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 المؤهالت العلمية
 بكالوريوس محاصيل سنة 3991م.
 oالتخصص  :محاصيل
 oكلية الزراعة  -جامعة أسيوط
 ماجستير محاصيل (تربية نبات) سنة 3999م.
 oالتخصص :محاصيل حقلية (تربية محاصيل).
 oالموضوع" :وراثة بعض صفات المحصول في قمح الديورم"
 oكلية الزراعة  -جامعة أسيوط – مصر
 دكتوراه محاصيل (تربية نبات) سنة 4002م.
 oالتخصص :محاصيل حقلية (تربية محاصيل).
 oالموضوع :تحسين بعض أصناف الشعير الربيعي لتحمل الجفاف والحرارة بمساعدة تحليل
الصفات الكمية "
 oمعهد تربية النبات  -كلية الزراعة – جامعة بون – ألمانيا
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 اللغات األجنبية
 العربية  :فهم وقراءة وكتابة وتحدث
 االنجليزية :فهم وقراءة وكتابة وتحدث
 األلمانية :فهم وقراءة وكتابة وتحدث

 التدرج الوظيفي األكاديمي :
الوظيفة

سنة االلتحاق بها

اسم المؤسسة

مساعد باحث

 1779 - 1774م

مركز البحوث الزراعية

معيد

 1777 -1779م

كلية زراعة – جامعة جنوب الوداى

مدرس مساعد

9666 - 1777

كلية زراعة – جامعة جنوب الوداى

مدرس مساعد

9664 - 9666

كلية زراعة – جامعة بون  -ألمانيا

مدرس

9667 - 9664

كلية زراعة – جامعة سوهاج

أستاذ مساعد

9610 -9667

كلية زراعة – جامعة سوهاج

أستاذ

 – 9610حتى اآلن

كلية زراعة – جامعة سوهاج

بيان بالمشاريع البحثية
.1
.9
.5
.4
.0
.6

مشرف علمي بالمشروع القومي لتطوير إنتاج الذرة الرفيعة للحبوب بالصعيد فى الفترة من 1779
وحتى 9666م
عضو مشروع تحسين طرق الري بالرش ألصناف القمح المختلفة فى الفترة من  1774وحتى 9666م
كلية الزراعة بسوهاج.
عضو مشروع التعاون الدولي الستصالح واستزراع االراضى التابعة للجامعة بمنطقتي الكوامل
والكوثر بمحافظة سوهاج عام 9664م
عضو مشروع برنامج تنمية القرى المصرية (شروق) بمحافظة سوهاج لمركزي جرجا والمنشاة فى
الفترة من  9664وحتى 9660م.
عضو بمشروع إنشاء نظام داخلي في الفترة من  9660وحتى 9669م
المدير التنفيذي للمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد فى الفترة من  9667وحتى 9619م.
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 .9مستشار وخبير فى مجال المحاصيل الزراعية بمشروع برنامج الغذاء العالمى بوحدة التنمية الريفية
الشاملة – وزارة الزراعة واستصالح االراضى فى الفترة من  9667وحتى 9619م
.4
 .7عضو ضمن الفريق البحثى للمشروع رقم ( )754الخاص بتقييم مبيدات الحشائش فى محصول الذرة
الشامية والتابع المعمل المركزي لبحوث الحشائش بوزارة الزراعة والذى اجرى بمزرعة كلية الزراعة
جامعة سوهاج فى 9614م.
 .16عضو ضمن الفريق البحثى للمشروع "استخدام المركبات المنتجة طبيعا(االليلوباثى) فى مكافحة
هالوك الفول البلدى" فى الفترة من 9614-9615م والتابع للمعمل المركزي لبحوث الحشائش بوزارة
الزراعة.
 .11عضو الفريق العلمي فى مشروع الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية بمحافظة سوهاج
خالل عامي  9615وحتى 9614م

 الخبرات الوظيفية
 .1مراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  -مصر
 .9مدير وحدة ضمان الجودة – كلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .5المدير التنفيذي لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد يوليو  9667وحتى ديسمبر 9611م–
كلية الزراعة – جامعة سوهاج.
 .4مراجع بمركز ضمان الجودة واالعتماد – جامعة سوهاج 9667م.
 .0مراجع بمركز ضمان الجودة واالعتماد – جامعة سوهاج لفعاليات العمل لضمان جودة الخدمة
بالمكتبات الجامعية في الفترة من  11-7نوفمبر 9667م.
 .6مراجع نظير للزيارة الميدانية للكلية الزراعة – جامعة كفر الشيخ فى الفترة من  94 – 96أبريل
9616م ضمن زيارات التطوير بالمشاركة.
 .9عضو زيارة المتابعة والدعم الفنى لمشروع نظم التقويم واالمتحانات فى  9616/9/4م بكلية الطب
البيطرى – جامعة سوهاج.
 .4عضو زيارة المتابعة والدعم الفنى لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد فى  9616/16/7م
بكلية الزراعة – جامعة المنصورة.
 .7مراجع نظير داخلى ا للكلية االداب – جامعة سوهاج فى الفترة من  19 – 11أكتوبر 9616م ضمن
زيارات التطوير بالمشاركة.
.16

مراجع داخلى بكلية الزراعة – جامعة سوهاج لبرامح الوراثة & االراضى والمياه .9616
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.11

مدرب معتمد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ) 9669 (FLDCم.

.19

عضو مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات – جامعة سوهاج.

.15

مدرب معتمد بمشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالي.

.14

عضو بلجنة التدريب والتوعية واإلعالم – بمركز الجودة واالعتماد  -جامعة سوهاج.

.10

عضو بمشروع الخطة اإلستراتجية لجامعة سوهاج.

.16

عضو الفريق اإلداري بمشروع إنشاء نظام داخلى للجودة بكلية الزراعة – جامعة سوهاج.

.19

التدريب بمركز التدريب الخاص بوزرة الزراعة بسوهاج.

.14

التدريب بمركز النيل لإلعالم بسوهاج

.17

األشراف التنفيذي على عدد من دورات مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

األعمال التي قام بها للمشاركة في خدمة المجتمع
.1
.9
.5
.4
.0

المشاركة فى القوافل البيئة المتكاملة بقرية اوالد شلول – مركز سوهاج – محافظة سوهاج خالل شهر
نوفمبر 9664م.
المشاركة فى برنامج تنمية القرية المصرية المعروف بـ (مشروع شروق) حيث كان مساعدا للمنسق العلمى
فى برنامج شروق لمركز جرجا بمحافظة سوهاج اعوام 9664 /9665م 9660/9664،م.
قد ساهم مساهمه فعالة في مشروع التعاون الدولي الستصالح واستزراع األراضي التابعة للجامعة بمنطقتي
الكوثر والكوامل بمحافظة سوهاج عام  9664م.
المشاركة كمحاضر فى ندوة نشر أساليب الزراعة العضوية بالجمعية المصرية لتنمية المجتمع وكفالة
األسرة بسوها ج فى الفترة من  15 – 11أبريل 9667م.
المشاركة كمحاضر فى العديد من الندوات باالدارة المركزية للتدريب بسوهاج التابعة لوزارة الزراعة
واستصالح االراضى فى الفترة من  9660وحتى 9667م.

 .6مشرف علمى لمزرعة كلية الزراعة – جامعة سوهاج فى الفترة من  9664وحتى 9664م وعضو لجنة
وضع برنامج العمليات الزراعية والفنية بالمزرعة.
 .9مشرف على نادى علوم ناصر للشباب والرياضة – محافظة سوهاج 9616- 9664م
 .4المشاركة كمحاضر فى دورة زراعة القطن والمكافحة البيولوجية بمركز النيل لالعالم والتعليم والتدريب
بسوها ج فى الفترة من  10 – 15مارس 9669م.
 .7المشاركة كمدرب ومحاضر لشباب الخرجين فى مشروع مبارك لتنمية وخدمة أراضى شباب الخرجين
بمركز دار السالم  0 - 4يناير 9667م.
 .16إلقاء عدد من المحاضرات عن الجودة وعن كيفية إعداد الرؤية والرسالة وطرق التقييم المختلفة بمدرسة
عرب االطاولة االبتدائية.
 .11إلقاء عدد من المحاضرات عن الجودة وعن كيفية اعداد الرؤية والرسالة وطرق التقييم المختلفة بمدرسة
اللغات التجريبية.
.19

عضو لجنة قاعدة البيانات بجامعة سوهاج.
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 .15التدريب فى البرامج التدريبية وهى(أخالقيات وآداب المهنة ،إدارة البحث العلمى  ،معايير الجودة فى
العملية التدريسية ،العرض الفعال ،سلوكيات المهنة ،أخالقيات البحث العلمي ،اعداد مشروع بحثى،
مشروعات البحوث التنافسية  ،النشر العلمي) بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى الفترة
من  9669وحتى 9610م
 .14التدريب فى البرامج التدريبية وهى(توصيف برامج ومقررات الدراسات العليا ،مردود البحث العلمى
وأثرة على العملية التعليمة ،تركيب الهجن الثالثية  ،مراجعة توصيف البرنامج العام) بكلية الزراعة –
جامعة سوهاج
 .10عمل العديد من ورش العمل بمديرية الزراعة ضمن برنامج مديرية الزراعة بسوهاج"النهوض
بمحصول القمح" خالل الفترة من  19أكتوبر وحتى  9نوفمبر 9616م
 .16المشاركة فى الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية بمديرية الزراعة بسوهاج خالل عامي
 9615و 9614م
 .19المشاركة فى أنشطة جمعية تنمية وحماية البيئة بسوهاج والخاصة بالتوعية بالبيئة وحماية البيئة من
التلوث فى الفترة من  9660وحتى 9614م
 .14عضو بوحدة مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالي –جامعة سوهاج
 .17و عضو جمعية تنمية وحماية البيئة بسوهاج – كلية العلوم – جامعة سوهاج .
 .96عضو جمعية تربية النبات – كلية الزراعة – جامعة القاهرة
 .91عضو الجمعية النباتية المصرية -قسم النبات – كلية العلوم – جامعة القاهرة
 .99عضو جمعية رعاية أستاذة جامعة سوهاج.
 .95عضو جمعية نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة سوهاج.
 .94عضو مجلس كلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .90شارك فى مشروع توكيد الجودة واالعتماد ( (Quality Assuranceبكلية الزراعة بسوهاج حيث أنه
من ضمن أعضاء الفريق اإلداري المشكل وأمين وحدة الجودة واالعتماد بالكلية.
.96

مدير وحدة الجودة بكلية الزراعة – جامعة سوهاج فى الفترة من  9667وحتى االن.

 .99المدير التنفيذي لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد بكلية الزراعة –جامعة سوهاج .فى الفترة
من  9667وحتى 9619م
 .94مدرب باإلدارة المركزية للتدريب بوزارة الزراعة (مركز تدريب مزرعة جزيرة شندويل – محافظة
سوهاج)
 .97مدرب بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج
 .56مدرب بوحدة الطرق المؤدية إلى التعليم العالي بجامعة سوهاج.
 .51مدرب بمركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة سوهاج.
 .59محاضر بمركز النيل لإلعالم بسوهاج.

 أنشطة خدمية ومجتمعية
 .1مستشار وخبير فى مجال المحاصيل الزراعية بمشروع برنامج الغذاء العالمى بوحدة التنمية الريفية
الشاملة – وزارة الزراعة واستصالح االراضى فى الفترة من  9667وحتى 9619م
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 .9مدرب بمدينة توشكى على ( زراعة محاصيل الزيت فى االراضى الصحرواية ) أبريل  9616وزارة
الموارد المائية والرى – المركز القومى لبحوث المياه – مجمع الدراسات والبحوث المائية بتوشكى –
ابو سمبل.
 .5حضور ورشة العمل فى نقل وتنمية التكنولوجيا  19ابريل 9667م  -كلية الزراعة  -جامعة سوهاج.
 .4حضور ورشة العمل فى مستقبل استصالح األ راضى فى مصر  96أبريل 9667م  -كلية الزراعة -
جامعة سوهاج.
 .0حضور ورشة العمل ﴿ أهم المشاكل التي تواجه البحث العلم ﴾ بتاريخ 9667/11/14م بكلية الزراعة
– جامعة سوهاج
 .6حضور ورشة العمل ﴿ البرامج الدراسية لكلية الزراعة ومدى مالئمتها لمتطلبات سوق العمل ﴾ بتاريخ
9667/19/17م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج.
 .9حضور ورشة العمل ﴿ مناقشة مشاكل ومعوقات البحث العلمي وربطه بالمجتمع الخارجي ﴾
بتاريخ 9616/1/7م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .4حضور ورشة العمل (  )cloning and gene Expression on Prokaryotic Systemفى الفترة
من  19 -9سبتمبر  9666فى مدينة مبارك لالبحاث العلمية والتطبيقية التكنولوجية – اإلسكندرية –
مصر.
 .7حضور ورشة عمل التخطيط االستراتيجي يوم الخميس  9667 / 9 / 16بالقاهرة.
حضور ورشة عمل عن " الضوابط العامة وإجراءات التقدم االعتماد لمؤسسات التعليم العالي"
.16
بجامعة سوهاج يوم االثنين  9667/16/0م
حضور ورشة عمل المعايير األكاديمية لبرنامج المحاصيل يوم األربعاء  0يوليو 9666
.11
بجامعة عين شمس بالقاهرة.
 .19حضور ورشة عمل إعداد موصفات الورقة االمتحانية يوم االحد  56نوفمبر  9664بجامعة سوهاج.
 .15حضور ورشة العمل فى التخطيط االستراتيجي فى العمليات التعليمة فى  0يناير  9667بجامعة
سوهاج.
 .14حضور ورشة العمل فى توصيف البرامج والمقررات  99يونيه  – 9666كلية الزراعة  -جامعة
سوهاج.
 .10حضور ورشة العمل فى نظم وضع االمتحانات في ظل جودة التعليم  1نوفمبر  – 9666كلية الزراعة
 جامعة سوهاج. .16حضور ورشة العمل فى مفهوم الجودة في المؤسسات التعاليم العالي 90يونية  – 9666كلية الزراعة -
جامعة سوهاج.
 .19حضور ورشة العمل فى تصميم المقرر اإلليكتروني  95يناير  9669م  -كلية الزراعة  -جامعة
سوهاج.
 .14حضور ورشة العمل فى أعداد التقرير السنوي للكلية  9ابريل  9669م  -كلية الزراعة  -جامعة
سوهاج.
 .17حضور ورشة العمل فى الرؤية والمهام للجامعة في ظل نظام الجودة الشاملة فى  56مايو  9669م -
كلية الزراعة  -جامعة سوهاج.
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 .96حضور ورشة العمل فى المعايير األكاديمية والمرجعية في التعليم العالي الزراعي  19ديسمبر 9669
م  -كلية الزراعة  -جامعة سوهاج.
 .91حضور ورشة العمل الستعداد إدارات الكلية للزيارة الميدانية  96يناير 9664م  -كلية الزراعة -
جامعة سوهاج.
 .99حضور ورشة العمل (الميسر) بمشروع ضمان الجودة واالعتماد بالقاهرة  4فبراير 9664م
 .95حضور ورشة العمل فى منسق البرنامج فى  10مارس  – 9667كلية الزراعة  -جامعة سوهاج.
 .94حضور ورشة العمل فى نظم فيروسات النبات والبيوتكنولوجي  99مارس  –9667كلية الزراعة -
جامعة سوهاج.
 .90حضور ورشة العمل فى جينات ال  OCLإلتى تتحكم فى تطور أجنة بعض النباتات  97مارس
 – 9667كلية الزراعة  -جامعة سوهاج.
 .96حضور ورشة العمل السموم الفطرية وعالقتها بامراض النبات  0أبريل  9667م  -كلية الزراعة -
جامعة سوهاج.
 .99حضور ورشة العمل الفراخ البيضاء وعالقتها بالصحة العامة  17أبريل –  9667كلية الزراعة -
جامعة سوهاج.
 .94حضور ورشة العمل فى مضادات األكسدة وعالقته بالصحة العامة  5مايو  - 9667كلية الزراعة -
جامعة سوهاج.
 .97حضور ورشة العمل﴿ أخالقيات الملكية الفكرية والتعريف بحقوق النشر ﴾ بتاريخ 9667/11/6بكلية
الزراعة – جامعة سوهاج
 .56حضور ورشة العمل ﴿عرض ومناقشة الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة ﴾
بتاريخ 9667/11/95بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .51حضور ورشة العمل﴿ حلقة نقاش للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين نقاط الضعف
والقوي بالكلية الناتجة من تحليل ٍ  - SWOTرؤية الكلية ورسالة الكلية األهداف اإلستراتيجية
للكلية﴾ بتاريخ9667/19/0م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .59حضور ورشة العمل ﴿ اختيار وتعيين وترقية القيادات اإلدارية ﴾ بتاريخ 9667/19/94م بكلية
الزراعة – جامعة سوهاج
 .55حضور ورشة العمل﴿ التعريف بنمط القيادة ﴾ بتاريخ 9667/19/99م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .54حضور ورشة العمل﴿ مناقشة المعايير األكاديمية لبرنامج اإلنتاج الزراعي العام﴾ بتاريخ 9616/1/0م
بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .50حضور ورشة العمل فى التعريف بالهيكل التنظيمي للوحدات النوعية بمركز ضمان الجودة فى 95
أبريل 9664م بجامعة سوهاج.
 .56حضور ورشة العمل﴿ طرق تقويم وتطوير االمتحانات لطالب الفرق المختلفة﴾ بتاريخ 9616/5/19
بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .59حضور ورشة العمل ﴿ مساهمة المجالس الرسمية المختلفة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا التعليم
والتعلم في المرحلة الجامعية األولى﴾ بتاريخ 9616/4/5م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
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 .54حضور ورشة العمل ﴿ مساهمة المجالس الرسمية المختلفة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا التعليم
والتعلم في مرحلة الدراسات العليا﴾ بتاريخ9616/4/16م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .57حضور ورشة العمل ﴿ التعريف بحقوق الملكية الفكرية والنشر﴾ بتاريخ 9616/0/0م بكلية الزراعة –
جامعة سوهاج
 .46حضور ورشة العمل ﴿ التثقيف بأخالقيات المهنة﴾ بتاريخ 9616/0/14م بكلية الزراعة – جامعة
سوهاج
 .41حضور ورشة العمل ﴿ كيفية االستفادة من خبرات األستاذ المتفرغين وغير المتفرغين ﴾ بتاريخ
9616/6/0م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .49حضور ورشة العمل ﴿ مناقشة نتائج تقويم مقررات برنامج اإلنتاج الزراعي العام ومقررات برامج
الماجستير البحثي ومقررات برامج الدكتوراه للعام الجامعى﴾ بتاريخ 9616/7/91م بكلية الزراعة –
جامعة سوهاج
 .45حضور ورشة العمل﴿ االستفادة من خبرات األساتذة﴾ بتاريخ 9616/7/99م بكلية الزراعة – جامعة
سوهاج
 .44حضور ورشة العمل ﴿مشاريع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية﴾ بتاريخ 9616/7/99م بكلية
الزراعة – جامعة سوهاج
 .40حضور ورشة العمل﴿ مردود البحث العلمي وأثرة على العملية التعليمة﴾
بكلية الزراعة – جامعة سوهاج

بتاريخ 9611/4/14م

 .46حضور ورشة العمل ﴿وضع نظام متكامل للمسائلة والمحاسبية﴾ بتاريخ  9619/1/99بكلية الزراعة –
جامعة سوهاج  .حضور ورشة العمل﴿إعداد جدوال مواصفات الورقة االمتحانية وإعداد نموذج تقدير
الدرجات لألسئلة المقالية  ) Rubricsبتاريخ 9619/4/29م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج.
 .49حضور ورشة العمل﴿ مواصفات الورقة االمتحانية من حيث المضمون) بتاريخ 9619/4/7م بكلية
الزراعة – جامعة سوهاج.
 .44حضور ورشة العمل (قضايا معاصرة في التغذية في الوطن العربي) بتاريخ  94 -95سبتمبر 9619م
بكلية الزراعة –جامعة سوهاج.
 .47حضور ورشة العمل (تحديث الخطة التدريبية لإلداريين بالكلية) بتاريخ 9614/5/90م بكلية الزراعة
–جامعة سوهاج.
 .06حضور ورشة العمل (تقييم نواتج التعلم ) بتاريخ 9614/19/16م بكلية الزراعة –جامعة سوهاج.
 .01حضور ورشة العمل﴿تطبيق نظام إدارة الجودة واالستبيانات ،الفارابي لجودة التعليم والتعلم) بتاريخ
9614/0/99م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج.
 .09حضور ورشة العمل﴿ تحديث إستراتجية التعليم والتعلم ) بتاريخ 9614/5/11م بكلية الزراعة –
جامعة سوهاج.
 .05حضور ورشة عمل تعريفية ((خدمات المكتبة الرقمية )) فى  9614/5/95م بوحدة الخدمات
االلكترونية كلية الزراعة جامعة سوهاج.
 .04حضور ورشة عمل تعريفية وتدريبية فى ((إنتاج المقررات الكترونية)) في 9614/19/7م بكلية
الزراعة جامعة سوهاج.
 .00حضور ورشة عمل فى (مناقشة معايير االعتماد) في 9610/1/96م بكلية الزراعة جامعة سوهاج.
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 الدورات التدريبية
 .1حضور الدورة التدريبية "برنامج التحليل اإلحصائي ) ".(Statistical analysis using SPSSفى
الفترة من  16-11أغسطس  9669بمشروع تحسين مهارات قوة العمل بالتعليم العالى – جامعة سوهاج
 .9حضور الدورة التدريبية " الحزم المتكاملة لمؤسسات التعليم العالي لتأهيل فرق إعداد الدراسات الذاتية
وملفات االعتماد" بالهيئة القومية لجودة التعليم فى الفترة من  17 -7أغسطس  9667م.
 .5حضور الدورة التدريبية " دورة التقويم الذاتي المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي " بالهيئة القومية
لجودة التعليم فى الفترة من  17 – 10نوفمبر 9667
 .4حضور الدورة التدريبية " دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي " بالهيئة القومية لجودة
التعليم فى الفترة من  19- 6ديسمبر 9667
 .0حضور الدورة التدريبية " دورة نواتج التعلم و خرائط المنهج  -تعليم عالي" بالهيئة القومية لجودة
التعليم فى الفترة من  90 – 91يناير 9616م.
 .6حضور الدورة التدريبية " دورة التقويم الذاتي وخطط التحسين لمؤسسات التعليم قبل الجامعي " بالهيئة
القومية لجودة التعليم فى الفترة من  20- 16مايو  9616م.
 .9حضور الدورة التدريبية " دورة نواتج التعلم و خرائط المنهج لمؤسسات التعليم قبل الجامعي " بالهيئة
القومية لجودة التعليم فى الفترة من  99- 95مايو  9616م.
 .4حضور الدورة التدريبية " دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي " بالهيئة القومية
لجودة التعليم فى الفترة من  56مايو  9616وحتى  5يونية .9616
 .7حضور الدورة التدريبية " نظم معلومات المراجعون الخارجيون للتعليم قبل الجامعى" بالهيئة القومية
لجودة التعليم فى  99سبتمبر  9616م.
الحصول على دورة تدريب المدربين في توصيف البرنامج
.16
وتوصيف المقرر فى الفترة من  19 – 10أبريل  9664بالقاهرة.
الحصول على دورة تدريب مراجعة وثيقة التقييم الذاتى فى الفترة
.11
من  15 – 19نوفمبر  9664بمركز ضمان الجودة واالعتماد – جامعة سوهاج
الحصول على دورة تدريب المدربين  99 – 94ديسمبر 9666
.19
بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ( Faculty and Leadership
.)Development Project
الحصول على دورة تدريب المدربين الخاصة بمشروع الطرق
.15
المؤدية الى التعليم العالى )(Pathways to Higher Education project). (TOT
 .14حضور الدورة التدريبية برنامج الكنترول (المقرر تنفيذه بالجامعات المصرية) والتى أقيمت فى الفترة
من  0 – 4فبراير 9667م بمشروع نظم المعلومات اإلدارية بجامعة سوهاج ).(MIS
برنامج النشر على المواقع االلكترونية(Web Publishing using Front Page).
.10
 .16دورة المهارات اإلدارية فى الفترة من  15-11ديسمبر 9664م.
 .19دورة اخالقيات واداب المهنة فى الفترة من  0-5مايو 9660م.
 .14دورة موضوعات مختارة فى التدريس فى الفترة من  19-7يوليو9660م.
 .17دورة تصميم منهج فى الفترة من  14-19ديسمبر 9660م.
 .96دورة إدارة البحث العلمى فى الفترة من  91-17مارس 9666م.
 .91دورة الساعات المعتمدة فى الفترة من  51-56مايو 9666م.
 .99دورة توكيد الجودة واالعتماد فى الفترة من  19-11يونية 9666م.
 .95دورة إعداد مشروع بحثى فى الفترة من  56-94اكتوبر 9666م.
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 .94دورة إستخدام التكنولوجيا فى التدريس فى الفترة من  0-5يوليو 9669م.
 .90دورة الجوانب المالية والقانونية فى الجامعات فى الفترة من  99 -96نوفمبر 9669م.
 .96دورة مشروعات البحوث التنافسية فى الفترة من  94-96فبراير 9664م.
حضور دورات اوركيل ()Oracle university courses in:
27. Oracle database 10g:Introduction to SQL
28. Oracle 10g: Java Programming
29. OracleAS 10g R3:Build Java EE Applications I
30. OracleAS 10g R3:Oracle ADF for forms/4GL Developers.
31. Oracle Soft skills (User adoption services (Eagle Program).
.59

الحصول على رخصة القيادة االوربية للكمبيوتر ( (ECDL
 oدورة تكنولوجيا المعلومات ).)Basic Concepts of IT
 oدورة أنظمة التشغيل )".(Using computer and Managing Files
 oبرنامج الكتابة ).(Word Processing
 oبرنامج الجداول ).(Spreadsheets
 oدورة الصيانة )(Introduction to PC Maintenance and Protection
 oبرنامج العرض ).(Presentations
 oبرنامج قواعد البيانات ).(Data Base
 oدورة أإلنترنت ).(Information and Communication

 .55حضور دورة تدريب﴿ توصيف وتقرير البرنامج والمقر﴾ر بتاريخ  9667/19/97-99بكلية الزراعة
– جامعة سوهاج
 .54حضور دورة تدريب﴿ استراتيجيات التعليم والتعلم ﴾بتاريخ  9616/5/94-95بكلية الزراعة – جامعة
سوهاج
 .50حضور دورة تدريب﴿ المكتبة الرقمية ومتطلبات الجودة﴾ بتاريخ 9616/5/56-97بكلية الزراعة –
جامعة سوهاج
 .56حضور دورة تدريب﴿ معالجة القصور قي الموارد البشرية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم﴾ بتاريخ
9616/0/11م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .59حضور دورة تدريب﴿ التعامل مع األزمات والكوارث ألعضاء هيئة التدريس﴾ بتاريخ 9616/6/5م
بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .54حضور دورة تدريب﴿ نظم المعلومات والتوثيق لسادة أعضاء هيئة التدريس﴾ بتاريخ 9616/7/94م
بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 الندوات وورش العمل
.19

حضور ورشة عمل التخطيط االستراتيجي يوم الخميس  9667 / 9 / 16بالقاهرة

حضور ورشة عمل عن " إعداد الدراسة الذاتية" بمركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج يوم
.15
الخميس  9667/7/16م
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حضور ورشة عمل عن " مبادئ وإجراءات التقدم االعتماد لمؤسسات التعليم العالي" بجامعة
.14
سوهاج يوم االثنين  9667/16/0م
حضور ورشة عمل عن فعاليات العمل لضمان جودة الخدمة بالمكتبات الجامعية يوم االثنين
.10
الموافق  7نوفمبر 9667م
حضور ورشة العمل ( )cloning and gene Expression on Prokaryotic System
.16
فى الفترة من  19 -9سبتمبر  9666فى مدينة مبارك لالبحاث العلمية والتطبيقية التكنولوجية –
االسكندرية – مصر.
حضور ورشة عمل المعايير االكاديمية لبرنامج المحاصيل يوم االربعاء  0يوليو 9666
.19
بجامعة عين شمس بالقاهرة.
.14
أسيوط.

حضور ورشة العمل فى الكود المصرى لالمتحانات يوم الثالثاء  9نوفمبر 9666م بجامعة

 .17حضور ورشة العمل حول كيفية التقدم للمشروع التطوير المستمر والتاهيل لالعتماد الثالثاء  96مايو
9664م بجامعة جنوب الوادى – قنا.
 .96حضور ورشة عمل إعداد موصفات الورقة االمتحانية يوم االحد  56نوفمبر  9664بجامعة سوهاج.
 .91حضور ورشة العمل فى التخطيط االستراتيجى فى العمليات التعلمية فى  0يناير  9667بجامعة
سوهاج.
 .99حضور ورشة العمل فى التعريف بالهكيل التنظيمى للوحدات النوعية بمركز ضمان الجودة فى 95
أبريل 9664م بجامعة سوهاج.
 .95حضور ورشة العمل (الميسر) بمشروع ضمان الجودة واالعتماد بالقاهرة  4فبراير 9664م
 .94حضور ورشة العمل فى توصيف البرامج والمقررات  99يونية  – 9666كلية الزراعة  -جامعة
سوهاج.
 .90حضور ورشة العمل فى نظم وضع االمتحانات في ظل جودة التعليم  1نوفمبر  – 9666كلية الزراعة
 جامعة سوهاج. .96حضور ورشة العمل فى مفهوم الجودة في المؤسسات التعاليم العالي 90يونية  – 9666كلية الزراعة -
جامعة سوهاج.
 .99حضور ورشة العمل فى تصميم المقرر اإلليكتروني  95يناير  9669م  -كلية الزراعة  -جامعة
سوهاج.
 .94حضور ورشة العمل فى أعداد التقرير السنوي للكلية  9ابريل  9669م  -كلية الزراعة  -جامعة
سوهاج.
 .97حضور ورشة العمل فى الرؤية والمهام للجامعة في ظل نظام الجودة الشاملة فى  56مايو  9669م -
كلية الزراعة  -جامعة سوهاج.
 .56حضور ورشة العمل فى المعايير األكاديمية والمرجعية في التعليم العالي الزراعي  19ديسمبر 9669
م  -كلية الزراعة  -جامعة سوهاج.
 .51حضور ورشة العمل الستعداد إدارات الكلية للزيارة الميدانية  96يناير 9664م  -كلية الزراعة -
جامعة سوهاج.
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 .59حضور ورشة العمل فى منسق البرنامج فى  10مارس  – 9667كلية الزراعة  -جامعة سوهاج.
 .55حضور ورشة العمل فى نظم فيروسات النبات والبيوتكنولوجى  99مارس  –9667كلية الزراعة -
جامعة سوهاج.
 .54حضور ورشة العمل فى جينات ال  OCLإلتى تتحكم فى تطور أجنة بعض النباتات  97مارس
 – 9667كلية الزراعة  -جامعة سوهاج.
 .50حضور ورشة العمل السموم الفطرية وعالقتها بامراض النبات  0أبريل  9667م  -كلية الزراعة -
جامعة سوهاج.
 .56حضور ورشة العمل فى نقل وتنمية التكنولوجيا  19ابريل 9667م  -كلية الزراعة  -جامعة سوهاج.
 .59حضور ورشة العمل الفراخ البيضاء وعالقتها بالصحة العامة  17أبريل  -كلية الزراعة  -جامعة
سوهاج.
 .54حضور ورشة العمل فى مستقبل أستصالح االراضى فى مصر  96أبريل 9667م  -كلية الزراعة -
جامعة سوهاج.
 .57حضور ورشة العمل فى مضادات االكسدة وعالقتة بالصحة العامة  5مايو  - 9667كلية الزراعة -
جامعة سوهاج.
 .46حضور ورشة العمل﴿ أخالقيات الملكية الفكرية والتعريف بحقوق النشر ﴾ بتاريخ 9667/11/6بكلية
الزراعة – جامعة سوهاج
 .41حضور ورشة العمل ﴿ أهم المشاكل التي تواجه البحث العلم ﴾ بتاريخ 9667/11/14م بكلية الزراعة
– جامعة سوهاج
 .49حضور ورشة العمل ﴿عرض ومناقشة الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة ﴾
بتاريخ 9667/11/95بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .45حضور ورشة العمل﴿ حلقة نقاش للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين نقاط الضعف
والقوي بالكلية الناتجة من تحليل ٍ  - SWOTرؤية الكلية ورسالة الكلية األهداف اإلستراتيجية
للكلية﴾ بتاريخ9667/19/0م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .44حضور ورشة العمل ﴿ اختيار وتعيين وترقية القيادات اإلدارية ﴾ بتاريخ 9667/19/94م بكلية
الزراعة – جامعة سوهاج
 .40حضور ورشة العمل ﴿ البرامج الدراسية لكلية الزراعة ومدى مالئمتها لمتطلبات سوق العمل ﴾ بتاريخ
9667/19/17م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .46حضور ورشة العمل﴿ التعريف بنمط القيادة ﴾ بتاريخ 9667/19/99م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .49حضور ورشة العمل﴿ مناقشة المعايير األكاديمية لبرنامج اإلنتاج الزراعي العام﴾ بتاريخ 9616/1/0م
بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .44حضور ورشة العمل ﴿ مناقشة مشاكل ومعوقات البحث العلمي وربطه بالمجتمع الخارجي ﴾
بتاريخ 9616/1/7م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .47حضور ورشة العمل ﴿ التعريف بمسئوليات وواجبات الهيكل التنظيمي ﴾ بتاريخ  9616/1/96بكلية
الزراعة – جامعة سوهاج
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 .06حضور ورشة العمل﴿ طرق تقويم وتطوير االمتحانات لطالب الفرق المختلفة﴾بتاريخ 9616/5/19
بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .01حضور ورشة العمل ﴿التعريف بالمعايير األكاديمية القياسية القومية NARSوكيفية االستفادة منها في
وضع معايير الدراسات العليا ﴾ بتاريخ9616/5/91م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .09حضور ورشة العمل ﴿ مساهمة المجالس الرسمية المختلفة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا التعليم
والتعلم في المرحلة الجامعية األولى﴾ بتاريخ 9616/4/5م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .05حضور ورشة العمل ﴿ مساهمة المجالس الرسمية المختلفة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا التعليم
والتعلم في مرحلة الدراسات العليا﴾ بتاريخ9616/4/16م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .04حضور ورشة العمل ﴿ التعريف بحقوق الملكية الفكرية والنشر﴾ بتاريخ 9616/0/0م بكلية الزراعة –
جامعة سوهاج
 .00حضور ورشة العمل ﴿ تطابق مصفوفة النتائج التعليمية المستهدفة مع أهداف البرنامج التعليمي ﴾بتاريخ
 9616/0/19م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .06حضور ورشة العمل ﴿ التثقيف بأخالقيات المهنة﴾ بتاريخ 9616/0/14م بكلية الزراعة – جامعة
سوهاج
 .09حضور ورشة العمل ﴿ نشر ثقافة الجودة﴾ بتاريخ 9616/0/95م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .04حضور ورشة العمل ﴿ التثقيف بأخالقيات المهنة﴾ بتاريخ9616/0/90م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .07حضور ورشة العمل ﴿ كيفية االستفادة من خبرات األستاذ المتفرغين وغير المتفرغين ﴾ بتاريخ
9616/6/0م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .66حضور ورشة العمل ﴿ مناقشة نتائج تقويم مقررات برنامج اإلنتاج الزراعي العام ومقررات برامج
الماجستير البحثي ومقررات برامج الدكتوراه للعام الجامعى﴾ بتاريخ 9616/7/91م بكلية الزراعة –
جامعة سوهاج
 .61حضور ورشة العمل﴿ االستفادة من خبرات األساتذة﴾ بتاريخ 9616/7/99م بكلية الزراعة – جامعة
سوهاج
 .69حضور ورشة العمل ﴿ التخصصات غير المتوفرة ألعضاء هيئة التدريس﴾ بالكلية بتاريخ
9616/7/90م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
 .65حضور ورشة العمل ﴿ تعزيز نظم اإلرشاد األكاديمي والساعات المكتبية﴾ بتاريخ 9616/7/99م بكلية
الزراعة – جامعة سوهاج
 .64حضور ورشة العمل ﴿طرق وكيفية التقدم للمشروعات التنافسية﴾ بتاريخ 9616/7/99م بكلية الزراعة
– جامعة سوهاج
 .60حضور ورشة العمل﴿ تشجيع وحث الطالب علي المشاركة في البحث العلمي﴾
9616/7/99م بكلية الزراعة – جامعة سوهاج

بتاريخ

 .66حضور ورشة العمل (  ) Wheat science to textbooksبتاريخ  16 -0ديسمبر  9616بمركز
القمح والذرة الشامية الدولى  CIMMYTبدولة المكسيك.
 .69حضور ورشة العمل (قضايا معاصرة في التغذية في الوطن العربي) بتاريخ  94 -95سبتمبر 9619م
بكلية الزراعة –جامعة سوهاج.
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 اإلسهامات في مجال األنشطة التعليمية
االنشطة التدريسية:
 تدريس وإعداد المناهج والمقررات الدراسية والتدريس النظرى واالشراف على تدريس العملىواالشراف على التدريب الميدانى واالشراف على الرحالت العلمية الخاصة بالتدريب الميدانى
وخصوصا المزراع ومصانع السكر والمطاحن وتعديل وتطوير المقررات الدراسية التى تدرسها قسم
المحاصيل بالكلية .
 يقوم بتدريس المقررات األتية بكلية الزراعة جامعة سوهاج :م
3

اسم المقرر
أساسيات إنتاج المحاصيل
تدريب ميداني زراعي عام

الفرقة
الثانية
الثانية

4
1
2
5

إنتاج المحاصيل الحقلية
تدريب ميداني تخصصي
تربية النبات
إحصاء وتصميم التجارب

الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة

6
7
8
9
30
33
34
31
32
35
36
37

أسياسيات اإلنتاج النباتي
أخالقيات وآداب المهنة
الدورة الزراعية والتكثيف المحصولي
تصميم وتحليل التجارب الزراعية
التربية لإلجهاد البيئي
التربية لمقاومة اإلمراض والحشرات
فسيولوجيا اإلجهاد البيئي للمحاصيل
إنتاج المحاصيل غير التقليدية
االرتباط واالنحدار في التجارب الزراعية
تربية القمح
إكثار وإنتاج تقاوي المحاصيل
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الثانية (الئحة جديدة)
الثانية (الئحة جديدة)
دراسات عليا
دراسات عليا
دراسات عليا
دراسات عليا
دراسات عليا
دراسات عليا
دراسات عليا
دراسات عليا
دراسات عليا
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 عضو لجنة عمل وإعداد اللوائح الجديدة لطالب مرحلة البكالوريس والدراسات العليا والتعليم المفتوحبالساعات المعتمدة.
االنشطة الطالبية
 ساهم فى إنجاح أألنشطة الطالبية وصندوق التكافل أإلجتماعى وإنتخابات إتحاد الطالب على النحو
التالى:
 .1عضو صندوق التكافل االجتماعى بالكلية للعام الدراسى 9666/9660م
 .9رائد اسرة فكرة بالكلية للعام الدراسى  9660/9664وحتى 9667/9664م.
 .5رائد لجنة االسر بالكليه للعام الدراسى 9669/9666م
 .4مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة للعام الدراسى 9667/9664م.
 .0المشرف العلمى والعام للرحلة العلمية لطالب الفرقة الرابعة 9660/9664م .
 .6اإلشراف على الرحلة العلمية والتثقفية بمصنع سكر جرجا ومعبد ابيدوس بالبلينا  14ابريل .9667
 .9أقامة معرض للكتب والكتيبات والمجالت الزراعية فى الترة من  9667/ 5/97وحتى 9667/4/1م
بكلية الزراعة – جامعة سوهاج.
 .4أإلشراف على انتخابات إتحاد الطالب بالكلية بداية من عام  9664وحتى 9667م.
 .7عضو لجنة تحكيم الشطرنج بالكلية فى الفترة من  9 – 6نوفمبر 9669م.
.16

المرشد االكاديمى لعدد من الطالب والطالبات من الفرقة االولى للعام الجامعى 9664/9669م.

.11

المرشد االكاديمى لعدد من الطالب والطالبات من الفرقة الثالثة للعام الجامعى 9667/9664م.

.19

عضو لجنة تقييم األداء فى المقررات الدراسية 9666/9660م.

.15

عضو لجنة إعداد التقرير السنوى الذاتى للكلية  9669/9666وحتى 9616/9667م

عضو لجنة إعداد تقرير برنامج االنتاج الزراعى العام عن العام الدارسى 9664/9669م
.14
وحتى 9616/9667م.
عضو لجنة إعداد خطة العمل التنفيذية لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد مايو
.10
9664م.
عضو لجنة استطالع رأى طالب الفرقة الرابعة فى المقررات التى يتم تدريسها فى العام
.16
الجامعى 9667/9664م.
المشاركه فى أعمال الكنترول للفرقة االولى والثانية والرابعة بالكلية بداية من عام  9664وحتى
.19
9667م.
.14

عضو لجنة المادة للفرقة االولى بالكلية عام 9664/9669م

المشاركه فى إختيار الكتب والمراجع العلمية فى التخصص من دور النشر المختلفة والمعرض
.17
الدولى للكتاب والذى يقام سنويا بأرض المعارض بمدينة نصر.
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المشاركه فى فعاليات الدورة الزراعية الخامسة والثالثون فى الفتره من 96 -19مارس 9669م
.96
والتى نظمتها كلية الزراعة  -جامعة سوهاج حيث كان عضوا لبعض اللجان التنظيمية للدورة.
.91

رائد فوج معسكر اعداد القادة بحلوان (بورسعيد) فى الفترة من  7 – 4يوليو 9664م.

.99

عضو الدراسة الذاتية بكلية الزراعة – جامعة سوهاج 9614م.

.95

عضو الخطة االستراتجية لكلية الزراعة – جامعة سوهاج.

.94

المساهمة فى اعداد استرايجية التعليم والتعلم لكلية الزراعة – جامعة سوهاج.

المساهمة فى اعداد دليل الخريجين ودليل الطالب ودليل طالب الدراسات العليا لكلية الزراعة –
.90
جامعة سوهاج.
.96



المساهمة فى اعداد خطة التحسين للكلية للعام 9610/9614م

أنشطة علمية وبحثية

أ -المؤتمرات العلمية
-1
-9
-5
-4

المؤتمرات الداخلية
حضور المؤتمر الدولي الحادي عشر لعلوم المحاصيل فى الفترة من  16- 10نوفمبر 9660م بكلية
الزراعة – جامعة أسيوط (المشاركة بالحضور).
حضور المؤتمر العلمي الدولي الثاني للبيئة فى الفترة من  56-94مارس 9666م بقنا – جامعة جنوب
الوادي (المشاركة بالحضور).
حضور المؤتمر الدولي األول لزراعة الصحراء فى الفترة من  97 -99مارس  9669والمنعقد فى كلية
الزراعة جامعة المنيا (المشاركة بالحضور).
حضور المؤتمر الخامس لتربية النبات فى  99مايو  9669الجيزة (مستمع).

 -0حضور المؤتمر الدولي العاشر لوراثة الشعير فى الفترة من  16 -0ابريل  9664بمكتبة اإلسكندرية –
إسكندرية -مصر (المشاركة بملصق او بوستر).
 -6حضور المؤتمر السادس لتربية النبات فى  0-5مايو 9667م والمنعقد بكلية الزراعة (االسماعلية)
جامعة قناة السويس (المشاركة ببحث نشر والقاء).
 -9حضور مؤتمر (الطالب واالمتحانات بين المراجعة والتقييم)  9616/9/1والمنعقد بجامعة سوهاج.
 -4حضور المؤتمر االول (لتوظيف الخريجين)  6يونية  9616م والمنعقد بكلية الزراعة – جامعة سوهاج.
 -7حضور المؤتمر الثانى (لتوظيف الخريجين)  6يونية  9611م والمنعقد بكلية الزراعة – جامعة
سوهاج.
 -16حضور موتمر افاق التنمية فى محافظة سوهاج فى الفترة من أكتوبر  9619جامعة سوهاج
(المشاركة بالحضور).
حضور المؤتمر الدولي السابع العلمي الزراعي في الفترة من  16 -9أكتوبر 9619م بكلية
-11
الزراعة – جامعة العلوم التكنولوجية – أربد – األردن (المشاركة ببحث).
-19

حضور "مؤتمر التوظيف الثالث لخريجي كلية الزراعة جامعة سوهاج" 9615/5/51م
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م والمنعقد بكلية الزراعة9615  مايو10-14  حضور وإلقاء بحث "المؤتمر الثامن لتربية النبات" في-15
.جامعة كفر الشيخ
 مارس90-95  حضور "المؤتمر الدولي الثاني للزراعة والري في دول حوض النيل" فى الفترة من-14
. كلية الزراعة – جامعة المنيا،م9610

.المؤتمرات الخارجية
9. Hamam, K.A; v. Korff, M; Wang, H; Pillen, K; and Léon, J; Heat tolerance of
spring barley – screening for H. v. spontaneum alleles by AB-QTL analysis
(IPK Gatersleben, 16-17 September, 11th Molecular Markers Symposium of
the GPZ 2003)
10. Hamam, K.A; v. Korff, M; Wang, H; Pillen, K; and Léon, J; Drought tolerance
of spring barley with QTL- analysis for 13C discrimination (Halle, 3-5 March,
Tagund der Gesellschaft fuer Pflanzenzuechtung e.v (GPZ) 2004)
11. Hamam, K.A,von Korff M, Wang H, El-Sherbeny GAR, Pillen K, Léon J,
(2004) AB-QTL analysis for osmotic adjustment and relative water content of
drought tolerance in spring barley. Book of Abstracts 9th International Barley
Genetics Symposium, 20.-26.6.2004, Brno, Czech Republic.
12. Hamam, K.A (2012) Evaluation of Wheat Genotypes under Varied
Environments and Climate Changes. -Seventh Scientific Agricultural
Conference (SSAC-2012) on Faculty of Agriculture of Jordan University of
Science and Technology, 8-10 Oct. 2012, Irbid, Jordan.

 المشاريع البحثية-ب
تحسين سالالت الشعير الربيعى لتحمل الجفاف والحرارة العالية بمساعدة تحليل مواقع الصفات الكمية
Improvement lines of spring barley for drought and high temperature tolerance with
QTL-analysis
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(STDF)

مقبول مبدئيا من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية
 المنح الدراسية والمهمات العلمية بالخارج-ج

( بعثة خارجية ممولة من الحكومة المصرية لدراسة الدكتوراه في جمهورية المانيا أإلتحادية خالل
(Department of Crop Sciences and Plant Breeding, University ) بمعهد9664 - 9666
of Bonn, Katzenburgweg 5, 53115 Bonn, Germany.)
.م4030/4009  كلية الزراعة – جامعة سوهاج-  المساهمة فى اعداد الخطة البحثية لقسم المحاصيل-د
.م4030/4009  المساهمة فى اعداد الخطة البحثية لكلية الزراعة – جامعة سوهاج-هـ

Publications
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1- Ismail, A.A; Khalifa, M.A; and Hamam, K.A; (2001) Genetic studies on yield
traits of durum wheat. I-Morphological traits. Assiut J. of Agric. Sci. 32:10320
2- Ismail, A.A; Khalifa, M.A; and Hamam, K.A; (2001) Genetic studies on yield
traits of durum wheat. II-Grain yield and its attributes. Assiut J. of Agric. Sci.
32:121-139.
3- Mohammed K.A.H, von Korff M, Wang H, El-Sherbeny GAR, Pillen K,
Léon J, (2004) AB-QTL Analysis for Osmotic Adjustment and Relative Water
Content of Drought Tolerance in Spring Barley. Proceedings of the IX.
International Barley Genetics Symposium, 20.-26.6.2004, in Brno, Czech
Republic, Part II, pp 978-984.
4- Hamam KA, von Korff M, Wang H, Pillen K, Léon J (2004) Improving crop
varieties of spring barley for drought tolerance with AB-QTLanalysis.
Genetische Ressourcen, 15./16. 6. 2004 in Bonn
5- Mohammed, K.A.H; v. Korff, M; Wang, H; Pillen, K; and Léon, J; Drought
tolerance of spring barley with QTL- analysis for 13C discrimination (Halle, 35 March, Tagund der Gesellschaft fuer Pflanzenzuechtung e.v (GPZ) 2004)
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Sci. 52(2), 327- 340.
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(4) 1- 36.
9- Ismail, A.E.A., Fakkar, A.A.O., and K. A. Hamam (2008). Effect of Sowing
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