ع -1
التــى  (اعــداد القـادةو  مهـارات قياديـة –مهـارات رقميــة  –)مهـارات حياتيــة  الرقمـي

ااكادميـــة العربيـــة للعلـــوم ب 2819ديســـمبر  19-18عقـــدت  ـــالل الفتـــرة مـــن 
 .  با سكندرية ت العربيةالنقل البحرى بالتعاون م  اتحاد الجامعاو التكنولوجية و 

الصـــــحة المهنيـــــة" و عيـــــة بالســـــالمة حضـــــور البرنـــــاما التـــــدريبي "ورشـــــة عمـــــل للتو  -2
 2816المنعقدة فى شهر فبراير و 

التــى عقــدت  التقــويم الــذاتي المؤسســي للمؤسســات التعلــيم العــاليدورة حضــور  -3
 .   جامعة بنها 17/3/2818-13 الل الفترة من 

التـــى عقـــدت  ـــالل  ة لمؤسســـات التعلـــيم العـــاليالمراجعـــة الخارجيـــضـــور دورة ح -4
 .   جامعة بنها 2889 مارس 26 - 28الفترة من 

 حضور مؤتمر تحسين جودة براما الدراسـات العليـا فـى مؤسسـات التعلـيم العـالى -5
     2889فبراير  26-25الذى عقد فى رحاب جامعة المنوفية  الل الفترة من 

قـدت فـى رحـاب أكاديميـة ناصـر للعلـوم التـى ع تجقيفية عـن مصـرالدوره حضور ال  -6
  .9/18/2811العسكرية يوم 

/  12/  23نشر قيم النزاىة والشفافية والتوعية بمخاطر الفسـاد فـى الفتـرة حضور دورة   -7
   .قاعة ااحتفاات الكبرى بجامعة بنها 23/12/2889الى  2889

ـــــات المتابعـــــة   -8 ـــــة فـــــى مجـــــال )الي ا تحســـــين إنجـــــاز الخطـــــو حضـــــور دورة تدريبي
كليـة الحاسـبات   18/4/2818الـى  2818/  4/  18اإلستراتيجية( فى الفترة 

   المعلومات بجامعة بنها.و 
 حضور دورات الجودة بالكلية

التى عقدت فـى رحـاب   التعليم والتعلم استراتيجياتتدريبية عن الدورة حضور ال -1
 .25/11/2818 – 23كلية الزراعة جامعة بنها 

التــى عقــدت فــى  ن اعتمــاد مؤسســات التعلــيم العــاليتدريبيــة عــالدورة حضــور الــ  -2
 . 2/11/2818 – 31/18رحاب كلية الزراعة جامعة بنها  الل الفترة من 

التى عقدت فـى ( NARSتدريبية عن تطبيق المعايير ا كاديمية )الدورة حضور ال -3
 .27/7/2818 - 25/7/2818 الل الفترة  كلية الزراعة جامعة بنها  رحاب

التـى عقـدت  ستراتيجي لمؤسسـات التعلـيم العـاليإلتدريبية عن التخطيا الادورة حضور ال -4
 .13/7/2818 - 11 الل الفترة  فى رحاب كلية الزراعة جامعة بنها

يـوم  التى عقدت فى رحاب كلية الزراعـة جامعـة بنهـا تقرير المقررات والبراماحضور دورة  -5
21/6/2889. 

ــ اجتمــاع المتابعــة المســتمرةحضــور  -6 يــوم  ى رحــاب كليــة الزراعــة جامعــة بنهــاالــذى عقــد ف
18/1/2889. 

التــى عقــدت فــى رحــاب كليــة الزراعــة  (1توصــيا بــراما الدراســات العليــا )حضــور دورة  -7
 . 28/7/2888جامعة بنها يوم 
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التـى عقـدت فــى  مفهــوم الجـودة فـى الدراسـات العليــا –المعـايير ا كاديميـة حضـور دورة  -8
 . 38/4/2888رحاب كلية الزراعة جامعة بنها يوم

ــــررحضــــور دورة  -9 ــــة بنهــــا يــــوم  تقريــــر المق ــــة الزراعــــة جامع ــــدت فــــى رحــــاب كلي التــــى عق
23/4/2888. 

حضـــور دورة اســـتخدام التكنولوجيـــا فـــى التـــدريس التـــى عقـــدت بمشـــروع تنميـــة قـــدرات   -18
ــــــــرة مــــــــن  ــــــــا  ــــــــالل الفت ــــــــدريس بجامعــــــــة بنه ــــــــة الت  - 21/18/2887اعضــــــــاء ىيئ

23/18/2887 .  

الـذى عقـد فـى رحـاب كليـة الزراعـة  اط القـوة والضـعا بالكليـةتحديـد نقـ حضور إجتمـاع  -11
 . 29/11/2886بمشتهر جامعة بنها يوم 

الذى عقد فى رحاب كلية الزراعة بمشـتهر جامعـة بنهـا  نشر ثقافة الجودة حضور إجتماع  -12
 . 28/11/2886يوم 

ا الـذى عقـد فـى رحـاب كليـة الزراعـة بمشـتهر جامعـة بنهــ توصـيا المقـرر حضـور إجتمـاع  -13
 . 22/11/2886يوم

الذى عقد فى رحاب كليـة الزراعـة  صياغة رسالة الكلية والرؤية وا ىدارحضور إجتماع   -14
 .11/11/2886بمشتهر جامعة بنها يوم 

التـى عقـدت فـى رحـاب كليـة الزراعـة  يـة الفكريـةحقـو  الملك تدريبيـة عـنالدورة حضور الـ -15
 .   8/6/2811جامعة بنها يوم 

 

تنميــــة قــــدرات اعضــــاء ىيئـــــة و فــــى اعــــداد المعلـــــم الجــــامعى حضــــور دورات تدريبيــــة 
 التدريس:

 . 1/11/1993الى  1993/  18/  9حضور دورة اعداد المعلم الجامعى فى الفترة  -1

 9/12/2884الــى  2884/  12/  8فــى الفتـرة  أ القيــات وأداب المهنـةحضـور دورة   -2
  بمركز تدريز جامعة بنها. 

الــــــــــى  2884/  12/  14فــــــــــى الفتــــــــــرة  أســــــــــاليز البحــــــــــا العلمــــــــــيحضـــــــــور دورة   -3
  بمركز تدريز جامعة بنها.  16/12/2884

بمركز تدريز  28/3/2886الى  2886/  3/  27فى الفترة  تصميم مقررحضور دورة   -4
  جامعة بنها. 

اســتخدام أجهــزة العــرض التعليميــة وصــيانتها وانتــاج المــواد وتصــميم المواقــا حضــور دورة   -5
  بمركز تدريز جامعة بنها.  2886/  7 الل شهر  التعليمية

الـى  2886/  4/  3فـى الفتـرة  التدريس لالعداد الكبيرة والتـدريس المصـ رحضور دورة   -6
  بمركز تدريز جامعة بنها.  5/4/2886

الــــى  2887/  18/  21فــــى الفتــــرة  اســــتخدام التكنولوجيــــا فــــي التــــدريسحضــــور دورة   -7
  بمركز تدريز جامعة بنها.  23/18/2887

بمركــز  31/18/2887الــى  2887/  18/  29فــى الفتــرة  النشــر العلمــيدورة حضــور   -8
  تدريز جامعة بنها. 

 2888/  4/  22فـى الفتـرة  اعـداد المشـروعات التنافسـية لتمويـل البحـوثحضـور دورة   -9
  بمركز تدريز جامعة بنها.  24/4/2888الى 
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 :فى مجال التخصصدورات وورش العمل 
مكان 

التدريز / 
 ملورش الع

 مدة التدريز
 مو وع التدريز / ورش العمل

 المشاركة

 متدرب إلى من
كلية الطز 
 –البيطرى 

 جامعة القاىرة
اغسطس  28

2816 
اغسطس  31

2816 
ــــان ــــا الن ــــة عــــن تكنولوجي ــــدوره التدريبي فى و حضــــور ال

 √ توصيا جزيئات النانو" و البحا العلمى"تجهيز 
ىيئة الطاقة 
الذرية )مركز 
 التدريز(

اسـتحداث و حفـ  ااصـول الوراثيـة و زراعة اانسجة  24/3/2884 13/3/2884
 √ الطفرت

مــارس  31 جامعة بنها 
2815 

مــارس  31
2815 

ورشــــة عمــــل بجامعــــة بنهــــا والقــــاء محا ــــرة بعنــــوان 
"تنمية الساحل الشمالى ال ربي" كاحد المشـروعات 
الخاصة بزراعة المليون ونصا فدان. موقـ  الورشـة 

   على موق  الجامعة

https://bu.edu.eg/BUNews/18203 

√ 

 الحاسز اآلليفى مجال  دورات: 
 ICDL International Computerالشــهادة الدوليــة لقيــادة الحاســز االــي  -1

Driving  2889/ 7/ 4بتاريخ   
: المفـــاىيم ا ساســـية لتكنولوجيـــا المعلومـــات بتـــاريخ اجتيـــاز البرنـــاما التـــدريبي -2

ــــــــدريز 2886/ 7/ 15 ــــــــا المعلومــــــــات  مــــــــن مشــــــــروع الت علــــــــى تكنولوجي
   ااتصاات بجامعة بنها.و 

مـن  2886/ 7/ 15: نظام التشـ يل الوينـدوز بتـاريخ اجتياز البرناما التدريبي -3
   ااتصاات بجامعة بنها.و مشروع التدريز على تكنولوجيا المعلومات 

 : المفـــاىيم ا ساســـية لتكنولوجيـــا المعلومـــات بتـــاريختيـــاز البرنـــاما التـــدريبياج -4
ــــــــا المعلومــــــــات  2886/ 7/ 22 ــــــــدريز علــــــــى تكنولوجي مــــــــن مشــــــــروع الت
   ااتصاات بجامعة بنها.و 

تـدريز من مشروع ال 2886/ 7/ 31بتاريخ  Word: اجتياز البرناما التدريبي -5
   ااتصاات بجامعة بنها.على تكنولوجيا المعلومات و 

 مــــــن مشــــــروع 2811/ 6/ 27بتــــــاريخ  Wordاجتيــــــاز البرنــــــاما التــــــدريبي :  -6
   ااتصاات بجامعة بنها.تدريز على تكنولوجيا المعلومات و ال

مـــن مشـــروع  2811/ 8/ 6بتـــاريخ  Spreadsheatاجتيـــاز البرنـــاما التـــدريبي :  -7
   ااتصاات بجامعة بنها.تدريز على تكنولوجيا المعلومات و ال

مــن مشـــروع  2811/ 8/ 8بتـــاريخ  Presentationاجتيــاز البرنـــاما التــدريبي :  -8
   ااتصاات بجامعة بنها.ز على تكنولوجيا المعلومات و تدريال

ــــــاز البرنــــــاما التــــــدريبي :    -9 ــــــاريخ  Excelاجتي مــــــن مشــــــروع  2811/ 8/ 24بت
   ااتصاات بجامعة بنها.تدريز على تكنولوجيا المعلومات و ال
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الوينـوز" و تطبيقاتهـا و ل ة البيزك تدريبية فى مقدمة الحاسز االى و حضور دورة  -18
/ 1/1الـى  1991/ 21/9كليـة الزراعـة بمشـتهر فـى الفتـرة مـن   فىالمنعقدة 
1992  

 المشاركة فى المؤتمرات العلمية فى مجال التخصص:
حضــــــور المــــــؤتمر الــــــدولى الســــــادس عشــــــر لعلــــــوم المحاصــــــيل "التحــــــديات  -1

ـــة المســـتدامة"  ـــاج المحاصـــيل الحقليـــة وعالقتهـــا بالتنمي  –المســـتقبلية فـــى انت
/  13الجمعيـــة المصــرية لعلـــوم المحاصــيل فـــى جامعــة ا زىــر بااشـــتراك مــ  

18 /2828 .  
حضور المؤتمر الدولى الحادى عشر لتربية النبات "دور تربية النبات فى زيـادة  -2

جامعـة كفـر الشـيخ  –انتاجية المحاصيل تحت ظرور محدوديـة المـد الت" 
  . 2817/ 18/  18-17بااشتراك م  الجمعية المصرية لتربية النبات فى 

 18-7مشـــاركة بـــالمؤتمر العاشــــر لعلـــوم المحاصـــيل فـــى الفتــــرة لاو ر حضـــو ال -3
ـــوبر  ـــة و  2883اكت ـــيم بعـــ  طـــر  التربي ـــوان "تقي اانتخـــاب و القـــاء بحـــا بعن
  ال ير مباشر لزيادة المحصول فى الفول البلدى".و المباشر 

المقامـة و المشاركة بمؤتمر اإلتجاىات الحديجة لبحوث ا رز و حضور جلسات  -4
    با سكندرية .

 2885مـــــــارس  5بـــــــالمؤتمر الرابـــــــ  لتربيـــــــة النبـــــــات  الحضـــــــور والمشـــــــاركة  -5
    .بااسماعلية

أىميتهـا فــى و العلمــى ا ول لمحاصـيل الحبـوب بـالمؤتمر  الحضـور والمشـاركة  -6
 .2885/  21-28تحقيق ا من ال ذائى المصرى المنعقد من 

فـــى  بـــالمؤتمر الـــدولى الحـــادى عشـــر لعلـــوم المحاصـــيل الحضـــور والمشـــاركة  -7
   .جامعة اسيوط –بكلية الزراعة  2885نوفمبر  16-15الفترة من 

بالمؤتمر البيئة ااول للعلوم الزراعية المنعقد بـالعري  فـى  الحضور والمشاركة  -8
   .2818سبتمبر  22-28الفترة من 

ـــة  الحضـــور والمشـــاركة  -9 بـــالمؤتمر الـــدولى الســـاب  لتربيـــة النبـــات المنعقـــد بكلي
   .2811/ و/ ماي5-4سكندرية يوم جامعة اا –الزراعة 

تطبيقاتــــو فــــى و الــــدولى ا ول للبيوتكنولــــوجى بــــالمؤتمر  الحضــــور والمشــــاركة  -18
فبرايــر  22-18ال ردقــة فــى و المجــال الزراعــى المنعقــد بمشــتهر جامعــة بنهــا 

2812.   
ذلــك بمقــر البحــوث و بورشــة العمــل للمحاصــيل الصــيفية  الحضــور والمشــاركة  -11

   .2812/ 4/  5-3 الل الفترة من  التى عقدتو الزراعية 
حضور المؤتمر الدولى الجالا عشـر لعلـوم المحاصـيل  المنعقـد فـى الفتـرة مـن  -12

  . 2812سبتمبر  9-18
المنعقـــد بكليـــة و بـــالمؤتمر الـــدولى الجـــامن لتربيـــة النبـــات  الحضـــور والمشـــاركة  -13

   .2813وماي 15-14الزراعة  جامعة كفر الشيخ فى الفترة 
 
 المجتم و  البحا العلمىو   دمة الطالبو   ري ا امعيةالجنشطة  ا. 
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شــرار علــى اســتقبال الوفــد الصــينى لزيــارة كليــة الزراعــة بمشــتهر يــوم ا ثنــين إلا -1
  .  2819/ 11/ 18الموافق 

ا شــرار علــى اســتقبال الوفــد الصــينى لزيــارة كليــة الزراعــة بمشــتهر يــوم الجالثــاء  -2
  .  2819/ 4/ 38الموافق 

تطوير صـوبة المحاصـيل مـن  ـالل أنشـطة و ل فعال فى تحديا المساىمة بشك -3
المعنون "رسـم الخريطـة الكروموسـومية لجينـات ميعـاد التزىيـر و المشروع البحجى 

ان الصــــوبة تعمـــــل اان الكترونيـــــا مــــن  ـــــالل وحـــــدة و المحصــــول فـــــى ا رز" و 
 بما يتناسـز مـ  احتياجـاتا  ائة و الهوية و الرطوبة و التحكم فى درجة الحرارة 

   نباتات اارز.
  "  Land Scapeا شرار على الدورة التدريبية "تنسيق الحدائق و المشاركة  -4
جامعـة بنهـا للعـام الجـامعى  -مشرر عام على المدينة الجامعية للطـالب بطـوخ  -5

بموجـز قـرار  2818/2819تم التجديـد للعـام الجـامعى و  2818/  2817
   (2818لسنة  1867رقم  السيد ااستاذ الدكتور رئيس جامعة بنها )قرار

رئيس وحدة اارشاد ااكاديمى للطالب بكليـة الزراعـة بمشـتهر مـن عـام جـامعى  -6
  .2817/2818و 2816/2817

المســاىمو واإلشــرار علــى ملــا التميــز الحكــومى وحصــول كليــة الزراعــة علــى  -7
  جائزة افضل عشر مؤسسات حكومية على مستوى جمهورية مصر العربية. 

دليــل الكليــة تحــت عنــوان "اعــرر كليتــك" وذلــك لالعــوام  المســاىمة فــى عمــل -8
 .  2828/2821و 2819/2828الدراسية 

ااشرار كوكيل للكلية لشئون التعليم والطالب علـى ا نشـطة الطالبيـة التـى تـم  -9
 . 2828/ 3/ 15وحتى  2819/2828تنفيذىا  الل عام 

ـــا و ك  للحـــد مـــن انتشـــار فيـــرس اإلحترازيـــة المســـاىمة فـــى و ـــ  ااجـــراءات -18 رون
   . ومتابعة  طة التنفيذ بالكلية 

  2828-2819تصميم منصة الكترونية على موق  الكلية عام المساىمة فى 
لتفعيـل نظــام التعلـيم عــن بعــد وسـهولة رفــ  المحا ــرات وتتـيح تفاعــل الطــالب 

 م  القائم بالتدريس.
  تخصيص بند ثابت بالموق  الرسمى للكلية للتعلم عن بعدالمساىمة فى 
 رف  عناوين المو وعات البحجية للطالبساىمة فى الم 
  تــم عمــل دليــل تو ــيحى للطــالب لكيفيــة رفــ  ابحاثــة علــى المنصــة والشــروط

 الواجز توافرىا فى البحا لقبولو
 ــ الطالــز عنــد   وتــم عمــل نمــوذج استرشــادى للطالــز وقالــز للبحــا يســتعين ب

 كتابة بحجو
 و االكترونية يشرح  طوات رف  البحوث على المنص ديويتم عمل ف 
  تصميم منصات الكترونية لرف  اابحاث الطالبية المساىمة فى 
  تم عمل دليل لكيفية تقيـيم البحـوث الطالبيـة وكيفيـة رفـ  النتيجـة علـى المنصـة

 االكترونية المخصصة لذلك.
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  تم عمـل حصـر لألبحـاث الطالبيـة التـى تـم رفعهـا مـن قبـل الطـالب  عـالم كـل
 على المنصة.  طالز بموقا رف  ابحاثة

  تم عمل كشور الكترونية لتسهيل عملية الرصد بما يضمن الدقة والكفاءة فى
 ااداء.

  تصــميم منصــات الكترونيــة لتســلم نتيجــة اابحــاث الطالبيــة مــن المســاىمة فــى
 قبل اساتذة المقررات المقييمين للبحوث.

 لتماس على نتائا اابحاث الكترونيا.إلل التقدم فتح باب 
 شعيز للفرقتين الجانيـة والمنقـولين للفرقـة الرابعـو وطـالب الفرقـة الجالجـة  اتاحة الت

 المنقولين الى الفرقة الرابعة الكترونيا.
 .اتاحة التقدم ألكترونيا بطلبات التحويل من الكلية الى كليات ا رى 
  اتاحة الدف  االكترونى للتسجيل بمقررات الفصل الدراسي الصيفى من  الل

....( مــن  -فــورى  –ميــزه  –لكترونيــة المختلفــة )ماســتر كــارد انظمـة الــدف  اا
  الل صفحة الطالز.

  الطلز االكترونى لتصحيح  طا الرفـ  المساىمة فى إعداد الطلي اإللكترونى
 لألبحاث الطالبية على المنصة االكترونية.

  فتح التسجيل االكترونى لألنضمام بالبراما الجديدة بالل ة اانجليزية 
 دم االكترونـــــى  ســـــتخراج شـــــهادات التخــــرج لخريجـــــى العـــــام الجـــــامعى التقــــ

2819-2828. 
  تهيئــة قواعــد البيانــات للبــدء فــى منظومــة الــتعلم االكترونــى الجديــدة والتابعـــة

 لمركز التعلم ا لكترونى بالجامعة.
  ـــــى للطـــــالب الجـــــدد بالتنســـــيق والتعـــــاون مـــــ  نظـــــم التســـــجيل للكشـــــا الطب

 امعة والعيادة الطبية بالكلية.المعلومات ا دارية بالج
 رونا الكترونيا.و قياس ر ا الطالب عن ا جراءات المتبعة  الل فترة فيرس ك 
جامعــة بنهـا  ســتقبال الطـالب للعــام  –ااشـرار علــى اسـتعدادات كليــة الزراعـة  -11

   2828/2821الجامعى 
المســـاىمة فـــى عمـــل مطبوعـــات تو ـــح  ريطـــة للكليـــة باقســـامها وتخصصـــاتها  -12

ــــرس كالمخت ــــة لمواجهــــة في ــــز ا جــــراءات الوقائي ــــى جان ــــا والميجــــا  و لفــــة ال رون
 . ا  القى للطالب نشاط طالبى 

جامعـــــة بنهـــــا لعـــــامى  –رئـــــيس كنتـــــرول الفرقـــــة الجالجـــــة بكليـــــة الزراعـــــة بمشـــــتهر  -13
2814/2815 – 2815/2816. 

 الدراسيو فى القسم.المناىا و المشاركو فى اعداد الكتز العلميو  -14
 الخطة البحجية لقسم المحاصيل. المشاركة في و   -15
 باط بع  السالات المبشرة في قمح الخبز )تحت التقييم(.ناست -16
)تحـت  الذرة الشامية كنواه  نتـاج الهجـنباط بع  السالات المبشرة في ناست -17

 التقييم(.
 المشاركة في و   الخطة الخمسية لقسم المحاصيل. -18
 ج النباتي.المشاركة في تطوير ائحة جديدة لبرناما اإلنتا  -19
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العــام الجــامعى فــى  بالكليــة رائــد اللجنــة العلميــة والتكنولوجيــة لألنشــطة الطالبيــة -28
2818/2811  .  

صـــياغة الدراســـة الذاتيـــة لكليـــة الزراعـــة و اعـــداد  علـــى المســـاىمو فـــى ااشـــرار -21
 لطالب مرحلة البكالوريوس. بالل ة اانجليزية Food safetyلبرناما 

صـــياغة الدراســـة الذاتيـــة لكليـــة الزراعـــة و داد اعـــ علـــى المســـاىمو فـــى ااشـــرار -22
ــــــة Agricultural biotechnologyلبرنــــــاما  ــــــة  بالل ــــــة اانجليزي لطــــــالب مرحل

 البكالوريوس.
صـــياغة الدراســـة الذاتيـــة لكليـــة الزراعـــة و اعـــداد علـــى المســـاىمو فـــى ااشـــرار  -23

 لطالب مرحلة البكالوريوس. بالل ة اانجليزية Agribusiness لبرناما
مة فى اعداد مقر مناسز بمدينة العبور لتـدريس البـراما الجديـدة بالل ـة المساى -24

كليــة الزراعـــة و اانجليزيــة )برنــاما التكنولوجيــا الحيويــة( بمبنــى الجامعــة بــالعبور 
 ببنها.

ااشـــرار ااكـــاديمى علـــى تـــدريس البـــراما الجديـــدة بالل ـــة اانجليزيـــة بـــالعبور  -25
 .مية بالعبوريكادبالتعاون م  الهيئة ا 

 

 البحجية المشارك بهاو المشاري  العلمية 
تطبيق المعلمـات الجزيئيـة إلسـتنباط ىجـن ذرة شـامية متميـزة  اسم المشروع:

 تتحمل الجفار
Application of molecular markers for developing 
promising hybrid corn tolerant to drought 

 جامعة بنها –كلية الزراعة  الجهة المستفيدة:
 اان إلى 2819مايومن:  المدة :

 جامعة بنها جهة التمويل:

 الا جنيها 388 مقدار التمويل )جنيو(:
 نائز مدير مشروع :عضودور ال

تفاصيل الدور ومهام 
 :عضوال

ا تيار اابـاء المقاومـة للجفـار وعمـل التهجـين التبـادلى لهـا وعمـل 
ـــة ـــالرى والجفـــار بمزرعـــة الكلي وا ـــذ  تصـــميم للتجـــارب الخاصـــة ب

الصفات الفسيولوجية المتعلقة بالجفار وااشرار على اا تبارات 
ــــة و  ــــة ونشــــر البحــــوث البالمعملي ــــة والمســــاىمة فــــى كتاب يوتكنولوجي

 الدولية

يهدر المشروع الى اسـتنباط ىجـن جديـدة مـن الـذرة الشـامية ذات  نبذة عن المشروع:
انتاجيـــــة عاليـــــة ومقاومـــــة للجفـــــار الـــــى جانـــــز اســـــتخدام طــــــر  

بيوتكنولـــوجى فــــى تحديــــد جينــــات المقاومـــة للجفــــار فــــى الــــذره ال
 الشامية

 جامعة بنها –كلية الزراعة  المرج :
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صـفات مية لجينـات ميعـاد التزىيـر و و الكروموسـ ريطورسم الخ اسم المشروع:
 المحصول فى أصنار ا رز المصرية والصينية

Mapping of early heading and yield-related trait genes 
oin chinese and Egyptian rice resources 

 الصين-جامعة وسا )ووىان( و  جامعة بنها -كلية الزراعة  الجهة المستفيدة:
 7/2828/ 31الى  2819/ 1/8من:  المدة :

 جامعة بنها  جهة التمويل:

 مليون جنيها (:جنيومقدار التمويل )
 نائز مدير مشروع :عضودور ال

ام تفاصيل الدور ومه
 :عضوال

تصميم التجارب الحقليـة بتجمي  وتقييم اصول اارز الوراثية والقيام 
ــــات التهجــــين واانتخــــاب دا ــــل العشــــائر المختلفــــة  واجــــراء عملي
لصـــفات التبكيـــر فـــى النضـــا والمحصـــول العـــالي وذلـــك لالصـــنار 
ـــة  المصـــرية والصـــينية وبعـــد المســـتوردات مـــن بنـــوك الجينـــات الدولي

والمســـــاىمة فـــــى كتابـــــة  IRRIومركـــــز تحســـــين اارز فـــــى الفلبـــــين 
 لىالبحوث والنشر الدو 

رز مبكــرة فــى صــنار وراثيــة مــن ا أيهــدر المشــروع الــى اســتنباط  نبذة عن المشروع:
النضا وذلك بهـدر تـوفير ميـاه الـرى الـى جانـز المحصـول العـالى 

مية لجينـات التبكيـر وتسـجيلها ورفـ  مسـتوى سو ورسم  ريطة كرومو 
التصــــنيا الجــــامعى مــــن  ــــالل نشــــر اابحــــاث الدوليــــة وتســــجيل 

 اتبراءات اا تراع

 جامعة بنها -كلية الزراعة  المرج :

 
 بالكلية CIQAPعضوالفريق التنفيذي لمشروع  اسم المشروع:

 جامعة بنها -كلية الزراعة  الجهة المستفيدة:

 2813فبراير  إلى: 2889ومن: يولي المدة :

 وزارة التعليم العالى جهة التمويل:

 مليون جنيها 7.2 مقدار التمويل )جنيو(:
معمــــل النبــــات التــــاب  مـــدير و  فى مشــــروع الســــيكاب بالكليــــةو عضـــ :عضوال دور

 لمجم  المعامل البحجية

تفاصيل الدور ومهام 
 :عضوال

القيام بتوصيا المقررات واعداد التقارير والعمل كمنسـق مـ  وحـدة 
ــــة المحاصــــيل للدراســــات العليــــا  ادارة الجــــودة منســــق برنــــاما تربي

 ة البكــالوريس القــائم بتدريســـهارحلــتوصــيا المقــرارات الدراســية لم
 معمل النبات بمجم  المعامل البحجيةادارة و 

 التاىيل للجودة وااعتماد من قبل وزارة التعليم العالى نبذة عن المشروع:

 جامعة بنها -كلية الزراعة  المرج :
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 :ا نشطة في مجال التدريس 
 المقررات الدراسية التي يشارك في تدريسها:

  )أ( مرحلة البكالوريوس:
تربية محاصيل مقاومة لألمراض  - اسس تربية المحاصيل -اساسيات انتاج المحاصيل 

ااتجاىات الحديجة في تربية  - تربية محاصيل للظرور المعاكسة - والحشرات
 تربية محاصيل ذاتية. -تصميم التجارب و احصاء  - المحاصيل

 انجليزيةبالل ة ا الجديدة بالبراما )ب( مرحلة البكالوريوس
Agronomic Biotectenology  - Breeding crops for resistance to insicts and 

disease 

 ( مرحلة الدراسات العليا:جـ) 
التبـــــاين والتـــــوارث فـــــي تربيـــــة  - تربيـــــة محاصـــــيل مقاومـــــة لألمـــــراض والحشـــــرات

اســـتخدام الحاســـز  - ااتجاىـــات الحديجـــة فـــي تربيـــة المحاصـــيل - المحاصـــيل
تطبيقــــات الـــــدائل الحيويــــة فـــــى تربيـــــة  - تجــــارب تربيـــــة المحاصـــــيل اآللــــي فـــــي
 .التقنية الحيوية فى تحسين المحاصيل – المحاصيل

 :  البيئيةو  العلميةو الخدمية  الجمعياتعضوية النقابات و 
 الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل.و عض -1
 الجمعية المصرية لتربية النبات.و عض -2
 لزراعية.عامل بنقابة المهن او عض -3
 البيئية و جمعية الخيرية للخدمات ااجتماعية ال وعض -4
 

   :التقديرو الشكر 
محمـــــود  /جامعـــــة بنهـــــا للـــــدكتور –تقـــــدير مـــــن كليـــــة الزراعـــــة بمشـــــتهر و شـــــكر  -1

الطـــالب للمشـــاركة الفعالـــة و وكيـــل الكليـــة لشـــئون التعلـــيم -الـــزعبالوى البـــدوى 
اولــة كمحصــول اقتصــادى المجمــرة فــى فاعليــات نــدوة "ااىتمــام بمحصــول الفر و 

 .17/12/2828ىام بمحافظة القليوبية فى يوم الجالثاء الموافق 
فريــق عمــل ملــا جــائزة التميــز ل مــن وزارة التخطــيا تقــدير لكليــة الزراعــةو شــكر  -2

السـادة فريـق و ااصالح اادارى للكليـة و المتابعة و الحكومى من وزارة التخطيا 
 عمل ملا جائزة التميز الحكومى. 

قـــدير علـــى المجهـــودات المميـــزة فـــى انجـــاح منظومـــة المـــدن الجامعيـــة تو شـــكر  -3
 2817شرار على المدينة الجامعية بطوخ فى الفترة مـن سـبتمبر إل الل فترة ا

  .2819  سبتمبر حتى
المؤتمر العلمـى السـنوى لكليـة الزراعـة بمشـتهر فى تقدير على المشاركة و شكر  -4

ز فــى مجــال البحــا العلمــى داء المتميــذلــك تقــدير لــألو  2819ابريــل  – 17
المشــاركة الفعالــة فــى المــؤتمر العلمــى الســنوى للكليــة )الزراعــة و النشـر الــدولى و 

 تكنولوجيا المعلومات(.و الحديجة 
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اانشــطة الطالبيــة برعايــة و تحــاد الطالبــي إلشــرار علــى اإلتقــدير علــى او  شــكر -5
مســـتوى نشــطة الطالبيـــة علـــى  المجمــرة فـــى نجـــاح او ة ءالجهـــود البنـــاو الشــباب 
 .2819 -2818الجامعو للعام الجامعى و الكلية 

للجهــد للســيد ااســتاذ الــدكتور / مــدير وحــدة ا رشــاد ااكــاديمى تقــدير و شــكر  -6
كبــر فــى  ثــر ا المبــذول فــى دعــم وحــدة  ــمان الجــودة بالكليــة ممــا كــان لــو ا

 .عتمادإلاو دة التعليم و حصول الكلية على إعتماد الهيئة القومية لضمان ج
لـألداء المتميـز فـى  بحاث العلمية بجامعة بنهـا من صندو  دعم ا تقديرو شكر  -7

 .(2816-يناير  –النشر الدولى ) الدورة الجالجة و مجال البحا العلمى 
البيئة  شـتراكة فـى البرنـاما و تقدير من ااتحاد العربى للتنمية المستدامة و شكر  -8

المنعقــدة فــى شــهر و ة" الصــحة المهنيــو التــدريبي "ورشــة عمــل للتوعيــة بالســالمة 
 .2816فبراير 

تقدير مـن جـروب اصـدقاء زراعـة مشـتهر لقـدامى الخـرجين لمـا قدمـو مـن و شكر  -9
 عرفان بالجميل.و جهد مشكور فى اثراء العملية التعليمية 

شــــكر وتقــــدير علــــى المجهــــودات البنــــاءة والمجمــــرة فــــى اإلشــــرار علــــى رســــالة  -18
المـدرس بقسـم  –صود الحصرى الدكتوراه للسيد الدكتور/ احمد على عبد المق

ـــة  ــــ لحصـــولو علـــى جـــائزة الجامعـــة للرســـائل العلمي دكتـــوراه لعـــام  –المحاصـــيل ـ
2814. 

البيئـة تقـديرا لجهـوده و تقـدير مـن الجمعيـة الخيريـة للخـدمات ااجتماعيـة و شكر  -11
المحافظــة علــى البيئــة و تنميــة المجتمــ  و مشــاركتو فــى انشــطة الجمعيــة و العلميــة 

الجقافيــــــة و ااجتماعيــــــة و النــــــدوات العلميــــــة و الــــــدورات حضــــــور و مــــــن التلــــــوث 
 .ااقتصاديةو 
ذلـك للمجهـودات التـى و  2889تقـدير مـن اتحـاد الطـالب بالكليـة عـام و شكر  -12

 .ساىمت فى انجاح النشاط الطالبى
المجمـرة و لجهـوده البنـاءة  2818تقـدير مـن اتحـاد الطـالب بالكليـة لعـام و شكر  -13

  .فى انجاح النشاط الطالبى
لمجهـوده جامعة بنها  – اسرة الباشمهندس بكلية زراعة مشتهرقدير من تو شكر  -14

 انجازاتو العلمية العظيمة.و رفعة شانها و العظيم فى تقدم الكلية 
البنائة فـى و الهندسة الوراثية على الجهود المجمرة و تقدير من قسم الوراثة و شكر  -15

 البحجية.و دعم القسم لكى يحقق رسالتو التعليمية 
بكليــة الزراعــة لجهــوده  2818مــن اتحــاد الطــالب بالكليــة لعــام تقــدير و شــكر  -16

المجمــــــرة فــــــى انجــــــاح النشــــــاط الطالبــــــى كمستشــــــار للجنــــــة العلميــــــة و البنــــــاءة 
 التكنولوجية.و 
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 الرسائل الجامعية -3
 عليها االشراد في يشارك التي العلميت الرسائل:  أوال 

 اسم الطالب
الدرجت 

 المسجل لها
 عنىان الرسالت تاريخ المن  وورة التسجيل

 29/4/2118 2113 عجزًجش يبخغزٛش ل عٛذ أحًذعٛذ كًب-1
 انطجٛعٛخ انًطفشاد ثعض رأثٛش

 انجهذ٘ انفٕل عهٙ ٔانكًٛبٔٚخ

 انٕساثٛضخ انزشاكٛضت ثعضض رًٛٛض 1/9/2118 2113عجزًجش دكزٕساِ يحًذ عجذ انًُعى-2

 انصفبد ثبعزخذاو انشبيٛخ نهزسح

 ٔانطضضضضضضضضضضضش  انًٕسفٕنٕخٛضضضضضضضضضضضخ

 انجٕٛركُٕنٕخٛخ

 2114عجزًجش يبخغزٛش ٛىعجذ انعضٚض اثشاْ-3

 

 انزضلن  عهٙ ٔانقذسح انٓدٍٛ قٕح 6/5/2118

 انخجض نقًح انزجبدنٛخ انٓدٍ فٙ

 نضضضضضضضجعض انضضضضضضضٕساثٙ انغضضضضضضضهٕ  21/11/2119 2114 عجزًجش يبخغزٛش ْبَٙ يُٛش حجٛت-4

 انشبيٛخ نهزسح انٓبيخ انصفبد

احًذ عهٙ -5

 انحصش٘

 2115 فجشاٚش يبخغزٛش

 

 ٕركُٕنٕخٛضخٔثٛ ٔساثٛخ دساعبد 25/6/2117

 فضٙ انٓبيضخ انصضفبد ثعض عهٙ

 انشبيٛخ انزسح

 انٓدضضٍ نضضجعض انضضٕساثٙ انزحهٛضضم 21/5/2118 2005عجزًجش  يبخغزٛش يحًذ سضب يحًٕد-6

 انشبيٛخ نهزسح انقًٛخ

يحًٕد عٕاد عجذ -7

 انجبقٙ

 عجزًجش يبخغزٛش

2116 

 انًحصضضضضضضضٕل نصضضضضضضفخ انزشثٛضضضضضضخ 4/4/2112

 فضضٙ اندضضٕدح ٔصضضفبد ٔيكَٕبرضضّ

 انصفشاء يٛخانشب انزسح

احًذ عهٙ -8

 انحصش٘

 عجزًجش دكزٕساِ

2117 

 ٔاالحصضضضب ٙ انضضضٕساثٙ انزحهٛضضضم 31/3/2111

 نهضضضزسح انٓبيضضضخ انصضضضفبد نضضضجعض

 انشبيٛخ

يحًذ حهًٙ أيٍٛ -9

 انشبل

 فجشاٚش دكزٕساِ

2118 

 االصضٕل ثعضض ٔرقٛٛى رٕصٛ  5/2/2112

 رحضضضضضذ انقًضضضضضح يضضضضضٍ انٕساثٛضضضضضخ

 اندفبف ظشٔف

عجذ انعضٚض -11

 اثشاْٛى

  2118ش عجزًج زٕساحدك

 

 انكًٛضضخ انصضضفبد ثعضضضخ ٔساثضضخ 2115/ 5/  5

  ثٛئضضضبد رحضضضذ انخجضضضض قًضضضح فضضضٙ

 يخزهفخ

يحًذ سضب -11

 يحًٕد

  2118عجزًجش دكزٕساِ

 

 نهصضضضضضضفبد انضضضضضضٕساثٙ انزحهٛضضضضضضم 25/12/2112

 انثبقجضضضضضضبد ٔيقبٔيضضضضضضخ انحقهٛضضضضضضخ

 انضضضزسح فضضضٙ انٕساثٛضضضخ نهزشاكٛضضضت

 انشبيٛخ

اثشاْٛى يحًٕد -12

 أثٕعدٛهّ

4/11/2116 2119 عجزًجش دكزٕساِ  ْدضضٍ فضضٙ انثٕاثضضذ ثعضضض رقٛضضٛى 

 االساضضٙ ظضشٔف رحضذ انكزبٌ

 ٔانًهحٛخ انعبدٚخ

عًبسح حغٍ عجذ -13

 انٓبد٘

 2111 عجزًجش يبخغزٛش

 

 نضضضجعض انزجبدنٛضضضخ انٓدضضضٍ رحهٛضضضم 11/8/2116

 نزحًضضضضم انًحصضضضضٕنٛخ انصضضضضفبد

 انقًح فٙ اندفبف
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اثشاْٛى عذنٙ -14

 اثشاْٛى

 2111 عجزًجش دكزٕساِ

 

 انضضضزسح فضضٙ انزضضلن  عهضضٙ انقضضذسح 24/8/2114

 االخٓضضبد ظضضشٔف رحضضذ انشضضبيٛخ

 انًب ٙ

 ثشْبيٗ هللا فزح -15

 هللا فزح

رحغضضضضٍٛ اَزبخٛضضضضخ انقًضضضضح رحضضضضذ  26/1/2121 2112 عجزًجش  دكزٕساِ

ظشٔف اندفبف ثبعضزخذاو َاضبو 

 انٓدٍ انزجبدنٛخ

يحًٕد عٕاد عجذ  -16

 انجبقٗ

ساثٗ ان 17/8/2116 2113فجشاٚش  دكزٕساِ يكَٕبرضضضضضضّض ٔزحهٛضضضضضضضم انضضضضضضٕض

يقبٔيضضضضضخ انثبقجضضضضضبد فضضضضضٗ انضضضضضزسح ٔ

 انشبيٛخ

فٓذ ععٛذ عجذ  -17

 انخبنق

ساثٗ نهصضفبد انحقهٛضخ  15/5/2117 2113عجزًجش  يبخغزٛش انزحهٛم انٕض

يقبٔيضضخ يضضشذ انضضزثٕل انًزضضأ ش ٔ

نهزشاكٛضضضضت انٕساثٛضضضضخ فضضضضٗ انضضضضزسح 

 انشبيٛخ

 عاليّ حغٍٛ-18

 انصًذ عجذ يحًٕد

دساعضضضضضضضضضخ انكفضضضضضضضضضبءح انًحصضضضضضضضضضٕنٛخ  15/4/2118 2114عجزًجش  يبخغزٛش

انزكُٕنٕخٛضضضضضضخ نضضضضضضجعض انزشاكٛضضضضضضت ٔ

 انٕساثٛخ فٗ انقطٍ انًصشٖ

عجذ هللا عبيش -19

 عجذ انًُعى 

رحهٛضضضضم انثجضضضضبد نضضضضجعض نضضضضجعض  2/12/2119 2114عجزًجش  يبخغزٛش

انزشاكٛضضت انٕساثٛضضضخ انًجشضضضشح يضضٍض 

 انقًح انخجض

اثشاْٛى يحًذ -21

 اثشاْٛى طّ

ل ٔاالَزخضضضضبة نهزجكٛضضضضش  يبصال 2114عجزًجش  دكزٕساِ  انًحصضضضٕض

 يكَٕبرّ فٗ انكزبٌ. ٔ

عجذانشحًٍ عهٙ -21

  ه  

َٕعٛضضخ انفعضضم اندُٛضضٙ فضضٙ انقًضضضح  29/7/2119 2115عجزًجش  دكزٕساِ

 رحذ ظشٔف اندفبف 

عًبس ٔثذاٌ  -22

 يغٛش 

 2115عجزًجش  يبخغزٛش

 

انزحهٛم انٕساثٙ نضجعض انزشاكٛضت  4/11/2117

انضضش٘  فضضٙ انقًضضح رحضضذ اناضضشٔف

 انعبد٘ ٔانش٘ انًُخفض

أيُٛخ حغٍ يحًذ  -23

 رشكٙ 

 2115عجزًجش  يبخغزٛش

 

انقضضضضضذسح عهضضضضضٙ انزضضضضضأن  نضضضضضجعض  21/9/2118

 انصفبد انٓبيخ فٙ انزسح انشبيٛخ

أحًذ صبثش -24

 شعجبٌ 

عجزًجش  يبخغزٛش 

2116 

ٛذ  يبصال دساعبد فغٕٛنٕخٛخ عهٙ انزغًض

٘ ٔانًعضضضضذَٙ  انجٕربعضضضضٙ انعضضضضٕض

 نهقطٍ

أحًذ  َفٛغخ-25 

 يحًذ عهٙ

عجزًجش  يبخغزٛش

2116 

ى ثعضضضض انزشاكٛضضضت انٕساثٛضضضخ  يبصال  رقضضٛض

 نهثًح رحذ انًذ الد األقم 

فشٚبل يصطفٙ  -26

 يحًذ رش 

ساثٗ نهصضضفبد انٓبيضضخ  يبصال 2117عجزًجش يبخغزٛش انزحهٛضضم انضٕض

فضضضٗ انٓدضضٍض اندذٚضضضذح يضضٍض انضضضزسح 

 ٍ انشضضبيٛخ ثبعضضزخذاو َاضضبو انزٓدضٛض

 انزجبدنٗ

حغٍٛ َغًخ عبنى  -27

 يحًذ

دساعضضضضبد عهضضضضٗ انفعضضضضم اندُٛضضضضٗ  يبصال 2117عجزًجش يبخغزٛش

 نجعض انصفبد انكًٛخ فٗ انقًح

ْذٖ ساغت عهٗ -28

 يحًذ انصٛفٗ

اعضضزخذاو َاضضبو انٓدضضٍ انزجبدنٛضضخ  يبصال 2117فجشاٚش يبخغزٛش

نزحغضضضٍٛ اَزبخٛضضضخ انقًضضضح رحضضضذ 

 ظشٔف االخٓبد انًب ٗ
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انزحهٛضضضضضضم انضضضضضضضٕساثٗ نزحغضضضضضضضٍٛ  ليبصا 2117فجشاٚش يبخغزٛش ٙٔفبء احًذ عه-29

اَزبخٛضضضخ انقًضضضح رحضضضذ ظضضضشٔف 

 خاالخٓبد انشطٕث

يحًذ عجذهللا قبعى -31

 عجذهللا 

رقٛضضضضضضضضضٛى االَزبخٛضضضضضضضضضّ انُجبرٛضضضضضضضضضّ  يبصال 2117عجزًجش يبخغزٛش

ٔاالعضضضضضضزدبثّ انًٕسٔفٕنٕخٛضضضضضضخ 

ٔانفغضضٕٛنٕخّٛ نضضجعض انزشاكٛضضت 

انٕساثٛضضضخ يضضضٍ انغضضضٕسخى رحضضضذ 

 ظشٔف االخٓبداد انجٛئّٛ .

اليّ حغٍٛ ع-31

 يحًٕد عجذ انصًذ

دساعضضخ انغضضهٕ  انضضٕساثٗ نُغضضجخ  يبصال 2118عجزًجش  دكزٕساِ 

عالقزٓضضضضضب ثبنصضضضضضفبد ٔانضٚضضضضضذ 

االقزصبدٚخ فٗ ثعض االصضُبف 

انٓدضضضضضضضٍ انًجشضضضضضضضضشح نهقطضضضضضضضضٍ ٔ

 انًصشٖ

عضاو عجذ -32

انًقصٕد عضاو عجذ 

 انًقصٕد

 2118عجزًجش  يبخغزٛش

 

قضضضضضٕح ٔرقضضضضضذٚش انفعضضضضضم اندُٛضضضضضٗ  يبصال

فبد انٓبيضضخ انٓدضضٍٛ نضضجعض انصضض

فضضضضٗ انضضضضزسح انشضضضضبيٛخ ثأعضضضضزخذاو 

 َابو انزٓدٍٛ انزجبدنٗ

عجذانًٕخٕد طّ -33

 عجذانًٕخٕد ثٕٛيٙ 

عجزًجش  يبخغزٛش 

2119 

انزجبعضضذ انضضٕساثٙ ٔانقضضذسِ عهضضضٙ  يبصال

اال ضضضزالف نهزجكٛضضضش فضضضٙ انُضضضضح 

ٔانصضضضضضضضضضفبد انًٕسفٕنٕخٛضضضضضضضضضّ 

ٔانًحصٕل فٙ ثعض انزشاكٛت 

رحضضضضضضضذ  األسصانٕساثٛضضضضضضضّ يضضضضضضضٍ 

 عخ انًخزهفخيٕاعٛذ انضسا

أحًذ سص  يحًذ  -34

 غُٛى ثذس

عجزًجش  يبخغزٛش

2119 

انزحهٛضضضضضضم انضضضضضضٕساثٙ ثبعضضضضضضزخذاو  يبصال 

ًَٕرج انغالنخ فضٙ انكشضبف فضٙ 

 انزسح انشبيٛخ انصفشاء
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 :منو أجازتهاو مناقشتها تمت التي العلميت الرسائل ثانيا:

 اسم الطالب
الدرجت 

 المسجل لها
 لرسالتعنىان ا تاريخ المن 

 عهضضضٙ ٔثٕٛركُٕنٕخٛضضضخ ٔساثٛضضضخ دساعضضضبد 25/6/2117 يبخغزٛش احًذ عهٙ انحصش٘-1

 انشبيٛخ انزسح فٙ انٓبيخ انصفبد ثعض

 انطجٛعٛضضضضضضخ انًطفضضضضضضشاد ثعضضضضضضض رضضضضضضأثٛش 29/4/2118 يبخغزٛش عٛذ كًبل عٛذ أحًذ-2

 انجهذ٘ انفٕل عهٙ ٔانكًٛبٔٚخ

 نهضضضزسح انٕساثٛضضضخ اكٛضضضتانزش ثعضضضض رًٛٛضضضض 1/9/2118 دكزٕساِ يحًذ عجذ انًُعى-3

 انًٕسفٕنٕخٛضخ انصضفبد ثبعزخذاو انشبيٛخ

 انجٕٛركُٕنٕخٛخ ٔانطش 

 فضضضٙ انزضضضلن  عهضضضٙ ٔانقضضضذسح انٓدضضضٍٛ قضضضٕح 6/5/2118 يبخغزٛش عجذ انعضٚض اثشاْٛى-4

 انخجض نقًح انزجبدنٛخ انٓدٍ

 انقًٛضضضخ انٓدضضضٍ نضضضجعض انضضضٕساثٙ انزحهٛضضضم 21/5/2118 يبخغزٛش يحًذ سضب يحًٕد-5

 شبيٛخان نهزسح

يحًذ عجذ انًُعى -6

 يشعٗ

رًٛٛضضضض ثعضضضض انزشاكٛضضضت انٕساثٛضضضخ نهضضضزسح  19/4/2118 دكزٕساِ

انشضضضضضضضضضضبيٛخ ثبعضضضضضضضضضضزخذاو انًٕاصضضضضضضضضضضفبد 

 انطش  انجٕٛركُٕنٕخٛخٔانًشفٕنٕخٛخ 

سحبة رٕد٘  -7

 ثحٛش٘

رًٛضضضضض ثعضضضضضض اصضضضضضُبف انفضضضضضٕل انجهضضضضضذ٘  2008/2/10 دكزٕساِ

ثبعضضضضضضضضزخذاو انطضضضضضضضضش  انًٕسفٕنٕخٛضضضضضضضضضخ 

 ُٕنٕخٛخ ٔانكًٛبٔٚخ ٔانجٕٛرك

 انصٕٚب فٕل رشثٛخ عهٙ دساعبد 2009 دكزٕساِ سحبة احًذ يحًذ -8

 انٓبيضضخ انصضضفبد نضضجعض انضضٕساثٙ انغضضهٕ  21/11/2119 يبخغزٛش ْبَٙ يُٛش حجٛت-9

 انشبيٛخ نهزسح

احًذ عهٙ -11

 انحصش٘

 نضضضضجعض ٔاالحصضضضضب ٙ انضضضضٕساثٙ انزحهٛضضضضم 31/3/2111 دكزٕساِ

 انشبيٛخ نهزسح انٓبيخ انصفبد

حًذ حهًٙ أيٍٛ ي-11

 انشبل

 انٕساثٛضخ االصضٕل ثعضض ٔرقٛضٛى رٕصٛ  5/2/2112 دكزٕساِ

 اندفبف ظشٔف رحذ انقًح يٍ

يحًٕد عٕاد عجذ -12

 انجبقٙ

 ٔيكَٕبرضضضضضّ انًحصضضضضضٕل نصضضضضضفخ انزشثٛضضضضضخ 4/4/2112 يبخغزٛش

 انشضضضضبيٛخ انضضضضزسح فضضضضٙ اندضضضضٕدح ٔصضضضضفبد

 انصفشاء

يحًذ سضب -13

 يحًٕد

 انحقهٛضضضضضضخ نهصضضضضضضفبد اثٙانضضضضضضٕس انزحهٛضضضضضضم 25/12/2112 دكزٕساِ

 فضضٙ انٕساثٛضضخ نهزشاكٛضضت انثبقجضضبد ٔيقبٔيضضخ

 انشبيٛخ انزسح

يحًذ يشعٗ -14

 يحًذ حًٕدِ

يكَٕبرضضّ ٔانًحصضضٕل ٔاالَزخضضبة نهجكٛضضش  22/2/2112 دكزٕساِ

 فٗ قًح انخجض

احًذ يحًذ انغٛذ 15-

 عشاثٙ

يبخغزٛش 

خبيعخ 

 انًُصٕسح

انزحهٛضضضم انضضضٕساثٙ نضضضجعض انصضضضفبد فضضضٙ  2113

سح انشضضبيٛخ ٔانٓدضضٍ انُبردضضخ عضضالالد انضضز

يُٓضضضضضب رحضضضضضذ يغضضضضضزٍٕٚٛ يضضضضضٍ انزغضضضضضًٛذ 

 انُٛزشٔخُٛٙ  
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يحشٔط  -16

 عجذانجبعظ عطٛخ عهٛى 

دكزٕساِ 

خبيعخ 

 اعٕٛط

اعضضضزُجبط ٔرقٛضضضٛى أصضضضُبف رشكٛجٛضضضخ نعجضضضبد  2114

 انشًظ 

يحًٕد شٕقٙ 17-

 عجذانهطٛ  

دكزٕساِ 

خبيعخ عٍٛ 

 شًظ

 ٔاألدنخٔساثخ انصفبد انًحصٕنٛخ  2114

اثٛضضضضخ نزحًضضضضم اندفضضضضبف فضضضضٙ انضضضضزسح انٕس 

 انشبيٛخ

 بنذ يحًذ سشٕاٌ -18

 عجذانٓبد٘ 

انزحهٛضضضضضضم انضضضضضضٕساثٙ نضضضضضضجعض انصضضضضضضفبد  24/8/2114 يبخغزٛش

انًحصضضٕنٛخ نًقبٔيضضخ اندفضضبف فضضٙ انضضزسح 

 انشبيٛخ 

اثشاْٛى عذنٙ -19

 اثشاْٛى

 انشضضضبيٛخ انضضضزسح فضضضٙ انزضضضلن  عهضضضٙ انقضضضذسح 24/8/2114 دكزٕساِ

 انًب ٙ االخٓبد ظشٔف رحذ

عجذ انعضٚض -21

 اثشاْٛى

 قًضضح فضضٙ انكًٛضضخ انصضضفبد ثعضضضخ ٔساثضضخ 5/5/2114 دكزٕساح

 يخزهفخ  ثٛئبد رحذ انخجض

فبٚض انغٛذ  -21

 عجذانشاص  ٔانٙ

دساعبد عهٙ رشثٛضخ فضٕل انصضٕٚب نزحًضم  27/7/2115 دكزٕساِ

 اندفبف ثبعزخذاو انزٓدُٛبد انزجبدنٛخ.

 بنذ عجذ انٕاحذ  -22

 ثٕٛيٗ

 رشثٛخ انقًح نزحًم اندفبف 4/11/2115 يبخغزٛش

عًبسح حغٍ عجذ -23

 انٓبد٘

 انصضضفبد نضضجعض انزجبدنٛضضخ انٓدضضٍ رحهٛضضم 11/8/2116 يبخغزٛش

 انقًح فٙ اندفبف نزحًم انًحصٕنٛخ

يحًٕد عٕاد عجذ  -24

 انجبقٗ

يقبٔيضضضضخ ٔيكَٕبرضضضضّ ٔانزحهٛضضضضم انضضضضٕساثٗ  17/8/2116 دكزٕساِ

 انثبقجبد فٗ انزسح انشبيٛخ

يحًٕد اثشاْٛى -25

 أثٕعدٛهّ

 انكزضضبٌ ْدضضٍ فضضٙ انثٕاثضضذ ثعضضضذٚش رقضض 4/11/2116 دكزٕساِ

 ٔانًهحٛخ انعبدٚخ االساضٙ ظشٔف رحذ

أيٍٛ يحًذ شٕقٙ -26

 أيٍٛ

رحهٛم انٓدٍ انزجبدنٛخ فٙ انفٕل انغضٕداَٙ  4/11/2116 دكزٕساِ

 نجعض انصفبد انضساعٛخ 

عًبس ٔثذاٌ  -27

 يغٛش 

ثٙ نضضضجعض انزشاكٛضضضت فضضضٙ انزحهٛضضضم انضضضٕسا 4/11/2117 يبخغزٛش

انقًضضضضح رحضضضضذ اناضضضضشٔف انضضضضش٘ انعضضضضبد٘ 

 ٔانش٘ انًُخفض

فٓذ ععٛذ عجذ  -28

 انخبنق

انزحهٛضضضضضضم انضضضضضضٕساثٗ نهصضضضضضضفبد انحقهٛضضضضضضخ  15/5/2117 يبخغزٛش

يقبٔيخ يشذ انزثٕل انًزأ ش نهزشاكٛضت ٔ

 انٕساثٛخ فٗ انزسح انشبيٛخ

ايُٛخ حغٍ يحًذ  -29

 رشكٙ 

زأن  نجعض انصفبد انٓبيخ انقذسح عهٙ ان 21/9/2118 يبخغزٛش

 فٙ انزسح انشبيٛخ 

 عاليّ حغٍٛ -31

 انصًذ عجذ يحًٕد

انزكُٕنٕخٛضخ ٔدساعخ انكفضبءح انًحصضٕنٛخ  15/4/2118 يبخغزٛش

نضضضجعض انزشاكٛضضضت انٕساثٛضضضخ فضضضٗ انقطضضضٍ 

 انًصشٖ

احًذ صذقٙ  -31

 خالل

قٛضضضبط يعضضضبنى انُجبرضضضبد نضضضجعض انزشاكٛضضضت  15/4/2118 يبخغزٛش

 نغكش انٕساثٛخ نجُدش ا

 بنذ عجذانٕاحذ  -32

 عجذانًٕخٕد

كفضضضضبءح ثعضضضضض طضضضضش  انزشثٛضضضضخ ٔيعضضضضبٚٛش  4/9/2119 دكزٕساِ

اإلَزخضضبة انًجبشضضضش ٔانبٛضضش يجبشضضضش عهضضضٙ 

 يحصٕل قًح انخجض

عجذانشحًٍ عهٙ  -33

  ه  

 رحضضضذ انقًضضضح فضضضٙ اندُٛضضضٙ انفعضضضم َٕعٛضضضخ 29/7/2119 دكزٕساِ

  اندفبف ظشٔف
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عجذهللا عبيش  -34

 عجذانًُعى 

2/12/2119 شيبخغزٛ  ٔانًآضضضضش٘ انضضضضٕساثٙ انثجضضضضبد رحهٛضضضضم 
   انقًح فٙ انٕساثٛخ انزشاكٛت نجعض

 ثشْبيٗ هللا فزح -35

 هللا فزح

رحغضضضٍٛ اَزبخٛضضضخ انقًضضضضح رحضضضذ ظضضضضشٔف  26/1/2121 دكزٕساِ

 اندفبف ثبعزخذاو َابو انٓدٍ انزجبدنٛخ

 


