
 1 

 

 
 

 
 
 
 

عطيات السيد محمود نصر اهلل  ./ د.أ
  ورئيس قسم االراضىأستاذ 

كمية الزراعة                               
جامعة الزقازيق 



 2 

 
تقرير بالبيانات التي تم إدخالها عمي موقع المجان 

العممية لترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية 
 
 

:  البيانات األساسية
عطيات السيد محمود نصر اهلل  :  بالكامل بالمغة العربية االسم 

  Atiat El-Sayed Mahmoud Nasralla  : االسم بالكامل بالمغة االنجميزية

 25705201301201:  الرقم القومي

 1957مايو  20:  تاريخ الميالد
  انثي:  النوع 
يق  ثاني الزقاز –الزقازيق  –ش مسجد أبو بكر فاروق :  العنوان
الشرقية  :  المدينة

  
  كمية الزراعةورئيس قسم االراضى أستاذ الوظيفة  
الزقازيق  :  الجامعة
كمية الزراعة  :  الكمية 

كمية الزراعة بالزقازيق   –قسم األراضي :  جية العمل
 1990أغسطس :  تاريخ الحصول عمي درجة مدرس
 2000أكتوبر :  تاريخ الحصول عمي درجة أستاذ

الدراسات الزراعية  :  القطاع العممي
(  بيدولوجي أراضي)األراضي :  المجنة العممية

  

 Dr.atiat nsaralla@yahoo.com:  البريد االلكتروني
 0020552282360:  رقم ىاتف العمل 

 0020552287567:  رقم الفاكس
 01115265593:  رقم الياتف المحول
 0552290573:  رقم ىاتف المنزل

 :  الموقع الإللكتروني
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:  الدرجات العممية
 

أستاذ  : نوع الدرجة 
 (:  إن كان ينطبق)عنوان الرسالة 

 2000أكتوبر :  تاريخ الحصول عمي الدرجة
(  بيدولوجي أراضي)األراضي :  التخصص العام

األراضي  :  التخصص الدقيق
جميورية مصر العربية  :  الدولة

الزقازيق  :  الجامعة
كمية الزراعة  :  الكمية
عموم االراضي والمياه  :  القسم

أستاذ مساعد  :  نوع الدرجة
 (:  إن كان ينطبق)عنوان الرسالة 

 1995سبتمبر :  تاريخ الحصول عمي الدرجة
األراضي  :  التخصص العام

بيدولوجي أراضي   –األراضي :  التخصص الدقيق
جميورية مصر العربية  :  الدولة

الزقازيق  :  جامعةال
كمية الزراعة  :  الكمية
عموم االراضي والمياه  :  القسم

دكتوراه  :  نوع الدرجة
وتقييم أراضي الكربونات العشبية أصل ومنشأ (:  إن كان ينطبق)عنوان الرسالة 

  1990أغسطس :  تاريخ الحصول عمي الدرجة
األراضي  :  التخصص العام

بيدولوجي أراضي   –ي األراض:  التخصص الدقيق
االتحاد السوفيتي  :  الدولة

جميورية جورجيا  :  الجامعة
معيد الدراسات تحت االستوائية  :  الكمية
األراضي  :  القسم
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ماجستير  : نوع الدرجة 
بعض الخواص الطبيعية والكيماوية لألراضي المتأثرة باالمالح  (:  إن كان ينطبق)عنوان الرسالة 

 1985مارس :  الحصول عمي الدرجةتاريخ 
األراضي  :  التخصص العام

بيدولوجي أراضي  –األراضي :  التخصص الدقيق
جميورية مصر العربية  :  الدولة

الزقازيق  :  الجامعة
كمية الزراعة  :  الكمية
عموم االراضي والمياه  :  القسم

بكالوريوس  :  نوع الدرجة
 (:  قإن كان ينطب)عنوان الرسالة 

  1979يونيو :  تاريخ الحصول عمي الدرجة
األراضي  :  التخصص العام

األراضي  :  التخصص الدقيق
جميورية مصر العربية  :  الدولة

الزقازيق  :  الجامعة
كمية الزراعة  :  الكمية
عموم االراضي والمياه  :  القسم

 
:  الوظائف األكاديمية 
  2015رئيس قسم االراضى من اكتوبر  
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الرسائل العممية  
زيادة كفاءة األسمدة لبعض المحاصيل فى أراضي الشرقية :  عنوان الرسالة بالمغة العربية

 Increaing the efficiency of fertilizers for some: عنوان الرسالة بالمغة االنجميزية

crops in Shakria soils  

الزقازيق  : الجامعة 
كمية الزراعة  :  الكمية
األراضي  :  القسم

  1998أكتوبر :  تاريخ التسجيل
  2008يونيو :  تاريخ المنح
مشرف رئيسي  :  نوع اإلشراف

اصل ومنشأ وتكوين وتقسيم أراضي سيدي براني بمنطقة الساحل :  عنوان الرسالة بالمغة العربية
الشمالي الغربي  

 Origin, Genesis, Formation and classification of: عنوان الرسالة بالمغة االنجميزية

Sidi Barani soils, northy estern coastal zone  

الزقازيق  : الجامعة 
كمية الزراعة  :  الكمية
األراضي  :  القسم

  2003فبراير :  تاريخ التسجيل
  2008يونيو :  تاريخ المنح
مشرف رئيسي  :  نوع اإلشراف

دالالت تدىور األراضي فى المناطق الجافة  :  عنوان الرسالة بالمغة العربية
  Indicators of soil degradation in arid regions: عنوان الرسالة بالمغة االنجميزية

الزقازيق  : الجامعة 
كمية الزراعة  :  الكمية
األراضي  :  القسم

 1995:  تاريخ التسجيل
 1999فبراير :  تاريخ المنح
رئيسي   مشرف:  نوع اإلشراف

كفاءة األسمدة البوتاسية عمي البطاطس فى األراضي الرممية :  عنوان الرسالة بالمغة العربية
المستزرعة حديثا  

 Efficiency of potassium fertilizers on potatoes in: عنوان الرسالة بالمغة االنجميزية

a newly cultivated sandy soil  

الزقازيق  : الجامعة 
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كمية الزراعة  :  الكمية
االراضي  :  القسم

 :  تاريخ التسجيل
 :  تاريخ المنح
مشرف رئيسي  :  نوع اإلشراف

 –البحر االحمر  –أصل وتقسيم وتقييم أراضي وادي الحواشية :  عنوان الرسالة بالمغة العربية
مصر  

 Origin, classification & evaluation of Wadi El: عنوان الرسالة بالمغة االنجميزية

Hawashia soils – Red Sea – Egypt  

الزقازيق  : الجامعة 
كمية الزراعة  :  الكمية
األراضي  :  القسم

 1996:  تاريخ التسجيل
 2000اكتوبر :  تاريخ المنح
مشرف رئيسي  :  نوع اإلشراف

لغذائية بمنطقة غرب إدارة خصوبة التربة وحالة بعض العناصر ا:  عنوان الرسالة بالمغة العربية
الدلتا باستخدام نظم المعمومات الجغرافية  

 Soil fertility management and some nutrients: عنوان الرسالة بالمغة االنجميزية

status at west delta area using GIS techynique  

الزقازيق  : الجامعة 
كمية الزراعة  :  الكمية
األراضي  :  القسم
 2000:  التسجيل تاريخ

 2005:  تاريخ المنح
مشرف رئيسي  :  نوع اإلشراف

استخدام بعض المحسنات والمصمحات األرضية لتعظيم إنتاجية :  عنوان الرسالة بالمغة العربية
األراضي التأثره باألمالح المستصمحة حديثا  

 Application of some soil conditioners and: عنوان الرسالة بالمغة االنجميزية

amendments for maximizing the productivity of 

newly reclaimed salt affected soils  

الزقازيق  : الجامعة 
كمية الزراعة  :  الكمية
األراضي  :  القسم
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 2003:  تاريخ التسجيل
 2010:  تاريخ المنح
مشرف رئيسي  : نوع اإلشراف

زيادة كفاءة االسمدة لبعض المحاصيل فى أراضي الشرقية  :  عنوان الرسالة بالمغة العربية
 Increasing the efficiency of fertilizers for some: عنوان الرسالة بالمغة االنجميزية

crops in Sharkia soils  

الزقازيق  : الجامعة 
كمية الزراعة  :  الكمية
األراضي  :  القسم

 1996:  تاريخ التسجيل
 2000:  نحتاريخ الم

مشرف رئيسي  : نوع اإلشراف
تحسين لبعض خصائص أراضي مريوط الجيرية حديثة   : عنوان الرسالة بالمغة العربية

نتاجيتيا   االستصالح وا 
 : عنوان الرسالة بالمغة االنجميزية

الزقازيق  : الجامعة 
كمية الزراعة  :  الكمية
األراضي  :  القسم

 2009:  تاريخ التسجيل
 :  اريخ المنحت

مشرف رئيسي  : نوع اإلشراف
استخدام تكنولوجيا المعمومات الحديثة لتقييم الموارد الطبيعية :  عنوان الرسالة بالمغة العربية

  واالرضية والمائية لمنطقة صان الحجر بمحافظة الشرقية
 Times New Roman (Headings CS): عنوان الرسالة بالمغة االنجميزية

الزقازيق  :  الجامعة
كمية الزراعة  :  الكمية
األراضي  :  القسم

 2015:  تاريخ التسجيل
 :  تاريخ المنح
: نوع اإلشراف
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االشراف الحديث عمى الرسائل 
  
 2015اكتوبر -1

 دراسة بيدولوجية فى بعض مناطق حوض النيل لتقويم قدرة وخصوبة االرض لالستخدام الزراعى
Pedological studies in some regions of the nile basin to evaluate land capability for 

agricultural use 
السيد احمد حسن الناقو / عطيات السيد محمود   د/د.خالد جوده سميمان        أ/ د.أ
 
 محمد رمضان محمد طمبة-2

 2016اكتوبر 
استخدام بعض المعامالت فى تحسين خواص التربة وتعظيم انتاجيتيا 

 
 سامح عبدالحميد محمد ابو العال-3 

 2016اكتوبر 
تاثير االراضى المختمفة والظروف الجوية عمى نمو وانتاجية بعض النباتات الطبية 

 
 أميرة محمد صبرى محمود-4 

 2015أكتوبر 
 تأثير بعض المستخمصات العضوية عمى نمو النباتات فى أراضى مختمفة

Some organic extracts effect on plants growth in different soils 
عبدالرحمن محمد أمين مرواد /عطيات السيد محمود    د/ د.ابراىيم رمضان محمد    أ/ د.أ
 ىاجر محمد صالح أبو الخير-5 

 2015أكتوبر 
 تحديد مناطق الخدمة باستخدام طرق جيواحصائية فى محافظة الشرقية

Delineation of management zones using geostatistical tools in Sharkia governorate  
سامح محمد شداد / عطيات السيد محمود      د/ د.خالد جوده سميمان    أ/ د.أ
 
 عدلى محمد عبدالحميد-6 

 2013اكتوبر 
 تقييم التموث والنوعية فى مياه مجموعة مصارف بحر البقر وبحر هاروس وامكانية اعادة االستخدام لمرى

Assessing pollution and quality of Bahr El-Bakar and Bahar Hadous drains and 

possibility of reuse in irrigation 
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                                                              ةمحمد سعيد ابوهاشم/عطيات السيد محمود     د/ د.خالد جوده سميمان    أ/ د.أ
 ريم عبدالروؤف محمد-7

 2016ر فبراي
 تحديد مناطق الخدمة الموقعية فى أرض متاثرة باالمالح باستخدام الجيواحصاء

Delineation of site specific management zones in a salt affected by geostatistic 
 
 
 يسار سرور عبداهلل سرور-8 

 2016فبراير 
 دراسة عمى كفاءة بعض المخمفات العضوية فى األراضى

A study on the efficiency of some organic wastes in soils 
عطيات السيد محمود /د.السيد عوض محمد عوض    أ/ د.ابراهيم رمضان محمد    أ/ د.أ
 

:- االبحاث العممية 
لتقديم دليل يعبر عن درجة دراسة بحيود األشعة السينية :  عنوان المقالة بالمغة العربية

صحة االرض  
 X-ray diffraction to provide an indicator of: لمغة االنجميزيةعنوان المقالة با

soil health  

الترتيب بين المشاركين   :  عدد المشاركين فى البحث
مجمة عممية محمية  : جية النشر 

مجمة الزقازيق لمبحوث الزراعية  :  اسم جية النشر
 2008يناير :  تاريخ النشر
االنجميزية  :  لغة البحث
 :  الصفحات
 :  مجمدة رقم

دراسة بحيود األشعة السينية لتقديم دليل يعبر عن درجة :  ىذا البحث تم نشره ضمن الرسالة العممية
صحة االرض 

ضافة الجبس عمي البطاطس فى :  عنوان المقالة بالمغة العربية تأثير التسميد البوتاسي وا 
األراضي الرممية المستزرعة حديثا  

 Effect of potassium fertilization and gupsum: لة بالمغة االنجميزيةعنوان المقا

application on potato in newly cultivated 

sand soil  

الترتيب بين المشاركين   :  عدد المشاركين فى البحث
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مجمة عممية محمية  : جية النشر 
مجمة الزقازيق لمبحوث الزراعية :  اسم جية النشر

 2006يناير :  لنشرتاريخ ا
االنجميزية  :  لغة البحث
 :  الصفحات
 :  مجمدة رقم

ضافة الجبس عمي البطاطس فى :  ىذا البحث تم نشره ضمن الرسالة العممية تأثير التسميد البوتاسي وا 
األراضي الرممية المستزرعة حديثا 

 –راضي وادي الحواشية دراسة التوزيع الحجمي والمعدني أل:  عنوان المقالة بالمغة العربية
منطقة خميج السويس  

 Granulometrial and mineralogical studies of: عنوان المقالة بالمغة االنجميزية

the soils in wadi  El-Hawashiya, gulf of suez 

region  

الترتيب بين المشاركين   :  عدد المشاركين فى البحث
مجمة عممية محمية  : جية النشر 

مجمة الزقازيق لمبحوث الزراعية :  سم جية النشرا
 2005يوليو :  تاريخ النشر
االنجميزية  :  لغة البحث
 :  الصفحات
 :  مجمدة رقم

 –دراسة التوزيع الحجمي والمعدني ألراضي وادي الحواشية :  ىذا البحث تم نشره ضمن الرسالة العممية
منطقة خميج السويس 

مقارنة كفائة سمفات االمونيوم بإضافة أو عدم إضافة :  العربيةعنوان المقالة بالمغة 
الثيويوريا وعالقتيا باليوريفاومالدىيد  

 Relative efficiency of ammonium sulphate: عنوان المقالة بالمغة االنجميزية

and ammonium nitrate with or without 

thioureain relation to urea formaldehyde  

الترتيب بين المشاركين   :  المشاركين فى البحث عدد
مجمة عممية محمية  : جية النشر 

المجمة المصرية لمعموم التطبيقية  :  اسم جية النشر
 2000سبتمبر :  تاريخ النشر
االنجميزية  :  لغة البحث
 :  الصفحات
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 :  مجمدة رقم
ئة سمفات االمونيوم بإضافة أو عدم إضافة مقارنة كفا:  ىذا البحث تم نشره ضمن الرسالة العممية

الثيويوريا وعالقتيا باليوريفاومالدىيد 
أىمية بعض األسمدة النيتروجينية الطبيعية والصناعية :  عنوان المقالة بالمغة العربية

بطيئة األنسياب فى تغذية نبات القمح فى األراضي 
المستصمحة حديثا  

 Soil the nutrition value of some natural and: عنوان المقالة بالمغة االنجميزية

synthetic slow release N fertilizers for wheat 

in reclaimed sandy  

الترتيب بين المشاركين   :  عدد المشاركين فى البحث
مجمة عممية محمية  : جية النشر 

المجمة المصرية لمعموم التطبيقية  :  اسم جية النشر
 2000أغسطس   :تاريخ النشر
االنجميزية  :  لغة البحث
 :  الصفحات
 :  مجمدة رقم

أىمية بعض األسمدة النيتروجينية الطبيعية والصناعية :  ىذا البحث تم نشره ضمن الرسالة العممية
بطيئة األنسياب فى تغذية نبات القمح فى األراضي 

المستصمحة حديثا 
لقيمة السمادية لمواد عضوية فى وجود التسميد تقييم ا:  عنوان المقالة بالمغة العربية

الفوسفاتي والبوتاسي عمي نبات القمح فى أرض رممية 
مستصمحة حديثا  

 Evaluation the fertilizer value of different: عنوان المقالة بالمغة االنجميزية

organic manure under P and K fertilizer for 

wheat in reclaimed sandy soil  

الترتيب بين المشاركين   :  عدد المشاركين فى البحث
مجمة عممية محمية  : جية النشر 

المجمة المصرية لمعموم التطبيقية  :  اسم جية النشر
 2000أغسطس :  تاريخ النشر
االنجميزية  :  لغة البحث
 :  الصفحات
 :  مجمدة رقم

يم القيمة السمادية لمواد عضوية فى وجود التسميد تقي:  ىذا البحث تم نشره ضمن الرسالة العممية
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الفوسفاتي والبوتاسي عمي نبات القمح فى أرض رممية 
مستصمحة حديثا 

تحديد صالحية مياه الصرف لمري فى محافظة الغربية  :  عنوان المقالة بالمغة العربية
-Evaluating drainage water quality in El: عنوان المقالة بالمغة االنجميزية

Gharbia Governorate  

الترتيب بين المشاركين   :  عدد المشاركين فى البحث
مجمة عممية محمية  : جية النشر 

المجمة المصرية لمعموم التطبيقية  :  اسم جية النشر
 1999يوليو :  تاريخ النشر
االنجميزية  :  لغة البحث
 :  الصفحات
 :  مجمدة رقم

تحديد صالحية مياه الصرف لمري فى محافظة الغربية :  من الرسالة العمميةىذا البحث تم نشره ض
دراسة عمي كفاءة األسمدة النتروجينية التجارية والبطيئة :  عنوان المقالة بالمغة العربية

عمي البطاطس فى تربة رممية مستزرعة حديثا  المفعول 
 A study on the efficiency of commercial and: عنوان المقالة بالمغة االنجميزية

slow acting nitrogen fertilizers on potatoes in 

a newly cultivated sandy soil  

الترتيب بين المشاركين   :  عدد المشاركين فى البحث
مجمة عممية محمية  : جية النشر 

مجمة الزقازيق لمبحوث الزراعية  :  اسم جية النشر
 1998سبتمبر :  تاريخ النشر
االنجميزية  :  لغة البحث
 :  الصفحات
 :  مجمدة رقم

دراسة عمي كفاءة األسمدة النتروجينية التجارية والبطيئة :  ىذا البحث تم نشره ضمن الرسالة العممية
المفعول عمي البطاطس فى تربة رممية مستزرعة حديثا 

الزراعي والكبريت عمي نبات  تأثير إضافة الطفمة والجبس  : عنوان المقالة بالمغة العربية
القمح المنزرع فى األراضي الرممية  

 Effect of tafla gypsum and sulphur on wheat: عنوان المقالة بالمغة االنجميزية

plant cultivated on sandy soil  

:  الترتيب بين المشاركين  :  عدد المشاركين فى البحث
مجمة عممية محمية  : جية النشر 
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الزراعية  جامعة المنصورة لمعموم مجمة :  سم جية النشرا
 1998أغسطس :  تاريخ النشر
االنجميزية  :  لغة البحث
 :  الصفحات
 :  مجمدة رقم

تأثير إضافة الطفمة والجبس الزراعي والكبريت عمي نبات :  ىذا البحث تم نشره ضمن الرسالة العممية
القمح المنزرع فى األراضي الرممية 

تأثير زيادة االضافة من الفوسفور والبوتاسيوم والكبريت   : عنوان المقالة بالمغة العربية
والتداخالت المختمفة بينيم عمي النمو والمحصول والتركيب 
الكيماوي لنبات الفول السوداني فى تربة رممية مستصمحة 

حديثا  
 Effect of increased phosphours potassium or: عنوان المقالة بالمغة االنجميزية

sulfur application in their different 

combinations on yield , yield components 

and chemical composition of peanut in a 

newly reclaimed sandy soil  

:  الترتيب بين المشاركين  :  عدد المشاركين فى البحث
مجمة عممية محمية  : جية النشر 

مجمة الزقازيق لمبحوث الزراعية  :  ىة النشراسم ج
 1998مايو :  تاريخ النشر
االنجميزية  :  لغة البحث
 :  الصفحات
 :  مجمدة رقم

تأثير زيادة االضافة من الفوسفور والبوتاسيوم والكبريت :  ىذا البحث تم نشره ضمن الرسالة العممية
والتركيب  والتداخالت المختمفة بينيم عمي النمو والمحصول

الكيماوي لنبات الفول السوداني فى تربة رممية مستصمحة 
حديثا 

مقارنة كفاءة السوبر فوسفات العادي والثالثي تحت :  عنوان المقالة بالمغة العربية
مستويات مختمفة من النيتروجين عمي الشعير فى تربة رممية 

مستصمحة حديثا  
 Comparative efficiency of ordinary and triple: عنوان المقالة بالمغة االنجميزية

super phosphate under various rates of N On 

barely in newly reclaimed sandy soil  
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:  الترتيب بين المشاركين  :  عدد المشاركين فى البحث
مجمة عممية محمية  : جية النشر 

مجمة الزقازيق لمبحوث الزراعية  :  اسم جية النشر
 1997نوفمبر :  ريخ النشرتا

االنجميزية  :  لغة البحث
 :  الصفحات
 :  مجمدة رقم

مقارنة كفاءة السوبر فوسفات العادي والثالثي تحت :  ىذا البحث تم نشره ضمن الرسالة العممية
مستويات مختمفة من النيتروجين عمي الشعير فى تربة رممية 

مستصمحة حديثا 
تأثير بعض المصمحات األرضية عمي خصائص التربة   : ربيةعنوان المقالة بالمغة الع

نتاجيتيا من محصول القمح   المتأثرة باالمالح وا 
 Effect of soil amendments on soil properties: عنوان المقالة بالمغة االنجميزية

and wheat crop grown on a salt affected soil  

:  بين المشاركين  الترتيب :  عدد المشاركين فى البحث
مجمة عممية محمية  : جية النشر 

مجمة الزقازيق لمبحوث الزراعية  :  اسم جية النشر
 2009سبتمبر :  تاريخ النشر
االنجميزية  :  لغة البحث
 :  الصفحات
 :  مجمدة رقم

ربة تأثير بعض المصمحات األرضية عمي خصائص الت:  ىذا البحث تم نشره ضمن الرسالة العممية
نتاجيتيا من محصول القمح  المتأثرة باالمالح وا 

صور الحديد والمنجنيز كدالة ألصل وتكوين أراضي سيدي :  عنوان المقالة بالمغة العربية
"  الساحل الشمالي"براني 

 Iron and managanese status in Sidi Baran: عنوان المقالة بالمغة االنجميزية

soils as a criterian for soil genesis and 

formation 

  1الترتيب بين المشاركين  4:  عدد المشاركين فى البحث
مجمة عممية محمية  : جية النشر 

المجمة المصرية لمعموم التطبيقية  :  اسم جية النشر
 2008يناير :  تاريخ النشر
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االنجميزية  :  لغة البحث
 94إلي  71من :  الصفحات
 35:  مجمدة رقم

أصل ومنشأة وتكوين وتقسيم أراضي سيدي براني بمنطقة :  لبحث تم نشره ضمن الرسالة العمميةىذا ا
الساحل الشمالي الغربي  

أسمدة مخمفات الدواجن ومخمفات المزرعة والكمبوست :  عنوان المقالة بالمغة العربية
كمصدر لمنتروجين فى تسميد ( المكمورة العضوية)

ممية  البطاطس المزروعة فى تربة ر
 Checken manure, farmyard manure, and: عنوان المقالة بالمغة االنجميزية

compost as a sources of N for potato grown 

on a sand soils  

  1الترتيب بين المشاركين  4:  عدد المشاركين فى البحث
مجمة عممية محمية  : جية النشر 

لوم التطبيقية  المجمة المصرية لمع:  اسم جية النشر
 2007يوليو :  تاريخ النشر
االنجميزية  :  لغة البحث
 363إلي 348من :  الصفحات
 22:  مجمدة رقم

زيادة كفاءة األسمدة لبعض المحاصيل فى أراضي الشرقية :  ىذا البحث تم نشره ضمن الرسالة العممية
مغذية لترعة السالم  تقييم مياه الري والصرف ال:  عنوان المقالة بالمغة العربية

 Evaluation the quality of irrigation and: عنوان المقالة بالمغة االنجميزية

drainage waters contribution to El-Salam 

canal  

  3: الترتيب بين المشاركين  3:  عدد المشاركين فى البحث
مجمة عممية محمية  : جية النشر 

صرية لمعموم التطبيقية  المجمة الم:  اسم جية النشر
 2000مايو :  تاريخ النشر
االنجميزية  :  لغة البحث
 345إلي  325من :  الصفحات
 15:  مجمدة رقم

تأثير مصادر وطرق إضافة الفوسفور عمي نبات الفول :  عنوان المقالة بالمغة العربية
البمدي تحت تأثير مستويات مختمفة من البوتاسيوم فى تربة 

رممية  
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 Effect of source and methods of phosphorus: عنوان المقالة بالمغة االنجميزية

application N broad bean plant underdifferent 

levels of potassium in sandy soil  

  1: الترتيب بين المشاركين  3:  عدد المشاركين فى البحث
مجمة عممية محمية  : جية النشر 

المجمة المصرية لمعموم التطبيقية  :  راسم جية النش
  1997أكتوبر :  تاريخ النشر
االنجميزية  :  لغة البحث
  321إلي  304من :  الصفحات
 12:  مجمدة رقم

 
 

تأثير اضافة الطفمة وبعض المخمفات العضوية عمي :  عنوان المقالة بالمغة العربية
الفول محصول المادة الجافة والتركيب الكيماوي لنبات 

البمدي  
 Influnce of tafla and some organic materials: عنوان المقالة بالمغة االنجميزية

on dry weight and chemical composition of 

broad bean (Vicia Faba)  

  3: الترتيب بين المشاركين  3:  عدد المشاركين فى البحث
مجمة عممية محمية  : جية النشر 
المجمة المصرية لمعموم التطبيقية  :  لنشراسم جية ا
  1995ابريل :  تاريخ النشر
االنجميزية  :  لغة البحث
  151إلي  141من :  الصفحات
 10:  مجمدة رقم

استخدام موديل الحاسب العممي ذو األربعة عوامل فى :  عنوان المقالة بالمغة العربية
ق من إصالح االراضي الرممية لتحديد انسب التوافي

محسنات التربة الطبيعية  
 Tetra-factorial computer model for evaluating: عنوان المقالة بالمغة االنجميزية

the optimal reclamation treatment of some 

natural soil conditioners to sandy soil  

  2: الترتيب بين المشاركين  4:  عدد المشاركين فى البحث
مجمة عممية محمية  : ر جية النش

مجمة الزقازيق لمبحوث الزراعية  :  اسم جية النشر
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  1995يناير :  تاريخ النشر
االنجميزية  :  لغة البحث
  207إلي  189من :  الصفحات
 22:  مجمدة رقم

سموك بعض المخمفات العضوية تحت مصادر ومعدالت :  عنوان المقالة بالمغة العربية
روجين المعدني وعالقتيم بالزنك الميسر فى مختمفة من النيت
األراضي الرممية  

 Behaviour of some organic residues under: عنوان المقالة بالمغة االنجميزية

different sources an rates of mineral nitrogen 

in relation to available Zink in sandy soil  

 4: تيب بين المشاركين التر 4:  عدد المشاركين فى البحث
مجمة عممية محمية  : جية النشر 

المجمة المصرية لمعموم التطبيقية  :  اسم جية النشر
  1994أكتوبر :  تاريخ النشر
االنجميزية  :  لغة البحث
 222إلي  199من :  الصفحات

دراسة مقارنة بين االثر المتبقى لمتسميد 
العضوى فى موسمى أضافة عمى انتاجية 
أراضى مريوط الجيرية  الساحل الشمالى 

مصر –الغربى 
 
تقييم مياة الرى التكميمى لمحاصيل    

مزروعة فى أراضى محافظة الشرقية 

  
خالد جودة –عطيات السيد نصرالمة –مجدى حسن ذكى 

صالح يوسف  –سميمان 
   2014الزقازيق لمبحوث الزراعية  مجمة  

 
يمان                 خالد جودة سل–عدلى محمد عبد الحميد 

محمد سعيد أبو ىاشم –عطيات السيد نصراهلل –
 2017يناير الزقازيق لمبحوث الزراعية  مجمة  

 
 

:  المؤلفات العممية
كيمياء األراضي  :  عنوان المؤلف بالمغة العربية

  Soil chemistryعنوان المؤلف بالمغة االنجميزية 

 5:  عدد المشاركين فى المؤلف
حي الزىور   –الزقازيق  –المركز الدولي لمنشر والتوزيع :  ىة النشراسم ج

 10638رقم االيداع 
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 2000مايو : تاريخ النشر
 542:  عدد الصفحات
المغة العربية  لغة المؤلف  

 
المترجمات  

لم يتم إدخال أي مترجمات   
 

التحكيم  
مياه ترعة السالم ألغراض التقييم المكاني والزمني لمصادر :  الرسالة/ عنوان البحث

الري  
مجمة الزقازيق لمبحوث الزراعية :  اسم جية النشر

مجمة الزقازيق لمبحوث الزراعية :  مكان النشر
االنجميزية  :  الرسالة/ لغة البحث

 2012:  تاريخ التحكيم
األراضي  :  التخصص العام

األراضي  :  التخصص الدقيق
دام تكنولوجيا المعمومات الحديثة لتقييم الموارد األرضية استخ:  الرسالة/ عنوان البحث

والمائية لبعض المناطق الواقعة فى زمام ترعة السالم  
مجمة الزقازيق لمبحوث الزراعية :  اسم جية النشر

مجمة الزقازيق لمبحوث الزراعية :  مكان النشر
االنجميزية  :  الرسالة/ لغة البحث

 2013مارس :  تاريخ التحكيم
األراضي واليندسة الزراعية  :  التخصص العام

األراضي  :  التخصص الدقيق
تأثير التداخل بين األمالح الذائبة المحمية والمضافة عمي :  الرسالة/ عنوان البحث

القدرة اإلنتاجية الكامنة لألراضي  
الزقازيق   –ة عكمية الزرا –قسم األراضي :  اسم جية النشر

الزقازيق   –كمية الزراعة  –م األراضي قس:  مكان النشر
االنجميزية  :  الرسالة/ لغة البحث

 2004:  تاريخ التحكيم
األراضي واليندسة الزراعية  :  التخصص العام
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األراضي  :  التخصص الدقيق
تقييم بعض المسحنات فى األراضي حديثة االستصالح  :  الرسالة/ عنوان البحث

الزقازيق  –كمية الزراعة  –راضي قسم األ:  اسم جية النشر
الزقازيق  –كمية الزراعة  –قسم األراضي :  مكان النشر
االنجميزية  :  الرسالة/ لغة البحث

 2007:  تاريخ التحكيم
األراضي واليندسة الزراعية  :  التخصص العام

:  التخصص الدقيق
  :-التحكيم الحديث    
مد أح/ فحص االنتاج العممى لمدكتور  -1

عبد الفتاح محمود  
 
فرحات /فحص االنتاج العممى لمدكتور -2

سعد السيد مغنم 

األراضي  
 

من قبل المجنة العممية  2016المتقدم لشغل وظيفة أستاذ 
لالراضى واليندسة الزراعية 

 
من قبل المجنة  مساعد2016المتقدم لشغل وظيفة أستاذ 

العممية لالراضى واليندسة الزراعية 
 
 
 
 
 
 

 
ءات االختراع  برا
بم يتم إدخال أي براءات اختراع   
 

الجــوائز  
مالية  :  اسم الجائزة 

  2002يونيو :  تاريخ الحصول عمييا
محافظة  –مركز الدراسات الوطنية  –أمانة الحزب الوطني الديموقراطي :  الجية المانحة

الشرقية  
من المخمفات الزراعية بمحافظة الشرقية التقدم بورقة ىدفيا كيفية التخمص :  سبب الحصول عمييا

المشروعــات  
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وضع خطة تنمية متكاممة لممنطقة الساحمية ببورسعيد  :  اسم المشروع
(  ممثال فى منطقة بورسعيد)الجانب المصري :  الجية المستفيدة

 2008إلي ديسمبر  2006من يناير :  المدة
االتحاد األوروبي  :  جية التمويل
 600(:  باأللف جنيو)ويل مقدار التم

أحد اعضاء الفريق البحثي بالمشروع :  دور المتقدم
يتمخص دوري فى عمل قطاعات أرضية وتوصيفيا مورفولوجيا :  تفاصيل الدور وميام المتقدم

التمام باقي التحميالت كذلك المساىمة الفعالة فى لندوات وتجييزىا 
وتقييم االبعاد البيئية بمنطقة والمقاءات العممية الخاصة بالمشروع تحديد 

. عمل المشروع اعداد خطة تنمية متكاممة لممنطقة الساحمية ببورسعيد
.  وضع أسس تنفيذىا بمشاركة األطراف المعنية

إعداد قاعدة معرفة بيئية تحميل المشاكل، الفجوات، المحددات، تنفيذ :  نبذة عن المشروع
م الجدوي االقتصادية أعمال ارشادية لنظم إدارة الموارد وتقيي

واالجتماعية أعداد خطة إدارة تنمية ساحمية متكاممة قابمة لمتكرار 
بمشاركة كافة الجيات المعنية تتضمن أسس ومواصفات ومؤشرات 

.  التنفيذ
صالح أحمد طاحون  / األستاذ الدكتور:  المرجع 

مام بالصرف خدمة التربة والمياه فى اراضي شرق الدلتا مع االىت:  اسم المشروع
المغطي واالستعمال األمثل لمياه المصارف  

معيد الكفاية اإلنتاجية   –جامعة الزقازيق  –جميورية مصر العربية :  الجية المستفيدة
 2000إلي يونيو   1996من يوليو :  المدة

الجانب الفرنسي  :  جية التمويل
 350(:  باأللف جنيو)مقدار التمويل 

اعضاء الفريق البحثي المشارك فى العمل الحقمي والمعممي   أحد:  دور المتقدم
أعداد وتجييز قطاعات التربة لمنطقة الدراسة أعداد وتجييز عينات :  تفاصيل الدور وميام المتقدم

التربة لمتحميل إجراء التحاليل المعممية لمتربة أعداد وتجييز عينات مياه 
ركة فى كتابة التقرير الري والصرف تحميل مياه الري والصرف المشا

النيائي لممشروع  
المشروع يخدم التربة والمياه فى منطقة شرق الدلتا بيدف رفع كفائتيا :  نبذة عن المشروع

وزيادة إنتاجيتيا  
خالد جودة سميمان  ./ د.أ:  المرجع

 
 

األنشطة الفنية  
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السكندرية  ا –رائد لمطالب فى المعسكرات فى معيد القادة بحموان :  اسم النشاط
جامعة الزقازيق   –كمية الزراعة :  الجية المستفيدة

 2006إلي يوليو  2001من يوليو :  المدة
اإلسكندرية   –رائد لمطالب فى المعسكرات فى معيد القادة بحموان :  دور المتقدم

سكندرية اإل –رائد لمطالب فى المعسكرات فى معيد القادة بحموان : تفاصيل الدور وميام المتقدم
اإلسكندرية  –رائد لمطالب فى المعسكرات فى معيد القادة بحموان :  نبذة عن النشاط

خالد جودة سميمان  ./ د.أ:  المرجع
من ندوات وورش عمل ومؤتمرات  المشاركة فى المقاءات العممية :  اسم النشاط

جامعة الزقازيق   –كمية الزراعة :  الجية المستفيدة
 2013إلي يونيو  1990طس من أغس:  المدة

المشاركة فى المقاءات العممية من ندوات وورش عمل ومؤتمرات  :  دور المتقدم
المشاركة فى المقاءات العممية من ندوات وورش عمل ومؤتمرات : تفاصيل الدور وميام المتقدم

المشاركة فى المقاءات العممية من ندوات وورش عمل ومؤتمرات :  نبذة عن النشاط
عطيات السيد نصر اهلل ./ د.أ:  لمرجعا

نشاطات طالبية ممثمة فى التعاون الطالبي لحل مشاكميم العممية :  اسم النشاط
واالجتماعية  

جامعة الزقازيق   –كمية الزراعة :  الجية المستفيدة
 2013إلي يونيو  1990من أغسطس :  المدة

لطالبي لحل مشاكميم العممية نشاطات طالبية ممثمة فى التعاون ا:  دور المتقدم
واالجتماعية  

نشاطات طالبية ممثمة فى التعاون الطالبي لحل مشاكميم العممية : تفاصيل الدور وميام المتقدم
واالجتماعية 

نشاطات طالبية ممثمة فى التعاون الطالبي لحل مشاكميم العممية :  نبذة عن النشاط
واالجتماعية 

نصر اهلل   عطيات السيد./ د.أ:  المرجع
إلقاء المحاضرات العممية  :  اسم النشاط

جامعة الزقازيق   –كمية الزراعة :  الجية المستفيدة
 2013إلي مايو  1990من يناير :  المدة

نشاطات عممية ممثمة فى إلقاء المحاضرات الخاصة بالتخصص  :  دور المتقدم
إلقاء المحاضرات الخاصة بالتخصص  نشاطات عممية ممثمة فى: تفاصيل الدور وميام المتقدم

نشاطات عممية ممثمة فى إلقاء المحاضرات الخاصة بالتخصص :  نبذة عن النشاط
خالد جودة سميمان  ./ د.أ:  المرجع
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:  حضور الدوارت التدريبية األتية
إلي  14/3/2010، جياز شئون البيئة فى الفترة من ( مجمس الوزراء)تقييم األثر البيئي  -1

.  م16/3/2010
إلي  26/5/2010جامعة الزقازيق فى الفترة من  –تقييم األثر البيئي لممشروعات الكبري، كمية الزراعة   -2

 . م26/5/2010

 . دورة فى أخالقيات وآداب المينة ، جامعة الزقازيق -3

 . النظم المالية والقانونية ، جامعة الزقازيق -4

:  حضور المؤتمرات العممية األتية
لمؤتمر القومي السادس لمدراسات والبحوث البيئية تنمية البيئة الصحراوية، معيد الدراسات والبحوث ا -1

.  1999البيئية بتاريخ نوفمبر 
 1999جامعة القاىرة بتاريخ نوفمبر  –فعميات مؤتمر التقنيات ، كمية الزراعة  -2

فى التكنولوجيا الحيوية ، مركز ورشة عمل فى االتجاىات الحديثة الستخدام النظائر المشعة واالشعاع  -3
. 1999الشرق األوسط االقميمي لمنظائر المشعة  لمدولة العربية ، بتاريخ نوفمبر 

:- الحديث فى حضور المؤتمرات
 2016ابريل  11-10أمن االراضى الزراعية المصرية  -1
 2016اليوم العممى لمتوظيف السنوى لقسم االراضى  -2
سع العمرانى لمدينة الزقازيق بأستخدام تكنولوجيا نظم المعمومات الجخرافية  حضور ندوة عن دراسة التو -3

 2015/ 11/ 17فى 
 2015/ 24/11تقنية النانو كأحد االتجاىات الحديثة فى المجال الزراعى فى  حضور ندوة عن -4
 
 
 
 
 

 


