
 
 
 

 

 

 الخاص والوظيفي العلميبيان بالتدرج  يليفيما 
 عبد المجيد عبد العالالشهير  عبد الجليلباألستاذ الدكتور / على 

 جامعة سوهاج -األستاذ بقسم األراضي بكلية الزراعة 
 

 عبد المجيد .  د. على عبد الجليل الشهير عبد العال أ.          مـــــــــــــــــــــــاالس
 م.31/4/3693 فيقنــــا         ريخ وجهه الميالد تا

 . أستاذ ورئيس قسم األراضي والمياه         الوظيفة الحاليــــــة
 جامعة سوهاج. –كلية الزراعة   جهة العمــــــــــــــل       

 تغذية النبات وخصوبة االراضي .     التخصص الدقيق      
 0000610109330    تليفون المنزل          

    03000090010                                    موبايل
 

 ali_abdelgalil@yahoo.com   البريد اإللكتروني         
 

 -أوالً : التدرج العلمي :
جامعة  -م  كلية الزراعة 3601والمياه" عام  األراضيالعلوم الزراعية " شعبة  فيبكالوريوس  -

 بتقدير عام جيد جداً. -أسيوط 
جامعة عين  -م كلية الزراعة 30/30/3600العلوم الزراعية " أراضى" بتاريخ  فيماجستير  -

 شمس.
والكيمياء  األراضيم معهد 39/9/3664العلوم الزراعية " أراضى" بتاريخ  فيدكتوراه  -

 دولة المجر. -األكاديمية المجرية للعلوم  -الزراعية 
 

 -: الوظيفيثانياً : التدرج 
معهد  - األراضيم بقسم 00/0/3606م حتى 39/9/3600مساعد باحث ثم باحث مساعد من  -

 القاهرة. -بحوث الصحراء 
م 3/1/3606للبحوث اعتباراً من  القوميواستغالل المياه بالمركز  األراضيباحث مساعد بقسم  -

 م.00/30/3664حتى 
م 01/30/3664للبحوث اعتباراً من  القوميالمركز  -واستغالل المياه  ياألراضباحث بقسم  -

 م.0/30/3660حتى 
م 0/30/3660فرع أسيوط اعتباراً من  -جامعة األزهر  -بكلية الزراعة  األراضيمدرس بقسم  -

 م.00/9/3660حتى 
ن اعتباراً م الواديجامعة جنوب  -والمياه بكلية الزراعة بسوهاج  األراضيمدرس بقسم  -

 م.13/1/0000م حتى 06/9/3660
جامعة جنوب  -والمياه بكلية الزراعة بسوهاج  األراضيأستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم  -

 م.04/0/0000م وحتى 13/1/0000وجامعة سوهاج اعتباراً من  الوادي
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جامعة جنوب  –والمياه بكلية الزراعة بسوهاج  األراضيمدير وحدة الخدمات الفنية لبحوث  -
 م  . 0/0/0000وحتى  0001تباراً من مارس وجامعة سوهاج اع ديالوا
الصحراوية والتنمية  األراضيلمحافظة قنا لمشروعات استصالح واستزراع  العلميالمستشار  -

 وحتى تاريخه. 0001الزراعية بمحافظة قنا اعتباراً من  
م وحتى 04/0/0000جامعة سوهاج اعتبارا من  -أستاذ بقسم األراضي والمياه بكلية الزراعة -

 تاريخه. 
م وحتى 6/6/0000جامعة سوهاج اعتبارا من  –رئيس قسم األراضي والمياه بكلية الزراعة  -
 م.0/0/0000
 0/0/0000جامعة سوهاج اعتبارا من  -وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بكلية الزراعة -

 .م 0/0/0033وحتى 
م وحتي 0/6/0033أعتباراً من عة سوهاج جام –رئيس قسم االراضي والمياه بكلية الزراعة  -

 م .10/33/0033
جامعة سوهاج اعتباراً من  –بكلية الزراعة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  -

 م.10/33/0034وحتي م 3/30/0033
م وحتى           3/30/0034من  جامعة سوهاج اعتبارا –كلية الزراعة  –رئيس قسم األراضى والمياه  -

 تاريخة.  
تشاري محلي لمشروع التنمية االقتصادية لمحافظة سوهاج التابع لوزارة التنمة المحلية في اس -

 م.  0034وحتي  0031الفترة من 
جامعة سوهاج ْأعتبارا  –كلية الزراعة  -مدير مركز الخدمات الفنية لبحوث األراضى والمياه      -

 م وحتى تاريخة. 3/30/0034من 
 

  -الخبرات االكاديمية :
جامعة جنوب  -اذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم األراضي والمياه بكلية الزراعة بسوهاج أست -

 م.04/0/0000م وحتى 13/1/0000الوادي وجامعة سوهاج اعتباراً من 
جامعة جنوب  –مدير وحدة الخدمات الفنية لبحوث األراضي والمياه بكلية الزراعة بسوهاج  -

 م  . 0/0/0000وحتى  0001 الوادي وجامعة سوهاج اعتباراً من مارس
المستشار العلمي لمحافظة قنا لمشروعات استصالح واستزراع األراضي الصحراوية والتنمية  -

 وحتى تاريخه. 0001الزراعية بمحافظة قنا اعتباراً من  
م وحتى 6/6/0000جامعة سوهاج اعتبارا من  –رئيس قسم األراضي والمياه بكلية الزراعة  -
 م.0/0/0000
 0/0/0000جامعة سوهاج اعتبارا من  -لية لشئون التعليم والطالب بكلية الزراعةوكيل الك -

 م .0/0/0033وحتى 
م وحتي 0/6/0033جامعة سوهاج أعتباراً من  –رئيس قسم االراضي والمياه بكلية الزراعة  -

 م .10/33/0033
م 3/30/0033ن جامعة سوهاج اعتباراً م –وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بكلية الزراعة  -

 وحتي تاريخه .
استشاري محلي لمشروع التنمية االقتصادية لمحافظة سوهاج التابع لوزارة التنمة المحلية في  -

 م.  0034وحتي  0031الفترة من 
شارك في اعداد العديد من اللوائح الدراسية لظالب مرحلة البكالوريوس بالجامعة وكذلك اللوائح  -

 ليا بالجامعة .الب الدراسات العطالدراسية ل
 رئيس فريق اعداد الئحة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الزراعة جامعة سوهاج . -
استراتيجية  –البرامج الدراسيية و المقررات  –المشرف العام علي معاير الطالب و الخريجون  -

 (CIQAP)لالعتماد التعليم والتعلم بمشروع التطوير المستمر لمؤسسات التعليم العالي والتأهيل 
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 0000والتابع لمشروعات تطوير التعليم العالي بكلية الزراعة جامعة سوهاج بالفترة من  يونيو 
 وحتي تاريخه.

 

 ثالثاً : اإلشراف على الرسائل العلمية:
o  والمياه بالكلية  األراضياإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه الجارية بقسم  فييشارك

 .حتى اآلن ودكتوراه ماجستيررسائل  0منها    تأجيز ودكتوراه ماجستير رسائل 30ا وعدده
o  عضو لجنة الحكم في العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه الممنوحة من جامعة أسيوط

  . ومعهد تكنولوجيا السكر( –)قسم األراضي والمياه بكلية الزراعة 
 

 عيات والهيئات العلمية.المجالت العلمية وعضوية الجم فيرابعاً :االشتراك 
 .األراضيعضو الجمعية المصرية لعلوم  -
 المجرية. األراضيعضو جمعية  -
 عضو الجمعية األفريقية لدول حوض النيل. -
 .األراضيعضو الجمعية األفريقية لعلوم  -
 عضو جمعية نظم الزراعة النظيفة. -
 عضو جمعية تنمية البيئة والمجتمع بسوهاج. -
 البيئة  باألسماعلية . عضو الجمعية المصرية لعلوم -
 .الدراسات البيئية بجامعة سوهاج عضو هيئة تحرير مجلة -
اعدين في مجال األراضي عضو لجنة المحكمين باللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المس -

 .والمياه
 عضو الجمعية النباتية المصرية. -
 

 العلمية.خامساً : المشاركة فى المؤتمرات العلمية والندوات 
 م.3664ديسمبر  03-30القاهرة  –ندوة إنتاج واستخدام األسمدة الكيميائية والبيئية  -3
 م.3660مايو  01-00القاهرة  -التوعية البيئية بأخطار التصحر  -0
 الدولي المصريالمركز  –الخامس عن الزراعة الحيوية وعالقتها بالبيئة  الدوليالمؤتمر  -1

 القاهرة مصر. – دقيبالم 3660نوفمبر  03-00للزراعة 
 00 بالدقيالزراعيين  بناديندوة الموارد المائية األرضية ومستقبل الزراعة المصرية   -4

 م3660نوفمبر 
-39 العلميأكاديمية البحث  –المؤتمر القومي األول عن إعادة استخدام وتدوير المخلفات  -0

 م.3669يونيه  30
-30الفترة من  في" األراضيامات ورشة عمل التغيرات المناخية "قطاع الزراعة واستخد -9

مجال التغيرات المناخية  فيم بالقاهرة فى إطار مشروع تأهيل القدرات الوطنية 3660مارس  33
 .اإلنمائيتحت رعاية جهاز تخطيط الطاقة وبرنامج األمم المتحدة 

 فيفة نظام البيئة الجا فيالمتأثرة باألمالح  لألراضيالندوة الدولية عن اإلدارة المتواصلة  -0
 مصر. –القاهرة  –م 3660سبتمبر  09 -00الفترة من 

 -م القاهرة 3660مارس  6-0الفترة من  فيالدول العربية  فيمؤتمر الزراعة المطرية   -0
 مصر.

 م جامعة أسيوط.0000أكتوبر  10-00الفترة من  فيللعلوم الزراعية  الثاني العلميالمؤتمر  -6
 Sustainable Agro- environment, Newالثالث عن  الدوليالمؤتمر  -30

technologies and Applications. م، فندق النيل 0000أكتوبر  06-09الفترة من  في
 هيلتون، القاهرة.
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م بالمركز 0000أكتوبر  06-00الفترة من  في األراضيمؤتمر الجمعية المصرية لعلوم  -33
 للزراعة بالقاهرة . الدولي

عن إنجازات الخطة الخمسية الرابعة عن الموارد  والتكنولوجيا العلميندوة أكاديمية البحث  -30
 م بمبنى األكاديمية القاهرة.0001مارس  00 األراضياألرضية واستصالح 

الفترة  فيمؤتمر البيئة األول تحت عنوان )القضايا البيئية المعاصرة والمشاركة المجتمعية(  -31
 .لوادياجامعة جنوب  –م قاعة المؤتمرات الكبرى بقنا 0000أبريل  0-9من 
مارس  01 – 03الفترة من  في – العربيالوطن  فيالثالث للتنمية و البيئة  الدوليالمؤتمر  -34

 جمهورية مصر العربية. – أسيوطم. جامعة  0009
م كلية 0000مارس  00 - 30المؤتمر الوطني للبيئة بين الحماية والتلوث في الفترة من  -30

 ربية السعودية .المملكة الع –القصيم  –جامعة القصيم  –العلوم 
مارس  00-30الفترة من  في العربيالوطن  فيالرابع للتنمية والبيئة  الدوليالمؤتمر  -39

 المملكة العربية السعودية. -الرياض -م جامعة الملك سعود0000
والمنعقد بقاعة المؤتمرات  لمؤتمر أفاق التنمية في محافظة سوهاجعضو الفريق التنظيمي  -30

  .م 0/30/0030م الثالثاء الموافق جامعة سوهاج يو –الكبري 
نوفمبر  0 -0المؤتمر الدولي العاشر للجمعية المصرية لعلوم األراضي في الفترة من  -30

   العامرية األسكندرية . –م 0030
 0031نوفمبر  0-0المؤتمر الدولي السابع عشر لتكنولوجيا المياه والمنعقد في الفترة من  -36

 بمدينة اسطنبول بتركيا .
الدولي االول لقسم االراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ و الحادي عشر المؤتمر  -00

 م.0034مايو  0-0للجمعية المصرية للعلوم واالراضي في الفترة من 
مارس  9- 1المؤتمر الدولى الثانى عشر للجمعية الصرية لعلوم األراضى  فى الفترة من  -03

 األسماعيلية. –س م والمنعقد فى رحاب جامعة قناة السوي0039
م 0030مارس  0 – 9لى السابع للتنمية الزراعية المتواصلة فى الفترة من المؤتمر الدو -00

 الفيوم.  –جامعة الفيوم  –والمنعقد فى رحاب كلية الزراعة 
م والمنعقد 0030نوفمبر  00 – 01المؤتمر الدولى الثانى للكيمياء التطبيقيه فى الفترة من  -01

 جامعة سوهاج.–تحت رعاية كلية العلوم  ر األحمرمحافظة البح بالغردقة
 

 سادساً : المهمات العلمية بالخارج.
م وذلك فى الفترة 66/0000مهمة علمية لمدة ستة أشهر تبعاً لخطة البعثات لعام  فيالسفر  -3

الواليات  –بوالية كنتاكى  –جامعة كنتاكى  -م بكلية الزراعة 33/6/0000وحتى 30/1/0000من 
 .األراضيمجال ميكروبيولوجيا التربة وخصوبة  فيمريكية وذلك المتحدة األ

بوالية نبراسكا بالواليات المتحدة  –بمدينة لنكولن  –زيارة علمية إلى جامعة نبراسكا  -0
 والمياه. األراضيمجال  فياألمريكية لمدة أسبوعين للتعرف على التقنيات الحديثة 

 

 المشروعات البحثية. فيسابعا : االشتراك 
لباحث المناوب لمشروع استخدام طينة مرشحات قصب السكر كمخلفات عضوية صناعية فى ا -3

القاهرة من  - الدقي -للبحوث  القوميعرفات( المركز  مدنيد. سيد  الرئيسيالزراعة ) الباحث 
 م.3660م حتى 3660

ة إطار سياسة تسميدية اقتصادي فيالباحث المناوب لمشروع رفع كفاءة األسمدة اآلزوتية  -0
 القومياألستاذ الدكتور/ عبد الخالق مراد سليم( المركز  الرئيسيوغير ضارة بالبيئة )الباحث 

 م.3660م حتى 3660القاهرة من  - الدقي -للبحوث 
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أ.د. مصطفى حسن  الرئيسيللكبريت )الباحث  المصريالمشروع  في البحثيعضو الفريق  -1
م حتى أكتوبر 3664الفترة من ديسمبر  فيالقاهرة  - الدقي -للبحوث  القوميهالل( المركز 

 م. 3660
  الرئيسيالمستصلحة حديثاً )الباحث  األراضيمشروع تنمية وإدارة  في البحثيعضو الفريق  -4

 م.3660م حتى 3660القاهرة من  - الدقي -للبحوث  القوميأ.د. محمد عباس رشيد( المركز 
  الرئيسيلزراعة )الباحث ا فيمشروع االستخدام اآلمن للحمأة  البحثيعضو الفريق  -0

 م.3660م حتى 3660القاهرة من  - الدقي -للبحوث  القوميأ.د. عبد الرشيد شحاته( المركز 
الستصالح واستزراع األراضى التابعة لكلية  الدوليلمشروع التعاون  البحثيعضو الفريق  -9

م 3666ترة من الف فيأ.د. مسعد ذكى الحفنى(  الرئيسيالكوثر بسوهاج )الباحث  بحيالزراعة 
 م. 0000وحتى 

عضو الفريق البحثى لمشروع التعاون الدولى الستصالح واستزراع األراضى التابعة لجامعة  -0
جنوب الوادى بمنطقة الكوامل غرب سوهاج )الباحث الرئيسى أ.د. مسعد ذكى الحفنى( فى الفترة من 

 م.0001م وحتى 0000
العتماد" التابع لمشروعات تطوير التعليم عضو الفريق التنفيذى لمشروع "توكيد الجودة وا -0

 م وحتى تاريخة.0000العالى كلية الزراعة بسوهاج فى الفترة من 
جامعة سوهاج اعتبارا من  –قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -عضو القافلة البيئية -6

 . م وحتى تاريخة0000سبتمبر 
مركز  -مشاريع توكيد الجودة بالكلياتعضو وحدة الدعم الفنى لمراقبة ومتابعة وحدات و .30

  جامعة سوهاج. -ضمان الجودة واالعتماد
. عضو الفريق البحثى لمعالجة مياة الصرف الصناعى لمصنع نجح حمادى لأللواح الخشبية 33
 م.0030 – 0034محافظة قنا. فى الفترة من  –دشنا  –

الجديد للحدود الغربية لمحافظة . عضو الفريق البحثى لدراسة األراضى الواقعة فى القسيم 30
 م.0039كم غرب النيل (. خالل عام  00سوهاج ) 

 

 : المشاركة في الندوات و ورش العمل اآلتية .   ثامناً 
جامعة سوهاج تحت عنوان " نشر ثقافة التخطيط  –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة  .3

 م . 0006/  0/  00اإلستراتيجي "  بتاريخ 
جامعة سوهاج تحت عنوان "البرامج الدراسية  –ألولى المنعقدة بكلية الزراعة ورشة العمل ا .0

 م .0/33/0006لكلية الزراعة ومدي مالئمتها لمتطلبات سوق العمل"  بتاريخ 
جامعة سوهاج تحت عنوان " أهم المشاكل التي  –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة  .1

 م . 0006/  33/  34تواجه البحث العلمي " بتاريخ 
جامعة سوهاج تحت عنوان " أخالقيات حقوق  –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة  .4

 م . 0006/  33/  39الملكية الفكرية والتعرف علي حقوق النشر " بتاريخ 
جامعة سوهاج تحت عنوان " عرض ومناقشة  –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة  .0

 م . 0006/  33/  01المعتمدة " بتاريخ  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات
جامعة سوهاج تحت عنوان "  نقاط الضعف  –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة   .9

رؤية الكلية ورسالة الكلية   األهداف اإلستراتيجية  SWOTوالقوي بالكلية الناتجة من تحليل   
 م .        0006/  30/  0للكلية "  بتاريخ 

جامعة سوهاج تحت عنوان " البرامج  –نية المنعقدة بكلية الزراعة ورشة العمل الثا  .0
 م . 0006/  30/  36الدراسية لكلية الزراعة ومدي مالئمتها لمتطلبات سوق العمل " بتاريخ  

جامعة سوهاج تحت عنوان " مناقشة  –ورشة العمل األولى المنعقدة بكلية الزراعة  .0
 م .0006/  30/  03مجتمع الخارجي " بتاريخ مشاكل ومعوقات البحث العلمي وربطه بال
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جامعة سوهاج تحت عنوان " التعريـف بنمط  –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة  .6
 م . 0006/  30/  01القيـادة  " بتاريخ 

جامعة سوهاج تحت عنوان " اختيار وتعيين وترقية  –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة .30
 م . 0006/  30/  04بتاريخ  القيادات اإلدارية "

جامعة سوهاج تحت عنوان " مناقشة المعايير   –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة .33
 م .   0030/ 3/  0األكاديمية لبرنامج اإلنتاج الزراعي العام " بتاريخ 

كل جامعة سوهاج تحت عنوان " مناقشة مشا –ورشة العمل الثانية المنعقدة بكلية الزراعة .30
 م . 0030/  3/  6ومعوقات البحث العلمي وربطه بالمجتمع الخارجي " بتاريخ 

جامعة سوهاج تحت عنوان " التعريـف بمسئوليات     –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة .31
 م . 0030/  3/  00وواجبات الهيكل التنظيمي " بتاريخ         

 جامعة سوهاج تحت عنوان " منسق البرنامج " بتاريخ  –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة .34
 م .30/1/0006        

جامعة سوهاج تحت عنوان " توصيف البرامج  –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة .30
 م . 00/9/0009" بتاريخ        والمقررات 

 االمتحانات في  جامعة سوهاج تحت عنوان " نظم وضع –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة .39
 م3/33/0009ظل جودة التعليم " بتاريخ         

         جامعة سوهاج تحت عنوان " مفهوم الجودة في  –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة .30
 م . 00/9/0009المؤسسات التعاليم العالي " بتاريخ            

       ج تحت عنوان " بناء القدرات الذاتية جامعة سوها –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة .30
 م . 30/3/0009لإلداريين " بتاريخ         

جامعة سوهاج تحت عنوان " تصميم المقرر االليكتروني  –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة .36
 م . 01/3/0000بتاريخ         " 
     عنوان " إعداد التقرير السنوي  جامعة سوهاج تحت –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة .00

 م .0/4/0000للكلية " بتاريخ         
جامعة سوهاج تحت عنوان " الرؤية والمهام للجامعة في  –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة .03

 م . 10/0/0000ظل نظام الجودة الشاملة " بتاريخ         
    عة سوهاج تحت عنوان " جودة التعليم وعالقتها جام –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة .00

 م .00/1/0000بالشئون اإلدارية " بتاريخ        
جامعة سوهاج تحت عنوان " المعايير األكاديمية  –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة .01

 م . 39/30/0000في التعليم العالي الزراعي " بتاريخ      والمرجعية 
     جامعة سوهاج تحت عنوان " استعداد إدارات الكلية  –لمنعقدة بكلية الزراعة ورشة العمل ا.04
 م .00/3/0000للزيارة الميدانية " بتاريخ     
   جامعة سوهاج تحت عنوان " النظم اإلدارية وعالقتها  –ورشة العمل المنعقدة بكلية الزراعة .00

 م .0/0/0000بالجودة الشاملة " بتاريخ       
المشاركة في ورشة العمل المنعقدة بجامعة سوهاج عن "تكنولوجيا تقويم الطالب  .09

 م .30/0/0030واالمتحانات " في يوم االثنين    الموافق 
المشاركة في الملتقي األول لفريق العمل لمشروعات تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات  .00

DSASP  رة وذلك يوم االثنين الموافق القاه –بقاعة أ.د/ حسن حسني جامعة حلوان
 م .34/9/0030
المشاركة في ندوة مشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات بجامعة سوهاج تحت  .00

 م بجامعة سوهاج .9/9/0030عنوان "التعليم والتعلم بين الواقع و المأمول" يوم األحد الموافق 
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ب واالمتحانات بجامعة سوهاج تحت المشاركة في مؤتمر مشروع تطوير نظم تقويم الطال .06
م بجامعة 3/0/0030عنوان "الطالب واالمتحانات بين المراجعة والتقويم" يوم الخميس الموافق 

 سوهاج .  
المشاركة في اللجنة المنظمة للمؤتمر المنعقد بجامعة سوهاج تحت عنوان )أفاق التنمية في  .10

 م بقاعة المؤتمرات الكبري بجامعة سوهاج .0/30/0030محافظة سوهاج( يوم الثالثاء الموافق 
حتى  3/6/0034المشاركه فى المنتدى االقتصادى بمحافظه سوهاج فى الفتره من  .00
10/6/0034 
 –.الندوة الخاصة بريادة األعمال والمنعقدة بمركز البحوث األقليمى بجزيرة قرامان بسوهاج 13

 م. 0030أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا. فبراير 
 

 تاسعاً : المشاركة في الدورات التدريبية والحمالت القومية :
عضو الفريق البحثي والمشرف العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية عن  .3

محافظة قنا والتابع لوزارة الزراعة و أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في الفترة من مايو 
 . تاريخهم و حتى 3666

المشاركة بإلقاء محاضرات في الدورة التدريبية المقامة ببنك التنمية واالئتمان الزراعي  .0
بمحافظة سوهاج عن " األسس العلمية لتخزين الحاصالت الزراعية واألسمدة والمبيدات " 

 م .04/30/0000-36بقاعة التدريب بقطاع سوهاج في الفترة من 
ريبية المقامة بمركز النيل لإلعالم والتعليم المشاركة بإلقاء محاضرات في الدورة التد .1

-00نة والتنمية المتكاملة في الفترة من موالتدريب بمحافظة قنا عن "الزراعة اآل
 م " 00/1/0000
المشاركة بإلقاء محاضرات في الدورة التدريبية المقامة بمركز النيل لإلعالم والتعليم  .4

اإلعالم بمحافظة سوهاج عن "تدوير  وزارة –ريب والتابع للهيئة العامة لالستعالمات والتد
 .م  03/0/0004-30المخلفات الزراعية " وذلك في الفترة من 

المشاركة بإلقاء محاضرات في الدورة التدريبية المقامة بمركز النيل لإلعالم والتعليم  .0
وزارة اإلعالم بمحافظة سوهاج عن "حماية  – والتدريب والتابع للهيئة العامة لالستعالمات

 م .0000مارس -34-31األراضي الزراعية من التبوير والتصحر " وذلك في الفترة من 
المشاركة بإلقاء محاضرات في الدورة التدريبية المقامة بمركز تدريب جزيرة شندويل  .9

ن "برنامج الزراعة بمحافظة سوهاج والتابع لإلدارة المركزية للتدريب بوزارة الزراعة ع
 م  .34/30/0009-30العضوية اآلمنة" وذلك في الفترة من 

المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية  .0
(FLDP عن "تدريب المدربين )TOT-  م بقاعة  0/0/0004-1البرنامج الخامس في الفترة من

 عة أسيوط .المؤتمرات بجام
العمل الخاصة بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية ورشة المشاركة في  .0
(FLDP عن "برنامج تنمية مهارات البحث العلمي " في أغسطس )ة كلية الزراعة م بمكتب0004– 

 .جامعة القاهرة
 (FLDPس والقيادات الجامعية )المشاركة بالقاء محاضرات بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري .6

 –بسوهاج  م بمركز تنمية القدرات0004أكتوبر  4-0عن "برنامج أساليب البحث العلمي" في الفترة من 
 .جامعة جنوب الوادي

المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  .30
 10/33/0004-00رنامج التطوير التنظيمي " وذلك في الفترة من عن " ب (FLDP)            الجامعية 

 .جامعة جنوب الوادي –بسوهاج     بمركز تنمية القدرات 
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المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  .33
م 0/4/0000-1الفترة من  الجوانب المالية للجامعات" وذلك عن( عن برنامج "FLDP)   الجامعية 

 .جامعة جنوب الوادي –بسوهاج    بمركز تنمية القدرات 
المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  .30

م بمركز تنمية 03/0/0009-00عن برنامج "تصميم منهج" وذلك في الفترة من   (FLDP)   الجامعية 
 .جامعة جنوب الوادي –   هاج القدرات بسو

المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  .31
مبمركز 1/0/0009-10/4( عن برنامج "تقييم التدريس " وذلك في الفترة من FLDP)     الجامعية 

 .جنوب الواديجامعة  –بسوهاج           تنمية القدرات 
اركة في الدورة التدريبية الخاصة بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات المش   .34

-0( عن برنامج "التدريس باستخدام التكنولوجيا" وذلك في الفترة من FLDP)       الجامعية 
 .جامعة سوهاج –القدرات بسوهاج      م بمركز تنمية 6/33/0000

والخاص بمشروع والخاص بمشروع تنمية قدرات  التصال ""مهارات ا  المشرف التنفيذي برنامج  .30
م بمركز 0/30/0004-9( وذلك في الفترة من FLDFالتدريس والقيادات الجامعية )    أعضاء هيئة 
 .جامعة جنوب الوادي –بسوهاج     تنمية القدرات 

قدرات المشرف التنفيذي لبرنامج "االتجاهات الحديثة في التدريس" والخاص بمشروع تنمية  .39
م 0000نوفمبر  33-0( وذلك في الفترة من FLDFالتدريس والقيادات الجامعية )           أعضاء هيئة 

 .جامعة جنوب الوادي –بسوهاج          بمركز تنمية القدرات 
المشرف التنفيذي لبرنامج "إعداد مشروع بحثي" والخاص بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  .30

م بمركز تنمية القدرات 10/33/0009-00( وذلك في الفترة من FLDPالجامعية )والقيادات    التدريس 
 .جامعة جنوب الوادي    –بسوهاج 

أعضاء هيئة والخاص بمشروع تنمية قدرات  "المعتمدة المشرف التنفيذي لبرنامج "الساعات .30
نمية القدرات م بمركز ت01/30/0009-03( وذلك في الفترة من FLDFالجامعية )  التدريس والقيادات 

 .الوادي  جامعة جنوب  –بسوهاج 
المشرف التنفيذي لبرنامج "اتخاذ القرارات وحل المشكالت " والخاص بمشروع تنمية قدرات  .36

م بمركز 03/30/0009-36( وذلك في الفترة من FLDFالتدريس والقيادات الجامعية )     أعضاء هيئة 
 .جامعة جنوب الوادي –بسوهاج    تنمية القدرات 

المشاركة في ورشة العمل الخاصة "بالمعايير األكاديمية المرجعية لبرنامج األراضي " والتابع للجنة  .00
في األول من  –قاهرة ال –جامعة عين شمس  –بوزارة التعليم العالي .بكلية الزراعة        القطاع الزراعي 

 .م0009مارس 
لتابع للهيئة العامة ة في مركز األعالم االمشاركة بإلقاء محاضرات في الدورة التدريبية المقام .03

 م .0000أبريل  30بسوهاج عن )التوسع في الزراعات العضوية( وذلك في     تلالستعالما
المشاركة في الدورة التدريبية والخاصة بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  .00

م مركز 0000أبريل  04-03الفترة من  والمنعقد في TOT    ( تدريب المدربينFLDF)    الجامعية 
   .جامعة القاهرة   –الدراسات التجارية 

بجامعة سوهاج عن "تكنولوجيا تقويم الطالب واالمتحانات " المشاركة في ورشة العمل المنعقدة  .01
 .م30/0/0030الموافق    في يوم االثنين 

ويم الطالب واالمتحانات المشاركة في الملتقي األول لفريق العمل لمشروعات تطوير نظم تق .04
DSASP م .34/9/0030القاهرة وذلك يوم االثنين الموافق  –أ.د/ حسن حسني جامعة حلوان  بقاعة 

وهاج تحت عنوان المشاركة في ندوة مشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات بجامعة س .00
 .بجامعة سوهاج م9/9/0030الموافق بين الواقع و المأمول" يوم األحد  "التعليم والتعلم

بجامعة سوهاج تحت عنوان  تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحاناتالمشاركة في مؤتمر مشروع  .09
   .م بجامعة سوهاج3/0/0030الموافق واالمتحانات بين المراجعة والتقويم" يوم الخميس  "الطالب
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التنمية في  للمؤتمر المنعقد بجامعة سوهاج تحت عنوان )أفاقالمشاركة في اللجنة المنظمة  .00
 .وهاجم بقاعة المؤتمرات الكبري بجامعة س0/30/0030محافظة سوهاج( يوم الثالثاء الموافق 

 م.10/6/0034حتى 3/6/0034ن ره مالمشاركه فى المنتدى االقتصادى بمحافظه سوهاج فى الفت .00
" في لىفى مؤسسات التعليم العاتقويم الالمشاركة في ورشة العمل المنعقدة بجامعة سوهاج عن "  .06
 .جامعة سوهاج –كلية العلوم  –م بقاعة السيمينار 06/4/0030وافق المألحد يوم ا

جامعة  –ورشة العمل عن تنمية المهارات القيادية بالجامعه بالقاعة الزجاجية  المشاركة في  .10
 م.0030أبريل  04 – 01سوهاج فى الفترة من 
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