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-كلية الزراعة   أراضى  بكالوريوس
  الزقازيق

    جيدجدا  ١٩٧٠

-كلية الزراعة   أراضى  ماجستير
  الزقازيق

البوتاسيوم فى  حالة  ممتاز  ١٩٧٥
اراضى محافظة 

  الشرقية
عن كفاءة  دراسة  ممتاز  ١٩٨٢  المجر  أراضى  دكتوراة

ا<سمدة النيتروجينبة  
بطيئة ا?مداد فى 

  نظام موديل

  

  التدرج الوظيفي 

  تاريخ الحصول عليھا  الدرجة
  ١٩٧١  معيد

  ١٩٧٥  مدرس مساعد
  ١٩٨٢  مدرس

  ١٩٨٦  أستاذ مساعد 
  ١٩٩١  أستاذ

  

  ا<جازات و اCعارات   

 أجازة دراسية لدولة المجر للحصول على الدكتوراة

  

  



  نموذج الجوائز و التقديرات

  التاريخ  الجھة المانحة  اسم الجائزة 

      

  نموذج عضوية جمعيات

  مكان العضوية

  الجمعية المصرية لعلوم ا?راضى

  أكاديمية البحث العلمى–اللجنةالقومية لعلوم ا<راضى 

  اللجنة العلمية الدائمة لترقية ا<ساتذة  وا?ساتذة المساعدين

  كلية الزراعة  بالزقازيق  –عضو بھيئة تحرير مجلة البحوث الزراعية 

  المؤلفات العلمية

سنة   التخصص  اسم المؤلف
  اCصدار

جھة 
  اCصدار

  التقييم  ملخص عام 

علوم   أراضى
  أراضى

جامعة   ٢٠١٢
  الزقازيق

    

  

  المقا?ت وا<بحاث

  :نشر أكثر من خمسين بحثا وأخرھم مايلي

  التاريخ  مكان البحث  البحث باCنجليزية/ المقال   البحث بالعربية/ المقال 

إضافة المغنسيوم تأثير
والبوتاسيوم على 

محصول وجودة بنجر 
  السكر

Effect of magnesium and  

potassium application on 

yield and quality of Sugar 

Beet.                                   

Zagazig 

J.Agric.Res.,Vol.32 No.(1) 

:143-162 

٢٠٠٥  

تدوير النيتروجين 
العضوى فى ا<راضى 
الرملية وعائدة على 

  نموالقمح

Recycling organic 

nitrogen in sandy soil and 

its impact  on waeat 

growth. 

ISOTOPE & RAD 

.RES.,37,1,19-33 

٢٠٠٥  



تأثير التسميد البوتاسى 
وإضافة الجبس على 

البطاطس فى ا<راضى 
الرملية المستزرعة 

  حديثا

Effect of potassium 

fertilization and gypsum 

application on potato 

(SOLANUM TUBEROSUM 

L.) in newly cultivated 

sand soil 

Zagazig 

J.Agric.Res.,Vol.33 No.(1) 

:83-98  

٢٠٠٦  

تقسيم أراضى منطقة 
مصر وادى - أسوان

  محافظة- الصعايدة

Soil Classification of Wadi –

Saieda Area ,Aswan , 

Governorate,Egypt  

Zagazig   

J.Agric.Res.,Vol.35 No.(5) 

:1107-1126  

٢٠٠٨  

حركة  وغسيل صور 
النيتروجين خ"ل 
ا<راضى الرملية 

والجيرية تحت تأثير 
  إضافة مصلحات التربة

Mobility and leaching of 

nitrogen forms through 

sandy and calcareous soils 

as affected by application of 

some soil amendments 

   Zagazig          

J.Agric.Res.,Vol.36 No.(3) 

:509-540  

٢٠٠٩  

محتوى النيتروجين 
والمحصول لنبات القمح 
النامى فى أرض رملية 

تحت تأثير ا?سمدة 
  العضوية والحيوية

Nitrogen content and yield 

of wheat plant grown on 

sandy soil under the effect 

of organic and bio fertilizers 

addition 

Zagazig   

J.Agric.Res.,Vol.37 No.(1) 

:119-143 

٢٠١٠  

حركة وغسيل العناصر 
الثقيلة خ"ل طبقات 

التربة تحت تأثير إضافة 
مستويات مختلفة من 

العناصر الثقيلة 
 –النيكل  –الكادميوم (

على نبات ) الرصاص
  الذرة 

Mobility and leaching of 

heavy metals through soil 

layers as affected by the 

application of different 

levels of Cd, Ni and Pb on 

corn plants   

Zagazig   

J.Agric.Res.,Vol.39No.(4) 

:643-653  

٢٠١٢  

تأثير بعض مصلحات 
التربة العضوية وغير 

العضوية على تيسر 
ن والفوسفور النتروجي

والبوتاسيوم في 
ا?راضي الرملية 

  والجيرية 

EFFECT OF SOME ORGANIC 

AND  INORGANIC SOIL  

AMENDMENTS ON THE  

AVAILABLE  N, P AND  K  IN 

SANDY  AND CALCAREOUS 

SOILS 

تحت (مجلة سيناء للعلوم التطبيقية 
  )النشر

٢٠١٣  

الدور المؤثر لبعض 
مصلحات التربة 

ومصادر النيتروجين 
لتثبيط تأثير الرصاص 

The effective role of some 

soil amendments and 

nitrogen sources for 

retarding the impact of lead 

Zagazig   

J.Agric.Res.,Vol.42No.(1) 

43 -60   

٢٠١٥  



 and cadmium on wheat  والكادميوم على القمح

تأثير بعض ا<سمدة 
الفوسفاتية والمصلحات 

ا<رضية على تيسر 
  الفوسفور فى التربة 

  

Effect of phosphatic 

fertilizers and soil 

amendments on the 

availability of phosphorus in 

soil  

 

Zagazig               

J.Agric.Res.,Vol.40No.(3) 

483 -494 

  

٢٠١٣  

دراسة  على كفاءة 
بعض ا<سمدة 

الفوسفاتية على نباتات 
الشعير فى أراضى 

رملية وجيرية تحت 
تأثير بعض مصلحات 

  التربة 

A study on the efficiency of 

some phosphatic fertilizers 

on barley plants in sandy 

and calcareous soils under 

the effect of some soil 

amendments  

المؤتمر الدولى الحادى عشر 
للجمعية المصرية لعلوم ا?راضى 

التغيرات المناخية والتنمبة ( 
 المستدامة للموارد الطبيعية 

٧- ٥ 
مايو 

٢٠١٤  

كفاءة محصول الفول 
البلدى ومكوناته 

وامتصاص العناصر 
الغذائية تحت تأثير 
ا<سمدة الفوسفاتية 

  ومصلحات التربة 

Yield efficiency و yield 

components and nutrients 

uptake of faba bean as 

affected by phosphatic 

fertilization and soil 

amendments 

المؤتمر الدولى الحادى عشر 
للجمعية المصرية لعلوم ا?راضى 

التغيرات المناخية والتنمبة ( 
  المستدامة للموارد الطبيعية

٧- ٥ 
مايو 

٢٠١٤  

تأثير بعض المصلحات 
ا<رضية على امتصاص 
بعض العناصر الغذائية 

بواسطة النباتات النامية 
  فى أراضى مختلفة  

Effect of some soil 

amendments on certain 

nutrients uptake by plants 

grown on different soils 

المؤتمر الدولى الحادى عشر 
للجمعية المصرية لعلوم ا?راضى 

غيرات المناخية والتنمبة الت( 
  المستدامة للموارد الطبيعية

٧- ٥ 
مايو 

٢٠١٤  

  

تقييم المعادن الثقيلة فى 
مياه ورسوبيات خمس 

مزارع سمكية تروى 
  بمصادر مياه مختلفة 

Assessment of heavy metals 

in water and sediment of 

five fish farms irrigated with 

different water sources   

   

Zagazig   

J.Agric.Res.,Vol.43No.(6A) 

2007 -2021              

نوفمبر 
٢٠١٦  

    

  الرسائل العلمية

نوع 
  الشھادة

عنوان الرسالة 
  عربي

تاريخ   عنوان الرسالة إنجليزى
  التسجيل

جھة 
  الحصول

حالة البوتاسيوم فى   ماجستير
أراضى محافظة 

The potassium status in 

Sharkia soils                            
قسم علوم   ١٩٧٥

كلية – ا?راضى
جامعة  -الزراعة



  الزقازيق  الشرقية

دراسة عن كفاءة   دكتوراة
ا<سمدة النيتروجينة 

بطيئة ا?مداد فى نظام 
  موديل

A study on the efficiency 

of slow-release    nitrogen 

fertilizers in model system 

             

قسم ا?راضى   ١٩٨٢
كلية ا?نتاج –

جامعة  النباتى
-البساتين 

  المجر

  الدورات التدريبية

فى مجال   تاريخ النھاية  تاريخ البداية  مكان الدورة  موضوع الدورة
التخصص 

  العلمى

ھل ھو 
  مدرب

مھارات البحث 
  العلمى

تنمية قدرات أعضاء 
ھيئة التدريس 

  بالزقازيق

تنمية قدرات   ٢٠١٠  ٢٠٠٦
ھيئة أعضاء 
  التدريس

  مدرب

المشروعات 
  التنافسية

تنمية قدرات أعضاء 
ھيئة التدريس 

  بالزقازيق

تنمية قدرات   ٢٠١٠  ٢٠٠٧
أعضاء ھيئة 

  التدريس

  مدرب

تنمية قدرات أعضاء   الجوانب المالية
ھيئة التدريس 

  بالزقازيق

تنمية قدرات   ١٥/٩/٢٠٠٥  ١٣/٩/٢٠٠٥
أعضاء ھيئة 

  التدريس

  متدرب

تنمية قدرات أعضاء   القانونيةالجوانب 
ھيئة التدريس 

  بالزقازيق

تنمية قدرات   ٢٦/٧/٢٠٠٥  ٢٤/٧/٢٠٠٥
أعضاء ھيئة 

  التدريس

  متدرب

تدريب 
  )TOT(المدربين

تنمية قدرات أعضاء 
ھيئة التدريس 

  بالزقازيق

تنمية قدرات   ١٦/٢/٢٠٠٦  ١١/٢/٢٠٠٦
أعضاء ھيئة 

  التدريس

  متدرب

مراجعون خارجيون 
التعليم لمؤسسات 

  العالى

الھيئة القومية 
  لضمان جودة التعليم

يوليو  ٢٦
٢٠٠٩  

أغسطس  ٥
٢٠٠٩  

جودة 
  التعليم

  متدرب

نواتج التعليم 
لمؤسسات التعليم 

  العالى

الھيئة القومية 
  لضمان جودة التعليم

أغسطس  ١٢
٢٠٠٩  

١٣ 
  ٢٠٠٩أغسطس

جودة 
  التعليم

  متدرب

التعلم الفعال 
لمؤسسات التتعليم 

  العالى

الھيئة القومية 
  لضمان جودة التعليم

أغسطس٩
٢٠٠٩  

أغسطس  ١١
٢٠٠٩  

جودة 
  التعليم

  متدرب
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Movie Maker 

تنمية قدرات أعضاء 
ھيئة التدريس 

  بالزقازيق
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  التعليم 

  متدرب

نواتج التعلم وخرئط 
تعليم   -المنھج 

  عالى

التخطيط 
ا�ستراتيجى 

لمؤسسات التعليم 
  العالى

 ----------------  

مھارات العرض 
  والتقديم

 ------------------  

الھيئة القومية 
  لضمان جودة التعليم

 -------------------  

الھيئة القومية 
  لضمان جودة التعليم
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القومية  الھيئة
  لضمان جودة التعليم
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٢٠ 
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ديسمبر  ٥
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جودة 
  التعليم
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  جودة التعليم 
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  متدرب

  

  متدرب

  

 --------  

  متدرب
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  حضور مؤتمر علمي

تاريخ المؤتمر   مكان المؤتمر  المؤتمر العلمى
  من

ملخص   تاريخ المؤتمر إلى
  للمؤتمر

نوع 
  المشاركة

المؤتمر العلمى 
الثالث للعلوم 

  الزراعية

أكتوبر ٢٠  جامعة أسيوط
٢٠٠٢  

جميع   ٢٠٠٢اكتوبر ٢٢
المحاور 
  الزراعية

بحث  
  مشترك

المؤتمر  الدولى 
الثالث ل"راضى 

  القاحلة

 ١٩  القاھرة
  ٢٠٠٥نوفمبر

جميع   ٢٠٠٥نوفمبر٢١
المحاور 
  الزراعية

  رئيس جلسة

ى المؤتمر العرب
ى حول ا<راض

من أجل  والمياة
التنميةالزراعية 

كلية الزراعة  
جامعة -

  المنصورة

جميع   ٢٠٠٧أبريل ١١  ٢٠٠٧أبريل ١٠
المحاور 

الزراعية فى 
مجال 

ا?راضى 

  رئيس جلسة

  



  والمياة  المستدامة

المؤتمر الدولى 
الحادى عشر 

للجمعية المصرية 
( لعلوم ا<راضى 

  التغيرات المناخية 

كلية الزراعة 
جامعة كفر –

  الشيخ 

مايو  ٧- ٥
٢٠١٤  

جميع المحاور   
الزراعية فى 

مجال 
ا?راضى 

  اهوالمي

  رئيس جلسة

  البحثيةاCھتمامات 

  إھتمامات البحث

  كفاءة ا<سمدة المعدنية والعضوية فى أراضى مختلفة

  محسنات التربة العضوية والغير العضوية واثرھا على سلوك العناصرالغذائية

  السلوك الحيوى والكيميائى للعناصر الغذائية فى ا<راضى المختلفة

  التلوث البيئى وكيفية معالجتة

  

  المشروعات البحثية

ملخص   اسم المشروع
دور 

  الباحث

مكان 
  المشروع

نوع 
  المشروع 

ملخص عن دور   والمدة جھة التمويل
  المشروع

رفع  كفاءة  مشروع
ا<سمدة من أجل 
تعظيم المحصول 

  وتقليل التلوث

 باحث 
  رئيسى 

  مناوب

المجالس ا?قليمية   تطبيقى  الزقازيق
للبحوث وا?رشاد 

من  الزراعى
حتى  ١٩٩٤يوليو
  ١٩٩٥يونيو

ا<سمدة  مقارنة
التجارية با<سمدة 

البطيئة المفعول فى 
  ا?راضى الرملية

مشروع التنمية 
الساحلية المتكاملة  

  فى بورسعيد

تنمية   بور سعيد  عضو
  بشرية

  المفوضية ا?وربية

حتى  ٢٠٠٧أكتوبر 
٢٠٠٩  

التنمية البشرية  
والبيئيةوكيفية 

الحفاظ على البيئة 
  والثروة السمكية

مشروع التخطيط 
ا?ستراتيجى 

  لجامعة الزقازيق

جامعة   عضو
  الزقازيق

جامعة الزقازيق   تنموى
ووزارة التعليم 
العالى والبحث 

  العلمى

اعادة تقييم 
مؤسسات الجامعة 

ووضع خطة 
استراتيجية  لتنمية 

  الجامعة

  



  ا<نشطة المتعلقة بالجودة والتطوير

  عدد سنوات الخبرة  تاريخ النشاط إلى  تاريخ النشاط من   ملخص بالمھام المكلف بھا   وصف للنشاط  مستوى النشاط

نشاط  على مستوى القسم 
  العلمى

توصيف المقررات والمعايير 
  ا<كاديمية للبرامج

منسق الجودة بقسم 
  ا<راضى

  حتى ا?ن  ٢٠١٦  ٢٠٠٩

تقيم بعض كليات الجامعة   نشاط على مستوى الجامعة
  فى جودة ا<داء

عضو فريق الدعم الفنى 
  بمركز الجودة بالجامعة

  حتى ا?ن  ٢٠١٦  ٢٠١٠

تقييم ا<قسام بالكلية   نشاط على مستوى الكلية
  المختلفةومراجعة المعايير 

  حتى ا?ن  ٢٠١٦  ٢٠١٠  منسق الجودة بالكلية

            
  اCشراف العلمي على الرسائل

الدرجة 
  العلمية

  المكان  تاريخ اCشراف  اسم الطالب  اسم الرسالة باCنجليزية  اسم الرسالة بالعربية

مقارنة كفاءة التسميد ا<رضى   دكتوراة
بالورقى بجانب تقييم طرق معالجة 

  الملوثات

Comparison between the efficiency 

of soil and foliar fertilization beside 

evaluation methods of remediation. 

          

منى السيد العزب 
  أحمد

كلية –قسم علوم ا?راضى   ٢٠٠٨
  جامعة الزقازيق–الزراعة 

 بمصلحات التربة فى ا?راضى  دكتوراة
  ا<سمدة الفوسفاتية وتأثرھا كفاءة

Efficiency of phosphate fertilizers as 

influenced by soil amendments 

application in soil. 

عبدالرحمن محمد أمين 
  على مرواد

كلية –قسم علوم ا?راضى   ١٧/١٠/٢٠٠٩
  جامعة الزقازيق–الزراعة 



دراسات بيدولوجية على بعض   دكتوراة
  مصر–مناطق شرق قناة السويس 

Pedological study on some areas 

East of Suez Canal ,Egypt                     

                    

كلية –قسم علوم ا?راضى   ١٧/١٠/٢٠٠٩  عادل عبدالحميد علوان
  جامعة الزقازيق–الزراعة 
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