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 احمذ عهً عبذ انمقصىد انحصري

 انغربُة -طىطا  –َىنُى انمتفرع مه شارع انحكمة  32شارع  81

 أو
 مصر - بىهاجامعة  -كهُة انزراعه  -قضم انمحاصُم 

E-mail: elhosaryaa@yahoo.com  - ahmed.alhossary@fagr.bu.edu.eg 

====================================================== 

 : بُاوات عامةأولا 

 8/83/8812:   تارَخ انمُالد 

 مصر - انغربُة -اول طىطا :   محم انمُالد 

 (طفم 8 )عذد : متزوج  ةانحانه األجتماعُ

 : مصرٌ  انجىضُه 

 كرر:    انىىع 

 بىهاجامعة  - ةنزراعكهُة ا -قضم انمحاصُم  - مذرس تربُة انىبات:    انىظُفه

 0403506446 (002)   -   .01006645360 (002):    تهُفىن

          0132466646 (002):    فاكش
 

 ثاوُاا: انمؤهالت انعهمُة

 -4002مايو  - بنهاجامعة  - ةكمية الزراع -قسم المحاصيل  - ةالعموم الزراعي بكالوريوس -1
 "مع مرتبة الشرف "جيد جدا  بتقدير 

 

 بنها جامعة  – ةكمية الزراع –قسم المحاصيل  – (محاصيل) ةفي العموم الزراعيماجستير  -2
  تحت عنوان: "4007"

 ".دراسات وراثية و بيوتكنولوجية عمى بعض الصفات اليامو فى الذرة الشامية"

Genetic and biotechnological studies for some important 

traits in maize (Zea mays, L.) 
 

mailto:elhosaryaa@yahoo.com
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جامعة  – ةكمية الزراع -قسم المحاصيل  – محاصيل(تربية ) ةفمسفه في العموم الزراعيدكتوراه  -3
 تحت عنوان: "4022 بنها

 

 "التحليل الوراثى و اإلحصائى لبعض الصفات الهامة فى الذرة الشامية"

Genetical and biometrical analysis for some important 

traits in maize (Zea mays L.). 
 

 ثانثاا: انتذرج انىظُفٍ:

 .4007-4002، بنهاجامعة  –كمية الزراعه  –بقسم المحاصيل  معيد -2
 4022 -4007، بنهاجامعة  –كمية الزراعه  –بقسم المحاصيل مدرس مساعد  -۲
 و حتى ااَلن. 4022-5جامعة بنها،  –كمية الزراعة  –بقسم المحاصيل مدرس  -3
كمية  -CIQAP مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  –  و التعممالتعميم  عضو معيار -2

 .بنهاجامعة  –الزراعة 
 

 رابعًا: الندوات العممية والدورات التدريبية 
 انحاصب اِنٍ: حضىر دورات تذرَبُة وورط عمم فٍ مجال -8

 .2006/ 26/6حتى  24/6/2006فى الفتره   Windowsاجتياز البرنامج التدريبى  -1

 .2006/ 5/6حتى  2/6/2006فى الفتره  Wordاجتياز البرنامج التدريبى  -2

 .2006/ 11/6حتى  4/6/2006فى الفتره  Excelاجتياز البرنامج التدريبى  -3

 16/6/2006"المفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات" فى الفتره   ITاجتياز البرنامج التدريبى  -4

 .2006/ 11/6حتى 

 .2006/ 20/6حتى  14/6/2006فى الفتره  Power pointالبرنامج التدريبى  اجتياز -5

6- Workshop: Data statistical analysis using SPSS program "Statistical basic 

and practical application" – National Research Center, March 3132013.0 

 .4022 /2/ 44بتاريخ  Advanced Power pointاجتياز البرنامج التدريبى  -6

 .40/5/4022بتاريخ Advanced word اجتياز البرنامج التدريبى -4
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 مهارات انحاصب النً: 

- MS Dos   - Windows 15-16-2000-XP-Vista. 

- Word   - Excel  - Power Point 

-GenStat  - Mstatc  - Agro Stat  -OpenStat 

          - Familiar with the internet and multimedia programs. 

 حضور دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس: -2
 -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات - التقييم الذاتى و المراجعة الخارجيةدورة  -2

 .2/4022/ 22 - 24فى الفترة:  بنهاجامعة
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  - معىَاداب و سموكيات المهنة فى العمل الجادورة  -4

 .22/2/4022 - 24فى الفترة:  بنهاجامعة  -والقيادات
 بنهاجامعة  -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات - مهارات العرض الفعالدورة  -2

 .2/4022/ 20 - 48فى الفترة: 
جامعة  -أعضاء هيئة التدريس والقياداتمركز تنمية قدرات  - أخالقيات البحث العممىدورة  -2

 .5/4022/ 42 - 42فى الفترة:  بنها
 
 فٍ مجال انتخصص:وورط عمم ووذوات حضىر دورات تذرَبُة  -2

حضووور و مشوواركة فووى تنظوويم و فاعميووات النوودوت العمميووة التووى انعقوودت بقسووم المحاصوويل كميووة  -2
ض بمحاصيل الزيوت و ذلوك يووم الزراعه جامعة كقر الشيخ تحت عنوان رؤية مستقبمية لمنهو 

 .24/2/4022الثالثاء الموافق 
حضووور النوودوت العمميووة التووى انعقوودت بقسووم المحاصوويل كميووة الزراعووه جامعووة كقوور الشوويخ تحووت  -4

 .2/2/4024عنوان القطن المصرى بين الحاضر و المستقبل و ذلك يوم الثالثاء الموافق 
" المحاصيل الحقمية فى مواجهة التحديات حضور المؤتمر الرابع لممحاصيل الحقمية بعنوان:  -2

-48مركز البحوث الزراعية خالل الفترة من  –المستقبمية" و ذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية 
 .4024اغسطس  20
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حضور ورشة العمل لممحاصيل الصيفية وذلك بمقر مركز البحوث الزراعية و التى عقدت  -2
 .5/2/4024-2خالل الفترة 

ى تنظيم و فاعميات المؤتمر الدولى الثالث عشر لعموم المحاصيل و حضور و المشاركة ف -5
 .4024سبتمبر  20-9بجامعة بنها فى الفترة  -الذى عقد بكمية الزراعة 

 .الجيزة – 4007مايو  47حضور فاعميات المؤتمر الخامس لتربية النبات  -6
جامعة  –الزراعة حضور فاعميات المؤتمر الدولى السابع لتربية النبات المنعقد فى كمية  -7

 4022/ مايو 5-2اإلسكندرية 
كفر جامعة  –لتربية النبات المنعقد فى كمية الزراعة  ثامنحضور فاعميات المؤتمر الدولى ال -8

 4022/ مايو 25-22 الشيخ
حضور فاعميات المؤتمر العممى األول "محاصيل الحبوب و أهميتها فى تحقيق األمن  -9

 .4005/ يونيو 42-40معة اإلسكندرية الغذائى المصرى " كمية الزراعة جا
 

 خامسًا: المساىمة في الدورات التدريبية

 :اآلكاديمىدورات عمى المستوى المحمى فى المجال 

بقسم المحاصيل و مركز   ثالثوال ثانىالمستويين الشتراك في التدريب الصيفي لطالب إلا -2
 . بنهاجامعة  –كمية الزراعة  –البحوث و الشركات

دورة "الدراسة الذاتية لمكمية" بوحدة الجودة بالكمية يوم األربعاء الموافق راك فى األشت -4
22/5/4022. 

 التدريب المستمر بالكمية لمتأهيل لألعتماد -2
مكان 

التدرٌب / 
ورش 
 العمل

 مدة التدرٌب

 موضوع التدرٌب / ورش العمل

 المشاركة

 متدرب إلى من

ة 
لٌ
ك

عة
را
لز
ا

- ها
بن
ة 
مع
جا

 

11/11/0226 11/11/0226 
صييييييٌالة رلييييييالة الكلٌيييييية والر ٌيييييية 

 واألهداف
√ 

 √ توصٌف المقرر 00/11/0226 00/11/0226

 √ نشر ثقافة الجودة 08/11/0226 08/11/0226
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 √ تحدٌد نقاط القوة والضعف بالكلٌة 09/11/0226 09/11/0226

 √ تقرٌر المقرر 02/4/0228 02/4/0228

22/4/0228 22/4/0228 
مفهييوا الجييودة  –المعيياٌٌر األكادٌمٌيية 
 فى الدرالات العلٌا

√ 

 √ (1توصٌف برامج الدرالات العلٌا ) 08/7/0228 08/7/0228

 √ اجتماع المتابعة الملتمرة  18/1/0229 18/1/0229

 √ ات والبرامجتقرٌر المقرر 01/6/0229 01/6/0229

11/7/0212 12/7/0212 
دورة تدرٌبٌيييييييييية عيييييييييين الت طييييييييييٌط 

 لتراتٌجً لم للات التعلٌا العالًإلا
√ 

02/7/0212 07/7/0212 
المعيييياٌٌر دورة تدرٌبٌييية عييين تطبٌييي  

 (NARS)األكادٌمٌة 
√ 

21/12/0212 0/11/0212 
دورة تدرٌبٌيية عيين اعتميياد م للييات 

 التعلٌا العالً
√ 

02/11/0212 02/11/0212 
دورة تدرٌبٌة عن اليتراتجٌات التعليٌا 

 والتعلا 
√ 

8/6/0211 8/6/0211 
ة دورة تدرٌبٌيييية عيييين حقييييو  الملكٌيييي

 الفكرٌة
√ 

 :نشطة اال ريألا
 .مرشد أكاديمي لمجموعة من طالب مرحلة البكالوريوس -1

 شراف علي مزرعة المحاصيل بالكلية.إلعضو لجنة ا -2

 عضو لجنة االشراف علي المعامل بقسم المحاصيل. -3

 .2211/2212بالكلية  المختبرات العلميةعضو  -4

 .ة في وضع الخطة البحثية لقسم المحاصيلالمشارك -5

 ض السالالت المبشرة في قمح الخبز.استباط بع -6

 بقسم المحاصيل.  الدراسية المشاركة في وضع المادة العلمية للمناهج -7

 .المشاركة في وضع الخطة الخمسية لقسم المحاصيل -8

 .نتاج النباتيبرنامج اإلل جديدة المشاركة في تطوير الئحة -9

 األنشطة الطالبية.المشاركة في  -12
  :الجمعٌات العلمٌة

 .عضو الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل-1
 بات.ـالجمعية المصرية لتربية النعضو  -2

 :والنقابات هلٌةألالجمعٌات اعضوٌة 
 .عضو عامل بنقابة المهن الزراعية-1
 عضو عامل بنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها. -2
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 :و البحث العلمى جال التدرٌساألنشطة فً م
 المقررات الدرالٌة التً ٌشارك فً تدرٌلها:

)أ( مرحلة البكالوريوس:   

  .يلــــمادة أساسيات محاص .1
 .ارب ـمادة تصميم وتحليل التج .2

  ل.ــــتحسين محاصيل الحق .3

 يم تجارب.ــــحصاء وتصمإ .4

 )ب( مرحلة الدرالات العلٌا: 
 حشرات.تربية محاصيل مقاومة لألمراض وال .1
 يل.ــــالتباين والتوارث في تربية المحاص .2

 ة.ـــــتربية محاصيل للظروف المعاكس .3

 .يلـــتجاهات الحديثة في تربية المحاصإلا .4

 لي في تجارب تربية المحاصيل. آلاستخدام الحاسب ا .5

 :كتب منشورة دولٌا من رلائل علمٌة
1-  EL-Hosary, A.A.A.; Sedhom, A.S. and EL-Badawy, M.EL.M., 3188. 

Genetical and biometrical analysis for some important traits in maize. LAP Lambert 

Academic Publishing, ISBN 164-3-4465-3211-1, paperback, 156 Pages. 

  http://www.bod.com/index.php?id=3435&objk_id=624164 
 

 

2-  EL-Hosary, A.A.A.; Sedhom, A.S. and EL-Badawy, M.EL.M.,  3188. Genetic 

and Biotechnological Studies for Important Traits in Maize. LAP Lambert Academic 

Publishing, ISBN 164-3-4454-4104-5, paperback, 240 Pages  

6. 560116&objk_id=3435http://www.bod.com/index.php?id= 

 

 البحوث المنشوره
1-Sedhom A.S.; M.EL.M. EL-Badawy; A.M. and  A.A.A. EL-Hosary (2006): 

Diallel analysis and relationship between molecular polymorphisms and yellow maize 

hybrid performance. Annals of Agric. Sc., Moshtohor, Vol. 45 (1): 1-20.  

2- El- Badawy, M.El.M.; S.A. Sedhom; A.M. Morsy and A.A.A. El- Hosary (2010): 

Combining ability in maize (Zea mays L.) under two nitrogen rates and genetic 

distance determined by RAPD markers . The 12th International Conference of 

Agronomy, September 2010. 106- 121. 

2 - Sedhom A.S.; M.EL.M. EL-Badawy; A.M. Morsy and A.A.A. EL-Hosary 

(2011): Comparison among methods of diallel crosses analysis in maize. (in press) 

4- El-Hosary A.A., M.El.M. EL-Badawy and A.A.A. EL-Hosary (2011) Combining 

ability in maize under two sowing dates and comparison between methods of genetic 

analysis. Egypt. J. Plant Breed. 15 (5): 213-232. 

5- - El-Hosary A.A., S.A. Shafshak, M.A. Abo-Sherif, A.A.A. El Hosary and S.T.E. 

El-Sherif (2011) Efficiency of three breeding methods on two bread wheat crosses. J. 

Plant Production, Mansoura Univ., 2 (12): 1645-1654. 

http://www.bod.com/index.php?id=3435&objk_id=628174
http://www.bod.com/index.php?id=3435&objk_id=570116
http://www.bod.com/index.php?id=3435&objk_id=570116
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6- El-Hosary A.A., S.M. Shoker, M.R. Gomaa, M.A. Abo-Sherif, A.A.A. El Hosary 

and M.M.M. Hamouda (2011) Selection for earliness, yield and its components in 

bread wheat. J. Plant Production, Mansoura Univ., 2 (12): 1655-1666. 

6- El-Hosary A.A., G.Y. Hamam, S.K. Mahmoud, A.A.A. El Hosary and S.R. El 

Areed (2011)  Yield stability and its components for some promising lines derived 

from interspecific hybridization in wheat. J. Plant Production, Mansoura Univ., 2 

(12): 1611-1403. 

4- El-Hosary A.A., M. El. El-Badawy, H.A. Ashoush, A.A.A. El-Hosary and A.I. 

Yahya (2012) Inheritance of yield and its components in F1 crosses of wheat using 

diallel crosses under three nitrogen rates. J. Plant production, Mansoura Univ., 3 (6): 

2001-2015. 

      1-El-Hosary A.A.A. and A.A. El-Gammaal (2013) Utilization of line x tester model 

for evaluating the combining ability of some new white maize inbred lines. Egypt. J. 

Plant Breed. 16 (1):61 – 12. 

10- El-Hosary A.A.A. and A.A. El-Gammaal (2013) Combining ability, heterosis 

and assessing genetic diversity using RABD marker in maize. ). Minufiya J. Agric. 

Res. 34(1):101-125. 

 

 
  


