
 
 
 

        

 

  ىق محمد أحمد مصطف
  . جامعة أسيوط– كلية الزراعة -تاذ الفاكهة بقسم البساتين 

ؤسس ورئيس مجلس إدارة المركز االستشارى التخصصى الدولى للتنمية الزراعية 
 .)مدينة أسيوط (٩٥٧/١٩٩٨ المشهر برقم (ICSCAD) إكسوكاد –ى مصر العليا 

 جامعة أسيوط – كلية الزراعة –ؤسس المركز العلمى لتنمية الفاكهة بقسم البساتين 
٢٠٠. 

  )٧١٥١٥(رقم بريدى                      جامعة أسيوط- كلية الزراعة -بساتين 

 )٧١١١١(رقم بريدى     مصر– أسيوط–رع من ش الجمهورية خليفه متفرع نزيه
 ١٩٤٨يــــر 

 . جمهورية مصر العربية– 

 . ويعول

 )٧١٥١٥(رقم بريدى                        جامعة أسيوط–ة الزراعة لبساتين بكلي

 )فسم البساتين بكلية الزراعة       (+     ٢ ٠٨٨ ٢٤١٢
٢ ٠٨٨ ٢٢٨٥٤١١،    +  ٢ ٠٨٨ ٢٢٨٥٨٨٧،   +  ٢ ٠٨٨ ٢٢٩١  + 

٢ ٠١٠١٨٢٤٧١٢  ،+    ٢ ٠١٠١٨٢٤+ 

  ) عمل        (+ ٢ ٠٨٨ ٢٣٣١

                                                       fmohamed_as@assiut.edu.eg , 
                                                           fmostafa_eg@yahoo.com 

 من كلية ١٩٨٩ فبراير ٢٢ -)  عنب-فاكهة (كـتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية 
 .  ألمانيا الغربية–زراعة العليا جـامعة بون 

 فى كلية ١٩٧٨ فبراير ٢٧ -)  فاكهة–بساتين (اجســــتير فى العلوم الزراعية 
 . جمهورية مصر العربية– جــامعة أسيـوط -زراعة 

) بتقدير جيد جداً (١٩٧٠ دور يونيو –) شعبة البساتين(كالوريوس العلوم الزراعية 
 . جمهورية مصر العربية–لية الزراعة جامعة أسيوط 

  .)إنتاج وفسيولوجيا الفاكهة(ن الفاكهة 
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 – كلية الزراعة – بقسم البساتين -أستاذ الفاكهة المتفرغ إلنتاج وفسيولوجيا الفاكهة  ♦
 . حتى اآلن٢٠٠٨  أغسطس١–جامعة أسيوط 

 جامعة –اعة  كلية الزر– بقسم البساتين -أستاذ الفاكهة إلنتاج وفسيولوجيا الفاكهة  ♦
 .٢٠٠٧سبتمبر  ٢٩ –أسيوط 

 –اعة  كلية الزر– بقسم البساتين -فاكهة المساعد إلنتاج وفسيولوجيا الفاكهة أستاذ ال ♦
 .٢٠٠١فبراير  ٢٥ –جامعة أسيوط 

 .١٩٨٩أبريل  ١٦ - جـامعة أسيوط - كلية الزراعة -مدرس بقسم البساتين  ♦
 من معهد الفاكهة والخضر بكلية –) بساتين فاكهة(دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية  ♦

ة نومعهد زراعة وتطوير العنب بمدي) بون (فيلهيلمز جامعة فريدريش –ة العليا الزراع
 .١٩٨٩فبراير  ٢٢ –مانيا االتحادية  أل– جايزنهايم

 جامعة –)  فاكهة–بساتين (مسجل لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية  ♦
صر العربية مبعوث لحكومة جمهورية م( ألمانيا االتحادية – بون – فيلهيلمزفريدرش 

 .١٩٨٥ اكتوبر –) إلى ألمانيا الغربية
 .١٩٧٨مايو  ٣ – جامعة أسيوط –اعة  كلية الزر– قسم البساتين –مدرس مساعد  ♦
 –اعة  كلية الزر– قسم البساتين –)  فاكهة–بساتين (ماجستير فى العلوم الزراعية  ♦

 .١٩٧٨فبراير  ٢٧ –جامعة أسيوط 
 كلية – قسم البساتين –)  فاكهة–بساتين (زراعية مسجل لدرجة الماجستير فى العلوم ال ♦

 .١٩٧٢مارس  ٢١ – جامعة أسيوط –زراعة ال
 .١٩٧٠سبتمبر  ٢٨ – جامعة أسيوط – كلية الزراعة – قسم البساتين –معيد  ♦
 دور يونيو –" جيد جداً "  بتقدير عام –) بساتين(بكالوريوس فى العلوم الزراعية  ♦

 .سيوط جامعة أ– كلية الزراعة – ١٩٧٠
 

مشروع التطوير  مجموعة العمل الفرعية لمجموعة التعليم بمنسق :٢٠٠٨أكتوبر  :א
 .ط جامعة أسيو–للتأهيل واعتماد الجودة بكلية الزراعة 

. جامعة أسيوط-كلية الزراعة- قسم البساتين-تفرغأستاذ الفاكهة الم: ٢٠٠٨أغسطس  
 شهادة من الجهات المنظمة لورشة عمل عن كتابة المشاريع البحثية :٢٠٠٨مارس  

نوب الوادى ، والمركز االستشارى  مشاركة جامعة أسيوط وجامعة ج–للتمويل الدولى 
) ٢٠٠٨  مارس٢٧ ، ٢٦المنعقد فى الفترة من ( إنجلترا –ر ت جامعة أولس–الهندسى 

 . مصر–بإدارة جامعة أسيوط 
 عضو اللجنة العلمية لزيارة وإعداد تقرير علمى وفنى عن مزارع :٢٠٠٨فبراير  

 التابعة للجهاز –وط  محافظة أسي– البدارى – ساحل سليم –المانجو بوادى الشيح 
 . مصر– القاهرة –واإلنتاج الحربى  وزارة الدفاع –الوطنى للخدمة المدنية 

لية  ك– مؤسس المركز العلمى التخصصى لتنمية الفاكهة بقسم البساتين ٢٠٠٧فبراير  
 . مصر– جامعة أسيوط –الزراعة 

 –ية الزراعة  كل– أستاذ إنتاج وفسيولوجيا الفاكهة بقسم البساتين :٢٠٠٧سبتمبر  
 .جامعة أسيوط

 زيارة ميدانية وإعداد تقرير علمى وفنى عن مزارع الفاكهة بوادى :٢٠٠٣يونيو  
 وزارة – التابعة للجهاز الوطنى للخدمة المدنية – البدارى – ساحل سليم –الشيح 
 . مصر– القاهرة –واإلنتاج الحربى الدفاع 
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هة باألراضى المستصلحة  استشارى ومشرف على مزارع الفاك:٢٠٠٢-٢٠٠١من  

 بكلية األراضي التابعة لديوان محافظة أسيوط وبالتعاون مع قسم األسيوطي بالوادي
 . جامعة أسيوط–الزراعة 

 إعداد وتقديم تقرير علمي عن تحديد المقننات المائية ألشجار الفاكهة :٢٠٠١أغسطس  
 وزارة الدفاع - التابعة لجهاز التنمية الوطنية- أسيوط- الشيحبواديالمنزرعة 
 .   القاهرة-الحربي واإلنتاج

اتين كلية  أستاذ الفاكهة المساعد إلنتاج وفسيولوجيا الفاكهة قسم البس:٢٠٠١فبراير  
 . جامعة أسيوط–الزراعة 

 إستشارى ومشرف على مزارع الفاكهة فى األراضى :٢٠٠٢-٢٠٠٠من  
 جامعة –لوجيا بكلية العلوم  بالتعاون مع قسم الجيو- قنا –المستصلحة بوادى الماثوال 

 . مصر– القاهرة – التعاون الدولى أسيوط ، ووزارة
 مؤسس ورئيس مجلس إدارة المركز اإلستشارى التخصصى الدولى :١٩٩٨مارس  

) ٩٥٧/١٩٩٨(ر برقم المشه) ICSCADأكسوكاد (للتنمية الزراعية فى مصر العليا 
 . مصر– أسيوط –
 وتصنيع نخيل البلح فى أسيوط إنتاجيةتطوير  وتقديم مشروع إعداد :١٩٩٧أبريل  

 سلسلة ندوات مركز الدراسات والبحوث -كنموذج تطبيقي العمار صحارى مصر
 -١٩٩٧ أبريل ٨-٧ الفترة من -)نحو تفاعل أفضل بين جامعة أسيوط والبيئة(البيئية 

 .  جامعة أسيوط
 إنتاجية تحسين"  باحث مشارك فى الفريق البحثى لمشروع :١٩٩٧ – ١٩٩٥من  

 –مشاركة بين قسم البساتين " وجودة ثمار الخوخ فى األراضى المستصلحة بالنوبارية
 . مصر– جامعة أسيوط وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرة –كلية الزراعة 

إنشاء مجتمعات عمرانية نموذجية  " إعداد وتقديم مشروع قومى :١٩٩٤يناير  
 . مصر– أسيوط –يوطى لوادى األسمثل ا"  بالصحراء المصرية

تحسين إنتاجية "  باحث مشارك فى الفريق البحثى لمشروع :١٩٩٤ – ١٩٩٢من  
 – كلية الزراعة –مشاركة بين قسم البساتين " وجودة ثمار الموالح فى محافظة أسيوط 

 . مصر–لمى والتكنولوجيا بالقاهرة جامعة أسيوط وأكاديمية البحث الع
تحسين إنتاجية " احث مشارك فى الفريق البحثى لمشروع  ب:١٩٩٣ – ١٩٩١من  

 – كلية الزراعة –مشاركة بين قسم البساتين " وجودة ثمار الرمان فى محافظة أسيوط 
 . مصر–لمى والتكنولوجيا بالقاهرة جامعة أسيوط وأكاديمية البحث الع

ية تحسين إنتاج" باحث مشارك فى الفريق البحثى لمشروع :١٩٩٢ حتى ١٩٨٩من  
 – كلية الزراعة –مشاركة بين قسم البساتين " وجودة نخيل البلح فى الوادى الجديد

 . مصر–كنولوجيا بالقاهرة جامعة أسيوط وأكاديمية البحث العلمى والت
 – كلية الزراعة –ين  مدرس إنتاج وفسيولوجيا الفاكهة بقسم البسات:١٩٨٩أبريل  

 .جامعة أسيوط
 –بساتين (ة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية  الحصول على درج:١٩٨٩فبراير  

 –)  فيلهيلمز–فريدريش ( جامعة بون –من معهد العنب وكلية الزراعة العليا ) فاكهة
 .ألمانيا االتحادية

 مبعوث حكومة جمهورية مصر العربية للحصول على درجة دكتوراه :١٩٨٥ أكتوبر 
ومسجل للدكتوراه فى معهد الفاكهة )  فاكهة –بساتين ( الفلسفة فى العلوم الزراعية 

 . ألمانيا اإلتحادية–) ش فيلهيلمز فريدري–جامعة بون (والخضر ومعهد العنب 
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 كلية –ين بقسم البسات) إنتاج وفسيولوجيا الفاكهة (  مدرس مساعد :١٩٧٨مايو  

 . جامعة أسيوط–الزراعة 
 فاكهة –بساتين (ية ع الحصول على درجة الماجستير فى العلوم الزرا:١٩٧٨فبراير  

 – كلية الزراعة –ين بقسم البسات)  خالل النمو والتخزينثمار الفاكهة  فسيولوجيا–
 .جامعة أسيوط

بقسم ) تدريس ، تدريب ، بحث علمى( معيد :١٩٧٨ حتى فبراير ١٩٧٠سبتمبر  
 . جامعة أسيوط– كلية الزراعة –ين البسات

 . مزارع الفاكهة الخاصةس زراعى فى مهند:١٩٧٠ إلى سبتمبر ١٩٧٠يونيو  
 

אא
אא
א
:א

 Farogrowmaxالفاروجروماكس :  تم منحى براءة اختراع:٢٠٠٨غسطس أ 
مركب كاسر للسكون ومنشط للنمو ومغذى لتحسين اإلنتاجية وجودة ثمار الفاكهة (

 من مكتب R. No. 2004010040ورقم التسجيل للبراءة ) وآمن لإلنسان والبيئة
 وزارة الدولة للبحث العلمى – أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا –براءات االختراع 

 .مصر – القاهرة –
 Date Palmآلة تقليم وفصل فسائل نخيل البلح :  تسجيل براءة اختراع:٢٠٠٧مايو  

Machine for Pruning and Off-shoot cutting برقم R. No. 2007050262 
 وزارة الدولة للبحث – العلمى والتكنولوجيا  أكاديمية البحث-بمكتب براءات االختراع

 .مصر – القاهرة –العلمى 
معوق نمو ( Borosuccineالبوروسكسين :  تم منحى براءة إختراع هى:٢٠٠٧مايو  

 P. No. 23809ورقم البراءة ) ودافع لالزهار لتحسين اإلنتاج والجودة لثمار الفاكهة
 وزارة الدولة –لعلمى والتكنولوجيا  أكاديمية البحث ا–من مكتب براءات اإلختراع 

 .مصر – القاهرة –للبحث العلمى 
منظم  (Glutascorbineالجلوتاسكوربين :  تم منحى براءة اختراع هى:٢٠٠٧ابريل  

 .Pورقم البراءة ) نمو جديد متعدد الوظائف على مستوى النبات آمن لإلنسان والبيئة
No. 23745 ة البحث العلمى والتكنولوجيا  أكاديمي– من مكتب براءات االختراع– 

 .مصر – القاهرة –وزارة الدولة للبحث العلمى 
مقص التطعيم والتقليم (الجرافتيماتيك :  تم منحى براءة اختراع هى:٢٠٠٧يناير  

 من مكتب براءات P. No. 23636 ورقم البراءة Graftimatic) ألشجار الفاكهة
 – وزارة الدولة للبحث العلمى –وجيا  أكاديمية البحث العلمى والتكنول–االختراع 

 .مصر –القاهرة 
 Digitalسكينة التحليق الرقمية :  تم منحى برائتى اختراع هما:٢٠٠٦فبراير  

Girdling Knife ورقم البراءة P. No. 23555 وآلة شد السلك ، Wire Pull 
Instrument البراءة ورقم: P. No. 23556 مية  أكادي– من مكتب براءات االختراع
 . مصر– القاهرة –لة للبحث العلمى  وزارة الدو–البحث العلمى 

معوق نمو   (Borosuccineالبوروسكسين :  تسجيل براءة اختراع هى:٢٠٠٤مايو  
 برقم) دافع لالزهار فى الفاكهة لتحسين االنتاجية والجودة وآمن لإلنسان والبيئة

R. No. 2004050232 –مى  أكاديمية البحث العل–ختراع  بمكتب براءات اال
  . مصر– القاهرة –والتكنولوجيا 

 Wire Pull Instrumentآلة شد السلك :  تسجيل براءة اختراع هى:٢٠٠٤ابريل  
 برقم) لميكنة عملية شد السلك وطرق تربية العنب والفاكهة على أسالك(
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R. No. 2004040177 – أكاديمية البحث العلمى  – بمكتب براءات االختراع
 .مصر – القاهرة –والتكنولوجيا 

 Digitalسكنية التحليق الرقمية :  تسجيل برائتى اختراع هما:٢٠٠٤مارس  
Girdling Knife تحت رقم R. No. 2004030117)  ميكنة عملية التحليق فى

  برقم Glutascorbine ومركب الجلوتاسكوربين ،) العنب وأشجار الفاكهة األخرى
R. No. 2004030120)  منظم نمو جديد متعدد الوظائف على مستوى النبات وآمن

 – أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا –بمكتب براءات االختراع ) لإلنسان والبيئة
 . مصر–وزارة الدولة للبحث العلمى 

 برقم Farogrowmaxالفاروجروماكس :   تسجيل برائتى اختراع هما:٢٠٠٤يناير  
R.N. 2004010040)  مركب كاسر للسكون ، منشط ومغذى ، وآمن لإلنسان

مقص  (R. No. 2004010041 تحت رقم Graftimaticوالجرافتيماتيك ) والبيئة
بمكتب براءات ) تطعيم وتقليم يستخدم لميكنة عمليتى التطعيم والتقليم فى الفاكهة

 – وزارة الدولة للبحث العلمى –ولوجيا  أكاديمية البحث العلمى والتكن–االختراع 
 .مصر

 

:מא
  ).المعتمدةخاصة إنتاج الشتالت المميزة (المشاتل وتكاثر أشجار الفاكهة  .١
 ).العضويةخاصة الزراعة (إنشاء وإدارة مزارع الفاكهة  .٢
 .لفاكهةاكوفسيولوجيا اإلنتاج النظيف لثمار ا .٣
 .األساليب الحديثة لزراعة وتقليم وتربية أشجار الفاكهة .٤
 .تطوير البحث العلمى والتطبيقى وحل المشاكل اإلنتاجية فى مزارع الفاكهة وتطويرها .٥
 

אא
א

 :א

ألحـسن  ) ٢٠٠٦مـايو   (  األعلـى للجامعـات      الجائزة التشجيعية األولى من المجلس     .١
خـالل  ) التحليق الرقمية ، وآلة شـد الـسلك       سكنية  : برائتى اختراع (األبحاث المميزة   

   الفترة من  –عين شمس   جامعة   كلية الزراعة    –المؤتمر الدولى الثانى لتسويق األبحاث      
 .  مصر– القاهرة – ٢٠٠٦ مايو ٢٠-١٧

  وموضـوعه  ٢٠٠٠/٢٠٠١امعة أسيوط لـسنة     جائزة أحسن األبحاث على مستوى ج      .٢
" استراتيجية جديدة للتوسع الرأسى فى مزارع نخيـل الـبلح وجـدواها االقتـصادية            "

 . مصر– جامعة أسيوط –بالتعاون مع قسم االقتصاد الزراعى بكلية الزراعة 
شهادات تقدير للمشاركة فى فعاليات العديد من الندوات والمؤتمرات العلميـة المحليـة             .٣

 .دولية المنعقدة فى نطاق جامعة أسيوط والجامعات المصرية األخرىوال
 جامعـة   – من كليـة الزراعـة       ١٩٧٠-١٩٦٦مكافأة التفوق خالل سنوات الدراسة       .٤

 .أسيوط
 

 القاهرة   – وزارة الزراعة واستصالح األراضى     –عضو فى جمعية فالحة البساتين       .١:א
  .مصر  –

 مركـز   –مدرب معتمد لخريجى الجامعات وطالب السنوات النهائية بجامعة أسـيوط            .٢
   جامعة القـاهرة ضـمن مـشروع       – كلية الهندسة    –تطوير الدراسات العليا والبحوث     

 .Pathways to Higher Education (PHE)الـ 
 بمحافظة Organic Agriculture Organizationضوية عضو جمعية الزراعة الع .٣

 ).فى دور التسجيلجمعية (أسيوط 
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 – مجلة أسيوط للعلوم للبحوث الزراعية       –عضو لجنة التحكيم الداخلية للبحوث العلمية        .٤
 . مصر– جامعة اسيوط –لية الزراعة ك

 الزراعيـة    مجلة البحوث والتنمية   –عضو فى لجنة التحكيم الخارجية للبحوث العلمية         .٥
 . مصر– جامعة المنيا –ية الزراعة  كل–بالمنيا 

 كلية الزراعة   –ين  عضو مؤسس للمركز العلمى التخصصى لتنمية الفاكهة بقسم البسات         .٦
 . جامعة أسيوط–

العضو المؤسس ورئيس مجلس إدارة المركز العلمى االستشارى التخصصى الـدولى            .٧
 . مصر–أسيوط  –) إكسوكاد( لتنمية الزراعة فى مصر العليا 

 –لية الزراعـة     بك (QAAP)عضو لجنة الجودة واالعتماد للعملية التعليمية والبحوث         .٨
 . مصر–جامعة أسيوط 

 التى منحـت  (.Ph.D., M.Sc)عضو لجنة مناقشة وتحكيم العديد من الرسائل العلمية  .٩
كلية الزراعـة   ( بكلية الزراعة جامعة أسيوط أو ببعض الجامعات المصرية األخرى          

 .)لمنيابا
جمعية أهلية لخدمة وتنميـة المـرأة بمحافظـة         (عضو بجمعية المرأة بجامعة أسيوط       .١٠

 ).أسيوط
 

א
א
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א: א מ :א
  : التدريس الجامعى– ١

تدريس العديد من المقررات الدراسية وتطوير محتواها العلمى لطالب مرحلة البكالوريوس           
  :وطالب الدراسات العليا منها على سبيل المثال

  :مرحلة البكالوريوس: ١-١
   منظمات النمو فى الفاكهة ١٠٨ فاكهة -٢#      إنشاء ورعاية بساتين الفاكهة١١٥ فاكهة-١#
   أساسيات الفاكهة١٠١ فاكهة -٤        كثار الفاكهة المشاكل وا١٠٥ فاكهة -٣#
   الفواكه المتساقطة األوراق١٠٢ فاكهة -٦           إنتاج الفاكهة١٠٠ فاكهة -٥
   فسيولوجيا أشجار الفاكهة١٠٤ فاكهة -٨             الفواكه المستديمة الخضرة١٠٣ فاكهة -٧
   تداول وتخزين ثمار الفاكهة١١٢هة  فاك-١٠         فسيولوجيا ثمار الفاكهة١١٠ فاكهة -٩
  المناقشات ١٩٦ فاكهة -١٢                       طرق البحث ١٩٥ فاكهة -١١
   :مرحلة الدراسات العليا: ٢-١
  )متقدم (  إنتاج نخيل البلح ٢٠٤ فاكهة -٢#                           عنب متقدم٢٢١فاكهة  -١#
   األساليب الحديثة فى إنتاج الفاكهة٢١٥ فاكهة -٤#      نمو فى الفاكهة أيكوفسيولوجيا منظمات ل٢٣٢ فاكهة -٣#
  )متقدم( تربية وتقليم أشجار الفاكهة ٢١٩ فاكهة -٦ #      متقدم( منظمات النمو فى بساتين الفاكهة ٢٢٦فاكهة -٥#
  زهار واألثمار فى الفاكهة هستولوجيا اإل٢٢٢ فاكهة - ٨           زراعة الفاكهة فى األراضى الصحراوية٢٣١فاكهة-٧#
  )مناقشات متقدم (٢٠١ فاكهة - ١٠                  )طرق إعداد وكتابة البحث العلمى (٣٣٣ فاكهة -٩
  

  : المشاركة فى إعداد تطوير الئحة الكلية– ٢
فيما يتعلق بالمقررات الدراسية وعدد الوحدات النظرية والعملية لكل مقرر لطالب شـعبة             

إدخال مقررات دراسية جديدة تمشياً مع التطور العلمـى فـى مجـال             التخصص حيث تم    
التخصص عالوة على ابتكار مقررات دراسية جديدة لها أهميتها العلمية والتطبيقة لخريجى            

فـرع  (مرحلة البكالوريوس وطالب الدراسات العليا على السواء وذلـك بقـسم البـساتين              
طوير التعليم الجامعى والمسبوقة بعالمة الشباك      بالكلية والمشار إليها ضمن أعمال ت     ) الفاكهة

  . قبل كل منها)#(
  : حضور الندوات والمؤتمرات العلمية-٣

التى انعقدت لهدف تطوير العملية التعليمية على مستوى مرحلة البكالوريوس والدراسـات            
  .العليا وقد ساهم بدور فعال فى فعالية هذه الندوات والمؤتمرات المتعلقة بهذا الشأن

  : المشاركة فى إعداد وتأليف الكتب والمذكرات الدراسية-٤
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  .الخاصة بطالب كلية الزراعة وطالب المعهد العالى للتعاون واإلرشاد الزراعى
  " إنشاء مجتمعات عمرانية زراعية نموذجية فى صحارى مصر"أعداد كتيب بعنوان 

  : اإلشراف على الرسائل العلمية-٥
 رسـالة   ١٤ رسالة علميـة منهـا       ٣٢على   اإلشراف    فى   باإلشراف أو المشاركة  وذلك   

 رسالة ماجستير منهـا     ١٤ رسالة دكتوراه ،     ١١ رسالة ماجستير تم إجازة      ١٨ ،دكتوراه  
  . بحثا وجارى تنفيذ خمسة بحوث٢٨ بحثا علميا منشور منها ٣٣ بالضافة الى .حتى اآلن

א: א א א :א
عمل التى انعقدت    ال فى العديد من المؤتمرات العلمية والندوات وورش      الحضور والمشاركة   

فى كلية الزراعة جامعة أسيوط أو فى الكليات المناظرة لها والقيام بدور فعال ونـشط فـى       
 وعلى سبيل المثال ال الحصر حضور المؤتمرات والندوات         تإثراء هذه الندوات والمؤتمرا   

  : حتى اآلن كما هو يلى٢٠٠٠ام العلمية وورش العمل فى الفترة من ع
 ٢٠٠٠ أكتوبر عـام     ٣٠-٢٨الفترة من   المؤتمر العلمى الثانى للعلوم الزراعية فى        -١

  . مصر–  بكلية الزراعة جامعة أسيوطالمنعقد 
 ٢٩-٢٨فى الفتـرة مـن      المؤتمر األول للبدائل اآلمنة للمبيدات فى مكافحة اآلفات          -٢

 . مصر- أسيوطة بكلية الزراعة جامع المنعقد ٢٠٠١أكتوبر 
 ٢٠٠٢ أكتـوبر    ٢٢-٢٠فى الفتـرة مـن      المؤتمر العلمى الثالث للعلوم الزراعية       -٣

 . مصر- بكلية الزراعة جامعة أسيوطالمنعقد 
 ٢٢-٢٠فى الفترة من    ) المعوقات والحلول (ندوة التنمية الدائمة فى الوطن العربى        -٤

 -معـات العربيـة    اتحـاد الجا   - المنعقد بكلية الزراعة جامعة أسيوط     ٢٠٠٤يناير  
 .مصر

 المنعقد  ٢٠٠٤ ديسمبر   ٩-٧المؤتمر العلمى الرابع للعلوم الزراعية فى الفترة من          -٥
 . مصر–بكلية الزراعة جامعة أسيوط 

الـوادى  بالتعاون مـع شـركة      " السماد العضوى والزراعة الحيوية     " ندوة بعنوان    -٦
 .٢٠٠٧ مارس ٢٠القابضة يوم 

 ٥-٣مصر فى الفترة من     لتنمية فى صعيد    ورشة عمل حول سياسات االستثمار وا      -٧
 .٢٠٠٧ابريل 

 ٢٣يـوم   " والمواجهـة العلميـة      المخاطر   -سوسة النخيل الحمراء  " بعنوان  ندوة   -٨
 - دولية بكلية الزراعة جامعـة أسـيوط       المنعقدة بقاعة المؤتمرات ال    - ٢٠٠٠وماي

 .مصر
السـتخدام نظـم    ورشة العمل الثانية للتعليم اإللكترونى ونشر المقررات الدراسية          -٩

قشات بمبنـى اإلدارى     المنعقدة بقاعة المنا   ٢٠٠٧ نوفمبر   ١٣اإلدارة التعليمية يوم    
 . مصر–لجامعة أسيوط 

 ٢٠٠٧ أبريـل    ١٨ ،   ١٧المؤتمر العلمى األول لشباب الباحثين فى الفتـرة مـن            -١٠
 جامعـة   – بقاعة المؤتمرات الدولية بكلية الزراعة       دالخاص بكلية الزراعة والمنعق   

 . مصر- طأسيو
 المنعقـد  ٢٠٠٨ أبريل  ٢٧ – ٢٥لنخيل البلح فى الفترة من      المؤتمر الدولى الثالث     -١١

 . مصر– جامعة قناة السويس –ة والبيئة بالعريش يبكلية العلوم الزراع
 جامعـة   - كلية الزراعة  -٢٠٠٨ مايو   ٦ -مؤتمر العلمى الثانى لشباب الباحثين    ال -١٢

 .أسيوط
 الطريـق إلـى االبتكـار والمـشاركة         –لعضوية  أسيا ا " المؤتمر الدولى بعنوان     -١٣

فـى   FAO و ,UNCTADوIFOAM و SDIتحت إشـراف    " والتعاون للمستقبل 
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 بالقاعة الثمانية بالمبنى اإلدارى بجامعة أسيوط       ٢٠٠٨ أكتوبر   ٣١-٢٨الفترة من       
 . مصر–
 ٧ – ٥فـى الفتـرة مـن       " إنتاج الوقود الحيوى لإليثانول     " ورشة العمل بعنوان     -١٤

بكالوريوس "  الخاص ببرنامج    TEMPUS المنبثق من مشروع الـ      ٢٠٠٨نوفمبر  
 . مصر–والمنعقدة بجامعة أسيوط " علوم وتكنولوجيا السكر 

 ديـسمبر   ١٢-١٦المؤتمر الدولى الرابع للبحوث العلمية وتطبيقاتها فى الفترة من           -١٥
 – كلية العلـوم جامعـة القـاهرة         – بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر       ٢٠٠٨
 .مصر

على مستوى قسم   ) الماجستير والدكتواه ( تحكيم ومناقشة العديد من الرسائل العلمية        -١٦
 .ط أو كلية الزراعة بجامعة المنياالبساتبن بكلية الزراعة بجامعة أسيو

 .اإلقليميةات العلمية المحلية أو تحكيم األبحاث العلمية المقدمة للنشر بالدوري -١٧

א: :אא
  .الحديثةوتربيتها بالطرق ) أصناف مختلفة جديدة( إنشاء مزرعة عنب  -١
وتطوير طرق تربيتهـا حيـث قـام        ) أصناف مختلفة (إنشاء مزرعة التين العادى      -٢

 .ربيتها كوردونيا وقصبياً على سلكسيادته بت
 شـتراك باالإنشاء واإلشراف على مزرعة الفاكهة فى وادى الماثوال بالكالحين بقنا            -٣

 . جامعة أسيوط– كلية العلوم –جيا مع قسم الجيولو
إنشاء وتأسيس المركز االستشارى الدولى للتنمية الزراعية فى مصر العليا بأسيوط            -٤

 لتقديم االستـشارات العلميـة والفنيـة وتطـوير          ٩٥٧/١٩٩٨والمشهر تحت رقم    
 .عامة وفى محافظة أسيوط بصفة خاصةالزراعة فى مصر العليا بصفة 

) وحدة خاصة بالجامعـة   (نشاء وتأسيس المركز العلمى التخصصى لتنمية الفاكهة        إ -٥
 . جامعة أسيوط– كلية الزراعة –ين بقسم البسات

المشاركة فى تطوير وتجهيز معامل الفاكهة بالقسم تمشياً مـع التقنيـات الحديثـة               - ٦
.تى البكالوريوس والدراسات العلياوتطوير العملية التعليمية لمرحل

א:א א :א
ة وخدمـة   إعداد وتقديم المشروعات والبحوث التطبيقية فى مجال تنمية إنتاج الفاكه           

  :المجتمع والبيئة من خالل
الزيارات الميدانية بمزارع الفاكهة بالتعاون مع مديرية الزراعة بأسيوط للتعـرف            -١

ل العلمية والعملية المناسـبة     تتعرض لها ووضع الحلو   على المشاكل اإلنتاجية التى     
 .لها

إلقاء المحاضرات والتدريب العملى للمهندسين الزراعيين والمـشرفين الـزراعيين           -٢
 .العاملين بمديرية الزراعة بأسيوط

 مـع   باالشتراكالمشاركة فى العديد من مشروعات تنمية وتطوير محاصيل الفاكهة           -٣
 .نولوجياديمية البحث العلمى والتكأكا

علمى والفنى على مزارع الفاكهة القائمة بالوادى األسـيوطى والتابعـة           الاإلشراف   -٤
 .٢٠٠٣ ، ٢٠٠٢فظة أسيوط خالل عامى لديوان محا

القيام بزيارة ميدانية لمزارع الفاكهة التابعة لجهاز الخدمة المدنية للقوات المـسلحة             -٥
 .رير علمى وفنى عنهايوط وإعداد تق ساحل سليم بأس–والكائنة بوادى الشيح 

 العلمية والفنية لمزارع الفاكهة بقرى ومراكز محافظـة أسـيوط           االستشاراتتقديم   -٦
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لمشاكل التـى يتعـرض لهـا       بهدف تنمية وتطوير اإلنتاجية والتغلب على بعض ا       
 .المزارعون

التعاون البحثى العلمى والعملى مع بعض األقسام العلمية بالكلية أو بالجامعة لتنمية             -٧
 : البيئة على سبيل المثالوخدمة

التعاون مع قسم االقتصاد الزراعى لوضع استراتيجية جديدة لتنمية نخيل البلح            •
  .خالل التوسع الرأسى وجدواها االقتصادية

التعاون مع قسم الجيولوجيا بكلية العلوم فى إنشاء واإلشراف علـى مـزارع              •
لخدمة المجتمع والبيئة    قنا ضمن الخطة البحثية للقسم       –الفاكهة بوادى الماثوال    

 .فى مصرنا الحبيبة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى
 النموذجيـة    الزراعيـة  إلنشاء المجتمعات العمرانية  " إعداد وتقديم مشروع قومى     -٨

فى الوادى األسيوطى كمثال تطبيقى لذلك كان مـن         " المتكاملة فى صحارى مصر   
هاز الخدمة المدنية لـوزارة الـدفاع       التابعة لج " إنشاء مزارع وادى الشيح   "نتاجه  

واإلنتاج الحربى حيث تم تقديم نسخة موجزة منه لقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية            
كمساهمة للجامعة فى تفعيل دور أبنائنا بـالقوات        ) ١٩٩٤مارس  (بمنقباد أسيوط   

 مستوى معيشة أبناء    المسلحة فى تنمية وتطوير وتوفير فرص عمالة حقيقية ورفع        
  .ظة أسيوطمحاف

  

א
א
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تأثير اضافة الدورميكس على النمو الخضرى      ): ١٩٩٨(مصطفى ، فاروق محمد أحمد       .١
المنزرع تحت ظروف   ) السلطانى(والمحصول وخصائص الثمار لصنف التين العادى       

 .١٨٧-١٧٧) : ٢٩/٣(لزراعية ، مجلد جلة أسيوط للبحوث ام. أسيوط 
Mostafa, F.M.A., 1998: Effect of Dormex (Hydrogen Cyanamide) 
application on vegetative growth, yield and fruit quality of "Sultani" fig 
cultivar grown under Assiut climatic conditions.  Assiut J. Agric. Sci., 
29 (3): 177-188. 

التأثيرات الفسيولوجية لرش الجلوتاثيون على     ): ١٩٩٨(مصطفى ، فاروق محمد أحمد       .٢
مجلـة  . تطور نمو الثمرة والمحصول وتشقق الثمار فى صنف الرمـان المنفلـوطى             

 .٢١٤-٢٠١) : ٢٩/٣(أسيوط للبحوث الزراعية ، مجلد 
Mostafa, F.M.A., 1988: Physiological effects of "Glutathione" spray 
on development of fruit growth, yield and fruit cracking of 
"Manfalouty" pomegranate cultivar. Assiut J. Agric. Sci., 29 (3): 201-
214. 

التأثيرات الفسيولوجية إلضافة الكينتين علـى      : )١٩٩٨(مصطفى ، فاروق محمد أحمد       .٣
مجلـة  . الثمرية لصنف العنب البناتى األبيض الالبـذرى        انبثاق البراعم والخصائص    

 .٢٢٦-٢١٥) : ٢٩/٣(أسيوط للبحوث الزراعية ، مجلد 
Mostafa, F.M.A., 1988: Physiological effects of "Kinetin" application 
on budburst occurrence and fruiting characteristics of "White Banaty" 
seedless grapevine cultivar. Assiut J. Agric. Sci., 29 (3): 215-226. 

كيفية التغلب على مشكلة الجنس فى مـزارع        ): ٢٠٠٠(مصطفى ، فاروق محمد أحمد       .٤
نخيل البلح البذرى من األصناف الفاخرة المتقدمة فى العمر بغرض التحـسين وإنتـاج              

) : ٣١/١(لزراعيـة ، مجلـد      مجلة أسيوط للبحـوث ا    . أصناف جديدة من نخيل البلح    
٣٨٤-٣٧٣. 
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Mostafa, F.M.A., 2000: How to overcome sexual problem in date palm 
seedlings of high productivity and good quality palms for improving 
and selecting new date palm cultivars. Assiut J. Agric. Sci., 31 (2):  
373-384. 

تحسين جودة ثمار الليمون المصرى المـالح       ): ٢٠٠٦(مد  مصطفى ، فاروق محمد أح     .٥
مجلة أسـيوط   . المنتجة عضوياً بإضافة بعض المخصبات الحيوية  وحمض الجبريليك          

 .١٠٠-٨٣): ٣٢/٢( الزراعية ، مجلد للبحوث
Mostafa, F.M.A., 2006: Improving fruit quality of organically 
produced fruits of Egyptian lime by applying some biofertilizers and 
GA3. Assiut J. Agric. Sci., 37 (2): 83-100. 

التأثيرات الفـسيولوجية إلضـافة الخميـرة       ): ٢٠٠٦(مصطفى ، فاروق محمد أحمد       .٦
مجلة أسيوط للبحوث الزراعيـة ،      . والكائنات الدقيقة الفعالة على نخيل البلح الزغلول        

 .٨٢-٦٩): ٣٧/٢(مجلد 
Mostafa, F.M.A., 2006: Physiological effects of yeast and effective 
microorganisms (EM.) application on Zaghloul date palms. Assiut J. 
Agric. Sci., 37 (2): 69-82. 

تأثير رش حمض الجبريليك وغـشاء مـادة        ): ٢٠٠٦(مصطفى ، فاروق محمد أحمد       .٧
يل البلح الزغلول تحت ظـروف أسـيوط        الصقة مبللة على محصول وجودة ثمار نخ      

 .١٨٧-١٧٣): ٣٧/٤(مجلة أسيوط للبحوث الزراعية ، مجلد . المناخية 
Mostafa, F.M.A., 2006: Effect of spraying GA3 and wetting agent film 
on yield and fruit quality of Zaghloul date palms under Assiut climatic 
conditions.  Assiut J. Agric. Sci., 38 (4):173-187 

اسـتراتيجية  ) : ١٩٩٩(وأبو نحول ، محمد عبدالوهاب      مصطفى ، فاروق محمد أحمد       .٨
مجلـة أسـيوط    . جديدة للتوسع الرأسى لمزارع نخيل البل ح وجـدواها االقتـصادية            

 .٢٥٢-٢٣٧): ٣٠/٥(للبحوث الزراعية ، مجلد 
Mostafa, F.M.A., and M.A. Abo-Nahol, 1999: New strategy for 
vertical expansion of date palm farms and its potential economic 
benefits.  Assiut J. Agric. Sci., 30 (5): 237-252. 

تقيـيم صـنفى    ): ٢٠٠٤(ورمضان ، السيد عبد النبى      مصطفى ، فاروق محمد أحمد       .٩
جلـة أسـيوط للبحـوث      م. كأشجار فاكهة إلنتاج الزيت     " ديوك"و  " فيورت"األفوكادو  

 .١٨٦-١٦٩): ٣٥/٤(الزراعية ، مجلد 
Mostafa, F.M.A. and S.A.E. Ramadan, 2004: Evaluation of "Fuerte" 
and "Duke" avocado cvs. as fruit trees for oil producing. Assiut J. 
Agric. Sci., 35 (4): 169-186. 

وعبداهللا ، اشرف يوسـف     مد  مصطفى ، فاروق محمد أح    حسين، محمد عبدالسالم و    .١٠
تأثير البـاكلوبيوترازول علـى النمـو الخـضرى         ): ١٩٩٨(وأحمد، نجالء محمود    

) : ٣٥/٣(مجلة أسـيوط للبحـوث الزراعيـة ، مجلـد           . والثمرى للتين السلطانى    
٢٠٠-١٨٩. 

Hussein, M.A., F.M.A. Mostafa, A.Y. Abdallah and N.A. Ahmed, 
1998: Effect of Paclobutrazol on vegetative growth and fruiting of 
"Sultani" fig cultivar. Assiut J. Agric. Sci., 29 (3): 189-200. 

مصطفى ، فاروق محمـد     القصاص ، شحاته العزب وأحمد أمين ، كاميليا ابراهيم و          .١١
استجابة النباتات الـصغيرة فـى بعـض        ): ١٩٩٨(وشعبان ، مختار ممدوح     أحمد  
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مجلـة أسـيوط    . عض المعامالت البستانية ألبعاد الزراعة والتقلـيم        أصناف التين لب  
 .٥٨-٤٣): ٢٩/٤(ث الزراعية ، مجلد للبحو

El-Kassas, Sh.E., K.I.A. Amin, F.M.A. Mostafa and M.M. Shaaban, 
1998: Response of young plants of some fig cultivars to certain 
horticultural practices of planting distances and pruning. Assiut J. 
Agric. Sci., 29 (4): 43-58. 

 يوسـف   وعبداهللا ، أشرف  مصطفى ، فاروق محمد أحمد      حسين ، محمد عبدالسالم و     .١٢
دراسات على التـأثيرات الفـسيولوجية إلضـافة        : )١٩٩٨(ومحمد ، سعاد محمود     

خالل التخزين  )  سيدلز طومسون(حمض الجبريليك والكينتين على ثمار العنب البناتى        
 .٤٣-٣١): ٢٩/٤(ث الزراعية، مجلد مجلة أسيوط للبحو. 

Hussein, M.A., F.M.A. Mostafa, A.Y. Abdallah and S.M. Mohamed, 
1998: Studies on physiological effects of Gibberellic acid (GA3) and 
kinetin application on Banaty (Thompson seedless) during storage.  
Assiut J. Agric. Sci., 29 (4): 31-43. 

مصطفى ، فاروق محمد أحمـد      القصاص ، شحاته العزب والسيسى ، أحمد مخلف و         .١٣
تأثير الدورميكس على تفتح البراعم والنمو الخضرى       : )١٩٩٨(وسليم ، باسمه محمد     

 أسـيوط   مجلـة . والعنب الرومـى البـذرى      ) الالبذرى(واالثمار فى العنب البناتى     
 .١٧٥-١٦٣): ٢٩/٣(للبحوث الزراعية ، مجلد 

El-Kassas, Sh.E., A.M. El-Sesi, F.M.A. Mostafa and B.M. Seleem, 
1998: Effect of Dormex on bud break, vegetative growth, and fruiting 
of "White Banaty" and "Roomy Red" grapevine cvs. under Assiut 
conditions.  Assiut J. Agric. Sci., 29 (3): 163-175. 

وعمـران ، ياسـر     مصطفى ، فاروق محمد أحمد      مرزوق ، حمدى محمد محمود و      .١٤
تأثير حمض الجبريليك والسيكوسيل علـى انبثـاق البـراعم          ): ١٩٩٨(أنور محمود   

) طومـسون سـيدلز   (وتطور النمو الخضرى والزهرى فى العنب البناتى الالبذرى         
) : ٢٩/٥(لزراعية ، مجلـد     مجلة أسيوط للبحوث ا   . أسيوط  المزروع تحت ظروف    

١٢٧-١١٥. 
Marzouk, H.M.M., F.M.A. Mostafa and Y.A.M. Omran, 1998: Effect 
of GA3 and CCC applications on bud burst occurrence, vegetative 
growth and flower cluster development in "Banaty" seedless 
(Thompson Seedless) cultivar grown under Assiut conditions.  Assiut J. 
Agric. Sci., 29 (5): 115-127. 

وعبـدالكريم ، ميرفـت     مصطفى ، فاروق محمد أحمـد       الموجى ، محفوظ محمد و     .١٥
دراسات على األثر التالى لحمض الجبريليـك علـى النمـو الخـضرى             ) : ١٩٩٩(

طومـسون  " نب البنـاتى الالبـذرى      والمحصول وخصائص جودة الثمار لصنف الع     
 .٦٨٤٩-٦٨٣٩): ١٤/١١(راعية ، مجلد مجلة المنصورة للعلوم الز" . سيدلز 

El-Mogy, M.M., F.M.A. Mostafa and M.A. Abd El-Karim, 1999: 
Studies on the after effect of Gibberellic acid on vegetative growth, 
yield and berry quality of Thompson Seedless grapevines.  Mansoura 
Univ. J. Agric. Sci., 24 (11): 6839-6849. 

وعبد اهللا ، أشـرف يوسـف       مصطفى ، فاروق محمد أحمد      العجمى ، سمير زكى و     .١٦
تقدير احتياجات البرودة والوحدات الحرارية الالزمـة     ): ٢٠٠٠(وأحمد ، أيمن كمال     

تحـت  " دورست جولدن   " و  " آنا  " فاح  لكسر سكون البراعم واالثمار فى صنفى الت      
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  :)٣١/٢( الزراعيـة ، مجلـد       مجلة أسـيوط للبحـوث    . الظروف المناخية ألسيوط    
٧٠-٥٩. 

El-Agamy, S.Z., F.M.A. Mostafa, A.Y. Abdallah and A.K. Ahmed, 
2000: Chilling requirements and heat units for bud break and fruiting of 
"Anna" and "Dorsett Golden" apple cultivars under Assiut climatic 
conditions.  Assiut J. Agric. Sci., 31 (2): 59-70. 

والبلك ، طارق خلـف     مصطفى ، فاروق محمد أحمد      أمين ، كاميليا ابراهيم أحمد و      .١٧
تأثير  اضافة الخميرة على تفتح البراعم والخصائص الطبيعية والكيميائية          ): ٢٠٠٠(
 تأثير الخميرة المضافة على تفتح      -١. خالل مراحل النمو    " كنج روبى "مار العنب   لث

مجلة أسيوط للبحوث الزراعية ،     .  البراعم ومكونات المحصول ووزن خشب التقليم     
 .٢٠٥-١٩١): ٣١/٤(مجلد 

Amin, K.I.A., F.M.A. Mostafa and T.Kh. Ahmed, 2000: Effect of 
yeast application on bud burst, physical and chemical characteristics of 
grape berries in "King Ruby" cultivar during growth stages. 1- Effect of 
applied yeast on bud burst, yield components and winter pruning wood 
weight.  Assiut J. Agric. Sci., 31 (4): 191-205. 

والبلك ، طارق خلـف     مصطفى ، فاروق محمد أحمد      اهيم أحمد و  أمين ، كاميليا ابر    .١٨
تأثير  اضافة الخميرة على تفتح البراعم والخصائص الطبيعية والكيميائية          ): ٢٠٠٠(

 تأثير الخميـرة المـضافة علـى        -٢. خالل مراحل النمو    " كنج روبى "لثمار العنب   
ـ         مجلـة أسـيوط    .  والخصائص الطبيعية والكيميائية لثمار العنب خالل مراحل النم

 .٢٢٩-٢٠٧): ٣١/٤(للبحوث الزراعية ، مجلد 
Amin, K.I.A., F.M.A. Mostafa and T.Kh. Ahmed, 2000: Effect of 
yeast application on bud burst, physical and chemical characteristics of 
grape berries in "King Ruby" cultivar during growth stages. 2- Effect of 
applied yeast on physical and chemical characteristics of grape berries 
during growth stages.  Assiut J. Agric. Sci., 31 (4): 207-229. 

مصطفى ، فـاروق محمـد أحمـد        العجمى، سمير زكى وحسين، محمد عبدالسالم و       .١٩
بذريـة الفائقـة مـن      انتخاب بعض الـسالالت ال    ): ٢٠٠٠(وشعبان، مختار ممدوح    

 ،  ٢٠٠٠ ديـسمبر    ٧-٣مؤتمر الموالح الثامن فى الفترة مـن        . البرتقال واليوسفى   
 . الواليات المتحدة األمريكية– فلوريدا –أورالندو 

El-Agamy, S.Z., M.A. Hussein, F.M.A. Mostafa and M.M. Shaaban, 
2000: Selection of some superior variants among Orange and Mandarin 
seedling trees.  (The 8th Int. Citrus Congress, December, 3-7, 2000, 
Orlando), Florida, USA 

وعبد اهللا ، أشـرف يوسـف       مصطفى ، فاروق محمد أحمد      العجمى ، سمير زكى و     .٢٠
احتياجات البرودة والحرارة الالزمـة لكـسر       ) : ٢٠٠١(ومحمد ، أيمن كمال أحمد      

. تحت ظروف المناخ الحار     " جولدن دورست   "آنا  و    " نفى التفاح   السكون وإثمار ص  
 .١٠٨-١٠٣) : ٥٦٥(للبساتين ، مجلد مجلة أكتا 

El-Agamy, S.Z., F.M.A. Mostafa, A.Y. Abdallah and A.K.A. 
Mohamed, 2001: Chilling and heat requirements for bud break, fruiting 
of Anna and Dorsett Golden apple cultivars under warm climatic 
conditions.  Acta Horticulturae, 565: 103-108. 
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وعبد اهللا ، أشـرف يوسـف       مصطفى ، فاروق محمد أحمد      العجمى ، سمير زكى و     .٢١
 ،سيناميد الهيدروجين والتطـويش     GA3تأثير  ): ٢٠٠١(ومحمد ، أيمن كمال أحمد      

تحت " جولدن دورست "و  " آنا  " التفاح    على كسر سكون البراعم ، االزهار لصنفى        
ـ    . الظروف المناخية الحارة لجنوب مصر       ) : ٥٦٥(ا للبـساتين مجلـد      مجلـة  أكت

١١٤-١٠٩. 
El-Agamy, S.Z., F.M.A. Mostafa, A.Y. Abdallah and A.K. Mohamed, 
2001: Effect of GA3, Hydrogen cyanamide and decapitation on bud 
break and flowering of two apple cultivars under warm climatic of 
Southern Egypt. Acta Horticulturae, 565: 109-114. 

وحسين ، محمـد عبدالـسالم      مصطفى ، فاروق محمد أحمد      العجمى ، سمير زكى و     .٢٢
تطور األجنة والبذور لبعض االنتخابات الجديدة      ):  ٢٠٠٤(وشعبان، مختار ممدوح    

 ، أغادير ،    ٢٠٠٤  فبراير ٢٠-١٥مؤتمر العاشر للموالح ، الفترة من       ال. فى الموالح   
 .مراكش ، المغرب

El-Agamy, S.Z., M.A. Hussein, F.M.A. Mostafa, and M.M. Shaaban, 
2004: Seed and Embryo development in some new citrus selections. 
(The 10th Int. Citrus Congress, February 15-20, 2004, Agadir, 
Morocco). Proc. Int. Soc. Citriculture, (1): 212-215. 

): ٢٠٠٤(مصطفى ، فاروق محمد أحمد      محمد ، سيد جالل وعبداهللا ، بدوى محمد و         .٢٣
دراسة مقارنة على بعض أصناف نخيل البلح العراقية تحت الظروف المناخية لمصر            

 .٣٥٤-٣٣٩): ١٩/١٠(ة، مجلد المجلة المصرية للعلوم التطبيقي. الوسطى والعليا 
Mohamed, S.G., B.M. Abd-Allah and F.M.A. Mostafa, 2004: 
Comparative study on some Iraqi date palm cultivars grown under 
Middle and Upper Egypt climatic conditions.  Egypt. J. Appl. Sci., 19 
(10): 339-354. 

مصطفى ، فاروق محمد أحمـد      محمد ، طه رمضان و    عمران ، ياسر أنور محمود و      .٢٤
أضافة الخميرة وسيناميد الهيدروجين لتحسين قوة النمو ، سلوك البـراعم           ): ٢٠٠٥(

مجلة جامعة المنصورة للعلـوم الزراعيـة ،        . وجودة ثمار العنب طومسون سيدلس    
 .٤٠٧٧-٤٠٥٥): ٣٠/٧(مجلد 

Omran, Y.A.M., T. Ramdan and F.M.A. Mostafa, 2005: Application 
of yeast and/or hydrogen cyanamide for improving vine vigor, bud 
behavior and fruit quality of "Thompson Seedless" grapevines.  
Mansoura Univ. J. Agric. Sci., 30 (7): 4055-4077. 

سيد والبلك ، ومحمد ، سهير ال   مصطفى ، فاروق محمد أحمد      أحمد ، كاميليا ابراهيم و     .٢٥
. التأثيرات الهستوفسيولوجية لتربية التين السلطانى على سلك        ): ٢٠٠٦(طارق خلف   

مجلة االسكندرية للبحوث الزراعية    .  صفات النمو الخضرى ومكونات المحصول       -أ
 .١٠٣-٩٥): ٥١/٢(، مجلد 

Ahmed, A.K.I., F.M.A. Mostafa, S.E.M. Esmail and T.K. El-Bolok, 
2006: Histophysiological effects of training "Soltani" common fig cv. 
on wire; (a) vegetative growth and yield components.  Proceed. Conf. 
desert. Agric. (July, 16-17). Alex. J. Agric. Res. (51): 95-103. 

لسيد والبلك ، ومحمد ، سهير ا   مصطفى ، فاروق محمد أحمد      أحمد ، كاميليا ابراهيم و     .٢٦
. التأثيرات الهستوفسيولوجية لتربية التين السلطانى على سلك        ): ٢٠٠٦(طارق خلف   

مجلـة  .  الصفات الطبيعية والكيميائية للثمار ودراسة تشريحية للبراعم الزهريـة           -أ
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 .١٢٣-١٠٥): ٥١/٢(االسكندرية للبحوث الزراعية ، مجلد 
Ahmed, A.K.I., F.M.A. Mostafa, S.E.M. Esmail and T.K. El-Bolok, 
2006: Histophysiological effects of training "Soltani" common fig cv. 
on wire; (b) physical and chemical characteristics of Syconia and flora 
bud fifferentiation.  Proceed. Conf. desert. Agric. (July, 16-17). Alex. J. 
Agric. Res. (51): 105-123. 

 والصالحى ، عبدالفتاح مـصطفى والعقـاد ، محمـد           ، فاروق محمد أحمد    مصطفى .٢٧
تأثير حمض الجبريليك وحمض السكسنيك     ): ٢٠٠٧(مجدى ومصطفى، أمانى عثمان     

مجلة البحوث  .  النمو الخضرى ووزن خشب التقليم       -١. على العنب روبى سيدلس     
 .٣٥٥-٣٤٥): ٢٧/٢(د  مجل–الزراعية والتنمية الزراعية بالمنيا 

Mostafa, F.M.A.; A.M. El-Salhy, A.M.; M.M. El-Akkad and A.M. 
Osman, 2007: Effect of gibberellic acid and succinic acid on Ruby 
Seedless grapevines: 1- Vegetative growth and pruning wood weight.  
Minia J. Agric. Res. & Develop. 27 (2): 345-355. 

  والعقـاد ، محمـد        فاروق محمد أحمد    ، ومصطفىالصالحى ، عبدالفتاح مصطفى      .٢٨
تأثير حمض الجبريليك وحمض السكسنيك     ): ٢٠٠٧(مجدى ومصطفى، أمانى عثمان     

مجلـة  .  المحصول وخصائص العنقـود والثمـار        -٢. على العنب روبى سيدلس     
 .٣٧٦-٣٥٧): ٢٧/٢( مجلد –البحوث الزراعية والتنمية الزراعية بالمنيا 

El-Salhy, A.M., F.M.A. Mostafa; A.M. El-Salhy, A.M.; M.M. El-
Akkad and A.M. Osman, 2007: Effect of gibberellic acid and succinic 
acid on Ruby Seedless grapevines: 1- Yield, bunch and berry quality.  
Minia J. Agric. Res. & Develop. 27 (2): 357-376. 

استخدام التطعيم كتكنيك جديـد إلحـداث       ) : ٢٠٠٧(مصطفى ، فاروق محمد أحمد       .٢٩
 .)جارى التنفيذ( أصناف عنب جديدة تغيرات وراثية إلنتاج

Mostafa, F.M.A. (2007); Using grafting methods as a new technique 
for inducing genetic variations to produce new grape cultivars (Current 
research and in preparation) 

التأثيرات الهستوفسيولوجية لتربية بعـض     ) : ٢٠٠٧(مصطفى ، فاروق محمد أحمد       .٣٠
 على مراحل تكـشف     -١) . أبيض أسوان ، عبودى سلطانى      (أصناف التين العادى    

 علـى مكونـات المحـصول       -٢. وتطوير البرعم الزهـرى والنمـو الخـضرى         
 ).جارى التنفيذ. (لكيميائية لثمرة التينوالخصائص الطبيعية وا

Mostafa, F.M.A. (2007); Histophysiological effects of training some 
common fig cvs. on wire; (1) Floral bud initiation & development, (2) 
vegetative growth and yield components. 

التـأثيرات  ): ٢٠٠٨(مجـدى   والعقـاد ، محمـد      مصطفى ، فاروق محمد أحمـد        .٣١
االكوفسيولوجية لألسمدة العضوية الحيوية المحتوية على منشطات نمو واألحمـاض          

جـارى  . ( أصـناف العنـب      األمينية والفيتامينات على محصول وجودة ثمار بعض      
 .)التنفيذ

Mostafa, F.M.A. (2008); Ecophysiological effects of organically 
biofertilizers contain growth promoters, polyamines and vitamins; on 
yield and fruit quality of some grape cultivars (Current research and in 
preparation). 
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Mostafa, F.M.A. (2008):  Histophysiological effects of grafting 
methods and gibberellic acid on vegetative growth and floral bud 
differentiation of mango seedlings. (Current research and in 
preparation). 

التـأثيرات الهستوفـسيولوجية للتطعـيم      ): ٢٠٠٨(مصطفى ، فاروق محمد أحمـد        .٣٢
.  المانجو البذرية    وحمض الجبريليك على النمو الخضرى والتكشف الزهرى لشتالت       

 .)جارى التنفيذ(

تحديـد العالقـة    ): ٢٠٠٨(والعقاد ، محمد مجـدى      د أحمد   مصطفى ، فاروق محم    .٣٣
المناسبة بين العناقيد واألوراق فى بعض أصناف العنب المزروعة تحـت ظـروف             

 .)جارى التنفيذ(أسيوط المناخية 
Mostafa, F.M.A., (2008): Determination of optimum bunch/leaf ratio 
in some grape cultivars grown under Assiut climatic conditions. 
(Current research and in preparation). 
 

א
:א

:
א
:

  

المنزرع فى " ويليامز " استجابة صنف الموز ): ١٩٩٩(عبد اهللا ، بدوى محمد  .١
 .األراضى الرملية المستصلحة لبعض العمليات البستانية تحت ظروف محافظة سوهاج

 ). فاكهة–ين بسات(رسالة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية 
Abd-Allah, B.M. (1999): Response of Williams banana grown in 
reclaimed sandy soils to some horticultural practices under Sohag 
governorate. (Ph.D. Dissertation, Horticulture – Pomology, Dept. of 
Hort., Fac. Agric., Assiut Univ., Egypt). 

دراسات فسيولوجية على كسر سكون البراعم ، النمو ): ١٩٩٩( أيمن كمال أحمد ، .٢
رسالة . الخضرى ، واإلثمار فى بعض أصناف التفاح تحت ظروف أسيوط المناخية

 ). فاكهة–بساتين (دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية 
Ahmed, I.K. (1999): Physiological studies on budbreak, vegetative 
growth and fruiting of some Apple cultivars under Assiut climatic 
conditions. (Ph.D. Dissertation, Horticulture – Pomology, Dept. of 
Hort., Fac. Agric., Assiut Univ., Egypt). 

اإلنتاج الكمى المعملى للشتالت من بعض أصناف ): ٢٠٠٠(شعبان ، مختار ممدوح  .٣
 .) فاكهة–بساتين (رسالة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية . خبةالموالح المنت

Shaaban, M.M. (2000): In vitro mass production of Seedlings derived 
from selected citrus cultivars. (Ph.D. Dissertation, Horticulture – 
Pomology, Dept. of Hort., Fac. Agric., Assiut Univ., Egypt). 

دراسات على التأثيرات الهستوفسيولوجية ): ٢٠٠٠(عمران ، ياسر أنور محمود  .٤
واضافة الخميرة على خصوبة البراعم والنمو ) الدورمكس(لسيناميد الهيدروجين 

رسالة دكتوراه الفلسفة فى العلوم . الخضرى والمحصول للعنب الرومى األحمر
 .) فاكهة–بساتين (الزراعية 

Omran, Y.A. (2000): Studies on histophysiological effects of Hydrogen 
Cyanamide and yeast application on bud fertility, vegetative growth 
and yield of "Roomi Red" grape cultivar. (Ph.D. Dissertation, 
Horticulture – Pomology, Dept. of Hort., Fac. Agric., Assiut Univ., 
Egypt). 
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انتخاب بعض أشجار المانجو البذرية ): ٢٠٠١(المصرى ، صالح  الدين محمد على  .٥
 ). فاكهة–بساتين (رسالة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية . النامية فى أسيوط

El-Masry, S.M. (2001): Selection of some Mango Seedlings grown in 
Assiut. (Ph.D. Dissertation, Horticulture – Pomology, Dept. of Hort., 
Fac. Agric., Assiut Univ., Egypt). 

دراسات مقارنة لبعض أصناف الزيتون ): ٢٠٠١(عبدالرحمن ، عبدالعزيز شيبة  .٦
رسالة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية . المنزرعة تحت ظروف بيئية مختلفة

 ). فاكهة–بساتين (
Abd-El-Rahman, A.Sh. (2001): Comparative studies on some Olive 
cultivars grown in different environmental conditions. (Ph.D. 
Dissertation, Horticulture–Pomology, Dept. of Hort., Fac. Agric., 
Assiut Univ., Egypt). 

دراسات فسيولوجية على النمو الخضرى ): ٢٠٠٥(عبد الظاهر ، عصام محمد  .٧
رسالة دكتوراه الفلسفة فى . ل وخصائص الثمار لصنف العنب روبى سيدلسوالمحصو

 ). فاكهة–بساتين (العلوم الزراعية 
Abd El-Zahir, E.M. (2005): Physiological studies on vegetative 
growth, yield and fruit characteristics of Ruby Seedless grapevine 
cultivar. (Ph.D. Dissertation, Horticulture – Pomology, Dept. of Hort., 
Fac. Agric., Assiut Univ., Egypt). 

التأثيرات الهستوفسيولوجية إلضافة الخميرة والكينتين ): ٢٠٠٥(بدوى ، صباح محمد  .٨
رسالة دكتوراه الفلسفة . على الخصائص الثمرية ومراحل النمو لثمار اليوسفى البلدى

 ). فاكهة–ين بسات(فى العلوم الزراعية 
Badwy, S.M. (2005): Histophysiological effects of yeast and kinetin 
application on fruit characteristics and fruit growth stage of Balady 
Mandarin cultivar. (Ph.D. Dissertation, Horticulture – Pomology, Dept. 
of Hort., Fac. Agric., Assiut Univ., Egypt). 

التأثيرات الهستوفسيولوجية لتربية صنف التين السلطانى ): ٢٠٠٦(البلك ، طارق خلف  .٩
 ). فاكهة–بساتين (رسالة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية . على سلك

Al-Bolk, T.Kh. (2006): Histophysiological effects of training Sultani 
fig. cultivar on wire. (Ph.D. Dissertation, Horticulture – Pomology, 
Dept. of Hort., Fac. Agric., Assiut Univ., Egypt). 

تأثير حمض الجبريليك والسيدافلم على نخيل البلح ): ٢٠٠٧(بدوى ، ابتسام فتحى  .١٠
رسالة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية . السمانى عند الجمع وخالل التخزين

 ). فاكهة–بساتين (
Bawdy, E.F. (2007): Effect of Gibberellic acid and Sida Film on 
Samani date palm at harvest and during storage. (Ph.D. Dissertation, 
Horticulture – Pomology, Dept. of Hort., Fac. Agric., Assiut Univ., 
Egypt). 

. ار الدقيق للبن العربى االكث):  وافد يمنى٢٠٠٨(المسيرى، محمود احمد سالم  .١١
 ). فاكهة–بساتين (رسالة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية 
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Al-Measary, M.A.S. (2008): Micropropagation in Coffea arabica L. 
(Ph.D. Dissertation, Horticulture – Pomology, Dept. of Hort., Fac. 
Agric., Assiut Univ., Egypt). 
 

א
:א

:
(א

:)אא

دراسات فسيولوجية على المحصول وخصائص ): ٢٠٠٧(أبو الليل ، هانى اسماعيل  .١٢
رسالة دكتوراه . ثمار عنب التصدير لبعض أصناف العنب تحت ظروف المنيا المناخية

 .جارى التنفيذ)  فاكهة–بساتين (لعلوم الزراعية الفلسفة فى ا
Abo-Elliel, H.E.: Physiological studies on yield and export berry quality of 
some grape cultivars under El-Menia climatic conditions. (Ph.D. 
Dissertation, Horticulture – Pomology, "on going", Dept. of Hortic., Fac. 
Agric., Assiut Univ., Egypt). 

تأثير الملوحة والخميرة على المحصول وخصائص ثمار : على ، ياسر شحاته  .١٣
جارى )  فاكهة–بساتين (رسالة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية . الرمان المنفلوطى

 .التنفيذ
Ali, Y.Sh.: Effect of salinity and yeast on yield and fruit quality of 
Manfalouty pomegranate cultivar. (Ph.D. Dissertation, Horticulture – 
Pomology, "on going", Dept. of Hortic., Fac. Agric., Assiut Univ., Egypt). 
 

رسالة دكتوراه . تقييم نبات الهجليج فى موائل بيئية مختلفة: حبيب، حفيظ روفائيل  .١٤
 .جارى التنفيذ )  فاكهة–بساتين (الفلسفة فى العلوم الزراعية 

Habib, H.R.: Evaluation of Planitus egyptiaca trees grown under 
different environmental conditions. (Ph.D. Dissertation, Horticulture – 
Pomology, "on going", Dept. of Hortic., Fac. Agric., Assiut Univ., 
Egypt). 
 

א
:א

:

:

استجابة النباتات الصغيرة لبعض أصناف التين ): ١٩٩٤(شعبان ، مختار ممدوح  -١
رسالة ماجستير فى العلوم الزراعية . لبعض المعامالت البستانية ألبعاد الزراعة والتقليم

 ). فاكهة–بساتين (
Shaaban, M.M. (1994): Response of young plants of some fig cultivars 
to certain horticultural of planting distance and pruning.  (M.Sc. Thesis, 
Horticulture – Pomology, Dept. of Horticulture, Fac. of Agric., Assiut 
Univ., Egypt). 

تأثير بعض منظمات النمو على النمو الخضرى ): ١٩٩٦(عمران ، ياسر أنور محمد  -٢
رسالة ماجستير فى . رى للعنب البناتى تحت ظروف أسيوطثموالتطور الزهرى وال

 ). فاكهة–بساتين (العلوم الزراعية 
Omran, Y.A. (1996): Effect of some growth regulators on vegetative 
growth, flowering and fruiting development of Banaty grape cultivar 
under Assiut conditions. (M.Sc. Thesis, Horticulture – Pomology, Dept. 
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of Horticulture, Fac. of Agric., Assiut Univ., Egypt). 
على تفتح ) الدورميكس(تأثير سيناميد الهيجروجين ): ١٩٩٦(سليم ، باسمه محمد  -٣

البراعم والنمو الخضرى واالثمار فى بعض أصناف التين والعنب تحت ظروف 
 ). فاكهة–بساتين (لوم الزراعية رسالة ماجستير فى الع. أسيوط

Salim, B.M. (1996): Effect of Hydrogen cyanamide on budbreak, 
vegetative growth and fruiting of some fig and grape cultivars under 
Assiut conditions. (M.Sc. Thesis, Horticulture – Pomology, Dept. of 
Horticulture, Fac. of Agric., Assiut Univ., Egypt). 

تأثير الباكلوبيوترازول على النمو الخضرى والثمرى ): ١٩٩٨(احمد ، نجالء محمود  -٤
 ). فاكهة–بساتين (رسالة ماجستير فى العلوم الزراعية . للتين السلطانى

Ahmed, N.M. (1998): Effect of Paclobutrazol on vegetative growth and 
fruiting of Sultani fig cultivar. (M.Sc. Thesis, Horticulture – Pomology, 
Dept. of Horticulture, Fac. of Agric., Assiut Univ., Egypt). 

دراسات على التأثيرات الفسيولوجية لبعض منظمات ): ١٩٩٨(محمد ، سعاد محمود  -٥
زراعية رسالة ماجستير فى العلوم ال. النمو على ثمار العنب البناتى خالل التخزين

 ). فاكهة–بساتين (
Mohamed, S.M. (1998): Studies on physiological effects of some 
growth regulators on Banaty grapes during storage. (M.Sc. Thesis, 
Horticulture – Pomology, Dept. of Horticulture, Fac. of Agric., Assiut 
Univ., Egypt). 

تأثير إضافة الخميرة على تفتح البراعم والخصائص ): ٢٠٠٠ (البلك ، طارق خلف -٦
رسالة ماجستير فى . الطبيعية والكيميائية لثمار العنب كنج روبى خالل مراحل النمو

 ). فاكهة–بساتين (العلوم الزراعية 
Al-Blok, T.Kh. (2000): Effect of yeast application on budburst, 
physical and chemical characteristics of grape berries in King Ruby 
cultivar during growth stages. (M.Sc. Thesis, Horticulture – Pomology, 
Dept. of Horticulture, Fac. of Agric., Assiut Univ., Egypt). 

على ) الكولتار(تأثير إضافة الباكلوبيوترازول ): ٢٠٠٠(على ، طارق محمد أنور  -٧
رسالة ماجستير فى العلوم الزراعية . خصائص ثمار الرمان المنفلوطىالمحصول و

 ). فاكهة–بساتين (
Ali, T.M. (2000): Effect of Paclobutrazol application on yield and fruit 
quality of Manfalouty pomegranate. (M.Sc. Thesis, Horticulture – 
Pomology, Dept. of Horticulture, Fac. of Agric., Assiut Univ., Egypt). 

تأثير المعاملة بالكينتين والماليك هيدرازيد ): ٢٠٠٠(جاد الكريم ، محمود رياض  -٨
رسالة . وكلوريد الكالسيوم على خصائص ثمار اليوسفى خالل النمو والتخزين

 ). فاكهة–بساتين (ماجستير فى العلوم الزراعية 
Gad El-Karim, M.R. (2000): Effect of kinetin, maleic hydrazide and 
calcium chloride application on characteristics of Mandarin fruit during 
growth and storage. (M.Sc. Thesis, Horticulture – Pomology, Dept. of 
Horticulture, Fac. of Agric., Assiut Univ., Egypt). 
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رسالة . دراسات على بعض أنواع األيوجينيا): ٢٠٠٢(حبيب ، حفيظ روفائيل  -٩

 ). فاكهة–بساتين (ماجستير فى العلوم الزراعية 
Habib, H.R. (2002): Studies on some species of Eugenia in Aswan. 
(M.Sc. Thesis, Horticulture – Pomology, Dept. of Horticulture, Fac. of 
Agric., Assiut Univ., Egypt). 

التأثيرات الفسيولوجية لطول الدابرة الثمرية وموعد ): ٢٠٠٣(مشيل كمال رزق ،  -١٠
. إزالة الوراق على تفتح البراعم ومكونات المحصول وجودة ثمار العنب كنج روبى

 .) فاكهة–بساتين (رسالة ماجستير فى العلوم الزراعية 
Risk, M.K. (2003): Physiological effects of fruiting spur length and 
leaf-removal time on bud burst, yield components and fruit quality of 
King Ruby grapevine cultivar. (M.Sc. Thesis, Horticulture – Pomology, 
Dept. of Horticulture, Fac. of Agric., Assiut Univ., Egypt). 

يليك وبعض تأثير اضافة حمض الجبر): ٢٠٠٥(حسين ، محمد أحمد حسين  -١١
المخصبات الحيوية على المحصول وخصائص نمو الليمون المصرى المالح عند 

 .) فاكهة–بساتين (رسالة ماجستير فى العلوم الزراعية . الحصاد
Hussein, M.A. (2005): Effect of Gibberellic acid and some 
biofertilizers application on yield and fruit characteristics at harvest of 
Egyptian lime (Citrus aurantifolia B.). (M.Sc. Thesis, Horticulture – 
Pomology, Dept. of Horticulture, Fac. of Agric., Assiut Univ., Egypt). 

تأثير معامالت ما قبل الجمع بحمض ): ٢٠٠٦(منصور ، أحمد حسن أحمد  -١٢
ار الليمون المصرى المالح خالل الجبريليك والمخصبات الحيوية على خصائص ثم

 ). فاكهة–بساتين (رسالة ماجستير فى العلوم الزراعية . التخزين البارد
Mansour, A.H. (2006): Effect of pre-harvest treatments with gibberellic 
acid and biofertilizers on fruit characteristics of Egyptian lime during 
cold storage. (M.Sc. Thesis, Horticulture – Pomology, Dept. of 
Horticulture, Fac. of Agric., Assiut Univ., Egypt). 

تأثير حمض الجبريليك وحمض السكسنيك على ): ٢٠٠٧(مصطفى ، أمانى عثمان  -١٣
رسالة ماجستير . النمو الخضرى والمحصول وخصائص ثمار العنب الروبى سيدلس

 ). فاكهة–ساتين ب(فى العلوم الزراعية 
Mostafa, A.O. (2007): Effect of gibberellic acid and succinic acid on 
yield and fruit quality of Ruby seedless grapevines. (M.Sc. Thesis, 
Horticulture – Pomology, Dept. of Horticulture, Fac. of Agric., Assiut 
Univ., Egypt). 

تأثير إضافة بعض األسمدة الحيوية على التزهير ): ٢٠٠٧(يا وديع ، ميالد زكر -١٤
رسالة ماجستير فى العلوم الزراعية . والمحصول وجودة ثمار الرمان المنفلوطى

 ). فاكهة–بساتين (
Wadie, M.Z. (2007): Effect of some biofertilizers application on 
flowering, yield and fruit quality of Manfalouty pomegranate. (M.Sc. 
Thesis, Horticulture – Pomology, Dept. of Horticulture, Fac. of Agric., 
Assiut Univ., Egypt). 
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تأثير معامالت ما قبل وبعد الحصاد على خصائص ): ٢٠٠٨(عمر ، نجوى محمد  -١٥
 –تين بسا(رسالة ماجستير فى العلوم الزراعية . ثمار اليوسفى البلدى خالل التخزين 

 ).فاكهة
Omar, N.M. (2008):  Effect of pre- and post-harvest treatments on fruit 
characteristics of "Balady" Mandarin during storage. (M.Sc. Thesis, 
Horticulture – Pomology, Dept. of Horticulture, Fac. of Agric., Assiut 
Univ., Egypt). 
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التأثيرات الفسيولوجية الضافة سماد حيوى على ): ٢٠٠٦(محمد ، عارف يوسف  -١٦
رسالة ماجستير فى العلوم الزراعية . المحصول وخصائص ثمار العنب الطليانى

 .رى التنفيذجا)  فاكهة–بساتين (
Sultan, A.E.: Physiological effects of biofertilizer application on yield, 
and fruit quality of Taliany grapevines. (M.Sc. Thesis, Horticulture – 
Pomology "on going", Dept. of Horticulture, Fac. of Agric., Assiut 
Univ., Egypt). 

اضافة الكائنات الدقيقة النشطة لتحسين إنتاجية ): ٢٠٠٦( الباسط السيد ، محمد عبد -١٧
رسالة ماجستير فى العلوم . وجودة ثمار العنب روبى سيلدس المسمد عضوياً

 .جارى التنفيذ)  فاكهة–بساتين (الزراعية 
Al-Sayed, M.A.: Application of effective microorganisms (EM) for 
improving yield and berry quality of organic fertilized Ruby Seedless 
grapevines. (M.Sc. Thesis, Horticulture – Pomology "on going", Dept. 
of Horticulture, Fac. of Agric., Assiut Univ., Egypt). 

تأثير اضافة الخميرة والكائنات الدقيقةالفعالة على ): ٢٠٠٦(احمد ، سماح عثمان  -١٨
رسالة . صائص ثمار نخيل البلح برتمودا تحت ظروف أسوان المناخيةالمحصول وخ

 .جارى التنفيذ)  فاكهة–بساتين (ماجستير فى العلوم الزراعية 
Ahmed, S.O.: Effect of yeast and effective microorganisms (EM) on 
"Bartamoda" date palm cultivar grown under Aswan climatic 
conditions. (M.Sc. Thesis, Horticulture – Pomology "on going", Dept. 
of Horticulture, Fac. of Agric., Assiut Univ., Egypt). 
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