
                                                

                        

                         

                        
 

 سويف  بنيجامعة 
 الغذائيكلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع 

 
   

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 / محمود محمد محمود سليمان   .د.االسم : أ

 

الغذائي  البيئية والحيوية والتصنيع  كلية الزراعة    :عنوان العمــل  
   سويف   بنيجامعة    –

       solimanapp@gmail.com البريد االليكتروني:
                         soliman.univ@gmail.com 

 
  (00202) 01096000638 – (00202) 01003889226موبايل:   

 (0020822246304(         فـاكس : )0020822246304تليفون :  )
 (00202) 37716566 –( 00202) 33834902   تليفون منزل :

 

 
 

 

 

 

mailto:solimanapp@gmail.com
mailto:soliman.univ@gmail.com


                                             

 

2 

 

 

 

 

 

                                                    
 

==================================================== 
                                                                                 البيانات الشخصية

 سليمان محمود محمد محمود 0د0أ              :            االســــــم
 م1960/  12/  29              :     تاريخ الميــالد 

 ويعول  متزوج                    :  الحالة االجتماعية
 مصـري                     :         الجنسيـــــة

 مسـلم                    :          الديانـــــة 
جامعة بني  –والحيوية والتصنيع الغذائي  : عميد كلية الزراعة البيئية  الوظيفة الحاليـة

                وقاية النباتبقسم أستاذ سويف و 
 وقاية النبات               :     العــام  المجال

 مبيدات اآلفات       :   الدقيق مجال التخصص
 وقاية النبات              :           القســـــم

  بني سويف )شرق( –البيئية والحيوية والتصنيع الغذائي اعة كلية الزر       :  عنوان العمــل
 - soliman.univ@gmail.com solimanapp@gmail.com: البريد االليكتروني

 

 (00202) 01096000638 -  (002) 1003889226موبايل:     
 (00202)    37716566 –( 00202) 33834902تليفون منزل : 

 

 ثانيا: المؤهلات العلمية وجهة الحصول عليها:

كلية  –قسم الحشرات االقتصادية والمبيدات  –دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية  -1
  م 2001جامعة القاهرة  –الزراعة 

   –كلية الزراعة  –م الحشرات االقتصادية والمبيدات قس –ماجستير في العلوم الزراعية  -2
 م 1994جامعة القاهرة   

قسم وقاية  -علوم زراعية )شعبة مبيدات( في ال (بكالوريوس)درجة اإلجازة العالية  -3
 م1984 -األزهر  جامعة –كلية الزراعة  -النبات 
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 التدرج الوظيفي   -*

 8/12/1988المركز القومي للبحوث اعتبارا من مساعد باحث بقسم آفات ووقاية النبات ب -*
 م1995/ 2/8وحتى 

م 3/8/1995باحث مساعد بقسم آفات ووقاية النبات بالمركز القومي للبحوث اعتبارًا من  -*
 م10/2001/ 30وحتى 

م وحتى 2001/ 31/10باحث بقسم آفات ووقاية النبات بالمركز القومي للبحوث اعتبارا  -*
 م 15/9/2006

م 16/9/2006كلية الزراعة جامعة جنوب الوادي اعتبارا من  –س بقسم وقاية النبات مدر  -*
  م 2007/ 24/6وحتى 

 جامعة جنوب الوادي اعتبارا من بقسم وقاية النبات كلية الزراعة  ساعدأستاذ م-*
 م 29/7/2012وحتى  م 25/6/2007

اتذة واألساتذة المساعدين في الترقية لدرجة أستاذ بقرار من اللجنة العلمية لترقية األس -*
 م 18/5/2012

م 6/2012/ 25 فيالتقدم للتعيين لدرجة أستاذ بمجلس جامعة جنوب الوادي  -*

 م  2012/  7/  30 فيإلى المجلس التالي المنعقد )للدراسة( وارجي التعيين 

بقسم وقاية )وليس الحصول على اللقب العلمي(  أستاذالتعيين على درجة  -*

 م 23/1/2016م وحتى 30/7/2012تبارا من النبات اع

جامعة  –كلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائي  –وقاية النبات بقسم أستاذ  -*
 م وحتى تاريخه2016/ 1/ 24اعتبارا من بني سويف 

التعليم  جامعة بني سويف لشئون –وكيل كلية الزراعة البيئية والحيوية التصنيع الغذائي  -*

 م1/8/2016حتى م 13/3/2016اعتبارا من ب والطال
اعتبارا من جامعة بني سويف  –عميد كلية الزراعة البيئية والحيوية التصنيع الغذائي  -*

 وحتى تاريخهم 2/8/2016

 الوظائف الإدارية  -*

 م 2011/  3/  7م حتى 2008/ 6/ 13اعتبارا من رئيس قسم وقاية النبات  -*
 م 23/1/2016م حتى 2011/  3/  8العليا والبحوث اعتبارا من وكيل الكلية للدراسات  -*
 م 7/10/2014م وحتى 2012/ 8/10م المفتوح بالجامعة اعتبارا من مدير مركز التعلي -*
 م 2014/ م  2013 مجلس تأديب الطالب األعلى بجامعة جنوب الواديعضو -*
م وحتى 1/4/2015ر مناعتباجامعة جنوب الوادي عميد كلية الزراعة قائم بأعمال  -*

 م 20/10/2015
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التعليم  جامعة بني سويف لشئون –وكيل كلية الزراعة البيئية والحيوية التصنيع الغذائي  -*

 م 1/8/2016حتى  م 13/3/2016اعتبارا من والطالب 

جامعة بني سويف  –عميد كلية الزراعة البيئية والحيوية التصنيع الغذائي قائم بأعمال  -*

 م 5/9/2016وحتى م 2/8/2016 اعتبارا من
جامعة بني سويف بعد صدور قرار  –عميد كلية الزراعة البيئية والحيوية التصنيع الغذائي -**

 وحتى تاريخه م6/9/2016 اعتبارا منالسيد / رئيس الجمهورية 

 المهمات العلمية -*

البحر  في معهد حوضفى مجال وقاية النبات التدريبية  مهمة علمية لحضور الدورة -1
األبيض المتوسط للزراعة في مدينة فالينزانو )بارى( في ايطاليا في الفترة من 

عن "حماية أشجار محاصيل فاكهة حوض البحر  م31/7/1995م إلى 3/10/1994
  األبيض المتوسط" 

مهمة علمية ما بعد الدكتوراه لمدة ثالثة أشهر في جامعة بارى في مدينة )بارى( في  -2
عن "استخدام عناصر المكافحة  م2009/ 9/5م إلى 10/2/2009فترة من ايطاليا في ال

  الحيوية في مكافحة اآلفات الحشرية في حوض البحر األبيض المتوسط" 
تنظيم ورشة العمل في مجال وقاية النبات لدول حوض البحر األبيض المتوسط في نفس  -3

دي في مصر وجامعة بارى وقت توقيع بروتوكول التعاون العلمي بين جامعة جنوب الوا
 م2009مايو  9 – 6في ايطاليا وذلك في رحاب جامعة بارى بايطاليا في الفترة من 

      بمناسبة العام العلمي المصري االيطالي
 

 : آخر المشاركات في أعمال جودة التعليم -*

ة جنوب جامع –ية الزراعة لتشكيل اللجان المنبثقة من وحدة ضمان الجودة بك فيالمشاركة   
 :التاليعلى النحو م 1/2015/ 23م حتى 2/2015/  15في الفترة من  الوادي

  العلميرئيس لجنة الدراسات العليا والبحث  -*
  الذاتيرئيس لجنة المراجعة الداخلية والتقويم  -*
 التعليمية مشروع دعم وتطوير الفاعلية  إعداد فيمنسق آليات ضبط الجودة والمتابعة  -*

 تراخيص 

النظائر المشعة في األغراض البحثية من  محاصل على ترخيص مزاولة العمل باستخدا -*
وزارة الصحة المصرية بناءا على السماح بعد التدريب في مركز الشرق األوسط االقليمى 

 للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة
نوب في مجال العمل كاستشاري بترخيص من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس جامعة ج -*

مكافحة اآلفات الزراعية والمنزلية والنمل األبيض وتحليل وتقدير متبقيات المبيدات 
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 ومكافحة الحشائش وتحليل وتقدير متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والمواد
 م1/2010/ 11بتاريخ  46الغذائية وعناصر البيئة بالقرار رقم 

للمنظمة الدولية لتنمية التعاون الزراعي والممول التابع  (ACDVOCA)مدرب بالمشرع  -*
 م بقنا وأسوان 2012/  2009من هيئة المعونة األمريكية للفترة من 

 مدرب اساسى بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة جنوب الوادي    -*
 الجوائز 

 م2012م حاصل على جائزة النشر العلمي من جامعة جنوب الوادي لعا -*
 م2013حاصل على جائزة النشر العلمي من جامعة جنوب الوادي لعام  -*
 م2015حاصل على جائزة النشر العلمي من جامعة جنوب الوادي لعام  -*
حاصل على جائزة المرحوم األستاذ الدكتور/عرفات كامل العلمية في مجال وقاية النبات  -*

ضمن الجائزة المخصصة  م2013 -2012ام من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لع
        إسماعيل إيهابالدكتور /  المرحوم األستاذمن وقف 

 :التالية الدورات التدريبيةحضور 

م 9/3/1989م حتى 26/2/1989آفات المحاصيل الحقلية وطرق مكافحتها في الفترة من  
 المركز القومي للبحوث . –بمركز التدريب 

م حتى 5/3/1989امة في المجاالت المحلية في الفترة من نظم الوقاية والصحة الع 
 المركز القومي للبحوث  –م بمركز التدريب 16/3/1989

م 7/1/1998م حتى 22/12/1997في الفترة من  Windowsمقدمة في الحاسبات  
 المركز القومي للبحوث  –بمركز التدريب 

م 23/12/1998حتى  28/11/1998في الفترة من  Excelدورة في مجال الحاسب اآللي  
 المركز القومي للبحوث. –مركز التدريب 

استخدام النظائر المشعة في تقدير المتبقيات من األسمدة والمبيدات في الفترة من  
مركز الشرق األوسط االقليمى للنظائر المشعة للدول  -م 18/5/2000م حتى 6/5/2000

 العربية بالقاهرة
ات النظائر المشعة والوقاية من اإلشعاع واألمان البرنامج التدريبي في مجال "تطبيق 

م مركز الشرق األوسط االقليمى 16/3/2006م وحتى 11/2/2006االشعاعى" الفترة من 
 للنظائر المشعة للدول العربية بالقاهرة

 م.1/6/1989حتى م 21/5/1989التحليل الكروماتوجرافي واستخدام الرقائق في الفترة من 
المعادن الثقيلة واألمنيات في األغذية واألعالف في  –" المبيدات كشف وتقدير الملوثات  

 المركز القومي للبحوث. –م بمركز التدريب 17/1/1991م حتى 6/1/1991الفترة من 
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استخدام النظائر المشعة في تقدير المتبقيات من األسمدة والمبيدات في الفترة من  
 مصر. –الدقي  –نظائر المشعة م  بالمركز اإلقليمي لل18/5/2000م حتى 6/5/2000

البرنامج التدريبي في مجال " استخدام التقنيات النووية في دراسات وبحوث البيئة" الفترة  
م مركز الشرق األوسط االقليمى للنظائر المشعة 7/4/2006م وحتى 25/3/2006من 

 للدول العربية بالقاهرة

 واديفي مركز تنمية القدرات بجامعة جنوب ال ICTPCدورة الـ 

من المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة  TOTالدورة التمهيدية إلعداد المدربين الـ 
 م   2010سبتمبر  29 – 25التدريس والقيادات الفترة من 

 )بجامعة جنوب الوادي(دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  -*

 م 2006/  10/  4 إلى 10/  2الفترة من  فيالتدريس بالتكنولوجيا -1
 م2006/  10/  12 إلى 10/  10الفترة من  فيتوكيد الجودة -2
 م2006/  10/  19إلى  10/  17  الفترة من فيأخالقيات وآداب المهنة -3
 م2006/  11/  6 إلى 11/  4الفترة من  فيالمهارات اإلدارية -4
 م2006/  11/  15 إلى 11/  13الفترة من  فياقتصاديات وتمويل البحوث -5
 م2006/  11/  23 إلى 11/  21الفترة من  في تصميم المقرر والمنهج -6
 م.2006/  11/  28 إلى 11/  26الفترة من  فيتنمية مهارات االتصال الفعال -7

 الآتية:مجالات التدريب في ال

 بالمركز القومي للبحوث الوحدة ذات الطابع الخاص لقسم آفات ووقايةنشاط المشاركة في  
 ناخرات األخشاب ومكافحة هذه الحشراتبالمصاب ثاث قيام بفحص عينات من األ بال

 صاحب المشكلة لصالح 

 لطالب الخدمة بمكافحة الحشرات المنزلية والقوارض القيام من خالل الوحدة  

المشاركة بالتدريس في البرنامج القومي التدريبي لتأهيل شباب الخريجين بالتعاون مع  
 تاج الحربي مجال" إنتاج وتربية دودة القز" في الفترة وزارة الدفاع واإلن

 م2005/ 15/3إلى  2004/ 11/12من    
المشاركة في دورات التوعية للمرأة الريفية بمحافظة سوهاج من خالل المشروع االيطالي  

 م2006 – 2004لتنمية المجتمع بسوهاج خالل الفترة من 

لقاء محاضرات عن االستخدام اآلمن  المشاركة في تدريب عمال رش وتجار المبيدات  وا 
للمبيدات وكيفية التخلص من المبيدات المنتهية الصالحية من خالل هيئة كير الدولية 

 م2006)مكتب الفيوم( خالل عام 
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ن بمدرية الزراعة بقنا من خالل الدورة يالزراعي ينتدريب المشرفتنفيذ الدورة التدريبية ل 
في كلية الزراعة تحت  م2006ديسمبر  21 – 18من التدريبية التي عقدت في الفترة 

شراف هيئة كير   رعاية وا 
تدريب المهندسين الزراعيين والعمال الفنيين لشركة طيبة الند الزراعية عن طرق خلط   

المبيدات وأساليب المكافحة المتكاملة والطرق اآلمنة للتخلص من متبقيات المبيدات 
كيفية التخلص من العبوات الفارغة وطرق رش وطرق تداول ونقل وتخزين المبيدات و 

  0وتعفير المبيدات وكيفية استخدام وصيانة آالت الرش المختلفة

تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "إدارة الموارد الطبيعية " للمهندسين الزراعيين من إدارة ارمنت  
من خالل واسنا ومديرية الزراعة بقنا وذلك بالتعاون مع هيئة كير الدولية مكتب قنا 

ية الزراعة بقنا في الفترة من مشروع دعم الشبكات الزراعية في مصر )سان( في كل
 م  2008/ 2/ 21م وحتى  2008/ 11/2

 ثانياً: الأنشطة التعليمية 

 تدريس المقررات الدراسية الآتية: -*

 ي جامعة جنوب الواد -مقرر مكافحة اآلفات لطلبة الفرقة الرابعة بكلية الزراعة بقنا -1
 كلية علوم بقنا –مقرر سمية المبيدات ومكافحة الحشرات للفرقة الرابعة )حشرات(  -2
 كلية العلوم  -)حشرات( مقرر سمية المبيدات لتمهيدي الماجستير بقسم الحيوان  -3
 كلية العلوم -)شعبة حشرات( مقرر خاص لطلبة تمهيدي الماجستير بقسم الحيوان  -4
 لية المتخصصة للطالب المقيدين لدرجة الماجستير بالقسم تدريس المقررات التكمي -5
  الماجستير والدكتوراه بالقسم     لدرجتيتدريس المقررات للطالب المسجلين  -6

 ثالثا: الأنشطة الطلابية

  رئيس لجنة االنتخاباا  التتياار رئايس ونائاي رئايس اتحااا جاالب الجامعاة ورنساا  لجاان

 م 2013/  2012األنشطة للعام الجامعي 

  م2012/2013بالكلية للعام الجامعي  الجوالة والرحال  مستشار لجنة 

 طالبية من فرق الكلية المختلفة لتادار  مشااكلهم العلمياة واالجتماعياة المجموعا  ائد للر

 ومحاولة إيجاا الحلول المناسبة لها. 

  م 2009/2010بالكلية للعام الجامعي  مستشار اللجنة الفنية. 

 م2010/2011بالكلية للعام الجامعي  نة العلمية والتكنولوجية مستشار اللج 

  رئاايس لجنااة انتخاااب األمااين واألمااين المساااعد التحاااا جااالب كليااة الزراعااة للعااام الجااامعي

 م  2010/2011
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  رئاااايس لجنااااة تاياااايم الطالااااي والطالبااااة المياليااااة علااااى مسااااتو  الكليااااة للعااااام الجااااامعي

  م2008/2009

 م2007 – 2006الب البكالوريوس بكلية الزراعة للعام الجامعي رائد الرحلة العلمية لط 
  رائد الفوج السادس للطالب المشاركين في المعسكرات الصيفية لمعهد إعداد القادة في

 م 2008 – 2007بورسعيد للعام الجامعي 

  رائد الفوج السابع للطالب المشاركين في المعسكرات الصيفية لمعهد إعداد القادة في
 م 2011 – 2010للعام الجامعي الفيوم 

  م 2010/ 2009الكلية للعام الجامعي برئيس لجنة تاييم الطالي والطالبة الميالية 

 م2009/  2008و  2008/ 2007فرقة الرابعة للعام الجامعي رئيس كنترول ال 
 م2011/  2010و  2010/  2009رئيس كنترول الفرقة الثالثة للعام الجامعي  -
 م2011/  2010و  2010/  2009لفرقة الثالثة للعام الجامعي رئيس كنترول ا -
 م2011/2012رئيس كنترول الفرقة الثالثة للعام الجامعي  -
و  2010/2011عوام الجامعية رئيس كنترول التعليم المفتوح لكلية الحقوق قنا عن األ -

 م2011/2012
 م2015/  2014رئيس كنترول الفرقة الثالثة للعام الجامعي  -
 إلشراف على حفال  التخرج والتكريم.والمشاركة في األنشطة المختلفة لرعاية الشباب ا 

 الواايجامعة جنوب  المشاركة المتميزة في مختلف األنشطة الطالبية بكلية الزراعة 

 

 رابعاً  : الرسائل العلمية المشترك في الإشراف عليها

  اصة بالطالبة / رشا خالد زكى الخالمنتهية اإلشراف من الخارج على رسالة الماجستير
بقسم آفات ووقاية النبات بالمركز القومي للبحوث والمسجلة لدرجة المساعد باحث 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة فرع دمنهور  –الماجستير بقسم وقاية النبات 

  شريهان عبد / معيدة الخاصة بالالمنتهية اإلشراف على رسالة الماجستير عضو لجنة
 جنوب الوادي جامعة -علوم كلية ال  -علم الحيوان )شعبة الحشرات( بقسم رفاعي  الكريم

  فاطمة محمد / طالبة الالمنتهية الخاصة بماجستير رسالة الاإلشراف على عضو لجنة
 –كلية الزراعة   -وقاية النبات قسم من الخارج( ب)ماجستير المسجلة لدرجة الحسين 
 المنيا جامعة 

 محمد عبد الوهاب خضري /  طالبالخاصة بال المنتهيةماجستير ة الاإلشراف على رسال
جامعة  –الزراعة  كلية -وقاية النباتبقسم ماجستير )من الخارج( المسجل لدرجة ال

 سوهاج 
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  شريهان عبد الكريم / طالبة لل)المنتهية( الدكتوراه الماجستير و  تيرسالاإلشراف على
 جامعة -علوم كلية ال  -ن )شعبة الحشرات( علم الحيوابقسم  رفاعي المدرس المساعد

 جنوب الوادي

  شعبان حماد محمد /  طالبالخاصة بالماجستير الالتسجيل لدرجة على مشرف رئيسي
 –الزراعة  كلية -وقاية النباتبقسم ماجستير المسجل لدرجة الالمعيد بقسم وقاية النبات و 

 جنوب الواديجامعة 

  علياء ابو الحسن /  ةطالبالخاصة بالماجستير الالتسجيل لدرجة على مشرف رئيسي
جامعة  –الزراعة  كلية -وقاية النباتبقسم ماجستير )من الخارج( لدرجة ال ةلمسجلا

 جنوب الوادي 

  مباركمحمد مروة /  ةطالبالخاصة بالماجستير الالتسجيل لدرجة على مشرف رئيسي 
جامعة  –الزراعة  كلية -اتوقاية النببقسم ماجستير )من الخارج( لدرجة ال ةالمسجلو 

 جنوب الوادي 

  مشرف رئيسي على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب / مصطفى عبد النعيم المسجل
 جامعة جنوب الوادي –لدرجة الدكتوراه بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة 

  مشرف رئيسي على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب / أسامة محمود ربيع المسجل لدرجة
 جامعة جنوب الوادي –الدكتوراه بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة 

 

 الأنشطة المجتمعية فيالمشاركة  -*

صيف عام  2008صيف عام  2007القوافل الزراعية الصيفية عن األعوام: صيف عام  -
 فيم 2013و م 2012و صيف عام م 2011و صيف عام  2010صيف عام  2009

 واألقصر وأسوان  امختلف قرى ومراكز محافظة قن

 المشاركة في المشروعات والأبحاث التطبيقية:

 المشروعات البحثية بالمركز القومي للبحوثالمشاركة في 

  دارة األراضي المستصلحة الفترة من  م.1992-1989تنمية وا 
  م.1992-1989نفاذ وتراكم المبيدات الفترة من 
  م.1994-1993تحسين جودة محصول شيح البابونج الفترة من 
  م.2001-1998تقدير متبقيات المبيدات ونواتج تمثيلها في المواد الغذائية  الفترة من 
  م.2002-2000استكشاف وتقليل متبقيات المبيدات في سلة الغذاء المصري الفترة من 
  م.2004مشروع تنمية القرية الريفية )شروق( بمحافظة الغربية عام 
  م.2006- 2005يين مشروع الزراعة اآلمنة للمزارعين المصر 
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 للمشروع البحثي "تقييم لمستخلصات بعض النباتات البرية المنتشرة في  باحث رئيسي
أجزاء من صحراء مصر واستخدامها كمبيدات طبيعية ضد اآلفات الزراعية والبيطرية برقم 

 م2005وحتى  2002" الفترة من 1/12/6"
 يماوية على آفات النخيل في للمشروع البحثي "تقييم لبعض المبيدات الك باحث رئيسي

 م ممول من وزارة الزراعة المصرية 2008 – 2007منطقة جنوب الوادي للموسم 

 الطبيعية في  عضو الفريق البحثي للمشروع "دور األسمدة العضوية والحيوية والمركبات
 1/35/6تقليل اإلصابات الحشرية التي تصيب بعض محاصيل الخضر االقتصادية برقم 

 م 2005 – 2002الفترة من 

Role of Organic and/or Bio-fertilization and Natural Products in 

Reducing the Insect Infestations That Attack some Economic 

Vegetable Crops 

  عضو الفريق البحثي للمشروع "االتجاهات الحديثة في مقاومة أمراض ما بعد الحصاد
 للحاصالت الزراعية المختلفة

New approaches for controlling post harvest diseases in different 

agriculture crops 

  المقاومة المستحثة واالتجاهات الحديثة في مقاومة أمراض ما قبل وبعد الحصاد 

Induced resistances and new approaches for controlling pre and post 

harvest diseases of economic crops 

 التقنيات الحديثة الستخدام النباتات ومستخلصاتها كمبيدات طبيعية لآلفات 

(Modern technology for the utilization of plant and their extracts as 

biopesticides for pest control) 

 

 المشاريع الخارجية الممولة من خارج المركز القومي للبحوث
  عضو الفريق البحثي للمشروع " استخدام النيماتود في مكافحة آفات محاصيل الخضر

م 2006/ 15/6وحتى  15/6/2004الممول من هيئة المعونة األمريكية في الفترة من 
 0للبحوث  حنان عبد الفتاح سعداوى باحث بالمركز القومي 0دالباحث الرئيسي للمشروع: 

  

(Developing innovative and simple technologies for the mass  

production of bio-pesticides and transfer them to Egyptian farmers 

growing exported vegetables) 

 

  عضو الفريق البحثي للمشروع" دراسة األساليب الحيوية لمكافحة ذبابة الفاكهة بمحافظة
وات والممول من أكاديمية البحث ولمدة ثالث سن 2004الوادي الجديد الفترة من مارس 

 العلمي والتكنولوجيا     
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(Study on biological means for controlling the Mediterranean fruit 

fly, Ceratitis capitata (Wiedemann) in new valley governorate) 

 فاروق عبد القوى عبد الجليل 0د0الباحث الرئيسي للمشروع: أ            

 جامعة أسيوط –أستاذ ورئيس قسم وقاية النبات والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة    

 الجهة المنفذة: قسم اآلفات ووقاية النبات بالمركز القومي للبحوث   

 بدوى عبد الرحيم أبو عوض 0د0أ  الباحث الرئيسي في الجهة المنفذة : 

 الكاروس بالمركز القومي للبحوثأستاذ ا                                            
 :شارك فيها التيالمؤتمرات والندوات العلمية 

 م2004  جامعة القاهرة –المؤتمر الثاني عن "دور الكيمياء الحيوية في البيئة والزراعة-1
 م2004اإلسكندرية  –المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لعلوم السميات -2
القاهرة  –مكافحة البيولوجية لآلفات في الدول العربية المؤتمر العربي األول لتطبيقات ال-3

 م2004بكلية الزراعة جامعة القاهرة 
 م 2005القاهرة بالمؤتمر القومي األول لتطوير منظومة البحث العلمي -4
 –الجمهورية اليمنية  –جامعة تعـز  –المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والموارد الطبيعية -5

 م 2005مدينة تعـز مايو 
 –الجمهورية اليمنية  –جامعة تعـز  –المؤتمر العلمي الرابع للبيئة والموارد الطبيعية  -6

 م2007مدينة تعـز مايو 
القاهرة  –المؤتمر العربي الثاني لتطبيقات المكافحة البيولوجية لآلفات في الدول العربية  -7

 م2008بكلية الزراعة جامعة القاهرة 

 

 "لي األول لتطبيقات التقنية الحيوية في الزراعةالدو المؤتمر فعاليات  -8
م  22/2/2012إلـى  18/2/2012فى الفتـرة مـن  الغردقة  –ذلك في كلية الزراعة مشتهرو      

 بنهاجامعة كلية الزراعة  هتنظم والذي
"First International Conferences on Biotechnology Applications in 

Agriculture" Moshtohor and Hurghada, 18 – 22 February 2012 

وذلـك فـي رحـاب جامعـة  تقييم وتطوير التعليم المفتوح بالجامعـات المصـريةفعاليات مؤتمر  -9
 م 2012نوفمبر  12 -11القاهرة في الفترة من 

 الندوات والمحاضرات: -*

 "فاعلية" نوانالمشاركة في إعداد وتنفيذ فعاليات الندوة العلمية لقسم آفات ووقاية النبات بع-1

المنعقدة بالمركز القومي للبحوث  "المستخلصات النباتية في برامج المكافحة المتكاملة لآلفات
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"دور بعض مستخلصات النباتات البرية م وذلك بإلقاء محاضرة بعنوان 18/4/2005في 
 المنتشرة في أجزاء من الصحراء المصرية في مكافحة أهم اآلفات الزراعية"

 رات ضمن النشاط العلمي لقسم آفات ووقاية النباتإلقاء محاض -*

تقييم لمستخلصات بعض النباتات البرية المنتشرة في بعض أجزاء من صحراء مصر  -
 م2004واستخدامها كمبيدات طبيعية ضد اآلفات الزراعية والبيطرية سبتمبر 

 م2005و بعض المفاهيم حول المبيدات الكيماوية المستخدمة في مكافحة اآلفات يوني -
 

 

 عضوية الجمعيات العلمية الآتية: -*

            الجمعية المصرية لعلم الحشرات-2          الجمعية العربية لوقاية النبات-1
 جمعية المحافظة على الثروات الطبيعية -4           جمعية نظم الزراعة النظيفة-3

 للبحوث يالباحثين بالمركز القومجمعية شباب  -6        الجمعية المصرية لعلم الحيوان-5
  الجمعية المصرية لعلوم السميات -8الجمعية المصرية للمكافحة البيولوجية  -7
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