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 السيرة الذاتية                         
 يمان العرجاوي رمضانٳلدكتورة / ل        

 بقسم امراض النبات األستاذ المساعد
 جامعة دمنهور  كلية الزراعة 

 
 والتدرج الوظيفي    واألجتماعية  الحالة العلمية

 

 ضان.رم أحمد يمان العرجاوي ٳ: االســـم  

 ٥/٤/۱۹٧۳تاريخ الميالد: 
 متزوجةالحالة األجتماعية : 

 مصريةالجنسية : 
 مسلمة : الديانة

 dreman_elargawy@yahoo.com البرديد األليكتروني :

 جامعة دمنهور. –كلية الزراعة –أستاذ مساعد بقسم أمراض النبات  الوظيفــة  :
 أمراض النبات. التخصص العام    :
 أمراض النبات الفطرية.  -الفطريات   :التخصص الدقيق  

 –تخصا  لنتااالل لوييل ال لوماالز ةاا ز  اا  لوييل ا  باا ة  ري  –بكالوريور  ياال لوم ارز لوييل  اا   -

 باق ور  لز ج   ج ل . 1995جلةم  لإلسك  يو  دوي ورت ر 

حاال  18/5/1998ةم   بقسم أةرلض لو بلت بك    لوييل   ب ة  ري جلةم  لنسك  يو  ل ابليل ةاا  -

4/6/2001 . 

ةلجساااا ر يااال لوم ااارز لوييل  ااا  أةااارلض تبااالت ةاااا ز  ااا  لوييل ااا  بااا ة  ري جلةمااا  لإلساااك  يو   -

24/4/2001 . 

 و   رلن لورسلو  : " ديلسلت ةرض     ل لو فح  لوماأخرة يل لوبطلطس "

 5/6/2001ة ي  ةسل   أةارلض لو بالت بك  ا  لوييل ا  با ة  ري جلةما  لنساك  يو  ل اباليل ةاا  -

 . 27/11/2006حال 

دزااااريلة يااال لوم ااارز لوييل  ااا  أةااارلض تبااالت ةاااا ز  ااا  لوييل ااا  بااا ة  ري جلةمااا  لإلساااك  يو   -

31/10/2006 . 

 و   رلن لورسلو  :" لومالقلت ب ا لوملئل و لوطف ل ومرض لومفا لوفحمل   ل  بلد لوشمس " 
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 . 30/5/2012حال  و 28/11/2006ة ي  أةرلض لو بلت بك    لوييل   ب ة  ري ل ابليل ةا  -

 30/5/2017 وحال 30/5/2012أسالذ ةسل   أةرلض لو بلت ةا  -

 وحال لألن. 30/5/2017أةرلض لو بلت ةا أسالذ  -

 :أوال : األنشطة التدريسيه
  األعمال التدريسيةاالشتراك في : 

و طاالب لواخصا  و ةارلد ألومشليز  يل ت يوس لوم و  ةا ةرلد لوقسم سرلء وطالب لوفرقا  لألووال ولونلت ا  

  هل:ةرح   لو يلسلت لوم  ل وت ك لومرلد 

 مرحله البكالوريوس: -

 
 التخصص المادة

 لوفرقه لألوول  لز لو بلت ( ةرييرورجل وتشروح)  101تبلت 

 لوفرقه لألوول  لز ) تقسم لو بلت ( 102تبلت 

 لوفرقه لونلت ه  لز )ة كروب رورج ل زيل  ه( 201تبلت 

وقلوااه  –بسالت ا  –ض تبالت تخصا  أةارل لوفرقاه لونلوناه ) )أسلس لت أةرلض لو بلت ( 301أةرلض تبلت 

 ( لو بلت

 لوفرقه لونلونه ) تخص  أةرلض لو بلت ( طرق ديلس  أةرلض لو بلت

 لوفرقه لونلونه ) تخص  أةرلض لو بلت ( ) تقس م لوفطرولت ( 305تبلت 

 بسلت ا ( –لوفرقه لونلونه )تخص  أةرلض تبلت  ) أةرلض لومحلص ل لوبسالت ه ( 305أةرلض تبلت 

 لوفرقه لونلونه ) تخص  أةرلض لو بلت ( ) أةرلض لو بلت لوفطروه( 303بلت أةرلض ت

 لوفرقه لورلبمه ) تخص  أةرلض لو بلت ( )أةرلض تبلت لوب ئه لوجليه ( 409أةرلض لو بلت 

 لوفرقه لورلبمه ) تخص  أةرلض لو بلت ( ) أةرلض تبلت ةلبم  لوحصلد ( 405أةرلض تبلت 

 فرقه لورلبمه ) تخص  أةرلض لو بلت (لو أةرلض تبلتلت لويو  

 لوفرقه لورلبمه ) تخص  أةرلض لو بلت ( أةرلض لوخضر

 

 مرحله الدراسات العليا: -

 
 التخصص المادة

 طالب لو يلسلت لوم  ل  طرق ةقلوةه أةرلض لو بلت

 طالب لو يلسلت لوم  ل  لومكليحه لوح روه ألةرلض لو بلت

 طالب لو يلسلت لوم  ل  بلت طرق ةاق ةه و يلسه أةرلض لو 

 طالب لو يلسلت لوم  ل  لومكليحه لوك ملئ ه ألةرلض لو بلت

 طالب لو يلسلت لوم  ل  دوي لوحشرلت يل أتاشلي لومسببلت لومرض ه

 

قمت بلألشرلف لوم مل   ل ح قلت لوبحا  لوم مال ) لوسا م لي( لوخلصا  بلوقسام ةام تصام م أسااملية تق ا م  -

 .2012حال  2009ب لو يلسلت لوم  ل يل ) لوس م لي ( أل رلز خلص  واق  م طال
 : االشتراك في مؤلفات القسم 

 شليزت يل إ  لد لومؤوفلت لوالو   لوصلدية  ا لوقسم :

 ةرييرورجل وتشروح لو بلت.زالب  -
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 تقس م لو بلت " لومم ك  لو بلت   وتطري ةف رة ل تحت تظلز لومملوك لومام دة ".زالب   -

لوم كروب رورج ل لوييل    " تقس م لوفطرولت وتطري ةرقم ل لواقس مل دلخل تظم تقس م لوكلئ لت زالب  -

 لوح  .

 لو يو  لومم    يى أةرلض لو بلت .زالب  -

 :المشاركة في أعمال األمتحانات 
  2008و  2007تم لومشليز  يل أ ملل ز ارونت ب لخل لوك  ه وك ارونت لوفرق  لونلت ه أل رلز 

وحال  2012ول ملل ز ارول لو يلسلت لوم  ل   2011و  2010لل ز ارول لوارلزمل أل رلز ول م

 لألن.

  تم أتا لبل و مشليز  يل أ ملل ز ارونت لوفرق لومخا ف  وك    لواجلية  ولوارب ه بلوجلةم  أل رلز

 حال لألن. 2007

 :: األنشطة البحثيةنياثا
 المنشورة: السابقة األبحاث العلمية 

(1) Aboshosha SS, Atta Alla SI, El-Korany AE, El-Argawy E: Characterization of 

Macrophomina phaseolina isolates affecting sunflower growth in ElBehera governorate. Egypt Int J 

Agri Biol 2007, 9:807-815. 

 

(2) Aboshosha SS, Atta Alla SI, El-Korany AE and Argawy Eel, Protein analysis and peroxidase 

isozymes as molecular markers for resistance and susceptibility of sunflower to Macrophomina 

phaseolina. International Journal of Agriculture Biology 10, 2008, 28-34. 

 

 (3) El-Sheikh, M. A.; El-Kazzaz, S. A.; Eman El-Argawy and Ahmed, A. R. 2011. 

Characteristics and Control of Erwinia carotovora subsp. carotovora Affecting Potato in El-Behera 

governorate, Egypt. Egypt. J. Phytopathol., 39 (1): 73- 89. 

 

(4) Eman El-Argawy. 2012. Characteristics and control of Colletotrichum gloeosporioides isolates 

in EL-Behera governorate, Egypt. Egypt. J. Phytopathol., 40 (1). 

 

 (5) Eman EL-Argawy. 2012. Oxalic Acid Production By Sclerotinia sclerotiorum And Its 

Relation To Pathogenicity. J. Agric. Sci. Mansoura Univ., 3(3):211-225. 

 

 (6) EL-Sheikh, M. A.; El-Kazzaz, S. A.; Eman EL-Argawy and Ghozlan, M. H. 2012. Factors 

Affecting Thaxtomin A Production by Streptomyces scabies in Egypt. Egypt. J. Phytopathol., 40 

(1). 

 

(7) Shaat, M. N and Eman El-Argawy. 2011. Biological and Chemical Control of Sclerotinia 

sclerotiorum The Pathogen of Basal Stalk Rot of Bean Plants. Assiut J. of Agric. Sci., 42 (4): 53 – 

65. 
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 (8) EMAN El-Argawy. 2011. Mycelium Compatibility Groups And Phenotypic Variability 

Among Some Isolates Of Sclerotinia sclerotiorumm The Causal Of Stem And Pod Rot Of Beans. 

Egypt. J. Phytopathol., 39 (1): 59- 72. 

 

(9) Atta Alla, S. I.; El-Sheikh, M. A.; Eman El-Argawy and D. A. El-Far. 2009. The Use Of 

Salicylic Acid To Control Root Rot –Wilt Complex And To Enhance Yield And Quality Of Faba 

Bean. J. Agric. & Env. Sci. Alex. Univ. Egypt, 7 (1): 97-117. 

 

(10)  Eman El-Argawy. 2014. Characterization and control of Pestalotiopsis spp. the 

causal fungus of guava scabby canker in EL-Beheira governurate, Egypt. J. Agric. & 

Env. Sci. Dam. Univ., Egypt, 13 (2): 23-56. 

 

 (11) Hilal, A.; Eman El-Argawy; El-Korany, A. and Taghreed Fekry. 2016. 

Chemical and Biological Control of Dracaena marginata Leaf Spots in Northern Egypt. 

Int. J. Agri & Bio, 18 (6): 1201-1212. 

 

 (12) Eman El-Argawy and Adss, I. A. 2016. Quantitative Gene Expression of 

Peroxidase, Polyphenoloxidase and Catalase as Molecular Markers for Resistance against 

Ralstonia solanacearum. American Journal of Molecular Biology, 6: 88-100. 

 

 (13) Kamara, A.; Eman El-Argawy; El-Korany, A. and Amer, G. 2016. Potential of 

certain cultivars and resistance inducers to control gray mould (Botrytis cinerea) of 

pepper (Capsicum annuum L.). African Journal of Microbiology Research, 10 (45): 1926-

1937.  

 

 (14) El-Korany, A.; Eman El-Argawy; Morsy, S. M; El-Shabrawy, E. M. and 

Roshdy, F. H. 2016. Efficiacy of gamma irradiation to control seed rots of peanut. Egypt. 

J. Agric. & Env. Sci. Dam. Univ., Egypt, 15 (3): 1-30.  

 

 (51) Eman El-Argawy; Adss, I. A. and Bayoumi, S. R. 2017. Differential Expression 

of Induced Resistance Genes by Abscisic Acid (ABA) Against Potato Early Blight 

Disease. Egypt. J. Phytopathol., 45 (1). (In press). 

 

 (61) Eman El-Argawy, Rahal, M. M. H.; El-Korany, A.; El-Shabrawy, E. M. and 

Eltahan R. M. 2017. Efficacy of Some Nanoparticles to Control Damping-off and Root 

Rot of Sugar Beet in El-Behiera Governorate. Asian journal of Plant Pathology, 11(1): 

47-35 . 

 علي طالب الدراسات العليا لمرحلتي الماجيستير والدكتوراة العلمي األشراف. 

  المؤتمرات العلمية –ورش العمل  –الدورات التدريبية –حضور الندوات العلمية : 
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  مل لوال تظما ل وح ه أدليه لوجردة بلوك    لوسل لت لوممام ة ولأليشلد لألزلدوحضري ت وه

  .2011عام

 2011 عام ويشه  مل بم رلن لومملو ر لألزلدوم ه ودويهل يل ترص ف لوبرلةج ولومقريلت حضري. 

 وطالب زمل شليزت يل زلي  لو ويلت ولو  ولت وويش لوممل لومقلةه ةا ةشروع تظم تقروم ل

 .0122 - 2011ألعوام ولألةاحلتلت بجلةمه دة  ري

  حضري لو  وه لوال تظما ل لوك  ه بلواملون ةم ةؤسس  ت ضه لومحروسه ولوال زلتت بم رلن " برتلةج

 .  2011 عام جرلئي لومخار   ا لوصغلي "

 ويش  لوممل  لومشليز  بلوحضري يل لو  ولت ولومحلضرلت وويش لوممل لومخا ف  بلوك  ه ة  ل

لوم مل يل ةصر" وت وة لو شرء ولواطري تحت ي لوه  لومقلةه بلوك    تحت   رلن " ةساقبل لوبح 

 .2011 عام وزلو  لوك    وشؤن خ ة  لومجامم ولوب ئه

   لومشليز  بحضري لومؤتمر لونلتل  شر وجمم   أةرلض لو بلت لومصرو  ولومقلز بمم   لو   س

 .2011عام  لوج ية –ةرزي لوبحرث لوييل     –لوريلث   

  وول لألول تحت   رلن " لوجردة ةط ب قرةل " ولومقلز تحت ي لو  شليزت يل أ ملل ومؤتمر لو

 . 2010 عام جلةم  لألسك  يو 

  شليزت يل ت ظ م يل   لت لو  وة لوم م   لو وو   لونلت   بم رلن " أتف رتيل لوط ري ب ا لألةس ولو رز– 

 .2009عام  يبلومشليز  ةم ز    لوطب لوب طري جلةم  لألسك  يو  يرع دة  ر تظرة تح     "

  أيلق لألسانملي يل ةجلل لألساييلع بم رلن "  لألوول لوقرة  شليزت يل ت ظ م يل   لت لو  وة

 " بلومشليز  ةم ز    لوطب لوب طري جلةم  لألسك  يو  يرع دة  ريلوسمكل : سمك  ب طل و اص ور

 .2009عام 

 بسالن ووضم برلةج لومكليح  لومشليز  يل لألشرلف   ل لوصرب لوخلص  بلوك    بمقر لوك    بلو

 . حتي األن 2009ألعوام   وألةرلض لوال تظ ر ب ل

 2007 عام حضري لو ويلت لوا يوب ه لوخلص  بأتشلء وتصم م لومرلقم لألوكاروت ه ووغ  لوبرةج لت. 

      2012عام جلةم    ا شمس  –حضري يملو لت لومؤتمر لوحلدي  شر وبحرث لوا م   لوييل . 

  2012عام جلةم  يليو   –وممل يل ةجلل لومم رةلت   لوح رو  حضري ويش  ل. 

    لوام ي ولألباكلي وزذوك د م حضري ويش  لوممل لوخلص  بلو  م لوف ل و جلةملت و اق ز ومشرو لت

عام وح ة أدلية ةشرو لت لواطرور جلةم  لألسك  يو   –وت م ى  لوم ليلت لوم م   ولوم     و طالب 

2014 . 
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  س جريجلةم   –رع لوا يوبل وويش لوممل لوم بنقه   ه يل ةجلل لوام  م لألو كاروتل حضري لألسب 

 . 2013عام 

  ( لومشليز  بمرض ة صق   ملPoster يل يملو لت لوم اقل لو وول وم رز لو بلت )Global 

summit of plant science  تحت ت ظ م زال ةا ةج   أةرلض ويس رورج ل لو بلت ، ةج   أةرلض

ولومقلز بلورنولت لوماح ة لألةروك   لو بلت  ب رز مساريو يس رورج لةج   و  لو بلت وة كروب رورج ل

 . 2014عام 

  لوحضري ولومشليز  يل ويش   مل ) لوييل   لوح ون  ولوا م   لومسا لة  ولألتجلهلت لوب رتك رورج ه

 .  2016 عامز    لوييل   جلةم  لألسك  يو   –لوح ون  

  لوحضري ولومشليز  يل يملو لت لومؤتمر لو وولInternational conference of genetics and 

its role in life science development “Application and future Prospects”  ولومقلز

 .2016عام بك    لوييل   جلةم  لألسك  يو  

  لوحضري و لومشليز  يل ويش   ملNext generation sequencing in systems biology 

 .2016عام ز    لوييل   جلةم  لويقلزوق  –ولومقلة  برح ة ت يوب لومم رةلت ه لوح رو  

   لوحضري ولومشليز  يل يملو لت لومؤتمر لو وول و ا م   لومسا لة  ولألةا لألقاصلدي لومربل

 .2016عام ر جلةم  لو ول لومرب   ولوم مق  بمق

   لوحضري و لومشليز  يل يملو لت ةؤتمرBiovision Alexandria 2016  ولوم مق  بمكابه

  . 2016عام لألسك  يو  

  شليزت يى ويش   مل تحت   رلن "تطب ق تظلز لوجردة ولن املد يل لومملةل طبقل ومرلصف  لألويو

 يل ييم لوكفلءة  ولن ارلف دوو ل" : أهم   لوجردة ول املد لومملةل17025

“Quality Assurance and quality control in accredited Laboratories according to 

ISO/ IEC " 170251”    2017عام جلةم  دة  ري  –ز    لوييل. 

  ومرلصف  طبقل لومملةل يل ولن املد لوجردة تظلز تطب ق"شليزت يى ويش   مل تحت   رلن 

 "دوو ل ولن ارلف  لوكفلءة ييم يل لومملةل ول املد لوجردة أهم  : 17025 ولألوي

“ISO/IEC 17025:2005 General Requirements, Terminology &Accreditation 

Process    6201عام جلةم  دة  ري  –ز    لوييل. 

 لو ويلت لوا يوب   لوخلص  بريم ة ليلت وق يلت أ ضلء ه ئ  لوا يوس. أتملز 

 ة ليلت لومرض لوفملل لألدلية لوجلةم   

 أخالق لت لوم    ت ظ م لومؤتمرلت لوم م  
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  المنح والبعثات العلمية: 

ألجارلء لوبحارث لوم م ا ( ولومق ةا  ةاا قطالع لومالقالت  -شا ري 6 ضر لوبمنه لوم م   قصا رة لألجال )

 29/8/2014وزلية لوام ا م لومالول ولوبحا  لوم مال يال لوفاارة ةاا  –لو ظلز لوا ليسال لونقلي   ولوبمنلت ب

 لورنولت لوماح ة لألةروك  . –بجلةم  تبرلسكل و كروا  29/3/2015حال 

 :االشتراك في المشروعات البحثية 

فلح يى  ضر لوفروق لوبحنى ومشروع ةكليح  لألةرلض لو  ملتردو  ولوفطرو  لومسبب  ومرت وجفلف لوا -

جم ريو  ةصر لومرب  ، لومجلوس لإلق  م   و بحارث ولإليشالد،  –لأليلضى لوج و ة بمحليظ  لوبح رة 

 .1999-1997د م لوجلتب لوفرتسى، 

 ضر لوفروق لوبحنل ومشروع ةكليح  ت هري أشجلي لوافلح يل لأليلضل لومساص ح  لوج و ة بمحليظ   -

 جم ريو  ةصر لومرب  . –لوبح رة 

ومشروع لوبحنل بم رلن تطرور لومقلوةا  وألةارلض لوفطروا  ولوبكا روا  يال ةحلصا ل لوخضار لواق ز بل -

 .2016وملز  STDFبأساخ لز لو   س  لوريلث   و  ئ  لل 

 الجمعيات العلمية: عضوية االشتراك في 

  ضر لوجمم   لومصرو  ألةرلض لو بلت. -

 دة  ري.–ز    لوييل    – ضر ةج   لوبحرث لوييل     -

 جمم   لومرب   ورقلو  لو بلت.لو ضر  -

 .ولوب ئ   ضر لألتحلد لومربل و ا م   لومسا لة  -

 .لنتحلد لومربل وحملو  حقرق لوم ك   لوفكرو  ضر  -

 

 األنشائية(  –)العلمية  الكلية ووحدات االشتراك في لجان: 

 جلةم  دة  ري. - ضر وج   لوب ئ  بك    لوييل    -

 لةل لوقسم  بلوك    ب ة  ري ولوبسالن.شليزت يل إتشلء وتأس س وتج  ي ةم -

 شليزت يل تج  ي ةكاب  لوك    بلومرلجم ولوشرلئط لوم م  . -

 أساخ لز لواك رورج ل يل لوا يوس أخالق لت لوبح  لوم مل 

 أتخلذ لوقرليلت وحل لومشكالت ةملو ر لوجردة يل لومم    لوام  م  

 لوام  م لألو كاروتل لو شر لو وول و بحرث لوم م   

 تظم أدلية لومرلجم لوبحن   سل لت لوممام ة.تظم لو 

 أ  لد لومشرو لت لوا ليس   وامرول لوبحرث لوا يوس لوفملل

  ة ليلت لألتصلل لوفملل
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 بشأن ترزوم لوقل لت لوا يوس   بلوك   . 17/7/2016 ضر لو ج   لوم بنق   ا ةج س لوك    باليوخ  -

 .2016-2015 ضر وج   لومالقلت لونقلي   بلوك    يل لوفارة ةا  -

 لوبح  لوم مل ولألتشط  لوم م   ضما وجلن وح ة ضملن لوجردة بلوك   . يئ س ةم لي وج   -

 : والمجتمعية الجامعية: األنشطة  ثالثا

 بك    لوييل   جلةم  دة  ري تالل   ش لوغرلبٳلوم ور لوا ف ذي ورح ة ت يوب و. 

  ش لوغرلب تالل  ٳ ق  دويلت ت يوب   وشبلب لوخروج ا ولوم ام ا ةا لومجامم لوبحرلوي يل ةجلل 

 زأح  ةشرو لت شبلب لوخروج ا.

 يل أطلي برتلةج جلةم  بال أسرلي. ي لن بأيض لوجلةم  برلدي لو طرون 200حم   واشج ر لومشليز  ب 

http://www.damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=8177 

  بلوقرليل لوييل    لوب طرو  لومخا ف  وخ ة  أهلول ةرلزي ةحليظ  لوبح رة. لومشليز 

  ةن ت لوك    يل ةشروع " تق  م ةخرجلت لوام م يل لوام  م لوملولAHELO   ح   أ مل ة سق "

 لومشروع بلوجلةم .

  2013 – 2012دلية ةرزي خ ة  وت م   لومجامم بجلةم  دة  ري أل رلز ٳ ضر ةج س. 

    لوجلةم ا لوا س ق ب ا لوشرزلت لوييل    لوملة ه يل ةجلل خ ة  لومجامم ولومسؤو. 

 تظما ل لوغري  لواجليو  بلوا س ق ةم جمم   ةسانمري لوبح رة تحت   رلن لوال    وةلومشليز  يل لو

"لنتجلهلت لوح ون  تحر زيل   لوفرلوو  ولوح  ةا خطرية لساخ لز لومب  لت" بمقر قل   لومؤتمرلت 

وذوك بأوقلء ةحلضرة بم رلن أةرلض لوفرلوو  تحت ظروف لوييل   لومصرو   لز  ري  لواجليو بلوغ

2013 .%D9%88%D9%85%D8% B2%D8%A7%D8% B1%D8%B9%D9%8A%D9%87%D8%A 7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8% B1%D9%8A%D 8%A9%C2% BB-%C2%A B%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D 8%A7%D9%88%D9%84%D 8%A9-%D8%A 8%D9%80-%D9%8A%D8% B4%D9%8A%D8%A F-83%D9%8A% C2%BB%C2%A B%D8%A3%D9%85%D8%B1%D 9%8A%D9%-http:/ /www.rosaeveryday .com/news/30537/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8% B1 .   

 2012ه لوالبم ومج س لورزيلء  لز ت ظ م ت وة بلألشارلك ةم ج لز شئرن لوب ئ . 

  2011ت ظ م ويش   مل ةم ج لز شئرن لوب ئه بمحليظه لألسك  يو   لز . 

  لوخ ةلت لوييل  ه بمجامم لوا  سق ب ا شرز  لومغربل لوييل    ولوك    وافم ل دويهل بلوك    يل ةجلل

 لوبح رة.

 ا م   لوروف   بمحليظ  لوبح رة.وقلء لومحلضرلت ولو  ولت لومخا ف  بمشروع لوٳلومشليز  ب 

  أقرز برولدة أسرةPerfect "   وي لو    وت ظ م لورحالت " ولومشليز  يل لأل ملل لوخ روه ولونقلي

 .ةا خالل أ ملل لألسرة لوشبلب بلوك   

   لومشليز  يل لألتشط  لوطالب   لومخا ف  ةا أ  لد و ممسكرلت لوشبلب ه ولو  ولت وويش لوممل لوخلص

 أت ل شغ ت ة صب ةسؤو  لوفا لت ولوم ن لوجلةم ه بلوجلةم ح   

 ل ةساري لوجلةم  ش لدلت تق ور و ج رد لومام ية يل لومشليز  يل لألتشط  لوطالب ه  . 

 .ش لدة تق ور ةا طالب قسم أةرلض لو بلت تق ورل و ج رد لومبذوو  ةم م 

http://www.damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=8177
http://www.rosaeveryday.com/news/30537/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%C2%AB%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%88%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%87%D8%A7

