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 -:سيرة الذاتيةالب األنشطة التنفيذية ملخص

 النشاط م

 ومشاروعات التواوير اللالقاات الللمياة والافاةياة والتلااود الادول  الدراساات الللياا و مشرف على 1
 9102اكتوبر  - بفواع الدراسات اللليا لجاملة بنها

 9199-9102الصياغة للخوة البحاية لجاملة بنها عضو اللجنة الللمية ولجنة  2

 (مستمر – 9102مارس )وكيل كلية الزراعة جاملة بنها لشئود الدراسات اللليا والبحوث  3

 IBCTمدرب محترف وخبير تنمية بشرية ملتمد مد البورد الدول   4

اللاال  بالوالياات المتحادة  نظاا  التللاي " عضو برنامج الزائر الدول  بالوالياات المتحادة االمريكياة  5

 .9102سبتمبر  –اغسوس " االمريكية

عضو الوحدة المركزية للتخويو اإلستراتيج  لجاملة بنها ومستشار الوحدة لتلزيز المكاناة الدولياة  6

 .للجاملة

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

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

 مدير تحرير مجلة حوليات الللو  الزراعية بمشتهر 8

 .عضو هيئة تحرير مجلة بنها للللو  التوبيفية 9

 (9102يوليو  – 9102يوليو )المدير التنفيذي لمشروع البوابة اإللكترونية لجاملة بنها  11

 مستمر - 9102جاملة بنها  –دول  للجاملات عضو اللجنة اللليا للتصنيف ال 11

مستشااار التوااوير والجاااودة بلمااادة التواااوير والجااودة جاملاااة نجااراد المملكاااة اللربيااة السااالودية  12
 (9102يونية  – 9102أغسوس )

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

اغسدطس  – 8148مدارس )إلدارية على مستوى جامعة بنهدا مدير مشروع ومركز نظم المعلومات ا 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 – 8141لتنفيذي لمشروع إنشاء نظام داخلي للجودة عضو الجهار ا 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  – 8148روع البوابة اإللكترونية بجامعة بنها  مم يونية تائم ب عمال مدير مش 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

مستشار التووير والجودة بلماادة التواوير والجاودة جاملاة  السلودية 0
 نجراد المملكة اللربية السلودية 

 – 9102أغسوس 
 9102يونية 

المشاركة ةا  ورشاة عمال ضاماد جاودة م سساات التللاي   بلجيكا 9
الرابواااة االوربياااة . اللاااال  وتواااوير البحاااوث واالبتكاااار

  التللي  اللال   لم سسات

ةبراياااار  92 – 92
9102 

المشاركة بالملرض والم تمر الدول  للتللي  اللال  لمنوفة  االردد 2
 (.9102تللي  )الشرق االوسو 

نااااااااااااااااااوةمبر  9-2
9102 

االمارات  2
 اللربية المتحدة

 (الليد)

المشاركة بالملرض وم تمر شركة كيو اس لفيادات التللي  
 .يا ة  الشرق االوسو واةريف

ماااااااااااااااايو  01-09
9102 

بالوالياات  للفياادات الشاابة برنامج الزائر الادول المشاركة  امريكا 2
نظا  التللاي  اللاال  بالوالياات المتحادة " المتحدة االمريكية 

سبتمبر  –اغسوس 
9102. 
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 " االمريكية

االمارات  6
 اللربية المتحدة

 (دب )

واقا  النشار "الم تمر الدول  الاالث لملامل التأاير اللربا  
 "الللم  ة  الوود اللرب 

يونياااااااااااااة  92-21
9102 

ورشااة عماال التللااي  عباار التفنيااات الحدياااة ةاا  م سسااات  االردد 7
اتحااااد الجاملاااات اللربياااة بالتلااااود مااا  . التللاااي  اللاااال 

 .الجاملة اللربية المفتوحة

ناااااااااوةمبر  01-00
9102 

 9102منتااادؤ ر سااااا جاملاااات تحاااالف ورياااق الحريااار  الصيد 8
 بجاملة شياد

سااااااااابتمبر  02-91
9102 

 

 :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/ عة كلية الزرا 8144 استاذ  

 

 :كاديميةاالنشطة األ -2

 :كاديميةالشهادات األ-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  
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جامعة بنها/ كلية الزراعة  8114 (لمحاصي) دكتوراة الفلسفة علوم رراعية  

 

 :المقررات الدراسية التي يشارك في تدريسها - 2-2

 :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

 حث العلمياساليب الب .2

 :مرحلة الدراسات العليا( ب)

 .تسميد محاصيل الحقل .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

-1991دارة العامةة للبعثةات للحصةول علةى الةدكتوراة اإلداخليةة مةن  بعثةةحاصل على 

2222 

 :المؤشرات الدولية للبحث العلمي-3-2

Citation indices 

All Since 2010 

Citations  181 141 

h-index 6 5 

i10-index  4 4 

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

نوع  التاريخ الحدث م

 المشاركة

المركز القومي " تغذية النبات والتسميد" الندوة العلمية األولى  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 –للعلوم الزراعية  حضور فعاليات المؤتمر العلمي الرابع 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

عة جامعة كلية الزرا" مصر واحتماالت التركيب المحصولي 

 الزتاريل 

 مستمع 41/5/8111

محاصيل الحبوب وأهميتها في تحقيل " المؤتمر العلمي األول  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

المؤتمر العلمي االول لجمعية الكمياء الزراعية وحماية البيئة  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

المؤتمر الدولي االول لتطبيقات استخدام البيوتكنولوجي في  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 
ورشة عمل عم وضع تصور عم الخطة االستراتيجية لنظم 

في ضوء المعايير المحلية  وتكنولوجيا المعلومات بالجامعات

 .وحدة أدارة المشروعات بورارة التعليم العالي. والدولية

ابريل  2-2

9109 
 مستمع

المجلس الثقافي  –ورشة عمل عم التصنيفات الدولية للجامعات  45

 السكندرية ا –البريطاني 

سبتمير  4-8

8141 
 مستمع

ورشة عمل عم دعم ومتابعة المشروعات البحثية لشباب الباحثيم  41

  .صندوق حساب البحث العلمي. بجامعة بنها

اكتوبر  88

8141 
اللجنة 

 المنظمة

االكاديمية العربية  – QSورشة العمل عم التصنيف الدولي  49

 السكندريةا-للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

اغسطس  42

8145 

 مستمع

اغسطس  81 بجامعة بنها QSملتقى التصنيف الدولي  42

8145 

اللجنة 

 المنظمة

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

8145 

اللجنة 

 المنظمة

و الملرض والم تمر الدول  للتللي  اللال  لمنوفاة الشارق االوسا 81

 االردد -عماد (9102تللي  )

نوةمبر  9-2

9102 

 معرض

تحااديات "الماا تمر الللماا  االول للمكتبااات بجاملااة بنهااا  84
 "  المكتبات الجاملية ة  االلفية الاالاة

92-92 
نوةمبر 
9102 

اللجنة 

 المنظمة
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. الم تمر الدول  الاالث لتوبيفات التكنولوجيا الحيوية ة  الزراعة 88

 جاملة بنهاكلية الزراعة 

ابريل  2-2

9102 

مقرر 

 المؤتمر

الزراعة ةا  " الم تمر الللم  السنوي لكلية الزراعة جاملة بنها  82

 "مصر وتحديات اللصر

مقرر  9102مايو  2

 المؤتمر

( التصنيف اللالم  للجاملات)ملرض وم تمر شركة كيو اس  81

رات الليد االما. لفيادات التللي  ة  الشرق االوسو واةريفيا 

 اللربية 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

9102 

 بحث

استكشاف " ورشة عمل دع  إصالح التللي  اللال  ة  مصر 85

حتياجات النظا  الجديد ةيما يخص الفيادة والحوكمة والتووير إ

 الفاهرة –المركز الافاة  البريوان  " االداري

Supporting HE reform in Egypt “Discovering 

leadership, governance and management 

development needs for the new system. Cairo 

23- May 2016 

 عمستم 9102مايو  92

الم تمر الدول  االول لمركز تنمية قدرات اعضاا هيئة التادريس  81

تووير منظومة التدريب وضماد جودة التنمية المهنية "والفيادات 

 جاملة بنها – 9102مارس  2" واللمل الم سس 

بحث  9102مارس  2

وعضو 

اللجنة 

 العلمية

للمااا  النشاار ال"الماا تمر الللماا  الاااان  للمكتباااات بجاملااة بنهااا  89

 .9102ابريل  02-02" الدول  الواق  والتحديات والحلول 

ابريااااااال  02-02

9102 

عضو 

اللجنة 

العلمية 

واللجنة 
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 المنظمة

المشاروعات " الم تمر الللم  السنوي لكلية الزراعة جاملة بنها  82

 "الفومية والتنمية الزراعية

مقرر  9102مايو 

 المؤتمر

لاااان  ةاا  الزراعااة والللااو  الماا تمر المصااري الصااين  الاادول  ا 87

 البيورية والهندسه 

اكتاااااااااوبر  2-01

 .بنها – 9102

اللجنة 

 المنظمة

الم تمر الللمى الدولى الاانى لمركاز تنمياة قادرات أعضااا هيئاة  21

التدريب اإلبداعى ر ؤ واقلياة  "التدريس والفيادات بجاملة بنها 

 " ووموحات مستفبلية

مااااااااااااااااارس  02

9102 

 بحث

 –دول  الراباا  لتوبيفااات التفنيااة الحيويااة ةاا  الزراعااةالماا تمر الاا 24

  .مدينة الغردقة

ابرياااااااااااااااال  2-2

9102 

مقرر 

 المؤتمر

التنميااة " ساانوي لكليااة الزراعااة جاملااة بنهااا الماا تمر الللماا  ال 28

 "9121الزراعية المستدامة ة  ضوا استراتيجية مصر 

مقرر  9102مايو  2

 المؤتمر

واق  النشر الللما  "مل التأاير اللرب  الم تمر الدول  الاالث لملا 22

 "ة  الوود اللرب 

يونيااااااااة  92-21
9102 

 مستمع

ورشااة عماال التللااي  عباار التفنيااات الحدياااة ةاا  م سسااات التللااي   21

اتحاااد الجاملااات اللربيااة بالتلاااود ماا  الجاملااة اللربيااة . اللااال 

 .المفتوحة

نااااوةمبر  01-00
9102 

 مشارك

التللاااي  اللاااال  ةااا  ضاااوا المتغيااارات المااا تمر الااادول  لتواااوير  25

 والملايير اللالمية

ينااااااااااير  99-92
9102 

رئيس 

اللجنة 

 المنظمة

الزراعااة " الماا تمر الللماا  الساانوي لكليااة الزراعااة جاملااة بنهااا 21

 "الحدياة وتكنولوجيا المللومات

ابرياااااااااااااااااال  02
9102 

مقرر 

 المؤتمر

 ركمشا 9102يونيو  00 ورشة عمل عد االعتماد البرامج  29

 مستمعيونيااااااااو  02-09الم تمر الدول  السادس ضماد جودة التللي  بيد التخويو الدول   22
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 9102 والتنفيذ االقليم .. 

27    

 

 :المنشورة بحوثال -3-3
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2- El-Gizawy, N.Kh.B. (2003). RESPONSE OF CANOLA (Brassica napus, L.)  TO 

HARVEST DATE, NITROGEN RATES AND PLANT POPULATION DENISTY. Frist 
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17- El-Gizawy,N.Kh.B (2010). EFFECT OF NITROGEN, BIOGAS SLUDGE MANURE 

AND BIO-FERTILIZER ON GRAIN NITROGEN UPTAKE AND YIELD OF WHEAT 
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21- Mehasen, S.A.S., El-Gizawy N. Kh., Sharoba A.M., Soliman S.A. and Khalil R.M   2014. 

YIELD AND CHEMICAL COMPOSITION OF BREAD WHEAT CULTIVARS AS AFFECTED 

BY SOME SKIPPING IRRIGATION. Minufiya J. Agric. Res. Vol. 39 NO. 3: 1009-1018 

22- Sary G.A., El-Deepah H.R.A., El-Gizawy N.KH.B.,Mirvat E. Gobarah, Tawfik M.M. and 
Howida, H. Khedr 2014. Impact of Organic Manures and Foliar Spraying with Micronutrients 
on Growth,Yield and Yield Components of Barley Grown in Newly Reclaimed Sandy Soil. 
American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 14 (11): 1130-1140. 

http://www.idosi.org/aejaes/jaes14%2811%2914/1.pdf 

23- H.M.A. Elian, G.A.Sary, A. Roshdy, N. Kh. El-Gizawy, M.R. Moshtohry and S.D.M. 

Eid 8141. Effect of Weed Control and N, K Fertilizers on Productivity of Onion (Allium 
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24- Maher H. Khalil, Nasser K. El-Gizawy, and Mohamed M. Ghanem 2016. The impacts 
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25- Amany K. El-Habbak, Hassan R. El-Deepah, Mohamed I. Salwau and Nasser Kh. El-

Gizawy 2019. Effect of Organic, Inorganic and Nano Fertilizers on Agronomic Traits of 

Maize. Annals of Agric. Sci., Moshtohor Vol. 57 (1) (2019), 1 – 10. 
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Sci., Moshtohor Vol. 57 (1) (2019), 21 – 30 

 :ابحاث باللغة العربية

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

دور البوابة "  الاالث لجاملة بن  سويف لم تمر الدول ا .  قصة نجاح  :البوابة اإللكترونية لجامعة بنها. ( 9102)

 9102-2-90 "الللم  وخدمة المجتم  والبيئة اإللكترونية بالجاملات ة  النهوض بالبحث

مقارنةة  نةةلت امةة     دراسةة  (  9102)عصاصااةغ غااازي و غااان غ محمااد محماادي و الجياازاوي غ ناصاار خماايس  -2
محؤيابجاالمبمتؤبجاالعبملاؤها"المؤتمم االلممؤااال لالممبمتؤبجاتعبملؤهات  ؤبا. ام  اونى وام شاركيو اإلمك رونى 

ا.2102فمت ا  اا22-22"اافاااللفاهاالثبلثه

 ةةيرلر امنوانةةال اإلمك رونلةة  (اا2102)عصاصااةغ غااازي و الجياازاوي غ ناصاار خماايس وغااان غ محمااد محماادي  -3
المؤتمم االلممؤااال لالممبمتؤبجاتعبملؤها.اوامنشر امدومي ع ي  ر لة  اام ة  نن ةا اةي ام اةنللال ام امملة 

 .2102ت ا  فما22-22"اامحيابجاالمبمتبجاالعبملاهافاااللفاهاالثبلثه"ت  با

http://www.idosi.org/aejaes/jaes14%2811%2914/1.pdf
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فاعليةة  . (8149) أبو العينيم، هشام محمد  و خليل، ماهر حسب النبي و الجيزاوي، ناصدر خمديس بركدات -2

في منةع االنتحةال وتحسةين جةودة مخرجةات البحةث العلمةي لةدد اةالب الدراسةات   iThenticateبرنامج 

"ااالمي اسا القابياجاتعبملهات  بلمتمم االي لااال لالم بزام ماهاقي اجااعضبءاهائهااا.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

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

لدد أعضاء هيئة التدريس ومعةاونيهم  واألكاديمية  مصري في تطوير القدرات البحثيةدور بنك المعرفة الل

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

ا بتصني  التنايمز تاثير النشر العلمي الدولي على تصنني  اامعنة بن ن(. 9102) يس بركات الجيزاويغ ناصر خم -2
جاملاة . ينااير 92-99الم تمر الدول  لتووير التللي  اللال  ة  ضاور المتغيارات والملاايير اللالمياة  .موضوعاتلل

 .بنها

 :المنشورة الكتب-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. 

 :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 الحافظ السيدماهر عبد  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
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 سبتمبر ماجستير يخمحمد فاضل طلبة الش 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 

الوراريدة المبشدرة  تقيديم بعدن التراكيدب 8141

للكتان تحد  ظدروف االراضدي الرمليدة 

 .بمحافظة االسماعلية

سبتمبر  دكتوراة هشام محمد عليان 9

8142 

طدددرق مكافحدددة الحشدددائش فدددي البصدددل  8149

تحدددد  بعددددن معددددامالت التسددددميد فددددي 

 االراضي الجديدة

سبتمبر  ماجستير هيثم سيد عبد الباسط 2

8141 

ية باالجهددداد تدددارير انتاجيدددة الدددذرة الشدددام --

المددددائي تحدددد  مسددددتويات مختلفددددة مددددم 

 السماد االروتي والبوتاسي

سبتمبر  ماجستير عائشة محمد حالوة 7

8141 

تدددددددارير طدددددددرق الزراعدددددددة والتسدددددددميد  --

النتروجيني على انتاجيو بعن اصدناف 

 القم 

سبتمبر  دكتوراة هويدا حسم احمد خضر 41

8141 

اسددددددتجابة نباتددددددات الشددددددعير للتسددددددميد  8141

ضددددوي والمغددددذيات الصددددغرى فددددي الع

 االراضي الرملية

سبتمبر  دكتوراة رمضان مهدي خليل طه 44

8141 

تارير بعن معامالت الدري علدى القيمدة  8141

الغذائيددة والصددفات التكنولوجيددة لددبعن 

 اصناف تم  الخبز

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

هيدددروجيل الفددائل المتصدداي لتقليددل وال

كميدددة الدددري تحددد  ظدددروف االراضدددي 

 الرملية

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

واسمدة النانو على الصفات المحصدولية 

 للذرة الشامية

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

والنانومترية على اداء النمدو ومحصدول 

 حبوب الذرة الشامية

 

  :الجمعيات العلمية -3-6
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مدير تحرير المجلة العربية لبحوث التدريب والتطدوير، تصددر عدم مركدز تنميدة تددرات  -4

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

 (مستمر – 8141مارس )ت العلوم الزراعية بمشتهر تحرير مجلة جوليامدير -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 الاامعة النوعية الماالس واللاان -3-7

 (مستمر – 9102مارس )عضو مجلس الدراسات اللليا والبحوث جاملة بنها  -

 (مستمر – 9102مارس )عضو مجلس اللالقات الللمية والافاةية جاملة بنها  -

 (مستمر – 9102مارس )رئيس لجنة الدراسات اللليا والبحوث بكلية الزراعة  -

 (مستمر – 9102مارس )س لجنة اللالقات الللمية والافاةية بكلية الزراعة رئي -

 (مستمر – 9102مارس ) رئيس لجنة المكتبة بكلية الزراعة  -

 (مستمر – 9102مارس )عضو مجلس كلية الزراعة جاملة بنها  -

 (مستمر – 9102)عضو اللجنة اللليا للتصنيف الدول  بالجاملة  -

 (مستمر – 9110) عضو مجلس قس  المحاصيل -

 (9112 – 9112)  عضو لجنة المكتبة -

 (9102 – 9109)عضو مجلس الكلية  -

 (9102-9102)عضو لجنة الملامل والمختبرات  -

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

 :العربية مصرجمهورية -4-1
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 :المناصب االدارية واالشرافية -

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

 (8141مارس )واالعتماد 

عتماد كلية الزراعة مم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد منسل الزيارة الميدانية إل -

 (8141ديسمبر  2-44)

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

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

عضو الجهار اإلداري ومنسل مشروع التطوير المستمر والت هيل ل عتماد   -

CIQAP  (8148مارس  – 8141مارس )بكلية الزراعة 

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

8141 

 :مؤسسات التعليم العالي جودةعمال اإلستشارية في مجال األ -

 مستشار لوحدة ضمان الجودة واإلعتماد بكلية الحقوق جامعة بنها -4

 مستشار لوحدة ضمان الجودة واإلعتماد بكلية اآلداب جامعة بنها -8

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

 :اد مؤسسات التعليم العاليدورات تدريبية في اعتم -

 :مصر - دورات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 مكان االنعقاد الفترة اسم الدورة

 الي من

 جامعة بنها 9/9/2229 7/9/2229 مفاهيم ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي

 جامعة بنها 15/9/2229 14/9/2229 الدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم العالي

 جامعة بنها 12/11/2229 7/11/2229 التقويم الذاتي المؤسسي للمؤسسات التعليم العالي

 جامعة بنها 11/11/2229 14/11/2229 المراجعة الخارجية والمحاكاة لمؤسسات التعليم العالي
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الدورة التنشيطية المكثفة للمراجعة الخارجية 

 لمؤسسات التعليم العالي

 جامعة بنها 2212/   4/ 22 2212/ 4/ 16

 

 :مؤسسات التعليم العالي مشاريع تطوير -

 2211 – 2221في 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

 .نامج انتاج المحاصيل للدراسات العليامنسل بر -2

 .عضو لجنة التدريب في وحدة ضمان الجودة -1

 .عضو فريل الدراسة الذاتية للكلية -5

 .مراجع داخلي لبرامج الكلية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا -1

  .مشرف ومصصم الموتع االلكتروني للكلية ووحدة ضمان الجودة -9

 ليةمنسل األدارة اإللكترونية بالك -2

-81للزيددددددارة الميدانيددددددة للتطددددددوير بالمشدددددداركة بالكليددددددة  Facilitatorميسددددددر   -7

82/48/8117. 

 

 

 :دورات بوحدة ضمان الجودة بالكلية* 

ورش / مكان التدريب 

 العمل

ورش / موضوع التدريب  مدة التدريب

 العمل

 المشاركة

 مدرب متدرب إلى من

 جامعة بنها-كلية الزراعة
المراجعة الداخلية لمؤسسات  25/6/2229 24/6/2229

 التعليم العالي
√  

 

  ورش العمل من خالل وحدة ضمان الجودة بالكلية* 

ورش / مكان التدريب 

 العمل

ورش / موضوع التدريب  مدة التدريب

 العمل

 المشاركة

 مدرب متدرب إلى من

 11/11/2226 11/11/2226 جامعة بنها-كلية الزراعة
ية صياغة رسالة الكلية والرؤ

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

  √ تحديد نقاا القوة والضعف بالكلية 29/11/2226 29/11/2226 جامعة بنها-كلية الزراعة

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

 √  وضع االستراتيجية 1/3/2227 1/3/2227 جامعة بنها-كلية الزراعة

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

  √ المقيم الخارجى –تقييم الطالب  23/4/2221 23/4/2221 جامعة بنها-كلية الزراعة

 32/4/2221 32/4/2221 جامعة بنها-كلية الزراعة
مفهوم الجودة  –المعايير األكاديمية 

 اسات العليافى الدر
√  

 16/6/2221 16/6/2221 جامعة بنها-كلية الزراعة
توصيف برامج مرحلة 

 (1)البكالوريوس 
√  

 23/6/2221 23/6/2221 جامعة بنها-كلية الزراعة
توصيف برامج مرحلة 

 (2)البكالوريوس 
√  

  √ (1)توصيف برامج الدراسات العليا  21/7/2221 21/7/2221 جامعة بنها-كلية الزراعة

  √ (2)توصيف برامج الدراسات العليا  17/9/2221 17/9/2221 جامعة بنها-كلية الزراعة

 جامعة بنها -كلية الزراعة
5/4/2229 5/4/2229 

الغايات واالهداف االستراتيجية 

 للكلية

√ 
 

  √ تقرير برنامج الدراسات العليا 22/1/2229 22/1/2229 جامعة بنها -كلية الزراعة

 2212الى  2212في الفترة من  CIQAPلتطوير المستمر والتاهيل لالعتماد بالكلية مشروع ا -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 

   دة بجامعة بنهاعضوية وحدات  مركز ضمان الجو

 وحدة التدريب والتوعية والبحوث والدراسات واإلستبيانات -4

 وحدة متابعة تطوير البرامج التعليمية والمعايير األكاديمية  -8

 وحدة تواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية والمشاركة المجتمعية ومتابعة الخريجيم -2
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 ودة بالكليات ودراسة مردود التدريبمنسل لجنة حصر بيانات الوضع الراهم لوحدات الج -1

 :المملكة العربية السعودية -4-2

 :المناصب االدارية واالشرافية -

  مستشار التووير والجودة بلمادة التووير والجودة جاملة نجراد المملكة اللربية السلودية

 (9102يونية  – 9102أغسوس )

  (اسناد –صيدلة  –وب ) مشرف على وحدات الجودة بالكليات الصحية 

 

 التطوير وعمادة (السعودية العربية المملكه) االكاديمي واإلعتماد للتقويم الوانية الهيئة دورات 

 نجران جامعة والجودة

 

 الدورة اسم

 الفترة

 الي من االنعقاد مكان

معايير الجودة في العملية التعليمية وفق النظام 

 جامعة نجران 11/9/2213 17/9/2213 العربية السعودية الواني للمملكة

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

الهيئة الوانية للتقويم 

 واالعتماد االكاديمي

 جامعة نجران 21/12/2213 27/12/2213 اعداد تقرير الدراسة الذاتية برامجي

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

يم الهيئة الوانية للتقو

 واالعتماد االكاديمي

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

الهيئة الوانية للتقويم 

 واالعتماد االكاديمي

 

 السعودية العربية بالممكلة العالي التعليم مؤسسات تطوير مشاريع: 

  جامعة نجران -عضو مشروع التقويم التطويري  -4
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 ممنسل لجنة محورالتعليم والتعل 

 عضو فريق عمل مشروع الخطة االستراتيجية للبحث العلمي جامعة نجران -8
 يذياسات البحث العلمي واليات التنفعضولجنة س

 

 بلايكا -بروكسل  -4-3

ةبراير  92 – 92المشاركة ة  ورشة عمل ضماد جودة م سسات التللي  اللال  وتووير البحوث واالبتكار 

 European association of institutions in للاي  اللاال  الرابواة االوربياة لم سساات الت. 9102

higher education (EURASHE) 

 :المملكة االردنية ال اشمية -4-4

 االردد-عمااد  ( 9102تللاي  )المشاركة بالملرض والم تمر الدول  للتللي  اللال  لمنوفة الشارق االوساو 

 9102نوةمبر  2-9ة  الفترة مد 

hibition & Conference for Higher Education for The Middle East (Taleem The International Ex

2015 ) 

 :االمارات العربية المتحدة -4-5

الليد االمارات . وسو واةريفيا اس لفيادات التللي  ة  الشرق األ المشاركة بالملرض وم تمر شركة كيو

 اللربية المتحدة

ional leaders in education conference and exhibitionle east and Africa professQS midd th6 

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

 :الواليات المتحدة األمريكية -4-6

ات الاامعات الحكومية، الاامع –" الي بالواليات المتحدة االمريكيةنظام التعليم الع" برنامج الزائر الدولي 

 2116سبتمبر  –اغسطس . الخاصة والاامعات االهلية والمنظمات المدنية في ماال التعليم

 :ICTP مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -5

 :شاء بوابة الكترونية لجامعة بنهامشروع ان -5-1
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 مشروع البوابة االلكترونية لجامعة بنهادارة عضو في الفريل المركزي إل -4

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

 (8141يوليو  -8141يوليو ) مدير المشروع  -2

 :ورش العمل -8

ورش / مكان التدريب 

 العمل

ورش / موضوع التدريب  مدة التدريب

 العمل

 المشاركة

 متدرب مدرب إلى من

  √ يةالتعريف بالبوابة االلكترون 15/12/2229 15/12/2229 قاعة االحتفاالت بالجامعة

  √ التعريف بالبوابة االلكترونية 22/12/2229 22/12/2229 كلية الطب البشري

  √ التعريف بالبوابة االلكترونية 29/12/2229 29/12/2229 كلية التجارة

  √ البريد االلكتروني التعليمي 19/1/2212 19/1/2212 ادارة الجامعة

 

 -:مشروع نظم المعلومات االدارية -5-2

 – 8148يونيو ) بجامعة بنها MISالتنفيذي لمركز ومشروع نظم المعلومات اإلدارية المدير  -

 (8142اغسطس 

- :والتنمية البشرية مجال التدريباالنشطة في  -6

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

 .8141لي ا 8112في الفترة مم  NCFLD الشرق االوسط وشمال افريقيا 

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

 وحتى االن 8141مم  NCFLDالتدريس والقيادات فرع الشرق االوسط وشمال افريقيا 

  FLDC مدرب بمركز تنمية تدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها -2
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تنميددة المهددارات بعمددادة التطددوير والجددودة جامعددة  للتنيمددة البشددرية بوحدددة محتددرف مدددرب -1

  .المملكة العربية السعودية – نجران

 

 

 

 

 التي شارك بها  دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات: 

 
 :كمتدربالمشاركة : اوال

 مكان االنعقاد الفترة البرنامج االسم م

 الي من

 جامعة بنها 21/12/2224 19/12/2224 ارق البحث العلمي 1

 جامعة بنها 21/12/2224 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 19/5/2227 تقييم التدريس 5

 جامعة بنها 23/1/2227 21/1/2227 ثالنشر الدولي للبحو 6

 جامعة بنها 24/4/2221 22/4/2221 المشاريع التنافسية 7

 جامعة بنها 7/5/2221 5/5/2221 استخدام التكنولوجيا في التدريس 1

 جامعة بنها 29/5/2221 27/5/2221 التخطيط االستراتيجي 9

 بنها جامعة 17/7/2221 15/7/2221 اعداد المؤتمرات العلمية 12

المستوي  تدريب المدربين 11

 (TOT1) التمهيدي

المركز القومي لتنمية قدرات اعضاء هيئة  31/7/2221 27/7/2221

 التدريس والقيادات

المستوي  تدريب المدربين 11

 (TOT2) التكميلي 

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

 التدريس والقيادات
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19 Working with Literature 

& Citations 

March 

2015 

March 

2015 

DAAD Kairo Akademie,  

22 Competitive Research 

Proposal Writing 

May 2015 May 2015 DAAD Kairo Akademie 

 TOTدورة اعداد المدربيد  21

 لبنك الملرةة المصري

92-2- 

9102 

82-1-

8141 

المجلس  –وحدة المكتبة الرقمية 

 على للجاملاتاال

سبتمبر  9 ادارة مشروعات التووير 22

9102 

سبتمبر  8

8147 

DAAD Kairo Akademie, 

 

 :وخبير تنمية بشرية كمدربالمشاركة : ثانيا

 :الحقائب التدريبية -

 الفئة المستهدفة البرنامج التدريبي م

 االب اداريين هيئة تدريس

   √ التخطيط اإلستراتيجي 1

  √ √ الجامعية جودة المؤسسات 2

   √ استخدام التكنولوجيا في التدريس 3

   √ معايير الجودة بالتدريس 4

   √ تقييم التدريس 5

 √  √ الساعات المعتمدة 6

 √ √ √ اإلتصال الفعال 7

   √ العرض الفعال 1

 √ √ √ إدارة الوقت واإلجتماعات 9

   √ نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب 12

   √ ؤتمرات العلميةإعداد الم 11
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   √ أخالقيات البحث العلمي 12

   √ كتابة المشروعات التنافسية 13

   √  ISIالنشر الدولي  بمجالت  14

 √  √ النشر العلمي 15

 √  √ ارق البحث العلمي 16

  √ √ مهارات التعامل مع ضغوا العمل 17

 √   مهارات كتابة السيرة الذاتية 11

 √   المقابلة الشخصية مهارات اجتياز 19

 √ √ √ إعداد المدربين 22

   √ إدارة المواقع االلكترونية العضاء هيئة التدريس 21

   √ تسويق مخرجات البحث العلمي 22

  √ √ بنك المعرفة المصري 23

  √ √ حقوق الملكلية الفكرية واالنتحال العلمي 24

 √ √ √ التصنيف الدولي للجامعات 25

 √ √ √ طوير مؤسسات التعليم العاليجودة وت 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   :تحليل اإلحصائى للبياناتال 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 √ 
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 :جتماعيةواإل هليةالجمعيات األ- 1

 .عضو عامل بنقابة المهم الزراعية-4

 الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل -8

 :نشطة االخرياأل - 9

 8145 - 8141 أميم مجلس تسم المحاصيل -4

 .8141-8111 مشرف علي سمينار الدراسات العليا بقسم المحاصيل -8

 .8145 - 8141 خطة البحثية لقسم المحاصيلالمشاركة في وضع ال -2

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

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

 معة بنهاالزراعة جا كليةب المشاركة في إعداد لوائ  البرامج المميزة باللغة االنجليزية -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 – 8117مدير تحرير البوابة االلكترونية لكلية الزراعة  -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

 

ahoo.comhaenein@y 

 

المدددددددددير التنفيددددددددذي  غاري محمد راتب عصاصة     / د.أ 3

للمعلومات ومستشار 

رئددديس جامعدددة بنهدددا 

لتكنولوجيدددددددددددددددددددددددددا 

 المعلومات

 

dr.ghazyassassa@feng.bu.edu.eg 

 

س مستشددددددددار رئددددددددي ماهر حسب النبي خليل               / د.أ 4

جامعدددة بنهدددا للبحدددث 

maher.khalil@fagr.bu.edu.eg 

 

mailto:alishams@consultant.com
mailto:alishams@bu.edu.eg
mailto:haenein@yahoo.com
mailto:dr.ghazyassassa@feng.bu.edu.eg
mailto:maher.khalil@fagr.bu.edu.eg
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 العلمي

 

عميددد كليددة الزراعددة  محمود مغربي عراتي                       / د.أ 5

 جامعة بنها

 

.bu.edu.egmahmoud.iraqi@fagr  

 

مدددير مركددز ضددمان  سعد محمود سعد/ د.أ 6

 الجودة بجامعة بنها

aadms44@yahoo.com 

 

 

mailto:mahmoud.iraqi@fagr.bu.edu.eg
mailto:aadms44@yahoo.com

