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 :المناصب العلمية واإلدارية التى شغلها وتواريخها

 الوظيفة

 

 الهيئة )المؤسسة( المدة

 الي من

 جامعة سوهاج –كلية الزراعة  2003 1999 معيد

 جامعة سوهاج –كلية الزراعة  2010 2003 مدرس مساعد

 مدرس

 اذ دكتور مساعدأست

2010 

2016 

2016 

 حتي االن

 جامعة سوهاج –كلية الزراعة 

 جامعة سوهاج –كلية الزراعة 

مركز التنفيذي لمدير ال

 تكنولوجيا المعلومات

 جامعة سوهاج –كلية الزراعة  حتي االن 2013

 جامعة سوهاج –كلية الزراعة  2013 2012 أمين مجلس القسم

المدير التنفيذي لوحدة 

 ظ االصول الوراثيةحف

 جامعة سوهاج –كلية الزراعة  حتي االن 2014

 

 المنح العلمية:

 بعثة اشراف مشترك بجامعة هانوفر بالمانيا  )لالشراف المشترك علي الدكتوراه مابين م  2009 – 2007

 جامعة هانوفر بالمانيا(.–و كلية العلوم الطبيعية بمصرجامعة اسيوط  –كلية الزراعة 

 :األجنبية التى يلم بها ودرجة إجادتهااللغات 

 

 اللغة

 جيد جيد جدا   ممتاز

 كتابة قراءة كتابة قراءة كتابة قراءة

   √ √   نجليزيا

   √ √   الماني

 

 :مجاالت الخبرة

 :واالستشارية المشروعات التطبيقية

شرة تحت ظروف تقدير االحتياج المائي لسالالت قمح خبز مب" بمشروع  (PI) المقترح الرئيسي -

 .2014الي عام  2012" التابع لوزارة الزراعة واستصالح االرضي من عام الحرارة العالية و الجفاف

دراسة تأثير عوامل االجهاد البيئي علي انتاجيه المحاصيل المختلفة " بمشروع  (PI) المقترح الرئيسي -

 .2019 الي عام  2017عام  الكاديمية البحث العلمي" التابع 

 تطوير انتاجية الفدان من القمح والمحاصيل البقوليه" بمشروع  (PI) ترح الرئيسيالمق -



 .2019الي عام  2017من عام  الكاديمية البحث العلمي" التابع  -

تحت ظروف القمح  يةلتحسين إنتاجالوراثي الجينوم  نتخابا" بمشروع  (PI-Co)الباحث االول  -

من عام  العلوم والتنمية التكنولوجية بوزارة البحث العلميلصندوق " التابع الحرارة العالية و الجفاف

 .2019الي عام  2017

                       عضو الفريق البحثي بالحملة القومية بوزارة الزراعة واستصالح االراضي للنهوض   -

 . 2002/2003بمحصول الذرة الرفيعة بمصر العليا عام             

  لبحثي بمشروع الحملة القومية بوزارة الزراعة واستصالح االراضي عضو الفريق ا     -      

 . و حتى االن 2011اعتباراً من القمح بمصر العليا  للنهوض بمحصول          

 عضو الفريق البحثي بمشروع الحملة القومية بوزارة الزراعة واستصالح االراضي للنهوض  -

                         . و حتى االن 2014اراً من اعتببمحصول الذرة الشامية بمصر العليا      

 و حتى اآلن 2011عضو فريق مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد بالكلية من عام  -

 .2013الي عام  2012عضو اللجنة الثقافية بالكلية من عام  -

 .2016الي  2013عضو لجنة البيئة وتنمية المجتمع بالكلية من عام  -

 وحتي االن. 2018ثم من عام  2015الي  2014كلية من عام مجلس العضو  -

 . و حتى االن 2014اعتباراً من حفظ االصول الوراثية المدير التنفيذي لوحدة  -

 و حتى االن 2013اعتباراً من  المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا المعلومات بالكلية -

 

 :يةالمحاصيل الحقلإجراء بحوث متخصصة في مجال   البحثية : 

1- Said A.A., 2003. Diallel analysis and Stability of yield and yield components in 

bread wheat (Triticum aestivum L. em. Tell). M.Sc. thesis, Assuit University, 

Egypt. 

2- Kheiralla, K.A., M.A. El-Morshidy, M.H. Motawea and A.A. Said, 2004. 

Performance and stability of some wheat genotypes under normal and water stress 

conditions. Assiut J. of Agric. Sci., 35 (2): 73-94. 

3- Said A.A., 2010. Efficiency of Pedigree selection for earliness and grain yield in 

two wheat populations under water stress conditions. Ph.D. thesis, Assuit 

University, Egypt. 

4- Said A.A., M.A. El-Morshidy, K.A.A. Kheiralla, R. Uptmoor and M.A. Ali, 2010. 

Response to selection for earliness and grain yield in wheat (Triticum aestivum L.) 

under normal and water stress conditions.  The Scentific 4Conf. of Agric. Sci., 

Assiut. 

5- Said A.A., M.A. El-Morshidy, K.A.A. Kheiralla, M.A Ali, N.E.M. Mohamed 

(2013). Physiological parameters as screening tools for drought tolerance in bread 



wheat lines (Triticum aestivum L.). World J. of Agricultural Research, Vol. 1, Part 

3, 2013. 

6- A.A.S. Ahmed, M.A. El-Morshidy, K.A. Kheiralla, R. Uptmoor, M.A. Ali and 

Naheif E.M. Mohamed (2014) Selection for Drought Tolerance in Wheat 

Population (Triticum aestivum L.) by Independent Culling Levels. World J. of 

Agricultural Research, Vol. 2(2): 56-62. 

7- Naheif E. M. M.,  A. A. Said, A. Bauer, B. Mathew, A. Bauer, H. Schumann, A. 

Reinders, J. Léon (2014) Association mapping for shoot traits related to drought 

tolerance in barley. International J. of Agri. Innovations and Research, Vol. 3 No. 

1: 68-79. 

8- Naheif E.M. Mohamed and Alaa A. Said (2013). Additive main effects and 

multiplicative interaction (AMMI) and GGE-biplot analysis of genotype × 

environment interactions for grain yield in bread wheat (Triticum aestivum L.). 

African Journal of Agricultural Research, 8(42): 5197-5203. 

9- Said A.A. (2014) Generation mean analysis in wheat (Triticum aestivum L.) under 

drought stress conditions. Annals of Agri. Sci., Ain Shams Uni., 59(2): 177–184. 

10- Naheif E.M. Mohamed and Alaa A. Said (2014) Stability Parameters for 

Comparing Bread Wheat Genotypes under Combined Heat and Drought Stress. 

Egypt. J. Agron.,  36 (2): 123 - 146. 

11- Naheif E. M. Mohamed,  Alaa A. Said, Abdel-Rahman A . Mustafa and J. Léon 

(2015).  Association Mapping For Salinity Tolerance Related Traits in a 

Structured Barley Population.  Egypt. J. Agron., 37 (1): 11 - 33. 

12- A.G.A. Khaled , M.H.  Motawea, A.A. Said (2015) Identification of ISSR  and 

RAPD  markers linked to yield traits  in bread wheat under normal and drought 

conditions. Journal of Genetic Engineering  and Biotechnology. Volume 13, Issue 

2, December 2015, Pages 243-252. 

13- M.H. Motawea, A.A. Said and A.G.A. Khaled (2015) ISSR Markers-Trait 

Associations and Stability Analysis in Bread Wheat Varieties. Plant Breed. 

Biotech., 3(2):167-177. 

14- Said, A. A., A. Hamada and M. Youssef (2015) Assessment of heat tolerance in 

bread wheat using some agronomic traits and SRAP markers. Egypt. J. Plant 

Breed., 19(3):979 – 994. 

15- Said, A. A. and M. H.A. Moharam (2015) Effect of some commercial bio-agents 

on yield and dampping-off disease of wheat lines (Triticum aestivum vulgair L.). 

J. Plant Production,  Mansoura Univ., 6 (6): 995 – 1011. 

16- Said, A. A., A. Hamada, M. Youssef, Naheif E. M. Mohamed and Abdel-Rahman 

A. Mustafa (2015) SRAP markers associated with water use efficiency and some 
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agronomic traits in wheat under different irrigation regimes.   Egypt. J. Agron. 

Vol. 37, No. 2, pp. 209 – 229. 

17- Said, A. A., R. Uptmoor, M. El-Soda (2018) Mapping quantitative trait loci 

associated with yield and its components in Sorghum bicolor. Physiology and 

Molecular Biology of Plants (under publication). 

18- Said, A. A., A.A. Mustafa, S.A.M. Ali, N.E. Mohamed and A. Hamada (2018) 

Scheduling Irrigation of Wheat Using the Evaporation Pan Approach under Arid 

Conditions. Egypt. J. Agron. (under publication). 

 

المحاصيل الحقلية واالحصاء وتصميم  وتربية المشاركة في تدريس جميع مقررات انتاج  التدريسية :

 :العليا بالكلية لطالب مرحلة البكالوريوس و مرحلة الدراساتالتجارب 

 

تلك ب الخاصةاإلشراف على الدروس العملية وكذلك جامعة سوهاج  –اإلشتراك فى تدريس المقررات اآلتية بكلية الزراعة 

 المقررات

 1- مقررات مرحلة البكالوريوس:-

 الرقم

 الكودي

 اسم

 المقرر

 عدد الساعات األسبوعية الفرقة

 عدد الوحدات تطبيقات محاضرة

 3 2 2 الثانية أساسيات االمحاصيل -

 3 2 2 الثالثة تربية نبات -

 3 2 2 الثالثة اإلحصاء و تصميم التجارب -

عام تدريب ميداني زراعي -  2 4 - الثانية 

 2 4 - الثالثة تدريب ميداني زراعي تخصصي -

الئحة جديدة -األولى إنتاج نباتى -  2 2 3 

الئحة جديدة -الثانية إحصاء تطبيقى -  2 2 3 

الئحة جديدة -الثانية تصميم و تحليل التجارب -  2 2 3 

الحبوب تربية محاصيل - الئحة جديدة -الثالثة   2 2 3 

وفحص البذورتقاوي  - الئحة جديدة -الثالثة   2 2 3 

الئحة جديدة -الثالثة محاصيل األلياف -  2 2 3 

تربية المحاصيل الحقلية لمقاومة اآلفات  -

 واألمراض

الئحة جديدة -الثالثة  2 2 3 

الئحة جديدة -الثالثة محاصيل العلف والمراعي -  2 2 3 

بعة الئحة جديدةالرا اإلتجاهات الحديثة فى تربية المحاصيل -  2 2 3 

 2- مقررات الدراسات العليا:- 



 أ- مقررات دراسية تخصصية لطالب الدراسات العليا )الماجستير البحثي, والدكتوراه(

 الرقم

الكودي   

 اسم 

 المقرر

 عدد الساعات المعتمدة

 الوحدات تطبيقات محاضرة

 3 2 2 تصميم و تحليل التجارب 505303

نبات لمقاومة اإلجهاد البيئىالتربية  505349  2 2 3 

 3 2 2 إستخدام التقنية الحيوية فى تربية النبات 505344

 3 2 2 اإلرتباط و اإلنحدار فى التجارب الزراعية 505328

 3 2 2 فسيولوجيا االجهاد البيئي للمحاصيل 505318

 3 2 2 تربية النباتات الذاتية  505330

يةتربية المحاصيل الخلط 505331  2 2 3 

 3 2 2 تكنيك تربية النبات 505348

 3 2 2  استخدام تحليل مواقع الصفات الكمية فى تربية النبات 505347

بالمقررات الدراسية السابقة الذكر والخاصة كليةالاإلشراف على الدروس العملية بكما أقوم ب  

 اإلشراف العلمي: على رسائل طالب الدراسات العليا والمسجلين بقسم المحاصيل - كلية الزراعة 

  .جامعة سوهاج -

 تاريخ التسجيل الدرجة المشرفون االسم م

رشاد رشدي حميد  1

 عبدالعال

محمد حلمي مطاوع/د.  

 د./ عالء علي سعيد أحمد

م2015 الماجستير  

محمد مرسي هبة 2 محمد حلمي مطاوعد./   

 د./ عالء علي سعيد أحمد

 د./ عبدالرحمن عبدالواحد مصطفي

م2015 الماجستير  

نفيسه أحمد محمد  3

 مبارك

 د./ عالء علي سعيد أحمد

 د./ عبدالرحمن عبدالواحد مصطفي

صالح فتوح د./  

م6201 الماجستير  

يسرا فوزي مغربي  4

 سعيد

ء علي سعيد أحمدد./ عال  

 د./ محمد حلمي مطاروع

 د./ عبدالرحمن عبدالواحد مصطفي

م6201 الماجستير  

.د./ خلف علي همامأ أشرف كمال 5  

ء علي سعيد أحمدد./ عال  

 د./ محمد حلمي مطاروع

 

م6201 دكتوراة  



 األنشطة الطالبية واعمال الكنترول والمكتبة:

 النشاط م

(2012/2013،  2010/2011عضو بكنترول الفرقة الثالثة بالكلية فى الفترة ) 1  

2016/2017الي  4201 /3201بالكلية خالل عام  االوليكنترول الفرقة عضو ب 2  

2018/  2017رئيس كنترول الفرقة الثانية بالكلية خالل عام  3  

2018/2019عضو لجنة غرفة االسئلة بالكلية خالل عام  4  

5 
و لجنة إعداد الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس الخاصة بقسم المحاصيل وكذلك عض

 تعديل الئحة الدراسات العليا و تحديثها بالقسم.

 المشاركة فى عملية إختيار و إعداد مكتبة الكلية بالكتب فى تخصص المحاصيل  6

وحتي تاريخه 2013لرقمية بالكلية  عام مدير وحدة الخدمات االلكترونية المسئولة عن المكتبة ا 7  

 

 االنشطة االنشائية العلمية:

م ثم شارك 1999جامعة جنوب الوادى عام  –أول من عين وأسس قسم المحاصيل بكلية الزراعة بقنا -1

جامعة سوهاج بعد انتقالة اليها في عام  –في تأسيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة بسوهاج 

 م.2003/2004

 ويعمل كمديرها حتي تاريخه. 2013/2014فظ االصول الوراثية بالكلية أسس وحدة ح -2

 .جامعة سوهاج -البحثية بكلية الزراعة  المحاصيلمزرعة  بإنشاءبالمساهمة قام   -3

 .جامعة سوهاج -بكلية الزراعة  اإلنتاجية المحاصيلمزرعة  بإنشاءبالمساهمة قام  -4

 .قسم المحاصيلب بالتدريسعمل طالبي خاص شارك فى تأسيس و إنشاء وتجهيز م -5

 .قسم المحاصيلب عمل إعداد العيناتشارك فى تأسيس و إنشاء وتجهيز م -6

 .قسم المحاصيلب  عمل التقاويشارك فى تأسيس و إنشاء وتجهيز م -7

)معمل التقنية الحيوية( بمبنى التجارب  1المعمل المركزي شارك فى تأسيس و إنشاء وتجهيز  -8

 جامعة سوهاج. –راعة كلية الز –واألبحاث الزراعية 

جانب مبنى األبحاث الستخدمها فى الزراعية ب ة السلكيةشارك فى تأسيس و إنشاء وتجهيز الصوب -9

 التهجين واألبحاث الخاصة بتربية النبات.

عامل وفصول التدريس بمبنى الجامعة الجديدة الخاص شارك فى تأسيس و إنشاء وتجهيز م -10

 بقسم المحاصيل.

 

 



 العمل:  ورشوالدورات التدريبية 

 

 7 -5 جامعة سوهاج –كلية العلوم  –" بقسم النبات "تقنيات في البيولوجيا الجزيئية دورة تدريبية -

 . 2005سبتمبر 

- 3 سوهاججامعة  (،مركز تطوير االداء الجامعي)  FLDP دورة تدريبية "اعداد المعلم الجامعي" -

 .2003 مايو 13

نوفمبر  14-9" معهد اعداد القادة، القاهرة لمنح الدراسيةللمهمات العلمية وا"ورشة العمل الثقافية  -

2001 

- 20 سوهاججامعة  (،مركز تطوير االداء الجامعي) FLDP "طرق البحث العلمي"ورشة عمل  -

 .2004 نوفمبر 22

جامعة  (،مركز تطوير االداء الجامعي) FLDP "استخدام التكنولوجيا في التدريس"ورشة عمل  -

 .2005 سبتمبر 12- 10 سوهاج

 11- 9 سوهاججامعة  (،مركز تطوير االداء الجامعي) FLDP "أدارة فريق البحث"ورشة عمل  -

 .2009مايو

جامعة  (،مركز تطوير االداء الجامعي) FLDP " أساليب االمتحانات والتقويم للطالب "ورشة عمل  -

 .2009 مايو 18- 16 سوهاج

جامعة  (،ز تطوير االداء الجامعيمرك) FLDP " تنمية مهارات التدريس الفعال "ورشة عمل  -

 .2006 مايو 27- 24 سوهاج

 19 سوهاججامعة  (،مركز تطوير االداء الجامعي) FLDP أداب واخالقيات المهنة " "ورشة عمل  -

 .2006 مايو 21-

مركز تطوير االداء ) FLDP " التدريس المختلفة أنماطمهارات االتصال في  "ورشة عمل  -

 .2014 مايو 17- 15 سوهاججامعة  (،الجامعي

ICDL (International computer driving license ، )رخصة القيادة الدولية للكمبيوتر -

1997. 

،  (ICTP)مركز التدريب المركزي بالجامعة  Spssدورة تدريبية علي برنامج التحليل االحصائي  -

 .2014 مايو 17- 15 سوهاججامعة 

 سوهاججامعة ،  (ICTPب المركزي بالجامعة )مركز التدري MIS controlدورة تدريبية علي  -

 .2014 مايو 17- 15

،  (ICTP)مركز التدريب المركزي بالجامعة  Advanced power pointدورة تدريبية علي  -

 .2014 مايو 17- 15 سوهاججامعة 

 

 

 



 :( األنشطة الغير التعليمية لعضو هيئة التدريس )غير أكاديمية

 

الزراعيين والمزارعيين بالحملة القومية بوزارة الزراعة ولقاءات مع المهندسين عمل ندوات  -

 .2002/2003واستصالح االراضي للنهوض بمحصول الذرة الرفيعة بمصر العليا عام 

عمل ندوات ولقاءات مع المهندسين الزراعيين والمزارعيين بمشروع الحملة القومية بوزارة  -

و حتى  2011اعتباراً من العليا  الزراعة واستصالح االراضي للنهوض بمحصول القمح بمصر

  االن

عمل ندوات ولقاءات مع المهندسين الزراعيين والمزارعيين بمشروع الحملة القومية بوزارة  -

و  2014اعتباراً من الزراعة واستصالح االراضي للنهوض بمحصول الذرة الشامية بمصر العليا 

                         . حتى االن

ف بمركز تكنولوجيا المعلومات وما يقدمة من خدمات العضاء هيئة التدريس عمل ورش عمل للتعري -

 ومعاونيهم واالداريين والطالب.

 

 تكنولوجيا المعلومات:

 المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا المعلومات بالكلية والمسئول عن االتي:

 البنية التحتية للشبكة وصيانة وخدمة اجهزة الحاسب االلي -

 كتروني للكليةالموقع االل -

 التدريب علي تكنولوجيا المعلومات )اعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم واداريين وطالب( -

 التعليم االلكتروني -

 المكتبة الرقمية -

 )ميكنة االعمال االدارية واعمال الكنتروالت والجودة بالكلية( MISال -
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