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  .ریم سمیر حمدي:االسم

.1970أغسطس 16:تاریخ المیالد

  .تصنیف وفلورةأستاذ مساعد: الوظیفة

  .، مصر12613لقاهرة، الجیزة قسم النبات، كلیة العلوم، جامعة ا: عنوان العمل والمراسالت

  35676893: )عمل(الهاتف

  01001216180: الجوال

  rimhamdy@yahoo.com:البرید اإللكتروني

  :التدرج العلمــــي

: عنوانتحت ) 4200(من جامعة القاهرة " المصریةةالتصنیف والفلور علم "في درجة الدكتوراه .1

Documentary and Ethnobotanical studies of floral bouquets and garlands in Egypt since

the 18th Dynasty (+ 1400B.C.)

:تحت عنوان)1998(من جامعة القاهرة " المصریةالتصنیف والفلورةعلم "في درجة الماجستیر.2

A Documentary study of Ethnobotany in Egypt-some plants of economic or mythic value.

.مصربتقدیر إمتیاز، )1992(من جامعة القاهرة العلوم تخصص نباتدرجة بكالوریوس.3

  :التدرج الوظیفـــي

).ةفلور تصنیف و (أستاذ مساعد : تاریخهوحتى29/6/2011من .1

  .)ةتصنیف والفلور (مدرس: /3011/2011وحتى 28/7/4200من .2

  مدرس مساعد: 28/7/2004وحتى 18/6/1998من .3

  معید: 81/6/1998حتى 6/1/1993من .4



2014  ریم سمیر حمدي

  والبحثیة والجامعیةالتدریسیةبیان تفصیلي باألنشطة 
  

  ریم سمیر حمدي  :اسم المتقدم

  أستاذ مساعد  :الدرجة المتقدم لها

  النبات  :القسم

  العلوم  :الكلیة

  القاهرة  :الجامعة

  نبات  :التخصص العام

  )نبات أثري(تصنیف وفلورة  :التخصص الدقیق
  

التدریسیةاألنشطة : أوال

  

:)2010-1993(أو المساعدة في تدریسها منذ تعییني وحتي األن تدریسهابقمتالمقررات الدراسیة التي -1

  )2010-2005(جامعة القاهـــــــــــــــــرة-كلیــــــة العلوم-أ

Under- Graduate YearCourse title & CodeS  

First YearGeneral Botany- B. 1011  

Second YearPlant taxonomy- B. 2322  

Third YearComparative morphology- B. 3713  

Second YearPlant anatomy- B. 2614  

Third YearTaxonomy of flowering plants - B. 3315  

Fourth YearFlora- B. 4216

Second YearGenetics B. 2527

Second YearPlant Ecology B.2218

First YearBiotechnology (Systematic) BioB. 1049

First YearBiotechnology (Virology) Bio M. 10710

Post GraduateCourse title & codeS  

Msc

PhD

Cytotaxonomy 676

Fossil plants 770

Biological Flora 771

Flora of vascular plants 773

Archaeobotany BFT 775

Plant genetic resources 792
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Microbiology (Diplome)Hydrobiology 2

  
  )2008-2007(جامعة حلــــــوان-كلیــــــة العلوم-ب

  .إعداد مقرر التصنیف وتدریسه نظري وعملي لطلبة السنة الثالثة

  )2008-2007(جامعة حلــــــوان-كلیــــــة التربیة-ج

  .عملي لطلبة السنة الثانیةإعداد مقرر التصنیف وتدریسه نظري و 

  التفاعل مع الطالب-2

تقییم أداء الطالب عن طریق تكلیفهم بالقیام بأبحاث وتقدیمها وعرضها بحیث تغطي إحدي النقاط المتعلقة بالمنهج علي أن -أ

  .تكون تلك النقاط من إخیار الطلبة

  .جمع عینات نباتیة لعائلة تم دراستها ومشاركتهم في تصنیف العینات- ب

  .جمع عینات من النباتات الطبیة الموجودة باألسواق ومشاركتهم في تصنیف العینات- ج

المشاركة في أنشطة تطویر التعلیم-3

).2005(جامعة القاهرة - لمشروع توكید الجودة واإلعتماد لكلیة العلومعضو الفریق التنفیذي .1

).2005(جامعة القاهرة -منسق قسم النبات بمشروع توكید الجودة واإلعتماد لكلیة العلوم.2

).2007(معاییر التقریر السنوي للمؤسسة التعلیمیةحضور دورة تدریبیة حول .3

).2007(میة وتوصیف البرنامج الدراسيیالمعاییر األكادحضور دورة تدریبیة حول.4

دراسة حالة -جامعة القاهرة-حضور دورة تدریبیة حول النظام الداخلي لضمان الجودة واإلعتماد بكلیة الزراعة.5

)2007.(

).2007(حضور دورة تدریبیة حول توصیف المقررات الدراسیة .6

جامعة القاهرة - بمشروع توكید الجودة واإلعتماد لكلیة العلوم) المعیار الثاني(عضو لجنة الهیكل التنظیمي .7

)2010.(

.د التقاریرالمشاركة في إعداد توصیف المقررات التي قمت بتدریسها وكذلك المشاركة في إعدا.8

.المشاركة في إعداد توصیف برنامج قسم النبات.9

).2013(جامعة القاهرة - الدراسات العلیا بمشروع توكید الجودة واإلعتماد لكلیة العلوم/منسق قسم النبات.10
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).2013(لنبات عن تفعیل المقررات األلكترونیة  بقسم االمسئول .11

).2014(ة بالكلیة من أعضاء المكتب التنفیذي لوحدة ضمان الجود.12

  :أخريتدریسیةأنشطة-4

في تطویر المقررات التي شاركت في تدریسها من حیث المادة العلمیة وأسلوب التدریس واستخدام المادة المساهمة .1

  .العلمیة الرقمیة

  ).تاریخه- 2005(في القسم والكلیة والكونترول في أعمال االمتحانات المشاركة.2
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  ینالمؤلفات باإلشتراك مع آخر -5

  المشاركة في إعداد المتن العلمي-أ

  الناشر  التاریخ  نوع اإلصدار  عنوان اإلصدار  م

  الحدائق التاریخیة في مصر  1
  2009  كتیب

اإلدارة المركزیة - وزارة الزراعة وٕاستصالح األراضي

  حدیقة األورمان-للتشجیر والبیئة

الدلیل العلمي لألشجار والشجیرات   2

  معة القاهرةجا-والنخیل بكلیة الزراعة
  جامعة القاهرة- كلیة الزراعة  2009  كتاب

تاریخ وحضارات سلسلة-موسوعة الفیوم  3

  الزراعة-المجلد السادس- الفیوم
  دار ومكتبة الحریة  2010  كتاب

الحدیقة النباتیة بالبنك القومي للجینات   4

  )تحت الطباعة(
  الجیزة- مركز البحوث الزراعیة  2011  كتاب

  جریدة السیاسة الكویتیة  2011  مقالة  البردزر الورد ضد  5

األشجار الخشبیة المنزرعة في الحدائق   6

  و الغابات في مصر
  2013  كتاب

اإلدارة المركزیة - وزارة الزراعة وٕاستصالح األراضي

  للتشجیر والبیئة

7     Les grands Jardins d’Egypte2014  مقالة  Hommes & Plantes no. 90Revue:  

  تقدیم الدعم العلميكة في المشار -ب

  الناشر  التاریخ  نوع اإلصدار  عنوان اإلصدار  م

1  The Garden in Ancient Egypt

الحدیقة في مصر القدیمة
   London–Rubicon press  1998  كتاب

2  The Desert Garden

  حدیقة الصحراء
  Cairo-AUC press  2006  كتاب

3  Digital Atlas of economic plants

  النباتات اإلقتصادیةأطلس
The Netherlands-Barkhuis press  2009  كتاب

4  Saponins from the seeds of 

Mimusops laurifolia

أستخراج مادة الصابونین من بذور نبات 

  البرساء

مجلة 

Phytochemistry
2006  Elsevier
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البحثیةاألنشطة : ثانیا

المشاركة في إعداد الرسائل العلمیة.1

منحت الدرجةرسائل -أ

  الجامعة  التاریخ  مقدم الرسالة  عنوان الرسالة  م
الدرجة العلمیة 

  المتقدم لها

النبات وتركیب الحدائق دراسة عن تنوع حیاة  1

  النباتیة في مصر
  ستیرماج  األزهر  2006  محمد السید عبد الهادي

- دراسة التنوع الفلوري والبیئات في مدینة القاهرة  1

  لطبیعةمدخل للمحافظة علي ا
  دكتوراه  األزهر  7200  محمد السید عبد الهادي

وتركیب الكساء الخضري في منطقة تحلیل الفلورة  2

  )مصر- الصحراء الغربیة(وادي النطرون 
  ستیرماج  القاهرة  2008  عزة بدر فرحات

فلورة األعشاب الحقلیة لألراضي المستصلحة علي   4

  . إمتداد القطاع الشمالي من وادي النیل
  ستیرماج  القاهرة  2010  ام حسین عبد السالمإبتس

دراسة علي النباتات األثریة للتعرف علي التنوع   5

النباتي في منطقة حلوان خالل عصر ما قبل 

  األسرات

  ستیرماج  حلوان  2008  عادل مصطفي أحمد

  
تحت اإلعدادرسائل -ب

  الجامعة  التاریخ  مقدم الرسالة  عنوان الرسالة  م
الدرجة العلمیة 

  م لهاالمتقد

فى ) عائلة  ذنب العقرب(مراجعة جنس الكوردیا   2

  مصر بتقنیات التصنیف الحیوى

  

عبد الفتاح عبد هامر 

  الحلیم مهدي
  دكتوراة  القاهرة  2013

  دكتوراة  القاهرة  2013  حامدعزة بدر فرحات    3

  دراســة تجریبیــــة لعالج وصیانة صنادیق الحفظ   4
  2013أحمد ابراهیم محمد

اثار

القاهرة
  ماجستیر
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مع التطبیق العملى لیاف النباتیة المصنوعة من األ

  على احد النماذج المختارة

  

  صدیق

السابوتیة فى 5 علي الفصیلة حیو یة تصنیفیة دراسة

مصر

  

جهادعبد المحسن عباس 

  أحمد
  دكتوراة  القاهرة  2014

  
        

  
        

  
        

  
        

  
        

.المشاركة وٕالقاء أبحاث علمیة.2

  دولیةعلمیةمؤتمرات -أ

- یونیو30الورشة الدولیة الرابعة للنبات األثري بأفریقیا،   1

  .هولندا-، خرونینجن2003یولیو 2

The 4th international workshop of African 

Archaeobotany, 30th June – 2nd July 2003 in 

Groningen – Netherlands

7- 2ات األثري بأفریقیا، الورشة الدولیة الخامسة للنب  2

  .إنجلترا- ، لندن2006یولیو 

The 5th international workshop of African 

Archaeobotany, 2nd – 7th July 2006 in London

– England

للبحوث المؤتمر الدولي المشترك بین المركز القومي  3

  وجامعة مانشستر تحت شعار 

، 2007مارس 22-19، "الصیدلة في مصر القدیمة"

  .مصر-القاھرة

Joint conference between National research 

Centre and Manchester University “Pharmacy 

in Ancient Egypt, 19th – 22th March 2007 in 

Cairo – Egypt
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15- 13الورشة الدولیة السادسة للنبات األثري بأفریقیا،   4

  .مصر-، حلوان2009یونیو 

The 6th international workshop of African 

Archaeobotany, 13th – 15th June 2009 in 

Helwan – Egypt

زراعتها -المؤتمر الدولي الثاني عن النباتات الطبیة  5

-، البتراء2010نوفمبر 4-3وطرق إستخدامها، 

  .األردن

The 2nd International symposium on medicinal 

plants, their cultivation and aspects of uses, 3rd 

– 4th November 2010 in Petra – Jordan

  

  محلیةعلمیةمؤتمرات -ب

الندوة األولي لعلوم التصنیف والفلورة والبیئة والنواحي   1

التطبیقیة بمناسبة مرور مائة عام علي میالد العالم 

، 2003، مارس )2003- 1903(الجلیل محمد حسیب 

.مصر- القاهرة

Birth Centenary of Mohamed Hassib, 10th

March 2003, Cairo- Egypt.

المؤتمر الدولي األول حول إستراتیجیة الحدائق النباتیة،   2

  ).ملصق(مصر - ، القاهرة2006مارس 12- 10

The 1st International conference on Strategy of 

Botanic gardens, 10th – 12th May 2006, Cairo –

Egypt (Poster)

المؤتمر الدولي األول للعلوم في الحضارة المصریة   3

  .مصر- ، القاهرة2010إبریل 26-24القدیمة، 

The 1st International conference on Ancient 

Egyptian Science, 24th – 26th April 2010, Cairo

– Egypt

، عبر العصورللعلوم المصریة المؤتمر الدولي الثاني  4

  .مصر-، القاهرة2201أكتوبر9-11

The 2nd International conference on Egyptian 

Science through ages, 9th – 11th October 2012,

Cairo – Egypt

.المشاركة بالحضور.3

، 2002إبریل 29- 27ندوة عن عطور من مصر،   1

  . مصر- القاهرة

Symposium on perfumes from Egypt, 27th –

29th April 2002, Cairo- Egypt.

الدورة التدریبیة وورشة العمل األولي لتكوین كوادر في   2

، 2004ینایر 29-24مجال تاریخ وفلسفة العلوم، 

مصر- الجیزة

The 1st Workshop in the History and 

philosophy of Science, 24-29 January 2004, 

Giza- Egypt.

دیسمبر 12ول للسموم الطبیعیة، المؤتمر الدولي األ  3

  .مصر- ، اإلسماعیلیة2005

The 1st International conference on Natural 

toxins, 12th December 2005, Ismailia – Egypt
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20-18المؤتمر الدولي الثاني للسموم الطبیعیة،   4

  .مصر- ، القاهرة2006دیسمبر 

The 2nd International conference on Natural 

toxins 18th – 20th December 2006, Cairo –

Egypt.

وعشرة عام المصریة السویدیة بمناسبة مرور مائة الندوة   5

، 2008مایو 5- 4علي میالد العالمة فیفي تاكهولم، 

  مصر- الجیزة

Egyptian Swedish Symposium 

commemorating Vivi Tackholm 110th birthday

4th– 5th May 2008, Giza– Egypt.

المؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للبیولوجیا التجریبیة،   6

  .مصر- ، طنطا2009فبرایر 28

The 5th Conference of the Egyptian society of 

experimental biology, 28th February 2009,

Tanta- Egypt.
  

:المحلیة والدولیةالمشاركة في ورش العمل.4

دانیدا، یئیة لطالب المدارس بالتعاون مع وكالة التربیة الب  1

25- 24مایو و 29-27، سیداري وجهاز شئون البیئة

  مصر-، القاهرة1999یونیو 

Environmental education for school students 

with cooperation of DANIDA, CEDARE and 

the Egyptian Environmental Authority, 27th –

29th May & 24th -25th June 1999, Cairo- Egypt

، 2000التلوث الصناعي، جهاز شئون البیئة المصریة،   2

  .مصر- القاهرة

Industrial Pollution, Egyptian Environmental 

Authority, 2000, Cairo- Egypt

: المنتدى اإلقلیمي الخامس، الطبیعة والناس والطبیعة  3

، عمان 2004أبریل 7- 5الماء من أجل السالم والرخاء 

  االردن–

The 5th Regional conservation Forum – IUCN, 

People & Nature: Water for peace & Prosperity 

5th – 7th April 2004 in Amman – Jordan

4    Monitoring and reporting on the 

implementation of the second global plan of 

action (GPA2) for PGRFA.

“Optimizing the use of Plant Genetic resources 

for food and Agriculture for Adaptation for 

Climate change”, 5-6 November 2014 in 

AGERI- Egypt

، 2014نوفمبر 23ندوة التنوع البیولوجي في سیناء   5

  مصر- المركز القومي للبحوث

Biodiversity in Sinai, 23 November 2014 in 

National Research Center- Egypt

- 14التعریف بأفریقیا، األنسان و المكان : دورة تثقیفیة  6
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معهد البحوث و الدراسات -2014دیسمبر 17

  مصر–األفریقیة 

  مهام أخري داخل المؤتمرات.5

لمؤتمر الدولي األول حول عضو اللجنة التنظیمیة ل  1

، 2006مارس 21-10إستراتیجیة الحدائق النباتیة،

  .مصر- القاهرة

Member of the organizing committee in The 1st

International conference on Strategy of Botanic 

gardens, 10th – 12th May 2006, Cairo – Egypt .

لمؤتمر الدولي األول للعلوم عضو لجنة النشر العلمي ل  2

، 2010إبریل 26- 24ة، في الحضارة المصریة القدیم

  .مصر- القاهرة

Member of the editorial committee in The 1st

International conference on Ancient Egyptian 

Science, 24th – 26th April 2010, Cairo – Egypt

2

  

عضو لجنة النشر العلمي للمؤتمر الدولي األول للعلوم 

، 2012إبریل 26- 42في الحضارة المصریة القدیمة، 

  .مصر- القاهرة

Member of the editorial committee in The 2nd

International conference on Ancient Egyptian 

Science through ages, 24th – 26th April 2012, 

Cairo – Egypt

  

  المشاركة في األنشطة الحقلیة.6

.البعثات األثریة-أ

لندن كعضو -معة لیفربولمن جاالبحثي فریق المشاركة  1

- )KV39(في مدینة األقصر مقبرةفي فریق تنقیب 

التي خشبیة الالعیناتغرض تحلیل وتصنیف بمصر

  )2002(مقبرة العثر علیها في 

Joining a team from University of Liverpool, 

London as a team member in the excavation of 

a tomb in Luxor (KV39), Egypt in purpose of 

analyzing and taxonomic identification of 

wooden materials found in the tomb (2002)

من جامعة ممفیس، الوالیات البحثي فریق المشاركة  2

مقبرةالمتحدة األمریكیة، لندن كعضو في فریق تنقیب 

غرض تحلیل بمصر- )KV63(في مدینة األقصر 

مقبرة العثر علیها في التي اتیة نبالالعیناتوتصنیف 

)2006(

Joining a team from University of Memphis, 

USA, as a team member in the excavation of a 

tomb in Luxor (KV 63), Egypt in purpose of 

analyzing and taxonomic identification of 

floral materials found in the tomb (2006)
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.یئات إستشاریةه-ب

مشاركة الفریق اإلستشاري لشركة بیسر لإلستشارات في   1

الهویس إعداد تقریر تقییم األثر البیئي لموقع بناء 

مصر -المالحي الجدید علي ترعة النوباریة، االسكندریة

)2004(  

Joining the team of PACER Consultants in the 

preparation of the environmental impact 

assessment report for the construction site of 

the new Nobareya lock, Alexandria, Egypt 

(2004)

مشاركة الفریق اإلستشاري لشركة بیسر لإلستشارات في   2

متحف إعداد تقریر تقییم األثر البیئي لموقع بناء

)2007(األطفال، دمشق ، سوریة 

Joining the team of PACER Consultants in the 

preparation the environmental impact 

assessment report for the construction site of 

the Children Museum, Damascus, Syria (2007)

.هیئات علمیة-ج

المشاركة في حصر وتعریف وتصویر جمیع األشجار   1

  .جامعة القاهرة-والشجیرات المزروعة بكلیة الزراعة

Survey, identify and photograph trees and 

shrubs cultivated in the faculty of Agriculture, 

Cairo University. 

المشاركة في تعریف وتصویر وتوصیف النباتات   2

مركز البحوث -المزروعة بحدیقة البنك القومي للجینات

.الزراعیة

Identify, photograph and describe plants 

cultivated in the garden of the National Gene 

Bank, Agricultural Research Centre.

  

  :الدورات التدریبیة.7

  التدریبجهة   التاریخ  عنوان الدورة التدریبیة  م

  السفارة الفرنسیة  1995  اللغة الفرنسیة بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي  1

  المجتمع بجامعة القاھرةمركز خدمة  1999یونیو   تنسیق الزھور  2

  2007ینایر   تصمیم مقرر  3
بجامعة -مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس

  القاھرة

  2007ینایر   إعداد كتابة البحوث العلمیة ونشرها دولیا  4
بجامعة -مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس

  القاھرة
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  مركز ضمان الجودة واإلعتماد بجامعة القاھرة  2007فبرایر  معاییر التقریر السنوي للمؤسسة التعلیمیة  5

  مركز ضمان الجودة واإلعتماد بجامعة القاھرة  2007مارس   المعاییر األكادیمیة وتوصیف البرنامج الدراسي  6

  2008نوفمبر   إستخدام التكنولوجیا في التدریس  7
بجامعة -مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس

  القاھرة

  2010أغسطس   إلتصال الفعالمھارات ا  8
بجامعة -مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس

  القاھرة

  2010دیسمبر   سلوكیات المھنة  9
بجامعة -مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس

  القاھرة

  2011فبرایر  نظم االمتحانات وتقویم الطالب  10
بجامعة -مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس

  القاھرة

  2011یونیة    نظم الساعات المعتمدة  11
بجامعة -مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس

  القاھرة

  جامعة القاھرة-كلیة العلوم–وحدة ضمان الجودة   2011دیسمبر   معاییر وضع الورقة االمتحانیة  12

  2012أغسطس   ادارة الفریق البحثي13
معة بجا-مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس

  القاھرة

  مركز جامعة القاھرة للطباعة و النشر  2012نوفمبر   الكتابة العلمیة  14

  4201فبرایر  تنظیم المؤتمرات العلمیة  15
بجامعة -مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس

  القاھرة
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  األنشطة الجامعیة: ثالثا

.م الجامعيلمشاركة في إعداد لوحات إرشادیة للطلبة المستجدین داخل الحر ا.1

إعداد لوحات تعریف أسماء األشجار والشجیرات داخل الحرم الجامعي لكلیة العلوم للمساهمة في نشر الوعي .2

.الثقافي بین طلبة كلیة العلوم

.المشاركة في إعادة حصر، تسجیل وتطویر العینات النباتیة المحفوظة بمعشبة قسم النبات.3

.كلیة العلوم- النباتة البیئة بقسمعضو بلجنتي المعشبة وخدمة المجتمع وتنمی.4

.قسم النباتبالعینات النباتیة المحفوظة دوالیب عرض المشاركة في لجنة إعادة حصر، تسجیل وتطویر .5

.المشاركة في إعداد العدید من اللوحات التعلیمیة والتوثیقیة لتاریخ قسم النبات وعرضها بالقسم.6

.وتصنیفها وحفظها باألماكن المخصصة في المعشبةالقیام بتجمیع العینات النباتیة وتعریفها .7

ستیر والدكتوراه وأعضاء هیئة التدریس بكلیات الصیدلة خاصة بأبحاث طلبة الماجالقیام بتعریف العینات النباتیة ال.8

.  ةوالزراعة وتعریف البقایا النباتیة قید الدراسة لطلبة وأعضاء هیئة تدریس كلیة اآلثار والمعاهد األثریة المختلف

.اإلشراف علي الرحالت العلمیة لمقرر الفلورة للفرقة الرابعة.9

.وتحكیم عدد من األوراق البحثیةمراجعة.10

المشاركة في لجنة النشاط العلمي بكلیة العلوم التي یتم عن طریقها اإلستفادة بالمواد النباتیة المختلفة في أنشطة .11

.متعددة

  الجمعیات العلمیةالهیئات و عضویة : سابعا.12

 Trees Lovers Association (جمعیة محبي األشجار)

 Egyptian Scientists Syndicate (نقابة  المھن العلمیة)

 Egyptian botanical society (الجمعیة النباتیة المصریة)

 Egyptian society of natural toxins (جمعیة السموم الطبیعیة المصریة)
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  عخدمة المجتمأنشطة : رابعا

تحویل قطعة أرض فضاء مستخدمة كمقلب للمخلفات بمنطقة عزبة الورد بالبساتین إلي حدیقة نباتیة في المشاركة.1

.وٕاعداد لوحات تعریف بأسماء األشجار والشجیرات

.شتلة أشجار داخل وحول المدرسة65مشاركة طلبة مدرسة لیسیة الحریة بالمعادي في غرس حوالي .2

محبي األشجار بغرض تعریف المهتمین بالطبیعة النباتیة بأنواع األشجار المشاركة في الجولة السنویة لجمعیة.3

.الموجودة في مختلف شوارع ضاحیة المعادي

متابعة األشجار الموجودة داخل نادي المعادي الریاضي والیخت وٕاعداد لوحات تعریف بأسماء األشجار .4

.والشجیرات

ریاضي والیخت باإلضافة لعضویة لجنة إختیار األنواع شجرة بنادي المعادي ال1000المشاركة في مشروع غرس .5

.النباتیة التي تم زراعتها

.30/10/2011القاء محاضرة لمدرسي المدارس األعدادیة و الثانویة عن التصنیف النباتي یوم الألربعاء .6

.27/11/2012.حتي النباتات واألعشاب تهدد بتدمیر األثار المصریة: المشاركة بالرأى في مقالة بعنوان.7

.5/2014ینایر مع المذیع ابراهیم عیسي25المشاركة في حلقة عن الحدائق التاریخیة ببرنامج.8
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