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 -:سيرة الذاتيةالب األنشطة التنفيذية لخصم

 النشاط م

بوررررا   ومشررررو ات الترررروير العالقرررات العلميرررة وال واليرررة والتعررراو  الررردول  ادارة مشررررل  لررر  1
 8102اكتوبر  - الدراسات العليا لجامعة بنها

 8188-8102 ضو اللجنة العلمية ولجنة الصياغة للخرة البح ية لجامعة بنها  2

 (مستمر – 8102مارس )لية الزرا ة جامعة بنها لشئو  الدراسات العليا والبحوث وكيل ك 3

 IBCTمدرب محترل وخبير تنمية بشرية معتمد م  البورد الدول   4

نظرا  التعلري  العرال  بالواليرات المتحردة "  ضو برنامج الزائر الدول  بالواليرات المتحردة االمريكيرة  5

 .8102سبتمبر  –اغسرس " االمريكية

 ضو الوحدة المركزية للتخرير اإلستراتيج  لجامعة بنها ومستشار الوحدة لتعزيز المكانرة الدوليرة  6

 .للجامعة

مدير تحرير المجلة العربية لبحوث التدريب والتطوير، تصددر عدم مركدز تنميدة تددرات  7

 (مستمر - 8142مارس ) أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها 

 حرير مجلة حوليات العلو  الزرا ية بمشتهرمدير ت 8

 . ضو هيئة تحرير مجلة بنها للعلو  التربيوية 9

 (8102يوليو  – 8102يوليو )المدير التنفيذي لمشرو  البوابة اإللكترونية لجامعة بنها  11

 مستمر - 8102جامعة بنها  – ضو اللجنة العليا للتصنيل الدول  للجامعات  11

تررروير والجرررودة بعمررادة الترررروير والجررودة جامعرررة نجرررا  المملكرررة العربيررة السرررعودية مستشررار ال 12
 (8102يونية  – 8102أغسرس )

 (8142اغسطس  – 8148سبتمبر )مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة  13

اغسدطس  – 8148مدارس )مدير مشروع ومركز نظم المعلومات اإلدارية على مستوى جامعة بنهدا  14

8142) 

 (8148سبتمبر  – 8144مارس ) نائب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة  15
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بكليدددة  CIQAPعضدددو الجهدددار اإلداري ومنسدددل مشدددروع التطدددوير المسدددتمر والت هيدددل ل عتمددداد   16

 (8148مارس  – 8141مارس )الزراعة 

 QAAP2 8112 – 8141عضو الجهار التنفيذي لمشروع إنشاء نظام داخلي للجودة  17

 8148 – 8117مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية الزراعة في الفترة مم  18

 -8141اكتدوبر )عضو الجهار االداري والفريل المركزي لمشروع البوابة االلكترونية لجامعدة بنهدا  19

 (8148مارس 

 8148سبتمبر  – 8148تائم ب عمال مدير مشروع البوابة اإللكترونية بجامعة بنها  مم يونية  21

 8148 – 8117مدير تحرير البوابة االلكترونية لكلية الزراعة  21

عضددو بقائمددة المحكمدديم باللجددان العلميددة الدائمددة لترتيددة االسدداتذة واالسدداتذة المسدداعديم  22

 (لجنة االنتاج النباتي)

 

 :نشطة الدوليةلألملخص 

 الفترة النشاط ةالدول م

لجودة بعمرادة الترروير والجرودة جامعرة مستشار التروير وا السعودية 0
 نجرا  المملكة العربية السعودية 

 – 8102أغسرس 
 8102يونية 

المشاركة لر  ورشرة  مرل ضرما  جرودة م سسرات التعلري   بلجيكا 8
الرابررررة االوربيرررة . العرررال  وترررروير البحررروث واالبتكرررار

  لم سسات التعلي  العال  

لبرايررررر  82 – 82
8102 

ركة بالمعرض والم تمر الدول  للتعلي  العال  لمنروة المشا االرد  2
 (.8102تعلي  )الشرق االوسر 

نررررررررررررررررررولمبر  8-2
8102 

االمارات  2
 العربية المتحدة

 (العي )

المشاركة بالمعرض وم تمر شركة كيو اس لويادات التعلي  
 .ل  الشرق االوسر والريويا 

مرررررررررررررررايو  01-08
8102 

الرررردول  بالواليررررات المتحرررردة  برنررررامج الزائرررررالمشرررراركة  امريكا 2
نظررررا  التعلرررري  العررررال  بالواليررررات المتحرررردة " االمريكيررررة 

سبتمبر  –اغسرس 
8102. 
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 " االمريكية

االمارات  6
 العربية المتحدة

 (دب )

واقر  النشرر "الم تمر الدول  ال الث لمعامل التأ ير العربر  
 "العلم  ل  الور  العرب 

يونيرررررررررررررة  82-21
8102 

 مررل التعلرري   بررر التونيررات الحدي ررة لرر  م سسررات ورشررة  االرد  7
اتحررراد الجامعرررات العربيرررة بالتعررراو  مررر  . التعلررري  العرررال 

 .الجامعة العربية المفتوحة

نرررررررررولمبر  01-00
8102 

 

 :التدرج الوظيفي -1

 المكان التاريخ الوظيفة

 جامعة بنها/ كلية الزراعة  4772 معيد

جامعة بنها/ كلية الزراعة  4771 مدرس مساعد  

جامعة بنها/ كلية الزراعة  8114 مدرس  

جامعة بنها/ كلية الزراعة  8111 استاذ مساعد   

جامعة بنها/ كلية الزراعة  8144 استاذ  

 

 :كاديميةاالنشطة األ -2

 :كاديميةدات األالشها-2-1

 المكان السنة الدرجة

جامعة بنها/ كلية الزراعة  4778 مع مرتبة الشرف( محاصيل)بكالوريوس علوم رراعية  

جامعة بنها/ كلية الزراعة  4771 (محاصيل) ماجستير علوم رراعية  

جامعة بنها/ كلية الزراعة  8114 (محاصيل) دكتوراة الفلسفة علوم رراعية  

 :ات الدراسية التي يشارك في تدريسهاالمقرر - 2-2
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 :مرحلة البكالوريوس( أ) 

  .(مقرر الكتروني) أساسيات محاصيل .4

 اساسيات االنتاج النباتي .8

 .تصميم وتحليل التجارب  .2

  .تقاوي وفحص البذور .1

  .تقاوي وحشائش .5

 انتاج محاصيل  .1

 تسميد وري .9

 اساليب البحث العلمي .2

 

 :مرحلة الدراسات العليا( ب)

 .يل الحقلتسميد محاص .4

 .تكنولوجيا الحبوب .8

 .نتاجية المحاصيلإيادة رلي في استخدام الحاسب األ .2

 فحص بذور متقدم .1

 انتاج واكثار التقاوي .5

 تقنيات الزراعة بدون خدمة .1

 

 -:االنشطة العلمية والبحثية -3

 :المنح الدراسية-3-1

-1118دارة العامنة للبعثنات للحصنول علنى الندكتوراة حاصل على منحة داخلية منن اإل

2222 

 :المؤشرات الدولية للبحث العلمي-3-2

Citation indices 

All Since 2010 

Citations  145 141 

h-index 6 5 

i10-index  4 4 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 :وورش العمل المؤتمرات والندوات -3-3

نوع  التاريخ الحدث م

 المشاركة

المركز القومي " تغذية النبات والتسميد" العلمية األولى الندوة  4

 .القاهرة -للبحوث

سبتمبر /4-8

4779 
 بحث

دور المستثمر " الندوة العلمية التي نظمتها كلية الزراعة بمشتهر  8

 " الصغير في التنمية باالستفادة مم المخلفات الزراعية

 مستمع .47/5/8118

الزراعة والغذاء في الوطم " المؤتمر المصري السوري األول  2

 .المنيا كلية الزراعة جامعة "العربي

ديسمبر  2-44

8112 
 بحث

  82 -84 .اإلسكندرية"  لالتجاهات الحديثة لبحوث األرر" المؤتمر الدولي 1

 8111سبتمبر 

 مستمع

كلية –حضور فعاليات المؤتمر العلمي الرابع للعلوم الزراعية  5

 .الزراعة جامعة أسيوط

9-7 

 8111ديسمبر
 بحث

 -المؤتمر العربي الخامس لصناعة الزيوت والدهون الغذائية 1

 .القاهرة

42-41/2  /

8111 

 مستمع

الموارد األرضية والمائية والبشرية في " المنتدى العلمي األول  9

كلية الزراعة جامعة " مصر واحتماالت التركيب المحصولي 

 الزتاريل 

 مستمع 41/5/8111

محاصيل الحبوب وأهميتها في تحقيل " لعلمي األول المؤتمر ا 2

 .كلية الزراعة جامعة اإلسكندرية" األمم الغذائي المصري

يونيو /81-84

8115 

 مستمع

–تسم المحاصيل . المؤتمر الدولي الحادي عشر لعلوم المحاصيل 7

 جامعة أسيوط  -كلية الزراعة

نوفمبر  41 -45

8115. 
 بحث

لجمعية الكمياء الزراعية وحماية البيئة  المؤتمر العلمي االول 41

 " بيئة نظيفة وغذاء امم"

ديسمبر  5-9

8111. 

 مستمع
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44 

 

–تسم المحاصيل . المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلوم المحاصيل

 جامعة تناة السويس  -كلية العلوم الزراعية والبيئة بالعريش

سبتمبر  88 -81

8141. 
 بحث

بيقات استخدام البيوتكنولوجي في المؤتمر الدولي االول لتط 48

  .كلية الزراعة جامعة بنها .الزراعة

اللجنة  8148فبراير 

 المنظمة

–تسم المحاصيل . محاصيلالمؤتمر الدولي الثاني عشر لعلوم ال 42

 لزراعة جامعة بنها كلية ا

سبتمبر  7-41

8148 
اللجنة 

 المنظمة

41 
لنظم  ورشة عمل عم وضع تصور عم الخطة االستراتيجية

في ضوء المعايير المحلية  وتكنولوجيا المعلومات بالجامعات

 .وحدة أدارة المشروعات بورارة التعليم العالي. والدولية

ابريل  2-2

8108 
 مستمع

المجلس الثقافي  –ورشة عمل عم التصنيفات الدولية للجامعات  45

 االسكندرية  –البريطاني 

سبتمير  4-8

8141 
 مستمع

م دعم ومتابعة المشروعات البحثية لشباب الباحثيم ورشة عمل ع 41

  .صندوق حساب البحث العلمي. بجامعة بنها

اكتوبر  88

8141 
اللجنة 

 المنظمة

االكاديمية العربية  – QSورشة العمل عم التصنيف الدولي  49

 االسكندرية-للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

اغسطس  42

8145 

 مستمع

اغسطس  81 بجامعة بنها QSالدولي  ملتقى التصنيف 42

8145 

اللجنة 

 المنظمة

سبتمبر  2-9 كلية الزراعة جامعة بنها –المؤتمر الدولي التاسع لتربية النبات  47

8145 

اللجنة 

 المنظمة

المعرض والم تمر الدول  للتعلي  العال  لمنرورة الشررق االوسرر  81

 االرد  - ما  (8102تعلي  )

نولمبر  8-2

8102 

 ضمعر

تحررديات "المرر تمر العلمرر  االول للمكتبررات بجامعررة بنهررا  84
 "  المكتبات الجامعية ل  االلفية ال ال ة

82-82 
نولمبر 
8102 

اللجنة 

 المنظمة
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. الم تمر الدول  ال الث لتربيوات التكنولوجيا الحيوية ل  الزرا ة 88

 كلية الزرا ة جامعة بنها

ابريل  2-2

8102 

مقرر 

 المؤتمر

الزرا ة لر  " تمر العلم  السنوي لكلية الزرا ة جامعة بنها الم  82

 "مصر وتحديات العصر

مقرر  8102مايو  2

 المؤتمر

( التصنيل العالم  للجامعات)معرض وم تمر شركة كيو اس  81

العي  االمارات . لويادات التعلي  ل  الشرق االوسر والريويا 

 العربية المتحدة

6th QS middle east and Africa professional leaders 

in education conference and exhibition 

May 10-12, 2016, United Arab Emirates 

University (UAEU) Campus, Al Ain 

مايو  10-12

8102 

 بحث

استكشال " ورشة  مل د   إصالح التعلي  العال  ل  مصر 85

والتروير  إحتياجات النظا  الجديد ليما يخص الويادة والحوكمة

 الواهرة –المركز ال وال  البريران  " االداري

Supporting HE reform in Egypt “Discovering 

leadership, governance and management 

development needs for the new system. Cairo 

23- May 2016 

 مستمع 8102مايو  82

ضاء هيئة التردريس الم تمر الدول  االول لمركز تنمية قدرات ا  81

تروير منظومة التدريب وضما  جودة التنمية المهنية "والويادات 

 جامعة بنها – 8102مارس  2" والعمل الم سس 

بحث  8102مارس  2

وعضو 

اللجنة 

 العلمية

النشررر العلمررر  "المرر تمر العلمرر  ال رران  للمكتبرررات بجامعررة بنهررا  89

 .8102ريل اب 02-02" الدول  الواق  والتحديات والحلول 

ابريرررررررل  02-02

8102 

عضو 

اللجنة 

العلمية 

واللجنة 
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 المنظمة

المشررو ات " الم تمر العلم  السنوي لكلية الزرا ة جامعة بنها  82

 "الوومية والتنمية الزرا ية

مقرر  8102مايو 

 المؤتمر

المرر تمر المصررري الصررين  الرردول  ال رران  لرر  الزرا ررة والعلررو   87

 البيررية والهندسه 

اكتررررررررروبر  2-01

 .بنها – 8102

اللجنة 

 المنظمة

الم تمر العلم  الدول  ال ان  لمركرز تنميرة قردرات أ ضراء هيئرة  21

التدريب اإلبدا   ر ى واقعيرة  "التدريس والويادات بجامعة بنها 

 " ورموحات مستوبلية

 

مررررررررررررررررارس  02

8102 

 بحث

 –ةالمرر تمر الرردول  الرابرر  لتربيوررات التونيررة الحيويررة لرر  الزرا رر 24

  .مدينة الغردقة

 

ابريررررررررررررررررل  2-2

8102 

مقرر 

 المؤتمر

التنميررة " سررنوي لكليررة الزرا ررة جامعررة بنهررا المرر تمر العلمرر  ال 28

 "8121الزرا ية المستدامة ل  ضوء استراتيجية مصر 

مقرر  8102مايو  2

 المؤتمر

واق  النشر العلمر  "الم تمر الدول  ال الث لمعامل التأ ير العرب   22

 "ل  الور  العرب 

يونيررررررررة  82-21
8102 

 مستمع

 مررل التعلرري   بررر التونيررات الحدي ررة لرر  م سسررات التعلرري  ورشررة  21

اتحرراد الجامعررات العربيررة بالتعرراو  مرر  الجامعررة العربيررة . العررال 

 .المفتوحة

نررررولمبر  01-00
8102 

 مشارك

 

 :المنشورة بحوثال -3-3

1- Bader, A.M.; G.Y.Hammam; F.T. El-Sheikh and N.Kh.B. El-Gizawy (1999). EFFECT 

OF NITROGEN FERTILIZATION AND AGRISPON (FOLIAR SPRAY) ON SOME 

MAIZE VARIETIES GROWN ON A CLAY SOLI IN KALUBIA GOVERNORATE. 

Proc. 1st Symp. of the Egyptian Society of plant Nutrition and fertilization, 1-2 September 

1997, Cairo 1-21 
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Egyptian & Syrian Conference “Agriculture and Food in the Arab world”  El-Minia : 8-

11 December 2003. (In press)  

3- El-Gizawy, N.Kh.B. (2003). RESPONSE OF SOME FABA BEAN ( Vicia faba, L.) 

VARIETIES TO FOLIAR FERTILIZATION WITH MANGANESE AND IRON.Annals 
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4- El-Gizawy, N.Kh.B. and M.H.A. Tag El-Din (2003). MAIZE YIELD AND NITROGEN 

USE EFFICIENCY COMPONENTS IN RELATION TO NITROGEN, CULTIVARS 

AND BIOFERTILIZER. First Egyptian & Syrian Conference “Agriculture and Food in 

the Arab world”  El-Minia : 8-11 December. (In press) 

5- El-Gizawy, N.Kh.B .and S.A.S. Mehasen (2004). EFFECT OF BRADYRHIZOBIUM 

INOCULATION, NITROGEN FERTILIZER AND FOLIAR APPLICATION WITH 
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6- Mehasen, S.A.S. and N.Kh.B. El-Gizawy (2004). YIELD AND SEED QUALITY 
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10- Tag El-Din M.H.A. and N.Kh.B. El-Gizawy (2005). LINEAR AND NONLINEAR-
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Africa Professional Leaders in Education Conference and Exhibition, May 10-12, 
2016, United Arab Emirates University (UAEU) Campus, Al Ain, United Arab 
Emirates. 

 :ابحاث باللغة العربية

عصاصددة، غدداري و الجيددزاوي ، ناصددر خمدديس و الجرجدداوي ، شدديريم وغددانم، محمددد محمدددي و العسددال ، بيرمددي  -4

دور البوابة "  ال الث لجامعة بن  سويل لم تمر الدول ا .  قصة نجاح  :البوابة اإللكترونية لجامعة بنها. ( 8102)

 8102-2-80 "لنهوض بالبحث العلم  وخدمة المجتم  والبيئةاإللكترونية بالجامعات ل  ا

مقارنةة  نةةلت امةة     دراسةة  (  8102) صاصررة، غررازي و غرران ، محمررد محمرردي و الجيررزاوي ، ناصررر خمرريس  -2
محؤيابجاالمبمتؤبجاالعبملاؤها"المؤتمم االلممؤااال لالممبمتؤبجاتعبملؤهات  ؤبا. ام  اونى وام شاركيو اإلمك رونى 

ا.2102  فمت اا22-22"ااهفاااللفاهاالثبلث

 ةةيرلر امنوانةةال اإلمك رونلةة  (اا2102) صاصررة، غررازي و الجيررزاوي ، ناصررر خمرريس وغرران ، محمررد محمرردي  -3
المؤتمم االلممؤااال لالممبمتؤبجاتعبملؤها.اوامنشر امدومي ع ي  ر لة  اام ة  نن ةا اةي ام اةنللال ام امملة 

 .2102  فمت اا22-22اا"محيابجاالمبمتبجاالعبملاهافاااللفاهاالثبلثه"ت  با
فاعلينة  . (8149) أبو العينيم، هشام محمد  و خليل، ماهر حسب النبي و الجيزاوي، ناصدر خمديس بركدات -2

في منن  االنتحنال وتحسنين جنودة مخرجنات البحنث العلمني لندد انالب الدراسنات   iThenticateبرنامج 

"اااعضبءاهائهاالمي اسا القابياجاتعبملهات  بالمتمم االي لااال لالم بزام ماهاقي اجاا.نن ابجامعة العليا 
معمؤهاي ا ؤبجاع تاؤهافؤااالم تاؤها.ا"مط ا ام ظ مؤهاالمؤي اوا ضؤمبواعؤ يتاالم ماؤهاالم  اؤها اللمؤلاالمت  ؤا

 091-083 عمماال فسا

دراسنة تحليلينة  . (8142) و متولي، عالء سعد أبو العينيم، هشام محمد و الجيزاوي، ناصر خميس بركات -2

لدد أعضاء هيئة التدريس ومعناونيهم  واألكاديمية  ك المعرفة المصري في تطوير القدرات البحثيةدور بنل

المتمم االلممىاالي لىاالثب ىالم بزام ماهاقي اجاأعضبءاهائهاالمؤي اسا القاؤبياجاتعبملؤهات  ؤبا بجامعة بنها
 .2108مب ساا02ا"االمي اوااإلتياعىا تىا اقلاها طم حبجام مقتماها"

 :المنشورة لكتبا-3-4

1- Nasser Kh. El-Gizawy 2014. Corn Fertilization Management in Egypt. Lambert academic 

publication, Germany. ISBN: 978-3-659-30142-1 

2- Nasser Kh. El-Gizawy 2014. Field Crop Management Grown in Clay Soil in Egypt. Lambert 

academic publication, Germany. ISBN: 978-3-659-52772-2 

3- Nasser Kh. El-Gizawy 2014. Factors Affecting Crop Production. Lambert academic 

publication, Germany. 
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 :الرسائل العلمية التي يشارك في االشراف عليها  -3-5

الدرجة  اسم الطالب م

المسجل 

 لها

دورة 

 التسجيل

تاريخ 

 المنح

 عنوان الرسالة

 سبتمبر ماجستير رمضان احمد عبد الحليم 4

8118 

اسددتجابة بعددن أصددناف الكتددان للكثافددة  8119

النباتية والتسدميد الحيدوي فدي األراضدي 

 .الرملية

 سبتمبر ماجستير ماهر عبد الحافظ السيد 8

8112 

تدد رير بعددن المعددامالت الزراعيددة علددي  8112

إنتاجيدة بعدن أندواع البروسدوبس تحد  

  .ظروف راس سدر

 سبتمبر ماجستير هويدا حسم احمد خضر 2

8112 

ت رير التسميد الفوسفاتي والكثافة النباتيدة  8141

 .علي بعن أصناف الفول البلدي

 سبتمبر ماجستير محمد فاضل طلبة الشيخ 1

8112 

8148 

 

موعد الحصداد وكثافدات بعدن اصدناف 

 .الكانوال في تصميم مدمج

 سبتمبر ماجستير عائشة محمد حالوة 5

8117 

اسددددددتجابة محصددددددول القمدددددد  للحددددددرث ---- 

 .ومعدالت التقاوي ومستويات التسميد

 سبتمبر دكتوراة رمضان احمد عبد الحليم 1

8111 

تقيديم بعدن التراكيدب الوراريدة المبشدرة  8141

للكتان تحد  ظدروف االراضدي الرمليدة 

 .بمحافظة االسماعلية

سبتمبر  دكتوراة هشام محمد عليان 9

8142 

كافحدددة الحشدددائش فدددي البصدددل طدددرق م 8149

تحدددد  بعددددن معددددامالت التسددددميد فددددي 

 االراضي الجديدة

سبتمبر  ماجستير هيثم سيد عبد الباسط 2

8141 

تدددارير انتاجيدددة الدددذرة الشدددامية باالجهددداد  --

المددددائي تحدددد  مسددددتويات مختلفددددة مددددم 

 السماد االروتي والبوتاسي

سبتمبر  ماجستير عائشة محمد حالوة 7

8141 

الزراعدددددددة والتسدددددددميد تدددددددارير طدددددددرق  --

النتروجيني على انتاجيو بعن اصدناف 

 القم 

سبتمبر  دكتوراة هويدا حسم احمد خضر 41

8141 

اسددددددتجابة نباتددددددات الشددددددعير للتسددددددميد  8141

العضددددوي والمغددددذيات الصددددغرى فددددي 
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 االراضي الرملية

سبتمبر  دكتوراة رمضان مهدي خليل طه 44

8141 

مدة تارير بعن معامالت الدري علدى القي 8141

الغذائيددة والصددفات التكنولوجيددة لددبعن 

 اصناف تم  الخبز

راكيب الوراريدة للقمد  الفعل المتكامل للت -- 8149فبراير  ماجستير طلب صبي   سارة 48

والهيدددروجيل الفددائل المتصدداي لتقليددل 

كميدددة الدددري تحددد  ظدددروف االراضدددي 

 الرملية

ر االسدددددمدة المعدنيدددددة والعضدددددوية تددددداري-  8141فبراير  دكتوراة الهباق امام اماني كامل 42

واسمدة النانو على الصفات المحصدولية 

 للذرة الشامية

تدددددارير االسدددددمدة العضدددددوية والحيويدددددة -  8142فبراير  ماجستير احمد محمود محمد مختار 41

والنانومترية على اداء النمدو ومحصدول 

 حبوب الذرة الشامية

 

  :الجمعيات العلمية -3-6

دير تحرير المجلة العربية لبحوث التدريب والتطدوير، تصددر عدم مركدز تنميدة تددرات م -4

 (مستمر - 8142مارس ) أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها 

 (مستمر – 8141مارس )تحرير مجلة جوليات العلوم الزراعية بمشتهر مدير -8

 (مستمر – 8141يناير )عضو هيئة تحرير مجلة بنها للعلوم التطبيقية  -2

 .عضو الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل -1

 .عضو جمعية الكمياء الزراعية وحماية البيئة -5

 .8112/8117عضو هيئة تحرير مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر عام  -1

 :بكلية الزراعة وادارة الجامعة النوعية المجالس واللجان -3-7

 (مستمر – 8102ارس م) ضو مجلس الدراسات العليا والبحوث جامعة بنها  -

 (مستمر – 8102مارس ) ضو مجلس العالقات العلمية وال والية جامعة بنها  -

 (مستمر – 8102مارس )رئيس لجنة الدراسات العليا والبحوث بكلية الزرا ة  -



 8102،ناصر خميس بركات الجيزاوي/ للدكتور السيرة الذاتية 15

 

 (مستمر – 8102مارس )رئيس لجنة العالقات العلمية وال والية بكلية الزرا ة  -

 (مستمر – 8102مارس ) رئيس لجنة المكتبة بكلية الزرا ة  -

 (مستمر – 8102مارس ) ضو مجلس كلية الزرا ة جامعة بنها  -

 (مستمر – 8102) ضو اللجنة العليا للتصنيل الدول  بالجامعة  -

 (مستمر – 8110)  ضو مجلس قس  المحاصيل -

 (8112 – 8112)   ضو لجنة المكتبة -

 (8102 – 8108) ضو مجلس الكلية  -

 (8102-8102)ت  ضو لجنة المعامل والمختبرا -

 :عتماد مؤسسات التعليم العاليمجال تطوير وضمان جودة وإنشطة في األ -4

 :العربية مصرجمهورية -4-1

 :المناصب االدارية واالشرافية -

منسل الزيارة الميدانية التكميلية إلعتماد كلية الزراعة مم الهيئة القومية لضمان جدودة التعلديم  -

 (8141مارس )واالعتماد 

عتماد كلية الزراعة مم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ة الميدانية إلمنسل الزيار -

 (8141ديسمبر  2-44)

 (8142اغسطس  – 8148سبتمبر )مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة  -

 (8148سبتمبر  – 8144مارس ) نائب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة  -

شروع التطوير المستمر والت هيل ل عتماد  عضو الجهار اإلداري ومنسل م -

CIQAP  (8148مارس  – 8141مارس )بكلية الزراعة 

 – QAAP2 8112عضو الجهار التنفيذي لمشروع إنشاء نظام داخلي للجودة  -

8141 

 :مؤسسات التعليم العالي جودةاألعمال اإلستشارية في مجال  -

 جامعة بنهامستشار لوحدة ضمان الجودة واإلعتماد بكلية الحقوق  -4
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 مستشار لوحدة ضمان الجودة واإلعتماد بكلية اآلداب جامعة بنها -8

 مسئول لجنة مردود التدريب والمشروعات بمركز ضمان الجودة جامعة بنها -2

 :دورات تدريبية في اعتماد مؤسسات التعليم العالي -

 :مصر - دورات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 مكان االنعقاد الفترة اسم الدورة

 الي من

 جامعة بنها 1/1/2221 7/1/2221 مفاهيم ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي

 جامعة بنها 15/1/2221 14/1/2221 الدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم العالي

 جامعة بنها 12/11/2221 7/11/2221 التقويم الذاتي المؤسسي للمؤسسات التعليم العالي

 جامعة بنها 18/11/2221 14/11/2221 جعة الخارجية والمحاكاة لمؤسسات التعليم العاليالمرا

الدورة التنشيطية المكثفة للمراجعة الخارجية 

 لمؤسسات التعليم العالي

 جامعة بنها 2212/   4/ 22 2212/ 4/ 16

 

 :مؤسسات التعليم العالي مشاري  تطوير -

 2211 – 2228في الفترة  بالكلية(  QAAP2 )  نشاء نظام داخلي للجودةإمشروع  -أ

 .بالكلية QAAP2 انشاء نظام داخلي لللجودة  عضو في الفريل التنفيذي لمشروع -4

 .عضو فريل التخطيط االستراتيجي بالمشروع -8

 .منسل برنامج انتاج المحاصيل للدراسات العليا -2

 .عضو لجنة التدريب في وحدة ضمان الجودة -1

 .للكليةعضو فريل الدراسة الذاتية  -5

 .مراجع داخلي لبرامج الكلية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا -1

  .مشرف ومصصم الموتع االلكتروني للكلية ووحدة ضمان الجودة -9

 منسل األدارة اإللكترونية بالكلية -2

-81للزيددددددارة الميدانيددددددة للتطددددددوير بالمشدددددداركة بالكليددددددة  Facilitatorميسددددددر   -7

82/48/8117. 
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 :الجودة بالكلية دورات بوحدة ضمان* 

ورش / مكان التدريب 

 العمل

ورش / موضوع التدريب  مدة التدريب

 العمل

 المشاركة

 مدرب متدرب إلى من

 جامعة بنها-كلية الزراعة
المراجعة الداخلية لمؤسسات  25/6/2221 24/6/2221

 التعليم العالي
√  

 

  ورش العمل من خالل وحدة ضمان الجودة بالكلية* 

ورش / ريب مكان التد

 العمل

ورش / موضوع التدريب  مدة التدريب

 العمل

 المشاركة

 مدرب متدرب إلى من

 11/11/2226 11/11/2226 جامعة بنها-كلية الزراعة
صياغة رسالة الكلية والرؤية 

 واألهداف
√  

  √ توصيف المقرر 22/11/2226 22/11/2226 جامعة بنها-كلية الزراعة

  √ تحديد نقاا القوة والضعف بالكلية 21/11/2226 21/11/2226 اجامعة بنه-كلية الزراعة

  √ توصيف البرنامج 22/1/2227 22/1/2227 جامعة بنها-كلية الزراعة

 √  وض  االستراتيجية 8/3/2227 8/3/2227 جامعة بنها-كلية الزراعة

  √ تقرير المقرر 23/6/2227 23/6/2227 جامعة بنها-كلية الزراعة

  √ المقيم الخارجى –تقييم الطالب  23/4/2228 23/4/2228 جامعة بنها-اعةكلية الزر

 32/4/2228 32/4/2228 جامعة بنها-كلية الزراعة
مفهوم الجودة  –المعايير األكاديمية 

 فى الدراسات العليا
√  

 16/6/2228 16/6/2228 جامعة بنها-كلية الزراعة
توصيف برامج مرحلة 

 (1)البكالوريوس 
√  

 23/6/2228 23/6/2228 جامعة بنها-ة الزراعةكلي
توصيف برامج مرحلة 

 (2)البكالوريوس 
√  

  √ (1)توصيف برامج الدراسات العليا  28/7/2228 28/7/2228 جامعة بنها-كلية الزراعة
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  √ (2)توصيف برامج الدراسات العليا  17/1/2228 17/1/2228 جامعة بنها-كلية الزراعة

 عة بنهاجام -كلية الزراعة
5/4/2221 5/4/2221 

الغايات واالهداف االستراتيجية 

 للكلية

√ 
 

  √ تقرير برنامج الدراسات العليا 22/8/2221 22/8/2221 جامعة بنها -كلية الزراعة

 

 2212الى  2212في الفترة من  CIQAPمشروع التطوير المستمر والتاهيل لالعتماد بالكلية  -ب

 عضو في فريل كتابة المشروع .4

 لمشروع لداري عضو الفريل اإل .8

 منسل اليات تنفيذ مخرجات المشروع .2

 

 2212/2213 (مركز ضمان الجودة بالجامعة)مشروع دعم الجودة بالكليات  –ج 

   عضوية وحدات  مركز ضمان الجودة بجامعة بنها

 وحدة التدريب والتوعية والبحوث والدراسات واإلستبيانات -4

 ليمية والمعايير األكاديمية وحدة متابعة تطوير البرامج التع -8

 وحدة تواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية والمشاركة المجتمعية ومتابعة الخريجيم -2

 منسل لجنة حصر بيانات الوضع الراهم لوحدات الجودة بالكليات ودراسة مردود التدريب -1

 :المملكة العربية السعودية -4-2

 :المناصب االدارية واالشرافية -

 التروير والجودة بعمادة التروير والجودة جامعة نجرا  المملكة العربية السعودية  مستشار

 (8102يونية  – 8102أغسرس )

  (اسنا  –صيدلة  –رب ) مشرل  ل  وحدات الجودة بالكليات الصحية 
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 التطوير وعمادة (السعودية العربية المملكه) االكاديمي واإلعتماد للتقويم الوانية الهيئة دورات 

 نجران جامعة لجودةوا

 

 الدورة اسم

 الفترة

 الي من االنعقاد مكان

معايير الجودة في العملية التعليمية وفق النظام 

 جامعة نجران 18/1/2213 17/1/2213 العربية السعودية الواني للمملكة

 3/12/2213 2/12/2213 اعداد تقرير الدراسة الذاتية

الهيئة الوانية للتقويم 

 كاديميواالعتماد اال

 جامعة نجران 28/12/2213 27/12/2213 اعداد تقرير الدراسة الذاتية برامجي

 21/11/2213 22/11/2213 مؤشرات االداء والمقارنات المرجعية

الهيئة الوانية للتقويم 

 واالعتماد االكاديمي

 12/12/2213 11/12/2213 مخرجات التعلم للبرامج والمقررات

الهيئة الوانية للتقويم 

 واالعتماد االكاديمي

 

  السعودية العربية بالممكلة العالي التعليم مؤسسات تطوير مشاري: 

  جامعة نجران -عضو مشروع التقويم التطويري  -4
 منسل لجنة محورالتعليم والتعلم 

 عضو فريق عمل مشروع الخطة االستراتيجية للبحث العلمي جامعة نجران -8
 يذلتنفياسات البحث العلمي واليات اعضولجنة س

 بلجيكا -بروكسل  -4-3

لبراير  82 – 82المشاركة ل  ورشة  مل ضما  جودة م سسات التعلي  العال  وتروير البحوث واالبتكار 

 European association of institutions in الرابررة االوربيرة لم سسرات التعلري  العرال  . 8102

higher education (EURASHE) 
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 :الهاشميةالمملكة االردنية  -4-4

 االرد - مرا   ( 8102تعلري  )المشاركة بالمعرض والم تمر الدول  للتعلي  العال  لمنروة الشررق االوسرر 

 8102نولمبر  2-8ل  الفترة م  

The International Exhibition & Conference for Higher Education for The Middle East (Taleem 

2015 ) 

 :متحدةاالمارات العربية ال -4-5

العي  االمارات . وسر والريويا اس لويادات التعلي  ل  الشرق األ المشاركة بالمعرض وم تمر شركة كيو

 العربية المتحدة

le east and Africa professional leaders in education conference and exhibitionQS midd th6 

Ain Al Campus, (UAEU) niversityU Emirates Arab United 2016, 12,-10 May 

 :الواليات المتحدة األمريكية -4-6

الجامعات الحكومية، الجامعات  –" الي بالواليات المتحدة االمريكيةنظام التعليم الع" برنامج الزائر الدولي 

 2116سبتمبر  –اغسطس . الخاصة والجامعات االهلية والمنظمات المدنية في مجال التعليم

 :ICTP معلومات واالتصاالتمشاري  تكنولوجيا ال -5

 :شاء بوابة الكترونية لجامعة بنهامشروع ان -5-1

 مشروع البوابة االلكترونية لجامعة بنهادارة عضو في الفريل المركزي إل -4

 (8142سبتمبر  -8148يونيو  )تائم ب عمال مدير المشروع  -8

 (8141يوليو  -8141يوليو ) مدير المشروع  -2
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 :ورش العمل -8

ورش / يب مكان التدر

 العمل

ورش / موضوع التدريب  مدة التدريب

 العمل

 المشاركة

 متدرب مدرب إلى من

  √ التعريف بالبوابة االلكترونية 15/12/2221 15/12/2221 قاعة االحتفاالت بالجامعة

  √ التعريف بالبوابة االلكترونية 22/12/2221 22/12/2221 كلية الطب البشري

  √ التعريف بالبوابة االلكترونية 21/12/2221 21/12/2221 كلية التجارة

  √ البريد االلكتروني التعليمي 11/1/2212 11/1/2212 ادارة الجامعة

 

 -:مشروع نظم المعلومات االدارية -5-2

 – 8148يونيو ) بجامعة بنها MISالمدير التنفيذي لمركز ومشروع نظم المعلومات اإلدارية  -

 (8142اغسطس 

- :والتنمية البشرية جال التدريبماالنشطة في  -6

بددالمركز القددومي لتنميددة تدددرات اعضدداء هيئددة التدددريس والقيددادات فددرع   مشددارك مدددرب -4

 .8141الي  8112في الفترة مم  NCFLD الشرق االوسط وشمال افريقيا 

بددالمركز القدددومي لتنميددة تددددرات اعضدداء هيئدددة  وخبيدددر للتنميددة البشدددرية محتددرفمدددرب  -8

 وحتى االن 8141مم  NCFLDفرع الشرق االوسط وشمال افريقيا التدريس والقيادات 

  FLDC مدرب بمركز تنمية تدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها -2

للتنيمددة البشددرية بوحدددة تنميددة المهددارات بعمددادة التطددوير والجددودة جامعددة  محتددرف مدددرب -1

  .المملكة العربية السعودية – نجران
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 التي شارك بها  ت اعضاء هيئة التدريس والقياداتدورات تنمية قدرا: 

 
 :كمتدربالمشاركة : اوال

 مكان االنعقاد الفترة البرنامج االسم م

 الي من

 جامعة بنها 21/12/2224 11/12/2224 ارق البحث العلمي 1

 جامعة بنها 28/12/2224 26/12/2224 اخالقيات البحث العلمي 2

 جامعة بنها 13/3/2226 12/3/2226 الساعات المعتمدة 3

 جامعة بنها 24/4/2227 22/4/2227 الجوانب القانونية بالجامعة 4

 جامعة بنها 21/5/2227 11/5/2227 تقييم التدريس 5

 جامعة بنها 23/8/2227 21/8/2227 النشر الدولي للبحوث 6

 جامعة بنها 24/4/2228 22/4/2228 المشاري  التنافسية 7

 جامعة بنها 7/5/2228 5/5/2228 كنولوجيا في التدريساستخدام الت 8

 جامعة بنها 21/5/2228 27/5/2228 التخطيط االستراتيجي 1

 جامعة بنها 17/7/2228 15/7/2228 اعداد المؤتمرات العلمية 12

المستوي  تدريب المدربين 11

 (TOT1) التمهيدي

ء هيئة المركز القومي لتنمية قدرات اعضا 31/7/2228 27/7/2228

 التدريس والقيادات

المستوي  تدريب المدربين 18

 (TOT2) التكميلي 

المركز القومي لتنمية قدرات اعضاء هيئة  14/12/2212 6/12/2212

 التدريس والقيادات

11 Working with Literature 

& Citations 

March 

2015 

 DAAD Kairo Akademie,  

22 Competitive Research 

Proposal Writing 

, May 2015  DAAD Kairo Akademie 

 TOTدورة ا داد المدربي   21

 لبنك المعرلة المصري

82-2- 

8102 

82-1-

8141 

المجلس  –وحدة المكتبة الرقمية 

 اال ل  للجامعات
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 :وخبير تنمية بشرية كمدربالمشاركة : ثانيا

 :الحقائب التدريبية -

 الفئة المستهدفة البرنامج التدريبي م

 االب اداريين ئة تدريسهي

   √ التخطيط اإلستراتيجي 1

  √ √ جودة المؤسسات الجامعية 2

   √ استخدام التكنولوجيا في التدريس 3

   √ معايير الجودة بالتدريس 4

   √ تقييم التدريس 5

 √  √ الساعات المعتمدة 6

 √ √ √ اإلتصال الفعال 7

   √ العرض الفعال 8

 √ √ √ جتماعاتإدارة الوقت واإل 1

   √ نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب 12

   √ إعداد المؤتمرات العلمية 11

   √ أخالقيات البحث العلمي 12

   √ كتابة المشروعات التنافسية 13

   √  ISIالنشر الدولي  بمجالت  14

 √  √ النشر العلمي 15

 √  √ ارق البحث العلمي 16

  √ √ العمل مهارات التعامل م  ضغوا 17

 √   مهارات كتابة السيرة الذاتية 18

 √   مهارات اجتياز المقابلة الشخصية 11
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 √ √ √ إعداد المدربين 22

   √ إدارة المواق  االلكترونية العضاء هيئة التدريس 21

   √ تسويق مخرجات البحث العلمي 22

  √ √ بنك المعرفة المصري 23

  √ √ النتحال العلميحقوق الملكلية الفكرية وا 24

 √ √ √ التصنيف الدولي للجامعات 25

 √ √ √ جودة وتطوير مؤسسات التعليم العالي 26

 

 :خبرات بالحاسب اآللي -7

 MS- Wordميكروسوف  وورد  -4

 MS- Power pointميكروسوف  باور بوين   -8

  MS- Accessميكروسوف  أكسس  -2

  MS- Excelميكروسوف  إكسل   -1

                                    Internetإنترن   -5

 :برامج أخرى -1

9- MSTAT-C   :التحليل اإلحصائى للبيانات 

 

 :جتماعيةواإل هليةالجمعيات األ- 8

 .عضو عامل بنقابة المهم الزراعية-4

 :نشطة االخرياأل - 1

 8145 - 8141 أميم مجلس تسم المحاصيل -4

 .8141-8111 لمشرف علي سمينار الدراسات العليا بقسم المحاصي -8

 .8145 - 8141 المشاركة في وضع الخطة البحثية لقسم المحاصيل -2

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 √ 
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 .8145 - 8141 الخمسية لقسم المحاصيل االستراتيجية المشاركة في وضع الخطة -1

 .بكلية الزراعة جامعة بنها نتاج النباتيالمشاركة في تطوير الئحة برنامج اإل -5

 الزراعة جامعة بنها كليةب لغة االنجليزيةالمشاركة في إعداد لوائ  البرامج المميزة بال -1

المشاركة في إعدداد الئحدة الدراسدات العليدا بنظدام السداعات المعتمددة بكليدة الزراعدة جامعدة  -9

 .بنها

 .عضو اللجنة اإلجتماعية بقسم المحاصيل -2

 8148 – 8117مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية الزراعة في الفترة مم  -7

 8148 – 8117لكترونية لكلية الزراعة مدير تحرير البوابة اال -41

 .هندسي مديرية الزراعة بالقليوبيةلم (في مجال ادارة وانتاج المحاصيل) التدريب المهني -44
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 :المراجع

 البريد االلكتروني الوظيفة االسم م

رئددديس جامعدددة بنهدددا  علي محمد شمس الديم                        / د.أ 1

 السابل

 

 alishams@consultant.com 

alishams@bu.edu.eg 

 

نائددب رئدديس جامعددة  هشام محمد ابو العينيم                        / د.أ 2

بنهددددددددددددا لشددددددددددددئون 

الدراسدددددددات العليدددددددا 

 والبحوث

 

haenein@yahoo.com 

 

المدددددددددير التنفيددددددددذي  غاري محمد راتب عصاصة     / د.أ 3

للمعلومات ومستشار 

رئددديس جامعدددة بنهدددا 

لتكنولوجيدددددددددددددددددددددددددا 

 المعلومات

 

dr.ghazyassassa@feng.bu.edu.eg 

 

مستشددددددددار رئدددددددديس  خليل                ماهر حسب النبي/ د.أ 4

جامعدددة بنهدددا للبحدددث 

 العلمي

 

maher.khalil@fagr.bu.edu.eg 

 

عميددد كليددة الزراعددة  محمود مغربي عراتي                       / د.أ 5

 جامعة بنها

 

mahmoud.iraqi@fagr.bu.edu.eg  

 

مدددير مركددز ضددمان  سعد محمود سعد/ د.أ 6

 الجودة بجامعة بنها

aadms44@yahoo.com 
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