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:  الىظائف التي غغلها 

 الى –للفترة مً مهان العمل الىظيفت ث 

مقزر قطم البطدىت وهىذضت الحذائق  1
قطم البطدىت وهىذضت الحذائق   

 حامعت دًالى –مليت الشراعت 

 الى 10/5/2008

5/11/2008  

مقزر قطم علىم التربت واإلاىارد اإلاائيت  2
قطم علىم التربت واإلاىارد اإلاائيت  

 حامعت دًالى –مليت الشراعت 

 الى 15/8/2012

3/3/2013 

رئيظ قطم علىم التربت واإلاىارد اإلاائيت  3
قطم علىم التربت واإلاىارد اإلاائيت  

 حامعت دًالى –مليت الشراعت 

9/5/2013 

ولحذ آلان 

 

:  الجامعاث واإلاعاهذ التي دّرص فيها 

مالحظاث  الى –الفترة مً اإلاعهذ  / ( الهليت –الجامعت  )الجهت ث 

ال جىحذ   1

 

: اإلاقزراث الذراضيت التي قام بخذريطها 

الطىت الذراضيت اإلاادة القطم الهليت الجامعت ث 

 2006/2007مبادئ جزبت البطدىت وهىذضت الحذائق  الشراعت  دًالى   1

 2007/2008مبادئ جزبت الثروة الحيىاهيت  الشراعت  دًالى   2

 2007/2008ري وبشل  البطدىت وهىذضت الحذائق  الشراعت  دًالى   3
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 2010/2011مبادئ جزبت  البطدىت وهىذضت الحذائق  الشراعت  دًالى   4

 2012/2013مطاحت  علىم التربت واإلاىارد اإلاائيت  الشراعت  دًالى   5

 2012/2013مطاحت  البطدىت وهىذضت الحذائق  الشراعت  دًالى   6

 2012/2013مبادئ جزبت  علىم اإلاحاصيل الحقليت  الشراعت  دًالى   7

 

:  اإلاقزراث الذراضيت التي قام بخعىيزها او ضاهم في جعىيزها 

الطىت الذراضيت اإلاادة القطم الهليت الجامعت ث 

ال جىحذ  

 

:  ألاغزاف على الزضائل وألاظاريح 

الطىت الذراضيت عىىان الزضالت او ألاظزوحت  القطم الهليت الجامعت ث 

ال جىحذ  

: اإلاؤجمزاث والىذواث العلميت والىرع التي غارك فيها 

الطىت  ( حضىر –بحث  )هىع اإلاػارلت مهان ألاوعقاد العىىان ث 

1 
اإلاؤجمز ألاول للبحىر 

الشراعيت 

مليت الشراعت 

حامعت دًالى   
ت    2009عضى لجىت جحضيًر

2 
اإلاؤجمز العلمي الثالث لهليت 

الشراعت حامعت ألاهبار  

مليت الشراعت  

حامعت ألاهبار 
 2010مػارلت بحث  
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3 
اإلاؤجمز  الىظني ألاول للبحىر 

الشراعيت  

مليت الشراعت  

حامعت دًالى   
 2011حضىر  

4 
اإلاؤجمز الثاوي للبحىر 

الشراعيت 

مليت الشراعت  

حامعت دًالى   
 2013ضنزجير اإلاؤجمز  

5 

هذوة عً  

اضخعماالث مياه الصزف )

 (الصحي وحماًت البيئت 

مليت الشراعت  

حامعت دًالى  
ت    2013عضى لجىت جحضيًر

6 

هذوة عً  

دور الدطميذ الحيىي في  )

جحطين جحمل الىباث 

 (لالحهاداث 

مليت الشراعت  

حامعت دًالى  
ت    2013عضى لجىت جحضيًر

:  الذوراث التي غارك بها والتي اقامها 

الطىت مهان ألاوعقاد عىىان الذورة ث 

 2006حامعت دًالى  دورة ظزائق الخذريظ   1

 2007حامعت دًالى  دورة الحاضىب   2

 2008حامعت دًالى  دورة صالحيت جذريظ   3

 2008حامعت دًالى  دورة ضالمت اللغت   4

 2013حامعت دًالى  دورة اإلانخبت ألافتراضيت   5

 2013مليت التربيت للعلىم ؤلاوطاهيت دورة عً هظم اإلاعلىماث الجغزافيت  6
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:  اإلاػزوعاث البحثيت في مجال الخخصص لخذمت البيئت واإلاجخمع او جعىيز الخعليم 

الطىت محل اليػز عىىان البحث ث 

1 
اإلاائي إلاحصىل البصل جحذ هظامي ألاضتهالك 

 . الزي بالخىقيغ

( 2) اإلاجلذ  للعلىم الشراعيتدًالىمجلت 

 (2) العذد
2010 

2 

ا    Azotobacterجأزير الخذاخل بين بنتًر

chroococcum واإلاادة العضىيت والطماد 

  . الىتروحيني في همى هباث الذرة الصفزاء

( 8)  اإلاجلذمجلت ألاهبار للعلىم الشراعيت

 (عذد خاص) (4) العذد
2010 

3 
جأزير اإلاادة العضىيت وحغعيت التربت وأضلىب الزي 

 . بالخىقيغ في الخىسيعاث الزظىبيت واإلالحيت

 (8)  اإلاجلذمجلت ألاهبار للعلىم الشراعيت

 (3) العذد
2010 

4 

فتراث الزي بعذ التزهير والطماد الىاًتروحيني جأزير 

 Gossypium) في صفاث همى وحاصل القعً

hirsutum L.) . 

( 2)اإلاجلذ  للعلىم الشراعيتدًالى مجلت 

 (2) العذد
2010 

5 

لمادة )إضافت القصب البري اإلاعحىن جأزير 

في بعض صفاث التربت اإلالحيت وهمى  (عضىيت

 . (محلي)محصىل الػعير صىف 

( 2)اإلاجلذ  للعلىم الشراعيتدًالى مجلت 

 (1) العذد
2010 

6 

جأزير هىع ومطخىي اإلالح اإلاضاف إلى التربت في لفاءة 

ا   وهمى Azotobacter chroococcumبنتًر

 . محصىل الذرة الصفزاء

 مجلت حامعت جنزيذ للعلىم الشراعيت

 (3) العذد (11) اإلاجلذ
2011 

7 

ألاضمذة العضىيت والخغعيت في الخىسيعاث جأزير 

اإلالحيت في التربت جحذ هظام الزي بالخىقيغ 

 . الىاقص للبعاظا

( 4) اإلاجلذ للعلىم الشراعيتدًالى مجلت 

 (1) العذد
2012 
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8 

ألاضمذة العضىيت والخغعيت في الخىسيعاث جأزير 

 في التربت جحذ هظام الزي بالخىقيغ الزظىبيت

 . الىاقص للبعاظا

( 4) اإلاجلذ للعلىم الشراعيتدًالى مجلت 

 (1) العذد
2012 

9 

أزز فتراث الزي بعذ التزهير  والطماد الىاًتروحيني 

في الحاصل ومنىهاجه إلاحصىل القعً  

Gossypium hirsutum L. . 

 مجلت حامعت جنزيذ للعلىم الشراعيت

 (1) العذد (13) اإلاجلذ
2013 

10 
جأزير الطماد البىجاس ي والزي الىاقص واإلاادة 

  .العضىيت على قابليت جحمل القعً للجفاف

( 6) اإلاجلذ للعلىم الشراعيتدًالى مجلت 

 (1)العذد
2014 

 

: التي قام باليػز فيها  (impact factor)اإلاجالث العاإلايت ومجالث 

عىىان البحث الذولت اضم اإلاجلت ث 

العذد 

الذي وػز 

فيه 

الطىت 

1 

Bulletin  

UASVM 

Agricultural 

روماهيا  

Impact of tillage method and 

plastic mulch on soil physical 

properties on relationship of 

tomato growth  (Lycopersicon 

esculentum) 

 2013ميػىر  

2 

International 

Journal of 

Agricultural 

Science and 

Research 

(IJASR) 

الهىذ 

quality  effect of organic fertilizers 

on some soil properties, growth and 

yield of garlic (Allium sativum L.) 

 

Vol. 3 

Issue 5  

25-32 

2013 
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3 

Journal of 

Genetic and 

Environmental 

Resources 

Conservation 

الطىيذ  

Effect of magnetized irrigation 

water spraying using biofertilizers 

EM1 on growth and yields maize  ( 

Zea mays L.)                    

 

2 (1) : 

10‐15 
2014 

 : (اإلاحليت والذوليت  )عضىيت الهيئاث العلميت 

 جأريخ ألاهدطاب  دوليت  / محليت اضم الهيئت  ث  
ً
مالحظاث  اهتهاء العضىيت  / ما سال عضىا

1 

هقابت 

اإلاهىذضين 

الشراعيين 

  2002محليت 
ً
 ما سال عضىا

 

 : (لخب غنز / حىائش او غهاداث جقذًزيت )ابذاعاث او وػاظاث حصل فيها على 

ث 
هىع ألابذاع او 

اليػاط 

 )ما حصل عليه 

غهادة / حائشة 

 (لخب غنز / جقذًزيت 

الجهت اإلااهحت 

عىىان 

اليػاط او 

ألابذاع 

الطىت 

قيذ ألاهجاس  بزاءة اختراع  1

الجهاس اإلازلشي 

للخقييظ والطيعزة 

الىىعيت  

 2013حهاس جقعير اإلااء 

عميذ مليت الشراعت  غنز وجقذًز   حطً ألاداء الىظيفي   2
وػاظاث 

وظيفيت  
2008 

ت   3 رئيظ حامعت دًالى غنز وجقذًز  عضى لجىت جحضيًر
عضى لجىت 

ت   جحضيًر
2009 
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4 

اهذاء حهاس مغىعت الى 

مليت التربيت للعلىم 

الصزفت   

غنز وجقذًز  
عميذ مليت التربيت 

للعلىم الصزفت  

اهذاء حهاس 

مغىعت  
2009 

عميذ مليت الشراعت  غنز وجقذًز   حطً ألاداء الىظيفي   5
وػاظاث 

وظيفيت  
2010 

عميذ مليت الشراعت  غنز وجقذًز   حطً ألاداء الىظيفي   6
وػاظاث 

وظيفيت  
2011 

عميذ مليت الشراعت  غنز وجقذًز   حطً ألاداء الىظيفي   7
وػاظاث 

وظيفيت  
2012 

عميذ مليت الشراعت  غنز وجقذًز   حطً ألاداء الىظيفي   8
وػاظاث 

وظيفيت  
2012 

عميذ مليت الشراعت  غنز وجقذًز   حطً ألاداء الىظيفي   9
وػاظاث 

وظيفيت  
2012 

عميذ مليت الشراعت  غنز وجقذًز   حطً ألاداء الىظيفي   10
وػاظاث 

وظيفيت  
2012 

رئيظ حامعت دًالى غنز وجقذًز  مػارلت في هذوة علميت  11
مػارلت في هذوة 

علميت 
2013 

ت   12 رئيظ حامعت دًالى غنز وجقذًز  عضى لجىت جحضيًر
عضى لجىت 

ت   جحضيًر
2013  

عميذ مليت العلىم غهادة جقذًزيت  مػارلت في هذوة علميت  14
مػارلت في هذوة 

علميت 
2013 

ت   15 عميذ مليت الشراعت غهادة جقذًزيت  عضى لجىت جحضيًر
عضى لجىت 

ت   جحضيًر
2013  
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:  الخأليف والترحمت 

غير مىهجيت  / مىهجيت عذد العبعاث  ضىت اليػز  اضم دار اليػز عىىان النخاب  ث 

ال جىحذ  

:  اللغاث التي ًجيذها 

 اللغت العزبيت  -1

ت -2  اللغت ألاههليًز

:  مطاهماث في خذمت اإلاجخمع 

اعذاد دراضت عً ظاهزة الخصحز في محافظت دًالى بالخعاون مع مذًزيت بيئت محافظت دًالى  

:  وػاظاث أخزي 


