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  السيرة الذاتية 

****** 
 

 محمد مصطفى هيكلأحمد هاديه : االســـــــــــــــــــــــــــــــــم
  جزيئيةال ةخلويال ةوراثالو  ةوراثالأستاذ :  ةـالحالي الوظيــفة

 . ةبيولوجيا الجزيئيالم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــالقس
 .هــوراث  :امـــــالتخصص الع

 . جزيئيهووراثه خلوية ه ـوراث :التخصص الدقيق
  13/8/1965 :دــــــــاليـخ المـــتاريـ

  العنوان والتليفون:
مدلن  اامع   –معهد وحوث بيهندسمم  بيوثبةل   وبينونويوالا بيحلول   –قسمما بيولويوالا بيائلةل   العمل:           

 امهوثل  مصث بيعثول . – مدلن  بيسادبت –بيسادبت 
 (002048) 2601265 -( 002048) 2601264 تليفون:                    
 (002048) 2601268 - (002048) 2601266 : فاكس                    

 (002) 0123661867  موبايل:       
 
 

 hadia.heikal@gebri.usc.edu.eg :يالبريد اإللكترون
                   heikalhadia@gmail.com 

                           o.comhadia_hekal@yaho  

 
 والتدرج العلمى   المؤهالت العلميةأواًل: 

******************************** 
 
 . ا1988 لونلو –سوندثل  اامع  بإل –ولل  بيئثبع   –. ووايوثلوس بيعلوا بيئثبعل  )وثبة ( 1 
 

 . ا1993لنالث  10 –سوندثل  اامع  بإل –ولل  بيئثبع   –)وثبة (   . مااسنلث بيعلوا بيئثبعل2 

 "على نبات األرز ةدراسات وراثيه بيوكيميائي" عنوبن بيثساي :
 

 ا2002أونووث  22 –سوندثل اامع  بإل–ولل  بيئثبع  –فلسف  في بيعلوا بيئثبعل  )وثبة ( به. دونوث 3 
 "على نبات بنجر السكر المنزرع والبرى ةدراسات وراثيه وكيموحيوي" عنوبن بيثساي :
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 :يالتدرج الوظيفثانيا: 
******************  

 
 –اامع  مدلن  بيسادبت  –معهد وحوث بيهندس  بيوثبةل  وبينونويوالا بيحلول   – أسناذ بيوثبة  بيائلةل  .1

 . وحنى بآلن – 29/3/2016وناثلخ امهوثل  مصث بيعثول .  –مدلن  بيسادبت 
 

اامع  مدلن  بيسادبت  –معهد وحوث بيهندس  بيوثبةل  وبينونويوالا بيحلول   – بيوثبة  بيائلةل أسناذ مساعد  .2
 . ا28/3/2016إيى  28/7/2008امهوثل  مصث بيعثول . وناثلخ  –مدلن  بيسادبت  –
 

اامع  سلمان ون عودبيعئلئ )اامع   –بيدوبسث  يولل  بينثول  يلونات ووبد – ةوولل  بيولل  يلنطولث وبياود .3
 -هم 13/11/1430بيمملو  بيعثول  بيسعودل  .  –بيملك سعود ةا اامع  بيخثج ، ساوقًا( 

هم 2/2/1434 -هم 25/2/1432ومن  - ا20/10/2010 -ا 1/11/2009هم بيموبفق 12/11/1431
 . ا 12/12/2012 -ا 29/1/2011بيموبفق 

 

اامع  سلمان ون عودبيعئلئ )اامع  بيملك  –بيدوبسث  يولل  بينثول  ووبد – ثةلس مالس قسا بألحلاء .4
هم  24/2/1432 -هم  22/3/1431. بيمملو  بيعثول  بيسعودل  . –سعود ةا اامع  بيخثج ، ساوقًا( 

هم بيموبفق 7/10/1434 -هم 3/2/1434ومن  - ا28/1/2011 –ا 8/3/2010بيموبفق 
 .ا 14/8/2013 -ا 13/12/2012

 

اامع  سلمان ون عودبيعئلئ )اامع   –بيدوبسث  ووبديولل  بينثول   –قسا بألحلاء  – أسناذ مشاثك وثبة  .5
هم 7/10/1434 -هم  7/10/1430 بيمملو  بيعثول  بيسعودل . – ساوقًا(،  بيخثجبيملك سعود ةا اامع  

 . ا14/8/2013 -ا 26/9/2009 بيموبفق
 

مدلن   –مدلن  بيسادبت اامع   –بيهندس  بيوثبةل  وبينونويوالا بيحلول  وحوث معهد  – مدثس وثبة  .6
 .ا 27/7/2008ا وحنى22/12/2002. وناثلخ امهوثل  مصث بيعثول  –بيسادبت 

 

مدلن   –مدلن  بيسادبت اامع   –بيهندس  بيوثبةل  وبينونويوالا بيحلول وحوث معهد  – مدثس مساعد وثبة  .7
 . ا21/12/2002ا وحنى 28/5/2000. وناثلخ امهوثل  مصث بيعثول  – بيسادبت

 

 . ا 2000وحنى  ا1996 . بيئثبع وئبثة  –معهد بيوحوث بيئثبعل   – مساعد واحث .8
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 بتدريسهاثالثًا: المقررات الدراسية التى تقوم 

************************************* 
 جامعة مدينة السادات  –تدريس مقررات الدراسات العليا بمعهد بحوث الهندسة الوراثية أ. 

  
جامعة     –كلية الزراعة )سععععابا باشععععا         –التدريس لمرحلة البكالوريوس بشععععبة البيوتكنولوجى        ب. 

 م 2008)عام اإلسكندرية 
 (112)ن.ئ  1مقثث وثبةه ائلةل   -1
 (128)ن.ئ  2مقثث وثبةه ائلةل   -2

 
سععلما  جامعة  –كلية التربية للبنات بوادى الدواسععر  –قسععم األحيا   –التدريس لمرحلة البكالوريوس ج. 

 :  م 2013 -م 2009)أعوام  السعودية العربية المملكة - ب  عبدالعزيز
 وثبة  عامه -1
 وثبة  خلول  -2
 بيوثبة  بينطولقل  -3

 
 شاركت فى اإلشراف عليها التيرابعًا: الرسائل العلمية 

******************************************** 
بيهندس  بيوثبةل   وحوث معهد –عللا بيدثبسات بيطالب بيعدلد من على  بيعلميعضو يان  بإلشثبف 
  امهوثل  مصث بيعثول  . - مدلن  بيسادبت –مدلن  بيسادبت اامع   –وبينونويوالا بيحلول  

 
 
 

 (61-)أ وثبةه ائلةل  -2  (22-)أ نونويوالا حلول  عامه -1
 (2-1))بوثبةه ائلةل  منقدا  -4  (63-)أ يبينطوث بيائلة -3
 (9-1)ب بيوثوموسومات -6  (3-1)ب منقداوثبة   -5
 (39-1)ب نونويوالا حلول  ائلةله -8 (35-1)ب 1ولويوالا ائلةل  -7
 (49-1وثبةه ائلةله )ب -10 (48-1بيعشاةث )ب في بيائلةي بيوثبةيبينحللل  -9
 (99-)ج بيائلةل أساسلات بيولويوالا  فيطثق معملل   -12 (61-1يوثوموسومات بإلنسان )ب بيائلةيبينثولب  -11
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  والندوات  وورش العمل الدورات التدريبيةخامسًا: 

**************************************** 
 حضرتها التيوورش العمل الدورات التدريبية  -1

**************************************** 
. فى  بيعثول امهوثل  مصممث  –" . اامع  بينلل بيحلول  بيمعلومانل عن " بيةاية  بيمصممثل بيعمل وثشمم   .1

 .ا 2018دلسموث  23

 

بيطثلق  بيمننا  بياامع يمعثض  بيعلمي" . فاب الب . بيوثنامج صممممممناع  بألثدولنووثشمممممم  عمل عن " .2
 بيعثول  بيمملو  -بيثلاض  -اامع  بإلماا محمد ون سمممممممممممعود بإلسمممممممممممالمل   - بيمعثفي بالقنصمممممممممممادإيى 

 . ا2017فوثبلث  19.  بيسعودل 

 

اامع   -" . مثوئ ننمل  قدثبت أعضمممممممممممماء هلة  بيندثلس وبيقلادبت بإليونثونيبينعللا دوثه ندثلوله عن " .3
 . ا2015لويلو  28-27من  بيفنثة في.  بيعثول امهوثل  مصث   -مدلن  بيسادبت  -مدلن  بيسادبت 

 

" . مثوئ ننمل  قدثبت أعضممممممممممممماء هلة  بيمخنلف أنماط بينعللا  في بالنصمممممممممممممالمهاثبت دوثه ندثلوله عن " .4
 بيفنثة في.  بيعثول امهوثل  مصمممث   -مدلن  بيسمممادبت  -اامع  مدلن  بيسمممادبت  -بيندثلس وبيقلادبت 

 . ا2015لويلو  14-13من 

 

-. مثوئ ننمل  قدثبت أعضاء هلة  بيندثلس وبيقلادبتبيقثبثبت وحل بيمشوالت" بنخاذدوثه ندثلوله عن " .5
 . ا2015لونلو  23-22من  بيفنثة. بيعثول امهوثل  مصث -مدلن  بيسادبت-اامع  مدلن  بيسادبت

 

" . مثوئ ننمل  قدثبت أعضممممممممممماء هلة  بيندثلس بيندثلسمممممممممممل  بيعملل  في بياودةمعاللث دوثه ندثلوله عن " .6
 9-8من  بيفنثة في.  بيعثول امهوثل  مصث   -مدلن  بيسادبت  -اامع  مدلن  بيسادبت  -وبيقلادبت 

 . ا2015لونلو 

 

اامع   -" . مثوئ ننمل  قدثبت أعضمماء هلة  بيندثلس وبيقلادبت )بيناس(إدبثة بيوشممث دوثه ندثلوله عن " .7
 .ا2015لونلو  16-15من  بيفنثة في.  بيعثول امهوثل  مصث   -مدلن  بيسادبت  -مدلن  بيسادبت 

 

 بيعلمي" . وواي  بياامع  يلدثبسمممممممممممممممات بيعللا وبيوحث بآلةاث وبيحلول-بيوظلفيبينسمممممممممممممملب ندوة وعنوبن " .8
محثا  2 في.  بيسممممممممعودل بيعثول   بيمملو  – بيواح اامع   –لل  بيعلوا بإلدبثل  وبيمايل  واينعاون مع و

 . ا2013 نوفموث 5هم بيموبفق 1435

 

" . مثوئ ننملمم  قممدثبت أعضمممممممممممممممماء هلةمم  بينممدثلس ونقللا بيطالب بالمنحممانمماتنظا دوثه نممدثلولممه عن " .9
 . ا2013أونووث  27-26من  بيفنثة في.  بيعثول امهوثل  مصث  -اامع  بإلسوندثل   -وبيقلادبت 

 

 –اامع  سمممممممممملمان ون عودبيعئلئ  – وبياودة" . عمادة بينطولث بألوادلميبإلثشمممممممممماد وثشمممممممممم  عمل عن " .10
 . ا2012دلسموث  31هم بيموبفق 1434صفث  18 في.  بيسعودل بيعثول   بيمملو  –محافظ  بيخثج 
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 وبالعنمممماد" . بيهلةممم  بيوطنلممم  يلنقولا وبألعممممال بإلدبثلممم  بإلدبثياودة بينخطلط وثشممممممممممممممممم  عممممل عن " .11
 –محافظ  بيخثج  –واامع  سممممممممممممملمان ون عودبيعئلئ  بيوثلطاني بيةقافيواينعاون مع بيمثوئ  بألوادلمي
 ا2012دلسممموث  16-15هممممممممممممممممم بيموبفق 1434صممفث  3-2فى بيفنثة من  . بيسممعودل بيعثول   بيمملو 

 .بإلناللئل (  وايلغ )

 

 – بألوادلمي وبالعنماديلنقولا  بيوطنل " . بيهلة  بيمؤسممممممسمممممميوبينقولا  بياودةضمممممممان وثشمممممم  عمل عن " .12
 1 – امادى بألول 29من  بيفنثة في . بيسممممممممممممعودل بيعثول   بيمملو  –اامع  سمممممممممممملمان ون عودبيعئلئ 

 . ا2012إوثلل  22-21هم بيموبفق 1433امادى بآلخث
 

 وبالعنماديلنقولا  بيوطنل " . بيهلة  مخثاات بينعلا فى نخطلط وننفلذ ونقللا بيوثنامجوثشمممممم  عمل عن " .13
 –محافظ  بيخثج  –واامع  سممممممممممممملمان ون عودبيعئلئ  بيوثلطاني بيةقافيواينعاون مع بيمثوئ  بألوادلمي
 . ا2012فوثبلث  19هم بيموبفق 1433ثولع أول  27 في.  بيسعودل بيعثول   بيمملو 

 

 – بألوادلمي وبالعنماديلنقولا  بيوطنل " . بيهلة  بيمثاعل مؤشمممثبت بآلدبء وبيمقاثنات وثشممم  عمل عن " .14
 21-20هممممممممممممممممممم بيموبفق 1433محثا  26-25بيفنثة من  في . بيسممممعودل بيعثول   بيمملو  –مدلن  ادة 
 .ا 2011دلسموث 

 

 بياامع مقث وللات  –اامع  سمممممممممممممملمان ون عودبيعئلئ " . بيوثبماي بيذبنيبينقولا وثشممممممممممممممم  عمل عن " .15
 4 همممممممممممممممم بيموبفق1433محثا  10لوا  . بيسمعودل بيعثول   بيمملو  –وبدى بيدوبسمث وبيسمللل  ومحافظني
 . ا2011دلسموث 

 

مقث وللات  –" . اامع  سممممملمان ون عودبيعئلئ نوصممممملف بيوثبمج وبيمقثثبت ونقاثلثهاوثشممممم  عمل عن " .16
هم بيموبفق 1433محثا  9لوا  . بيسعودل بيعثول   بيمملو  –وبدى بيدوبسث وبيسللل  ومحافظنيبياامع  

 . ا2011دلسموث  3
  

واينعاون مع  بألوادلمي وبالعنماد". بيهلة  بيوطنل  يلنقولا نأهلل بيمثباعلن بيدبخلللنوثشمممممممم  عمل عن " .17
 بيمملو  –مدلن  بيثلاض  – بيوثلطاني بيةقافي وبيمثوئ اامع  سممممممممملمان ون عودبيعئلئ )بيخثج سممممممممماوقًا(

 ا2011أونووث  26-25هممممممممممممممممممممممم بيموبفق 1432 بيقعدة ذو 28-27بيفنثة من  في . بيسممممممممعودل بيعثول  
 .( بإلناللئل  وايلغ )

 

 – بألوادلمي وبالعنماديلنقولا  بيوطنل " . بيهلة  بيسمممممنول نوصممممملف بيوثبمج ونقاثلثها شممممم  عمل عن "وث  .18
همممممممممممممممممم بيموبفق 1432 بآلخثةامادى  22-21بيفنثة من  في . بيعثول  بيسمممعودل  بيمملو  –مدلن  بيخوث 

 . ا2011مالو  24-25
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وبدى  ومحافظنيمقث وللات بياامع   –" . اامع  بيخثج نوصمممملف بيوثبمج وبيمقثثبتوثشمممم  عمل عن " .19
 30-29ه بيموبفق  بيةانيثولع  25-24بيفنثة من  في بيسممممعودل بيعثول   بيمملو  – بيدوبسممممث وبيسممممللل

 .ا 2011ماثس 
 

بيعثول   بيمملو  – ومحافظ  وبدى بيدوبسمممممممممممث وثنامج بيخط  بإلسمممممممممممنثبنلال  يلوللات بياامعل حضممممممممممموث  .20
 . ا2011ماثس  20هم بيموبفق  1432 ةانيثولع  15 في . بيسعودل 

 

" . بيهلة  بيوطنل  بألوادلمي بالعنمادبينخطلط وبيننفلذ يلدثبسممم  بيذبنل  نمهلدًب يوثنامج وثشممم  عمل عن " .21
 –واامع  بيخثج . مدلن  بيثلاض  بيوثلطاني بيةقافيواينعاون مع بيمثوئ  بألوادلمي وبالعنماديلنقولا 

فوثبلث  16 – 15همممممممممم بيموبفق  1432ثولع بألول  13 – 12بيفنثة من  في .بيمملو  بيعثول  بيسعودل  
 .( بإلناللئل  وايلغ )ا  2011

 
   

محافظ   –ولل  بيعلوا بيطول  بينطولقل   في بيمنعقدة" . صممممممممملا   بألهدبف بينعللمل وثشممممممممم  عمل عن " .22
 22هممممممممممممممممممممم بيموبفق  16/1/1432 في . بيمملو  بيعثول  بيسممممممعودل  –اامع  بيخثج  –وبدى بيدوبسممممممث 

 .( بإلناللئل  وايلغ ) ا2010دلسموث 
 

اامع   – بألوادلمي وبالعنمادبيوطنل  يلنقولا  بيهلة  –" وبيوثبماي بيمؤسمممسممميبينقولا وثشممم  عمل عن " .23
 23-22ه بيموبفق 1431امادى بآلخث  9-8من  بيفنثة في . بيسممممممممممممممعودل بيعثول   بيمملو  –بيخثج 
 . ا  2010مالو 

 

 في.  بيعثول امهوثل  مصممممممممث  -ل  مونو  بإلسمممممممموندث  في" . بيمنعقدة يبينانونونويواوثشمممممممم  عمل عن " .24
 .ا 2007سونموث  3-2بيفنثة من 

  
اامع   -" . مثوئ ننمل  قدثبت أعضمممممماء هلة  بيندثلس وبيقلادبت بيوحةيإدبثة بيفثلق دوثة ندثلوله عن " .25

 . ا2007أ سطس  28-26من  بيفنثة في.  بيمنوفل 
 

يلدول  بيقاحل  بألثبضمممممي فييةقاف  بينصمممممحث  بيمسمممممندبم وبيننمل   بيولةيإعادة بيننظلا دوثة ندثلول  عن " .26
امهوثل  بيصلن  –مدلن  اانئو –ووفى –معهد وحوث اانئو يمقاوم  بينصحث  في" . بيمنعقدة بينامل 
 . ا2007لويلو  1–لونلو  1بيفنثة من  في . بيشعول 

  
اامع   -" . مثوئ ننمل  أعضممممممممممممممماء هلة  بيندثلس وبيقلادبت وبالعنماد بياودةنوولد دوثة ندثلوله عن " .27

 . ا2007مالو  22-20من  بيفنثة فيامهوثل  مصث بيعثول  .  - بيمنوفل 

 

 بيمنعقدة" بيحلول  وبيمعلومانل  DNAطثق معملله ينناوعات بيمممممممممم عن " بألمثلول  بيمصثل وثش  بيعمل  .28
مدلن   –  بألمثلول واينعاون مع اامع  ناوسممون  بيحلول وبينونويوالا  بيوثبةل  بيهندسمم  وحوث معهد في

 . ا2007لنالث  11-9 بيفنثة من في . بيعثول امهوثل  مصث  – بيمنوفل اامع   –بيسادبت 
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معهممد وحوث اممانئو يمقمماوممم   في بيمنعقممدة" . علوا ونونويوالمما مقمماوممم  بينصممممممممممممممحثدوثة نممدثلولممه عن " .29
 30أ سممممطس إيى  1 بيفنثة من في . بيشممممعول امهوثل  بيصمممملن  –مدلن  اانئو  –ووفى  –بينصممممحث 
 .  ا2006سونموث 

 

اامع   -" . مثوئ ننمل  قدثبت أعضممممممممممممماء هلة  بيندثلس وبيقلادبت نصمممممممممممممملا بيمقثثدوثة ندثلوله عن " .30
 . ا2006فوثبلث  28-26من  بيفنثة في.  بيمنوفل 

 

" . مثوئ ننمل  قدثبت أعضمممممممممممماء هلة  بيندثلس بياامعات في بيمهن أخالقلات وآدبب دوثة ندثلوله عن " .31
 . ا2006فوثبلث  20-19من  بيفنثة في.  بيمنوفل اامع   -وبيقلادبت 

 

" . مثوئ ننملمم  قممدثبت أعضمممممممممممممممماء هلةمم  بينممدثلس بينممدثلس في بيحممدلةمم  بالنامماهمماتدوثة نممدثلولممه عن " .32
 . ا2006لنالث  30-28من  بيفنثة في.  بيمنوفل اامع   -وبيقلادبت 

 

 –بإلسمممممممموندثل   – بإلسمممممممموندثل مونو   في" . بيمنعقدة ولف نونب مقنثح وحةى نااحوثشمممممممم  عمل عن " .33
 .  ا2005دلسموث  10-8بيفنثة من  في.  بيعثول امهوثل  مصث 

 

معهممد وحوث اممانئو يمقمماوممم   في بيمنعقممدة" . علوا ونونويوالمما مقمماوممم  بينصممممممممممممممحثنممدثلولممه عن "دوثة  .34
 19 –أ سمممممممممطس  1بيفنثة من  فيامهوثل  مصمممممممممث بيعثول  .  –مدلن  اانئو  –ووفى  –بينصمممممممممحث 

  . ا2005سونموث 
 

اامع   -" . مثوئ ننمل  قدثبت أعضاء هلة  بيندثلس وبيقلادبت مهاثبت بيعثض بيفعالدوثة ندثلوله عن " .35
 . ا2004نوفموث  29-27من  بيفنثة في.  بيمنوفل 

 

مدلن  مواثك يألوحاث بيعلمل  وبينطولقات بيمنعقدة و.  "بيهندس  بيوثبةل  وبيالنواوثش  عمل عن " .36
دلسموث  8-6 بيفنثة في . وايواللات بيمنحدة بألمثلول بينونويوال  واينعاون مع بيمؤسس  بيقومل  يلعلوا 

 . ا2003
 

 في بنعقدت بيني. " بيوحةل وبيعثض يلموضوعات  Power Pointوثنامج  بسنخدباننمل  مهاثبت دوثة " .37
عدبد بيقادة واامع  بيمنوفل  خالل بيفنثة من .  امهوثل  مصث بيعثول  – مثوئ بيدثبسات بإلسنثبنلال  وب 

 .  ا2003مالو  5 –إوثلل 19

 

" . مثوئ بيدثبسات SPSSننمل  مهاثبت بينحللل بإلحصاةى يلولانات وإسنخدبا وثنامج دوثة ندثلوله عن " .38
عدبد بيقاده   . ا2003عاا امهوثل  مصث بيعثول  .  -اامع  بيمنوفله  -بإلسنثبنلاله وب 

 

خالل شهث امهوثل  مصث بيعثول  .  -  بيمنوفل  اامع –ولل  بينثول  . " ىعدبد بيمعلا بياامعإ"دوثة  .39
 . ا2001فوثبلث 
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مثوئ بيوحوث  – واإلسوندثل محط  بيوحوث بيئثبعل  . " وبيعطثل بينوانات بيطول  دوثة ندثللل  عن " .40
 . ا1999 عاا. امهوثل  مصث بيعثول   –بيئثبعل  

 

ولل  بيئثبع   –قسا بيوثبة  . " بينونويوالا بيحلول  فيبيمفاهلا وبينقنلات بيحدلة  دوثة ندثلول  عن " .41
 .  ا1997لونلو  30-20 بيفنثة من في.  بيعثول امهوثل  مصث  – بإلسوندثل اامع   –( بيشاطوي)

 
 نظمتها أو شاركت بالتدريب بها التيوورش العمل لدورات التدريبية ا -2

********************************************************** 
واينعاون  بينثووي. مثوئ بيندثلب  ونطولقانها" بيشمممممامل  بياودة في موادئدوثة ندثلول  وعنوبن " فيمدثو   .1

 في.  بيسعودل بيعثول   بيمملو  –وإدبثة بينثول  وبينعللا ومحافظ  وبدى بيدوبسث  بيشامل  بياودةمع قسا 
 . ا2011دلسموث  7-6هم بيموبفق 1433محثا  12-11من  بيفنثة

 

وبدى بيدوبسمممممث  ومحافظني" . مقث وللات بياامع  نوصممممملف بيوثبمج وبيمقثثبتمنسمممممق  وثشممممم  عمل عن " .2
ه بيموبفق  بيةانيثولع  25-24بيفنثة من  في . بيسمممممعودل  بيعثول  بيمملو  -اامع  بيخثج  - وبيسمممممللل

 . ا2011ماثس  29-30
 

ماال بيولويوالا بيائلةل  وعنوبن  فيبيمصممممممممممممثل  بألمثلول  بيلان  بيمنظم  يوثشمممممممممممم  بيعمل  فيعضممممممممممممو  .3
 معهد وحوث بيهندس  بيوثبةل  وبينونويوالا بيحلول  في" بيمنعقدة بيحلول  وبيمعلومانل يائلةل  بيولويوالا ب"
  . ا2007لنالث  16-9بيفنثة  .اامع  ناوسون بألمثلول اامع  بيمنوفل  واينعاون مع –مدلن  بيسادبت–

 

بينونلوات ماال بيولويوالا بيائلةل  وعنوبن " فيوثشمممم  بيعمل بيمصممممثل  بألمثلول   فيومدثب  بيمشمممماثو  .4
معهد بيهندسمممممممممم  بيوثبةل   في بنعقدت بيني" DNAوبألسممممممممممس بيمعملل  ينحللل بيممممممممممممممممممممممممم  بيمنقدم بيائلةل  

 في . اامع  بيمنوفل  واينعاون مع اامع  ناوسمممممون بألمثلول  –مدلن  بيسمممممادبت  –وبينونويوالا بيحلول  
 . ا2007لنالث  16-14بيفنثة 

 

بيالنومات بيفعاي  ماال بيولويوالا بيائلةل  وعنوبن " فيبيلان  بيمنظم  يوثشمم  بيعمل بيدويل   فيعضممو  .5
اامع  بيمنوفل   –مدلن  بيسمممممممادبت  –معهد وحوث بيهندسممممممم  بيوثبةل  وبينونويوالا بيحلول  . " بينوات في

لنمممالث  26-21 بيفنثة في. امممامعممم  ملالن ومممإلطمممايلممما  –وممماينعممماون مع معهمممد وممماثوو نونويوالوو ومممادبنو 
  . ا2006

 

بيالنومات بيفعاي  ماال بيولويوالا بيائلةل  وعنوبن " فيعضممو فى بيلان  بيمنظم  يوثشمم  بيعمل بيدويل   .6
اامع  بيمنوفل   –مدلن  بيسمممممممادبت  –معهد وحوث بيهندسممممممم  بيوثبةل  وبينونويوالا بيحلول  . " بينوات في

لنمممالث  26-21بيفنثة  في. امممامعممم  ملالن ومممإلطمممايلممما  –وممماينعممماون مع معهمممد وممماثوو نونويوالوو ومممادبنو 
 . ا2006
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. مونو  بإلسممموندثل   –يلعلوا وبينونويوالا  بالسمممنشممماثل خالل بيلان  من " بيطب بيودللنظمت ندوة عن " .7
 . 2004خالل عاا 

 

ولل  بيئثبع   في –واينعاون مع بيمالس بالعلى يلاامعات  –بيلان  بيمنظم  يدوثة ندثلول   فيعضممممممو  .8
مندثوا )معلد  32" بشنثك فلها بينونويوالا بيحلول  فيو بينقنلات بيحدلة   ابيمفاهل“وعنوبن   واإلسوندثل 

 30-20 ومدثس مسممممممممممممممماعد ومدثس وأسممممممممممممممناذ مسممممممممممممممماعد( من عدة اامعات ومعاهد علمل  ومصممممممممممممممث.
 .ا 1997ولونل

 

 المؤتمرات العلميةسادسًا: 
********************** 

" . مثوئ ضمان بياودة وبينطولث ضمان بياودة طثلقًا يندولل بياامعاتبيمؤنمث بيدويي بألول عن " -1
بياامعات بيعثول  ومشاثو  بيهلة  بيقومل  يضمان  بنحاداامع  مدلن  بيسادبت واينعاون مع  –بيمسنمث 

 .ا 2018نوفموث  26 – 25امهوثل  مصث بيعثول  . في بيفنثة من  – وبالعنماداودة بينعللا 
 

 –بإلسوندثل   -". مونو  بإلسوندثل  بيمسندبم  بيننمل نحو أهدبف : بيحلول بيثؤى عن " بيدوييبيمؤنمث  -2
 . ا2018إوثلل  22 -20بيفنثة من  في. امهوثل  مصث بيعثول  

 

امهوثل   –بإلسوندثل   -". مونو  بإلسوندثل  : بيطثلق إيى بألماابيحلول بيثؤى عن " بيدوييبيمؤنمث   -3
 .ا 2016إوثلل  14 -12بيفنثة من  في. مصث بيعثول  

 

. وواي   هم1434/1435 بياامعييلعاا  مقووي يلواحةلن بيمشاثولن ومشثوعات وحةله بيملنقى بألول  -4
صفث  13 في.  بيسعودل بيعثول   بيمملو  -اامع  بيواح   - بيعلميبياامع  يلدثبسات بيعللا وبيوحث 

 . ا2014لنالث  16هم بيموبفق 1435
 

. اامع  بيسلطان " بيمناطق بياافه فيبينونويوالا بيحلول  وبيحفاظ على بألنوبع وعنوبن " بيدوييبيمؤنمث  -5
 . )وحث مقوول بينشث(. ا2013فوثبلث  13-10من  بيفنثة في سلطن  عمان . –مدلن  مسقط  –قاووس 

 

". اامع  أا بيقثى بيننمل  في بألساسل ثؤل  ادلده يدوث بيعلوا بيخامس يلعلوا وعنوبن " بيسعوديبيمؤنمث  -6
 . ا2012إوثلل  18-16 بيفنثة في . بيسعودل بيعثول   بيمملو  – بيموثم  مو  –

 

 نلوديهي" . يخوثبء بيسوث وبينونويوالات بينواملل  بيدويي يالنحادبيثبوع  بيدوييبيسوث بيمؤنمث ومعثض  -7
 . ا2011نوفموث  25-21بيفنثة من  في. بيهند  -

 

 في بياودةيندبثس خط  بياامع  ينأسلس أنظم  ضمان بياودة وايوللات " يمنسقي بيةاني بالانماع -8
" . مقث إدبثة اامع  هذب بياانب فيوايمنسقلن  بيمناط وبألدوبث  بياامع مخنلف نخصصات ووثبمج 

 . ا2010لونلو  27بيموبفق هم  1431ثاب 15 في بيمملو  بيعثول  بيسعودل  . –بيخثج  –بيخثج 
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بيمملو   –بيخثج  –ة ووللات اامع  بيخثج . مقث إدبثة اامع  بيخثج بياود يمنسقيبألول  بالانماع -9
 . ا2010لونلو  8بيموبفق هم  1431امادى بآلخثة  25 بيعثول  بيسعودل  .

 

. وئبثة " : بيوبقع وبينطلعات بيعاييأنظم  بياودة بيدبخلل  ومؤسسات بينعللا عن " يلاودة بيةانيبيمؤنمث  -10
بيمملو  بيعثول   –بيثلاض –بألوادلمي وبالعنمادواينعاون مع بيهلة  بيوطنل  يلنقولا  بيعاييبينعللا 

 . ا2009أونووث  27 – 25بيموبفق ه  1430 بيقعدةذو  8–6من  بيفنثة في بيسعودل  .
 

 –بيقاهثة  - يلوحوث بيقومي. بيمثوئ  "بيولةيبينونويوالا بيحلول  وبألمان بألول عن " بيدوييبيمؤنمث  -11
 .  ا2009إوثلل  16-14بيفنثة من  في امهوثل  مصث بيعثول  .

 

 امهوثل  مصث بيعثول  –بإلسوندثل   - " . مونو  بإلسوندثل بيعثوييإلصالح بيسادس " بيسنويبيمؤنمث  -12
 . ا2009ماثس  3-1. فى بيفنثة من 

 

" . معمل بيئثبع  Tissue Engineeringبيهندس  بينسلال  بألول عن " بيدوييمؤنمث بإلسوندثل   -13
بيفنثة  في. امهوثل  مصث بيعثول   –بإلسوندثل   -اامع  بإلسوندثل   –ولل  طب بألسنان  –بينسلال  

 . ا2009فوثبلث  16-13من 
  

بيفنثة  في. امهوثل  مصث بيعثول   –بإلسوندثل   -" . مونو  بإلسوندثل  Super Courseمؤنمث عن " -14
 .  ا2009لنالث  6-5من 

 

اامع  أونووث  –" . ولل  بينونويوالا بيحلول  نطولقات بينونويوالا بيحلول بألول عن " بيدوييبيمؤنمث  -15
 19-18بيفنثة من  في.  امهوثل  مصث بيعثول  - يلعلوا وبآلدبب بيحدلة  واينعاون مع اامع  اثلننش

 .  ا2008أونووث 
 

بيعثلش  " .بيدول بينامل  فيموباه  نحدلات بيسوث وبيصناعات بينواملل  يلسوث عن " بيدوييبيمؤنمث  -16
 .  ا2008سونموث  14-11بيفنثة من  فيامهوثل  مصث بيعثول  .  –بإلسوندثل   -

 

امهوثل   –بإلسوندثل   - ". مونو  بإلسوندثل : من بيوعود إيى بيننفلذبيحلول بيثؤى عن " بيدوييبيمؤنمث  -17
  . (85. )مشنثوه ومعلقه  ص. ا 2008إوثلل  16 -12بيفنثة من  في .  مصث بيعثول 

 

امهوثل   –بإلسوندثل   – بإلسوندثل " . مونو  بيمسندبم  وبيننمل  بيولةي بالقنصادبيمؤنمث بألول عن " -18
 .  ا2007أونووث  25 .  مصث بيعثول 

 

من  بيفنثة . بيعثول امهوثل  مصث  – بإلسوندثل  - بإلسوندثل " . مونو  بيعلا في بيمثأةمؤنمث عن " -19
 . ا2007أونووث  24–23

 

–ولل  بيئثبع  )ساوا واشا(  " . بيمحافظ  على بألصول بيوثبةل  فيدوث بينونويوالا بيحلول  ندوة عن " -20
 . ا2007ماثس  29 . بيعثول امهوثل  مصث  -بإلسوندثل   - اامع  بإلسوندثل 
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فثنسا .  -مدلن  يلون  " .بيثؤى بيحلول : مساهم  علوا بيحلاة فى نطولث بأليفل عن " بيدوييبيمؤنمث  -21
 . ا2007ماثس  14-11 من بيفنثة

  

شثا بيشلخ  -بيامعل  بيمصثل  يلعلوا بيوثبةل  . " بيوثبةل  ونطولقانها بيهندس عن " بيةاني بيدوييبيمؤنمث  -22
مشنثوه ووحث مقوول . ) ا2006نوفموث  17-14 من بيفنثةامهوثل  مصث بيعثول  .  –انوب سلناء  –

 ( .بينشث
 

 – بإلسوندثل  - بإلسوندثل . مونو  "نغللث نمط بيحلاه:  حدلة علوا بيحلاه بيعن " بيدوييبيمؤنمث  -23
 ( .25ومعلقه ص . بشنثوت) . ا2006إوثلل  29-26 من بيفنثة . بيعثول امهوثل  مصث 

 

امهوثل   – بيعلميوبيوحث  بيعاييوئبثة بينعللا  . "بيعلميينطولث منظوم  بيوحث "بألول  بيقوميبيمؤنمث  -24
 . ا2005مالو  29-28 من بيفنثة.  مصث بيعثول 

 

بيامعل  بيمصثل  يلعلوا  . "ماال بيهندس  بيوثبةل  وبينونويوالا بيحلول  فيبيادلد بيندوة بيعلمل  عن " -25
. وايالئةمثوئ بيوحوث بيئثبعل   –معهد وحوث بيهندس  بيوثبةل  بيئثبعل   -قاع  بيمؤنمثبت  - بيوثبةل 

 .  ا2005مالو  16 في
 

 –حمص  - " . اامع  بيوعثبيعثويبيوطن  فيبيئثبع  وبيغذبء " في بيةاني بيمصثي بيسوثيبيمؤنمث  -26
 . ا2005أوثلل  28-25 من بيفنثة . سوثلا

 

وبينونويوال  عن صناع  بيسوث وبيصناعات  وبالقنصادل بينحدلات بيسلاسل  عن " بيدوييبيمؤنمث  -27
امهوثل   –" . بإلسوندثل  بألوثوويبيمنطق  بيعثول  ، بيشثق بألوسط ، إفثلقلا وبإلنحاد  فيبينواملل  

 . ا2005إوثلل  6-3 من بيفنثة. مصث بيعثول  
 

.  امهوثل  مصث بيعثول  –بإلسوندثل   - بإلسوندثل " . مونو  بيعثويبإلصالح عن " بيةانيبيمؤنمث  -28
 )مدعوه( . ا2005ماثس 

 

لنالث  12 في . بيعثول امهوثل  مصث  –بيقاهثة  –بيمالس بألعلى يلةقاف   " .بيعلميبينفولث محاضثة " -29
 . ا2005

 

.  امهوثل  مصث بيعثول  –بإلسوندثل   - بإلسوندثل " . مونو  مصث فيإصالح بينعللا مؤنمث عن " -30
 )مدعوة( . ا2004دلسموث  10-8من  بيفنثة

 

  امهوثل  مصث بيعثول . –بإلسوندثل   - " . مونو  بإلسوندثل شعوب بيوحث بيمنوسطبيندوة بيدويل  عن " -31
 . ا2004أونووث  4إيى  2بيفنثة من  يف

 

امهوثل  مصث بيعثول .  –بإلسوندثل   - بإلسوندثل " . مونو  بيقدلم  بيمصثل بيمخطوطات مؤنمث عن "  -32
 . ا2004إوثلل  26-24 من بيفنثة
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 يالسنلثبد بيدويي بيمصثي" . بيمثوئ بيخلول  وبيئثبع  بيائلةل " سلمناث عن "بيولويوالا علوا بيحلاه"- -33
 بيفنثة.  بيعثول امهوثل  مصث  –بيقاهثة  - شثو  سلاماو  بيوثبةل بيامعل  بيمصثل  يلعلوا واينعاون مع 

 . ا2004إوثلل  21-20من 
 

امهوثل   –انوب سلناء  –مدلن  شثا بيشلخ  . "بيهندس  بيوثبةل  ونطولقانهابألول عن " بيدوييبيمؤنمث  -34
 ووحث مسنخثج من ثساي  بيدونوثبه( . بشنثوت) . ا2004إوثلل  11-8 من بيفنثة.  مصث بيعثول 

 

 " . مونو  بإلسوندثل وبيفقث بخنثبعاتأخالقلات ، :2004ثؤى حلول  من بإلسوندثل  عن " بيدوييبيمؤنمث  -35
 .ا 2004إوثلل  6-3 بيفنثة في.  بيعثول امهوثل  مصث –بإلسوندثل  -

 

مثوئ وحوث  .إفثلقلا"  في بيصح بيوثبة  وبيمانمع: مسنقول يلموادثة بإلفثلقل  عن " بيةانيبيمؤنمث  -36
 - اامع  علن شمس واينعاون مع مالس وحوث علوا بإلنسان –وبينونويوالا بيحلول   بيوثبةل  بيهندس 

 . ا2004ماثس  29-26 من بيفنثة امهوثل  مصث بيعثول  . –بيالئة  –فندق ملنا هاوس
 

مونو   – بإلسوندثل " . معهد اونه واينعاون مع مونو  بيمخنلف بيةقافات  فيمفهوا بينقدا ندوة عن "  -37
 . ا2004ماثس  22-20من  بيفنثة . بيعثول امهوثل  مصث  – بإلسوندثل  - بإلسوندثل 

 

 من بيفنثة . بيعثول امهوثل  مصث  –بإلسوندثل   - بإلسوندثل " . مونو  بيعثويبإلصالح مؤنمث عن " -38
 )مدعوه(.  ا2004ماثس  12-14

 

 –ونصنلف بينوانات  بقسا وحوث بيفلوث  . "إسنثبنلال  يلمعشوات بيمصثل "بألول حول  بيدوييبيمؤنمث  -39
 . ا2004ماثس  11-9 من بيفنثة.  بيدقي – بيئثبعيبيمنحف 

 

امهوثل  مصث  – بإلسوندثل  - بإلسوندثل . مونو   بيمصثل  يلسملات يلامعل بيمؤنمث بيعشثون  -40
 . ا2004فوثبلث  19-18من  بيفنثة . بيعثول 

 

 بألوثوي" . بيمالس وخدم  بينعللا وبيحوبث ولن بيةقافات وبالنصالنونويوالا بيمعلومات مؤنمث عن " -41
امهوثل  مصث  –بإلسوندثل   - بإلسوندثل . مونو   ALESCOواينعاون مع بيم  بإلسوندثل ومونو  
 . ا2003دلسموث  18-17 من بيفنثة . بيعثول 

 

امهوثل  مصث  – بإلسوندثل  - بإلسوندثل . مونو   "وبيعشثلن بيحاديبيعلوا وبيثلاضلات يلقثن "مؤنمث  -42
 . ا2003لونلو  23-21 من بيفنثة.  بيعثول 

 

اامع   –( بيشاطويولل  بيئثبع  ) " .مصث فينطولع بينونويوالا بيحلول  ينحدلث بيئثبع  ندوة " -43
 . ا2003إوثلل  21 في . بيعثول امهوثل  مصث  -بإلسوندثل   - بإلسوندثل 

 

فثلقلا عن " بيدوييبيمؤنمث  -44 أسوبن  -فندق إلئلس بيائلثة  " .منظوم  بيسوث بيعايمل  فيبيمنطق  بيعثول  وب 
 .ا 2003ماثس  12-9بيفنثة من  . امهوثل  مصث بيعثول  –
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امهوثل  مصث  – بإلسوندثل  - بإلسوندثل . مونو   "بيعلوا وبينونويوالا ألخالقلات" بيدوييبيمؤنمث  -45
 . ا2002أونووث  21-19بيفنثة من .  بيعثول 

 

 بإلسوندثل " . مونو  : صوت بيانوب وبيشمالبيمسندبم  وبيننمل  بيحلول بينونويوالا عن " بيدوييبيمؤنمث  -46
 . ا 2002ماثس  20-16.  بيعثول امهوثل  مصث  – بإلسوندثل  -

 

امهوثل   –بإلسوندثل   –" . فندق فلسطلن وبيصح  بيمسندبم : بيننمل   بيولة إدبثة عن " بيدوييبيمؤنمث  -47
 . ا1999ماثس  25-22من  بيفنثةمصث بيعثول  . 

 

اامع   –( بيشاطويولل  بيئثبع  ).  وبيسلوويواييامعل  بيوثبة  بيسادس وبيعشثلن  بيعلميبيمؤنمث  -48
 تبشنثو. ) ا1998سونموث  30-28بيفنثة من .  بيعثول امهوثل  مصث  - بإلسوندثل  - بإلسوندثل 

 .  (ووحث
 

 .ا2008ا حنى 1997.  بإلسوندثل . بيقاهثة أو  يامعل  بيعلوا بيوثبةل  بيمصثل  بيسنويبيمؤنمث  -49
 

يلوحوث  بإلقللميينقللا ومناقش  إناائبت بيمشثوعات بيوحةل  عن أنشط  بيمالس " بيةاني بيعلميبيمؤنمث  -50
مثوئ بيوحوث  - واإلسوندثل محط  بيوحوث بإلقللمل  وايصوحل   "بيشماييوبإلثشاد يغثب بيدينا وبيساحل 

 . ا1996سونموث  3 في . بيعثول امهوثل  مصث  -بإلسوندثل   -بيئثبعل  
 

وشثو  بيسوث وبيصناعات بينواملل   بيثةلسيبيمنعقد وايمثوئ  يامعل  خوثبء بيسوثبيمؤنمثبت بيسنول   -51
 . ا2008ا حنى عاا 1996 منذ عاا وايحوبمدل  .

 

 
 العلمية بالخارجالمهام سابعًا: 

************************ 
امهوثل  بيصلن بيشعول  يحضوث دوثة  –دعوة من معهد وحوث اانئو يمقاوم  بينصحث ومدلن  اانئو  -1

" . يلدول بينامل  بيقاحل  بألثبضي فييةقاف  بينصحث  بيمسندبم وبيننمل   بيولةيإعادة بيننظلا ندثلول  عن "
بيفنثة  . بيشعول امهوثل  بيصلن –مدلن  اانئو –ووفى  –معهد وحوث اانئو يمقاوم  بينصحث  فيبيمنعقدة 

 .ا 2007لويلو  1–لونلو  1من 

 

امهوثل  بيصلن بيشعول  يحضوث دوثة  –دعوة من معهد وحوث اانئو يمقاوم  بينصحث ومدلن  اانئو  -2
ووفى  –معهد وحوث اانئو يمقاوم  بينصحث  في. بيمنعقدة  "مقاوم  بينصحثعلوا ونونويوالا ندثلول  عن "

 . ا2006 سونموث 30 –أ سطس  1بيفنثة من  . امهوثل  بيصلن بيشعول  –مدلن  اانئو  –
 

امهوثل  بيصلن بيشعول  يحضوث دوثة  –دعوة من معهد وحوث اانئو يمقاوم  بينصحث ومدلن  اانئو  -3
ووفى  –معهد وحوث اانئو يمقاوم  بينصحث  في بيمنعقدة" . علوا ونونويوالا مقاوم  بينصحثندثلول  عن "

 . ا2005سونموث  19 –أ سطس  1من  بيفنثة . امهوثل  بيصلن بيشعول  -مدلن  اانئو –
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 ثامنًا: المشروعات البحثية
********************* 

بيممول  "ووبح  سلوة بيغثوي بيشماييبيساحل  فييلعاةل  بيناللل   بيوثبةيبينوصلف "ومشثوع  أساسيواحث  -1
 .  ا2014وحنى  ا2006من عاا  بيعلميمن أوادلمل  بيوحث 

 

ينقاوى بيقصب بيخايل   بالقنصاديطثق بإلوةاث بيمنوامل  يإلنناج بيسثلع "مشثوع مناوب ي ثةلسيواحث  -2
  . ا2006وحنى  ا2004بيممول من بيماايس بإلقللمل  يلوحوث وبإلثشاد من عاا  "من بألمثبض

 

 بإلسوندثل " . واينعاون ولن اامع  بيوطاطس في بيالنينعظلا بينعولث ومشثوع " بيوحةيعضو بيفثلق  -3
 .  ا2005حنى  ا2002من عاا  واامع  ووثنلل .

 

" . مصث فيبيهندس  بيوثبةل  يلوطاطس ونحسلن بيصفات بيمحصويل  ومشثوع " بيوحةيعضو بيفثلق  -4
من  واامع  ووثنلل . بإلسوندثل من مشاثلع نثبوط بياامعات واينعاون ولن اامع   930118مشثوع ثقا 

  . ا2002وحنى  1997 عاا
 

نحسلن محصول قصب بيسوث عن طثلق بيوساةل بيحدلة  يلولونونويوالا ومشثوع " بيوحةيعضو بيفثلق  -5
اامع   –" . ممول من شثو  بيسوث وبيصناعات بينواملل  واينعاون مع ولل  بيئثبع  وبيهندس  بيوثبةل 

 .  ا1999حنى  1997من عاا  . بإلسوندثل 

 

" من مشاثلع طولعيومحلى  بيشمايي ثب بيدينا وبيساحل  فينشث ئثبع  بإلسنلفلا ومشثوع " أساسيواحث  -6
 . ا2003حنى  1999من عاا  وبيماايس بإلقللمل  يلوحوث وبإلثشاد . بألوثوينعاون بإلنحاد 

  
 

 المختلفةالتطبيقية وعضوية اللجا   األنشطةتاسعًا: 
****************************************** 

 بيمملو  –اامع  سلمان ون عودبيعئلئ  –بيدوبسث  ووبديوولل  بينثول   يان  بينعللنات وبينثقلاتعضو  .1
 – ا2012أونووث  9بيموبفق هم 1434شوبل  7 -هم 1433ذو بيقعدة  23 من بيفنثة بيعثول  بيسعودل  .

 .ا 2013أ سطس  14
 

بيعثول   بيمملو  –اامع  سلمان ون عودبيعئلئ  –بيدوبسث  ووبديوولل  بينثول   يان  بيخطط بيدثبسل عضو  .2
 14 –ا 2012أونووث  9هم بيموبفق 1434شوبل  7 -هم 1433ذو بيقعدة  23 من بيفنثة بيسعودل  .
 . ا2013أ سطس 

 

بيعثول   بيمملو  –اامع  سلمان ون عودبيعئلئ  – بيمؤسسي بينطولثيومشثوع بينقولا فثلق بيعمل  فيعضو  .3
 14 –ا 2012مالو  4هم بيموبفق 1434شوبل  7 -هم 1433 بآلخثةامادى  13 من بيفنثة.  بيسعودل 
 .ا 2013أ سطس 
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بيعثول   بيمملو  –اامع  سلمان ون عودبيعئلئ  –بيدوبسث  ووبديوولل  بينثول   يان  بينحقلقاتعضو  .4
 . ا2012إوثلل  23بيموبفق  هم1433 بآلخثةامادى  2  . بيسعودل 

 

 " .يخوثبء بيسوث وبينونويوالات بينواملل  بيدويييمؤنمث ومعثض بيسوث  بيمنظم بيدويل   بيلان عضو  .5
 .ا2011نوفموث  25-21بيفنثة من  في . بيهند - نلوديهي

  
 بيمملو  –اامع  سلمان ون عودبيعئلئ  –بيدوبسث  ووبديولل  بينثول   – بيدبخلل  بيمثباع يان  عضو  .6

 . ا2012 هم بيموبفق1433.  بيسعودل بيعثول  
 

من  بيفنثة . بيسعودل بيعثول   بيمملو  –اامع  بيخثج  –بيدوبسث  ووبديولل  بينثول   – مالس بيولل عضو  .7
 . ا2013 – ا2009بيموبفق هم 1434 – هم1430

 

من  بيفنثة . بيعثول  بيسعودل  بيمملو  –اامع  بيخثج  –بيدوبسث  ووبديولل  بينثول   – يان  بيثصدثةلس   .8
 . ا2011 – ا2009هم بيموبفق 1432 – هم1430

 

بيهندس  بيوثبةل  وبينونويوالا  معهد -وبياودة  بالعنمادمشثوع  - يان  وضع بيخط  بإلسنثبنلال عضو  .9
 . ا2009 في .امهوثل  مصث بيعثول   –اامع  بيمنوفل   –مدلن  بيسادبت  –بيحلول  

  
يلسوث عن "موباه  نحدلات بيسوث وبيصناعات  بيدوييمؤنمث ايبيخاص  و يان  بيعالقات بيعام عضو  .10

 . ا2008سونموث  14-11بيفنثة من  . بيعثول امهوثل  مصث  - بيعثلش بيدول بينامل " . فيبينواملل  
  

 –معهد بيهندس  بيوثبةل  وبينونويوالا بيحلول   -وبياودة  بالعنمادمشثوع  - بيعلمييان  بيوحث عضو  .11
  . ا2008 في امهوثل  مصث بيعثول  . –اامع  بيمنوفل   –مدلن  بيسادبت 

 

مدلن   –معهد بيهندس  بيوثبةل  وبينونويوالا بيحلول   -وبياودة  بالعنمادمشثوع  - بيمقثثبتيان  عضو  .12
 . ا2008 في امهوثل  مصث بيعثول  . –اامع  بيمنوفل   –بيسادبت 

 

مدلن   - بيحلول وبينونويوالا  بيوثبةل  بيهندس وحوث  معهد - يان  شةون بيولة  وننمل  بيمانمععضو  .13
 . ا2008أ سطس  – ا2006سونموث من  بيفنثة.  بيعثول امهوثل  مصث  - بيمنوفل اامع   -بيسادبت 

 

 بيوثبةل  بيهندس وحوث  معهد -( وحدة ذبت طاوع خاص) بيوثبةل  بالسنشاثبتمالس إدبثة وحدة عضو  .14
 – ا2005 من بيفنثة.  امهوثل  مصث بيعثول  - بيمنوفل اامع   –مدلن  بيسادبت  –وبينونويوالا بيحلول  

 . ا2009
 

 -مدلن  بيسادبت  - بيحلول وبينونويوالا  بيوثبةل  بيهندس وحوث معهد  - يلمؤنمثبت بيمنظم بيلان  عضو  .15
 . ا2009 – ا2005من  بيفنثة.  بيعثول امهوثل  مصث  - بيمنوفل اامع  
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مدلن  بيسادبت  - بيحلول وبينونويوالا  بيوثبةل  بيهندس معهد وحوث  - بيائلةل قسا بيولويوالا  مالس عضو  .16
 – 2013ا / سونموث 2009 – ا2005سونموث  من بيفنثة.  بيعثول امهوثل  مصث  - بيمنوفل اامع   -

 . ا2013أونووث 

 

 -مدلن  بيسادبت  - بيحلول وبينونويوالا  بيوثبةل  بيهندس معهد وحوث  - وبيوننثول بالمنحانياان عضو  .17
 . ا2009 – ا2004 بياامعيمنذ بيعاا .  بيعثول امهوثل  مصث  - بيمنوفل اامع  

 

اامع   -مدلن  بيسادبت  - بيحلول وبينونويوالا  بيوثبةل  بيهندس معهد وحوث  - بيمونوات نهيا في عضو .18
 ا2008سونموث  / ا2006 أ سطس  وحنى ا2003 سونموث من بيفنثة.  بيعثول امهوثل  مصث  - بيمنوفل 
 . ا2009لويلو وحنى 

 

 -مونو  بإلسمممممممموندثل   - (ومونو  بإلسمممممممموندثل  بالسممممممممنشمممممممماثل أحد بيلاان ) منسممممممممق يان  بيعلوا وبينونويوالا .19
  . ا2005 – ا2003بيفنثة من .  بيعثول امهوثل  مصث  -بإلسوندثل  

 

 -مونو  بإلسممممممموندثل   -ومونو  بإلسممممممموندثل (  بالسمممممممنشممممممماثل )أحد بيلاان  وبينونويوالايان  بيعلوا عضمممممممو  .20
 . ا2009وحنى  ا2005. بيفنثة من  بيعثول امهوثل  مصث  -بإلسوندثل  

 

 ةالمهنيوالنقابات  الجمعيات العلمية فيالمشاركة عاشرًا: 
********************************************** 

 .  حنى بآلن ا2008( . IAPSITبيامعل  بيدويل  يخوثبء بيسوث وبيصناعات بينواملل  )عضو  -1
 .  حنى بآلن – ا1997عضو بيامعل  بيعثول  يلنونويوالا بيحلول  .  -2
 . حنى بآلن – ا1997عضو بيامعل  بيمصثل  يلعلوا بيوثبةل  .  -3
 .حنى بآلن  ا1996عضو امعل  خوثبء بيسوث بيمصثل  . عضو  -4
 . حنى بآلن – ا1988عضو نقاو  بيمهن بيئثبعل  .  -5
 .  حنى بآلن ا2003عضو بيامعل  بيمصثل  ألصدقاء مونو  بإلسوندثل  .  -6
 .  م2009 – ا2004عضو بيلان  بيعلمل  وامعل  أصدقاء مونو  بإلسوندثل  .  -7

 

 :هيئة تحرير المجالت العلمية فيالمشاركة عشر:  حادي
********************************************** 

 . حنى بآلن –ا2011لنالث بيدويل  يلمحاصلل بيسوثل  وبيصناعات بينواملل .  بيمال عضو هلة  نحثلث  -1
 .  حنى بآلن – ا2009بيدويل  يعلوا نثول  بينوانات وبيمحاصلل .  بيمال هلة  نحثلث عضو  -2

 

 التقدير والتكريم  عشر:  ثاني
********************** 

" . بيواثئةيلشخصلات  بينأثلخل  بيعايمل  بيموسوع " فيماال بينخصص  في بيواثئةإحدى بيشخصلات  -1
 . ا2015ا و 2014 عامي
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 -وبينعللا  بينثول . إدبثة  بيمةايينحولا مشثوع بيموظف  فيشهادة شوث ونقدلث عن بياهد بيموذول  -2
 7.  بيسعودل بيعثول   بيمملو  -وبينعللا  بينثول وئبثة  -( بيشامل  بياودةمحافظ  وبدى بيدوبسث )مشثوع 

 . ا2012مالو  28 هم بيموبفق1433ثاب 
 

بيعثول   بيمملو  –اامع  سلمان ون عودبيعئلئ  – بيدوبسث ووبديبآلدبء بيمنملئ وولل  بينثول  دثع نوثلا عن  -3
 .ا 2010/2011هم بيموبفق 1431/1432 بياامعييعاا . ب بيسعودل 

 

" عاا بيواثئةبيعايمل  بينأثلخل  يلشخصلات  بيموسوع " فيماال بينخصص  في بيواثئةإحدى بيشخصلات  -4
 . ا 2010-2011

 

يلسوث  بيدويييلمؤنمث  بيعام بيننظلمل  وبيعالقات  بيلان  فيعن بآلدبء بيمنملئ  وشهادة نقدلث دثع نوثلا -5
 بيعثول امهوثل  مصث  - بيدول بينامل " . بيعثلش في  نحدلات بيسوث وبيصناعات بينواملل  هعن "موبا

 .  ا2008سونموث  14-11بيفنثة من  .
 

ماال بيولويوالا بيائلةل   في ننظلا وثش  بيعمل بيمصثل  بألمثلول  فيشهادة نقدلث عن بآلدبء بيمنملئ  -6
اامع  بيمنوفل  واينعاون مع اامع   –مدلن  بيسادبت  –معهد بيهندس  بيوثبةل  وبينونويوالا بيحلول   –

  .ا 2007ناوسون بألمثلول  . 
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 الكتب والمؤلفات عشر:  رابع
************************ 

 
 ( بإلناللئل  وايلغ واب فى وناب ) -1

بيوولل ، لاسث موثوك ، أسامه مصطفى ودوى  فنحي، عفت عودبيلطلف ودث ، حساا بيدلن  هاديه أحمد هيكل
( . "بينونويوالا 2014بيصلحى ، لحلى عودبيسملع مصطفى و ساثه عااج . ) ثعود بيواع، محمد 
بيمناطق بياافه: )نحثلث: ساثدبث فاثوق ، ثبةد عاود و سنان واولث(  فيوبيحفاظ على بألنوبع  بيحلول 

-63117-1-978. ثقا بإللدبع:  222-209( ص: 21. )وناب من ائةلن(. بيائء بألول )واب 
 . موقع بيونثونى: 2014نلولوثك  - بيعلمي. بيناشث: نوفا يلنشث  872-6

http://www.novapublishers.com 

 
Hadia A. Heikal, Effat Badr, Hossam F. Elwakil, Y. Mabrouk, O.M. Badawy, M. El-

Seehy, Y. Moustafa and Sara, Aggag (2014). "Biotechnology and Conservation of 

Species from Arid Regions". (Sardar A. Farooq, Raeid M.M. Abed and Senan Baqir 

eds.). (2 voulume sets) V.1, Chapter: 21, Pp 209-222. ISBN: 978-1-63117-872-6. 

Nova Science Publisher, New York. 2014. Web Site: 

http://www.novapublishers.com 

 

(. 2012و أسامه مصطفى ودوى ) هاديه أحمد هيكلبيوولل ،  فنحيعفت عودبيلطلف ودث ، حساا بيدلن  -2
 بيغثوي وبيشمايي بيشمايييوعض بينالللات بيوثله بينامله وايساحل  اهثيوبيظ بيائلةي بيوثبةي"أطلس بينوصلف 

-1928-03-977-978. ثقا بإللدبع  2012ووبح  سلوه وامهوثل  مصث بيعثول ". منشأة دبث بيمعاثف 
 (وبإلناللئل  بيعثول  وايلغ ( )2

 
Effat, A. Badr; H.F. Elwakil; Hadia, A. Heikal and O.M. Badawy (2012). Molecular 

genetics & morphological Atlas of some Gramineae flora in North and Northwest 

Coast and Siwa Oasis in Egypt. Published by el-maaref establishment 2012. ISBN: 

978-977-03-1928-2. NSBN: 5025-2012 (Arabic & English Lnguages). 
 
 
 
 
 
 
 
 


