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 جامعــــــة مدينة السادات

 معهد الدراسات و البحوث البيئية
هادارة مشروعاتإقسم التنمية المتواصلة للبيئة و   
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 المؤهالت العلمية  و تاريخ الحصول عليها::
 

 التاريخ الجامعة المؤهل م

ةجامعة المنوفي بكالوريوس العلوم الزراعية بتقدير جيد جدا.  ١ ١٩٩٣يونيو    

ي ).و الحيوان الزراع قتصاديةاإل ماجستير العلوم الزراعية (الحشرات ٢ ةجامعة المنوفي   ٣١/١/١٩٩٩  

ادية و الح ٣ رات االقتص ة (الحش وم الزراعي فة العل ي فلس وراه ف وان دكت ي
 الزراعي).

ة جامعة المنوفي  ١٥/٦/٢٠٠٥  

 التدرج الوظيفي
 

مكانال الوظيفة م  التاريخ 

 الي من

مركز البحوث  -فات الخضرآقسم  -معهد وقاية النبات مساعد باحث ١
 الزراعية

٢٥/١٢/١٩٩٤ ١٩٩٩فبراير/   

مركز البحوث  -فات الخضرآقسم  -معهد وقاية النبات  مساعد باحث ٢
 الزراعية

١٩٩٩فبراير/  ١٤/١١/٢٠٠٠  

مدرس  ٣
 مساعد 

هد مع - قسم التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها
جامعة المنوفية – الدراسات والبحوث البيئية  

١٥/١١/٢٠٠٠  ٢٣/٧/٢٠٠٥  

هد مع - التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتهاقسم  مدرس  ٤
ةجامعة المنوف –الدراسات والبحوث البيئية   

٢٤/٧/٢٠٠٥  ٢٣/١٠/٢٠١١  

هد مع - قسم التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها أستاذ مساعد ٥
جامعة مدينة السادات –الدراسات والبحوث البيئية   

٢٤/١٠/٢٠١١  ٢٨/٤/٢٠١٧  
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 النشاط العلمي و البحثي  
 

 مجمل االنتاج العلمي  
 

 دراسات علي المكافحة الحيوية لبعض حشرات المن علي محاصيل الخضر رسالة الماجستير

  دراسات متقدمة علي المكافحة الحيوية لبعض الحشرات رسالة الدكتوراه

 راهبحاث منشورة من رسالة الدكتوأ -١
11--AAmmaannyy    MM..RReezzkk;;  OO..MM..AAssssaall    ;;  AA..HHeennddii    aanndd  SSaammiiaa..AA..GG..MMeettwwaallllyy((22000088))  .. THE ROLE OF PARASITOIDS 

AND HYPERPARASITOIDS ASSOCIATED WITH THE CABBAGE APHID ,BREVICORYNE BRASSICAE (L.) 

ON RAPE SEED  AT EL SADAT AREA , EGYPT))   The First International Conferences for Environmental 

Studies and Research Institute. 7-9 . April 2008 PP.48-57 . 

22--AAmmaannyy    MM..RReezzkk;;  OO..MM..AAssssaall    ;;  AA..HHeennddii    aanndd  SSaammiiaa..AA..GG..MMeettwwaallllyy((22000088))  .. EEVVAALLUUAATTIIOONN  OOFF  CCEERRTTAAIINN  

CCAANNOOLLAA  VVAARRIIEETTIIEESS  BBRRAASSSSIICCAA  NNAAPPUUSS  LL..FFOORR  TTOOLLEERRAANNCCEE  TTOO  CCAABBBBAAGGEE  AAPPHHIIDD,,  BBRREEVVIICCOORRYYNNEE  BBRRAASSSSIICCAA  ((LL..))  
IINNFFEESSTTAATTIIOONN.. TThe First International Conferences for Environmental Studies and ResearchInstitute . 7-9 . April 
2008 PP.19-27 . 

 أبحاث  قدمت للترقي لدرجة أستاذ مساعد -٢
11--AAmmaannyy    MM..RReezzkk  ((22000099))..EEVVAALLUUAATTIIOONN  OOFF  CCEERRTTAAIINN  CCAANNOOLLAA  VVAARRIIEETTIIEESS  BBRRAASSSSIICCAA  NNAAPPUUSS  LL..FFOORR  

TTOOLLEERRAANNCCEE  TTOO  CCAABBBBAAGGEE  AAPPHHIIDD,,  BBRREEVVIICCOORRYYNNEE  BBRRAASSSSIICCAA  ((LL..))IINNFFEESSTTAATTIIOONN  UUNNDDEERR  SSOOMMEE  

AAGGRRIICCUULLTTUURREELL  PPRRAACCTTIICCEESS  The First Nile Delta Conference on Export crops,  Improvement and  

Protection of The Egyptian Export Crops , Faculty of Agriculture Minufiya University Shibin El- kom , 

Egypt 30-31 March 2009 ,227-244. 

2- TTemerak, S. A.  and Amany M. Rizk(2009). Susceptibility of Phthorimaea operculela (Zeller) to old and new 
generation of spinosyn products on two potato varieties in Egypt Resistant Pest Management Newsletter _ Vol. 
19, No. 1, 2009;PP.52-55 . 

3- Amany, M. Rizk (2010). Evaluation of different Trichogramma evanescens West. Releases and its 

Combined with Bacterial Insecticide as Control Management Tools of Phthorimaea operculella  (Zeller) in 

Potato Fields in the Newly Reclaimed Land.Minufiya J. Agric. Res. (2)April (2010) 721-735 . 

4- AAmany, M. Rizk (2010). Partial spray of the bio-insecticide spinosad bait versus spinosad on cucumber and 
squash to combat The lesser pumpkin fly ,Dacus ciliate Egyptian J. of Bio.Cont. .20(2) : 85-88,2010. 
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5- Amany, M. Rizk(2011). Effect of Strip-Management on the Population of the Aphid, Aphis craccivora Koch 
and its Associated Predators by Intercropping Faba bean, Vicia faba L. with Coriander, Coriandrum sativum L. 
Egyptian Journal of Biological Pest Control , 2(١)١,:81-87, 2011. 

6-Meabed H. A. A.; Amany, M. Rizk; N.N. El Hefnawy and M.M. El-Husseini(2011). Biocontrol Agents 

Compared to Chemical insecticide for Controlling the Potato Tuber Moth, Phthorimaea operculella 

(Zeller) in the Newly Reclaimed Land in Egypt. Egyptian Journal of Biological Pest Control , 21(1),:97-

100, 2011.  

  رجة أستاذ مساعدلدبحاث المنشورة بعد الترقى  األ -٣
 1-Amany M. Rizk  (2016).Effectiveness of  Different  Bio- techniques For Controlling  

the Pin Worm , Tuta absoluta  (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Egyptian Journal 
of Biological Pest Control , 26(4),:797:802, 2016. 

2-Amany M. Rizk  (2017). Releasing Impact of the Predatory Gall Midge, 
Aphidoletes aphidimyza (Rondani) (Diptera: Cecidomydae) on Suppressing the 
Population of the Cotton Aphid, Aphis gossypii (Golver.) on Cucumber Plants. 
Egyptian Journal of Biological Pest Control , 27(1),:143-148, 2017. 

3-Amany, M. Rizk and Hala, A.  Abd El-Aal (2017). Efficiency of Different Photoselective 
Films as Recent Technique for Controlling  the Cotton Aphid, Aphis gossypii (Golver.) 
on Cucumber (Cucumis sativus L.)Crop. Bull.ent. Soc. Egypt, Econ. Ser., 43,(1-16). 

4- A. M. Abouellata ;G. E. Abou-Elghar ;H. M. Elzun and Amany M. 
Rizk(2015).Isecticidal  Activity Of Crude Essential Oils Of Four Aromatic  Plants  
Against  Callosobruchus   maculates  (Coleoptera:  Bruchidae). Minufiya J. Agric. 
Res. . Vol.41 No. 1(2):203-216- 2016" http://www. mujar. Net".  

5- Hemat Z. Moustafa; Amany M. Rizk and Kreema A. El-Lebody(2015). 

Biological Studies of Earias insulana (Boisd.) Field Strains at Different Constant 
Temperature Degrees. Egypt. Acad. J. Biolog. Sci., 8(3): 127 – 135. 

6- Kreema A. El-Lebody; Hemat Z. Mostafa and Amany M. Rizk(2015). Study the 
biology and thermal requirements of Pectinophora gossypiella (Saunders), infestated 
cotton bolls var Giza 90, under natural conditions. Egypt. Acad. J. Biolog. Sci., 8(3): 115-
125. 
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7- Meabed, H.A.A.; Amany M. Rizk ; N.N.El Hefnawy and E.A. Agamy(2015).  Effects 
and economics of different treatments against the tomato leaf miner, Tuta absoluta  
Meyrick)(Lepidoptera:Gelechiidae) at harvesting time. Egyptian Journal of Biological 
Pest Control , 25(1),:167-170, 2015. 

8- Amany M. Rizk ; E.A. Agamy ; Meabed,H.A.A and N.N.El Hefnawy(2016). Evaluation  
Different Control programs in Suppressing the Tomato Leaf Miner Damage ,Tuta 
absoluta  Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) at El – Fayuom Governorate, Egypt. 
Bull.ent. Soc. Egypt, Econ.Ser., 42,2016(229-242). 

9- El Hefnawy, N. N.; El Sisi, G. A.; AmanyM. Rizk and Ahmed , T. F.(2013).Suggested 
Impact for Environmental Awareness Developing forEgyptian Labor Woman. The 2nd  
International Conference on Environmental Studies and Research  held in 
Environmental Studies and Research Institute, Minufiya University," Natural Resources 
& Future Challenges" held in ,Sadat City 25-27Febrauary,pp. 74-86.  

10-Abdel Hade, A. A.; Mahmoud, S. H. ; Amany M. Rizk and Ali, M. A. A. 
(2013).Program Effectiveness in Environmental Education for Developing the 
Environmental Concepts for the Students in the Comercial Secondary Stage in the Arab 
Repuplic of Egypt The 2nd  International Conference on Environmental Studies and 
Research  held in Environmental Studies and Research Institute, Minufiya University," 
Natural Resources & Future Challenges" held in ,Sadat City 25-27Febrauary,pp. 62-73. 

11-E. Elfadly,a, H. Abd El-Aal, A. Rizk and W. Sobeih(2016).Ambient UV 

manipulation in greenhouses: plant responses and insect pest management in 

cucumberActa Hortic. 1134. ISHS 2016. D 

10.17660/ActaHortic.2016.1134.45,343:350. 

  حضور و المشاركة في تنظيم  المؤتمرات العلمية  
1. The 1 st International Conference of Environmental Studies and Research  held in 
Environmental Studies and Research Institute, Minufiya University, Sadat City 7-9 
April2008.  

2-The 1st Nile Delta Conference on Export crops,  Improvement and  Protection of The 
Egyption Export Crops , Faculty of Agriculture Minufiya University Shibin El- kom , 
Egypt 30-31 March 2009. 
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3.The 6th. International Plant Breeding Conference held in Faculty of Agriculture, Suez 
Canal University 3-5 May 2009. 

4-The 7th Conference Egyptian Rural Development ( Water , Energy and Rural 
development) Faculty of Engineering Minufiya University Shibin El- kom , Egypt 13-15 
October 2009. 

5- The 7th International Conference of Organic Agriculture Ministry of Agriculture & 
Land Reclamation , Agricultural  Research Center , Central Lab. Of Organic  Agriculture 
13-15 December 2009 .  

6- The 5th Science Conference of Environment Faculty of Since Zigzag University 
19/5/2010.  

7- The second Conference on Contemporary Environmental Issues in Arid and Semi – 
Arid Regions (Climate Change : Envi. 2010) Faculty of Science Alexandria University , 3-
5 July 2010.  

8-  The 2nd  International Conference on Environmental Studies and Research  held in 
Environmental Studies and Research Institute, Minufiya University," Natural Resources 
& Future Challenges" held in ,Sadat City 25-27Febrauary,2013. 

9- The 3rd  International Conference on Environmental Studies and Research  held in 
Environmental Studies and Research Institute, Sadat City University," Natural 
Resources & Future Challenges" held in ,Sadat City 23-257Febrauary,2015. 

10- The 3rd  International Conference (Environmental Forum), "Environmental Pollution 
: Problem and Solution" held in , Hilton King’ s Ranch Alexandria, Egypt, July 12-14, 

2016. 

11- The 1st International Conference of Genetic Engineering and Biotechnology 
"Integrative Science and Biotechnology, held in, Sharm El Sheikh April 26 – 29, 2016. 

12- The 7th International Conference for Sustainable Agricultural Development, held in  
Faculty of Agriculture , Fayoum University. 6-8 March 2017. 

 

13- The 4 th  International Conference Environmental Studies and Research “Smart 
Sustainable Environment„ held in Environmental Studies and Research Institute, Sadat 

City University,27 – 29 March 2017. 
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 المؤتمرات السنوية للمعهد و القسم  و المشاركة في تنظيم حضور 

 .٢٠١٧حتي  ٢٠١٢سنوي للقسم خالل الفترة من ال العلميؤتمرشاركة في اعداد و حضور فاعليات المالم ]١[

(قائم بأعمال رئيس مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة و  ٢٠١٣/٢٠١٤رئيس المؤتمر العلمي للقسم خالل العام الجامعي  ]٢[
 دارة مشروعاتها).إ

 المشاركة في فاعليات المؤتمر العلمي السنوي للمعهد . ]٣[

 المشاركة في فعاليات السيمينار العام لطالب الدراسات العليا بالمعهد. ]٤[

 .٢٠١٣/٢٠١٤العليا  بالقسم خالل العام الجامعي  عداد و متابعة السيمينار العلمي لطالب الدراساتإرئيس لجنة  ]٥[

 تنظيم واعداد المؤتمرات والندوات العلمية 
جامعة  -معهد الدراسات والبحوث البيئية  نظم من خالل المالمشاركة فى اعداد وتنظيم المؤتمر الدولى االول لعلوم البيئة  ]١[

 (عضو باللجنة المنظمة).٢٠٠٨ابريل  ٧-٦المنوفية فى الفترة 

جامعة  -معهد الدراسات والبحوث البيئية  نظم من خالل المالمشاركة فى اعداد وتنظيم المؤتمر الدولى الثاني لعلوم البيئة  ]٢[
 (عضو باللجنة المنظمة).٢٠١٣فبراير  ٢٧-٢٥المنوفية فى الفترة 

جامعة  -راسات والبحوث البيئية  معهد الدنظم من خالل المالمشاركة فى اعداد وتنظيم المؤتمر الدولى الثالث لعلوم البيئة  ]٣[
 (عضو باللجنة المنظمة).٢٠١٥فبراير  ٢٥-٢٣مدينة السادات فى الفترة 

جامعة  -معهد الدراسات والبحوث البيئية  نظم من خالل لعلوم البيئة الملرابع لالمشاركة فى اعداد وتنظيم المؤتمر الدولى ا ]٤[
 .٢٠١٧ مارس ٢٩-٢٧مدينة السادات فى الفترة 

 م و المعهدالمؤتمرات السنويه للقساعداد وتنظيم المشاركه فى  ]٥[

   االشراف علي الرسلئل العلمية  
 أوال رسائل  تم منحها لدرجة الدكتوراه

/ تاريخ المنحاالسم م  العنوان لجنة االشراف 

  تيسير فكري أحمد رفاعي ١

  ٢٥/٢/٢٠١٣  

لتنمية أستاذ متفرغ بقسم ا –أ.د / نبيل نصر الحفناوى  
 –يئية بمعهد الدراسات والبحوث الب –المتواصلة للبيئة 

 جامعة المنوفية 

ل بقسم أصو –أستاذ مساعد  –د/ جمال أحمد السيسي  
ة  ة  –التربي ة التربي ة  –بكلي ة المنوفي ر –جامع ع ف

 السادات .

ال  -د د الع د عب انى محم رات  –أم درس الحش م
ادية والمكافح ة اإلقتص م التنمي -ة البيولوجي ة قس

ة معهد الدراسات والبحوث البي -المتواصلة للبيئة    –ئي
 جامعة المنوفية 

 تنمية الوعى البيئي لدى المرأة العاملة .

Developing of Environmental Awareness 
for Labor Woman. -  

 محمد عبد العزيز أحمد علي  ٢

 ٢٢/٤/٢٠١٣  

 --استاذ مساعد المحاصيل  -هللاد/ عادل عبدالهادى عبد 
ة   لة للبيئ ة المتواص م التنمي ات  -قس د الدراس معه

جامعة المنوفية  –والبحوث البيئية   

 استاذ المناهج وطرق تدريس-أ.د/ صابر حسين محمود 
 جامعة –كلية التربية  –المتفرغ  –المواد التجارية 

 عين شمس 

مفاهيم فاعلية برنامج فى التربية البيئية لتنمية ال
واالتجاهات البيئية لدى طالب المرحلة الثانوية 

فى ج. م. ع  التجارية  

A program effectivenss in environmental 
education for developing the 
environmental concepts and attitudes 
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/د  ال رزق   د الع د عب انى محم رات -أم درس الحش م
ادية  ة األقتص ة البيولوجي م التنمي -والمكافح ة قس

ة معهد الدراسات والبحوث البي -المتواصلة للبيئة    –ئي
 جامعة المنوفية 

for the students in the commercial 
secondary stage in A. R.E 

 

 

 

٣ 

 

 

بدمع الفتااح عبد على حسام  

٢٩/١٢/٢٠١٢  

اوى ر الحفن ل نص يل  -أ.د/نبي تاذ  المحاص م -أس  قس
ة   ة المتواصلة للبيئ د الدراسات والبح -التنمي وث معه

مدينة الساداتجامعة  –البيئية   

ي  د عجم د المجي ام عب رات  –أ.د/ عص تاذ الحش أس
ة  ة البيولوجي ادية والمكافح رات -االقتص م الحش  قس

اهرة االقتصادية والمبيدات كلية الزراعة جامعة الق  

ال  د الع د عب اني محم رات  –د/ أم تاذ الحش أس
لتنمية قسم ا -االقتصاديةالمساعد والمكافحة البيولوجية 

ة معهد الدراسات والبحوث البي -المتواصلة للبيئة    –ئي
مدينة الساداتجامعة   

األجنحة  المكافحة البيوتكنكية لبعض األفات حرشفية 
 علي محصول البطماطم 

Biotechnical control of some 
Lepidopterous insecd peste on Tomato 
crop  

  

 

٤ 

 

هدي رمزي بدر الدين عبد 
 الحافظ 

٢٩/٣/٢٠١٦  

مية قسم التن-األستاذ المساعد –د/امانى محمد عبد العال 
ة معهد الدراسات والبحوث البي -المتواصلة للبيئة    –ئي

مدينة الساداتجامعة   

أ.د/ محمد أنور محروس أستاذ ورئيس قسم بكلية 
جامعة حلوان –اآلداب   

يئات آليات التثقيف البيئى للشباب فى بعض الب
 المصرية

Mechanisms of the Environmental 
Acculturation  for Youth in Some 
Egyptian Environments  

     ثانيا رسائل تم منحها درجة الماجستير

تاريخ المنحاالسم /  م  العنوان لجنة االشراف 

دمعب الفتااح عبد على حسام ١  

٣٠/٦/٢٠١١  

واصلة قسم التنمية المت –أ.د/ أ.د/نبيل نصر الحفناوى 
ة جامع –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -للبيئة  
 المنوفية

  أ.د/ منير محمد الحسنيي أستاذ المكافحة الحيوية 
 /كلية الزراعة /جامعة القاهرة 

الحشرات مدرس  –د/أمانى محمد عبد العال 
عهد م -قسم التنمية المتواصلة للبيئة  األقتصادية 

جامعة المنوفية –الدراسات والبحوث البيئية   

 خدامباست البطاطس درنات لفراشة الحيوية المكافحة

. الترايكوجراما البيض طفيل  

Biological control of potato tuber moth 
Phthorimaea operculella Zeller by the 
egg parasitoid Trichogramma 
evanesces West . 

٢ 
أسامة عبد الظاهر سيد 

  أحمدالسايح

٢٩/٧/٢٠١٥  

قسم  -ستاذ المساعد  األ د/امانى محمد عبد العال
حوث معهد الدراسات والب -التنمية المتواصلة للبيئة  

مدينة الساداتجامعة  –البيئية   

 –ادات أستاذ بكلية التجارة بالس -أ.د/ حسنين السيد طة
مدينة الساداتجامعة   

لي تقيم دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة ع
 الهيئات المعانة

Evaluated Role the Central Auditing 
Agency in the control of subsidized 
bodiese 
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أحمدثناء محمود محمد  ٣  

 

 

٢٩/٥/٢٠١٦  

قسم  -ستاذ المساعد  األ د/امانى محمد عبد العال
حوث معهد الدراسات والب -التنمية المتواصلة للبيئة  

مدينة الساداتجامعة  –البيئية   

 –ادات أستاذ بكلية التجارة بالس -أ.د/ حسنين السيد طة
مدينة الساداتجامعة   

لفتة من تفعيل دور الحاسب في التعليم وتخفيض تك  
 خالل اعادة تدويرة

Activating the role of computers in 
education and reduce cost through 
recycling.  

٤ 

 بدر صالل بريك العتيبي 

٢٦/١٠/٢٠١٦  

قسم  -ستاذ المساعد  األ د/امانى محمد عبد العال
حوث معهد الدراسات والب -التنمية المتواصلة للبيئة  

مدينة الساداتجامعة  –البيئية   

 –ادات أستاذ بكلية التجارة بالس -أ.د/ حسنين السيد طة
  مدينة الساداتجامعة 

قسم  -  مدرس- د/ صبري ابراهيم منصور شاهين 
حوث معهد الدراسات والب -التنمية المتواصلة للبيئة  

مدينة الساداتجامعة  –البيئية   

 تطوير نظم الرقابة الداخلية للتوافق مع متطلبات
يئي الحكومة االلكترونية وتقييم أثره على العمل الب

انية )بقطاع التعليم الحكومي بدولة الكويت(دراسة ميد  

The Development of the Internal Control 
Systems to comply With the 
Requirements of the E-government and 
Assess its Impact on the Work of 
Environmental Education Sector in 
Kuwait ( Field Study)   

محمد سمير عبد المؤمن  ٥
 الهادي عطية

٢٨/٢/٢٠١٧  

أستاذ الحشرات  -أ.د/ محمد علي عمر كليب 
 االقتصادية والمكافحة البيولوجية ورئيس قسم

عة الحشرات االقتصادية والحيوان سابقا  كلية الزرا
 جامعة المنوفية .

أستاذ الحشرات  –/ أماني محمد عبد العال د
 قسم -االقتصاديةالمساعد والمكافحة البيولوجية 

 حوثمعهد الدراسات والب -التنمية المتواصلة للبيئة  
مدينة الساداتجامعة  –البيئية   

لفراولةا تدراسات علي المكافحة البيولوجية لبعض أفا  

Biological control studies on some 
strawberry pests.    
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     ثالثا رسائل لدرجة الدكتوراه جاري العمل بها و لم تمنح بعد:

 العنوان لجنة االشراف االسم  م

عبدالظاهر سيدأحمدأسامة  ١ جامعة  –.د/ حسنين السيد طه   عميد كلية التجارة أ 
 مدينة السادات

مية قسم التن -ستاذ المساعد  األ د/امانى محمد عبد العال
 –ئية معهد الدراسات والبحوث البي -المتواصلة للبيئة  

مدينة الساداتجامعة   

 

دور الجهاز المركزي للمحاسبات فى حماية المال 
وأثرة على االستدامة" دراسة ميدانية على  العام

 األندية الرياضية بمحافظة المنوفية "

The Role of Accountability State 
Authority in Protecting Public money 
and its Effect on sustainability " An 
empirical study on sports clubs in 
Menofia Governorate 

ان شلبيشادي محمد سليم ٢ مية قسم التن -ستاذ المساعد  األ د/امانى محمد عبد العال 
 –ئية معهد الدراسات والبحوث البي -المتواصلة للبيئة  

مدينة الساداتجامعة   

استاذ مساعد بقسم المناهج  -د/ السيد محمد مرعي 
كلية التربية جامعة األزهر -وطرق التدريس   

 

ي  ي ف يم اإللكترون م التقي ة نظ وير أداءفاعلي  تط
تدامةمؤسسات الجودة واالعتماد لتحقيق التنمية المس  

The effectiveness of the Electronic 
Assessment  systems in the development 
of Performance  quality and credit 
Authority  to achieve sustainable 
development 
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 رابعا رسائل لدرجة الماجستير جاري العمل بها و لم تمنح بعد :  

 العنوان لجنة االشراف االسم  م

قسم التنمية  -األستاذ المساعد   د/امانى محمد عبد العال لمياء حسن زكي البحيري ١
 –ة معهد الدراسات والبحوث البيئي -المتواصلة للبيئة  

 جامعة مدينة السادات

أ.د/ علي أحمد زين   عميد معهد القاهرة العالي للعلوم 
 االدارية 

 

بعض  أثر برامج التأهيل والتدريب على الرضا الوظيفي فى
 المؤسسات التربوية

The Impact of Rehabilitation and Training 
Programs on Occupational Satisfaction in 

some Educational Institutions 

مود محمد حواشأمير مح ٢ رئيس قسم افات الحبوب –أ.د/ عبدالعزيز السيد رافع  
مركز البحوث الزراعية –المخزونة معهد وقاية النبات   

أستاذ الحشرات  –د/ أماني محمد عبد العال 
تنمية قسم ال -االقتصاديةالمساعد والمكافحة البيولوجية 

 –ة معهد الدراسات والبحوث البيئي -المتواصلة للبيئة  
  جامعة مدينة السادات

لقمح المكافحة المتكاملة لبعض االفات الحشرية المصاحبة ل
 المخزن

Integrated control of some insect pests 
associated with the 

  stored Wheat                                       

كلية  – استاذ علم االجتماع –.د/ محمد انور محروس ا صالح محمد المري ٣
جامعة حلوان –االداب   

صلة قسم التنمية المتوا ا-االستاذ -د/ نادية حامد البتانوني 
نة جامعة مدي –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -للبيئة  
لقسم السادات  

قسم التنمية  -االستاذ المساعد  -د/ أماني محمد عبدالعال 
 –ية معهد الدراسات والبحوث البيئ -المتواصلة للبيئة  

 جامعة مدينة السادات

ة فى المعوقات البيئية والثقافية لتنمية الموارد البشري
 المستشفيات الحكومية " بدولة الكويت"

The Environmental and cultural Obstacles of 
human resources Development in 
Governmental Hospitals in Kuwait 

واصلة قسم التنمية المت -االستاذ  –أ.د/ محمود سعد ابوسكين  حمد هادي عبدهللا العجمي ٤
نة جامعة مدي –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -للبيئة  
  السادات

مال استاذ مساعد ادارة االع -د/ صبري شحاته السيد البيومي
 –كلية التجارة  –قائم باعمال رئيس قسم ادارة االعمال  –

فرع الخرطوم –جامعة القاهرة   

قسم التنمية  -االستاذ المساعد  -د/ أماني محمد عبدالعال
 –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -المتواصلة للبيئة  

 جامعة مدينة السادات

أثر متغيرات البيئة الداخلية على السلوك االبداعي 
 بالمؤسسات التعليمية

" دراسة تطبيقية على االدارة العامة بمنطقة االحمدي 
بالكويت "التعليمية   

The impact of the internal environment 
variables on the creative behavior in 
educational institutions 

" Empirical Study on General Administration 
Region Ahmadi educational Kuwait" 

قسم التنمية  -االستاذ المساعد  -د/ أماني محمد عبدالعال فهد فالح الدرزي ٥
 –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -المتواصلة للبيئة  

  جامعة مدينة السادات

قسم التنمية  -االستاذ المساعد  –د/ هاله أحمد عبدالعال 
 –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -المتواصلة للبيئة  

 جامعة مدينة السادات

ويم قسم تق –مدرس التربية المقارنة  –د/ عصام جمال سليم 
جامعة مدينة السادات –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -  

بيئي فى إدارة المعرفة البيئية كاستراتيجية لتطوير األداء ال
ين القطاع التعليمي " دراسة ميدانية على عينة من اإلداري

ية "والمعلمين فى المدارس الثانوية الكويت  

Environmental  knowledge management as a 
strategy for developing environmental 
performance in educational sector " An 
empirical study with a sample of 
administrative staff and teachers in Kuwait 
secondary schools" 
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 تابع  رسائل لدرجة الماجستير جاري العمل بها و لم تمنح بعد : 

مية قسم التن -االستاذ المساعد  -د/ أماني محمد عبدالعال نايف فالح العازمي ٦
 –ئية معهد الدراسات والبحوث البي -المتواصلة للبيئة  

  مدينة الساداتجامعة 

مية قسم التن -االستاذ المساعد  –د/ هاله أحمد عبدالعال 
 –ئية معهد الدراسات والبحوث البي -المتواصلة للبيئة  

مدينة الساداتجامعة   

م قس –مدرس التربية المقارنة  –د/ عصام جمال سليم 
دينة مجامعة  –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -تقويم 

 السادات

بدولة  إدارة الجودة الشاملة البيئية فى التعلم الثانوي
ة مقترح فى ضوء المعايير العالمي الكويت تصور

 المعاصرة

Total quality environmental 
management in secondary education in 
the state of Kuwait " a proposal in the 
Light of recent international standards 

 قسم التنمية -االستاذ  –أ.د/ محمود سعد ابوسكين  عبدالرحمن ناصر الجميل ٧
 –ئية معهد الدراسات والبحوث البي -المتواصلة للبيئة  

مدينة الساداتجامعة   

قسم  -االستاذ المساعد  -د/ أماني محمد عبد العال
وث معهد الدراسات والبح -التنمية المتواصلة للبيئة  

مدينة الساداتجامعة  –البيئية   

 عمالاستاذ مساعد ادارة اال -/ عبدالعزيز على مرزوق د
جامعة كفر الشيخ –كلية التجارة  –  

ظمات أثر التماثل التنظيمي على دافعية العمل فى المن
ية العامة " دراسة تطبيقية على وزارة االعالم الكويت

قطاع التليفزيون " –  

The impact of regulatory symmetry at 
work motivation in public organizations 
" An Empirical Study on the Kuwaiti 
Ministry of Information- TV Sector 

كلية  –استاذ علم االجتماع  –أ.د/ محمد انور محروس  أحمد رزق الخياط ٨
جامعة حلوان –االداب   

مية قسم التن -االستاذ المساعد  -عالد/ أماني محمد عبدال
 –ئية معهد الدراسات والبحوث البي -المتواصلة للبيئة  

مدينة الساداتجامعة   

ية فى المعوقات البيئية واالجتماعية للمشاركة الشعب
 القرية المصرية

Environmental and social constraints of 
popular participation in the Egyptian 
village 

أحمد ابراهيم احمد محمد  ٩
 الفشني

كلية  –أ.د/ محمد انور محروس استاذ علم االجتماع  
 االداب جامعة حلوان

قسم   -د/ أماني محمد عبد العال االستاذ المساعد 
وث معهد الدراسات والبح -التنمية المتواصلة للبيئة  

  مدينة الساداتجامعة  –البيئية 

قسم التنمية  -د/ محمد عبدالحميد الشناوي المدرس 
 –ئية معهد الدراسات والبحوث البي -المتواصلة للبيئة  

مدينة الساداتجامعة   

دور تنمية ثقافة الموارد البشرية فى مواجهة 
 األزمات " دراسة ميدانية ألسواق األوراق المالية

The role of Cultural development of 
human resources to face crises " A field 
study for the stock markets 
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 ساهمة في تطوير البرامج و المقررات الدراسية و استيراتيجية التدريس الم 
 وصيف المقررات التالية: المشاركة في ت         

 التنوع البيولوجي مقاومة متكاملة لآلفات الصحراوية
لألمراضالتشخيص المبكر  األمان الحيوي  

 الوقاية من األمراض البيئية العالقات البيولوجية في النظام البيئي
البيئيةالكوارث الصحية  دراسة ميدانية  

  األمراض المشتركة بين اإلنسان و الحيوان تشخيص و عالج األمراض الصحراوية
 المشروع البحثي الصحة و البيئة الصحراوية

الصحراويةالنحالة المرتحلة في البيئة   اآلفات النباتية الصحراوية 
البيئية إدارة الكوارث  الكوارث الصحية البيئية 

زراعية في المناطق الصحراويةبيئة وانتشار اآلفات ال اآلفات البيئية الصحراوية  
 الزراعة العضوية و الحيوية تطبيقات االستشعار عن بعد في البيئة

 
   للمقررات الدراسية بالئحة الساعات المعتمدةالمراجعة و التحديث الدوري         

 التنوع البيولوجي مقاومة متكاملة لآلفات الصحراوية
 التشخيص المبكر لألمراض األمان الحيوي

 الوقاية من األمراض البيئية العالقات البيولوجية في النظام البيئي
البيئيةالكوارث الصحية  دراسة ميدانية  

الصحراويةتشخيص و عالج األمراض   تطبيقات االستشعار عن بعد في البيئة 
 المشروع البحثي الصحة و البيئة الصحراوية

 اآلفات النباتية الصحراوية النحالة المرتحلة في البيئة الصحراوية
البيئية إدارة الكوارث  الكوارث الصحية البيئية 

المناطق الصحراويةزراعية في بيئة وانتشار اآلفات ال اآلفات البيئية الصحراوية  
 الزراعة العضوية و الحيوية

 
 عداد استيراتيجية التعليم و التعلم لمعهد الدراسات و البحوث البيئية.إالمشاركة في  

عداد دراسة توافق بين استيراتيجية التعليم و التعلم لجامعة مدينة السادات مع استيراتيجية إالمشاركة في  
 .الدراسات و البحوث البيئيةالتعليم و التعلم لمعهد 

 .تفعيل العديد من استيراتيجيات التعليم و التعلم المدرجة ضمنيا في توصيف المقررات  

 .استخدام الوسائل التكنولوجية و األساليب التعليمية الحديثة لتدريس المقررات الدراسية 

 قررات الدراسية.تحديث المقررات بصفة دورية لنتائج وفقا التغذية الراجعة من تقويم الم 

 توصيف برنامج دبلوم الدراسات العليا (التنمية المتواصلة للبيئة و ادارة مشروعاتها). 

سنويا(منسق عداد خطة التطوير إتقرير لبرنامج دبلوم التنمية المتواصلة للبيئة و ادارة مشروعاتها و عدادإ 
 البرنامج).

 .لبرنامج دبلوم التنمية المتواصلة للبيئة مرجعية المتبناه رئيس لجنة اعداد المعايير األكاديمية ال 

 .٢٠١٦/٢٠١٧حتي ٢٠١٠/٢٠١١من رير للمقررات الدراسية التي تم تدريسها اتق عداد إ 

التحديث الدوري للمقررات الدراسية باضافة األبحاث العلمية ذات الصلة و الموضوعات الشائكة سنويا وفقا  

 للمستجدات البيئية.
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فوفة التوافق بين تواتج تعلم برنامج دبلوم التنمية المتواصلة للبيئة و ادارة مشروعاتها و نواتج تعلم عداد مصإ 

 المقررات الدراسية.

 .)١/٤/٢٠٠٩الطالب في الفترة (نظم االمتحانات و تقييم المشاركة في فاعليات  ورشة عمل عن  

 ). ١٤/٥/٢٠٠٨المشاركة في فاعليات ورشة عمل عن كتابة مواصفات المقرر في الفترة( 

ل عن موضوع "  ة العم املةحضور ورش ودة الش ي إدارة الج ام داخل اء نظ روع إنش طة مش دة بواس " المنعق
 ).١١/١٠/٢٠٠٨فرع السادات ( -جامعة المنوفية  –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -للجودة 

ى   ام داخل حضور ورشة العمل عن موضوع "المعايير األكاديمية المرجعية" المنعقدة بواسطة مشروع إنشاء نظ
 ).١٥/١٠/٢٠٠٨فرع السادات ( -جامعة المنوفية  –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -للجودة 

ات   ي فاعلي اركة ف ررات الدرا المش رامج والمق داد توصيف الب ن موضوع "إع ل ع ة العم دة ورش ية" المنعق س
ودة  ى للج ام داخل اء نظ روع إنش ة  -بواسطة مش وث البيئي د الدراسات والبح ة  –معه ة المنوفي رع  -جامع ف

 ).٢٢/١٠/٢٠٠٨السادات (

 .المشاركة في ورش العمل عن تصميم المعايير القياسية لبرامج الدراسات العليا بالمعهد  

 .التنمية المتواصلة للبيئة و ادارة مشروعاتها (منسق البرنامج)اعداد مصفوفة المعايير القياسية لبرنامج دبلوم  

 .بالمعهد عن خرائط المنهج و توصيف البرامج و المقرراتالمشاركة في فاعليات ورش العمل  

تقديم الدعم الفني الستيفاء معايير الفاعلية التعليمية و القدرة المؤسسية (رئيس لجنة المراجعة الداخلية  

 المؤسسية و الفاعلية التعليمية بالمعهد ). لمعاييرالقدرة 

عن التعامل مع شكاوي الطالب و دور مكتب الخريجين في الفترة المساهمة في فاعليات ورشة عمل  

)١٦/٢/٢٠٠٩ .( 

 . ااعداد و التحديث الدوري لملف المقررات الدراسية القائمة بتدريسه 

ررات الدراسية بالم  رامج و المق ة للب د كعضو المراجعة الدوري ة عه رامج التعليمي م الب واتج تعل ة توافق ن بلجن
 بالمعهد .

مشروع  آليات  تفعيل أنشطة المعهد وتعديل الئحة المعهد المنعقدة بواسطةعن المساهمة في فاعليات ورشة عمل  

 .)١١/٦/٢٠١١(في الفترة  التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد

ة   ل لمراجع ة عم ات ورش ي فاعلي اركة ف رة المش ي الفت اه  ف ايير المتبن ع المع ية م رامج الدراس ق الب تواف

١٨/١٢/٢٠١١. 

رامج الدراسية  ة للب  تقديم الدعم الفني العداد تقارير البرامج و المقررات بالمعهد عضو بلجنة المراجعة األكاديمي

 .٢٠١٤./٢/٨بتاريخ ) ٣٠رقم (
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للمقررات الدراسية لطالب  شاركة في تدريس المحاضرات النظرية و التطبيقات العمليةالم 

 :دكتوراه) –ماجستير  – مالدراسات العليا ( دبلو

بمعهد الدراسات ) الدكتوراه  –الماجستير  -الدبلوم(لمقررات  تدريس المحاضرات النظرية المشاركة في  أوال[ 
 :جامعة مدينة السادات -والبحوث البيئية

                                                                                                    مقررات دراسية لطالب الدبلوم بالمعهد

 الصحة و البيئة  الصحراوية  - العالقات البيولوجية في النظام البيئي- اآلفات النباتية الصحراوية                             
                                  دراسة ميدانية –المشتركة بين اإلنسان و الحيوان األمراض  -تشخيص وعالج األمراض الصحراوية

     مقررات دراسية لدرجتي الماجستير و الدكتوراه بالمعهد
                                                              بيئة وانتشار اآلفات الزراعية في المناطق الصحراوية -مقاومة متكاملة لآلفات الصحراوية   

                                              
                                                                    إدارة الكوارث-ا لوقاية من األمراض البيئية -النحالة المرتحلة في البيئة الصحراوية 

                                                          الكوارث الصحية البيئية -األمان الحيوي -التنوع البيولوجي -البيئية التشخيص المبكر لألمراض            
           

  –الكوارث الصحية البيئية    
                                                                           نظم وتوازن بيئي -األمراض المشتركة بين اإلنسان و الحيوان 

                                                  تأثير البيئة الصحراوية علي الصحة   -اآلفات البيئية الصحراوية  -التشخيص المبكر لألمراض البيئية
   
                                           الزراعة العضوية و الحيوية. –طرق اعداد و كتابة الرسائل العلمية  -تطبيقات االستشعار عن بعد في البيئة 

    

بمعهد ) الدكتوراه  –الماجستير  -الدبلوممقررات (لالتطبيقات العملية و الحقلية تدريس المشاركة في  [ثانيا]
 جامعة مدينة السادات: -الدراسات والبحوث البيئية

األمان الحيوي -  شخيص و عالج األمراض الصحراويةت -الصحة و البيئة  الصحراوية  -اآلفات النباتية الصحراوية              
التشخيص المبكر لألمراض  -  

ةية علي الصحالصحراوتأثير البيئة  -  اآلفات البيئية الصحراوية  -لعالقات البيولوجية في النظام البيئا- ع البيولوجيالتنو  - البيئية            
                                                     تطبيقات االستشعار عن بعد في البيئة -اآلفات الزراعية في المناطق الصحراوية - بيئة وانتشار -

           
                                                            

             [ثالثا ] األنشطة التدريسية 
                          .الطالبية يضاحية للمقررات الدراسية بالمشاركةصميم و تنفيد بعض الوسائل اإلت  ]ا[

 
                                           .داء الطالب في الموضوعات البحثية المتعلقة بالمقررات الدراسيةأحلقات نقاش لتقييم عداد إ ]٢[

 
                                   ستيراتيجيات التعليم و التعلم المدرجة ضمنيا في توصيف المقررات الدراسية. إتطبيق  ]٣[

 
                                                              ٢٠١٤./٢٠١٣رئيس لجنة السيمينار العلمي بالقسم خالل الفترة  ]٤[
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اييرالفاعلية بتطبيق طرق التقويم المحددة ضمنيا في وثيقة توصيف المقررات الدراسية وفقا لمعلتزام اإل ]٥[
                                                             عتماد.التعليمية لدليل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و اإل

                     
 

                                        رشاد االكاديمي).ب الدراسات العليا بالمعهد (عضو لجنة اإلرشاد االكاديمي لطالاإل ]٦[
 

                                     رشاد االكاديمي بالقسم.متابعة طالب الدراسات العليا بالقسم العلمي من خالل جدول اإل ]٧[
 

                  .٢٠١٦/٢٠١٧حتي ٢٠١٠/٢٠١١خالل الفترة من للمقررات الدراسية التي تم تدريسها جابة إعداد نماذج إ ]٨[
 

                       .                شراف علي المشاريع البحثية لطالب الدبلوم بقسم التنمية المتواصلة للبيئةاإلالمشاركة في  ]٩[
 

                              د و تفعيللدي طالب الدراسات العليا بالمعهالثراء الفكر و العمل التعاوني القيام بزيارات حقلية  ]١٠[          
                                              لنواتج تعلم المقررات الدراسية وفقا لمتطلبات الجودة.  العملية و التطبيقية المهارات  

 
 [١١] المساهمة في إعداد الخطط و الجداول الدراسية بالقسم من ٢٠٠٩/٢٠٠٨حتي ٢٠١٧/٢٠١٦ .                         
 

                     . ٢٠١٤/٢٠١٥حتي ٢٠٠٩/٢٠١٠سم من الشفوي للمقررات الدراسية بالقإعداد لجان التصحيح و  ]١٢[          

خالل الفترة من  من التصحيح في الوقت المناسبنتهاء متحانات النظرية و العملية و اإلعداد اإلإ  ]١٣[ 
.٢٠١٦/٢٠١٧حتي ٢٠١٠/٢٠١١  

 

  بالمعهد المؤتمرات العلمية –ورش العمل  -فى تنظيم الندوات مشاركة ال 

 ).١٥/٣/٢٠٠٧-١٣ (ية" خالل الفترةصناعة الدواجن المصرية بين األزمة والتنم"تنظيم ندوة في  شاركة الم 

 ).٢٣/٤/٢٠٠٧(خالل الفترة  "الجديد في التغيرات المناخيةندوة "تنظيم المشاركة في  

 ).١٥/٥/٢٠٠٧-٢١٤(ة" خالل الفترةندوة الزراعة العضوية المصري"تنظيم المشاركة في  

"عضو بلجنة  )٢٣/٦/٢٠٠٩ير" خالل الفترة(التوعية البيئية بأضرار أنفلونزا الخناز ندوة"تنظيم المشاركة في  

 .البيئة و خدمة المجتمع بالمعهد

 دارة األفات الحشرية في الزراعة العضوية: في الندوة العلمية "الزراعةإالمشاركة "بمحاضرة تحت عنوان " 

 .٢٨/١١/٢٠١٢بين الحاضر و المستقبل " بمعهد الدراسات و البحوث البيئيةو ذلك يوم األمنة 

  .٥/٢٠١٣/ ١٨بقاعة االجتماعات بالمعهد  في  التنمية المستدامة"ندوة "مؤشرات  تنظيمالمشاركة في  

بيئية ) لمدرسة السيدة عائشة االبتدائية عن (التلوث البيئي  –ندوة علمية ( ثقافيةالمشاركة في تنظيم و تنفيذ  
ي دة  ف ة ).المنعق ى البيئ /  ١٧/١٢وأثاره على المجتمع) تحت عنوان ( توعية المجتمع الخارجي للمحافظة عل

٢٠١٤. 
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د"  المشاركة في فاعليات   ة بأنشطة المعه ة مستفيدى الخدم وم  وندوة بعنوان ندوة بعنوان "توعي دة ي المنعق
ين عن وزارة  ١٤/١١/٢٠١٥السبت الموافق  د وممثل ا بالمعه ك بحضور عدد من طالب الدراسات العلي وذل

 البيئة والمجتمع المدني بالسادات .
شة العمل و الدورة التدريبية الدولية للجيولوجيا الطبية في الفترة ورعضو باللجنة التنظيمية ل 

 معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة المنوفية.المنظمة من خالل ٢٦/٩/٢٠٠٥

العادلة)كمحاضر وذلك  والممارسات االخالقى والميثاق الفكرية الملكية المشاركة في تنفيذ ورشة عمل (حقوق 
 . بقاعة المناقشات بالمعهد ١٣/٢/٢٠١٢يوم االثنين الموافق 

 أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة الطالب و العاملينن بينشر ثقافة الجودةنتظيم العديد من ورش العمل ل 

  بالمعهد.

 المشاركة في اعداد كتيب دليل الجودة لطالب معهد الدراسات و البحوث البيئية. 

ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة لمعهد الدراسات و البحوث المشاركة في اعداد كتيب دليل الجودة  

 البيئية.

 المشاركة في اعداد دليل األمن و السالمة لمعهد الدراسات و البحوث البيئية 

 .٩٠٠١/٢٠٠٨تنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بمتطلبات المواصفة الدولية أيزو  

جامعة  -لعلوم البيئة والمقام في معهد الدراسات والبحوث البيئية   المشاركة فى تنظيم المؤتمر الدولى االول 
 .٢٠٠٨ابريل  ٧-٦المنوفية فى الفترة 

جامعة  -المشاركة فى تنظيم المؤتمر الدولى الثاني لعلوم البيئة والمقام في معهد الدراسات والبحوث البيئية   
 .٢٠١٣فبراير  ٢٧-٢٥المنوفية فى الفترة 

(قائم بأعمال رئيس مجلس قسم التنمية  ٢٠١٣/٢٠١٤لمي للقسم خالل العام الجامعي رئيس المؤتمر الع 
 دارة مشروعاتها).إالمتواصلة للبيئة و 

جامعة  -المشاركة فى تنظيم المؤتمر الدولى الثالث لعلوم البيئة والمقام في معهد الدراسات والبحوث البيئية   
 ٢٠١٥فبراير  ٢٥-٢٣مدينة السادات فى الفترة 

جامعة  -في معهد الدراسات والبحوث البيئية   لعلوم البيئة المقاملرابع لالمشاركة فى تنظيم المؤتمر الدولى ا 
 .٢٠١٧ مارس ٢٩-٢٧مدينة السادات فى الفترة 

 م و المعهد.المؤتمرات السنويه للقساعداد وتنظيم المشاركه فى  

 لدورات التدريبية احضور و تنظيم  

   ضمان الجودة والتعليم واالعتمادبخاصة ال التدريبية دوراتاوال: ال

الي  ١٧/٧/٢٠١١في الفترة  في التقويم الذاتي المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي ةدورة تدريبيو اجتيازحضور  ]١[
 دارة التدريب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد).إ(٢١/٧/٢٠١١
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الي  ٢٤/٧/٢٠١١تعليم عالي في الفترة  –في نواتج التعلم و خرائط المنهج  ةدورة تدريبي و اجتياز حضور ]٢[
 دارة التدريب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد).إ(٢٨/٧/٢٠١١

الي  ١١/٩/٢٠١١في المراجعة الخارجية لمؤسسات  التعليم العالي في الفترة  ةدورة تدريبيو اجتياز حضور   ]٣[
١٥/٧/٢٠١١. 

و المنعقدة من خالل مركز ضمان الجودة و التطوير المستمر بجامعة  التخطيط االستراتيجى  دورةكة في  االمشار ]٤[
 ٢١/١٠/٢٠١٤-٢٠مدينة السادات في الفترة من 

و المنعقدة من خالل مركز ضمان ات التعليم العالىلمؤسس والمراجعة الخارجية التقويم الذاتىتي دوراالمشاركة في   ]٥[
 ٢٩/١٠/٢٠١٤-٢٧المستمر بجامعة مدينة السادات في الفترة الجودة و التطوير

الداخلية و المنعقدة من خالل مركز ضمان الجودة و التطوير المستمر بجامعة  دورة المراجعةاالمشاركة في   ]٦[
 .١٧/٢/٢٠١٥و حتي  ١٥/٢/٢٠١٥مدينة السادات في الفترة 

 داري اإلاأليزو دورات خاصة بثانيا: 

أهداف –(تطبيق األساليب االحصائية  ISo 9001:2008في التحسين المستمر طبقا لمتطلبات المواصف الدوليةحضور دورة تدريبية  
  ٢٩/١٢/٢٠١٥الي: ٢٧/١٢/٢٠١٥مؤشرات قياس االداء) في الفترة  –الجودة 

ات المواصف الدو و اجتيازحضور  ا لمتطلب ةدورة تدريبية في المراجعات الداخلية في نظم ادارة الجودة  طبق و  ISo 9001:2008لي
 .٢٠١٦./١٧/٢الي: ٢٠١٦./١٥/٢في الفترة  ISo 19011:2011المواصفة الدولية 

ة  ات المواصف الدولي ا لمتطلب ام ادارة الجودة  طبق ة لنظ ات الداخلي و  ISo 9001:2015حضورو اجتياز دورة تدريبية في المراجع
     ٣١/١/٢٠١٧الي: ٢٠١٧./٣٠/١ المنعقدة في الفترة  ISo 19011:2011المواصفة الدولية 

  ISO- 17025دورات خاصة باعتماد المعامل  :لثا ثا

Methods selection and verification 13-17/11/2015 
Measurements and analysis of process and service15-16/11/2015 

Assuring the Quality of the test Results 25-27/12/2015 
Estimating of Uncertainty in Anatical Laboratories 17-20/12/2015 

 

 

 على تكنولوجيا المعلومات  دورات التدريب  :رابعا

Graphics using Adobe Photoshop جامعة مدينة السادات ١٧/٢/٢٠١٥-١١ 
Information and Communication جامعة مدينة السادات ٥/٤/٢٠١٦-/٢٧/٣ 
Statistical analysis using SPSS جامعة مدينة السادات ٥/٤/٢٠١٦-/٢٧/٣ 

 قبل الترقي لدرجة أستاذ مساعددورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس خامسا: 
 

 جامعة المنوفية ١/١٢/٢٠٠٤إلى  ٢٧/١١/٢٠٠٤ التدريس الفعال
المنوفيةجامعة  ٢١/٦/٢٠٠٥إلى  ١٨/٦/٢٠٠٥ مهارات التفكير الفعال  
 جامعة المنوفية .١٢/٧/٢٠٠٥الى ٩/٧/٢٠٠٥ مهارات االتصال الفعال
 جامعة المنوفية .٢٩/٨/٢٠٠٥إلي  ٢٧/٨/٢٠٠٥  أخالقيات و آداب المهنة
 جامعة المنوفية .١٤/٣/٢٠٠٦إلى  ١٢/٣/٢٠٠٦ مهارات العرض الفعال

 جامعة المنوفية .٣/٨/٢٠٠٦إلى  ١/٨/٢٠٠٦ تصميم المقرر   في الفترة من           
 جامعة المنوفية ٢٥/٩/٢٠١٢-٢٣ التخطيط االستراتيجى

 جامعة المنوفية . ١٩/٩/٢٠٠٦إلى  ١٧/٩/٢٠٠٦ الساعات المعتمدة
 جامعة المنوفية .٢/١٠/٢٠٠٧إلى  ٣٠/٩/٢٠٠٧ استخدام التكنولوجيا في التدريس

 جامعة المنوفية ٢٨/٤/٢٠١٠إلى  ٢٦/٤/٢٠١٠ معايير الجودة في العملية التدريسية   
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 الترقي لدرجة أستاذ مساعد بعددورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس  سادسا :

٢٠/١٢/٢٠١٥-٩١ التخطيط االستيراتيجي   مدينة الساداتجامعة    
 جامعة مدينة السادات ٩/١١/٢٠١٦-٨ التعلم االلكتروني
 جامعة مدينة السادات ٨/٢/٢٠١٧-٧ التدريسية معايير الجودة في العملية
 جامعة مدينة السادات ١١/٤/٢٠١٧-١٠ النشر الدولي

 تدريبية متعلقة بالعملية التعليمية و البحثية دورات : سابعا 

 .٢٠٠٠كلية التربية جامعة المنوفية نوفمبر  حضور واجتياز دورة إعداد المعلم 
ي االلكترونداد المقرر اعدورة تدريبية في حضور   

اث العلمية حضور دورة تدريبية في مهارات استخدام قواعد البيانات العالمية في كتابة الرسائل و األبح   
                                             بتقدير امتياز .  ٢٤/١٢/٢٠٠٩إلي  ٢٠/١٢/٢٠٠٩من الفترة 
             

                                 ساعة بتقدير امتياز ٣٦اآللي مدتها حضور دورة تدريبية مكثفة في الحاسب 
        

فى الدورة التدريبية على تطبيقات المكافحة المتكاملة بمعهد الدراسات والبحوث الفعالة اإلعداد والمشاركة 

 .٢٠١٠فبراير  ٤-٢جامعة المنوفية فى الفترة من  –البيئية 

 الفنية بالمعهدعضوية اللجان العلمية و  

 ، )٢٠١١/٢٠١٢(، )٢٠٠٥/٦٢٠٠( في العام الجامعي لجنة العالقات الثقافية بالمعهدبعضو   -
)٢٠١٦/٢٠١٧( ، )٢٠١٥/٢٠١٦(،)٢٠١٤/٢٠١٥(، )٢٠١٣/٢٠١٤( .  

).٢٠٠٦/٢٠٠٧(  في العام الجامعي الحاسبات بالمعهد لجنةبعضو   -  

 ، )٢٠٠٧/٢٠٠٨( في العام الجامعي لجنة البيئة و خدمة المجتمع بالمعهدبعضو  -
)٢٠٠٩/٢٠١٠(،)٢٠٠٨/٢٠٠٩(.  

  )٢٠١٠/٢٠١١(في العام الجامعي لجنة المكتبة بالمعهدبعضو  -

.)٢٢٠١/٢٠١٣( في العام الجامعي بالمعهد ألجهزة و المختبرات  لجنةبعضو   -  

  الجامعيفي العام التنمية المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاتها  ممجلس قسبعضو   -

)٤٢٠١/٢٠١٥) (٣٢٠١/٢٠١٤)،(٢٢٠١/٢٠١٣)،(١٢٠١/٢٠١٢) ، (٢٠١٠/٢٠١١) ، (٠٨٢٠/٢٠٠٩ (
)٦٢٠١/٢٠١٧) ،(٥٢٠١/٢٠١٦(.  

التنمية المتواصلة  مقس)"قائم بعمل رئيس مجلس ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي (في  المعهد مجلس بعضو   -
ا".للبيئة وادارة مشروعاته   
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).٢٠١٤/٢٠١٥( العام الجامعي في المعهد مجلس و أمينا بعضو   -  

) " مدير وحدة ضمان الجودة و التطوير المستمر.٢٠١٦/٢٠١٧العام الجامعي (في  المعهد مجلس بعضو    -  

.١٨/١٠/٢٠١٤) ١٤دارة وحدة ضمان الجودة و التطوير المستمر قرار رقم (إعضو بمجلس  -  

  .٢/١٠/٢٠١١) ١٨لمعهد الدراسات و البحوث البيئية قرار رقم (عداد الميثاق األخالقي المهني إعضو بلجنة  -

.                                                     ٩/٩/٢٠١٢) بتاريخ ١٨عضو بفريق وحدة ضمان الجودة قرار رقم ( -  

الجودة  اء متطلباتعضو في لجنة كنترول الدراسات العليا بالمعهد مسئول عن أرشفة النتائج و التحقق من استيف -
                                                                              ٢٦/١/٢٠١٣) بتاريخ ٢رقم (بالكنترول قرار  

                 .٢٥/٤/٢٠١٧حتي االن  ٩/٩/٢٠١٢عضو بالفريق التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالمعهد اعتبارا من  -

               اعداد المعايير األكادمية لبرنامج دبلوم التنمية المتواصلة للبيئة و ادارة مشروعاتها.رئيس فريق  -

٢٥/٤/٢٠١٧) حتي ١٢/١١/٢٠١١منسق برنامج دبلوم التنمية المتواصلة للبيئة و ادارة مشروعاتها اعتبارا من ( -             

) ٤١الجودة و التطوير المستمر (قرار رقم  دارة وحدة ضمانإعضو بالمجلس التنفيذي و مجلس   -
.  ٢٥/٤/٢٠١٧و حتي   تاريخه      ١٨/١٠/٢٠بتاريخ   

اد عضو بلجنة تسلم مخرجات  - د الدراسات و البحوث  CIQAAPمشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتم معه

 .١٧/٧/٢٠١٣) بتاريخ ٣٣فرع السادت بقرار رقم ( –البيئية / جامعة المنوفية 

ة ا - و بلجن ن إلعض داءا م د ابت ا بالمعه ات العلي الب الدراس اديمي لط اد األك ه   ٣١/٨/٢٠١٤رش ي تاريخ حت
٢٢/٤/٢٠١٧. 

 .٣٠/٣/٢٠١٣للمعهد عضو في فريق  مراجعة الدراسة الذاتية -

الل عضو بلجنة اعداد قواعد للمساءلة و المحاسبية ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بالمعهد من خ -
.    ١٨/١٠/٢٠١٤) بتاريخ ٤٥بقرار رقم ( اللجنة المشكلة  

.الخاصة بالمعهد والمشترياتو الفحص المشاركة فى لجان البت   -  

وضع المواصفات الفنية لألجهزة العلمية ذات الصلة بالمعهد.المشاركة فى لجان     

.حتياجات المزرعةإلالمشاركة في لجان وضع المواصفات الفنية   -  

بحث العلمي حتياجات المعامل بالقسم وفقا ألولويات خطة الإلخطة استيراتيجية داد عاللجنة المشكلة ال عضو في -
. ٢/١١/٢٠٠٩طبقا لقرار مجلس القسم في   
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لتنمية عضو في اللجنة المشكلة لوضع تصور لتنمية الموارد الذاتية من خالل األجهزة الموجودة بمعامل قسم ا -
. ٦/٩/٢٠١٠ة مشروعاتها طبقا لقرار مجلس القسم في المتزاصلة للبيئة و ادار  

ئة و إدارة عداد قائمة بالكتب المطلوبة لتخصصات  قسم التنمية المتزاصلة للبيال المشكلةجتة لعضو في ال -
. ٦/١٢/٢٠١٠مشروعاتها الرسالها الي لجنة المكتبة  طبقا لقرار مجلس القسم في   

        .ات مكافحة االفات الحشرية( لمستلزمات المزرعة بالمعهد)عضو في لجان فحص المركبات و مستلزم -

هدة المععضو في لجنة متابعة تقلييم أشجار الفاكهة و إدارة االفات المصاحبة للحاصالت البستانية بمزرع -  

.                                                                                                 ٢/١/٢٠١٢بتاريخ ) ٢( قرار رقم (
فدان يمركز الخدمة العامة بالمعهد( وضع و متابعة تنفيذ برامج المكافحة  ١٥متابعة ال  لجنةعضو في  -

 تيح٢٠١٠/٢٠١١الحشرية علي الحاصالت المنزرعة)المتكاملة لألفات 
٢٠١٣/٢٠١٤  .                                           

 مشروعاتهادارة إعداد رؤية و رسالة و أهداف قسم التنمية المتواصلة للبيئة و إعضو بلجنة  -

فقا دارة مشروعاتها وإعداد  محاور و أهداف الخطة البحثية لقسم التنمية المتواصلة للبيئة و إعضو بلجنة  -
 للخطة البحثية للمعهد.  

. ٢/٣/٢٠١٥بتاريخ  ٥١رقم قرار زمات والكوارث بالمعهدوحدة ادارة االبعضو  -  

عضو بلجنة بتنظيم وادارة وتنفيذ االمتحانات الشفوية والتطبيقية للطالب خالل العام الجامعي  -
يئة و ادارة مشروعاتها".""قائم بعمل رئيس قسم التنمية المتواصلة للب٢٠١٣/٢٠١٤  

.٢٠١٠/٢٠١١عضو لجنة المراقبة علي طالب الدبلوم بالمعهد في العام الجامعي  -  

.٢٠١٣/٢٠١٤عضو الجودة بكنترول الماجستير بالمعهد في العام الجامعي  -  

.٢٠١٤/٢٠١٥عضو الجودة بكنترول الماجستير بالمعهد في العام الجامعي  -  

.٢٠١٥/٢٠١٦بالمعهد في العام الجامعي رئيس كنترول الدكتوراه  -  

.٢٠١٦/٢٠١٧رئيس كنترول الماجستير  بالمعهد في العام الجامعي  -  

عضو باللجنة المنظمة للمقابالت الشفوية و االمتحانات النظرية للطالب الجدد بالمعهد خالل السنوات  -
٢٠١٦/٢٠١٧ – ٢٠١٥/٢٠١٦ – ٢٠١٤/٢٠١٥ – ٢٠١٣/٢٠١٤.  
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ت(للتحقق من استيفاء جامعة مدينة السادا –لمركز ضمان الجودة و التطوير المستمر الفني  عضو بفريق الدعم -
 معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد).

( لمتابعة استيفاء تجامعة مدينة السادا –لمركز ضمان الجودة و التطوير المستمر عضو بفريق الدعم الفني  -
 ).٩٠٠١/٢٠١٥&٩٠٠١/٢٠٠٨ولية لأليزو متطلبات المواصفة الد

 النشاط اإلدارى : 

 .)٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي (في  االتنمية المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاته مقسقائم بعمل رئيس مجلس  -

 ).٢٠١٤/٢٠١٥( العام الجامعي في المعهد مجلس و أمينا بعضو  -
 .٤/٢٠١٧حتي تاريخه / ٢٤/١٠/٢٠١٦بالمعهد اعتبارا من  مدير وحدة ضمان الجودة و التطوير المستمر -
–الماجستير  -لدرجة (الدبلومرئيس لجنة حصر كراسات االجابة لطالب الدراسات العليا بكنتروالت المعهد  -

 .٣/٨/٢٠١٦سنوات و تسليمها للمخازن بتاريخ  ٥الدكتوراه ) التي مر عليها أكثر من 

 األعمال اإلنشائية :  
ا  المشاركة في .١ دات وطرحه تأسيس وتجهيز معمل وقاية النبات  بالمعهد عن طريق تحديد االحتياجات من األجهزة والمع

 في مناقصات ودراسة العروض المقدمة واختيار أنسبها.
 المساهمة في تجهيز و فهرسة مكتبة للمعهد. .٢
ن األجه .٣ ات م د االحتياج ق تحدي ن طري د ع رى بالمعه ل األخ ز المعام ي تجهي اهمة ف ي المس ا ف دات وطرحه زة والمع

 مناقصات ودراسة العروض المقدمة واختيار أنسبها. 
 المساهمة في تجهيز وحدة المكافحة البيولوجية بالمعهد . .٤

 جال التخصصاالستشارات الفنية في م 
جامعة  –متابعة اإلصابات الحشرية علي الحاصالت الزراعية بمزرعة معهد الدراسات و البحوث البيئية  

  .٢٠١٣حتي  ٢٠٠٦في الفترة المنوفية 
الفول -إعداد و متابعة تنفيذ برامج المكافحة المتكاملة لآلفات الحشرية في الزراعات التقليدية  ( الذرة  

جامعة المنوفية  –التفاح الموالح) بمزرعة معهد الدراسات و البحوث البيئية –الخيار  –الطماطم  –البلدي 
 ٢٠١٣حتي  ٢٠٠٦في الفترة 

المكافحة البيولوجية و األمان الحيوي في -تابعة تنفيذ برامج المكافحة المتكاملة لآلفات الحشرية إعداد و م 
 .  ٢٠١٢الي ٢٠٠٦الموالح ) في الفترة  –المزرعة العضوية للمعهد (الجوافة 

كز إعداد و متابعة تنفيذ برامج المكافحة المتكاملة و الحيوية  لآلفات الحشرية في الزراعات الحاصة بمر 
 . ٢٠٠٨/٢٠٠٩ – ٢٠٠٧/٢٠٠٨البصل )  في الفترة   -البطاطس –الخدمة العامة ( النعناع 

تنفيذ برامج المكافحة المتكاملة و الحيوية  لآلفات الحشرية في الزراعات تقديم االستشارالفنية و متابعة  
الي   ٢٠١٠/٢٠١١البطيخ )  في الفترة  -الخيار –البصل  -الحاصة بمركز الخدمة العامة ( الطماطم   

٢٠١٣/٢٠١٤  
 تفاح  -موالح -عضو في لجان شراء و فحص شتالت الفاكهة الخاصة بمزرعة المعهد ( زيتون 
 .في بعض لجان المشتريات بالجامعة الخاصة بمستلزمات مزرعة المعهد عضو  
 .المشاركة في وضع المواصفات الفنية و المقايسة التقديرية لمستلزمات المزرعة بالمعهد  

 

 



 عميد المعهد رئيس مجلس القسم                                                                                                 
عمر أحمد سعد تمام                    أ.د/                                                                        السعيد عرفة محمد ممدوحد/   

 

 الخبرات واالنشطة المختلفة  في نظم ادارة الجودة و مشروعات التطوير  
 المتعلقة بالنهوض بالمؤسسة التعليمية أوال األنشطة و المهام 

 المؤسسى عتماداإلللحصول على عمال الجوده أالمشاركه فى  

 -جامعة المنوفية  -خرجين التابعة لوحدة توكيد الجودة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية لفريق متابعة ا عضو 
 .٢٠٠٩إلى أغسطس  ٢٠٠٨فرع السادات فى الفترة من مارس 

جامعة المنوفية  -عضو فى الفريق التنفيذي لمشروع إنشاء نظام داخلي للجودة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية  
 . ٢٠٠٩إلى أغسطس  ٢٠٠٨فرع السادات في الفترة من مارس  -
شروع إنشاء نظام داخلي للجودة بمعهد الدراسات أثناء م تنفيذ معيار التعليم والتعلم فريق متابعة و عضو  

 .٢٠٠٩إلى أغسطس  ٢٠٠٨فرع السادات في الفترة من مارس  -جامعة المنوفية  -لبحوث البيئية وا
 ). ١٦/٤/٢٠٠٨المشاركة في فاعليات  ورشة عمل عن نشر ثقافة الجودة في ( 
 )٢٣/٤/٢٠٠٨المشاركة في فاعليات ورشة عمل عن أساليب و طرق نشر فكر الجودة في الفترة( 
 ).٢٦/٤/٢٠٠٨ة عمل لتشكيل اللجان التنفيذية ألنشطة المشروع في الفترة(المشاركة في فاعليات  ورش 
 ). ١٤/٥/٢٠٠٨المشاركة في فاعليات  ورشة عمل عن كتابة مواصفات المقرر في الفترة( 
ي للجودة إدارة الجودة الشاملةورشة العمل عن موضوع "المشاركة في فاعليات    ام داخل دة بواسطة مشروع إنشاء نظ د  -" المنعق معه

 ).١١/١٠/٢٠٠٨فرع السادات ( -جامعة المنوفية  –الدراسات والبحوث البيئية 
ى للجودة   ام داخل دة بواسطة مشروع إنشاء نظ ة" المنعق ة المرجعي ايير األكاديمي د الدراسات  -حضور ورشة العمل عن موضوع "المع معه

 ).١٥/١٠/٢٠٠٨فرع السادات ( -جامعة المنوفية  –والبحوث البيئية 
ى  المشاركة في فاعليات   ورشة العمل عن موضوع "إعداد توصيف البرامج والمقررات الدراسية" المنعقدة بواسطة مشروع إنشاء نظام داخل

 ).٢٢/١٠/٢٠٠٨فرع السادات ( -جامعة المنوفية  –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -للجودة 
لطالب و دور مكتب الخريجين في الفترة عن التعامل مع شكاوي ا ورشة عمل المشاركة في فاعليات  

)١٦/٢/٢٠٠٩ .( 
 التهديداتورشة العمل عن موضوع "تحليل نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة و المشاركة في فاعليات  
  SWOT analysis   جامعة المنوفية  –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -المنعقدة بواسطة مشروع إنشاء نظام داخلى للجودة- 

 ) .٢١/٢/٢٠٠٩فرع السادات (
ى للجودة التخطيط اإلستراتيجيورشة العمل عن موضوع " المشاركة في فاعليات   ام داخل دة بواسطة مشروع إنشاء نظ د  -" المنعق معه

 ).٢١/٢/٢٠٠٩فرع السادات بتاريخ ( -جامعة المنوفية  –الدراسات والبحوث البيئية 
 ).١/٤/٢٠٠٩عن نظم االمتحانات و تقييم الطالب في الفترة ( ورشة عمل المشاركة في فاعليات  
 ). ١/٤/٢٠٠٩في الفترة (عداد تقارير المقررات الدراسية  اورشة عمل عن  المشاركة في فاعليات  
ر الجودة وتطوير  حضور والمشاركة في فاعليات   ى نشر فك ات واإلنترنت ف ا المعلوم ورشة العمل عن موضوع "االستفادة من تكنولوجي

ودة  ى للج ام داخل اء نظ روع إنش طة مش دة بواس ة  -األداء" المنعق وث البيئي ات والبح د الدراس ة  –معه ة المنوفي ادات  -جامع رع الس ف
)٢٨/٢/٢٠٠٩.( 
معهد الدراسات و البحوث البيئية / جامعة المنوفية     CIQAAPر المستمر و التأهيل لالعتماد عضو في الفريق التنفيذي لمشروع التطوي 

  ٢٠١١فرع السادات  –
ة  CIQAAPمنسق االجتماعات الخاصة بمشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد   ة المنوفي معهد الدراسات و البحوث البيئية / جامع

 .٢٠١١فرع السادت عام  –
ورشة عمل عن آليات  تفعيل أنشطة المعهد وتعديل الئحة المعهد المنعقدة  حضور و المشاركة في فاعليات  

 –مشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد بقاعة االجتماعات معهد الدراسات والبحوث البيئية بواسطة 
 ٣٠/٥/٢٠١١فرع السادات بتاريخ -جامعة المنوفية 

التقارير الفنية و المالية) بوحدة ( قشة آليات المنفعة و التمويل و إعداد التقارير الدوريةحضور ورشة عمل  لمنا 
 . و التأهيل لالعتماد التطوير المستمر ادارة المشروعات المرحلة الثانية لتنفيذ برنامج
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مشروع التطوير المستمر و ورشة عمل لمناقشة تعديل الئحة المعهد المنعقدة بواسطة المشاركة في فاعليات   
فرع السادات بتاريخ -جامعة المنوفية  –التأهيل لالعتماد بقاعة االجتماعات معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 ١١/٦/٢٠١١. 
الي  ١٧/٧/٢٠١١في التقويم الذاتي المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي في الفترة  ةحضور و اجتيازدورة تدريبي 

 ريب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد).دارة التدإ(٢١/٧/٢٠١١
الي  ٢٤/٧/٢٠١١تعليم عالي في الفترة  –في نواتج التعلم و خرائط المنهج  ةحضور و اجتياز دورة تدريبي 

 دارة التدريب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد).إ(٢٨/٧/٢٠١١
الي  ١١/٩/٢٠١١في المراجعة الخارجية لمؤسسات  التعليم العالي في الفترة  ةحضور و اجتياز دورة تدريبي  

١٥/٩/٢٠١١. 
عضو بلجنة اعداد المشاركة الفعالة في اعداد الميثاق األخالقي المهني  لمعهد الدراسات و البحوث البيئة( 

 .٢/١٠/٢٠١١) ١٨(م قرار رق )الميثاق
 .دبلوم التنمية المتواصلة للبيئة و ادارة مشروعاتهارئيس فريق اعداد المعايير األكادمية لبرنامج  
 .٤/٢٠١٧/) حتي ١٢/١١/٢٠١١منسق برنامج دبلوم التنمية المتواصلة للبيئة و ادارة مشروعاتها اعتبارا من ( 
وتقديم الدعم الفني الستيفاء معايير القدرة المؤسسية و الفاعلية  بالمعهد نشر ثقافة الجودة المشاركة الفعالة في 
 .٣٠/١١/٢٠١١) ٢٥قرار رقم ( )لتعليمية(عضو بوحدة ضمان الجودة بالمعهدا
 .٨/٢/٢٠١٢) ٤عضو بالفريق االداري لمشروع التطوير المستمر و الـتأهيل لالعتماد قرار رقم ( 
 المشروعات طيلة فترة المشروع . دارةإو الدعم الفني من الدورية زيارت المراجعة أثناءالمشاركة الفعالة  
و تقديم الدعم الفني الستيفاء معايير  القدرة المؤسسية و الفاعلية التعليمية تمهيدا للتقدم للعتماد  ةالمراجعة الدوري 

( رئيس لجنة مراجعة القدرة المؤسسية و الفاعلية التعليمية بالمعهد ) ٣/٢٠١٥حتي / ٣/٦/٢٠١٣خالل الفترة 
 .٣/٦/٢٠١٣) بتاريخ ١٨قرار رقم (

مراجعة الدراسة الذاتية) قرار تنقيح و لة في تنقيح و مراجعة الدراسة الذاتية للمعهد (عضو فريق المشاركة الفعا 
 .٣٠/٣/٢٠١٣) ٦رقم (

المشاركة الفعالة في اعداد دراسة للتحقق من التوافق بين استيراتيجية التعليم و التعلم بالجامعة ونظيراتها بالمعهد  
اسة مدي التوافق بين استيراتيجية التعليم و التعلم بالجامعة و المعهد) وفقا لمتطلبات االعتماد( عضو بلجنة در

 .٣٠/٤/٢٠١٤بتاريخ ) ٢٥(قرار رقم
 .١٢/٧/٢٠١٤) بتاريخ ٢٨عضو بالمجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة و التطوير المستمر (قرار رقم  
جنة المراجعة الداخلية و اعداد التقارير) (رئيس ل عتماداإلتقديم الدعم الفني  و المراجعة الداخلية لمتطلبات ملف  

 .٢/٨/٢٠١٤) بتاريخ ٣١قرار رقم (
عتماد من الهيئة اإلالمشاركة الفعالة و المتميزة في عملية توصيف البرامج و المقررات الدراسية وفقا لمتطلبات  

) ٣٠الدراسية) قرار رقم (برامج ل(عضو بلجنة المراجعة األكاديمية ل عتماداإلالقومية لضمان جودة التعليم و 
 .٢/٨/٢٠١٤بتاريخ 

م (اإلالمشاركة الفعالة في لجنة   داءا من /٣١) ٣٧رشاد األكاديمي لطالب الدراسات العليا بالمعهد (عضو باللجنة) قرار رق حتي  ٨/٢٠١٤ابت
 .٤/٢٠١٧تاريخه  /

الهيئة المعاونة بالمعهد من خالل  المشاركة الفعالة العداد قواعد للمساءلة و المحاسبية ألعضاء هيئة التدريس و 
 .١٨/١٠/٢٠١٤) بتاريخ ٤٥اللجنة المشكلة بقرار رقم (

 ١١/١٠/٢٠١٤) بتاريخ ٤٦نائب مدير وحدة ضمان الجودة و التطوير المستمر (قرار رقم  
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 –ئية / جامعة المنوفية معهد الدراسات و البحوث البي CIQAAPمشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد عضو بلجنة تسلم مخرجات  
 ١٧/٧/٢٠١٣) بتاريخ ٣٣رقم (فرع السادت بقرار 

 .٤/٢٠١٧و حتي تاريخه٢٠١٤/ ١٨/١٠) ١٤دارة وحدة ضمان الجودة و التطوير المستمر قرار رقم (إ عضو بالمجلس التنفيذي ومجلس 

 .٢٠١٦حتي  ٢٠١١منسق معيار المصداقية و األخالق  بالمعهد خالل الفترة من  
 . ٢٣/١١/٢٠١٦) بتاريخ  ١٦قرار رقم ( معيار القيادة و الحوكمةمنسق  
 ٤/٢٠١٧حتي االن / ٩/٩/٢٠١٢الفريق التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالمعهد اعتبارا من بعضو  
(عضو بلجنة  ٢٠١٥/٢٠٢٠عداد الخطة االستلراتيجيةإجراء التحليل البيئي للمعهد و إالمساهمة المتميزة  في  

 ستيراتيجية .اعداد الخطة اال
عداد إالمشاركة الفعالة في تجهيز ملفات التقدم لالعتماد (نائب مدير الوحدة و رئيس لجنة المراجعة الداخلية و  

 التقارير).
 عتماد لمعهد الدراسات و البحوث البيئية.اإلمنسق لزيارة  
 عتماد.اإلبعد الحصول علي و التطوير المستمر عداد الخطط التنفيذية للوحدة و خطط التحسين إالمشاركة في  
 عداد تقارير البرامج الدراسية و ملفات المقررات .إلتقديم الدعم الفني  
عداد التقارير الدورية للوحدة و تقديم الدعم الفني للجان المنبثقة الستيفاء معايير التطوير إالمشاركة الفعالة في  

 المستمر.
ضو الجودة بالكنترول(نائب مدير الوحدةو عضو المجلس عداد مقترح لتحديد مهام عإالمشاركة الفعالة في  

 التنفيذي).
و حتي تاريخه (مديرا للوحدة)  ٢٤/١٠/٢٠١٦متابعة كافة شئون الجودة والتطوير المستمر بالمعهد اعتبارا من  

 ) . ٥قرار رقم (٢٢/٤/٢٠١٧
 و ٩٠٠١/٢٠٠٨داري الشهادة الدولية  لأليزو اإلعلى المعهد فى حصول ساهمة  الم 

٩٠٠١/٢٠١٥. 
 .٩٠٠١/٢٠٠٨داري  بالمعهد بمتطلبات المواصفة الدولية لأليزو اإل توعية الجهاز 
دارية بالمعهد وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية لأليزو اإلتقديم الدعم الفني الستكمال ملفات األقسام  

٩٠٠١/٢٠٠٨. 
 داري و الميكنة بالمعهد. اإلالمراجعة الدورية و متابعة التقارير الفنية للجنة التطوير  
المساهمة الفاعلة لتهيئة المعهد لزيارة المراجعة الخارجية من الجهة المانحة للشهادة الدولية األيزو  

٩٠٠١/٢٠٠٨. 
داري و الميكنة و تقديم الدعم الفني الستيفاء متطلبات المواصفة الدولية أيزو اإلالمتابعة الدورية للجنة التطوير  

٩٠٠١/٢٠١٥. 
همة المتميزة في تهيئة المعهد لزيارة المراجعة الخارجية من الجهة المانحة للشهادة الدولية أيزو المسا 

٩٠٠١/٢٠١٥. 
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               ثانيا: المساهمة في األنشطة و المهام الجامعية:
 األنشطة و المهام الخاصة بالجودة علي مستوي الجامعة  

 
(عضو بلجنة اعداد الخطة ٢٠١٥/٢٠٢٥االستيراتيجية لجامعة مدينة السادات المشاركة في اعداد الخطة  

 .٨/١٠/٢٠١٤) بتاريخ ٨-٣االستيراتيجية)قرار رقم (
المشاركة في الزيارات الميدانية و الدعم الفني لكليات و معاهد الجامعة لمتابعة خطط التحسين و التطوير  

ع داخلي وعضو بفريق الدعم الفني لمركز ضمان الجودة و المستمر و مراجعة ملفات التقدم لالعتماد (مراج
 ت).جامعة مدينة السادا –التطوير المستمر 

المشاركة في الزيارات الميدانية و الدعم الفني لكليات و معاهد الجامعة للتحقق من استيفاء معايير القدرة  
م الفني لمركز ضمان الجودة و وعضو بفريق الدع -المؤسسية و الفاعلية التعليمية (رئيس فريق مراجعة 

 جامعة مدينة السادات). –التطوير المستمر 
 األنشطة و المهام الخاصة باأليزواالداري علي مستوي الجامعة 

للتوعية بمتطلبات معاهد اللكليات و للجامعة و ا دارياإلللجهاز المشاركة في الزيارات الميدانية و الدعم الفني  
(مراجع داخلي وعضو بفريق الدعم الفني لمركز ضمان الجودة و التطوير ٩٠٠١/٢٠٠٨المواصفة الدولية أيزو 

 ت).جامعة مدينة السادا –المستمر 
لمتابعة استيفاء معاهد اللكليات و للجامعة و اداري اإلللجهاز المشاركة في الزيارات الميدانية و الدعم الفني  

(مراجع داخلي وعضو بفريق الدعم الفني لمركز ٩٠٠١/٢٠٠٨الملفات وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية أيزو 
 ت).جامعة مدينة السادا –ضمان الجودة و التطوير المستمر 

للتحقق من تطبيق معاهد اللكليات و للجامعة و ا دارياإلللجهاز المشاركة في الزيارات الميدانية و الدعم الفني  
وعضو  ةمراجعرئيس فريق (٩٠٠١/٢٠٠٨لدولية أيزو جراءات وفقا لمتطلبات المواصفة ااإلالنماذج و تفعيل 

 ت).جامعة مدينة السادا –بفريق الدعم الفني لمركز ضمان الجودة و التطوير المستمر 
لكليات و المخططة و غير المخططة لتهيئة الجهاز  االداري بالجامعة و ا المراجعة  زياراتالمشاركة في  
وعضو  ةمراجعرئيس فريق (٩٠٠١/٢٠٠٨المانحة للمواصفة الدولية أيزو لزيارة االعتماد من الجهة معاهد ال

 ت).جامعة مدينة السادا –بفريق الدعم الفني لمركز ضمان الجودة و التطوير المستمر 
لمتابعة ملفات معاهد اللكليات و للجهاز االداري بالجامعة و االمشاركة في الزيارات الميدانية و الدعم الفني  

وعضو بفريق الدعم  ةمراجعرئيس فريق (٩٠٠١/٢٠١٥عية بمتطلبات المواصفة الدولية أيزو األيزو و التو
 ت).جامعة مدينة السادا –الفني لمركز ضمان الجودة و التطوير المستمر 

لكليات و المخططة و غير المخططة لتهيئة الجهاز  االداري بالجامعة و ا المراجعة  زياراتالمشاركة في  
وعضو  ةمراجعرئيس فريق (٩٠٠١/٢٠١٥العتماد من الجهة المانحة للمواصفة الدولية أيزو لزيارة امعاهد ال

 ت).جامعة مدينة السادا –بفريق الدعم الفني لمركز ضمان الجودة و التطوير المستمر 
 األنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع و تنمية البيئة: 

 
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥كلية التجارة و كلية الحقوق) بالسادات في الفترة من  –كلية التربية عمال االمتحانات و الكنترول بالجامعة ( في أالمشاركة  

 .٢٠١٦/٢٠١٧إلي 
المشاركة في إعداد و تنفيذ القوافل الطبية المنظمة من خالل لجنة البيئة بالمعهد برئاسة السيد األستاذ الدكتور /  

 ٢٠٠٩/٢٠١٠إلي  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ي الفترة من عايدة عالم وكيل المعهد لشئون البيئة و خدمة المجتمع و ذلك ف
 ( كعضو في لجنة البيئة) . 

المشاركة في إعداد و تنفيذ القوافل الطبية المنظمة من خالل لجنة البيئة بالمعهد برئاسة السيد األستاذ الدكتور /  
 ٢٠٠٩/٢٠١٠إلي  ٢٠٠٧/٢٠٠٨عايدة عالم وكيل المعهد لشئون البيئة و خدمة المجتمع و ذلك في الفترة من 

 ( كعضو في لجنة البيئة) . 
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المشاركة في إعداد و تنفيذ دورة تدريبية في تطبيقات المكافحة المتكاملة كمحاضر و المنعقدة من خالل معهد  

الدراسات و البحوث البيئية برئاسة السيد األستاذ الدكتور / عايدة عالم وكيل المعهد لشئون البيئة و خدمة 
 . ٤/٢/٢٠١٠إلي  ٢/٢/٢٠١٠رة من المجتمع و ذلك في الفت

 .و المناقشة العامة المشاركة في الحلقة الدراسية بالمعهد ( السيمينار) و ذلك بإلقاء المحاضرات   
 خالل الفتراتالمشاركة في فاعليات القوافل الطبية االجتماعية لدار المسنين بمدينة السادات  

٢٠١٥/ ٢٤/١٠ - ٢٣/٣/٢٠١٥-٢٤/٣/٢٠١٤ .  

 العديد من الندوات العلمية و التوعوية المنظمة من خالل المعهد .تنظيم المشاركة في  
 ).١٥/٣/٢٠٠٧-١٣ (ية خالل الفترةندوة صناعة الدواجن المصرية بين األزمة والتنم 
 ).٢٣/٤/٢٠٠٧(خالل الفترةتنظيم ندوة الجديد في التغيرات المناخية  المشاركة في  
 ).١٥/٥/٢٠٠٧-٢١٤(ة خالل الفترةالزراعة العضوية المصريتنظيم ندوة المشاركة في  
) عضو بلجنة البيئة ٢٣/٦/٢٠٠٩ير خالل الفترة(التوعية البيئية بأضرار أنفلونزا الخناز تنظيم ندوةالمشاركة في  

 بالمعهد.
هد بقاعة االجتماعات بقاعة االجتماعات بالمع ندوة (توعية المجتمع الخارجي للمحافظة على البيئة) المشاركة في فاعليات 

 .١١/٢٠١٢/ ٥بالمعهد  في 
المشاركة في تنظيم فاعليات المؤتمر الدولي الثاني للدراسات والبحوث البيئية تحت عنوان "الموارد الطبيعية والتحديات  

 ٢٧/٢/٢٠١٣-٢٥من  المستقبلية
 .١٠/٤/٢٠١٣بقاعة االجتماعات بالمعهد  في  ندوة "االتجاهات الحديثة في الزراعات المحمية المشاركة في فاعليات 
 .٣٠/١٢/٢٠١٣ندوة بعنوان "توعية مستفيدى الخدمة بأنشطة المعهد" يوم االثنين الموافق  المشاركة في فاعليات 
 .١٧/٣/٢٠١٤الوقاية والعالج ) بالمعهد يوم  االثنين  -ندوة بعنوان ( اإلنفلوانزا الموسمية  المشاركة في فاعليات  
 .٣/١١/٢٠١٤الموافق  العالج) يوم االثنين –مراض الفيروسية النزفية  ( الوقاية ندوة بعنوان (األالمشاركة في فاعليات  
ات ن  ي فاعلي د المشاركة ف ة المعه ا لخط د" طبق ة بأنشطة المعه ة مستفيدى الخدم وم السبت  ٢٠١٤/٢٠١٥دوة بعنوان"توعي ي

 .٢٢/١١/٢٠١٤الموافق 
ى  –لمية ( ثقافيةندوة عتنظيم و تنفيذ   اره عل ي وأث وث البيئ بيئية ) لمدرسة السيدة عائشة االبتدائية عن (التل

 .٢٠١٤/  ١٧/١٢المجتمع) تحت عنوان ( توعية المجتمع الخارجي للمحافظة على البيئة ).المنعقدة  في
المنعقدة يوم السبت  و ندوة بعنوان "توعية مستفيدى الخدمة بأنشطة المعهد"  ندوة بعنوانالمشاركة في فاعليات   

ة  ١٤/١١/٢٠١٥الموافق  ين عن وزارة البيئ د وممثل ا بالمعه دد من طالب الدراسات العلي ك بحضور ع وذل
 والمجتمع المدني بالسادات .

 . ٢٢/١٠/٢٠١٦ندوة الزراعة المغلقة بالمعهد المشاركة في فاعليات  
 المعهد تنظيم و المشاركة في فاعليات  ورش العمل  المنظمة من خالل 

ورشة العمل و الدورة التدريبية الدولية للجيولوجيا الطبية في الفترة المشاركة في تنظيم و االعداد ل 
 معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة المنوفية.المنظمة من خالل ٢٦/٩/٢٠٠٥

بقاعة االجتماعات  معيةتفعيل المشاركة المجتمعية وتحديد االحتياجات المجتورشة عمل بعنوان المشاركة في تنظيم  
 .٢/٢٠١٢/ ١٥بالمعهد في

العادلة)كمحاضر وذلك يوم  والممارسات االخالقى والميثاق الفكرية الملكية المشاركة في تنفيذ ورشة عمل (حقوق 
 . بقاعة المناقشات بالمعهد ١٣/٢/٢٠١٢االثنين الموافق 

بالتعاون مع دار نشر السفير  –بمعهد الدراسات والبحوث البيئية   "Geofacets رشة عمل "تنظيم و المشاركة في  
)٥/١٢/٢٠١٦(. 
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 : بالمعهد االحتفاالت المشاركة في فاعليات و تنظيم العديد من 
٢٠١٤/ ٢٢/١٢حفل عيد الخرجين يوم    - 

والبحوث بحضور حفل تكريم أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعي بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا  -
 السادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والسادة اإلداريين بالمعهد .

 - االحتفال بعيد االم والموظف المثالي والعامل المثالي لعام .٢٠١٥

   .٤/١١/٢٠١٥ليم واالعتماد يوم االربعاء الموافق عمن الهيئة القومية لضمان جودة الت اإلعتماد احتفال المعهد بحصوله على -

 :عضوية الجمعيات العلمية و االجتماعية 
.٢٠١٧حتي تاريخه  ١٩٩٥منعضو في الجمعية المصرية للمكافحة البيولوجية  - 

 فرع السادات. –جامعة المنوفية  -عضو الجمعية التعاونية للبناء و االسكان العضاء هيئة التدريس -

 -                        السادات.عضو بنادي أعضاء هيئة التدريس جامعة مدينة 

 :المشروعات البحثية و مشروعات التطوير 
شروع بحثي مشترك لتقييم سبعة وعشرون صنف من اصناف البطاطس تحت لمعضو في الفريق البحثي  -

مستويات مختلفة من الملوحة تحت ظروف مدينة السادات وذلك طبقا التفاقية التعاون المشترك بين معهد الدراسات 
 الهولندية   HZPCجامعة مدينة السادات وشركة  –والبحوث البيئية 

  واصفات راسة تأثير تغطية الصوب بأنواع جديدة من البالستيك ذات معضو بالمشروع البحثي تحت عنوان د -
ل الخضرخالل ضوئية متخصصه والمقننات المائية على النمو واالنتاج واالصابة الحشرية والفطرية لبعض محاصي

.٥٢/٤/٢٠١٧حتي تاريخه٢٠١٣/ ٢٠/١٠الفترة   

.٨/٢/٢٠١٢) ٤عضو بالفريق االداري لمشروع التطوير المستمر و الـتأهيل لالعتماد قرار رقم ( -             
)٤١دارة وحدة ضمان الجودة و التطوير المستمر (قرار رقم إعضو بالمجلس التنفيذي و مجلس  -  

٥٢/٤/٢٠١٧حتي  تاريخه   و ١٨/١٠/٢٠١٤بتاريخ    

التطوير  التطوير المستمر بمعهد الدراسات و البحوث البيئية و المسئولة عن مشروعمدير وحدة ضمان الجودة و  -

األيزو  الحصول علي أيزو شهادة –الحصول علي أيزو اعتماد المعامل  –عتماد لضمان جودة التعليم و اإل المستمر

.٩٠٠١/٢٠١٥-٩٠٠١/٢٠٠٨االداري وفقا لمتطلبات  المواصفة الدولية أيزو   

 ٩/٢٠١٤ جامعة مدينة السادات ىعتبارا من –لدعم الفني لمركز ضمان الجودة و التطوير المستمر عضو بفريق ا-

.٥٢/٤/٢٠١٧    ٢٢حتي تاريخه   

 :الجوائز و شهادات التقدير  
 وال شهادات التقدير:أ

العام الحصول علي شهادة تقدير من جامعة المنوفية بالحصول علي درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية في  
 .٢٠٠٥/٢٠٠٦الجامعي 
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الحصول علي شهادة تقدير من ادارة مدرسة عمرو بن العاص للتعليم األساسي بمدينة السادات و الحصول  
 .١٨/٣/٢٠١٥علي لقيب األم المثالية للمرحلة االبتدائية بتاريخ 

علي االداء المتميز  جامعة مدينة السادات -معهد الدراسات و البحوث البيئية  الحصول علي شكر و تقدير من 

 .٢٠١٤/٢٠١٥وامجهود المبذول خالل فترة أمانة مجلس المعهد في العام الجامعي 

بتاريخ  جامعة مدينة السادات -وث البيئية معهد الدراسات و البح الحصول علي شهادة شكر و تقدير من 
للجهود المبذولة و االسهامات المميزة في حصول المعهد علي شهادة االعتماد من الهيئة  ٤/١١/٢٠١٥

 .القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد

جامعة مدينة السادات  للمشاركة  -الحصول علي شهادة شكر و تقدير من معهد الدراسات و البحوث البيئية  
بتاريخ  ISO2008/9001للمعهد علي شهادة األيزو الفعالة و المتميزة في حصول الهيكل االداري

٢٨/٣/٢٠١٦. 

لمشاركة الفعالة و الفني واجامعة مدينة السادات   -كلية التربية العام الحصول علي شهادة شكر و تقدير من  
 .٢٨/٣/٢٠١٦بتاريخ  ISO2008/9001شهادة األيزوكلية حصول الهيكل االداري للفي المتميزة 

لمشاركة الفعالة و الفني واجامعة مدينة السادات   -كلية التجارة  ر و تقدير من الحصول علي شهادة شك 
 .٢٨/٣/٢٠١٦بتاريخ  ISO2008/9001شهادة األيزوكلية حصول الهيكل االداري للفي المتميزة 

لمشاركة الفعالة و الفني واجامعة مدينة السادات   -كلية الحقوق  الحصول علي شهادة شكر و تقدير من  
 .٢٨/٣/٢٠١٦بتاريخ  ISO2008/9001شهادة األيزوكلية حصول الهيكل االداري للفي ميزة المت

 .٤/٤/٢٠١٦شهادة شكر و تقدير من قسم التنمية المتواصلة للبيئة و ادارة مشروعاتها  بتاريخ الحصول علي  

السادات  للمشاركة جامعة مدينة  -الحصول علي شهادة شكر و تقدير من معهد الدراسات و البحوث البيئية  
بتاريخ  ISO2008/2015الفعالة و المتميزة في حصول الهيكل االداري للمعهد علي شهادة األيزو

٢٨/٣/٢٠١٦. 

 ثانيا الجوائز

)  ٢٠١٠عن عام () للنشر العلمي في المجالت العلمية المحكمة دوليا  (جامعة المنوفيةالحصول علي جائزة الجامعة 
 :بحث تحت عنوانل

SSusceptibility of Phthorimaea operculela (Zeller) to old and new generation of spinosyn products on two potato 
varieties in Egypt Resistant Pest Management Newsletter _ Vol. 19, No. 1, 2009;PP.52-55 . 

) ٢٠١١عن عام(ي المجالت العلمية المحكمة دوليا  ) للنشر العلمي ف(جامعة المنوفيةالحصول علي جائزة الجامعة 
 لبحث تحت عنوان:

Partial spray of the bio-insecticide spinosad bait versus spinosad on cucumber and squash to combat The lesser 
pumpkin fly ,Dacus ciliate Egyptian J. of Bio.Cont. .20(2) : 85-88,2010. 
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ام((جامعة المنوفيةعلي جائزة الجامعةالحصول   ا  عن ع ة دولي ة المحكم  ٢٠١٢) للنشر العلمي في المجالت العلمي
  لبحث تحت عنوان::

Effect of Strip-Management on the Population of the Aphid, Aphis craccivora   Koch and its Associated 

Predators by Intercropping Faba bean, Vicia faba L. with Coriander, Coriandrum sativum L. Egyptian 

Journal of Biological Pest Control , 2 

),:81-87, 2011 

لنشر بحث في مجلة علمية محكمة دوليا ذات معامل تأثير تحت  ٢٠١٦الحصول عن جائزة الجامعة للنشر العلمي لعام  

 عنوان:

Effects and economics of different treatments against the tomato leaf miner, Tuta 

absoluta  Meyrick)(Lepidoptera:Gelechiidae) at harvesting time. Egyptian Journal of 

Biological Pest Control , 25(1),:167-170, 2015. 

في المؤتمر الدولي الرابع للمعهد المقام بشرم الشيخ ات تسلم درع المعهد  من رئيس جامعة مدينة الساد 
 تقدمه. للمجهودات المبذولة لرفعة شأن المعهد و تقديرا  ٢٧/٣/٢٠١٧بتاريخ 


