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ثانيا :المؤهالت العلمية و التدرج العلمي :

 -6بكالوريوس في العلوم الزراعية بقسم وقاية نبات  -كلية الزراعة  -جامعة اسيوط
 -2ماجستير في العلوم الزراعية بقسم وقاية نبات  -كلية الزراعة  -جامعة اسيوط
عنوان الرسالة :استرتيجيات التعامل مع القوارض في النظم البيئية المختلفه

 -3دكتوراه في العلوم الزراعية بقسم وقاية نبات  -كلية الزراعة  -جامعة اسيوط

()2112

()2112
()2166

عنوان الرسالة :دراسات علي بعض الطفيليات الخارجية المصاحبة لحيوانات المزرعة ومكافحتها.
ثالثا :التدرج الوظيفي :

 -6معيد بقسم وقاية نبات  -كلية الزراعة  -جامعة اسيوط ()2112

 -2مدرس مساعد بقسم وقاية نبات  -كلية الزراعة  -جامعة اسيوط ()2112

 -3مدرس بقسم وقاية نبات  -كلية الزراعة  -جامعة اسيوط ()2166/62/29
 -4مدرس بقسم وقاية نبات  -كلية الزراعة  -جامعة سوهاج ()2162/61/6
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 -5استاذ علم الحيوان الزراعي المساعد بقسم وقاية نبات  -كلية الزراعة  -جامعة سوهاج 2162/6/23
انشطة التطور المؤسسي وتحقيق رسالة الكلية و الجامعة
 انشطة القسم
-1التعليم والمناهج الجامعيه

المقررات العملية (قسم وقاية النبات -كلية الزراعة -جامعة اسيوط)
 بيولوجى حيوان زراعي – معهد االرشاد و التعاون الزراعي -جامعة اسيوط

 حشرات وطرق المكافحة  -معهد االرشاد و التعاون الزراعي -جامعة اسيوط
" وقاية نبات  -2612 -فسيولجي حشرات

" وقاية نبات  -6316 -اسس حشرات اقتصادية
" وقاية نبات  -6221 -افات حيوانية زراعية
" وقاية نبات  -2619 -اكارولوجي زراعي
" وقاية نبات  -6622 -حشرات اقتصادية

" وقاية نبات  –2626 -االفات الحشرية والحيوانية ومكافحتها
" وقاية نبات  -2261 -حشرات وطفيليات حيوانات المزرعة.
" وقاية نبات  -2668 -حشرات ناقله لالمراض النباتية.
" وقاية نبات  -2619 -بيئة حشرات االقتصادية" .
وقاية نبات  -6312 -اسس مكافحة االفات" .

المقررات العملية (كلية الزراعة بالوادي الجديد -جامعة اسيوط)

 -وقاية نبات  - 6316اسس حشرات اقتصادية

– وقاية نبات  – 2261حشرات وطفيليات المزرعة
 -وقاية نبات  - 6312اسس مكافحة افات

– وقاية نبات  – 6221آفات حيوانية زراعية

-2المقررات النظرية – مرحلة البكالوريوس -جامعة اسيوط

وقاية نبات ( -1121حشرات وطفيليات حيوانات المزرعة ( 2162/2166جامعة اسيوط).
وقاية نبات  – 2111افات حيوانية زراعية (جامعة اسيوط).

وقاية نبات  - 2011اسس مكافحة افات بالوادي الجديد (ترم اول) ( 2162/2166جامعة اسيوط – فرع الوادي الجديد).
وقاية نبات  - 221حشرات وطفيليات حيوانات المزرعة (ترم ثان) (2162/2166جامعة اسيوط – فرع الوادي الجديد).
 -3المقررات النظرية – مرحلة البكالوريوس -جامعة سوهاج

 وقاية نبات  - 2121حيوان زراعي.

 وقاية نبات  - 2126حشرات طبية وبيطرية.
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 وقاية نبات  - 2123مبيدات افات.

 وقاية نبات  - 2119الحشرات االقتصادية.

 وقاية نبات  -4192مكافحة آفات المخازن والمصانع.

 وقاية نبات ( -6316الحشرات االقتصادية و االفات الحيوانية).
 وقاية نبات  - 2112مكافحة افات مصانع االغذية و االلبان.
 وقاية نبات  -4668إدارة مقاومه اآلفات

 وقاية نبات  -4626االتجاهات الحديثة في مكافحة اآلفات.

 وقاية نبات  -3138مكافحة اآلفات في المزراع والمراعي والحظائر.
 وقاية نبات  -3112افات المخازن و المجازر والمصانع.
 وقاية نبات - 3114االدارة المتكاملة لالفات.

 وقاية نبات  -3119تربية النحل وديدان الحرير.
 وقاية نبات  -3123نيماتودا وأكاروس

 وقاية نبات  -4189افات المصانع و المواد المخزونة.
 وقاية نبات  -4612آفات وأمراض النحل والحرير
 وقاية نبات -4614افات حيوانية فقارية.

 وقاية نبات  -4613مكافحة افات الصحة العامة.
 وقاية نبات -4618مكافحة افات الحبوب المخزونة.
 وقاية نبات  -4662المبيدات وتلوث البيئة.

-4مقررات دراسات عليا

 وقاية نبات  ( 111أكالورجى متقدم ) (جامعة اسيوط).
 افات حيوانية متقدم (جامعة اسيوط).
 مناقشات (جامعة اسيوط).

 وقاية نبات  318313-دراسات خاصة متقدم (جامعة سوهاج)

 دراسات خاصة ( المكافحة المتكاملة للقواقع االرضية) (جامعة سوهاج).
 وقاية نبات  318338-األكاروسات المتطفله والمفترسة.
 وقاية نبات  318311-تقسيم آفات حيوانية متقدم.

 وقاية نبات  318316-آفات حيوانية زراعية (متقدم).
 وقاية نبات  318312-اكارولوجي متقدم.

 وقاية نبات  318313-األكاروسات الطبية والبيطرية.
 وقاية نبات  318314-أكاروسات الحبوب المخزونة.

 وقاية نبات  318332-طرق إعداد وكتابة البحث العلمي.

 وقاية نبات  318333-استخدام الحاسب اآللي في مجال وقاية النبات.
 وقاية نبات  318318-االكاروسات الضارة بالنبات متقدم.
 وقاية نبات  318326-االفات والطفيليات الالفقارية.
 وقاية نبات  318322-االفات الفقارية.
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 وقاية نبات  318342-مبيدات القوارض والقواقع.

 ا وقاية نبات  318349-المتكاملة المتكاملة لالفات.
 وقاية نبات  -مناقشات.

 -2عضو مجلس قسم وقاية النبات -كلية الزراعة – جامعة اسيوط .2162/8/ 31– 2162/6/6

 -3عضوفي لجنة الجودة بالقسم من  ( 2162-2112قسم وقاية النبات  -كلية الزراعة – جامعة اسيوط).
 -4عضو مجلس قسم وقاية النبات - -كلية الزراعة -جامعة سوهاج  – 2162/61/6حتي االن.

 -3تدريس العديد من مقررات مرحلة البكالوريوس في تخصص علم الحيوان الزراعي مثل (افات مصانع و مخازن – ادارة
متكامل لالفات -افات حيوانية زراعية.

 -1تدريس العديد من مقررات مرحلة الدراسات العليا في تخصص علم الحيوان الزراعي مثل (حشرات طبية وبيطرية -افات
حيوانية زراعية متقدم .

 -2توصيف المقررات االتيه (-الحيوان الزراعي – حشرات طبية وبيطرية -افات حيوانية فقارية -مكافحة االفات في المزارع و
الحظائر -نيماتودا واكاروس) ضمن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد في الكلية 2164/62/63

 -9يقوم سيادته بتدريس المقررات الدراسية بصوره جيدة تتوافق مع أهداف المقـرر بنـاع علـي اسـتمارات االسـتبيان التـي تـوزع
للطالب بمعرفة وحدة الجودة بالكلية.
 -8يقوم سيادته بتدريس المحاضرات المكلف بها وكذلك الدروس العملية بجديه وانتظام
-61

يشـارك سـيادته فـي أعمـال االمتحانـات الشـفوية والتحريريـة المكلـف بهـا سـواع فـي الكليـة أو خارجهـا يلتـزم سـيادته

بتسليم االمتحانات وتصحيحها في مواعيدها المحددة.
-66

إلقاع محاضرة بعنوان ( الجراد الصحراوي و استراتيجية التحكم) في الندوة التي نظمها قسم وقاية النبات بكلية

الزراعة – جامعة سوهاج بعنوان ( الجراد الصحراوي  ...المشكلة والحلول) التي انعقدت بمقر مجلس الكلية يوم االثنين

 2163/3/66الساعة  66صباحا.

-62

محاضر في الدورة التدريبية بعنوان كيفية إنشاع المناحل 2163/1/68-61

 )6إلقاع محاضرة بعنوان ( معلومات هامه عن القوارض) في المؤتمر االول لقسم وقاية النبات بكلية الزراعة – جامعة سوهاج
بعنوان ( وقاية النبات بين الواقع و المأمول) الذي انعقد بقاعة سيمنار الكلية يوم  2161/3/2الساعة  66صباحا.

-63
-64

يشارك سيادته في اللجان الفنية الخاصة بفحص واستالم األجهزة العلمية بالقسم والكلية

يشارك سيادته فى اإلشراف علي معامل وقاية النبات بالقسم والخاصة بتدريس الدروس العملية الخاصة بالحيوان

الزراعي.

-63

المشاركة فى اللجان الخاصة بشراع الكيماويات واألجهزة الخاصة وفحصها بالقسم.

-62

األشراف على معمل اآلفات الحيوانية الزراعية بالقسم وتطوير العمل به.

-61
-69

تطوير الدروس العملية وتحديث النماذج الخاصة بالحيوان الزراعي بمعمل تدريس الطالب.

تقديم االستشارات العلمية داخل وخارج الكلية فى مجال وقاية النبات
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Seminar Supervision االشراف علي السيمنارات العلمية داخل القسم-2
)) استخدام بدائل المبيدات في مكافحة افات المخازن (طالب ماجستير2

Uses of alternatives pesticides to control the stored grain pests (first

.i

term 2013/2014)

Weed control in sugar (second term 2013/2014) )) مكافحة حشائش قصب السكر(طالب ماجستير3
cane

Russian wheat aphid (second term 2013/2014) )) من القمح الروسي (طالب ماجستير4
)) دراسات بيئية وبيولوجية ومكافحة علي ذبابة الخوخ في مصر(طالب ماجستير3

Bactrocera zonata ecology & biology and control in Egypt (second term
2013/2014)

.i

)) دراسات علي مكافحة النمل االبيض(طالب ماجستير1

Studies on termite control (master student, (third term 2013/2014)

) االتجاهات الحديثة في مكافحة القواقع االرضيه2

(master student, third term Recent trends to the control of land snails
2013/2014)
8) Nanotechnology:New Trend in Pest Control (first term 2014/2015)
9) Efficacy of some integrated elements for control of Tuta absoluta Povolny (first term
2014/2015)
10) Survey of the most important pests of sorghum
11) Biological studies on some pests sorghum
12) Colony Collapse Disorder(CCD) اختفاع النحل
13) Honeybee language لغة النحل
14) Bee venom سم النحل
15) Effect of bee-eater on beekeeping تأثير الوروار علي تربية نحل العسل
16) Rodent control strategies in different ecosystems2161/2163
17) Rodent damage in some field crops
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 -3.6رسائل علمية انتهت

 -3االشراف علي الرسائل العلمية

Ecological studies on some mite species associated with subterranean termites with special reference

), 2014
), 2015



to termites control in the New Valley Governorate (MASTER

Toxicological studies on land snails in Assuit Governorate(MASTER



 -3.2رسائل علمية جارية
) Ecological and toxicological studies on rodent in Sohag region(M.Sc Studies on Some Arthropod species infesting vegetables and their control at Sohag governorate,
)Egypt. (M.Sc

 ) Ecological studies on certain insect pests infesting corn plants in Sohag region (Ph.D Studies on some factors affecting honey bee (Apis mellifera L.) colonies in Toshka region,
)Egypt(Ph.D
 انشطة الكلية
 المشاركة فى مشروع الخطة اإلسترتيجية بالكلية – جامعة اسيوط
 عضو المجلس التنفيذى فى مشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد بالكلية ( (CIQAPلوحدة ضمان الجودة بالكليه
للعام الجامعي  2162/2166منسقا معيار ادارة الجوده بجامعة اسيوط
 المشاركة فى فعاليات الدورة الزراعية السابعة والثالثون بجامعة أسيوط .0229
 مسئول عن ملف التعليم والطالب بالجوده علي مستوي الكلية  – 2163/6/29جامعة سوهاج






عضو غي معيار التعليم والتعلم بوحدة ضمان الجودة بالكلية
شارك فى تطوير الئحة الدراسات العليا بالكلية لبرنامج ماجستير ودكتوراة للحيوان الزراعي
شارك في وضع البرامج التعليمية المقترحة للكلية لتطوير العملية التعليمية وشارك فى وضع المقررات الدراسية الخاصة
بقسم وقاية النبات -حيوان زراعي
المشاركة فى أعمال المراقبه للفرق المختلفة بالكليه

 عضو في كونترول الدراسات العليا ( دكتوراه) للترم االول لعام 2164/2163

 عضو في كونترول الفرقة الثالثة بالكلية الترم االول والثاني لعام 2164/2163
 عضو في كونترول الفرقة االولي بالكلية الترم االول والثاني لعام 2163/2164

 عضو كونترول الفرقه الثالثة بالكلية للعام الجامعي الترم االول والثاني 2161-2163
 عضو في اللجنة المنبثقه ( لجنة المختبرات) بالكلية 2163/6/6

 عضو في لجنة شئون الطالب علي مستوي الكلية 2164/2163
 عضو في اللجنة المنبثقه ( لجنة المختبرات) بالكلية لعام2163
 عضو في لجنة شئون الطالب علي مستوي الكلية 2161

 حضور فعاليات ملتقي التوظيف الثالث للخريجين بكلية الزراعة – جامعة سوهاج الموافق األحد 2163/3/36

 حضور فعاليات ملتقي التوظيف الخامس للخريجين بكلية الزراعة – جامعة سوهاج الموافق األحد 2163/4/22
 عضو مجلس ادارة صندوق التكافل االجتماعي بالكلية للعام 2163-2164
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 عضو مرافق لفريق زيارة الهيئة القومية لضمان الجوده واالعتماد االكاديمي خالل الفتره من 2163/3/68-61
 المرشد األكاديمي لطالب الفرقة األولى -المستوى األول -عن العام الدراسى  2163/2164م.
 المشاركة فى اللجان المسئولة عن انتخابات اتحاد طالب كلية الزراعة
 حضور فعاليات ملتقي التوظيف السادس للخريجين بكلية الزراعة – جامعة سوهاج الموافق األحد 2161/4/69
 المستشار العلمي و التكنولوجي التحاد طالب الكلية للعام 2161-2163
 عضو كونترول الفرقه الثالثه بالكلية للعام الجامعي 2161-2163
 المرشد الكاديمي لطالب برنامج الوقاية وامراض النبات  /المستوي الثاني 2162/2161
 انشطة الجامعة

 عضو في كونترول تعليم مفتوح مستوي اول بكلية الحقوق  -2162/ 2166جامعة اسيوط
 عضو في كونترول دبلومة دراسات عليا كلية التربية  -2162/2166جامعة اسيوط

 مراقب في امتحانات التعليم المفتوح بكلية التجارة الترم االول  –2161/2163جامعة سوهاج
 مراقب في امتحانات التعليم المفتوح بكلية العلوم الترم الثاني  –2161/2163جامعة سوهاج
 عضو الفريق البحثي لمكافحة االفات في المستشفيات الجامعية – جامعة سوهاج
 عضو الفريق البحثي لمكافحة االفات في كلية الهندسة – جامعة سوهاج
 االشراف علي مكافحة الزواحف بكلية التجارة بالكوامل

 مكافحة القوارض في مناطق متعددة بجامعة سوهاج (المستشفي الجامعي -كلية التجارة -كلية االداب مدرجات
الجامعة -المكتبات -المخازن– المطبعة) 2161/2163

قائمة الحضور و المشاركة في الندوات و المؤتمرات و اللقاعات العلمية
 - 2الندوات
 .6سوسة النخيل الحمراع  :المخاطر و المواجهة العلمية - .جامعة اسيوط
 .2الجراد – الوبائية و المواجهة العلمية - .جامعة اسيوط

 .3فلسفة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة - .جامعة اسيوط

 .4اخطار استخدام المبيدات علي البيئة و الصحة العامة - .جامعة اسيوط
 .3دور المؤسسات التعلمية في الحفاظ علي البيئة - .جامعة اسيوط
 .1البيئة في اقليم وسط الصعيد - .جامعة اسيوط
 .2استثمار الذات -جامعة اسيوط

 .9القوارض البرية خطر يهدد الزراعات المستصلحه - .جامعة اسيوط
 .8الطرق غير التقليدية المستخدمه في مكافحة الحظائر - .جامعة اسيوط
 .61انفلون از الطيور - .جامعة اسيوط

 .66انفلون از الخنازير - .جامعة اسيوط
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 .62اساليب التعلم - .جامعة اسيوط

 .63فلسفة وطرق تقويم اداع الطالب - .جامعة اسيوط

 .64الدليل الي مواصفات االمتحان الجيد - .جامعة اسيوط

 .63كيفية استخدام الشبكه العنكبوتية (االنترنت) - .جامعة اسيوط
 .61الطاقة و استثمار الذات - .جامعة اسيوط

 .62كيفية استخدام المكتبه الرقمية - .جامعة اسيوط

 .69القياده الفعاله في العمل الشبابي - .جامعة اسيوط
 .68رحلة اكتشاف الذات - .جامعة اسيوط

 .21التكنولوجيا السيكولوجية و مجتمع البحث العلمي المتكامل - .جامعة اسيوط
 .26ادراك الذات و الطريق الي تنمية وتعبئة القدرات - .جامعة اسيوط
 .22الثقافة واطار القيم المتنافسه - .جامعة اسيوط
 .23فرق البحث العلمي - .جامعة اسيوط
 .24بناع فريق العمل - .جامعة اسيوط

 .23العقل و هندسة تعبئة الثروات الذاتية - .جامعة اسيوط
 .21حلم الفوز - .جامعة اسيوط

 .22تخطي الحواجز وصناعة الفوز - .جامعة اسيوط
 .29الفريق الفعال - .جامعة اسيوط

 .28حضور فعاليات ملتقي التوظيف الثالث للخريجين بكلية الزراعة – جامعة سوهاج الموافق األحد .2163/3/36
 .31حضور فعاليات ملتقي التوظيف الرابع للخريجين بكلية الزراعة – جامعة سوهاج 2164/3

 .36حضور فعاليات ملتقي التوظيف الخامس للخريجين بكلية الزراعة – جامعة سوهاج 2163/3

 .32حضور فعاليات ملتقي التوظيف السادس للخريجين بكلية الزراعة – جامعة سوهاج 2161/3
(ورش العمل)
1- PC, S, Dos&windows98

2- Computer programs ICDL [has successfully passed all modules required for the
granting of the Lnternational Ccomputer Driving Licence,in 02/08/2010

3- Program of Statistical analysis (M-state).

)4- Electron microscopy ( Techniques & Interpretations
5- Principles of molecular biology
6- Applications of biotechnology

 -2التدريب التكنولوجي
 -9التدريب التكنولوجي

 -8ادارة الفريق البحثي

-61

تكنولوجيا التعليم

-66

دورة اعداد المعلم

-62

االتجاهات الحديثة في التدريس
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-63

االتجاهات الحديثه في ادارة البحث العلمي.

-63

الميثاق االخالقي

-64
-61

اساليب التعلم

االتجاهات الحديثه في ادارة البحث العلمي

-62

دراسه مدى التقدم فى برنامج األنتاج الزراعى العام لطالب مرحله البكالريوس.

-68

مناقشه نتائج تقويم مقررات برنامج األنتاج الزراعى العام ومقرررات برنامج الدكتوراه للعام الجامعى.

-69
-21

الدراسه الذاتيه.

ورشة عمل عن وسائل االمان والسالمة في المعامل (جامعة اسيوط)

-26

كيفية وضع مادة علمية علي شبكة االنترنت بطريقة مبسطة.

-23

عضو مدرب في الدورة التدريبية في مجال المبيدات بمديرية الزراعة بمحافظة سوهاج .2162/62/2

-22
-24

حضور ورشة بعنوان كيفية عمل موقع لكل عضو هيئة التدريس علي موقع الجامعة .2162/61/61
إلقاع محاضرة بعنوان ( الجراد الصحراوي و استراتيجية التحكم) في الندوة التي نظمها قسم وقاية النبات بكلية

الزراعة – جامعة سوهاج بعنوان ( الجراد الصحراوي  ...المشكلة والحلول) التي انعقدت بمقر مجلس الكلية يوم

االثنين  2163/3/66الساعة  66صباحا.

-23

حضور ورشة العمل الخاصة بوحدة ادارة المشروعات بشأن االعداد لمشروعات برنامج االتحاد االوربي للتعليم

العالي 2164/61/28 ،قاعة سيمنار كلية العلوم – جامعة سوهاج

-21
-22
-29
-28
-31

حضور ورشة العمل الخاصة بالمكتبة الرقمية بقاعة سيمنار مجلس الكلية /62/8

حضور الدورة التدربية في تقويم نواتج التعلم 2163/62/61

حضور ورشة عمل عن تحديث استراتيجية التعليم و التعلم 2164 /3/66
حضور ورشة عمل عن ابعاد التمية في محافظة سوهاج في ضوع المتغيرات المعاصره 2163 /66/28

القاع محاضرة بعنوان (التوعية البيئية) في ورشة عمل( رؤي مستقبلية نحو بيئة نظيفه امنه مستدامه) التي نظمتها

وكالة الشرق االوسط للتدريب و االستشارات بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة – جامعة القاهره 2161/2/3

-36

حضور الدورة التدريبية (تقدير متبقيات العناصر الثقيلة في المياه  ،الرواسب و المواد الغذائية) في الفتره من -64

 2161/ 61قسم االراضي و المياه بكلية الزراعة – جامعة سوهاج ،وذلك ضمن انشطة مشروع انشاع المعمل االقليمي
لدراسات المياه و البيئة بمركز تنمية اقليم جنوب الصعيد بجزيرة قرمان التابع الكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا.

-32

حضور الدورة التدريبية (تقدير متبقيات المبيدات في المياه  ،الرواسب و المواد الغذائية) في الفتره من 24-22

 2161/قسم وقاية النبات بكلية الزراعة – جامعة سوهاج ،وذلك ضمن انشطة مشروع انشاع المعمل االقليمي لدراسات
المياه و البيئة بمركز تنمية اقليم جنوب الصعيد بجزيرة قرمان التابع الكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا.

-33

إلقاع محاضرة بعنوان ( اهمية االسطح المنزلية) في ورشة عمل بعنوان " إجعل سطح بيتك جنه" التي اقامها االتحاد

العربي للتنمية المستدامة والبيئة بالمحافظة باالشتراك مع مؤسسة هي للتنمية وتطوير االسرة 2161/8/23

 -34المشاركة في القافلة البيئية التي نظمتها جامعة سوهاج يوم الخميس الموافق  1122/1/1الى قرية النغاميش مركز
دار السالم شرق محافظة سوهاج وذلك ل تقديم العديد من الخدمات التوعويه البيئية والزراعيه في مجال علم الحيوان
الزراعي لرفع مستوى الوعى المجتمعى بها.
 -33حضور ورشة العمل بعنوان ( التعرف بالمعايير االكاديمية لبرنامج االنتاج الزراعي العام وبرامج الساعات المعتمده
2162/2/63

(-3مؤتمرات)
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 -6عضو مشارك (ببحث) في مؤتمر شباب الباحثين في  -2161-2119-2112جامعة اسيوط

 -2عضو مشارك(ببحث) في المؤتمرالعلمي السادس للعلوم الزراعية للكلية بابحاث عام .2162
 -3عضو مستمع في مؤتمر شباب الباحثين عام  -2162/2166/2118جامعة اسيوط

 -4عضو مستمع في المؤتمرالعلمي للعلوم الزراعية للكلية عام  -2161/2119جامعة اسيوط
 -3حضورالمؤتمر العلمى لشباب الباحثين بكلية الزراعة –جامعة اسيوط-من .2162 -2112
 -1حضورالمؤتمر العلمى لكلية الزراعة –جامعة اسيوط من .2162-2111

 -2عضو في اللجنة التنظيمية للمؤتمر العلمي السادس لشباب الباحثين ابريل  -2162 /جامعة اسيوط
 -9حضور مؤتمر افاق التنمية في محافظة سوهاج .2162/61/2

 -8حضور المؤتمر الدولى الثانى لجامعة بنى سويف باإلشتراك مع اتحاد الجامعات العربية حول "دور الجامعات فى اإلرتقاع
بالمجتمعات الحديثة وتنمية البيئة" في الفتره من ( 2163/2/21 -68مشارك ببحث).

-61

 -حضور المؤتمر الدوالي االول الغذاع والزراعة.

The first international conference (Food and Agriculture: New Approaches) December 24, 2013 National Research Center, Cairo, Egypt

-66

حضور ال مؤتمر الدولي العشرون " االتجاهات الحديثه في علم الحيوان :تطبيقات سائده واساليب مبتكره" 21-69

اكتوبر  2164بفندق الزمالك – القاهره

The second international conference on new horizons in basic and applied science,

المؤتمر الدولى الثانى لآلفاق الجديدة فى العلوم االساسية والتطبيقية1-6 August 2015, Hurghada, Egypt. -

12-

الغردقة -مصر
-63

إلقاع محاضرة بعنوان ( معلومات هامه عن القوارض) في المؤتمر االول لقسم وقاية النبات بكلية الزراعة – جامعة

سوهاج بعنوان ( وقاية النبات بين الواقع و المأمول) الذي انعقد بقاعة سيمنار الكلية يوم  2161/3/2الساعة 66

صباحا.
-64

المؤتمر الدولي السادس( التنمية المستدامه واالمن االقتصادي العربي) بجامعة الدول العربية وجامعة عين شمس،

2161/3/61-9

(- 4دورات تنمية قدرات اعضاع هيئة التدريس)
 .6موضوعات مختارة في التدريس -2113/1/28-21 Teaching with Technologyجامعة اسيوط
 .2التدريس الفعال  -2113/61/3-6جامعة اسيوط

 .3مهارات اال تصال الفعال  -2113/61/66-9جامعة اسيوط
 .4مهارات التفكير  -2161/61/23-22جامعة اسيوط

 .3االتجاهات الحديثة في التدريس  -2111/61/3-6جامعة اسيوط
 .1اخالقيات واداب المهنه  -2111/61/3-6جامعة اسيوط
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 .2ادارة البحث العلمي  -2111/62/1-3جامعة اسيوط
 .9مهارات التفكير  -2112/2/29-21جامعة اسيوط

 .8الجوانب القانونية بالجامعات  -2112/1/66-8جامعة اسيوط

 .61التعليم االلكتروني  -2162/3/64جامعة اسيوط

 .66ادارة الفريق البحثي  -2162/3/68-62جامعة اسيوط

 .62اجتياز شهادة الدورة التدريبية  POWERPOINTبمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة  – .2163/2/1 -2/2جامعة
سوهاج

 .63اجتياز شهادة الدورة التدريبية  SPSSبمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة  – .2163/2/1 -2/2جامعة سوهاج
 .64حضور الدورة التدريبية  photoshopبمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة – .2163/2/1 -2/4جامعة سوهاج
 .63حضور الدورة التدريبية  Endnoteبمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة – .2163/8/2 -9/31جامعة سوهاج
 .61اجتياز دورة  Misكونتروالت بالجامعه  –2164جامعة سوهاج

 .62اجتياز دورة ( االرشاد االكاديمي)  –2161/8/26-21جامعة سوهاج
 .69اجتياز دورة (ادارة الوقت واالزمات)  –2161/8/23-24جامعة سوهاج

 .68اجتياز دورة ( نظام الساعات المعتمدة)  2161/61/62-63جامعة سوهاج

عضو في الجمعيات االتية
 -6عضو في الجمعية المصرية للحشرات.

 -2عضو في الجمعية المصرية االلمانية لعلم الحيوان.
 -3عضو في الجمعية العربية لوقاية النبات.

Member of "Asian Council of Science Editors -4
 -3عضو اللجنه االستشارية للمؤتمرات الدولية بيونيدلهي – بالهند
 -1عضوا في الجمعية الدولية للتنمية واالستدامة ()ISDS
 -2محكم دولي الكثر من  68مجله دوليه

قائمة المشروعات و البحوث التطبيقية
 -6عضو في مشروع تقيم فاعلية المبيدات ضد دودة ورق القطن (2118-2111جامعة اسيوط)

 -2عضو فعال و تطبيقي في تقييم فاعلية المبيدات ضد القوارض (مشروع رقم ( )231التمويل من وزارة الزراعة) -2114
( 2166جامعة اسيوط)

 -3عضو في مشروع مكافحة النمل االبيض التحت ارضي في الوادي الجديد ( 2162جامعة اسيوط)
 -4عضو مشارك في مشروع ذبابة الفاكهه بالوادي الجديد  ( 2113-2114جامعة اسيوط)

 -3عضــو الفريــق البحثــي لمكافحــة االفــات الحيوانيــة بم ـزارع شــركة رخــاع لالســتثمار الزراعــي و التنميــة بشــرق العوينــات -62
 ( 2162/4/21جامعة اسيوط)

 -1عضو الفريق البحثي لمكافحة االفات في المستشفيات الجامعية – (جامعة سوهاج)
 -2عضو الفريق البحثي لمكافحة االفات في كلية الهندسة – (جامعة سوهاج)
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 -9تقرير لحصر انواع الطيور المهاجره لمحافظة سوهاج خصوصا مطار سوهاج الدولي الي المحافظة ( 2014/2/23محافظة
سوهاج)

 -8عضو الفريق البحثي في مشروع تقييم مبيدات ديدان القصب بمحافظة سوهاج ( 2164/2163جامعة سوهاج)
-61

عضو الفريق البحثي في مشروع تقييم مبيدات ثاقبات الذره بمحافظة سوهاج ( 2163/2164جامعة سوهاج)

-66

الباحث الرئيسي للمشروع البحثي :استراتيجية االدارة المتكاملة للحد من انتشار القواقع االرضية في صعيد مصر،

وزارة الزراعة واستصالح األراضي،

مركز البحوث الزراعية ،المجالس اإلقليمية للبحوث واإلرشاد الزراعي

(2164/62/31التمويل من المجالس االقليمية -وزارة الزراعة) حتي االن.

تقديم مقترح للمشاريع اآلتية  2163/3/4عن طريق مجلس القسم

 -مشروع تقييم كفاعة مبيدات القوارض حقلياً ومعملياً (مشروع رقم ( )231التمويل من وزارة الزراعة)

 دراسات بيئية علي القوارض وطرق مكافحتها في األراضي حديثة االستصالح( .التمويل من وزارة الزراعة) -استراتيجية االدارة المتكاملة للحد من انتشار القواقع االرضية في صعيد مصر( .التمويل من وزارة الزراعة)

الوظائف القيادية او االشرافية
 -6مدير فرع االتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بمحافظة سوهاج بداية من 2163 /66/ 7و حتي االن .و
مدرب معتمد لدي االتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة

 -2مشرف علمي لمكافحة االفات بجامعة سوهاج  2161/8/28وحتي االن.

انشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة
 .6مكافحة القوارض وبعض االفات الحيوانية في بعض االماكن الحيوية (بمحافظة اسيوط) مثل
مزارع االنتاج الحيواني -مخازن االدوية -المطاعم و المنتزهات النيلية

 .2حضورفعال في مؤتمر افاق التنمية في محافظة سوهاج 2162/61/2

 .3عضو مدرب في الدورة التدريبية في مجال المبيدات بمديرية الزراعة بمحافظة سوهاج 2162/62/2
 .4تقديم تقرير لحصر انواع الطيور المهاجره لمحافظة سوهاج خصوصا مطار سوهاج الدولي الي المحافظة 2014/2/23
 .5مشاركة فعالة بالقاع بحث في المؤتمر الدولى الثانى لجامعة بنى سويف باإلشتراك مع اتحاد الجامعات العربية حول "دور
الجامعات فى اإلرتقاع بالمجتمعات الحديثة وتنمية البيئة" في الفتره من 2163/2/21 -68
 .6حاصل علي البرنامج التدريبي (دورة المتدربين  2163/62/ 29-22 )Training of trainersقاعة ايزيس -دار الضيافه-
جامعة عين شمس -مصر
 .2نشر الكثير من المقاالت الدولية والمحلية التي تساعد في خدمة البيئة وتنمية المجتمع
12

Hashtag
#تنمية_مستدامة_دعبدالعليم
#تنمية_بشرية_دكتور_عبدالعليم
الجوائز
حاصل علي جائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الزراعية والطب البيطري للعام الجامعي 2161/2163
مقــــــــــــــــــــــــــــــاــالت منشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره

 -1الجريده االلكترونية اخبار البلدية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بقطر www.baladiya.gov.qa
 .6الفئران تنضم للبشر في مكافحة االلغام ،النشرة اليومية الخبار البلدية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بقطر 2163/3/22
 .2القدرات الخارقة للجراد ،النشرة اليومية الخبار البلدية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بقطر 2163/8/6
 .3اسرار عالم الفئران ،النشرة اليومية الخبار البلدية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بقطر 2163/8/9

 .4لماذا سميت الفئران بالقوارض ،النشرة اليومية الخبار بوزارة البلدية والتخطيط العم ارني بقطر 2163/8/28
 .3اضرار القوارض ،النشرة اليومية الخبار بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بقطر 2163/61/2

 .1مكافحة البعوض ،النشرة اليومية الخبار البلدية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بقطر 2163/66/61
 .2لماذا سميت الفئران بالقوارض ،النشرة اليومية الخبار بو ازرة البلدية والتخطيط العمراني بقطر 2163/8/28

 .9إجراعات االمان عند التعامل مع مبيدات القوارض ،النشرة اليومية الخبار البلدية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بقطر
2164/8/63

 .8استخدام القوارض كموشر بيولوجي للكشف علي مدي تلوث البيئة ،النشرة اليومية الخبار البلدية بوزارة البلدية والتخطيط
العمراني بقطر 2164/8/22

 .61هل نستخدم قدرات مخنا بالكامل ،النشرة اليومية الخبار البلدية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بقطر2164/66/1
 .66فائدة شمع االذن ،النشرة اليومية الخبار البلدية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بقطر2164/66/8

 .62ما سبب إخراج الثعابين أللسنتها ،النشرة اليومية الخبار البلدية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بقطر2164/66/61
 .63اليوم العالمي للسكري ،النشرة اليومية الخبار البلدية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بقطر2164/66/61

 .64هل الفئران تقرض لتتغذي فقط ،النشرة اليومية الخبار البلدية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بقطر2163/2/23
 .63طرق الوقاية من داع الفيل ،النشرة اليومية الخبار البلدية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بقطر2163/4/9

http//:www.baladiya.gov.qa/pdocs/cview?siteID=1&docID=7149&year=2015
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 .61وسائل طبيعية للقضاع على الفئران في منزلك ،النشرة اليومية الخبار البلدية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني
بقطر2016/6/1

 .62دور عملية اعادة التدوير في حماية البيئة ،النشرة اليومية الخبار البلدية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني
بقطر2016/2/24/

 -2جريدة سوهاج نيوز االلكترونية www.newssohag.com

 -6أبرز المشكالت البـيـئـية الراهنة
 -2البطالة في الوطن العربي بين االسباب والحلول
 -3التنمية البشرية وأبعادها اإلستراتيجية
 -4تلوث المياه و األمراض الناتجة عنها
 -3فيرس سي  ..المرض الحرامي

 -1كيفية النهوض بالبالد ووضعها في مسار الدول المتقدمه
 -2مستقبل البشرية في األعوام القادمة

 -9توصيات هامه لسالمة المطارات من مخاطر الطيور

 -8لماذا ال توضع العائلة القرانية المنشاويه علي الخريطة السياحية االسالمية لمحافظة سوهاج
-61

لغة الجسد

-62

طريقة التخلص من الفئران بأستخدام الفلفل االسود

-66
-63

معلومات هامه جدا عن الثعابين

النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

-64

كيف تصبح مستثمر ناجح

-61

مفهوم التنمية البشرية 2161/9/63

-63
-62
-69

كيف تحفز نفسك2161/9/63

اسباب الهجره بين الحلول واالثار المترتبه عليها 2161/9/62

أهمية القراعة وأثرها على الفرد والمجتمع 19/8/2016

 -3مجلة الواقع العربي االلكترونية www.arabfact.com
 -1التمنية الصناعية املس تدامة :جريدة الواقع العربي االلكترونية 2161 /3/21
 611 -2مليون فار في مصر 2161/8/69

 -4مجلة العربي الكويتية www.alarabimag.com

 -6تاثير المبيدات الحشرية علي البيئة ،مجلة العربي الكويتية – العدد  - 121جمادي االولي  6431ه  -مارس
(آذار) 2163/م.

https://issuu.com/altahnoon/docs/alarabi_march_2015_comp
 -5النشرة الدورية االسبوعية لمنظمة المجتمع العلمي العربي (أرسكو)

 -6الطاعون (الموت األسود)  :العدد  86من النشرة الدورية االسبوعية لمنظمة المجتمع العلمي العربي (أرسكو)
.2163/61/26
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http://www.arsco.org/detailed/6bbb101e-e7fb-42f2-a7a0-c5f60a10d551

 -2حماية البيئة وتشجيع استخدام المبيدات الحيوية  :العدد  ..من النشرة الدورية االسبوعية لمنظمة المجتمع العلمي
العربي (أرسكو) .2163/66/66

http://www.arsco.org/detailed/70de2c25-4688-4f40-aac4-0c67934b97c2

 -3النيم -الشجره الكنز .النشرة الدورية االسبوعية لمنظمة المجتمع العلمي العربي (أرسكو) .2163/62/2
http://www.arsco.org/detailed/ca9f1580-e883-4af6-8318-552655f64df6

 - -4سوسة النخيل الحمراع و المكافحة المتكاملة لها .النشرة الدورية االسبوعية لمنظمة المجتمع العلمي العربي (أرسكو)
.2161/3/3

 -3ذبابة الرمل و داع اللشمانيا ،النشرة الدورية االسبوعية لمنظمة المجتمع العلمي العربي (أرسكو) .2161/3/23
 -6جريدة االهرام الزراعي agri.ahram.org.eg

agri.ahram.org.eg

 -6لبن العصفور حقبقة ام خيال؟ 2161/4/2

 -2كيف تفك الحشرات شفرات الجرائم؟ 2161/4/21

 -3معوقات الموارد الطبيعية للتنمية الزراعية1126/8/6 ،
 -4أهمية زراعة األسطح 27/9/2016

agri.ahram.org.eg

 -2جريدة اليوم السابع www.youm7.com

 -6الثقه بالنفس و تحديات الحياه 2161/4/24

http://m.youm7.com/story/0000/0/0/-/2689894

 -2تنمية الصحراع الطريق لنهضة مصر2161/3/3 ،
 -3االعتماد على الذات2161/3/26،

 -4الفتنه اشد من القتل2161/1/2 ،

 -3اإلرادة القوية طريقك للتغلب على الصعاب2161/1/61 ،
 -1خطط لحياتك تضمن النجاح2161/1/61 ،

 -2كيف يمكننا تنشئة األطفال على التوعية البيئية؟2161/1/69 ،
 -9حب الوطن والدفاع عنه فرض عليا2161/1/21 ،

 -8باالنضباط والتنظيم تزداد كفاعة العمل الجماعى2161/1/24،

-61بالتوعية والقوانين نحافظ على الممتلكات العامة2161/1/22 ،
-66باإلرادة القوية تفعل المستحيل2161/2/66 ،
 -62العمل التطوعي كله فوائد 2161/2/23

-63العلم طريقنا السحرى للقضاع على كل مشكالتنا2161/2/24 ،

http://www.youm7.com/story/2016/7/24/دعبد-العليم-دسوقى-يكتب--العلم-طريقنا-السحرى-

للقضاع-على-كل-مش#2962361/

-64حتي يكون الشباب العربي قاطرة التقدم لالمه2161/9/2 ،
-63قوانين حماية البيئة هي الحل2161/9/26 ،

15

 -9مجلة اف اق التنمية والبيئة – ف لسطين www.maan-ctr.org

تلوث الغالف الجوي  ..واألضرار الناتجة عنه 2161/3/6
http://www.maan-ctr.org/magazine/article.php?id=fc609y1033737Yfc609
 -8الجزيرة نت www.aljazeera.net-news-healthmedicine

ما دمل الشرق و عالقته بذبابة الرمل2161/1/6 ،
-61

جريدة الفراعنه االلكترونيه www.alfaraena.com

أكثر من  200مقال الكتروني في مجاالت الزراعة والتنمية البيئية المستدامة
-66



جريدة النداء www. Elnedaa.com

إستراتيجية التعليم في رؤية مصر  ،2131جريدة النداع 2161/1/64



واجبنا نحو وطنا ،جريدة النداع 2161/1/69



أهمية الوطن ،جريدة النداع 2161/1/23




التشاؤم عند بعض الشعوب ،جريدة النداع 2161/1/29

أهمية المدرسة فى تنمية المجتمع ،جريدة النداع 2161/2/6



االثار الناتجة عن التغيرات المناخية جريدة النداع 2161/2/61



كيف تتخلص من الملل ،جريدة النداع 2161/2/28



فوائد الترفيه عن النفس ،جريدة النداع 2161/9/4
-62



جريدة بشاير www.elbashayer.com

أضرار الغضب و كيفية التخلص منه



اآلمن وأهميته في عملية التنمية



تأثير اإلعالم على جوانب حياتنا المختلفة



كيف تتأهل لتدريب التنمية البشرية



كيف يصبح الشخص اجتماعيا





الوطنية في االسالم
كيفية إنقاد كوكب االرض من الفناء المحقق
الخفافيش في الجزيرة العربية




التربية الخاطئة

سوق الهجرة غير الشرعية 22/9/2016
-63





جريدة الشارع االن االلكترونيةwww.ashare3alaan.com

العنف ضد المرأة بين األسباب والحلول
ُ
أهمية الشباب في تنمية المجتمع

ظاهرة أطفال الشوارع بين االسباب و الحلول
-64





جريدة المصريون www.Almesryoon.com

التشاؤم عند بعض الشعوب2161/1/29 ،
اآلمن وأهميته في عملية التنمية

السالم وأهميته في تقدم الشعوب2161/2/6 ،
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حقائق عن الخفافيش؛ 2161/2/9



أثرالمخدرات-على-الشخص-المدمن 14/7/2016



علم الفراسة وكيفية تعلمه؛ 2161/2/21



ال للفتنه الطائفية2161/9/4 ،





حلول مقترحة للحد من البطالة 16/8/2016
العنف الجامعي ..االسباب والحلول 1126/8/12
10فوائد للقراءة 1126/8/16



كيفية المحافظة علي الممتلكات العامة 3/9/2016
-63

موقع حكيم نيوز www.Hakeemnews.com

 oأعراض االصابه بفيرس إيبوال  ...طرق الوقاية والعالج ()2161-11-62
 oفيروس زيكا ..الخطر القادم ()2161-11-68

 oآثار التدخين على الجسم وكيفية اإلقالع عنه ()2161-11-26
 oانتقال االمراض الوراثية ()2161/1/28
 oالمالريا( )2161/2/2

 oنصائح لتجنب اإلصابة بأنفلون از الخنازير( )2161/2/4
 oاستقبال جسم المدخن للسجائر 2161/2/61

 oكيفية نقل عدوي الطاعون من القوارض 2161/2/64

 oمرض التوحد ..االعراض ..االسباب ..العالج 2161/2/62
 oالخفافيش مصدر للفيروسات 2161/2/26
 oالوقاية من السكري)(25-07-2016

 oادوية جديدة لعالج فيروس الكبد «سي» تحقق نجاحاً (01-08-2016)83%
 oالجراعات التي يجب اتخاذها عند اللدغ بالثعبان السام )(04-08-2016


الطاعون وانواعه)(07-08-2016



أعراض مرض السرطان)(10-08-2016



أضرار تلوث الماع علي صحة اإلنسان)(14-08-2016



أعراض لدغة االفعي)(16-08-2016



االجراعات الوقائية أثناع المرور فى مناطق يتواجد فيها االفاعى)(20-08-2016



مرض الجرب ()2161-19-23



الدودة الشريطية )Tapeworms (30-08-2016



بيئة مرض البلهارسيا ()2161-18-16



اللشمانيا الجلدية ()2161-18-14
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أعراض مرض النوم وطرق الوقايه منه 10/9/2016



أضرار التريبانوسوما ()2161-18-68



لطرق الوقائية والعالجية في التخلص من الفئران ()2161-18-24



أضرار تلوث الماع علي صحة اإلنسان ()2161-18-22



المشاكل البيئية الناتجة عن التلوث ()2161-61-16



أضرار التغيرات المناخية علي الصحه وطرق الحد منها ()2161-61-11



أضرار الغضب و كيفية التخلص منه ()2161-61-62



األسباب التي تؤدي إلى تلف وتآكل طبقة األوزون ()2161-61-61



أضرار الغضب و كيفية التخلص منه ()2161-61-21



التلوث بالمبيدات الكيميائية ()2161-61-23
-61

االهرام الكندية الجديدة www.ahram-canada.com

 oتأثير المخدرات على الشخص المدمن 2161/2/2
-62

مق االتك www.mkalatk.com

لتغير المناخ في جميع أنحاع العالم؟
 oما هي اآلثار الرئيسة ّ
 oاهمية العمل في المجتمع
-69

جريدة اسرار االسبوع www.asrar7days.com

 حلول مقترحه للحد من البطالة2161/2/63، -كيف يخدم الطالب وطنه؟2161/2/63،

 أهمية تمكين الشباب في دعم مسيرة التنمية2161/2/31 .-68

صحيفة الشرق االوسط الجديد www.newsharqawsat.com

 كيف يحدث صمم الشيخوخة؟-21

وكالة كيلوبات ار لالنباع www.Cleopatranews.com

 التنمية الزراعية  ...آفاق مستقبلية...
 االفعي القرناع 2161/9/2

 البطالة..االسباب و الحلول2161/9/66

 التنشئة االجتماعية لالطفال بين السلبية و االيجابية2161/9/21 ،
 الظالم يقوي حاسة الظالم عند القوارض2161/9/29 ،
 اهمية الشباب في تنمية المجتمع2161/9/28 ،
-26

جريدة البيان www.elbyan.com

 المعجزات االلهية في خلق الحيوانات
18


-22


مصر اليومhttp://www.misrday.com

العنف الجامعي ..األسباب و الحلول
-23

جريدة مصر/ http://www.garedtmasr.com



االعجاز العلمي للخفاش 1126/9/21



أكثر الملوثات ضرارا علي صحة اإلنسان 1126/9/22



األضرار الناتجة عن الفئران 1126/9/28



أهمية الشباب في تنمية الوطن 1126/9/28



محو األمية ..األسباب والحلول 1126/9/28



مخاطر الفئران علي صحة اإلنسان 1126/9/28



طرق جذب االستثمار بالدول النامية 1126/9/11



اهمية زراعة االسطح 22/9/2016



تجارة الهجرة غير الشرعية 22/9/2016



اهمية التنمية المستدامه في تطوير كوكب االرض 1126/9/12



األمية من أهم اسباب الفقر 1126/9/16
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مشاكل المراهقه وتأثيرها علي المجتمع 1126/9/16



اسباب البطالة في مصر 1126/9/12



إقتراحات هامه للقضاء علي الفقر 1126/9/12



لماذا كان اختيار الغراب عن سائر الحيوانات والطيور ليكون أول معلم لإلنسان؟ 11216/9/12



 22مليار فأر في العالم29/9/2016



أهمية مشاركة الشباب في تحقيق التنمية29/9/2016



أساليب التنشئة االجتماعية لالطفال وأهدافها الناجحة 29/9/2016



ال لالرهاب 1/10/2016



السرطان1/10/2016



أهمية مشاركة الشباب في تحقيق التنمية 1/10/2016



دوافع الهجرة النبويّة 1/10/2016



كيفية التخلص من النفايات 1126/21/5



النسان والتغيرات المناخية لكوكب االرض 1126/21/5



فوائد القراءة علي الفرد والمجتمع 1126/21/2



دروس مستفاده من حشره فرس النبي 1126/21/2



أسباب الفقر حول العالم 1126/21/9



االعتذار 1126/21/9



مخاطر الطيور تجاه الطيران المدني 1126/21/9



صيانة المسطحات الخضراء 1126/21/9



كيف نقوم بعملية فرز النفايات في منازلنا 5/11/2016
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جريدة المصريين بجد بوابة اخبارية الكترونية شاملة http://elmasrenbgd.com



كيفية الكشف عن وجود الفئران فى منزلك 18/9/2016



معركة ضد إمبراطورية الفئران1126/9/ 28



اسباب التي تؤدي إلى تلف وتآكل طبقة األوزون 24/9/2016

-23

جريدة المستقبل العربي اليوم بوابة اخبارية الكترونية شاملة arabicfuture.com

 -االسطح الخضراع 1/10/2016

 -مؤتمرباريس للتغيرات المناخية 1/10/2016

 ّدول العالم الثالث 29/9/2016 الذباب اكثر انواع الحشرات انتشا ارً 2161/8/29 -مخاطر التغيرات المناخية 2161/8/29

 -أهداف التنمية المستدامة 2161/8/29

 اضرار الفئران من الناحية الصحية2161/8/22 -المعجزات اإللهية للحشرات 2161/8/22

 بعض المعلومات الهامة عن القوارض 2161/8/21 لتكنولوجيا في التنمية المستدامة 2161/8/24 تكنولوجيا زراعة االسطح 2161/8/22 الطيور حيوانات فقارية 2161/8/26 -سلوكيات هامه للطيور 2161/8/21

 المعج ازت أإللهيه في سلوك الحيوانات 2161/8/21 خسائر الفئران التي سجلها التاريخ 2161/8/21 -حق االنسان في التنمية 2161/8/69

 -أهمية الشباب في تنمية الوطن 2161 /8/61

 الموارد البيئية و حياة األجيال القادمة في الوطن العربي 2161/8/ /2 مقترحات هامة للحد من التلوث البيئي 2161/8/2 -عمل المرأة وأهميته للمجتمع 2161/8/2

 -التكنولوجيا في التنمية المستدامة 2161/61/3

 المشاكل البيئية الناتجة عن التلوث 2161/61/3 القوارض وطرق مكافحتها 2161/61/921

 إرشادات هامه عند إستخدام المكافحة الكميائية للقوارض 2611/61/9 األحكام المتعلقة بالفئران 2161/61/9 -فوائد الماع في الجسم 2161/61/62

 قدرات الحشرات الخارقه 2161/61/63 كشف الجريمة عن طريق الحشرات 2161/61/64 مخاطر الحروب علي البيئة 2161/66/4 اآلثار المترتّبة على الهجرة 2161/66/3-21

جريدة النبأ المصرية http://www.alnabaaeg.com
 بعض الطرق المستخدمة في التخلّص من النفايات2161/8/24 ظاهرة االحتباس الحراري  ..وضرورة زراعة االسطح 2161/8/24 االنشطة الثقافية لالطفال في الواقع الخليجي 2161/8/21المدرسي وكيفية عالجها 2161/8/21
 ظاهرة العنفّ
 -الطرق الوقائية من االمراض الطفيلية1/11/2016

-22

جريدة الكرنك االلكترونية http://alkarnk.com
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