
 جامعة سوهاج
 كليـة الزراعـة
  قسم البسلتين

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

Horticulture Department 

 

 1 

 السيرة الذاتية الخاصة  

 هللا على الرحمن عبيد الدكتور/ حازم عبداألستاذ  بالسيد

 األستاذ 

 قسم البساتين )خضر( ب

 جامعة سوهاج - الزراعة ةكلي

 لبيانات الشخصيةا

 هللا على الرحمن عبيد حازم عبد االسم كاملا 

 مصر  –م سوهاج 14/09/1969 تاريخ ومكان الميلد

 يمصر الجنسية

 ذكر النوع

 اطفال 4متزوج ويعول   الحالة االجتماعية

 A07361978 رقم جواز السفر

 26909142600737 رقم بطاقة الرقم القومى

 استاذ  الوظيفة الحالية

 البساتين القسم

 خضر -بساتين  المجال العام

 تقنية حيوية(  –تربية  –فسيولوجي  –خضر )انتاج  مجال التخصص

 مصر - 82786سوهاج  –جامعة سوهاج –كلية الزراعة  –قسم البساتين  عنوان العمل

        drhazemaoa@yahoo.com, drhazemaoa@gmail.com and drhazemaoa@hotmail.com  البريد اإللكتروني

 ليفونرقم الت
 منزل 0020932308191

  , محمول  00201062225192

 0020934605745او  0020932287558 رقم الفاكس

 والوظيفي: العلمي التدرج
 : ةمؤهلت العلميال -1

 ةالشرف من كلي ةم بتقدير عام ممتاز مع مرتب1991خضر( دور يونيو  –)بساتين  ةالعلوم الزراعي فيالبكالوريوس  ةدرج 1

 مصر –اسيوط  ةجامع – ةعالزرا
 –اسايوط  ةجامعا – ةالزراعا ةم مان كليا21/04/1996خضر( بتااري   –)بساتين  ةالعلوم الزراعي فيالماجستير  ةدرج 2

 .مصر

 تأثير التربية الداخلية والخارجية على محصول فاصوليا المنج موضوع الرسالة:
Effect of Inbreeding and Outbreeding on Mungbean Crop (Vigna radiata L.) 

همبولدت  ةجامع – ةالزراع ةم من كلي10/06/2003خضر( بتاري   –)بساتين  ةالعلوم الزراعي في ةالفلسف دكتوراه ةدرج 3

 المانيا –
 الكربون في ثمرة الطماطم  وتقسيم فهم توزيع موضوع الرسالة:

Understanding of Carbon Partitioning in Tomato Fruit  

 :الوظيفيتدرج ال -2
 م.1996/ 04/06حتى  م30/09/1991من  ا  جامعة أسيوط اعتبار -كلية الزراعة -معيد بقسم البساتين )خضر( 1
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 .م31/01/1997حتى  م05/06/1996 ا من  جامعة أسيوط اعتبار -كلية الزراعة -مدرس مساعد بقسم البساتين )خضر( 2

 اعتبااارا  ماانبعااد نقلااي اليهااا  الااواديجامعااة جنااو   -راعااة بسااوهاجكليااة الز -ماادرس مساااعد بقساام البساااتين )خضاار( 3

 .م1999/ 06/05حتى  م01/02/1997

 ,Golm) النبةةات فةةي وزراعةةة األنسةةجة والهندسةةة الوراةيةةة للتقنيةةة الحيويةةة Max Planckطالااد دكتااوراه بمعهااد  4

Potsdam, Germany)  م29/07/2003م حتى 1999/ 07/05اعتبارا  من. 

حتااى  م30/07/2003ماان  ا  اعتبااار الااوادي جامعااة جنااو   -كليااة الزراعااة بسااوهاج -قساام البساااتين )خضاار(ماادرس ب 5

 .م31/07/2006

حتااى  م01/08/2006ماان  ا  جامعااة سااوهاج بعااد اسااتقبلها اعتبااار -كليااة الزراعااة  -ماادرس بقساام البساااتين )خضاار( 6

 .م26/09/2008

 .م29/09/2013حتى  م27/09/2008من  ا  اعتبار سوهاج ةجامع – ةراعالز ةبقسم البساتين )خضر( بكلي ستاذ مساعدأ 7

 .حتى تاريخي م30/09/2013من  ا  اعتبار سوهاج ةجامع – ةالزراع ةبقسم البساتين )خضر( بكليأستاذ  8

 الوظائف األدارية

 م.11/9/2017حتى  –م 10/10/2015من اعتبارا  جامعة سوهاج - كلية الزراعةب - لشئون التعليم والطب  وكيل الكلية 1

 حتى تاريخة 12/9/2017مصر اعتبارا من  –سوهاج  –جامعة سوهاج  –قائم بعمل عميد كلية الحقوق  2

 المهام العلمية بالخارج:
مااك   بمعهادم( 2003-1999االتحادياة خابل ) ألمانياامنحة ممولة من الحكومة المصرية لدراسة الدكتوراه فاي جمهورياة  1

 (Max Planck Institute for Molecular Plant Physiology, Golm, Potsdam, Germany)ببنك 

بقسم  م15/07/2007 -15/04بالواليات المتحدة أألمريكية من  ديفيزمهمة علمية " الشراكة واالنتماء" بجامعة كاليفورنيا  2

 (Plant Science Department, University of California Davis, California)  علوم النبات جامعة كاليفورنيا 

 األنشطة:
 أألنشطة أإلنشائية: -1

 المزرعة البحثية للكلية بحي الكوثر إنشاء وتأسي   1

 مزرعة الخضر البحثية بكلية الزراعة جامعة سوهاج وتأسي  إنشاء 2

 إنشاء وتأسي  وتجهيز الصوبات الزراعية بالكلية 3

 ابحاث قسم البساتين إنشاء وتأسي  وتجهيز معامل 4

 مزرعة الجامعة بالكواملإنشاء وتأسي   5

 إنشاء وتأسي  وتجهيز الصوبات الزراعية بمزرعة الجامعة بالكوامل 6

 األنشطة العلمية: -2
 م.2012 -م 1997من عام  مشرف علمي على مزرعة الخضر بالكلية 1

 م.2012  -م 2003ن عام بالكوامل م ةالجامع ةعلى مزرع علميمشرف عام ومستشار  2

 وحتى تاريخي -م 2008جامعة سوهاج اعتبارا  من عام  -مدر  بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدري  3

 - -م 2009البحثي وهو احاد المعامال البحثياة المركزياة بالكلياة مان عاام  البيوتكنولوجيمشرف علمي وادارى على معمل  4

 م. 2012

 م.2012 –م 2009جامعة سوهاج من عام  –وحدة انتاج التقاوي بكلية الزراعة مشرف علمي وادارى على  5

 األنشطة التعليمية: -3
 مصر  – جامعة سوهاج  –التالية بكلية الزراعة  الدراسية اوالا: تدريس المقررات

 -مقررات مرحلة البكالوريوس: -1
 الرقم

 الكودي

 اسم

 المقرر

 عدد الساعات األسبوعية الفرقة

 عدد الوحدات تطبيقات محاضرة
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 3 2 2 الثانية اساسيات البساتين -

 3 2 2 الرابعة إنتاج خضر -

 2 4 - الثانية تدريد ميداني زراعي عام -

 2 4 - الثالثة تدريد ميداني زراعي تخصصي -

 قة الذكربالمقررات الدراسية السابوالخاصة  كليةالاإلشراف على الدروس العملية بكما يقوم سيادتي ب

  -مقررات الدراسات العليا: -2

 :البحثيمقررات دراسية تخصصية تكميلية تؤهل للتسجيل لدرجة الماجستير  -أ

 الرقم

 الكودي 

 اسم

 المقرر 

 عدد الساعات المعتمدة

 عدد الوحدات تطبيقات  محاضرة

 3 2 2 تربية خضر -

 3 2 2 فسيولوجيا خضر -

 3 2 2 إنتاج بذور الخضر -

 3 2 2 معامبت ما بعد الحصاد في محاصيل الخضر -

 3 2 2 التقنية الحيوية في محاصيل الخضر -

 مقررات دراسية تخصصية لطلب الدراسات العليا )الماجستير البحثي, والدكتوراه( -ب
 الرقم

 الكودي 

 اسم 

 المقرر

 عدد الساعات المعتمدة

 الوحدات تطبيقات محاضرة

 3 2 2 اصةدراسات خ 504301

 3 2 2 تربية خضر خاص 504302

 3 2 2 تكنولوجيا انتاج الخضر 504303

 3 2 2 دراسات خاصة متقدمة 504304

 3 2 2 فسيولوجيا خضر متقدم  504305

 3 2 2 تربية خضر متقدم  504306

 3 2 2 الهرمونات وانتاج محاصيل الخضر 504307

 3 2 2 طرق البحث والمناقشات 504308

 3 2 2 العلميطرق اعداد وكتابة البحث  504309

 3 2 2 مجال البساتين في األلياستخدام الحاسد  504310

 3 2 2 مجال الخضر فيالنباتية  استخدام زراعة االنسجة 504311

 3 2 2 محاصيل الخضر فياالزهار  504312

 3 2 2 متقدم -وتخزين الخضرتداول  504313

 3 2 2 الصحراوية األراضي فيانتاج محاصيل الخضر  504314

 3 2 2 الصفات التصديرية لمحاصيل الخضر 504315

 3 2 2 انتاج الخضر بدون تربة 504316

 3 2 2 الخضر الورقية 504317

 3 2 2 الخضر فيوحفظ االصول الوراثية  النباتياالكثار  504318

 3 2 2 الخضر خضرية التكاثر 504319

 3 2 2 انتاج بذور الخضر 504320

 3 2 2 طرق انتاج الخضر المحمية 504321

 3 2 2 مشاتل محاصيل الخضر  504322



 جامعة سوهاج
 كليـة الزراعـة
  قسم البسلتين

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

Horticulture Department 

 

 4 

 3 2 2 ميكنة زراعة االنسجة النباتية 504323

 3 2 2 محاصيل الخضر غير التقليدية انتاج 504324

 3 2 2 محاصيل الخضر في والحيوية الزراعة العضوية 504325

االعوام  االعارة فى المملكة العربية السعودية خبل -جامعة القصيم  -لية الزراعة والطد البيطري تدري  المقررات التالية بكثانيا : 

 ) م2013/2014م، 2012/2013الدراسية  )

 الرقم

 الكودي 

 اسم

 المقرر 

 عدد الساعات المعتمدة

 عدد الوحدات تطبيقات  محاضرة

نبق 373  3 2 2 انتاج محاصيل الخضر 

نبق 453  2 2 1 ة المحميةالزراع 

نبق 222  3 2 2 انتاج محاصيل التصنيع 

نبق 493  2 4 - (1تدريد عملي ) 

نبق 492   2 4 - بحث ومناقشات 

 الخبرة في العمل:
 خبرة عملية في مجال زراعة األنسجة 1

 خبرة عملية في مجاالت الهندسة الوراثية ونقل الجينات 2

 مية ببستيكيةخبرة عملية في مجاالت الزراعة المح 3

 أألنشطة التنموية واإلرشادية: -4

 م(2012-2003: 1999 – 1997) برامج التنمية المحلية بمحافظة سوهاج المشاركة في 1

 م1999 -1997عام  الفترة من فيبرنامج شروق طوال مدة  مدرس مساعد  المشاركة في 2

 -2003 مان عاامبمحافظاة ساوهاج  ودار السابم البليناا لمركازيبرناامج شاروق  فاي العلمايلمنسا  لمسااعد المشااركة ك 3

 .م2005

المشاركة  في القاء محاضرات عديدة  في مجال تحسين وتربية محاصيل الخضر في محافظات الوجي القبلي تحت إشراف  4

 .م 2008 -2005مركز تدريد سوهاج في الفترة من عام  –االدارة المركزية للتدريد بوزارة الزراعة 

من عام  اركة  في القاء محاضرات عديدة عن عيش الغرا  والزراعة األمنة والتحميل في مركز إعبم طهطا وسوهاجالمش 5

 م2008 -2006

م  بسوها ج ومركز إعبم قنا مان عاام المشاركة  في القاء محاضرات عديدة عن البطاط  والبصل في مركز النيل لإلعب 6

 م.2006 – 2004

 – 2006من عام  جامعة سوهاج –كثار أصناف محاصيل الخضر بوحدة إنتاج التقاوي بكلية الزراعة األشرف على عملية إ 7

 م.2012

المشاركة  في البرامج اإلرشادية بالتلفزيون المصري القناة الثامنة في برامج )المساابقة الزراعياة، الزراعاة فاي الجناو ،  8

 م.2012 – 2004من عام  الجديد في الزراعة(

بالتعاون مع مركز بحوث الخضر حيث اني كاان مان ضامن اعضااء الفريا  التنفياذي  MUCIAمشروع الـ  ركة  فيالمشا 9

 م.2007 – 2005من عام  للمشروع

المشاركة  في مشروع األسر األولى بالرعاية ضمن مشاريع وزارة التضامن االجتماعي وبالتعاون مع جامعة سوهاج في  10

م  حيث اني كان المشرف العام على جمع البيانات بمراكز محافظة سوهاج الجنوبية 2008و ماي11 -فبراير 11الفترة من 

 البلينا( –جرجا  –)المنشاه 

وحدة التدريد واإلرشااد بالكلياة ومان خابل مجال إنتاج الخضر من خبل  فيتدريد المرشدين الزراعيين  المشاركة  في 11

 م.2008 – 2005الزراعة من عام  للتدريد واإلرشاد بوزارةاالدارة المركزية 

 فااي اعااوامماان خاابل االدارة المركزيااة للتاادريد بااوازرة الزراعااة  فااي مجااال انتاااج الخضاار ةللاادورات التدريبياا ماادر  12

 م.2007/2008&  م2006/2007
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من عام  د بالكليةالزراعات المحمية من خبل وحدة التدريد واالرشا فيرفع كفاءة الخريجين  في ةللدورات التدريبي مدر  13

 حتى تاريخي. 2015، م2012 – 2008

تحات  شابا  الخاريجين أراضيبمشروع مبارك لتنمية وخدمة  والندوات للمنتفعين ةمدر  ومحاضر في الدورات التدريبي 14

 م.2010 – 2007من عام  بم بمحافظة سوهاجللتدريد والتنمية بمشروع دار الساشراف اإلدارة العامة 

 – 2003مان عاام  ة والقيام بالزياارات الميدانياة لحقاول الفبحاين وحال المشااكل المتعلقاة بهام علاى ار  الواقاعالمشارك 15

 حتى األن. -2015، م2012

 :والمكتبة لاألنشطة الطلبية واعمال الكونترو
 لى النحو التالي:ساهم  سيادتي في إنجاح األنشطة الطببية وصندوق التكافل االجتماعي وانتخابات اتحاد الطب  ع

 م2004 /2003رائد أسرة السندباد بالكلية للعام الدراسي  1

 م2006/2007م، 2005/2006م، 2005/ 2004م، 2004/ 2003رائد اللجنة الرياضية بالكلية للعام الدراسي  2

 بجامعة االسكندرية م2004 ابريل 14 -9المشاركة  في فعاليات الدورة الزراعية الرابعة والثبثون في الفترة من  3
 سوهاجبجامعة  م2007مارس  20 -17والثبثون في الفترة من خامسةالمشاركة  في فعاليات الدورة الزراعية ال 4

 الفيومبجامعة  م2008مارس  6 -2والثبثون في الفترة من سادسةالمشاركة  في فعاليات الدورة الزراعية ال 5
 اسيوطبجامعة  م2009فبراير  4 -1والثبثون في الفترة من  سابعةعية الالمشاركة  في فعاليات الدورة الزرا 6

 م بجامعة الزقازي 2010مارس  8 -5المشاركة  في فعاليات الدورة الزراعية الثامنة والثبثون في الفترة من  7
 م2006 /2005عضو مجل  إدارة صندوق التكافل االجتماعي بالكلية للعام الدراسي  8

 م2008 /2007م، 2007/ 2006جنة الرياضية لنشاط الطب  بالمدن الجامعية للعام الدراسي رائد الل 9
 م2012م وحتى عام 2003األشراف على انتخابات اتحاد الطب  بالكلية من عام  10

 م2006 /2005للعام الدراسي  في اإلشراف على الرحبت العلمية لطب  الفرقة الرابعةالمشاركة   11
 2004من عاام  في اإلشراف على الزيارات الميدانية للمزارع والمصانع لطب  الفرقة الثانية والثالثة والرابعةركة  المشا 12

 م2012وحتى عام 

 م2012م وحتى عام 2003من عام  للفرق الكلية المختلفة كعضو ورئي  كونترو لفي أعمال الكونتروالمشاركة   13
مراجع العلمية في التخصص من دور النشر المختلفة والمعر  الدولي للكتاا  والاذى يقاام في اختيار الكتد والالمشاركة   14

 م2012وحتى عام  2004من عام  سنويا  بأر  المعار  بمدينة نصر

 م.2011/2012م، 2010/2011 ،م2009/2010جامعة سوهاج للعام الجامعي  –مستشار اتحاد كلية الزراعة  15

 م.2011/2012م، 2010/2011، م2009/2010جامعة سوهاج للعام الجامعي  –بكلية الزراعة  منس  األنشطة الطببية 16

 م2011/2012م، 2010/2011بجامعة سوهاج للعام الجامعي  -عضو اللجنة العليا لألنشطة الطببية بالمدن الجامعية  17

 م2007/2008ى م وحت2003/2004 عضو لجنة شئون التعليم والطب  بالكلية للعام الجامعي 18

 م2011/2012م، 2010/2011عضو لجنة المختبرات والمعامل بالكلية للعام الجامعي  19

  2016/2017، 2015/2016 لجامعىيم والطب  بالكلية للعام ارئي  لجنة شؤون التعل 20

 2016/2017، 2015/2016عضو لجنة شؤون التعليم والطب  بالجامعة للعام الجامعي  21

 2017/2018 لجامعىللعام ا جامعة سوهاج  –الحقوق  يم والطب  بكليةلجنة شؤون التعلرئي   22

 2017/2018 لجامعىللعام ا جامعة سوهاج  –الحقوق  بكلية الدراسات العليا والبحوثرئي  لجنة شؤون  23

 2017/2018 لجامعىللعام ا جامعة سوهاج  –الحقوق  بكلية البيئة وخدمة المجتمعلجنة رئي   24

 2017/2018 لجامعىللعام ا جامعة سوهاج  –الحقوق  بكلية العبقات الثقافيةلجنة رئي   25
 2017/2018 لجامعىللعام ا جامعة سوهاج  –الحقوق  بكلية المكتباتلجنة رئي   26
 2017/2018للعام الجامعي  سوهاج جامعة –عن كلية الحقوق عضو لجنة شؤون التعليم والطب   27
 2017/2018للعام الجامعي  سوهاج جامعة – الدراسات العليا والبحوث عن كلية الحقوقو لجنة عض 28
 2017/2018للعام الجامعي  سوهاج جامعة – عن كلية الحقوق العبقات الثقافيةعضو لجنة  29
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 2017/2018للعام الجامعي  سوهاج جامعة – عن كلية الحقوق المكتباتعضو لجنة  30
 2017/2018للعام الجامعي  سوهاج جامعة – عن كلية الحقوق البيئة وخدمة المجتمععضو لجنة  31
 2017/2018للعام الجامعي  عضو مجل  جامعة سوهاج عن كلية الحقوق 32

 2017/2018عضو مركز الكتا  الجامعى عن كلية الحقوق للعام الجامعى  33

 2017/2018للعام الجامعى  عضو لجنة قطاع الدراسات القانونية عن كلية الحقوق 34

 بجامعة القصيم اإلعارةاللجان المشارك بها خلل 

 هـ1433/1434كلية الزراعة والطد البيطري للعام الجامعي  –عضو لجنة المبتعثين بقسم إنتاج النبات ووقايتي  1

، هـ1433/1434ري للعام الجامعي كلية الزراعة والطد البيط –عضو لجنة االعتماد والجودة بقسم إنتاج النبات ووقايتي  2

 هـ.1434/1435

، هاـ1433/1434كلية الزراعة والطد البيطري للعام الجامعي  –عضو لجنة الخطط الدراسية بقسم إنتاج النبات ووقايتي  3

 هـ.1434/1435

والطاد البيطاري للعاام  كلياة الزراعاة –عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي لطب  المستوى الثاني بقسم إنتاج النباات ووقايتاي  4

 هـ.1434/1435، هـ1433/1434الجامعي 

عضاااو لجناااة أخبقياااات ومخااااطر األبحااااث الزراعياااة والبيطرياااة بكلياااة الزراعاااة والطاااد البيطاااري للعاااام الجاااامعي  5

 هـ.1434/1435، هـ1433/1434

 األنشطة المتعلقة بالجودة:
بكلية الزراعة بسوهاج حيث اني كان من ضمن اعضاء الفري   QAAPمشروع توكيد الجودة واالعتماد الـ  المشاركة  في 1

 م2008 – 2006من عام اإلداري المشكل ومدير وحدة الجودة بالكلية 

م ضامن برناامج تحساين 2005مشروع المدرسة الفعالة )مدرسي طارق بن زياد اإلعدادياة( بساوهاج عاام  فيالمشاركة   2

 بيوور/االتحاد األليم بالتعاون مع البنك الدوليالتعليم والتابع لوزارة التربية والتع

جامعة سوهاج حيث اني مان ضامن اعضااء الفريا   -بكليي الزراعة  CIQAPمشروع التطوير المستمر الـ  المشاركة  في 3

 م2012سبتمبر  13 –م 2009يوليو  1التنفيذي للمشروع اعتبارا  من 

 وحتى تاريخي -م 2008جامعة سوهاج اعتبارا  من عام  -مدر  بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدري  4

 ، مثل: جامعة سوهاج -بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدري مشاركة كمدر  في العديد من الدورات التدريبية ال 5

 (،2008أغسط ،  25-23(، )2011فبراير ،  23-21) (، 2011أكتوبر،  31-29)في الفترة من الفعال العر   -أ 

 (.2008أبريل  10-08(، ) 2008يونيو  26-24 (، )2008 يوليو 15-17)

- 15( ،)2010يونيو  28 – 26م(، )2012فبراير  23 – 21م(، )2012مايو،  21-19)النشر العلمي في الفترة من  - 

 م(.2009اغسط   17

 11 – 9م(، )2009نوفمبر  5 – 3م(، )2010، ديسمبر 23-21)معايير الجودة في العملية التدريسية في الفترة من  -ج

 م(.2009يونيو 

ابريل  12 – 10م(، )2012يناير  23 – 21م(، )2012، يونيو 25-23)في الفترة من  أخبقيات البحث العلمي -د

 م(، 2011

 م(2008نوفمبر  17 – 15م(، )2010ابريل  21 – 19ادارة الفري  البحثي في الفترة من ) -هـ

 م وحتى تاريخي2012سبتمبر  1  بداية من قبل الجامعي( )التعليم الجودة واالعتماد ضمانالهيئة القومية ل في مراجع 6

من  اني من ضمن امعة القصيم، حيث ج  -ماد بكلية الزراعة والطد البيطرىالمشاركة في مشروع ضمان الجودة واالعت 7

 م.2013يناير  15الفري  اإلداري المشكل بداية من بين أعضاء 

بالجلسة رقم  حصول الكلية على األعتماد األكاديمى من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتماد فيالمشاركة  8

 م 19/6/2017تاري  ( ب167)

 :األنشطة والخبرات األخرى
اف العلماي خبرة عالية في إدارة المزارع البحثية واالنتاجية حيث كلف سيادتي من قبل عميد الكلية ورئي  الجامعة باألشر 1

 على مزرعة الكلية بالكوثر ومزرعة الجامعة بالكوامل
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 خبرة عالية في مجال بحوث الخضر وإنتاج التقاوي عالية الجودة 2

 خبرة عالية في مجال إنتاج الخضر تحت األنفاق وتحت الصو  الببستيكية 3

االمرا  الفطرياة  –ومة الحشرات واالكاروسات خبرة عالية في مجال مقاومة اآلفات واالمرا  الزراعية المختلفة )مقا 4

 والنيماتودا وامرا  اعفان الجذور( ةوالبكتيري

 خبرة عالية في مجال الزراعات العضوية والحيوية المختلفة 5

 خبرة عالية في مجال االحصاء الزراعي حيث يقوم سيادتي بتصميم وتحليل التجار  الزراعية احصائيا   6

الغمار(  –الار   –ال إنتاج الخضر في األراضي المستصلحة وفى مجال انظمة الري المختلفة )التنقيط خبرة عالية في مج 7

 حيث ان مزارع الكلية والجامعة بسوهاج في منطقة الكوثر والكوامل أراضي مستصلحة بها كل هذه االنظمة من الري

 العالمية ICDLدتي على شهادة خبرة عالية في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات حيث حصل سيا 8

 الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات
حضور دورة كيفية تسجيل براءة اختراع بمقر مركز بحوث تنمية اقليم جنو  الصعيد بجزيرة قرامان بمحافظة سوهاج في  1

 م.2004يوليو  14-3الفترة من 

 م.2006مارس  30 -28معة جنو  الوادي في الفترة من جا –حضور المؤتمر العلمي الدولي الثاني للبيئة بقنا  2

3 

 

 ICTP.حضور دورات عديدة في الحاسد األلي من خبل مشروع 

 .(echnology)Tnformation Iتكنولوجيا المعلومات  دورة -

 .("Windows "Operating Systems)دورة انظمة التشغيل  -

 دورة البرامج المكتبية وتشمل:  -

 (Word).برنامج الكتابة  -1

 (Excel).برنامج الجداول  -2

 (Power Point).برنامج العر   -3

 ("Data Base "Access).برنامج قواعد البيانات   -4

 . (Internet Work)دورة األنترنت  -

  .("Maintenance "Entertainment)دورة الصيانة  -

 دورة البرامج المتقدمة وتشمل: -

  (SPSS).برنامج التحليل اإلحصائي  .1

  (Adobe Photoshop).برنامج الصور  .2

 وجامعة سوهاج. حضور العديد من دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدري  والقيادات بجامعة جنو  الوادي 4

 م.2004ديسمبر  13-11دورة المهارات االدارية في الفترة من  -

 م.2005مايو   5-3دورة اخبقيات وآدا  المهنة في الفترة من  -

 م.2005يوليو 12-9  في الفترة من دورة موضوعات مختارة في التدري -

 م.2006مارس   21-19دورة إدارة البحث العلمي في الفترة من  -

 م.2006مايو  22-21دورة تصميم منهج في الفترة من  -

 م.2006مايو   31-30دورة الساعات المعتمدة في الفترة من  -

 م.2006اكتوبر   3-1دورة استخدام التكنولوجيا في التدري  في الفترة من  -

 م.2006ديسمبر  25-23دوره كتابة البحوث ونشرها دوليا  في الفترة من  -

 م.2007فبراير  19 -17دورة إعداد مشروع بحثى في الفترة من  -

(  MUCIAحضور دورة تدريبية في تنمية أساليد التدري  والمنااهج ألعضااء هيئاة التادري  مان خابل مشاروع الـاـ )  5

 .م2004يوليو  21-17لفترة من في ا والتي تم عقدها باإلسكندرية

النبات من خبل معهد بحاوث الهندساة الوراثياة الزراعياة  في الوراثيزراعة األنسجة والتحول  في تدريبية دورةحضور  6

(AGERI وذلك )م2004ديسمبر  8إلى نوفمبر  27الفترة من  في. 

بمقر جامعة جنو   2005/2006لعام األكاديمي حضور دورة تدريبية خاصة ببرنامج فولبرايت ألعضاء هيئة التدري  ل 7

 م.2004مايو  21الوادي بقنا في 
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والتي عقدت بمركز التدريد بجامعة جنو   Tempusحضور دورة تدريبية خاصة بمشروعات تطوير التعليم وبرامج الــ  8

 م.2004سبتمبر  25الوادي بقنا في 

ماايو  17الوالياات المتحادة األمريكياة فاي  –كاليفورنياا  -ديفيازفورنيا حضور دورة األمان الكيماوي المعملي بجامعة كالي 9

 م. 2007

مايو  24الواليات المتحدة األمريكية في  –كاليفورنيا  -ديفيزحضور ندوة عن األمان الفيزيائي )اإلشعاع( بجامعة كاليفورنيا  10

 م. 2007

يدانياة وكيفياة إعاداد الخطاة التنفيذياة بمقار مركاز ضامان الجاودة حضور البرنامج التدريبي عن كيفية األعاداد للزياارة الم 11

 م 2008فبراير  9جامعة عين شم  في  –والتأهيل لبعتماد 

حضور الدورة التمهيدية العتماد المدربين في اطار التأهيل واالعتماد الدولي للمدربين والذى يقوم بي مشروع تنمية قدرات  12

 م.2008مارس  6 -2جامعة القاهرة في الفترة من  –ر العيني هيئة التدري  والقيادات بالقص

 15 -13ساوريا فاي الفتارة مان  -حلاد  -جامعاة حلاد -حضور المؤتمر الدولي األول في العلوم الزراعية بكلياة الزراعاة 13

 م.2008أكتوبر 

 م2009يوليو  28نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي في  فيورشة عمل حضور  14

 م.2009سبتمبر  12التخطيط االستراتيجي وكيفية كتابة خطة استراتيجية في  فيشة عمل ورحضور  15

 .م2009سبتمبر  26 -21الصين في الفترة من  -حضور المؤتمر الدولي الرابع للقرعيات بمدينة شنغاهاى 16

مصر في الفترة من  -القاهرة -ي للبحوثحضور المؤتمر الدولي الثالث للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بالمركز القوم 17

 م.2009نوفمبر  5 -3

 م2009نوفمبر  14أهم المشاكل التي تواجي البحث العلمي في  فيورشة عمل حضور  18

 م2009نوفمبر  23عر  ومناقشة الئحة الدراسات العليا ونظام الساعات المعتمدة في  فيورشة عمل حضور  19

 م.2009ديسمبر  28البحث العلمي وربطي بالمجتمع الخارجي في معوقات  فيورشة عمل حضور  20

 م2010يناير  5مناقشة معايير برنامج اإلنتاج الزراعي العام بتاري   فيورشة عمل حضور  21

 م.2010يناير  9مناقشة مشاكل ومعوقات البحث العلمي وربطة بالمجتمع الخارجي في  فيورشة عمل حضور  22

 م.2010يناير  20وواجبات الهيكل التنظيمي في  تالتعريف بمسؤوليا يفورشة عمل حضور  23

دور الكلية في المشاركة المجتمعية وتقديم االستشارات العلمية والخدمية في جميع التخصصات في  فيورشة عمل حضور  24

 م.2010مارس  27

ت المتعلقة بقضايا التعليم والاتعلم فاي المرحلاة مساهمة المجال  الرسمية المختلفة في اتخاذ القرارا فيورشة عمل حضور  25

 م.2010ابريل  3الجامعية األولى في 

مساهمة المجال  الرسمية المختلفة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقضاايا التعلايم والاتعلم فاي مرحلاة  فيورشة عمل حضور  26

 م.2010ابريل  10الدراسات العليا في 

 م.2010مايو  8 فيلباحثين بجامعة سوهاج المؤتمر األول لشبا  احضور  27

 م.2010مايو  17تطاب  مصفوفة النتائج التعليمية المستهدفة مع أهداف البرنامج التعليمي في  فيورشة عمل حضور  28

 م.2010سبتمبر  20نشر ثقافة قبول التغير والتطوير في  فيورشة عمل حضور  29

مناقشااة نتاائج ومقااررات برنااامج اإلنتاااج الزراعااة العاام ومقااررات باارامج الماجسااتير البحثااي  فاايورشااة عماال حضاور  30

 م.2010سبتمبر  21م  في 2010/2011والدكتوراه للعام الجامعي 

 م.2010سبتمبر  25التخصصات غير المتوفرة ألعضاء هيئة التدري  بالكلية في  فيورشة عمل حضور  31

تعليماي او للحاراك الفاردي  تطلبات كتابة مقترح للحصول على تمويل لمشاروع بحثاى اوفي اس  ومورشة عمل حضور  32

 م.2010سبتمبر  27بوحدة ادارة المشروعات بجامعة سوهاج في 

حضور ورشة العمل التعريفية بألياات ومتطلباات تطاوير المقاررات اإللكترونياة بمقار المركاز القاومي للتعلايم اإللكتروناي  33

 م.2011يناير  9للجامعات في بالمجل  األعلى 

مؤسساات التعلايم قبال الجاامعي" بمقار مركاز   -حضور دورة تدريبية تحت عنوان "دورة لتقويم الذاتي وخطاط التحساين  34

 م 2/2/2012م الى 2012-29/1ضمان الجودة بجامعة سوهاج في الفترة من 
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تعلايم قبال جاامعي" بمقار مركاز ضامان الجاودة  -لمانهج حضور دورة تدريبية تحت عنوان "دورة نواتج التعلم وخرائط ا 35

 م9/2/2012م الى 5/2/2012بجامعة سوهاج في الفترة من 

تعلايم قبال جاامعي" بمقار مركاز ضامان الجاودة بجامعاة  -حضور دورة تدريبية تحت عنوان "دورة المراجعة الخارجياة  36

 م16/2/2012م الى 12/2/2012سوهاج في الفترة من 

  م13/03/2012كة في فعاليات المؤتمر العلمي األول لشبا  الباحثين بكلية الزراعة جامعة سوهاج "كمستمع" في المشار 37

الجامعي " بمقر مركز ضمان نظم معلومات المراجعون الخارجيون للتعليم قبل حضور دورة تدريبية تحت عنوان "دورة  38

 م .25/3/2012بجامعة سوهاج في 

ية تحت عنوان "دورة التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم قبل الجامعي" بمقر مركز ضمان الجودة حضور دورة تدريب 39

 م.29/3/2012م الى 27/3/2012واالعتماد بجامعة سوهاج في الفترة من  

تعلاايم حضاور دورة تادريد الماادربين فاي اطااار التأهيال واالعتماااد الادولي للماادربين والاذى يقااوم باي االتحاااد المصاري لل 40

 م.2012المجتمعي بمحافظة سوهاج خبل شهر ابريل 

 م.2012مايو  12المشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لشبا  الباحثين بجامعة سوهاج في  41

دار " بمقر  االختبار المجمع للمراجعين الخارجيين لمؤسسات التعليم قبل الجامعيحضور دورة تدريبية تحت عنوان "دورة  42

 م.2012مايو  31بالقاهرة في   المدرعات

دورة نظمتها عمادة التطوير األكاديمي في جامعة القصيم في  " ةإعداد االختبارات التحصيلي"حضور دورة تدريبية بعنوان  43

 م. 18/02/2013جامعة القصيم في  -القاعة الكبرى لبجتماعات في كلية الزراعة والطد البيطري 

محاضرة بعنوان بالمشاركة ب ، "والمردود والتحديات الفرص العربية تنمية المستدامة للصحاريؤتمر "الحضور م 44

سوهاج  جامعة  -الزجاجية قاعة بال مؤتمر نظمتي كلية اآلدا  بسوهاج"الممارسات الزراعية الجيدة وآثارها على البيئة" ، 

 2016أبريل  27-26في الفترة من 

الجدياد )الكوامال( وذلاك ياوم   ساوهاج بمقر جامعاة –صوتك مسموع" بمدرج كلية الحقوق ندوة توعية بعنوان " حضور  45

وذلك لمواكبة التطورات التي تطرأ علي الساحة السياسية بهدف نشر الوعي السياسي لدى م. 12/3/2018األثنين المواف  

 الرئاسة. الطب  وذلك بمناسبة قر  موعد االنتخابات

 –بمدرج كلية الحقوق  الفقة األسبمى والقاانون الوضعى"عادات وتقاليد الجاهلية من منظور " انبعنو حضور ندوة توعية 46

وقد ركزت الندوة على جارائم الثاأر باعتبارهاا م. 19/3/2018بمقر الجامعة  الجديد )الكوامل( وذلك يوم األثنين المواف  

 عادات وتقاليد جاهلية من منظور الشريعة االسبمية

بمقر الجامعة   –بمدرج كلية الحقوق  "دور األدلة الجنائية والطد الشرعي في كشف غمو  الجريمة" بعنوان ندوةحضور  47

 م. 24/3/2018الجديد )الكوامل( وذلك يوم األثنين المواف  

ان "دور البحث جامعة سوهاج تحت عنو -المشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لشبا  الباحثين بقاعة قناة السوي   48

 م  2018ابريل  18-17العلمى في التنمية المستدامة"  خبل الفترة من 

مركز ضمان الجودة واألعتماد بالقاعة ها دورة نظم "تنمية مهارات القيادات الجامعية" حضور دورة تدريبية بعنوان  49

 م 2018ابريل  24-23جامعة سوهاج خبل الفترة من  -الزجاجية 

 الرسائل العلمية والبحثية: فيلمساهمة األشراف وا
تأثير بعض العوامل الوراثية والبيئية علاى "المساهمة في رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث/ يحيى عاشور )تحت عنوان(  1

 "العسلينمو ومحصول القرع 

ثير التسميد العضوي والمعدني المساهمة في رسالة الماجستير الخاصة بالباحث/ ياسر عبدالفتاح محمود )تحت عنوان( "تأ 2

 على إنتاجية بعض أصناف البصل تحت ظروف مصر العليا"

األشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة/ هند احمد حامد المعيدة بالقسم )تحت عنون( "اساتخدام بعاض المخلفاات  3

 الزراعية في زراعة و إنتاج عيش الغرا "

لمحصاول والقادرة التخزينياة لابعض ا لخاصة بالسيدة/ امل ذكاى سادرة )تحات عناون( "األشراف على رسالة الماجستير ا 4

  "جالعمليات الزراعية تحت ظروف سوهاأصناف البصل وتأثرها ب

المعيد بالقسام )تحات عناون( "أنتااج الباذور  القادر األشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالسيد / مصطفى محمود عبد 5
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   ناف البصل تحت ظروف سوهاج")التقاوي( في بعض اص

األشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيد / ياسر عبدالفتاح محمود )تحت عنون( "تأثير بعض المعاامبت الزراعياة  6

 " تحت ظروف سوهاج اإلنبات واإلنتاجية في الفاصولياعلى 

يد بغدادي )تحت عنون( "التربية لتحساين إنتاجياة الحس األشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيد / جمال الدين عبد 7

 البسلة تحت ظروف جنو  مصر"

تقييم بعض أصناف البطاط   األشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة / اميرة ابراهيم عبدهللا احمد )تحت عنون( " 8

 " تحت ظروف سوهاج

قوة الهجين والقدرة على التآلف  )تحت عنون( " محمد أحمد أحمد يوسف/ ى رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيد األشراف عل 9

 م19/3/2012تاري  التسجيل  " للصفات اإلقتصادية فى الباميا

 .إجراء البحوث العلمية المرتبطة بالخطة البحثية للقسم 10

بعاض االختبفاات الوراثياة تحكيم رسالة الماجستير الخاصة بالسيد / عبد هللا بن سليمان السلوم بعناوان" دراساة مناقشة و 11

كلياة الزراعاة والطاد  -قسام إنتااج النباات ووقايتاي  راثياة للبصال" والصفات البستانية والتخزينية في بعاض التراكياد الو

 م2014يونيو  3في  جامعة القصيم –البيطري 
 -كلية الزراعة  -النبات  إنتاجم المشارك بقس األستاذ ياسين محادينللسيد الدكتور/ عاطف  العلمي اإلنتاجتحكيم وتقييم  12

 .م2014نوفمبر  5  في أستاذوالمتقدم للترقية لدرجة  مؤتةجامعة 
تقييم بعض أصناف البطاط  تحت بعنوان"  أميرة إبراهيم عبد البه/  ةالخاصة بالسيد الماجستير تحكيم رسالةمناقشة و 13

 .م2017ابريل  11 اج فيسوهجامعة  –كلية الزراعة  -قسم البساتين  "  ظروف سوهاج

تحسين إنتاجية محصول الطماطم تحت بعنوان"  أحمد عبد الرحيم منال/  ةتحكيم رسالة الماجستير الخاصة بالسيدمناقشة و 14

 .م2017 مايو 23في  سوهاججامعة  –كلية الزراعة  -قسم البساتين  "  ظروف مصر العليا

تحاليل لتطعيمات هجينية فى الطماطم بعنوان"  دينا سليمان مصيلحى نافع/  ةلسيدالخاصة با دكتوراةتحكيم رسالة المناقشة و 15

 م2017مايو  23في  اسيوطجامعة  –كلية الزراعة  -قسم الخضر  "  لصنف مارمندوالتربية لتحسين صفات ثمار ا

انتاج الفراولة معمليا  تحت وان" بعن ندا اشرف عبدالعزيز محمد السبع/  ةتحكيم رسالة الماجستير الخاصة بالسيدمناقشة و 16

 م2017 نوفمبر 12في  سيوط جامعة ا –كلية الزراعة -قسم الخضر  "  ظروف غير معقمة على بيئة جديدة ذاتية التعقيم

تاثير التسميد الحيوى و الكيماوى بعنوان"  هدى محمد الصغير احمد/  ةتحكيم رسالة الماجستير الخاصة بالسيدمناقشة و 17

 17في  سوهاججامعة  –كلية الزراعة - قسم البساتين " حصول وجودة الثمار فى الباميا تحت ظروف سوهاجعلى الم

 م2017 ديسمبر

 -بقسم البساتين )خضر( نبيل محمد عبد الحليم طالد الدكتوراه للسيد /  اإلمتحان التأهيلى الشفهى الشاملالمشاركة في لجان  18

  م  2017ابريل  4سوهاج في جامعة  –كلية الزراعة

قسم وقاية النبات طالد الدكتوراه ب محمود محمد حسينالمشاركة في لجان اإلمتحان التأهيلى الشفهى الشامل للسيد /  19

 م   2017 اغسط  29 سوهاج فيجامعة  –كلية الزراعة -( )حشرات

طالد الدكتوراه بقسم البساتين  ال محمدعبد الناصر جمالمشاركة في لجان اإلمتحان التأهيلى الشفهى الشامل للسيد /  19

 م   2017 اكتوبر 7سوهاج في جامعة  –كلية الزراعة -)خضر( 

طالد الدكتوراه بقسم البساتين  احمد عبدالرحيم سيد عبدالرحيمالمشاركة في لجان اإلمتحان التأهيلى الشفهى الشامل للسيد /  20

 م   2017 برديسم 17في  األزهر جامعة –كلية الزراعة -)خضر( 
طالد الدكتوراه بقسم البساتين صابر عبد الحليم عبدالعاطى المشاركة في لجان اإلمتحان التأهيلى الشفهى الشامل للسيد /  21

 م   2017 ديسمبر 17في  األزهر جامعة –كلية الزراعة -)خضر( 
لمحصول التربية لتحسين اتحت عنون( ") جيهان عاطف رمضان أحمداألشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة/  22

 م16/9/2015تاري  التسجيل  "وجودة الثمار فى الكوسة

تحسين صفات المحصول  )تحت عنون( " صدام عمران أحمد األمير/ ى رسالة الماجستير الخاصة بالسيد األشراف عل 23

 م20/2/2017تاري  التسجيل  " باإلنتخا  6والجودة فى صنف البصل جيزة 

تحسين تحمل الفاصوليا الخضراء  )تحت عنون( " أحمد أبو زيد أحمد/ ى رسالة الماجستير الخاصة بالسيد ألشراف علا 24

تاري  التسجيل  " السالسيلكصناف وإستخدام حمضى الجاسمونيك و، األرودة من خبل ضبط مواعيد الزراعةللب



 جامعة سوهاج
 كليـة الزراعـة
  قسم البسلتين

Sohag University 

Faculty of Agriculture 

Horticulture Department 

 

 11 

 م17/9/2017

دراسة دور صور السماد  )تحت عنون( " حارص محمد عبد الحليم/ ى رسالة الماجستير الخاصة بالسيد األشراف عل 25

 م17/9/2017تاري  التسجيل  " النيتروجينى على نشاط تكوين العقد البكتيرية وسلوك نبات البسلة

تحسين صفات المحصول  )تحت عنون( " صدام عمران أحمد األمير/ ى رسالة الماجستير الخاصة بالسيد األشراف عل 26

 م20/2/2017تاري  التسجيل  " باإلنتخا  6فى صنف البصل جيزة والجودة 

تأثير أسمدة النانو على اإلنتاجية  )تحت عنون( " أمل زكى سدرة بقطر/ ى رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيدة األشراف عل 27

 م21/9/2016تاري  التسجيل  " والقدرة التخزينية للبصل تحت ظروف محافظة سوهاج

قوة الهجين والقدرة على التآلف للصفات بعنوان" احمد يوسف محمد احمد الخاصة بالسيد /  الدكتوراه حكيم رسالةتمناقشة و 28

 م2018 فبراير 28في  سوهاج جامعة  –كلية الزراعة -قسم الوراثة  "  اإلقتصادية فى الباميا

 بعض المعامبت تاثيربعنوان"عبد الرحيم   / احمد عبد الرحيم سيد الخاصة بالسيد الدكتوراه تحكيم رسالةمناقشة و 29

 م2018 ابريل 22في  فرع اسيوط –األزهر  جامعة –كلية الزراعة -قسم البساتين  "الزراعية على نمو وانتاج البروكلى 

 قائمة بمجمل اإلنتاج العلمي:
 الرسائل المنشورة: اوالا 

رسةالة ماجسةتير, اخلية والخارجية على محصول فاصاوليا المانج. . تأثير التربية الدم(1996) الرحمن عبيد هللا حازم عبد 1

 .صفحة 86 .مصر -اسيوط  –جامعة اسيوط  -كلية الزراعة 

رسةةالد دكتةةوراه, كليةةة الزراعةةة  .. ميتااابولزم الكربوهياادرات فااي ثمااار الطماااطمم(2003) الةةرحمن عبيةةد هللا حةةازم عبةةد 2

 .صفحة 107 .المانيا -برلين  –جامعة هومبولدت  -والبستنة 

ا   األبحاث المنشورة من الرسائل )رسالة الدكتوراه(: ةانيا
لميتااابولزم  التطااوريالتحلياال . م(2004)وجينااز كوزمااان وجاايم  لويااد  اليزدياار فيرنااىو الةةرحمن عبيةةد هللا حةةازم عبةةد 1

 .204-196 حةصف من (120) العددمجلة فسيولوجيا بلنتاريم . ميكروتوم طماطمال صنف ثمار فيالكربوهيدرات 

 إناازيمتثباايط . م(2004)وانااا ليتوفيكنااو وجينااز كوزمااان وجاايم  لويااد اليزدياار فيرنااى و الةةرحمن عبيةةد هللا حةةازم عبةةد 2

 فيقص نميتابولزم الكربوهيدرات و في ةدى الى تغيرات طفيفؤثمار الطماطم ي فيبزفوسفاتيز  1،6يك فركتوز تسبكلوروب

 .540–533( من صفحة 219العدد )مجلة بلنتا  الثمرة. حجم

ا   أبحاث منشورة في مرحلة الترقي لدرجة أستاذ مساعد : ةالثا

(. تقادير المقاايي  الوراثياة م2005)وسهير عباده السايد الجنادي  الرحمن عبيد هللا حازم عبدوجبل احمد رزق الشربيني  1

مجلةة  ت مساتويات مختلفاة مان النيتاروجين.باستخدام تحليل السبلة في الكشاف لبعض الصفات االقتصادية في البامياا تحا
 .134-121( من صفحة 5العدد ) 36مجلداسيوط للعلوم الزراعية 

زراعة حم  أصناف من البصل تحت نظامين من . م(2005) الرحمن عبيد هللا حازم عبدوابوالمعارف محمد الضمرانى  2

 .94-83( من صفحة 1العدد ) 36مجلد مجلة اسيوط للعلوم الزراعية  الري.

م(. قاوة الهجاين وطبيعاة فعال الجاين لصافات التبكيار ومكوناات المحصاول فاي قارع 2006) الةرحمن عبيةد هللا حازم عبةد 3

 .135-123( من صفحة  1العدد ) 37مجلد مجلة اسيوط للعلوم الزراعية  الكوسة.

تقياايم الصاافات . م(2006)دي وسااهير عبااده الساايد الجنااابوالمعااارف محمااد الضاامرانى و الةةرحمن عبيةةد هللا حةةازم عبةةد 4

( 1العادد ) 37مجلاد مجلة اسيوط للعلوم الزراعية  المحصولية والبستانية لبعض أصناف الفجل تحت ظروف مصر العليا.

 .146-137من صفحة 

 ة ثياالورا ةالقرابا ةتحدياد درجا. م(2006)وخالد عبدهللا علاى عبادالرحيم عبء عبدهللا حميدة و الرحمن عبيد هللا حازم عبد 5

الجمعيةة المصةرية للعلةوم الزراعيةة  ة. الوراثيا ةوالبصام ة اصناف من البصل باساتخدام الصافات المورفولوجيا ةبين خمس
مان م, 2006نةوفمبر  17 -14المؤتمر الدولي الثاني للهندسةة الوراةيةة وتطبيقاتهةا. شةرم الشةيخ, جنةوب سةينا , مصةر. 

 .24-11صفحة 

قاء بعاض أصاناف انتم(. 2007)الهادي  ومحمود احمد حلمي عبدحمد محمود على سالمان او الرحمن عبيد هللا حازم عبد 6
 Callosobruchus) اللوبياا بحشارة خنفسااء لإلصاابةالجااف والمقاوماة  الباذريللمحصاول  اللوبيا المستقدمة والمحلياة

maculatus .) 212-197( من صفحة 1العدد ) 52مجلد مجلة حوليات العلوم الزراعية. 
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تأثير بعض العمليات م(. 2007) الرحمن عبيد هللا حازم عبدالمنعم و البه سيد حسين عبد احمد محمود على سالمان وعبد 7

مجلةة األرشةيف األلمانيةة  .بَمْن اللوبيا والعبقة بين اإلصابة ومحصاول النباتاات البلديالزراعية على إصابة نباتات الفول 
 .405.– 395( صفحة 6) العدد 40مجلد ألمراض ووقاية النبات 

المحصاول الباذري ومكوناتاي لابعض التراكياد الوراثياة للفاول  .م(2008)وخالاد احماد اماين  الرحمن عبيةد هللا حازم عبد 8

( مان 1العادد ) 28مجلاد مجلة المنيا للبحوث والتنمية الزراعية البلدي وتأثرها بطرق الزراعة في األراضي المستصلحة. 

 .82-67صفحة 

ا   أبحاث منشورة في مرحلة الترقي لدرجة أستاذ : رابعا

القدرة المحصاولية والتخزينياة لابعض اصاناف البصال النامياة م(. 2009)ونيفين على السواح  الرحمن عبيد هللا حازم عبد 1

 718-697( من صفحة 2العدد ) 34مجلد مجلة المنوفية للبحوث الزراعية تحت نظامين من الري. 

. تاأثير التخازين علاى القادرة اإلنباتياة ونماو م(2009) الةرحمن عبيةد هللا حةازم عبةدوفاروق جااد هللا ونيفين على السواح  2

 .735-719( من صفحة 2العدد ) 34مجلد مجلة المنوفية للبحوث الزراعية البادرات في الفاصوليا. 

ساات فسايولوجية علاى تساميد درا م(.2009) الةرحمن عبيةد هللا حةازم عبةدمصطفى محمد راضي ونيفاين علاى الساواح و 3

 ( مان 4العادد ) 24مجلاد المصةرية للعلةوم التطبيقيةة  المجلةة. نباتاات الفلفال الحلاو تحات ظاروف األراضاي المستصالحة

 .807-784صفحة 

(. انتقاء خمسة م2010وخالد احمد امين الشي  ونيفين على السواح وعبء الدين عبدهللا هبلي ) الرحمن عبيد هللا حازم عبد 4

 مجلة األكتا هةورتى كلتشةروبعض صفات الجودة تحت ظروف سوهاج. لمحصول ل من القرع العسلي وراثيتركيد  عشر

 .155-147من صفحة  871مجلد 

(. التحليال الاوراثي والكيمااوي م2010الارحيم ) هللا علاى عباد وخالاد عباد الرحمن عبيد هللا حازم عبدالصبور خالد و عبد 5

مجلةةة علةةوم المحاصةةيل  .وراثيااة ماان اللوبيااا والفاصااوليا وعبقتهااا بمقاومااة حشاارة التسااوسلقصاارة بااذور التراكيااد ال
 .60-53( من صفحة 1العدد ) 13مجلد  والبيوتكنولوجي

ادخاال فاصاوليا الليماا  .م(2010)واحمد عبادهللا جبلاي وسامير العباد  الرحمن عبيد هللا حازم عبدالشي  وخالد احمد امين  6

 .130-125( من صفحة 2العدد ) 2مجلد مجلة علوم البساتين ونباتات الزينة  . مصر في قليديتكمحصول غذاء غير 

تعظايم انتاجياة بعاض اصاناف . م(2010) الرحمن عبيد هللا حازم عبدالشي  وابو بكر عبدالعظيم الدقاق وخالد احمد امين  7

مجلة علوم البساتين ونباتةات الزينةة  .لقاح الميكوريزامن خبل استخدام  الكيماوي الفسفوريالسماد  استخدام البسلة وتقليل
 .122-114( من صفحة 3العدد ) 2مجلد 

. صافات المحصاول والجاودة فاي صانفين م(2011) عبدهللا جبلي واحمد الرحمن عبيد هللا حازم عبدو عبء عبدهللا هبلي 8

-137( مان صافحة 2العادد ) 3مجلد باتات الزينة مجلة علوم البساتين ون من الكرف  الجذري وتأثرهما بميعاد الحصاد..

142. 

. قوة الهجين والقدرة م(2011)على  الرحمن عبيد هللا حازم عبدومحمد احمد عبدهللا وسارة الدسوقي و احمد عبدهللا جبلي 9

السابلة فاي باساتخدام تحليال داخلياا   ةعلى التألف لصفات التبكير والمحصاول والجاودة فاي بعاض سابالت الشامام المراباا

 .500-491من صفحة  918مجلد . .  مجلة األكتا هورتى كلتشرالكشاف

م(. تجار  تقييم لبعض الطرز 2012م زين العابدين الدقيشى وسهير الجندي )ومحمد حما على الرحمن عبيد هللا حازم عبد 10

( من 1العدد ) 4مجلد اتات الزينة . مجلة علوم البساتين ونبالبيئية من صنف الكرند البلدي تحت ظروف محافظة سوهاج

 . 88-84صفحة 

. زياادة انتااج الكوساة م(2012)علةى  الةرحمن عبيةد هللا حازم عبدومحمد احمد عبدهللا و سمير العبد و احمد عبدهللا جبلي 11

 143-137من صفحة  933مجلد  مجلة األكتا هورتى كلتشر العضوي بتعديل النسبة الجنسية للنباتات

 محمد حمام زين العابدين الدقيشىو إيها  عو  هللا إبراهيمو  و حازم عبد الرحمن عبيد هللا علىلسيد عبده الجندي سهير ا 12

مجلة الكيميا  والبيوتكنولوجيةة الزراعيةة جامعةة المنصةورة. . الباميا فيالقدرة على التآلف وطبيعة فعل الجين م(. 2012)
 .205-195من صفحة  7العدد  3مجلد 

إنتاجية وجودة فاصوليا  .م(2012)واحمد عبد هللا جبلي وسمير العبد حازم عبد الرحمن عبيد هللا الشي  ود احمد أمين خال 13

مجلة األكتا هورتى  الليما النامية في التربة الرملية وتأثرها بمسافات الزراعة والتسميد بالنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم.
 .319-311من صفحة  936. مجلد كلتشر
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التأثيرات المناعية والعبجية لبعض العوامل المشتقة  .م(2012حازم عبد الرحمن عبيد هللا على ) و مصطفى حمدان محرم 14

 .82-76( من صفحة 3العدد ) 4مجلة نيوتيل البيولوجية العلمية مجلد . من النبات ضد مر  البيا  الدقيقي في الباميا

القدرة علاى . دراسة م(2013) حمد حمام زين العابدين الدقيشى وعبء الدين عبد هللا هبليوم حازم عبد الرحمن عبيد هللا 15

مجلةة االمريكةان اوراسةين الزراعيةة والعلةوم البي يةة. للمحصول ومكوناتي في بعاض أصاناف البامياا. قوة الهجين والتآلف 
 .167-162( من صفحة 2العدد ) 13مجلد 

قوة . م(2013)  عبد هللا جبلي ومحمد حمام زين العابدين الدقيشى نحيف إبراهيم محمد واحمدو حازم عبد الرحمن عبيد هللا 16

العدد  5مجلد . مجلة تربية النبات وعلوم المحاصيل. الفول البلديفي  يالمحصول ومكوناتة الهجين وطبيعة فعل الجين لصف
 .40 – 34من صفحة  3

ا خامس  ستاذ :بعد الحصول على درجة اأبحاث منشورة  ا

تحات ظاروف  والجاودة لمحصوللصفات ا الثومعشر طراز وراثي من  ثبثةانتقاء (. 2013) حازم عبد الرحمن عبيد هللا 1

 .1631-162 6( من صفحة12العدد ) 13مجلة االمريكان اوراسين الزراعية والعلوم البي ية. مجلد . سوهاج

وياساار عباادالفتاح محمااود  حةةازم عبةد الةةرحمن عبيةةد هللاوصابرى يااون  محمااود ماااهر حساان حسانى وخالااد احمااد امااين  2

. مجلةد  مجلةة الدراسةات البي يةة. الفاصوليا وتأثيرها علاى األنباات. بذورب المرتبطةمسببات األمرا  الفطرية . م(2014)
  .26 -19صفحة من  11

ت وراثياة علاى التربياة الداخلياة . دراساام(2015)عبد الصبور خالد ونحيف إباراهيم محماد و حازم عبد الرحمن عبيد هللا 3

 .868–859 من صفحة 6مجلد. مجلة األبحاث المتقدمة في محصول الفول البلدي.والرابد ماركر والخارجية 

. م(2015)و ابوالمعاارف محماد ضامرانى  حازم عبةد الةرحمن عبيةد هللاوجمال عبد الحسيد بغدادى وجمال ابوستي زايد  4

 .33 -24( من صفحة 1العدد ) 30مجلد المصرية للعلوم التطبيقية  المجلة. . ل فى البسلةانتخا  النسد للتبكير والمحصو

. تاأثير حجام م(2015)ومصاطفى محماود عباد القاادر  حازم عبد الةرحمن عبيةد هللاوابوالمعارف الضمرانى وخالد الشي   5

 –مجلةة العلةوم  الزراعيةة والبيطريةة محسان.  6البصلة األم ومسافة الزراعة على إنتاج الباذور فاي صانف البصال جيازة 
 .  200 – 187( من صفحة 2العدد ) 8جامعة القصيم. مجلد 

. تاأثير التساميد م(2016)ومصطفى محمود عبد القاادر  حازم عبد الرحمن عبيد هللاوابوالمعارف الضمرانى وخالد الشي   6

مجلةة االمريكةان اوراسةين الزراعيةة والعلةوم سن. مح 6النيتروجينى والبوتاسى على إنتاج البذور في صنف البصل جيزة 
 .  1303-1297من صفحة  (7)العدد  16 مجلد البي ية

. تاأثير الار  بالعناصار الصاغرى والتساميد م(2016)وخالد احماد اماين وأمال زكاى سادرة  حازم عبد الرحمن عبيد هللاو 7

مجلة ف من البصل  تحت ظروف محافظة سوهاج. البوتاسى وطرق التخزين على صفات القدرة التخزينية فى ثبث اصنا
   .1320 – 1304من صفحة  (7)العدد  16 االمريكان اوراسين الزراعية والعلوم البي ية. مجلد

تأثير التسميد البوتاسي على نباتات الطماطم والخياار  .م(2017حازم عبد الرحمن عبيد هللا )و عبد الرحمن محمد المشيلح 8

 .74 – 68( من صفحة 1العدد ) 14مجلة بحوث العلوم البيولوجية. مجلد . محميةتحت ظروف البيوت ال

تاأثير التساميد باالنيتروجين (. 2017و اميارة اباراهيم عبادالبه ) و حازم عبدالرحمن عبيةدهللاابوالمعارف محمد ضمرانى  9

 اعية. تحت النشر. . مجلة سوهاج للعلوم الزروالبوتاسيوم على إنتاج وجودة أربعة أصناف من البطاط

(. قاوة 2018و احماد محماد يوساف ) وحةازم عبةدالرحمن عبيةدهللاجبل احمد رزق الشربينى و عبدالصابور جماال خالاد  10

 .الهجين والقدرة على التألف فى الباميا تحت بيئات مختلفة. مجلة سوهاج للعلوم الزراعية. تحت النشر

(. الصفات 2018و احمد محمد يوسف ) وحازم عبدالرحمن عبيدهللال خالد جبل احمد رزق الشربينى و عبدالصبور جما 11

مجلة سوهاج للعلوم الزراعية. المجلة الدولية للزراعة الحديثة. مجلاد  في الباميا.   ISSRالمحصولية المرتبطة بالواسمات 

 .15 – 9من صفحة  1العدد  7

 المؤلفات والترجمة

. تحات إشاراف علةى عبيةد هللا  حازم عبةد الةرحمن /الدكتور :إعداد .شكل إلكتروني إعداد مقرر نتاج محاصيل الخضر في 1

جمهورياة مصار العربياة  - وزارة التعلايم العاالي -المجلا  األعلاى للجامعاات -جامعة ساوهاج  -مركز التعلم اإللكتروني 

 م(.2012)

الشةيخ, الةدكتور/  ألستاذ الدكتور/ خالد أحمد أمينا :عدادإ المشاركة في إعداد مقرر أساسيات البساتين في شكل إلكتروني. 2

 -المجلا  األعلاى للجامعاات - ساوهاججامعاة  –تحت إشاراف مركاز للاتعلم اإللكتروناي  حازم عبد الرحمن عبيد هللا علي
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  جمهورية مصر العربية. )تحت النشر( -وزارة التعليم العالي

 ج.جامعة ساوها - الزراعة كلية  البكالوريوس "الفرقة الرابعة"  المشاركة في إعداد مذكرة إنتاج محاصيل الخضر لطب 3

 م(2004(. خضر–أعضا  هي ة التدريس بالقسم  :إعداد

أعضةا  هي ةة  :إعداد ج.جامعة سوها –كلية الزراعة  –المشاركة في إعداد مذكرة أساسيات البساتين لطب  الفرقة الثانية  4

 م(2005( .التدريس بالقسم

 الجمعيات والهي ات العلمية قائمة عضوية
 عضو بجمعية فبحة البساتين 1

 ةيعضو بمجلة شم  الزراع 2

 عضو بنادي أعضاء هيئة التدري  بجامعة سوهاج 3

 عضو بصندوق تكافل نادي الجامعة بأسيوط 4

 عضو بصندوق رعاية األساتذة بجامعة سوهاج 5

 هاجبجامعة سو -عضو بوحدة عبج أعضاء هيئة التدري  6

 قائمة الجوائز والتكريم

م والتي تمنحها الجامعة 2010/2011حاصل على جائزة التفوق العلمي في مجال العلوم الزراعية والبيطرية للعام الجامعي  1

 سنويا  

 


