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 اٌن١ـح اٌؾات١خ
 أصّـؼ أثٛ ا١ٌق٠ؼ أصّؼ ػجؼ اٌضبفع/ األمتبؽ اٌؼوتٛؿ 

          

 

 

  ربِؼخ ػ١ٓ شّل–  أمتبؽ ػوتٛؿ ثى١ٍخ اٌقؿاػخ  : اٌٛظ١فخ اٌضب١ٌخ

     ٚؿئ١ل ِزٍل اإلػاؿح ٚاٌؼضٛ إٌّتؼة ٌشـوخ اٌؼٌتب ٌٍنىـ

+(   202) 37495773  - 38308246   :         ت١ٍفْٛ ػّـــً

 +(202 )37498687 – 38308214 :                     فبول

   01117908888 / 0122 1008317 :ِضّـــــــــــٛي        

 . د َ ع– اٌمب٘ـــــحـــ1967 / 6 / 19: تبؿ٠ظ ِٚضً ا١ٌّالػ  

 عٍف ٔبػٜ ١ٍ٘ٛث١ٌٛل – شبؿع إثٓ ِٕظٛؿ 10 :     ِضً اإللبِــــــــٗ

–  

  . اٌمب٘ـح –                               ِصـ اٌزؼ٠ؼح 

  اٌضٟ – شبؿع ِـوق اٌغؼِبد – 17 لطؼخ : ػٕــٛاْ ِـامـــالد اٌؼًّ

 د َ ع –اٌز١قح – أوتٛثـ 6 ِؼ٠ٕخ –                                     اٌـاثغ 

. 

                                      

   ٠ٚؼٛيِتقٚد :            اٌضبٌخ االرتّبػ١خ

                                                   abouelyazied@hotmail.com:      اٌجـ٠ؼ االٌىتـٟٚٔ اٌشغصٟ

ahmed_abdelhafez2@agr.asu.edu.eg   

 

 /http://www.ahmedabouelyazied.com                                    :اٌّٛلغ االٌىتـٟٚٔ اٌشغصٟ 
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 :اٌٛظبئف اإلػاؿ٠خ اٌتٟ تٛال٘ب   -(د) 

 ثزبِؼخ ػ١ٓ شّل  :أٚالً 

 . حتى تاريخة 2012من كمية الزراعة جامعة عين شمس - استاذ دكتور بقسم البساتين  (1
  بتداًء من  جامعة عين شمس إ–بكمية الزراعة مدير مركز الدراسات واالستشارات الزراعية  (2

 .    2017/إبريل حتى  2009/ديسمبر
 .2016حتى  2014َ جامعة عين شمس – كمية الزراعة –رئيس فرع الخضر  (3
 شعبة الزراعة العضوية خالل الفترة (التدريس بالمغة االنجميزية)لمنسق العام لبرنامج ا (4

 .2011َ صت2008ٝ
– كمية الزراعة -  التابعة لمركز الدراسات واالستشارات الزراعية العضوية الزراعة وحدة رئيس (5

 .1/12/2009َحتى  2008 خالل الفترة من ،جامعة عين شمس

  بوزارة الزراعة وإستصالح األراضً:ثانٌاً    

ستصالح األراضي بالقرار  (1 رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بديوان عام وزارة الزراعة وا 
 . 2016لسنة  (841)الوزارى رقم 

بسمطات رئيس مجمس إدارة صندوق تحسين  2016لسنة  (884)فوض بالقرار الوزاري رقم  (2
 األقطان

 .2016لسنة  (1130)بالقرار الوزارى رقم  (ADP)مجمس أمناء برنامج التنمية الزراعية  عضو (3
( 86)رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة واستصالح األراضي بالقرار الوزاري رقم  (4

 .2018/  حتى مارس 2017/  من يناير 2017لسنة 
 .رئيس المجنة الفنية لمجمس اإلعالم الريفي (5
عضو مجمس إدارة اإلتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصالت البستانية بالقرار الوزاري رقم  (6

 .2018لسنة  (398)

  وزارة التموٌن والتجارة الداخلٌة:ثالثاً    

لسنة  (179)بالقرار الوزاري رقم "عضو مجمس إدارة الشركة القابضة لمصناعات الغذائية  (1
 . الصادر من وزير التموين والتجارة الداخمية حتى تاريخة 2017

 .2018/ رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتدب شركة الدلتا لمسكر بداية من مارس  (2
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 .عضو مجمس إدارة بشركة الفيوم لمسكر (3

 .عضو مجمس إدارة الشركة المصرية لإليثانول الحيوي التابعة لمشركة المصرية القابضة لمبتروكيماويات (4

 .   بوزارة التموين والتجارة الداخمية–عضو المجنة العميا لمسكر  (5

  جامعة أسٌوط :رابعاً   

  بجامعة أسيوط–عضو مجمس إدارة معهد دراسات وبحوث تكنولوچيا صناعة السكر  

  العمل العام والتنفٌذي واإلستشاري:خامساً 

 

وحالٌاً على  (سابباً )المشاركة فً األعمال التنفٌذٌة واإلستشارٌة وعضوٌة اللجان التنفٌذٌة المختلفة  (ث)
 مستوى الجامعة ووزارة الزراعة وإستصالح األراضً أو خارجها

 

   ٌُٓسضة ِغتمجً وطٓ  (ثبألِبٔخ اٌّشوضَخ)األُِٓ اٌؼبَ اٌّغبػذ ثأِبٔخ اٌؼّبي واٌفالز. 

   2013 ٌّذَٕخ صوًَ ٌٍؼٍىَ واٌتىٕىٌىچُب زتً ػبَ األِٕبءػضى ِدٍظ. 

   

  ِٕظّخ األُِ اٌّتسذح { خٕخ اٌفُٕخ اٌخبصخ ثّششوع ِجبدسح اٌتدبسح اٌخضشاء ثّٕظّخ اٌُىُٔذو ييػضى اػضب

. اٌّىتت األلٍٍُّ ثّصش – }( UNIDO)ٌٍتُّٕخ اٌصٕبػُخ 

  خٕخ اٌتٕغُمُخ اٌؼٍُب ثبٌّششوع اٌمىٍِ ٌتطىَش اٌشٌ اٌسمًٍ فٍ األساضٍ  اٌمذَّخ واٌدذَذحػضى اًٌػضب                  

  "عبثمبًا  " ثىصاسح اٌضساػخ واعتصالذ األساضٍ

   وٍُخ  اٌضساػخ – ِدٍظ ئداسح ِؼهذ اٌذساعبد اٌؼٍُب واٌجسىث ٌٍضساػخ فٍ إٌّبطك اٌمبزٍخ ػضى ػضى               

  "عبثمبًا "  خبِؼخ ػُٓ شّظ– 

   ٍثبٌّٕظّخ اٌؼشثُخ ٌٍتُّٕخ اٌضساػُخ ، اٌتبثؼخ ٌدبِؼخ اٌذوي اٌؼشثُخ وسئُظ فشَك – خجُش صساػ

اٌخضشواد  اٌّىاصفبد اٌؼشثُخ اإلعتششبدَخ اٌّىزذح ٌّسبصًُ )"اٌذساعخ اٌمىُِخ األلٍُُّخ 

 "(اٌطبصخخ

  
 .خبِؼخ ػٓ شّظ– ػضى ثبٌٍدٕخ اٌتٕفُزَخ ٌّإتّشاد ثسىث اٌتُّٕخ اٌضساػُخ ثىٍُخ اٌضساػخ 

   اٌفشَك اٌّصشٌ األِشَىٍ ثبٌهُئخ اٌؼٍُّخ " ػضى اٌٍدٕخ االعتشبسَخ( سؤىى RONCO )  اٌّششفخ

ورٌه  (USAID)اعتخذاَ ؤمً اٌتىٕىٌىخُب اٌتبثغ ٌهُئخ اٌّؼىٔخ األِشَىُخ    (ATUT)ػٍٍ ِششوع 

  263– 024ِششوع سلُ - ثىصاسح اٌضساػخ واعتصالذ األساضٍ ثـ  ج َ ع  

   ػضى ِشبسن ثؼذَذ ِٓ اٌّششوػبد اٌجسثُخ واٌمىُِخ اٌّّىٌخ ِٓ صٕذوق اٌؼٍىَ واٌتُّٕخ

 .واٌتىٕىٌىچُب ووصاسح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌّدبٌظ اإللٍُُّخ ٌٍجسىث واالسشبد اٌضساػٍ ثىصاسح اٌضساػخ

   ػضى ِإعظ ثىزذح تىوُذ اٌدىدح( QAU )  خبِؼخ ػُٓ شّظ اٌتبثغ ٌّششوع – ثىٍُخ اٌضساػخ

 . عبثمبًا تىوُذ اٌدىدح ثىصاسح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ وِمشس اٌٍدٕخ إٌىػُخ اٌخبصخ ثبٌتمُُُ اإلداسٌ ثبٌىٍُخ

   عبثمبًا  "خبِؼخ ػُٓ شّظ– ػضى اٌٍدٕخ اٌتٕغُمُخ ٌٍّضاسع ثىٍُخ اٌضساػخ". 
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   ثىٍُخ   [اٌمىافً اإلسشبدَخ  ]و  [ِىتت اٌتىظُف  ]ػضى اٌٍدٕخ اٌتٕفُزَخ ٌمطبع اٌجُئخ وخذِخ اٌّدتّغ

 .خبِؼخ ػُٓ شّظ– اٌضساػخ 

  ٌجشاِح (ثاِبسح اٌشبسلخ) اٌؼشثُخ اٌّتسذح خجُش ِذسة ثّإعغخ چُتشان ٌٍتذسَت ثذوٌخ اإلِبساد 

 اٌجغتٕخ واٌتشدُش ثبٌّٕبطك اٌسضشَخ

   عبثمبًا " اإلعتشبسٌ اٌؼٍٍّ اٌضساػٍ ٌششوخ اٌمبهشح ٌألعّذح واٌصٕبػبد اٌىُّبوَخ ثـ ج َ ع"  

   عبثمبًا " اإلعتشبسٌ اٌؼٍٍّ اٌضساػٍ ٌششوخ اٌّتسذوْ ٌٍتُّٕخ اٌضساػُخ ثـ ج َ ع"  

   2000 زتً 1992ِٓ " اٌمبهشح ٌٍصٕبػبد اٌغزائُخ"ِغبػذ اإلعتشبسٌ اٌضساػٍ ٌششوخ هبَٕض 

   عّب "عبهُ فٍ ئػذاد اٌذساعبد اٌتأعُغُخ واٌتٕفُزَخ ٌّششوع ِدّغ األعّذح ٌّدّىػخ ششوبد

 ثبٌّذَٕخ إٌّىسح ثبٌٍّّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ " اٌسشَجٍ

  مَُُ خبسخٍ ٌٍجشاِح اٌتذسَجُخ اٌضساػُخ واٌخبصخ ثمغُ اٌخضش ثىٍُبد اٌضساػخ      ثبٌدبِؼبد اٌّصشَخُِ

   2016ثذاَخ ِٓ َىُٔى وئعتصالذ األساضٍ ػضى اٌٍدٕخ اٌتٕغُمُخ ٌألعّذح ثىصاسح اٌضساػخ  . 

   ًعبثمبًا "ػضى اٌٍدٕخ اٌؼبِخ ٌتغىَك تدبسح اٌمطٓ ثبٌذاخ" 

   عبثمبًا  " اٌضساػخ وئعتصالذ األساضٍػضى ٌدٕخ اختُبس اٌمُبداد ثىصاسح "  

   عبثمبًا "ػضى ٌدٕخ تمبوي اٌسبصالد اٌضساػُخ " 

   عبثمبًا "ػضى ٌدٕخ تغدًُ أصٕبف اٌسبصالد اٌضساػُخ" 

   عبثمبًا " " ػضى ٌدٕخ اٌتُّٕخ اٌّغتذاِخ""  

   عبثمبًا "ثّؼهذ ثسىث االساضً واٌُّبٖ – ػضى ٌدٕخ اٌّخصجبد اٌضساػُخ "  

    عبثمبًا "ػضى ٌدٕخ اٌّجُذاد اٌشئُغُخ ثبٌىصاسح "

   عبثمبًا "ػضى اٌٍدٕخ اإلعتشبسَخ ٌٍّذاسط اٌسمٍُخ" 

   عبثمبًا " " ػضى ٌدبْ ِدٍظ اٌمطٓ واٌُِبف واٌّسبصًُ اٌضَتُخ""  

   عبثمبًا "ػضى اٌّدٍظ اٌتصذَشٌ ٌٍسبصالد اٌضساػُخ" 

  ٍعبثمبًا "ػضى ٌدٕخ اػّبي اٌسدش اٌضساػ" 

   ٓعبثمبًا "سئُظ ٌدٕخ تىفُش تمبوٌ ثزسح اٌمط" 

  ٍعبثمبًا "ػضى ٌدٕخ زمىق اٌّشث" 

   عبثمبًا "ػضى ٌدٕخ زمىق اٌٍّىُخ اٌفىشَخ  ثّشوض اٌجسىث اٌضساػُخ" 

   عبثمبًا " " ػضى ٌدٕخ اٌتُّٕخ اٌشَفُخ""  

   عبثمبًا "اٌّطبس – ػضى ٌدٕخ اٌشلبثخ ػًٍ اٌصبدساد واٌىاسداد" 
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   عبثمبًا "ثىصاسح اٌضساػخ وئعتصالذ األساضٍ ػضى ٌدٕخ اٌصسخ واٌصسخ إٌجبتُخ" 

   عبثمبًا "ػضى ٌدٕخ تٕظُُ صبدساد اٌجطبطظ" 

   عبثمبًا "ثىصاسح اٌىهشثبء واٌطبلخ اٌّتدذدح ػضى ِدٍظ ئداسح هُئخ اٌطبلخ واٌّسطبد اٌّبئُخ" 

   ٍػضى ِدٍظ ئداسح اٌهُئخ اٌؼبِخ ٌإلصالذ اٌضساػ 

   2030ػضى وزذح تٕغُك وِتبثؼخ ئعتشاتُدُخ اٌتُّٕخ اٌّغتذاِخ سؤَخ ِصش 

   (اٌّدتشاد)ػضى ِدٍظ ئداسح صٕذوق اٌتأُِٓ ػًٍ اٌثشوح اٌسُىأُخ 

    ػضى ِدٍظ اٌّسبصًُ اٌغىشَخ

 : ساهم فً تعدٌل وتطوٌر المناهج وإنشاء المعامل – (ج  )

ِـوق مبُ٘ فٝ إٔشبء ٚتط٠ٛـ ِقاؿع ّٔبؽد اٌغضـ ثبٌى١ٍخ ٚوؾٌه مبُ٘ فٝ إػؼاػ ٚتأم١ل ص١ج   

وّب , ثبٌى١ٍخ  ( ٚتم١ًٍ اٌفبلؼٌّؼبِالد ِب ثؼؼ اٌضصبػ ٌّضبص١ً اٌغضـ ٚتغق٠ٕٙب)تؼاٚي ِتغصص 

اٌقؿاػخ )ثـٔبِذ ٚأػؼ – مبُ٘ فٝ إػؼاػ اٌجـٔبِذ ٚاٌالئضخ اٌغبصخ ثجـٔبِذ اٌتؼ١ٍُ ثبٌٍغخ اإلٔز١ٍق٠خ 

. ربِؼخ ػ١ٓ شّل– ثبٌى١ٍخ ٚاٌؾٞ ٠ؼؿك ثى١ٍخ اٌقؿاػخ  (اٌؼض٠ٛخ

 أهدتشهادات التبدٌر وخطابات الشكر التً ودروع التكرٌم  ِٓ حاصل على عدٌد( – س)  

 :لسٌادته

 : ِخً

   ِٕش ػؿع اٌتىـ٠ُ ِٓ ٚفاؿح اٌقؿاػخ ٚامتصالس األؿاضٟ اٌّصـ٠خ ِٓ ٚف٠ـ اٌقؿاػخ

 .ٚامتصالس األؿاضٟ 

   اٌفبو"ِٕر دسع اٌتىشَُ وشهبدح تمذَش  ِٓ ِٕظّخ األغزَخ واٌضساػخ ثبألُِ اٌّتسذح "FAO ِٓ 

ِٕظّخ األغزَخ  – 2017ثُىَ األغزَخ اٌؼبٌٍّ وصَش اٌضساػخ واعتصالذ األساضٍ 

 (2017 )ٌألُِ اٌّتسذح ووصاسح اٌضساػخ واعتصالذ األساضٍ واٌضساػخ

   ٚػؼ٠ؼ ِٓ شٙبػاد  2015ِٕش ػؿع اٌشىـ ٚاٌتمؼ٠ـ ِٓ و١ٍخ اٌقؿاػخ ربِؼٗ ػ١ٓ شّل

  . اٌشىـ ٚاٌؼؿٚع ِٓ ا١ٌٙئبد ٚاٌزبِؼبد اٌّصـ٠خ تمؼ٠ـاً ٌّزٙٛػاتٗ
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: لبئّخ ثب١ٌٙئبد ٚاٌزّؼ١بد اٌّض١ٍخ ٚاٌؼ١ٌٚخ اٌّشبؿن ف١ٙب – (ط  )

 : ا١ٌٙئبد ٚاٌزّؼ١بد اٌؼ١ٌٚخ- أٚالً 

 .إنجمترا- لندن   (RHS)عضو الجمعية الممكية لمبساتين  .1
 .UKبالمممكة المتحدة  (RASE)عضو الجمعية البريطانية الممكية لمزراعة   .2
 (.USA)بالواليات المتحدة األمريكية  (ASHS)عضو الجمعية األمريكية لعموم البساتين  .3
 (.USA)بالواليات المتحدة األمريكية  (ISHS)عضو الجمعية الدولية لعموم البساتين  .4
 (.ISOFAR)عضو الجمعية الدولية لبحوث الزراعة العضوية  .5
 .بإستراليا (AuSHS)عضو الجمعية األسترالية لعموم البساتين .6
 .UK- بإنجمترا (ifs)عضو الجمعية الدولية لألسمدة  .7

 : ا١ٌٙئبد ٚاٌزّؼ١بد اٌّض١ٍخ- حب١ٔبً 

 .عضو االتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصالت البستانية .1
 . عضو جمعية فالحة البساتين المصرية .2
 . عضو جمعية الكيمياء الزراعية وحماية البيئة .3
 .عضو الجمعية المصرية لتطوير التعبئة والتغميف .4
 .عضو الجمعية المصرية لمزراعة العضوية والمحافظة عمى البيئة .5
 .عضو الجمعية المصرية لمجودة .6
 . كمية الزراعة– بجامعة عين شمس  التطبيقيةالمصرية لمميكروبيولوچياعضو الجمعية  .7
 .عضو مجمس إدارة جمعية خبراء السكر المصرية .8

 

 : األبحاث العلمٌة المنشورة – (د  ) 
 

 ورٌه ثبٌّدالد اٌجسثُخ  ثسثبًا فٍ ِدبي اٌتخصصلبَ ثٕشش ِب َضَذ ػٓ ِبئخ وػششوْ

 . واٌذوسَبد اٌؼٍُّخ اٌذوٌُخ واٌّسٍُخ 
 

 :  رسائل الماجستٌر والدكتوراة التً إشراف علٌها – (ذ  )

اعظ ِذسعخ ػٍُّخ صساػُخ ِتخصصخ فٍ ِدبي اٌضساػخ إٌظُفخ وئعتخذاَ اٌتمُٕبد اٌضساػُخ 

سعبٌخ  (45 )أسثؼىْخّغخ  ػٍٍ ػذد ٖئششافاٌسذَثخ ٌضَبدح وتسغُٓ اإلٔتبج اٌضساػٍ ِٓ خالي 

 سعبٌخ دوتىساٖ (34 )أسثؼخ وثالثىْ ووزٌه اإلششاف ػًٍ ػذدفٍ اٌؼٍىَ اٌضساػُخ  عتُشچِب

 . ( طٕطب – إٌّصىسح – ثٕهب –اٌمبهشح )ورٌه ثدبِؼخ ػُٓ شّظ واٌدبِؼبد األخشي 
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  :( مبالة– دراسة قومٌة – دلٌل –كتاب )قائمة بالمؤلفات العلمٌة – (ز  )  
  

-17-9اٌتشلُُ اٌذوٌٍ  – 9167/2012سلُ اإلَذاع –ج َ ع – خبِؼخ ػُٓ شّظ –  .. لغة النبات  .1

6349-977-978. 

سلُ - ج َ ع - إٌبشش ِشوض اٌتؼٍُُ اٌّفتىذ ثىٍُخ اٌضساػخ خبِؼخ ػُٓ شّظ    .. المشاتل وإنتاج الشتالت .2

   (.977 - 237 – 308 – 4 ) اٌتشلُ اٌذوٌٍ 2007 / 17614اإلَذاع 

وٍُخ – إٌبشش ِشوض اٌذساعبد واالعتشبساد اٌضساػُخ [  التبنٌات الحدٌثة فً تسمٌد محاصٌل الخضر]  .3

-977-04-6998-6اٌتشلُُ اٌذوٌٍ  – 9352/2012سلُ اإلَذاع - ج َ ع - خبِؼخ ػُٓ شّظ – اٌضساػخ 

978.. 

إٌبشش ِشوض اٌذساعبد واإلعتشبساد [ دلٌل قٌاسات الجودة للحاصالت البستانٌة الطازجة بعد الحصاد] .4

خبِؼخ – ج َ ع  - اٌضساػُخ ثبٌتؼبوْ ِغ ئتسبد اٌّصذسَٓ ثىصاسح اٌضساػخ وئعتصالذ األساضٍ اٌّصشَخ  

 . 978-977-406999-7اٌتشلُُ اٌذوٌٍ  – 9353/2012سلُ اإلَذاع – ػُٓ شّظ 

  الزراعة المصرٌة فً الثمانٌنٌات والتسعٌنٌات ومواجهة التحدٌات .5

   978 -977-237-393-2  :اٌؼٌٟٚ اٌتـل١ُ  2015  /4766ؿلُ اإل٠ؼاع 

و١ٍخ اٌقؿاػخ – ربِؼخ ػ١ٓ شّل – إٌبشـ ِـوق اٌؼؿامبد ٚاإلمتشبؿاد اٌقؿاػ١خ 

  سعاد الفالح المصري مدخل لتحبٌق التنمٌة الزراعٌة بمصرإ .6

   978 -977-237-392-5  :اٌؼٌٟٚ اٌتـل١ُ 2015 / 4765: ؿلُ اإل٠ؼاع 

وٍُخ اٌضساػخ – خبِؼخ ػُٓ شّظ – إٌبشش ِشوض اٌذساعبد واإلعتشبساد اٌضساػُخ 

 . تعظٌم اإلستفادة من المخلفات الزراعٌة النباتٌة بجمهورٌة مصر العربٌة  .7

   978 -977-237-391-8  :اٌؼٌٟٚ اٌتـل2015ُ١ / 4849: ؿلُ اإل٠ؼاع 

خبِؼخ ػُٓ – وٍُخ اٌضساػخ – لغُ اٌجغبتُٓ (–ٌا تخزٌن وتصدٌر الحاصالت البستانٌةجتكنولو) .8

. شّظ

وٍُخ – لغُ اٌجغبتُٓ- ثشٔبِح اإلٔتبج إٌجبتٍ – (تخزٌن وتداول وتصدٌر الحاصالت البستانٌة) .9

. خبِؼخ ػُٓ شّظ– اٌضساػخ 

 .خبِؼخ ػُٓ شّظ– وٍُخ اٌضساػخ –  لغُ اٌجغبتُٓ–  (فسٌولوجٌا الثمار) .10
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ج َ ع – َى ٌإلػالْ واٌخذِبد ف" إٌبشش  [ الزراعة و اإلنتاج.. البطاطس  ] الدلٌل المصور .11

 .  (977 – 17 – 2552 – 1 ) اٌتشلُ اٌذوٌٍ 2005 / 16119سلُ اإلَذاع                   - 

 . الدلٌل العلمً ألعراض نبص العناصر الغذائٌة وبعض المشاكل المرضٌة وطرق عالجها .12

: سلُ اإلَذاع- خبِؼخ ػُٓ شّظ  ئصذاس أوي وثبٍٔ – إٌبشش وٍُخ اٌضساػخ ـ  (  األجندة الزراعٌة)  .13

ِطجىع وِٕشىس اٌُىتشؤُبًا ثبٌّىلغ . 2001 / 18290

 www.agricultureegypt.com:االٌُىتشؤٍ

 :  ا٢ت١خثـاءاد اإلعتـاع صبصً ػٍٝ  ( –ك) 

 إوبػ١ّ٠خ اٌجضج اٌؼٍّٟ ٚاٌتىٌٕٛٛچ١ب ٚفاؿح  "26429" ػٍٝ ثـاءح إعتـاع ؿلُ صبصً  ( أ

مّبػ فٛمفبتٝ صؼ٠ك ٌٍج١ئٗ ٚصبٌش ٌٍقؿاػبد اٌؼض٠ٛخ ػٓ )اٌؼٌٚخ ٌشئْٛ اٌجضج اٌؼٍّٟ ػٓ 

ٚاٌضبصٍخ ػٍٝ ػؿع اٌت١ّق ٌٍّؤتّـ اٌؼـثٟ  (طـ٠ك إضبفبد طج١ؼ١خ ٚث١ٍٛچ١خ ٌصغـ اٌفٛمفبد

 و١ٍخ –ربِؼخ إٌّصٛؿح - صٛي إػاؿح األؿاضٟ ٚا١ٌّبٖ ِٓ أرً اٌت١ّٕخ اٌقؿاػ١خ اٌّنتؼاِخ 

  (تم تسجٌل براءة االختراع كسماد فوسفاتى حٌوى ).اٌقؿاػخ

 إوبػ١ّ٠خ اٌجضج اٌؼٍّٟ ٚاٌتىٌٕٛٛچ١ب ٚفاؿح  "27124" ثـاءح إعتـاع ؿلُ صبصً ػٍٝ  ( ة

طـ٠مخ إلٔتبد األمّؼح ا١ٌٕتـٚر١ٕ١خ ٚاٌفٛمفبت١خ ػٓ طـ٠ك  )اٌؼٌٚخ ٌشئْٛ اٌجضج اٌؼٍّٟ ػٓ  

إضبفخ ػٕصـ اٌجٛؿْٚ ٚاٌتغص١ت اٌض١ٜٛ ٌٍّٛاػ اٌؼض٠ٛخ ٚصغـ اٌفٛمفبد ث١ّنـاد 

تم تسجٌل براءة االختراع كسماد أزوتى  )(اٌفٛمفٛؿ ِٚخجتبد األفٚد اٌالتىبف١ٍخ اٌض٠ٛ١خ 
 (فوسفاتى حٌوى

 :المشارٌع البحثٌة التى شاركت بها على المستوى البومى  – (ش  ) 
 اٌّّٛي ِٓ اٌّزٍل اإلل١ٍّٟ  (ِؼبِالد ِب ثؼؼ اٌضصبػ)ػضٛ اٌفـ٠ك اٌجضخٟ ٌّشـٚع  .1

 ثٙؼف تم١ًٍ اٌفبلؼ فٟ اٌضبصالد ٌٍؼٌتب ٚاٌتبثغ ٌٍّشـٚع اٌمِٟٛ ٌألثضبث اٌقؿاػ١خ

 . اٌقؿاػ١خ

[ إػبػح امتغؼاَ ١ِبٖ اٌصـف اٌصضٟ اٌّؼبٌزخ فٟ اٌـٞ]ػضٛ اٌفـ٠ك اٌجضخٟ ٌّشـٚع  .2

ثٙؼف ثبٌتؼبْٚ ِغ ٚفاؿح اٌقؿاػخ ٚامتصالس األؿاضٟ ٚأوبػ١ّ٠خ اٌجضج اٌؼٍّٟ 

 .اإلمتغالي األِخً ١ٌٍّبٖ اٌّؼبٌزخ 

         اٌفـ٠ك اٌّصـٞ األِـ٠ىٟ ثب١ٌٙئخ اٌؼ١ٍّخ األِـ٠ى١خ " ػضٛ اٌٍزٕخ االمتشبؿ٠خ  .3

( ٠بچامتغؼاَ ٚٔمً اٌتىٌٕٛٛ ( )ATUT) اٌّشـفخ ػٍٟ ِشـٚع  ( RONCOؿٚٔىٛ  )

 دراسة – دلٌل –كتاب ) قائمة بالمؤلفات العلمٌة – (تابع   ز 

  :( مبالة–قومٌة 

http://www.agricultureegypt.com/
http://www.agricultureegypt.com/
https://drive.google.com/file/d/19SzChfPTmCoEZOlRs5okhrO0AkHGVPkA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19SzChfPTmCoEZOlRs5okhrO0AkHGVPkA/view?usp=sharing
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ٚؽٌه ثٛفاؿح اٌقؿاػخ ٚامتصالس  ( USAID )اٌتبثؼخ ١ٌٙئخ اٌّؼٛٔخ األِـ٠ى١خ

  .ثٙؼف اٌتضؼ٠ج اٌقؿاػٟ  263 – 024ِشـٚع ؿلُ - األؿاضٟ ثـ  د َ ع  

 (اٌغبصخ ثّؼبِالد ِب ثؼؼ اٌضصبػ  )ػضٛ ِشبؿن ثفـ٠ك اٌٍزبْ اٌؼ١ٍّخ اٌّتغصصخ  .4

ثٙؼف ٚاٌغبصخ ثبإلؿشبػ ٚاٌتط٠ٛـ ثبٌتؼبْٚ ِغ ٚفاؿح اٌقؿاػخ ٚامتصالس األؿاضٟ 

 .تضن١ٓ اإلٔتبر١خ ٌّضبص١ً اٌغضـ ٚتشز١غ اٌتصؼ٠ـ

ثٙؼف إػبػح ١٘ىٍخ ربِؼخ ػ١ٓ شّل – (تط٠ٛـ ِىتجخ و١ٍخ اٌقؿاػخ)ػضٛ ثّشـٚع  .5

 .ٚتط٠ٛـ ٚتٕن١ك اٌّىتجخ اٌقؿاػ١خ

تم١ًٍ اٌتٍٛث اٌج١ئٟ ثبٌى١ّب٠ٚبد اٌقؿاػ١خ ثبمتغؼاَ  ]ػضٛ ثبٌفـ٠ك اٌجضخٟ ثّشـٚع  .6

ٚاٌّّٛي ِٓ اٌّزبٌل اإلل١ّ١ٍخ ٌٍجضٛث  [تم١ٕبد اٌـٞ اٌى١ّبٚٞ ثبألؿاضٟ اٌزؼ٠ؼح 

. ٚفاؿح اٌقؿاػخ ٚامتصالس األؿاضٟ د– ِـوق اٌجضٛث اٌقؿاػ١خ – ٚاإلؿشبػ اٌقؿاػٟ 

   . ثٙؼف ؿفغ اإلٔتبر١خ ٚإٔتبد غؾاء آِٓع. َ

تأح١ـ ١ِبٖ اٌصـف اٌصضٟ اٌّؼبٌذ ٚثؼض اٌّٛاػ  ]ػضٛ ثبٌفـ٠ك اٌجضخٟ ثّشـٚع  .7

ِّٛي ِٓ لطبع عؼِخ اٌّزتّغ  [اٌّق٠ٍخ ٌأل٠ٛٔبد اٌضبؿح ػٍٟ ثؼض إٌجبتبد  اٌّمٍٍخ أٚ

ثٙؼف اإلمتغالي األِخً ١ٌٍّبٖ اٌّؼبػ تؼ٠ٚـ٘ب ربِؼخ ػ١ٓ شّل – ٚت١ّٕخ اٌج١ئخ 

 .ِٚؼبٌزتٙب

ثبٌى١ٍخ ٚاٌّّٛي ِٓ ٚفاؿح  [ ( QAAP )ضّبْ اٌزٛػح ٚاالػتّبػ  ]ػضٛ ثّشـٚع  .8

. ثٙؼف ؿفغ اٌٛػٝ ٚاٌٛصً إٌٝ وفبءح تؼؿ٠ج١خ ػب١ٌخ ثبٌتؼ١ٍُ اٌقؿاػٟاٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

تطج١ك ِؼبِالد ِب ثؼؼ اٌضصبػ اٌتم١ٍؼ٠خ  ٚغ١ـ " اٌجبصج إٌّبٚة ٌـئ١ل ِشـٚع  .9

" اٌتم١ٍؼ٠خ ٚمٍنٍخ اٌتؼاٚي ٌتم١ًٍ تؼ٘ٛؿ  ِب ثؼؼ اٌضصبػ ٌخّبؿ اٌىٕتبٌٛة ٚاٌطّبطُ

ٌتشز١غ تصؼ٠ـ اٌضبصالد  (STDF) اٌّّٛي  ِٓ صٕؼٚق اٌؼٍَٛ ٚاٌت١ّٕخ اٌتىٌٕٛٛر١خ 

   . اٌقؿاػ١خ

 :قام بالمساهمة فً إعداد برامج التدرٌب اآلتٌة  – (ص  )

ثبألوبػ١ّ٠خ ) تؼؿ٠ت ِزّٛػبد شجبث١خ ثبٌجـٔبِذ اٌـئبمٟ ٌتأ١ً٘ اٌشجبة ٌٍم١بػحلبَ ة -1

 (NTAاٌٛط١ٕخ ٌٍتؼؿ٠ت  

لبَ ثبٌّشبؿوخ فٝ تؼؿ٠ت ػؼ٠ؼ ِٓ اٌف١ٕٓ ٚإٌّٙؼم١ٓ اٌقؿاػ١ٓ ٚاٌّٛر١ٙٓ اٌقؿاػ١ٓ  -2

ٚاٌّـشؼ٠ٓ اٌقؿاػ١ٓ ٚؽٌه ثؼؼ٠ؼ ِٓ اٌزٙبد ٚاٌتٝ ِٕٙب ٚفاؿح اٌقؿاػخ ٚإمتصالس االؿاضٝ 

ِٚؼؿ٠بد اٌقؿاػخ ٚاٌّـوق اٌمِٛٝ ٌٍجضٛث ِٚـوق ت١ّٕخ اٌصضـاء ثبٌزبِؼٗ االِـ٠ى١خ ٚإتضبػ 
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اٌّزٍل اٌؼـثٝ ٌٍؼؿامبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجضج اٌؼٍّٝ ِٚشـٚع تخم١ف )اٌزبِؼبد اٌؼـث١خ 

 . ػاعً رّٙٛؿ٠خ ِصـ اٌؼـث١خ ٚاٌٛطٓ اٌؼـثٟ (االِِٛخ ٚاٌطفٌٛٗ ثبٌـ٠ف اٌّصـٜ

 

 :  المهام العلمٌة والمؤتمرات العامة و العلمٌة التً شارك فٌها– (ض  )          
 

  َالسيد مؤتمز الشثاب الزئاسي تحضىر فخامح  ) ثبالشتـان فٟ صضٛؿ اٌؼؼ٠ؼ ِٓ اٌّؤتّـاد لب

 .(   رئيس الجمهىريح–عثد الفتاح السيسي / ئيس الز

 فتتاح مشزوع الصىب الزراعيح تقاعدج محمد نجية تحضىر فخامح رئيس المشاركح في إ

 . االٔتغبثبد اٌـئبم١خ ٚاٌتؼؼ٠الد اٌؼمتٛؿ٠خفٟ الجمهىريح و كذلك المشاركح الفعالح

  ِؤتّـ ٚٚؿشخ ػًّ ػٍٝ اٌّنتٜٛ اٌّضٍٝ ٚاٌؼٌٚٝ ٚؽٌه ثئٌمبء ثأوخـ ِٓ عّنْٛ لبَ ثبالشتـان

 . ٌٍى١ٍخ ٚاٌزبِؼخ ثٙؾح اٌّؤتّـاد اٌجضٛث ٚوؾا وّّخالً 

  ٚا١ٌّىٕخ فٝ ِزبي اٌقؿاػخ )لبَ ثؼؼ٠ؼ ِٓ اٌّٙبَ اٌؼ١ٍّخ ٌالطالع ػٍٝ اٌتم١ٕبد اٌؼ١ٍّخ اٌضؼ٠خخ

 ((AUSاٌٛال٠بد اٌّتضؼح االِـ٠ى١خٚاٌتٝ ِٕٙب ػٚي اٌؼبٌُ ِٓ ثبٌؼؼ٠ؼ  ( ٚإٔتبد اٌتمبٚٞ –اٌقؿاػ١خ 

 ثّضطخ االثضبث اٌىٕؼ٠خ اٌتبثؼخ ٌٛفاؿح اٌقؿاػخ اٌىٕؼ٠خ ٚوؾٌه "وٕؼا"ػٌٚخ ٚثزبِؼٗ أٚ٘ب٠ٛ 

  : ثبإلضبفخ إٌٟثبٌص١ٓ
 

  ٟ2018-9-7 : 9-3 عالي اٌفتـح ِٓ ٌؼٌٚخ أمجب١ٔبف٠بؿح ػ١ٍّخ ثبٌتؼبْٚ ِغ ِؤمنخ إشتـٚث 

ٌإلطالع ػٍٝ أُ٘ اٌتم١ٕبد اٌضؼ٠خخ فٟ ِزبي إٔتبد ٚإمتٕجبط تمبٚٞ ثؾٚؿ ثٕزـ اٌنىـ , ١ِٚىٕخ 

 .فؿاػخ ٚصصبػ ِضصٛي ثٕزـ اٌنىـ

 

  ٛعالي اٌفتـح ِٓ  اٌن٠ٛؼ–ٌؼٌٚخ اٌؼّٔبؿن  ١ٍ٘شٛد –ف٠بؿح ػ١ٍّخ ثبٌتؼبْٚ ِغ ِؤمنخ ِبؿ٠ج 

 ٌإلطالع ػٍٝ أصؼث اٌتم١ٕبد اٌؼ١ٍّخ اٌضؼ٠خخ فٟ طـق تـث١خ ٚإمتٕجبط 21-9-2018 : 9- 17

 .أصٕبف ثٕزـ اٌنىـ

 

  عالي ٌؼٌٚخ اٌّزـِٚؤمنخ ث١ٛم١ؼ  , ٌؼٌٚخ فـٔنبف٠بؿح ػ١ٍّخ ثبٌتؼبْٚ ِغ ِؤمنخ ػ٠جـ٠خ 

 ٌإلطالع ػٍٝ أصؼث اٌتم١ٕبد اٌؼ١ٍّخ فٟ تـث١خ ٚإمتٕجبط 2018-10-27 : 10-19اٌفتـح ِٓ 

 فـٔنب- ثبؿ٠ل  ( ITB تىٌٕٛٛر١ب ثٕزـ اٌنىـِؼٙؼ )اٌتمبٚٞ ١ِٚىٕخ ثٕزـ اٌنىـ, ٚػػٛح ٌق٠بؿح 

 .ٌإلطالع ػٍٝ أصؼ اٌتم١ٕبد فٟ تىٌٕٛٛر١ب صٕبػخ اٌنىـ 

 

  ٌؼٌٚخ ٌٕ٘ٛؼا , ِٚؤمنخ وْٛ ٌؼٌٚخ ثٍچ١ىبف٠بؿح ػ١ٍّخ ثبٌتؼبْٚ ِغ ِؤمنخ م١ل فبٔؼؿ٘بف 

 ٌإلطالع ػٍٝ أصؼث اٌتم١ٕبد اٌضؼ٠خخ فٟ طـق تـث١خ 2018-12-15 : 12-10عالي اٌفتـح ِٓ 

 . ٚتىٌٕٛٛر١ب صٕبػخ اٌنىـ , ١ِٚىٕخ ِضصٛي ثٕزـ اٌنىـ –ٚإمتٕجبط أصٕبف اٌتمبٚٞ 
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  ف٠بؿح ػ١ٍّخ ثبٌتؼبْٚ ِغ ِؤمنخKWS عالي اٌفتـح              ٌؼٌٚخ أٌّب١ٔب ِٚؤمنخ ػ٠ٍتش 

 – ٌإلطالع ػٍٝ اٌتم١ٕبد اٌضؼ٠خخ ٚ طـق اٌتـث١خ فٟ إٔتبد اٌتمبٚٞ 26-1-2019 :21ِٓ  

 .١ِٚىٕخ ثٕزـ اٌنىـ

 

  ٘ؾا ثبإلضبفخ إٌٝ اٌّٙبَ ٚاٌق٠بؿاد اٌؼ١ٍّخ اٌّتجبػٌخ ٌٕشـ اٌتىٌٕٛٛر١ب ٚاٌتم١ٕبد اٌقؿاػ١خ اٌضؼ٠خخ

  (االِبؿاد اٌؼـث١خ اٌّتضؼح ٚاٌٍّّىخ اٌؼـث١خ اٌنؼٛػ٠خ)ثجؼض اٌؼٚي اٌؼـث١خ ِٕٚٙب 


