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  ٣٥٧٢٤٩٦٦، و  ٣٥٧٢٤١٠٧عمل :       التليفون

  ٠١٢٢٧٩٦٣٣٦٤:   محمول - ٣٧٦١١٦٩٧  منزل       
  . مصر - محافظة البحيرة - ١٩٤٢ سبتمبر ٢٢ :    تاريخ الميالد 

  . مصرى :    الجنسية 
  . متزوج وله أوالد :  الحالة االجتماعية 

  . إنتاج الخضر فى الزراعات المكشوفة والمحمية :    التخصص العام 
   . تربية الخضر:  التخصص الدقيق 

  
  :الدرجات العلمية التى حصل عليھا

 بالواليات المتحدة األمريكية فى Cornellدكتوراه الفلسفة فى تربية الخضر من جامعة كورنّل   -١
  . أمراض النبات- الوراثة - الخضر -تربية النبات : مجاالت الدراسة . ١٩٧٠يونيه 

 بالواليـــات المتحـــدة Raleighالماجـــستير فـــى الخـــضر مـــن جامعـــة واليـــة نـــورث كارولينـــا فـــى   -٢
  . أمراض النبات- الوراثة -الخضر : مجاالت الدراسة . ١٩٦٦األمريكية فى يونيه 

بتقـدير ممتـاز مـع مرتبـة الـشرف األولـى ) تخصص خضر ( البكالوريوس فى العلوم الزراعية   -٣
  .١٩٦٢ فى يونيه اإلسكندرية جامعة -من كلية الزراعة 

  
  :التدرج الوظيفى

 1964 إلى سبتمبر ١٩٦٣ من يناير اإلسكندرية جامعة -بفرع الخضر بكلية الزراعة معيد   -١

 جامعـــة القـــاهرة ، وعـــضو بعثـــة علميـــة للحـــصول علـــى -معيـــد بفـــرع الخـــضر بكليـــة الزراعـــة   -٢
 إلـى ديـسمبر ١٩٦٤درجتى الماجستير والدكتوراه من الواليات المتحدة األمريكيـة مـن سـبتمبر 

١٩٧٠.  



  - ٢ -

  ..١٩٧٦ إلى فبراير ١٩٧٠ جامعة القاهرة من ديسمبر -خضر بكلية الزراعة مدرس بفرع ال  -٣
  ..١٩٨١ إلى أبريل ١٩٧٦ جامعة القاهرة من فبراير -أستاذ مساعد بفرع الخضر بكلية الزراعة   -٤
  . إلى اآلن١٩٨١ جامعة القاهرة من أبريل -أستاذ الخضر بكلية الزراعة   -٥
  .٢٠٠٠ إلى يوليو ١٩٩٤ جامعة القاهرة من أغسطس -رئيس قسم الخضر بكلية الزراعة   -٦
  

  :اإلعارات

  ..١٩٧٧ إلى أغسطس ١٩٧٤من سبتمبر ) كلية الزراعة ( إعارة إلى جامعة بغداد   -١
مـن سـبتمبر ) المعهـد الزراعـى الفنـى بأسـكى كلـك( إعارة إلـى مؤسـسة المعاهـد الفنيـة بـالعراق   -٢

  .١٩٧٨. إلى أغسطس ١٩٧٧
 إلـى ١٩٨٤مـن سـبتمبر ) كليـة العلـوم الزراعيـة ( ة اإلمارات العربية المتحـدة إعارة إلى جامع  -٣

  .١٩٩٠أغسطس 
  

  :الخبرة التدريسية

   :١٩٧٠قام بتدريس المواد التالية منذ عام   
  

  المادة  المستوى الدراسى  الجامعات التى ُدّرست بها
  اسيات البساتينأس  مرحلة البكالوريوس  ).إعارة(اإلمارات ) إعارة( بغداد -القاهرة 
  أساسيات إنتاج الخضر  مرحلة البكالوريوس  .القاهرة

 -) إعــارة(اإلمــارات ) إعــارة( بغــداد -القــاهرة 
  ).إعارة(مؤسسة المعاهد الفنية بالعراق 

  إنتاج الخضر  مرحلة البكالوريوس

  إنتاج الطماطم  مرحلة البكالوريوس  .القاهرة
  ر الثانويةإنتاج الخض  مرحلة البكالوريوس  .القاهرة 

  
  .القاهرة

  
  التعليم المفتوح

إنتــاج الخــضر فــى الزراعــات 
  الصحراوية

  إنتاج بذور الخضر  مرحلة البكالوريوس  ).إعارة( بغداد -القاهرة 
  الزراعة المحمية  مرحلة البكالوريوس  ).إعارة(اإلمارات 



  - ٣ -

  أساسيات تربية النبات  مرحلة البكالوريوس  ).إعارة(اإلمارات 
  تربية المحاصيل البستانية  مرحلة البكالوريوس  ).انتداب(عين شمس  -القاهرة 

  الوراثة العامة  مرحلة البكالوريوس  ).إعارة(اإلمارات 
  النبات العام  مرحلة البكالوريوس  ).إعارة(اإلمارات 

  إنتاج خضر متقدم  الدراسات العليا  ).إعارة( بغداد -القاهرة 
  ا الخضرفسيولوجي  الدراسات العليا  .القاهرة 
  متقدم) بطاطس(بطاطا   الدراسات العليا  ).إعارة(بغداد 

 بغــــــداد -) انتــــــداب( عــــــين شــــــمس -القــــــاهرة 
  ).انتداب( القاهرة بالفيوم -) إعارة(

  تربية خضر متقدم  الدراسات العليا

  
  .القاهرة

  
  الدراسات العليا

  تربية الخضر لمقاومة 
  األمراض

  
  .القاهرة

  

  
  الدراسات العليا

بحــث وكتابــة البحــوث طــرق ال
  والرسائل العلمية

تربيـــــــــــــة الخـــــــــــــضر لتحمـــــــــــــل   الدراسات العليا   القاهرة
  الظروف البيئية القاسية

  

  :الخبرة البحثية

بحثا ومقاال علميا منشوًرا فى المجـالت العربيـة ، واألمريكيـة ، واألوربيـة عـن بعـض ) ٨٠(له   -١
أنظــر القائمــة ( ن محاصــيل الخــضر جوانــب اإلنتــاج والتربيــة ، وتقيــيم األصــناف فــى عــدد مــ

  ).المرفقة
بالقـــاهرة (امعـــات القـــاهرة قـــام باإلشـــراف علـــى عديـــد مـــن طـــالب الماجـــستير والـــدكتوراه فـــى ج  -٢

  . وعين شمس ، وبغداد )والفيوم
 - ١٩٨٣سـبتمبر ( ، ثـم رئـيس ) ١٩٨٣ أغـسطس - ١٩٧٩ديـسمبر (عمل كباحـث رئيـسى   -٣

وهـو أحـد األنـشطة البحثيـة التـى  ، Tomato Activityلنـشاط الطمـاطم ) ١٩٨٤أغـسطس 
قــام . أقيمــت ضــمن مــشروع تطــوير الــنظم الزراعيــة بالتعــاون مــع جامعــة كاليفورنيــا األمريكيــة

خالل تلك الفترة بدور أساسى فى تخطيط ، وتنفيذ ، وتقييم العمـل البحثـى فـى مجـاالت تربيـة 
البحـــوث الزراعيـــة ، والمركـــز باحثـــا مـــن مركـــز ) ٣٥(وتقيـــيم أصـــناف الطمـــاطم بالتعـــاون مـــن 
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القــومى للبحــوث وكليــات الزراعــة بجامعــات القــاهرة ، وعــين شــمس ، واإلســكندرية ، واألزهــر، 
  .والمنيا ، وأسيوط ، وفرع زراعة القاهرة بالفيوم

  
  :تقييم البحوث وعضوية لجان امتحانات الماجستير والدكتوراه لطلبة الدراسات العليا

وث التى أجريت فى مجال إنتاج الخضر المكشوفة والمحمية ، قيم عدد كبير من البح  -١
وفسيولوجيا وتربية محاصيل الخضر وقدمت للنشر فى المجالت العلمية المتخصصة التى 

بكل من (، واإلسكندرية ) بكل من الجيزة والفيوم(تصدرها كليات الزراعة فى جامعة القاهرة 
) شبين الكوم( والمنيا ، وأسيوط ، والمنوفية ، وعين شمس ، واألزهر ،) الشاطبى وسابا باشا

، وبغداد ، ) بكل من الزقازيق ومشتهر(، والمنصورة ، والزقازيق ) كفر الشيخ(، وطنطا 
والموصل واإلمارات العربية المتحدة ، والملك سعود ، والجامعة األردنية ، وكذلك المجلة 

صدرها مركز البحوث الزراعية  التى يالمصرية للبساتين ، والمجلة المصرية للبحوث الزراعية
  . والمجلة العربية للتكنولوجيا الحيويةبمصر

بكـل مـن (اشترك فى لجان امتحانات عدد من طلبة الماجستير والدكتوراه فى جامعات القاهرة   -٢
، وأســـيوط، )بكـــل مـــن الـــشاطبى وســـابا باشـــا(، وعـــين شـــمس ، واإلســـكندرية ) الجيـــزة والفيـــوم

 وقنــاة ، وشــبين الكــوم،)بمــشتهر(، والزقــازيق ) كفــر الــشيخ(، وطنطــا ) لكــومشــبين ا(والمنوفيــة 
  . والمنصورة، واألزهر، وبغدادالسويس ، 

  
  :عضوية المجالس واللجان الجامعية والعلمية

  ..٣١/٨/٢٠٠٠ إلى ١/٨/١٩٩٤ جامعة القاهرة من -رئيس مجلس قسم الخضر بكلية الزراعة   -١
 إلـى ٩/١٩٨٣ جامعة القـاهرة مـن -ث الزراعية لكلية الزراعة عضو هيئة تحرير مجلة البحو   -٢

٨/١٩٨٤.   
وأمــين ســر المجلــس  جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة -عــضو مجلــس كليــة العلــوم الزراعيــة   -٣

  .١٩٨٨ إلى ٩/١٩٨٤من 
 جامعـة -اعـى بكليـة العلـوم الزراعيـةر عضو لجنـة المزرعـة ثـم لجنـة محطـة البحـوث والتعلـيم الز   -٤

  ..٨/١٩٩٠ إلى ١٠/١٩٨٤ارات العربية المتحدة من اإلم
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        جامعــــــة اإلمــــــارات العربيــــــة المتحــــــدة مــــــن-رئــــــيس وحــــــدة البحــــــوث بكليــــــة العلــــــوم  الزراعيــــــة   -٥
  ..٨/١٩٩٠ إلى ١٠/١٩٨٤

 جامعة اإلمـارات العربيـة المتحـدة -عضو لجنة تطوير البرامج الدراسية بكلية العلوم الزراعية   -٦
  .٨/١٩٨٨ إلى ٣/١٩٨٧من 

  .٨/١٩٩٠ إلى ٥/١٩٨٧عضو هيئة تحرير مجلة اإلمارات للعلوم الزراعية من   -٧
 عــضو لجنــة تخطــيط وتقيــيم العمــل البحثــى المــشترك بــين كليــة العلــوم الزراعيــة جامعــة اإلمــارات -٨

  .٣/١٩٨٩ إلى ١/١٩٨٦العربية المتحدة ، وجامعة شيزوكا اليابانية من 
 جامعـة اإلمـارات العربيـة -مشتركة بين كليـة العلـوم الزراعيـة عضو لجنة التخطيط للبحوث ال  -٩

  .٨/١٩٩٠ إلى ٣/١٩٨٨المتحدة ، ودائرة الزراعة واإلنتاج الحيوانى بالعين من 
 خـارجى فـى لجنـة تقـويم اإلنتـاج العلمـى ألحـد الـسادة أعـضاء هيئـة التـدريس المتقـدمين عضو  -١٠

  .١٩٩٠ام عية األردنبالجامعة  للحصول على درجة أستاذ مشارك
، ومــن  ١٩٩٢ إلــى يوليــو ١٩٩١ جامعــة القــاهرة مــن ســبتمبر -عــضو مجلــس كليــة الزراعــة   -١١

  .٢٠١١ الي يوليو ٢٠١٠ ، ومن سبتمبر  ٢٠٠٠ إلى يوليو ١٩٩٤أغسطس 
لفحـــــص اإلنتـــــاج العلمـــــى ) بـــــساتين( عـــــضو اللجنـــــة العلميـــــة الدائمـــــة بالجامعـــــات المـــــصرية   -١٢

  .١٩٩٥ إلى فبراير ١٩٩١ذة مساعدين من سبتمبر للمتقدمين لشغل وظائف أسات
 مركـــز -بمعهـــد بحـــوث البـــساتين ) بـــساتين( عـــضو اللجنـــة العلميـــة لفحـــص اإلنتـــاج العلمـــى   -١٣

 وزارة الزراعـــة واستـــصالح األراضـــى ، للـــسادة المتقـــدمين لـــشغل وظـــائف -البحـــوث الزراعيـــة 
  .٢٠٠٨  الي٢٠٠٣ ، ومن ١٩٩٧الي 4١٩٩ مساعدين من أساتذة وأساتذة 

 جامعة القـاهرة مـن -عضو مجلس إدارة مركز بحوث دراسات الهندسة الوراثية بكلية الزراعة   -١٤
  .٢٠٠٠ إلى يوليو ١٩٩٤يناير 

 إلــــى ١٩٩٤لقــــاهرة مــــن ســــبتمبر  جامعــــة ا-عــــضو مجلــــس التعلــــيم المفتــــوح بكليــــة الزراعــــة   -١٥
  .5.١٩٩سأغسط

ض السادة أعضاء هيئة التـدريس المتقـدمين  خارجى فى لجان تقويم اإلنتاج العلمى لبععضو  -١٦
 جامعـــــة الملـــــك ســـــعود بالريـــــاض والقـــــصيم أو أســـــتاذ ب مـــــشارك للحـــــصول علـــــى درجـــــة أســـــتاذ

  ).٢٠٠١، و ٢٠٠٠، و ١٩٩٤(
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أكتـــوبر ( جامعـــة القـــاهرة – كليـــة الزراعـــة –رئـــيس لجنـــة العالقـــات العلميـــة الثقافيـــة الخارجيـــة   -١٧
  ).١٩٩٨ إلى أغسطس ١٩٩٦

نـوفمبر ( وزارة الزراعـة – مشروع اسـتخدام ونقـل التكنولوجيـا الزراعيـة –سق الخضر خبير ومن  -١٨
  ).١٩٩٧ إلى مايو ١٩٩٦

ـــــل   -١٩ ـــــشارية لمـــــشروع اســـــتخدام ونق ـــــة االست ـــــر ومنـــــسق الخـــــضر بمؤســـــسة رونكـــــو األمريكي خبي
  ).٢٠٠١ إلى أبريل ١٩٩٧يوليو (التكنولوجيا الزراعية 

  .٢٠٠٩ إلى ١٩٩٦لعلوم الزراعية من  فى اعضو لجنة جوائز الدولة التشجيعية  -٢٠
  .٢٠٠٩ الي ١٩٩٩لعلوم الزراعية من  عضو لجنة جوائز الدولة للتفوق العلمى فى ا-٢١
 Chemonics, , Africare,  Agricultural-Led التعــاون كخبيــر خــضر مــع كــل مــن-٢٢

Business Deployment Systems   and   Export Businesses 

  .٢٠٠٦ الي ١٩٩٦عمها هيئة المعونه االمريكية خالل فترات متقطعة من تدوجميعه مشاريع 
للسادة المتقدمين للترقية بالمركز ) إنتاج نباتى(عضو مشارك فى لجنة فحص اإلنتاج العلمى   -٢٣

  ).١٩٩٧(القومى للبحوث 
 لفحص اإلنتاج العلمى لشغل) بساتين(عضو اللجنة العلمية الدائمة بالجامعات المصرية   -٢٤

  .٢٠٠١سبتمبر  إلى ١٩٩٨وظائف األساتذة واألساتذة المساعدين من فبراير 
 لهيئة كير الدولية مع هيئة المعونة  الخضر  في مشروع الشمس الزراعي خبير ومنسق-٢٥

  ).٢٠٠٦-٢٠٠٢(ة وادى النيل يكية من خالل مجموعاألمر 
-٢٠٠٤( المريكية وسيا الزراعي لهيئة المعونه ا خبير ومنسق الخضر في مشروع مي-٢٦

٢٠٠٦(.  
بكفر (أسيوط، وطنطا :  عضو لجان فحص الجوائز التقديرية للبحوث الزراعية لجامعات-٢٧

 جامعة عين -، واإلسكندرية، وعضو لجنة فحص أفضل بحث فى كلية الزراعة )الشيخ
 ١٩٩٦ ن مهمات متنوعة موذلك فىوأفضل رسالة علمية منحتها جامعة المنصورة شمس، 

  .٢٠٠٨ي إل
لفحص اإلنتاج العلمى ) بساتين(عضو اللجنة العلمية الدائمة بالجامعات المصرية   -٢٨

  .٢٠٠٣يوليو  إلى ٢٠٠١من سبتمبر لشغل وظائف األساتذة 



  - ٧ -

 – مركز البحوث الزراعية – عضو اللجنة العلمية للمعمل المركزى للمناخ الزراعى -٢٩
 للسادة المتقدمين لشغل علمي لفحص االنتاج الوزارة الزراعة واستصالح األراضى،

   .٢٠٠٢ يوليو  إلى ٢٠٠١مساعدين من ديسمبر وظائف أساتذة وأساتذة 
 عضو اللجنه العلمية لمركز بحوث الصحراء لفحص االنتاج العلمي للسادة المتقدمين -٣٠

  .٢٠١١ الي ٢٠٠٩ مساعدين من وأساتذةلشغل وظائف اساتذة 
  

  :ميةالمشاركة فى المؤتمرات والندوات العل

  :شارك فى المؤتمرات والندوات العلمية التالية   
  .١٩٧٢ جامعة اإلسكندرية فى سبتمبر -حضر مؤتمر الخضر الرابع بكلية الزراعة   -١
 حول االتجاهات الجديدة -حاضر فى الندوة العلمية الثانية لجمعية فالحة البساتين المصرية   -٢

  ..١٩٧٤فى تربية المحاصيل البستانية فى مايو 
 Genetics حـول موضـوع Eucarpia Tomato Working Groupحاضـر فـى مـؤتمر الــ   -٣

and Breeding of Tomato  والذى عقد فى ،Avignon١٩٨٠ بفرنسا فى مايو.  
 Petoseedحضر اليوم الزراعى المفتوح وندوة تقييم الطمـاطم التـى أقامتهـا شـركة بـذور بيتـو   -٤

  .١٩٨٢ بإيطاليا فى أغسطس Parmaفى 
   حــــول موضــــوع Eucarpia Tomato Working Groupحاضــــر فــــى مــــؤتمر الـــــ   -٥

A New Era in Tomato Breeding والـذى عقـد فـى ، Wageningen بهولنـدا فـى 
   .١٩٨٤مايو 

  .١٩٨٤حاضر فى مؤتمر البحر األبيض المتوسط الثانى للوراثة الذى عقد فى القاهرة فى مارس   -٦
 جامعــة اإلمــارات -وة العلميــة األولــى لكليــة العلــوم الزراعيــة حاضــر وشــارك فــى اإلعــداد للنــد  -٧

مــارات العربيــة المتحــدة فــى العربيــة المتحــدة حــول الزراعــة والميــاه واألمــن الغــذائى فــى دولــة اإل
  .١٩٨٥أبريل

 جامعـــة اإلمـــارات -خـــدم كـــرئيس للجنـــة الفنيـــة للنـــدوة العلميـــة الثانيـــة لكليـــة العلـــوم الزراعيـــة   -٨
  .١٩٨٧دة حول الزراعة المحمية فى منطقة الخليج فى أبريل العربية المتح



  - ٨ -

 جامعـة -خدم كرئيس للجنة الفنية ، وحاضـر فـى النـدوة العلميـة الثالثـة لكليـة العلـوم الزراعيـة   -٩
 منظـور -حـدة اإلمارات العربية المتحدة حول مستقبل الزراعـة فـى دولـة اإلمـارات العربيـة المت

  .١٩٨٨تنموى فى أبريل 
التى نظمتها منظمة الـصحة العالميـة ) الهوام(ر ندوة االستخدام المأمون لمبيدات اآلفات حض  -١٠

 جامعـة -بالتعاون مع وزارة الـصحة بدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ، وكليـة العلـوم الزراعيـة 
  1988.رربية المتحدة فى العين فى فبراياإلمارات الع

ــ  -١١ وطن العربــى التــى نظمتهــا المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة حــضر نــدوة إكثــار ورعايــة النخيــل فــى ال
  .١٩٨٨رولة اإلمارات فى العين فى سبتمببالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية بد

حضر ندوة شبكة البحوث الزراعية لدول مجلس التعـاون التـى نظمهـا معهـد الكويـت لألبحـاث   -١٢
  .١٩٨٨العلمية فى الكويت فى أكتوبر 

مركــز الدراســات االقتــصادية » تنميــة صــادرات الفاصــوليا الخــضراء والطمــاطم « حــضر نــدوة   -١٣
  .١٩٩١ أكتوبر ٢٧ جامعة القاهرة فى - كلية الزراعة -الزراعية 

 -مركــز الدراســات االقتــصادية الزراعيــة » قــضايا إنتــاج وصــادرات البطــاطس « حــضر نــدوة   -١٤
  .١٩٩٢ناير  ي٢٦ جامعة القاهرة فى -كلية الزراعة 

البيئـات األرضـية والألرضـية فـى الزراعـات « : حضر مؤتمر الجمعية الدولية لعلوم البساتين   -١٥
  .١٩٩٢ مارس ٦-١القاهرة فى . »المحمية تحت ظروف الشتاء المعدل 

الموقــــــف الحــــــالى : األصــــــول الوراثيــــــة للحاصــــــالت الزراعيــــــة فــــــى مــــــصر «حاضــــــر فــــــى نــــــدوة   -١٦
  .١٩٩٢ مارس ٣-٢القاهرة . الجمعية المصرية لتربية النبات . » ة واالستراتيجية المستقبلي

 جامعــة طنطــا –كليــة الزراعــة . حاضــر فــى المــؤتمر المــصرى المجــرى األول لعلــوم البــساتين  -١٧
  .١٩٩٦ سبتمبر ١٧-١٥: فى كفر الشيخ 

 نــــــدوة علميــــــة، وورشــــــة عمــــــل، ومــــــؤتمرات تخطــــــيط ٢٠ شــــــارك وحاضــــــر فــــــى أكثــــــر مــــــن  -١٨
 التى نظمها مـشروع اسـتخدام ونقـل التكنولوجيـا الزراعيـة خـالل الفتـرة مـن الستراتيجيات العمل

: ، حـول تكنولوجيـا اإلنتـاج والتـداول بعـد الحـصاد لمحاصـيل٢٠٠١ إلى مايو ١٩٩٦ديسمبر 
الكنتــالوب، والبطــيخ الالبــذرى، والفراولــة، والفاصــوليا الخــضراء، والبــسلة الــسكرية، والبطاطــا، 

  .راتهاوالخرشوف، بهدف زيادة صاد
شـــارك وحاضـــر فـــى بـــرامج األيـــام الحقليـــة المفتوحـــة لتجـــارب تقيـــيم أصـــناف الخـــضر لـــشركة  -١٩



  - ٩ -

  .٢٠٠٠، ويونيو ١٩٩٩األردن فى أبريل -نوفارتس الدولية للبذور  بعمان
المــشاركة فــى مداولــة خبــراء منظمــة األغذيــة والزراعــة حــول وضــع إنتــاج بــذور الخــضر فــى  -٢٠

 . القاهرة– ٢٠٠١ نوفمبر ١٣-١١): NENA(منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

  .٢٦/٤/٢٠٠٣شارك فى المؤتمر الثالث لتربية النبات الذى عقد بالقاهرة فى  -٢١
  

  :العضوية فى الجمعيات العلمية

  .عضو الجمعية المصرية للبساتين   -١
  .عضو جمعية الوراثة المصرية   -٢
  .عضو جمعية أمراض النبات المصرية   -٣
  .American Society for Horticultural Scienceريكية لعلوم البساتين عضو الجمعية األم  -٤
  .Tomato Genetics Co-operativeعضو تعاونية وراثة الطماطم   -٥
  .Cucurbit Genetics Co-operativeعضو تعاونية وراثة القرعيات   -٦
  .١٩٩٤عضو الجمعية المصرية لتربية النبات ، وعضو مجلس إدارة الجمعية لعام   -٧
  

  :الجوائز وشھادات التقدير التى حصل عيلھا

  .١٩٦٢ - جامعة اإلسكندرية -جائزة أول الخريجين التى تمنحها كلية الزراعة   -١
ميداليـــة برونزيـــة منحـــت ألجـــل التفـــوق العلمـــى مـــن رئـــيس الدولـــة فـــى عيـــد العلـــم الثـــامن فـــى   -٢

  .١٩٦٢ديسمبر 
 مـع وسـام العلـوم والفنـون مـن الطبقـة ١٩٨٤ة عـام جائزة الدولـة التـشجيعية فـى العلـوم الزراعيـ  -٣

األولــى ، وشــهادة تقــدير مــن أكاديميــة البحــث العلمــى والتكنولوجيــا بجمهوريــة مــصر العربيــة ، 
  .للبحوث العلمية فى مجال تربية وتقييم أصناف الطماطم

عى منحت مـن وزارة الزراعـة بجمهوريـة مـصر العربيـة عـام أربع جوائز تفوق فى التأليف الزرا  -٤
أساســـيات إنتـــاج الخـــضر وتكنولوجيـــا :  عـــن أربعـــة مـــن الكتـــب العلميـــة المؤلفـــة وهـــى ١٩٨٩

  . البصل والثوم- البطاطس - الطماطم -) الصوبات( الزراعات المكشوفة والمحمية 
 ١٩٩٠إلمارات العربية المتحدة لعام  ا-حصل على الجائزة األولى لندوة الثقافة والعلوم بدبى   -٥

  .عن أفضل بحث عن دولة اإلمارات فى مجال الدراسات العلمية التطبيقية



  - ١٠ -

  

  :الكتب والمقاالت العلمية المؤلفة أو المحررة باللغة العربية

    الكتب المؤلفة-

أساسيات إنتاج الخضر وتكنولوجيا الزراعات ) . ١٩٨٨(أحمد عبد المنعم حسن   -١
 ٩٢٠ -الدار العربية للنشر والتوزيع القاهرة ) / الصوبات( والمحمية المكشوفة
  .صفحة

الدار العربيـة ) . الصوبات( تكنولوجيا الزراعات المحمية ) . ١٩٨٨(أحمد عبد المنعم حسن   -٢
  . صفحة ٢٥٣ - القاهرة -للنشر والتوزيع 

 - القـــاهرة - والتوزيـــع الـــدار العربيـــة للنـــشر. الطمـــاطم ) . ١٩٨٨(أحمـــد عبـــد المـــنعم حـــسن   -٣
  . صفحة٣٣١

 - القــاهرة -الــدار العربيــة للنــشر والتوزيــع . البطــاطس ) . ١٩٨٨(أحمــد عبــد المــنعم حــسن   -٤
  . صفحة ١٨٦

 - القـاهرة -الدار العربية للنشر والتوزيـع . البصل والثوم ) . ١٩٨٨(أحمد عبد المنعم حسن   -٥
  . صفحة ١٩١

 - القـــاهرة -الـــدار العربيـــة للنـــشر والتوزيـــع .  القرعيـــات ) .١٩٨٩(أحمـــد عبـــد المـــنعم حـــسن   -٦
  . صفحات ٢٠٧

 القـاهرة -الـدار العربيـة للنـشر والتوزيـع . الخضر الثمريـة ) . ١٩٨٩(أحمد عبد المنعم حسن   -٧
  . صفحة ٣٠١ -

 القـاهرة -الدار العربيـة للنـشر والتوزيـع . الخضر الثانوية ) . ١٩٨٩(أحمد عبد المنعم حسن   -٨
  . صفحة ٣٩١ -

الــــدار . الخــــضر الجذريــــة والــــساقية والورقيــــة والزهريــــة ) . ١٩٩٠(أحمــــد عبــــد المــــنعم حــــسن   -٩
  . صفحة ٣٧٤ - القاهرة -العربية للنشر والتوزيع 

الطبعة الثانيـة ) (الصوبات( تكنولوجيا الزراعات المحمية ) . ١٩٩٠(أحمد عبد المنعم حسن   -١٠
  . صفحة ٣٣٥ - القاهرة -الدار العربية للنشر والتوزيع ). 

 -الـدار العربيـة للنـشر والتوزيـع . أساسـيات تربيـة النبـات ) . ١٩٩١(أحمد عبد المـنعم حـسن   -١١
  . صفحة٦٨٢ -القاهرة 



  - ١١ -

 -الدار العربية للنشر والتوزيع . إنتاج محاصيل الخضر ) . ١٩٩١(أحمد عبد المنعم حسن   -١٢
  . صفحة ٧١٢ -القاهرة 

 -الدار العربية للنشر والتوزيـع . تربية محاصيل الخضر ) . ١٩٩٢(حسن أحمد عبد المنعم   -١٣
  . صفحة ٨٠٠ -القاهرة 

ـــيم . إنتـــاج الخـــضر ) . ١٩٩٢(أحمـــد عبـــد المـــنعم حـــسن ، ومحمـــد عبـــد المجيـــد بـــدوى   -١٤ التعل
  . صفحة ٤١٨ - جامعة القاهرة -المفتوح 

الـدار العربيـة . ة األمـراض واآلفـات تربيـة النباتـات لمقاومـ) . ١٩٩٣(أحمد عبد المنعم حسن   -١٥
  . صفحة ٣٧٨ - القاهرة -للنشر والتوزيع 

الـدار . أساسـيات إنتـاج الخـضر فـى األراضـى الـصحراوية) . ١٩٩٣(أحمد عبد المنعم حسن   -١٦
  . صفحة ٢٨٥ - القاهرة -العربية للنشر والتوزيع 

ة والحــــارة فــــى األراضــــى إنتــــاج خــــضر المواســــم الدافئــــ) . ١٩٩٤(أحمــــد عبــــد المــــنعم حــــسن   -١٧
  . صفحة٢٨٨ - القاهرة -ية للنشر والتوزيع الدار العرب. الصحراوية 

إنتـــاج خـــضر المواســـم المعتدلـــة والبـــاردة فـــى األراضـــى ) . ١٩٩٤(أحمـــد عبـــد المـــنعم حـــسن   -١٨
  . صفحة٢٨٥ - القاهرة -الدار العربية للنشر والتوزيع . الصحراوية 

الــدار العربيــة . إنتــاج وفــسيولوجيا واعتمــاد بــذور الخــضر ). ١٩٩٤(أحمــد عبــد المــنعم حــسن   -١٩
  . صفحة ٥٨٥ - القاهرة -للنشر والتوزيع 

ـــد المـــنعم حـــسن   -٢٠ ـــوراثى فـــى النباتـــات) . ١٩٩٥(أحمـــد عب : األســـاس الفـــسيولوجى للتحـــسين ال
 القـاهرة -المكتبـة األكاديميـة . التربية لزيادة الكفاءة اإلنتاجية وتحمل الظروف البيئية القاسية 

  . صفحة٣٢٨
المــنهج العلمــى :  الجــزء األول -أصــول البحــث العلمــى ) . ١٩٩٦(أحمــد عبــد المــنعم حــسن   -٢١

  . صفحة ٤١٧ - القاهرة -المكتبة األكاديمية . وأساليب كتابة البحوث والرسائل العلمية 
 وكتابــة إعــداد:  الجــزء الثــانى -أصــول البحــث العلمــى ) . ١٩٩٦(أحمــد عبــد المــنعم حــسن   -٢٢

  . صفحة٢٧٣- القاهرة -المكتبة األكاديمية . ونشر البحوث والرسائل العلمية 
 -المكتبـــة األكاديميـــة . أساســـيات وفـــسيولوجيا الخـــضر ) . ١٩٩٨(أحمـــد عبـــد المـــنعم حـــسن   -٢٣

  . صفحة ٥٩٦ –القاهرة 
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 القـاهرة -ة المكتبـة األكاديميـ. تكنولوجيـا إنتـاج الخـضر )  . ١٩٩٨(أحمد عبد المنعم حـسن   -٢٤
  . صفحة ٦٢٥ –

ـــــــد المـــــــنعم حـــــــسن -٢٥ ـــــــسيولوجى ، : الطمـــــــاطم ) . ١٩٩٨( أحمـــــــد عب ـــــــاج ، والف ـــــــا اإلنت تكنولوجي
 ٥١١ – القـاهرة –الـدار العربيـة للنـشر والتوزيـع . والممارسات الزراعيـة ، والحـصاد والتخـزين 

  .صفحة 
الـدار العربيـة . كافحتهـا األمـراض واآلفـات وم: الطمـاطم ) . ١٩٩٨(أحمد عبد المنعم حـسن   -٢٦

  . صفحة ٢١٠ – القاهرة –للنشر والتوزيع 
األســـاليب الزراعيـــة المتكاملـــة لمكافحـــة أمـــراض وآفـــات )  . ١٩٩٩(أحمـــد عبـــد المـــنعم حـــسن   -٢٧

  . صفحة٥٨٦ - القاهرة -المكتبة األكاديمية . وحشائش الخضر 
لمكتبــة ا). الطبعــة الثالثــة(حميــة تكنولوجيــا الزراعــات الم)  . ١٩٩٩(أحمــد عبــد المــنعم حــسن   -٢٨

  . صفحة ٥٣٥- القاهرة -األكاديمية 
 القـاهرة –الـدار العربيـة للنـشر والتوزيـع . إنتـاج البطـاطس ) . ١٩٩٩(أحمد عبد المنعم حسن  -٢٩

  . صفحة٤٤٦ –
 –الـــدار العربيـــة للنـــشر والتوزيـــع . إنتـــاج البـــصل والثـــوم ) . ١٩٩٩(أحمـــد عبـــد المـــنعم حـــسن  -٣٠

  . صفحة٣٧١ – القاهرة
تكنولوجيــا اإلنتــاج، والفــسيولوجى، والممارســات : القرعيــات). ٢٠٠٠( أحمــد عبــدالمنعم حــسن - ٣١

  . صفحة٤٩٨ - القاهرة -الدار العربية للنشر والتوزيع . الزراعية، والحصاد والتخزين
بيـــة الـــدار العر . األمـــراض واآلفـــات ومكافحتهـــا: القرعيـــات). ٢٠٠٠( أحمـــد عبـــدالمنعم حـــسن - ٣٢

  . صفحة٣٣٠ - القاهرة -للنشر والتوزيع 
 -الــدار العربيــة للنــشر والتوزيــع . إنتــاج الفلفــل والباذنجــان). ٢٠٠١( أحمــد عبــدالمنعم حــسن - ٣٣

  . صفحة٣٣٦ -القاهرة 
ـــدالمنعم حـــسن - ٣٤ ـــدار العربيـــة للنـــشر والتوزيـــع ). ٢٠٠١( أحمـــد عب  -إنتـــاج الخـــضر البقوليـــة ال

  . صفحة٤٢٤  -القاهرة 
 – القــاهرة - الــدار العربيـة للنــشر والتوزيـع -إنتــاج الفراولـة ). ٢٠٠٢( أحمـد عبــدالمنعم حـسن - ٣٥

  . صفحة ٣٨٨
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الـــدار العربيـــة للنـــشر . إنتـــاج الخـــضر الكرنبيـــة والرمراميـــة). ٢٠٠٣( أحمـــد عبـــدالمنعم حـــسن – ٣٦
  . صفحة٣٢٧ – القاهرة –والتوزيع 

الــــدار العربيــــة للنــــشر . ضر الخيميــــة والعليقيــــةإنتــــاج الخــــ). ٢٠٠٣( أحمــــد عبــــدالمنعم حــــسن – ٣٧
   صفحة٣١٥ – القاهرة –والتوزيع 

الــدار العربيــة . إنتــاج الخــضر المركبــة والخبازيــة والقلقاســية). ٢٠٠٣( أحمــد عبــدالمنعم حــسن – ٣٨
  . صفحة٣٠٠ – القاهرة –للنشر والتوزيع 

الــدار . الجــزء األول: لتقليديــةإنتـاج الخــضر الثانويــة وغيـر ا). ٢٠٠٤( أحمـد عبــدالمنعم حــسن – ٣٩
    صفحات٣٠٤ – القاهرة – والتوزيع العربية للنشر

الـدار . الجـزء الثـانى: إنتـاج الخـضر الثانويـة وغيـر التقليديـة). ٢٠٠٤( أحمد عبدالمنعم حسن – ٤٠
  .  صفحة٣٠٠  – القاهرة – والتوزيع العربية للنشر

الـدار . الجـزء الثالـث: لثانويـة وغيـر التقليديـةإنتاج الخـضر ا). ٢٠٠٤( أحمد عبدالمنعم حسن – ٤١
  ..  صفحة٤٢٤  – القاهرة –ر والتوزيع العربية للنش

الـدار العربيـة للنـشر والتوزيـع ـ القـاهرة ـ . طـرق تربيـة البنـات). ٢٠٠٥( أحمد عبد المنعم حسن -٤٢
  . صفحة٣٩٣

ار العربيـة للنـشر التوزيـع ـ الـد. األسس العامـة لتربيـة النبـات). ٢٠٠٥( احمد عبد المنعم حسن -٤٣
  . صفحة٤٧٧القاهرة ـ 

اإلحـصاء البيولـوجي وتطبيقاتـه فـي : تحسين الصفات الكميـة). ٢٠٠٥( أحمد عبد المنعم حسن-٤٤
  . صفحة٢٥١برامج تربية النبات ـ 

الـــدار العربيـــة للنـــشر . التكنولوجيـــا الحيويـــة وتربيـــة النبـــات). ٢٠٠٧( أحمـــد عبـــد المـــنعم حـــسن -٤٥
  . صفحة٧٨٣ ـ القاهرة ـ والتوزيع

 نــشر البحــوث والرســائل العلميــة ـ الــدار  وأصــول إعــداد). ٢٠٠٨(  أحمــد عبــد المــنعم حــسن-٤٦
  .صفحة٧٧٠العربية للنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ 

 فـي مكافحـة األمـراض واآلفـات ـ الـدارتطبيقات تربية النبـات ). ٢٠٠٨( أحمد عبد المنعم حسن-٤٧
  .  صفحة٨٥٨ ـ القاهرة ـ العربية للنشر والتوزيع
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الممارســـات الزراعيـــة لمكافحـــة أمـــراض وآفـــات وحـــشائش ). ٢٠١٠( أحمـــد عبـــد المـــنعم حـــسن -٤٨
 ٧٨٣الـدار العربيـة للنـشر والتوزيـع ـ القـاهرة ـ . البـدائل العلميـة والعمليـة المتكاملـة : الخـضر
  .صفحة

ولوجيا مـا بعـد تكنولوجيا وفـسي: تداول الحاصالت البستانية ). ٢٠١٠( أحمد عبد المنعم حسن -٤٩
  . صفحة٥٤٨ -الموءلف : الناشر. الحصاد 

تكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد حصاد الخضر الثمرية ـ الدار ). ٢٠١١( أحمد عبد المنعم حسن -٥٠
  . صفحة٤٥٢العربية للنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ 

.  حصاد الخضر  غير الثمريـةوتكنولويا وفسيولوجيا ما بعد)  ٢٠١١( أحمد عبد المنعم حسن -٥١
  . صفحة٤٦٤بية للنشر  والتوزيع ـ القاهرة ـالدار العر 

مـا لهـا ومـا عليهـا ـ الـدار العربيـة : أصـول الزراعـة العـضوية). ٢٠١١( أحمد عبـد المـنعم حـسن-٥٢
  . صفحة٣٩٤للنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ 

لــدار العربيــة لنــشر والتوزيــع ـ أصــول الزراعــة المحميــة ـ ا). ٢٠١٢( أحمــد عبــد المــنعم حــسن -٥٣
  . صفحة٨٣٦القاهرة ـ 

 -ءلــفالمو : الناشــر. تكنولوجيــا انتــاج الخــضراساســيات و ). ٢٠١٥( أحمــد عبــد المــنعم حــسن -٥٤
  .  صفحة٩٦٨

  .تحت الطبع. األهمية الغذائية والطبية للخضر). ٢٠١٥(  احمد عبد المنعم حسن -٥٥
  .تحت الطبع. حاصيل الخضر تسميد م). ٢٠١٥(  أحمد عبد المنعم حسن-٥٦
ـــول التكنولوجيـــا لتحـــديات ومعوقـــات إنتـــاج الخـــضر  . )٢٠١٥( احمـــد عبـــد المـــنعم حـــسن -٥٨ الحل

  .تحت الطبع.
  
  

  :الكتب المراجعة

روبنسون، : لمؤلفيها) ١٩٩٧(عن الطبعة اإلنجليزية " القرعيات" مراجعة الترجمة العربية لكتاب -١
  . سعود بالرياض كجامعة المل: الناشر. والترز-ودكر

  
  



  - ١٥ -

  
  

  : وقائع الندوات المحررة

ملخـصات بحـوث النـدوة ) . ١٩٨٧( جامعـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة -كلية العلوم الزراعيـة   -١
 - ١٩٨٧ أبريـل ٦ ، ٥العلمية الثانية حول الزراعـة المحميـة فـى منطقـة الخلـيج ، العـين فـى 

  . صفحة٧٢
وقـــائع النـــدوة العلميـــة ) . ١٩٨٨(مـــارات العربيـــة المتحـــدة  جامعـــة اإل-كليـــة العلـــوم الزراعيـــة   -٢

العـين فـى .  منظـور تنمـوى -الثالثة حول مستقبل الزراعة فى دولة اإلمارات العربية المتحـدة 
  . صفحة ٣٩٥ - ١٩٨٨ أبريل ١١، و١٠

  
  : المقاالت العلمية

النـدوة " . الخـضراالتجاهات الجديدة فى تربية محاصـيل ) . "١٩٧٤(أحمد عبد المنعم حسن   -١
العلميـــــة الثانيـــــة لجمعيـــــة فالحـــــة البـــــساتين المـــــصرية حـــــول االتجاهـــــات الجديـــــدة فـــــى تربيـــــة 

  .١٩٧٤ مايو ٢٧القاهرة فى . المحاصيل البستانية
أبعــاد المــشكلة : فيــرس تجعــد أوراق الطمــاطم األصــفر ) . "١٩٨٧(أحمــد عبــد المــنعم حــسن   -٢

وقــائع النــدوة العلميــة " اإلمــارات العربيــة المتحــدة  جامعــة-كليــة الزراعــة : فــى " وطــرق العــالج
صــفحات " عربيــة المتحــدةاألولــى حــول الزراعــة والميــاه واألمــن الغــذائى فــى دولــة اإلمــارات ال

  . العين- ١٦٠ - ١٤٣
مقترحـــــات حلـــــول لـــــبعض مـــــشاكل إنتـــــاج الطمـــــاطم  ). "١٩٨٨( أحمـــــد عبـــــد المـــــنعم حـــــسن   -٣

كلية العلوم الزراعيـة جامعـة اإلمـارات العربيـة " : المتحدةوالقرعيات فى دولة اإلمارات العربية 
وقــائع النــدوة العلميــة الثالثــة حــول مــستقبل الزراعــة فــى دولــة اإلمــارات العربيــة "فــى . المتحــدة
  . ، العين١٧٧ - ١٦٥صفحات :  منظور تنموى -"  المتحدة

  
  : البحوث العلمية المنشورة باللغة اإلنجليزية-

  .فقة أنظر القائمة المر   
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  :النشرات اإلرشادية المؤلفة

 وهو أحد (  نشرة إرشادية اليكترونية باللغة العربية ضمن مشروع الشمس٢٥ تأليف تم
 ٢٠٠٦ ، و ٢٠٠٥خالل عامي ) مشروعات هيئة كير الدولية بالتعاون مع هيئة المعونة االمريكية

  :كما يلي
 . صفحة٤٠ – انتاج الطماطم  -١

 . صفحة٣٤ –انتاج البطاطس  -٢

 . صفحة٢٣انتاج الباذنجان ـ  -٣

 . صفحة٣٠انتاج الفلفل ـ  -٤

 . صفحة٢٠انتاج الفاصوليا الخضراء ـ  -٥

 . صفحة٣٦انتاج بصل االبصال والبصل األخضر ـ  -٦

 . صفحة٢٣ ـ ةالمنخفض المكشوفة وتحت االنفاق انتاج الكنتالوب في الحقول -٧

 . صفحة٢٩ -نتاج الخيار -٨

 .فحة ص٣١انتاج البطيخ البذري والالبذري ـ  -٩

  . صفحة١٧انتاج الكوسة ـ -١٠
   صفحة١٦انتاج القرع العسلي وقرع الشتاء ـ -١١
  . صفحة١٤ – انتاج الفجل -١٢
  . صفحات٩ انتاج الكرنب الصيني والمسترد الصيني ـ -١٣
  . صفحة١٤ انتاج كرنب بروكسل ـ -١٤
  . صفحات٩انتاج البروكولي ـ -١٥
  . صفحة١٥ انتاج الخرشوف ـ -١٦
  . صفحة١٨الخس ـ  انتاج -١٧
  . صفحة١٨ انتاج الشيكوريا ـ -١٨
  . صفحات٩ انتاج الهندباء ـ -١٩
  . صفحة١٣انتاج الكرفس ـ -٢٠
  . صفحات٤-انتاج الفينوكيا -٢١
  .صفحات5      – انتاج السلق السويسري -٢٢
   . صفحة١٢ –انتاج البامية ٢٣
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 . صفحة١٨انتاج الذرة السكرية ـ ٢٤

  . صفحات٩ادي ـ انتاج عيش الغرب الع٢٥
  :قائمة الرسائل العلمية التى أشرف أو شارك فى اإلشراف عليھا

  اسم الجامعـة 
  المانحة للدرجة

  
  الدرجة العلمية

  
  عنوان الرسالة

 وراثـــــة وطبيعـــــة المقاومـــــة لفيـــــرس تبـــــرقش الــــــدخان  -١  دكتوراه  عين شمس
  فى الطماطم

الذبول الفيـوزارى فـى  وراثة وطبيعة المقاومة لمرض -٢  دكتوراه  عين شمس
  البطيخ

   وراثة بعض الصفات فى ثمار الفلفل-٣  ماجستير  عين شمس
 دراسات وراثيـة وفـسيولوجية عـن تحمـل الملوحـة فـى -٤  ماجستير  عين شمس

  بعض أصناف الشليك
 إنتاج الهجـن بـين الـشليك البلـدى وبعـض األصـناف -٥  ماجستير  عين شمس

  األجنبية
مواعيـــــد ومـــــسافات الزراعـــــة علـــــى الـــــصفات  تـــــأثير -٦  ماجستير  بغداد

الكميــــــة والنوعيــــــة للبطاطــــــا المزروعــــــة فــــــى العــــــروة 
  الربيعة فى منطقتى أبو غريب والزعفرانية بالعراق

 تــــــأثير أبعــــــاد الزراعــــــة ومــــــستويات التــــــسميد علــــــى -٧  ماجستير  بغداد
الصفات الكمية والنوعية فى الطماطم المزروعـة فـى 

  العروة الربيعية بالعراق
 دراســـات علـــى إنتـــاج دايـــات الخيـــار المبكـــرة وتـــأثير -٨  ماجستير  دادبغ

مواعيـــــــد ومـــــــسافات الزراعـــــــة واألقبيـــــــة البالســـــــتيكية 
والغطاء البالستيكى للتربة على إنتاج الخيار صـنف 

  .بيت ألفا فى المنطقة الوسطى من العراق
دراســـة تـــأثير مواعيـــد وكثافـــة الزراعـــة  -١٠  ماجستير   بغداد

ــــــة ــــــى الــــــصفات الكمي  والنوعيــــــة للفاصــــــوليا عل
الخـــــضراء المزروعـــــة فـــــى العـــــروتين الربيعيـــــة 
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  والخريفية بالعراق
  

  
  اسم الجامعـة
  المانحة للدرجة

  
  الدرجة العلمية

  
  عنوان الرسالة

 تأثير مواعيد الزراعة المغطاة والمكشوفة على -١٠  ماجستير  بغداد
  إنتاج الطماطم

حصول ودراسات  األساس الفسيولوجى للم-١١  دكتوراه  القاهرة
فسيولوجية على صفات المواد الصلبة الذائبة 

  والصالبة فى الطماطم) ج(وفيتامين 
 التأثير الفسيولوجى لتخزين شتالت الفراولة فى -١٢  دكتوراه  القاهرة

  درجة الحرارة المنخفضة 
 وراثة وفسيولوجيا القدرة على العقد فى درجات -١٣  دكتوراه   القاهرة

  الحرارة المنخفضة
 تأثير المعاملة ببعض منظمات النمو على النمو -١٤  دكتوراه  القاهرة

واإلزهار والمحصول فى الطماطم والسبانخ والفول 
  الرومى

 تأثير معاملة الباميا ببعض منظمات النمو على -١٥  ماجستير  القاهرة
  النمو والمحصول

 تقييم بعض أصناف وسالالت البطاطا -١٦  ماجستير  القاهرة
   وصفات الجودةللمحصول

 دراسات وراثية على بعض صفات الجودة فى -١٧  ماجستير  القاهرة
  الطماطم 

 دراسات وراثية وفسيولوجية على العقد البكرى فى -١٨  ماجستير  القاهرة
  الطماطم 

 دراسات وراثية وفسيولوجية على ظاهرة اصفرار -١٩  ماجستير  القاهرة
  ما بين العروق فى أوراق القرعيات

 دراسات وراثية وفسيولوجية على تحمل الملوحة -٢٠  ماجستير  هرة بالفيومالقا
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  فى الطماطم

  اسم الجامعـة
  المانحة للدرجة

  
  الدرجة العلمية

  
  عنوان الرسالة

   دراسات على إنتاج الهجن فى الطماطم-٢١  ماجستير  القاهرة
   دراسات على إنتاج الهجن فى البصل -٢٢  ماجستير  القاهرة
 دراســـــات علـــــى إنتـــــاج هجـــــن الطمـــــاطم لزراعـــــات -٢٣  ماجستير  القاهرة

  األنفاق
 دراســـات فـــسيولوجية علـــى التبقـــع األســـود الـــداخلى -٢٤  ماجستير  القاهرة

  فى البطاطس 
 إنتــــــاج هجــــــن الطمــــــاطم المقاومــــــة لفيــــــرس تجعــــــد -٢٥  دكتوراه  القاهرة

  واصفرار أوراق الطماطم
لوجية علـــي بعـــض صـــفات  وفـــسيو  دراســـات وراثيـــة-٢٦  ماجستير   القاهرة

   على الطماطمالجودة
 دراســـات علـــى العقـــم الـــذكرى والثبـــات الـــوراثى فـــى -٢٧  دكتوراه  القاهرة

  بعض أصناف البصل
  علي نمو وتطور محصول البروكولي دراسات -٢٨  دكتوراه  القاهرة    

ــــــى-٢٩  دكتوراه  القاهرة ــــــي  دراســــــات عل ــــــضة ف  تحمــــــل الحــــــرارة المنخف
  الطماطم

  دراسات وراثية علي الطماطم -٣٠  راهدكتو   القاهرة
دراســــات وراثيــــة وفــــسيولوجية علــــي بعــــض صــــفات -٣١  دكتوراه  القاهرة

  الجودة في الطماطم
 دراســــــات وراثيــــــة علــــــي المقاومــــــة لفيــــــرس تجعـــــــد -٣٢  دكتوراه  القاهرة

 الجـــودة واصـــفرار أوراق الطمـــاطم وبعـــض صـــفات 
  في الطماطم
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