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 الطريَ الراتًُ

   
 انصبٖٔيصطفٙ يحًذ يصطفٙ  أ.د./   ــــم :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلســ

 15/2/1551  ـالد :ــــــــــــــالمي خــــاريـت

 علىو األزاضٌوزئًظ قطه أضتاذ   ة :ــــــــــة الحاليـالوظيف

 مطتشاز زئًظ اجلامعُ لشئىن خدمُ اجملتنع وتينًُ البًئُ

 مصسٍ   ـــة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجنسيــ
 متصوج   الحالة اإلجتماعية :

 الصقاشيل –اليظاو أول  –شازع اليائب  49   وان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـعـال
 5125586555  محمول:  555-2361482   : ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـيـمـتالـ

   m_elsawy@zu.edu.eg                             :  يـــااللكترونالبريد 

   m_elsawy.eg_jp@yahoo.com  
  
   العلمية المؤهالت

 

 

ِدٓ ثزمذيش "جيدذ جدذام ِدغ ِشرجدخ اٌ دش "  1891( ثىبٌىسيىط اٌؼٍىَ اٌضساػيخ )أساضي( دوس يىٔيى 1)

 . جبيؼت انضلبصٚك –اٌضساػخ وٍيخ 

 .جبيؼت انضلبصٚك –ِٓ وٍيخ اٌضساػخ  1894/  8/  18( ِبجغزيش اٌؼٍىَ اٌضساػيخ )أساضي( في 2)

 .جبيؼت طٕكٕٛ ببنٛبببٌ –ِٓ وٍيخ اٌضساػخ  1881/  3/  28اٌؼٍىَ اٌضساػيخ )أساضي( في ( دوزىساٖ 3)

 

 

  التدرج الوظيفي

 

 حبسٚخ انخؼٍٛٛ انٕظٛفت

 و1511/  12/  3 ِؼيذ ثمغُ ػٍىَ األساضي

 و1514/  5/  15 ِذسط ِغبػذ ثمغُ ػٍىَ األساضي

 و1551/  6/  31 ِذسط ثمغُ ػٍىَ األساضي

 و1556/  1/  21 ػذ ثمغُ ػٍىَ األساضيأعزبر ِغب

 و2111/  11/  21 أعزبر ثمغُ ػٍىَ األساضي
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 تقلد المناصب اإلدارية

 
 و "24/7/2117" اػخببساً يٍ     سئٛظ لغى ػهٕو األساضٙ ببنكهٛت 

  و "24/11/2116" اػخببساً يٍ  يغخشبس سئٛظ انجبيؼت نشئٌٕ خذيت انًجخًغ ٔحًُٛت انبٛئت 

 
 

 " خالل الثالث سنوات األخيرة "النشاط اإلدارى بالكلية 

 

 انُشبط
 انفخشة

 إنٗ يٍ

 لبئى بخغٛٛش أػًبل انمغى 
 2115 عبخًبش 21 2115أغغطظ  26

 " ٔنًذة شٓش "           2111ُٚبٚش  26

 2113يجهظ عبخًبش  مغى انأيٍٛ يجهظ 

 2115أكخٕبش  نجُت ػضٕ نجُت انذساعبث انؼهٛب ٔانبحٕد ببنكهٛت  

 2114يجهظ أكخٕبش  ػضٕ يجهظ انكهٛت 

 2114نجُت عبخًبش  2113نجُت أكخٕبش  سئٛظ نجُت انًكخبت ببنكهٛت    

 
 
 

 

 التقدير العلمي والقومي

 

 جائزة األبحاث البيئية في مجال " التنمية والبيئة "

 " أوبديّيخ اٌجحش اٌؼٍّي واٌزىٕىٌىجيب "

 ِيالديبم  1889 –هجشيبم  1418ٌؼبَ 
 

 

 الكتب والمؤلفات العلمية

 

  " انخغًٛذ ٔحغزٚت انُببث"     FERTILIZATION AND PLANT NUTRITION 
 

 انًشكض انذٔنٙ نهُشش ٔانخٕصٚغ انُبشش:

 1611/2111 سلى اإلٚذاع:

 977 – 5792 – 20 – 7 :(ISBN)انشلى انذٔنٙ 
 

 

 " " ٗأساض  SOILS 
 

 ًخكبيهت نهخًُٛت انضساػٛت " انخؼهٛى انًفخٕح " بشَبيج انُظى ان

 : جبيؼت انضلبصٚك انُبشش
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 الدورات التدريبية & نشاط الجودة

 
 انجٓت انًُظًت  انخبسٚخ يكبٌ انذٔسة يٕضٕع انذٔسة

 انجٕاَب انمبََٕٛت ببنجبيؼت

        (L4دٔسة يكزفت  ) 
 كهٛت انضساػت

 جبيؼت انضلبصٚك
21 – 22  /11  /2114 

 جبيؼت انضلبصٚك
 اسة انٕلج ٔ ضغٕط انؼًمإد

        (P3دٔسة يكزفت ) 
 كهٛت انضساػت

 جبيؼت انضلبصٚك
21 – 31  /11  /2114 

 انخمٕٚى انزاحٗ نًؤعغبث 

 انخؼهٛى انؼبنٗ

 كهٛت انضساػت

 جبيؼت انضلبصٚك
7 – 5 /2/2115 

انٓٛئت انمٕيٛت 

نضًبٌ جٕدة     

 انخؼهٛى ٔاالػخًبد

حٕصٛف انبشايج ٔانًمشساث 

ى َٕاحج انخؼهى نًؤعغبث ٔحمٕٚ

 انخؼهٛى انؼبنٗ

 كهٛت انضساػت

 جبيؼت انضلبصٚك
17- 15 /2/2115 

انخخطٛظ االعخشاحٛجٗ نًؤعغبث 

 انخؼهٛى انؼبنٗ
 كهٛت انضساػت

 جبيؼت انضلبصٚك
4 – 5 /4/2115 

 

 
 

 اإلشراف على الرسائل العلمية
 

 

 

 : سعبئم انًبجغخٛش
 

  جبِؼخ اٌضلبصيك " –ػٍّيخ  " وٍيخ اٌضساػخ  خعبٌس 16اٌّ بسوخ فً اإلششا  ػًٍ ػذد 
 

 سعبئم انذكخٕساة :
 

  جبِؼخ اٌضلبصيك "  –سعبٌخ ػٍّيخ  " وٍيخ اٌضساػخ  4اٌّ بسوخ فً اإلششا  ػًٍ ػذد 

  سعبٌخ ػٍّيخ  " وٍيخ اٌؼٍىَ اٌضساػيخ اٌجيئيخ ثبٌؼشيش 1اٌّ بسوخ فً اإلششا  ػًٍ ػذد  "  
 

 (  كائنُ باإلشساف علِ السضائل العلنًُالطريَ الراتًُ مريلُ ب  )
 

 

 الرسائل العلمية تحكيم
 

 

 

 : سعبئم انًبجغخٛش
 

  ًجبِؼخ اٌضلبصيك " –سعبٌخ ػٍّيخ  " وٍيخ اٌضساػخ  13ػذد ِٕبل خ ورحىيُ اٌّ بسوخ ف 
 

 سعبئم انذكخٕساة :
 

  ًلبصيك " جبِؼخ اٌض –سعبٌخ ػٍّيخ  " وٍيخ اٌضساػخ  4ػذد ِٕبل خ ورحىيُ اٌّ بسوخ ف 

  ًزهش جبِؼخ  –سعبٌخ ػٍّيخ  " وٍيخ اٌضساػخ  1ػذد ِٕبل خ ورحىيُ اٌّ بسوخ ف ِ " 

  ًجبِؼخ اٌضلبصيك "  – ؼٍىَ سعبٌخ ػٍّيخ  " وٍيخ اٌ 1ػذد ِٕبل خ ورحىيُ اٌّ بسوخ ف 
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 العضوية في المراكز والجمعيات العلمية

 

 انجًؼٛبث انؼهًٛت انذٔنٛت :
 

 [Member No. 2712]   " انٛبببٌ "ئيخ  ( جّؼيخ اٌؼٍىَ اٌجي1)

 [Member No. 061 – 725 – 5566]  " انٛبببٌ "( جّؼيخ ػٍىَ األساضي ورغزيخ إٌجبد 2)

 
 

 انجًؼٛبث انؼهًٛت انًحهٛت :
 

 ."انمبْشة  "( اٌجّؼيخ اٌّصشيخ ٌؼٍىَ األساضي 1)

 ."انمبْشة  "( اٌجّؼيخ اٌّصشيخ ٌزغزيخ إٌجبد واٌزغّيذ 2)

 ."انضلبصٚك  "جّؼيخ اٌّصشيخ ٌٍؼٍىَ اٌزطجيميخ ( ا3ٌ)

 
 

 

  المؤتمرات والندوات العلميةالمهمات و

 
 

 انًًٓبث انؼهًٛت انذٔنٛت :
 

 انفخشة انًكبٌ انًًٓت

 و 5/1517و   حخٗ 1/1516يٍ  انٛبببٌ -جبِؼخ طىويى  -وٍيخ اٌضساػخ  إجشاء ثحىس ِ زشوخ

 و25/1/1554و ٔحخٗ 16/7/1554ٍ ي انٛبببٌ -خ طىويى جبِؼ -وٍيخ اٌضساػخ  إجشاء ثحىس ِ زشوخ

"ِّضالم ٌّصش" في عيّيٕبس 
"Bioindustries, 2000" 

 و7/7/2111و ٔحخٗ 15/5/2111ٍ ي انٛبببٌ - ٔبجىيبجبِؼخ 

إجشاء ثحىس ِ زشوخ في 

 "Biotechnology"ِجبي اٌـ 
 و14/1/2112و ٔحخٗ 3/7/2112يٍ  انٛبببٌ - ٔبجىيبجبِؼخ  -وٍيخ اٌضساػخ 

 
 

  : انًؤحًشاث انذٔنٛت
 

 

 انفخشة انًكبٌ انًؤحًش

 يؤحًشاث دٔنٛت خبسجٛت

 و5/4/1515–3 انٛبببٌ -يذُٚـت ْٛشٔشًٛب  ػهـٕو األساضٙ ٔحغزٚـت انُبـبث

 و11/1/1551-12 انٛبببٌ -يذُٚت كٛـٕحــٕ  ػهـٕو األساضٙ ٔحغزٚـت انُبـبث
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 و1511إبشٚم  انٛبببٌ - يذُٚت كٕبٙ ػهـٕو األساضٙ ٔحغزٚـت انُبـبث

 و1511أكخٕبش  انٛبببٌ -يذُٚت َٛجبحب  ػهـٕو األساضٙ ٔحغزٚـت انُبـبث

 و1515عبخًبش  انٛبببٌ -يذُٚت َبجبَٕ  ػهـٕو األساضٙ ٔحغزٚـت انُبـبث

 يؤحًشاث دٔنٛت داخهٛت

 و21/11/1555-21 انمبْشة (ESSS)انًؤحًش انذٔنٙ نهجًؼٛت انًصشٚت نؼهٕو األساضٙ 

 و25/11/2111-23يٍ  انمبْشة (ESSS)انًؤحًش انذٔنٙ نهجًؼٛت انًصشٚت نؼهٕو األساضٙ 

 و3/5/1557 – 1 انمبْشة انًؤحًش انذٔنٙ نهجًؼٛت انًصشٚت نخغزٚت انُببث ٔانخغًٛذ

انًؤحًش انذٔنٙ انز٘ َظًخّ جبيؼت ػٍٛ شًظ ببإلشخشان يغ 

 نؼهٕو األساضٙ ٔانجًؼٛت انًصشٚت انجًؼٛت انذٔنٛت 
 و26/5/1557-21 انمبْشة

انًؤحًش انذٔنٗ األٔل " َحٕ آفبق انخًُٛت االلخصبدٚت انضساػٛت 

 ببنًُطمت انؼشبٛت ٔأفشٚمٛب "

 وٍيخ اٌضساػخ
 اإلعًبػٛهٛت

 و22-24/4/2113

 انًؤحًش انذٔنٗ نؼهٕو األساضٗ 

 " انٕٛو انؼبنًٗ نألساضٗ "

  وٍيخ اٌضساػخ 
 جبيؼت انضلبصٚك

 و15/12/2114

 اث يحهٛتيؤحًش

انًؤحًش انزبنذ انز٘ َظًّ يؼٓذ األساضٙ ٔانًٛبِ ببإلشخشان يغ 

 ٔصاسة انضساػت 
 و27/1/1555-25 انمبْشة

جبيؼت انضلبصٚك "  –كهٛت انضساػت ٔ يؤحًش االححبد األٔسٔبٗ 

 خطت انخًُٛت انغبحهٛت انًخكبيهت نًحبفظت بٕسعؼٛذ "
 و31/3/2115-21 بٕسعؼٛذ

  يؤحًش األساضٗ

 حخفبل بٕٛو انخشبت انؼبنًٗ "" اال

 وٍيخ اٌضساػخ 
 جبيؼت انًُصٕسة

 و5/12/2115

 يؤحًش األساضٗ

 " أيٍ األساضٗ انضساػٛت فٗ يصش "

 وٍيخ اٌضساػخ 
 جبيؼت انضلبصٚك

 و11-11/4/2116
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 المساهمة فى تطوير الجامعة 
 

     

 :حذسٚظ انًمشساث انذساعٛت  (1
 

 انًمشساث انًشحهت انذساعٛت

 سٕٚطانبكبنٕ

 حغزٚت َببث " سابؼت أساضٗ ٔيٛبِ " أعبعٛبث أساضٗ " ُْذعت صساػٛت "

 ػاللت انخشبت ببنًبء ٔانُببث " ربنزت أساضٗ " حغزٚت َببث ٔخصٕبت " حبنخت ػبيت "

 حخطٛظ ٔحؼًٛش أساضٗ " سابؼت أساضٗ " أعًذة ٔحغًٛذ ٔخصٕبت " ربنزت اعخصالح "

 انذساعبث انؼهٛب

 حكُٕنٕجٛب انُظبئش انًشؼت ذو"خصٕبت أساضٗ "يخم

 انًضاسع انًبئٛت ٔانشيهٛت       يؼبيالث عًبدٚت

 ححغٍٛ أساضٗ خصٕبت أساضٗ ٔ أعًذة ٔحغًٛذ
            

 

 

 : حطٕٚش انًمشساث انذساعٛت (2
 

  شـبسن في رذسيغهـب ٌطٍجـخ ِشحٍزي أرطىيش ثؼض اٌّمشساد وإٌّبهج اٌذساعيـخ اٌزي

 د اٌؼٍيب.اٌجىبٌىسيىط واٌذساعب

  اإلػذاد واإلششا  ػٍي اٌضيبساد اٌؼٍّيخ اٌغٕىيخ ٌٍطالة إٌي ششوخ إٌصش ٌصٕبػخ األعّذح

 –إٌّصىسح( ووزٌه ششوخ إٌصـش ٌصٕبػـخ اٌىـىن واٌىيّبويبد األعبعيخ )حٍىاْ  –)طٍخب 

 .2111وحزً  1895اٌمبهشح( خالي اٌفزشح ِٓ 

 اٌؼبَ اٌذساعي خالي بٌمغُ "عيّيٕبس" أعجىػيبم ورٌه اإلشـشا  ػٍي اٌٍمبءاد اٌؼٍّيـخ اٌزي رؼمذ ث

، ورطىيش هزٖ اٌٍمبءاد وصيبدح فؼبٌيبرهب ثبعزضبفخ أعبرزح ِزخصصىْ ٌٍّ بسوخ  1889/1888

 في هزٖ اٌٍمبءاد.

 

 أَشطت جٕدة انخؼهٛى : (3
 

  2116ِٕغك ثشٔبِج ِشحٍخ اٌجىبٌىسيىط " ػٍىَ األساضً " اػزجبسام ِٓ ِبسط . َ 

  ًاٌؼذيذ ِٓ دساعبد ِ شوع اٌجىدح ورىويذ األداء اٌّ بسوخ ف( CIQAP )  ثبٌىٍيخ. 

  عبثمبم "   .ٌّشحٍخ اٌجىبٌىسيىط ثبٌىٍيخ " اٌّؼبييش األوبديّيخ " ِٕغك ِؤشش " 

  عبثمبم "   . ٌطالة اٌذساعبد اٌؼٍيب ثبٌىٍيخ" رحذيش ورىىيذ واػزّبد اٌخطخ اٌجحضيخ " ِٕغك ِؤشش " 

 ظ جىدح األداء ثبألجىس ألػضبء هيئخ اٌزذسيظ " ثبٌىٍيخ.ػضى ٌجٕخ اٌّزبثؼخ " سث 

 

 : األَشطت انطالبٛت (4
 

 . سائذ أعشح اٌٍىرظ ٌألٔ طخ اٌطالثيخ ثبٌىٍيخ 

 . " سائذ ٔبدي اٌؼٍىَ ثبٌىٍيخ   " لبَ ثزأعيظ ِمش إٌبدي ثبٌىٍيخ 

 . عبثمبم "   ِغز بس ٌجٕخ اٌؼٍىَ واٌزىٕىٌىجيب ثبرحبد اٌطالة ثبٌىٍيخ " 

 ٕزشوي دوس ٔىفّجش ثبٌىٍيخ ػًٍ ِذاس ػذح عٕىاد ِززبٌيخ .سئيظ و 

 . سئيظ وٕزشوي طالة االعزىّبي ثبٌىٍيخ 

  " ػضى ٌجٕخ اٌطىاسئH1N1  . ثبٌىٍيخ " 

 . ػضى ٌجٕخ األصِبد و اٌىىاسس " اٌذائّخ " ثبٌىٍيخ 
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 اهمة فى تطوير المجتمع و البيئةالمس

 
 

 انًششٔع األٔل : 
 

رأصيش اٌشي ثّيبٖ ِٕخفضخ اٌجىدح ػًٍ رٍىس اٌزشثخ وإٌجبد فً  " ّ شوعٌ انببحذ انشئٛغٗ 

 . 2111 جبِؼخ اٌضلبصيك -جحضيخ اٌ بدػوّ شاٌ" أحذ ثؼض أساضً ِحبفظخ اٌ شليخ 
 

 َٗانًششٔع انزب : 

اٌفشيك اٌجحضي في ِ دشوع "سفدغ وفدبءح األعدّذح ِدٓ أجدً رؼظديُ اٌّحصدىي ورمٍيدً  ػضٕ   

زصالح" أحذ ِ بسيغ اٌّ دشوع اٌمدىِي ٌألثحدبس اٌضساػيدخ اٌزٍىس في إٌّبطك حذيضخ اإلع

(NARP). 
 

 

 نذانًششٔع انزب : 
 

اٌفشيك اٌجحضي فدي ِ دشوع "رحغديٓ اٌىفدبءح اإلٔزبجيدخ ٌّحصدىي ػجدبد اٌ دّظ رحدذ  ػضٕ   

ٔظبَ اٌزشويت اٌّحصىٌي ٌّ شوع رشػخ اٌغالَ" أحذ ِ بسيغ اٌّ دشوع اٌمدىِي ٌألثحدبس 

 .(NARP)اٌضساػيخ 
 

 

 ٔع انشابغانًشش : 
 

اٌفشيك اٌجحضي في ِ شوع "خذِخ اٌزشثخ واٌّيبٖ في أساضي ششق اٌذٌزب ِغ اإلهزّبَ  ػضٕ

ثبٌصددش  اٌّغطددي واإلعددزؼّبي األِضددً ٌّيددبٖ اٌّصددبس " أحددذ ِ ددبسيغ اٌّ ددشوع اٌمددىِي 

   .(NARP)ٌألثحبس اٌضساػيخ 
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 اإلشراف عمي الرسائل العممية وتكوين المدرسة العممية
 

 أواًل: زضائل املاجطتري:

 

 لجنة اإلشراف موضوع البحث تاريخ اإليجاز تاريخ التسجيل اإلسم
تاريخ 
 اإلنضمام

 أواًل رسائل عممية ٌأجيزت:

 

 8>/  01/  58 0>/  01 / : ( كمال عبد القادر محمود1)
تأثير عمميات خدمة التربة عمي 
ديناميكية النيتروجين في التربة 

 والنبات

 أحمد عفت الشربيني أ.د./
 محمد جودة خميل أ.د./
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./

9  /:  /<5 

دراسات عمي تموث بعض األراضي  ;>/  00/  50 7>/  0/  ; ( خالد عبده حسن2)
 الزراعية

 ادل عبد الرحمن شيحهع أ.د./
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./
 محمد عبد النعيم أحمد أ.د./

9  /9  /<7 

 >>/  7/  6 8>/  5/  9 ( أيمن محمود حممي3)
تأثير بعض األسمدة العضوية 
عمي تيسير بعض المغذيات 

 الكبرى والصغرى

 أحمد عفت الشربيني أ.د./
 السيد عوض محمد أ.د./
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./

 بداية التسجيل

 جامعة الزقازيق
 كمية الزراعة
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 6/5118/> >>/  5/  51 ( السعيد شبل قاسم4) 
دراسات عمي خدمة النيتروجين 

في األراضي الرممية المستصمحة 
 حديثاً 

 محمود نبيل إبراهيم أ.د./
 عادل عبد الرحمن شيحة أ.د./
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./

 بداية التسجيل
 

 >511/:/51 5110/ 5/:0 ( عاطف محمد غالي 5)
عمال قمامة المدينة المكومة إست

"المتخمرة" من مصنع الزقازيق 
 كسماد تربة طبيعي

 ناصر نصار يوسف أ.د./
 إبراهيم عبدالجميل الجارحي أ.د./
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./

 بداية التسجيل

خدمة األراضي المرورية بمياه  ;09/01/511 01/5115/>0 ( صالح السيد إبراهيم6)
 لقمحترعة السالم إلنتاج ا

 أحمد عفت الشربيني أ.د./
 صالح محمود دحدوح أ.د./
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./

 بداية التسجيل

 6/7/5101 55/5/5117 ( عماد السيد محمد 7)

تأثير التسميد الحيوى والعضوى 
عمى إنتاجية وجودة محصول 
القمح النامى فى أرض حديثة 

 االستصالح

 السيد عوض محمد أ.د./
 إبراهيمأحمد حسين  أ.د./
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./

 بداية التسجيل

 5/05/5105 5/5119/:0 ( محمد أحمد مأمون8)
تأثير التسميد النيتروجيني عمى 

الخواص الهيدروفيزيقية 
 والكيميائية ألراضي سهل الطينة

 إبراهيم أحمد سعيد متولى أ.د./
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./
 عاطف محمد المميجى أ.د./

 يلبداية التسج
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 9/5/5105 ;5/511/>0 ( أحمد صالح عبدالكريم 9)
تأثير التسميد النيتروجينى من 

مصادر مختمفة عمى التربة 
 والنبات تحت الظروف الممحية

 إبراهيم عبدالجميل الجارحى أ.د./
 إبراهيم أحمد سعيد متولى أ.د./
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./

 بداية التسجيل

( عبدالباسط عبدالعزيز 15)
تأثير بعض العناصر الغذائية عمى  51/8/5107 09/01/5100 اهيمإبر 

نتاج أشجار الموالح  نمو وا 

 أحمد عفت الشربيني أ.د./
 صالح محمود دحدوح أ.د./
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./

 بداية التسجيل

 ثانيًا: رسائل عممية جارية:

 
 - 01/5101/>0 محمد محمد السيد ( مروة0)

حمض تأثير التسميد الحيوى و 
الهيوميك وفترات الرى عمى نمو 
نتاجية الذرة فى األراضى المتأثرة  وا 
 -باألمالح بمنطقة سهل الطينة 

 سيناء

 أ.د./ صالح محمود دحدوح
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./
 ممدوح محيى الدين عبدالمقصود أ.د./

 بداية التسجيل

 - 8/5/5105 محمد صقر ( محمد فتح اهلل5)
ية والعضوية تأثير األسمدة المعدن

عمى إنتاجية وجودة درنات 
 البطاطس النامى بأرض جيرية

 أ.د./ إبراهيم عبدالجميل الجارحى
 إبراهيم أحمد سعيد متولى أ.د./
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./

 بداية التسجيل
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 - 5/5108/:0 ( ناهد محمد مصطفى6)
تموث التربة والنبات نتيجة 

استخدام مياه منخفضة الجودة فى 
 الرى 

 أحمد حسين إبراهيمأ.د./ 
 أحمد سعيد متولى أ.د./
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./

 بداية التسجيل

أمانى مصطفى محمد ( 7)
 - 51/01/5108 محمد

إمكانية استخدام مياه البحر 
المخففة من خالل تأثيره عمى 

امتصاص العناصر وتراكم النترات 
 لنبات الفول البمدى

 حسين إبراهيمأحمد أ.د./ 
 أحمد سعيد متولى أ.د./
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./

 بداية التسجيل

هاجر عبدالعزيز عطية ( 8)
 - 51/01/5108 عبدالعزيز

إمكانية استخدام مياه منخفضة 
الجودة فى الرى من خالل تأثيرها 

عمى تراكم العناصر الصغرى 
 والثقيمة فى نبات القمح

 عادل عبدالرحمن شيحةأ.د./ 
 هللعطيات السيد نصرا أ.د./
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./

 بداية التسجيل

آالء مدحت فهمى ( 9)
 - 51/01/5108 عبدالسالم

تأثير التسميد النيتروجينى من 
مصادر مختمفة عمى امتصاص 
نتاجية نبات  العناصر الغذائية وا 
القمح النامى فى أرض رممية 

 حديثة االستصالح

 أحمد عفت الشربينىأ.د./ 
 أحمد سعيد متولى أ.د./
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./

 بداية التسجيل
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 ثاىًًا: زضائل الدكتىزاه :

 

 تاريخ اإلنضمام لجنة اإلشراف موضوع البحث تاريخ اإليجاز تاريخ التسجيل اإلسم

 أواًل رسائل عممية ُأجيزت:

إعادة توزيع األسمدة ورطوبة التربة  51/5/5116 9>>6/0/> ( فاطمة زكريا أحمد الهمف0) 
 م ري مختمفةتحت نظ

 أحمد عفت الشربيني أ.د./
 محمود عبد الرحمن الشاذلي أ.د./
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./

 بداية التسجيل

 7/01/5116 >>>09/01/0 ( أيمن محمود حممي 5)
التأثير المتداخل لبعض المخمفات 

العضوية والتسميد الفوسفاتي عمي نمو 
 ومحتوي العناصر لنبات القمح

 لشربينيأحمد عفت ا أ.د./
 السيد عوض محمد أ.د./

 أ.د./ مصطفي محمد مصطفي
 بداية التسجيل
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استخدام المعالجة النباتية لمتخمص من  56/01/5106 >9/511/; ( سالى أحمد محمد إسماعيل6)
 العناصر الثقيمة من المياه المموثة بها

 مصطفى محمد عمى حسن أ.د./
 بداية التسجيل مصطفي محمد مصطفي أ.د./

 8/01/5108 08/01/5105 أحمد صالح عبدالكريم( 7)

صالحية بعض العناصر الغذائية فى 
األراضى الجيرية الممحية وامتصاصها 
بواسطة النبات تحت تأثير التسميد 

 العضوى

 إبراهيم عبدالجميل الجارحى أ.د./
 إبراهيم أحمد سعيد متولى أ.د./
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./

 بداية التسجيل

 ئل عممية جارية:ثانيًا: رسا

 - 00/5108/:0 عبدالباسط عبدالعزيز إبراهيم (0)

تحسين كفاءة التسميد النيتروجينى 
والبوتاسى فى أشجار الموالح تحت 

 ظروف منطقة الصالحية 
 

 أحمد عفت الشربيني أ.د./
 صالح محمود دحدوح أ.د./
 مصطفي محمد مصطفي أ.د./

 فتحى عبدالفتاح العزيزى/ .أ.د

 بداية التسجيل

 
 



 


