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 –جمهورٌة جورجٌا   –معهد الدراسات تحت األستوائٌة  1990
 األتحاد السوفٌتً

جامعة  –كلٌة الزراعة  –قسم علوم األراضً والمٌاة  1983الماجستير 
الزقازٌق 
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جامعة  –كلٌة الزراعة  –قسم علوم األراضً والمٌاة  1979
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 :التدرج العلمي والوظيفي( ب -2
 

العمل التاريخ الوظيفية 

وكيل الكلية لشئون البيئة 
وخدمة المجتمع 

 جامعة الزقازٌق –كلٌة الزراعة   2013

جامعة  –كلٌة الزراعة  –قسم علوم األراضً والمٌاة  2000أستاذ 
الزقازٌق 

جامعة  –كلٌة الزراعة  –قسم علوم األراضً والمٌاة  1995استاذ مساعد 
الزقازٌق  

جامعة  –كلٌة الزراعة  –قسم علوم األراضً والمٌاة  1990مدرس 
الزقازٌق 

جامعة  –ة كلٌة الزراع –قسم علوم األراضً والمٌاة  1983مدرس مساعد 
الزقازٌق 

جامعة  –كلٌة الزراعة  –قسم علوم األراضً والمٌاة  1979معيد 
الزقازٌق  

 
:  الدرجات العلميةبيانات ( ج -2  
 

أستاذ  : نوع الدرجة 

 2000أكتوبر :  تارٌخ الحصول علً الدرجة

األراضً  :  التخصص العام

( بٌدولوجً أراضً)األراضً :  التخصص الدقٌق

جمهورٌة مصر العربٌة  :  الدولة

الزقازٌق  :  الجامعة

كلٌة الزراعة  :  الكلٌة

علوم االراضً والمٌاه  :  القسم

 

أستاذ مساعد  :  نوع الدرجة

 1995سبتمبر :  تارٌخ الحصول علً الدرجة

األراضً  :  التخصص العام

بٌدولوجً أراضً   –األراضً :  التخصص الدقٌق

جمهورٌة مصر العربٌة  :  الدولة

الزقازٌق  :  الجامعة

كلٌة الزراعة  :  الكلٌة
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علوم االراضً والمٌاه  :  القسم

 

دكتوراه  :  نوع الدرجة

أصل ومنشأ األراضً الجٌرٌة المبنٌة علً مادة أصل :  عنوان الرسالة 
كربونات الكالسٌوم وأثر ذلك علً تغٌر خصوبتها  

  1990أغسطس :  تارٌخ الحصول علً الدرجة

األراضً  :  التخصص العام

بٌدولوجً أراضً   –األراضً :  التخصص الدقٌق

االتحاد السوفٌتً  :  الدولة

جمهورٌة جورجٌا  :  الجامعة

معهد الدراسات تحت االستوائٌة  :  الكلٌة

األراضً  :  القسم

 

ماجستير  : نوع الدرجة  

تقٌٌم مٌاه الصرف كمصدر إضافً للري فى محافظة :  عنوان الرسالة
الشرقٌة  

  1983ٌونٌو :  تارٌخ الحصول علً الدرجة

األراضً  :  التخصص العام

بٌدولوجً أراضً  –األراضً :  التخصص الدقٌق

جمهورٌة مصر العربٌة  :  الدولة

الزقازٌق  :  الجامعة

كلٌة الزراعة  :  الكلٌة

علوم االراضً والمٌاه  :  القسم

 

بكالوريوس  :  نوع الدرجة

  1979ٌونٌو :  تارٌخ الحصول علً الدرجة

األراضً  :  التخصص العام

بٌدولوجً أراضً   –األراضً :  التخصص الدقٌق

جمهورٌة مصر العربٌة  :  الدولة

الزقازٌق  :  الجامعة

كلٌة الزراعة  :  الكلٌة
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علوم االراضً والمٌاه  :  القسم

 
الرسائل العلمية  األشراف علي  -3
 

زٌادة كفاءة األسمدة لبعض المحاصٌل فى أراضً الشرقٌة :  عنوان الرسالة باللغة العربٌة

 Increasing the efficiency of fertilizers for: عنوان الرسالة باللغة االنجلٌزٌة
some crops in Shakria soils  

الزقازٌق  : الجامعة 

الزراعة  :  الكلٌة

األراضً  :  القسم

  2002أكتوبر :  تارٌخ التسجٌل

  2008ٌونٌو :  تارٌخ المنح

مشرف رئٌسً  :  نوع اإلشراف

 

اصل ومنشأ وتكوٌن وتقسٌم أراضً سٌدي برانً بمنطقة :  عنوان الرسالة باللغة العربٌة
الساحل الشمالً الغربً  

 Origin, Genesis, Formation and classification: الرسالة باللغة االنجلٌزٌةعنوان 
of Sidi Barani soils, north eastern coastal 
zone  

الزقازٌق  : الجامعة 

الزراعة  :  الكلٌة

األراضً  :  القسم

  2003فبراٌر :  تارٌخ التسجٌل

  2008ٌونٌو :  تارٌخ المنح

مشرف رئٌسً  :  نوع اإلشراف

 

دراسات بٌدولوجٌة علً ارض الساحل الشمالً بسٌناء  :  عنوان الرسالة باللغة العربٌة

 Pedological studies on the coastal plain soils: عنوان الرسالة باللغة االنجلٌزٌة
on Sinai 

الزقازٌق  : الجامعة 

الزراعة  :  الكلٌة

األراضً  :  القسم

 1999فبراٌر :  تارٌخ التسجٌل

  2005أكتوبر :  تارٌخ المنح

مشرف رئٌسً  :  نوع اإلشراف

 

دراسات علً بعض العناصر الغذائٌة فى األراضً المصرٌة  :  عنوان الرسالة باللغة العربٌة

 Studied on certain nutrients in some: عنوان الرسالة باللغة االنجلٌزٌة
Egyptian soils  

الزقازٌق  : الجامعة 

الزراعة  :  الكلٌة

االراضً  :  القسم

 1995أكتوبر :  تارٌخ التسجٌل
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 2001أكتوبر :  تارٌخ المنح

مشرف رئٌسً  :  نوع اإلشراف

 

تقٌٌم مٌاه المصارف فى محافظة الغربٌة  :  عنوان الرسالة باللغة العربٌة

 Evaluation of drains water in El-Gharbia: عنوان الرسالة باللغة االنجلٌزٌة
Governorate  

الزقازٌق  : الجامعة 

الزراعة  :  الكلٌة

األراضً  :  القسم

 1996فبراٌر :  تارٌخ التسجٌل

 2001ٌونٌو :  تارٌخ المنح

مشرف رئٌسً  :  نوع اإلشراف

 

زٌادة إنتاجٌة األراضً المستصلحة حدٌثا بزٌادة االستفادة من :  عنوان الرسالة باللغة العربٌة
المخلفات الزراعٌة وبعض الرواسب الطبٌعٌة  

 Rising the productivity of newly reclaimed: عنوان الرسالة باللغة االنجلٌزٌة
soil through maximizing the profitability of 
agricultural wastes and some natural 
sediments  

الزقازٌق  : الجامعة 

الزراعة  :  الكلٌة

األراضً  :  القسم

 1994فبراٌر :  تارٌخ التسجٌل

 1999ماٌو :  تارٌخ المنح

مشرف رئٌسً  :  نوع اإلشراف

 

دراسات بٌدوكٌمٌائٌة علً أراضً جمهورٌة مصر العربٌة  :  عنوان الرسالة باللغة العربٌة

 Pedochemical studies on some newly: باللغة االنجلٌزٌةعنوان الرسالة 
reclaimed soils in ARE 

الزقازٌق  : الجامعة 

الزراعة  :  الكلٌة

األراضً  :  القسم

 1993فبراٌر :  تارٌخ التسجٌل

 1998أكتوبر :  تارٌخ المنح

مشرف رئٌسً  : نوع اإلشراف

 

خصوبة التربة وحالة بعض العناصر الغذائٌة بمنطقة إدارة :  عنوان الرسالة باللغة العربٌة
غرب الدلتا باستخدام نظم المعلومات الجغرافٌة  

 Soil fertility management and some nutrient: عنوان الرسالة باللغة االنجلٌزٌة
status at west Delta area using GIS 
technique  

الزقازٌق  : الجامعة 

زراعة  ال:  الكلٌة

األراضً  :  القسم
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 2005فبراٌر :  تارٌخ التسجٌل

 2009ماٌو :  تارٌخ المنح

مشرف رئٌسً  : نوع اإلشراف

استخدام تكنولوجٌا المعلومات الحدٌثة لتقٌٌم  الموارد األرضٌة :   عنوان الرسالة باللغة العربٌة
والمائٌة لبعض المناطق الواقعة فى زمام ترعة السالم  

 Using new information technology for: الرسالة باللغة االنجلٌزٌةعنوان 
evaluating and water resources in some 
regions of El-Salam Canal area  

الزقازٌق  : الجامعة 

كلٌة الزراعة  :  الكلٌة

األراضً  :  القسم

  2008فبراٌر :  تارٌخ التسجٌل

  2013مارس :  تارٌخ المنح

مشرف رئٌسً  : نوع اإلشراف

 

تحسٌن بعض خصائص أراضً مرٌوط الجٌرٌة حدٌثة :  عنوان الرسالة باللغة العربٌة
االستصالح وإنتاجٌتها  

 : عنوان الرسالة باللغة االنجلٌزٌة
الزقازٌق  : الجامعة 

الزراعة  :  الكلٌة

األراضً  :  القسم

 2007فبراٌر :  تارٌخ التسجٌل

 2014ٌونٌه :  تارٌخ المنح

مشرف رئٌسً  : نوع اإلشراف
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تطبٌق نظم المعلومات الجغرافٌة فى تقٌٌم بعض أراضً :  عنوان الرسالة باللغة العربٌة
محافظة الوادي الجدٌد  

 Application of GIS in evaluation of: عنوان الرسالة باللغة االنجلٌزٌة
some soils in New Valley Governorate  

الزقازٌق  : الجامعة 

الزراعة  :  الكلٌة

األراضً  :  القسم

  2001أكتوبر :  تارٌخ التسجٌل

  2005ماٌو :  تارٌخ المنح

ممتحن داخلً  : نوع اإلشراف

 

كفاءة األسمدة البوتاسٌة علً البطاطس فى األراضً :  عنوان الرسالة باللغة العربٌة
الرملٌة  

 Efficiency of potassium fertilizers on: عنوان الرسالة باللغة االنجلٌزٌة
potatoes in a newly cultivated sandy 
soil  

الزقازٌق  : الجامعة 

الزراعة  :  الكلٌة

األراضً  :  القسم

 2001فبراٌر :  تارٌخ التسجٌل

 2006أكتوبر :  تارٌخ المنح

ممتحن داخلً  : نوع اإلشراف

 

دراسات عن حصر وتقسٌم األراضً بمنطقة شرق :  عنوان الرسالة باللغة العربٌة
االسماعٌلٌة فى شمال سٌناء باستخدام التقنٌات الحدٌثة  

 Soil survey and Land classification: عنوان الرسالة باللغة االنجلٌزٌة
studies of East Ismailia area in North 
Sinai using modern techniques  

الزقازٌق  : الجامعة 

الزراعة  :  الكلٌة

األراضً  :  القسم

  1995أكتوبر :  تارٌخ التسجٌل

 1999ماٌو :  تارٌخ المنح

ممتحن داخلً  : نوع اإلشراف

 

كفاءة األسمدة البوتاسٌة علً البطاطس فى االراضً :  عنوان الرسالة باللغة العربٌة
الرملٌة المنزرعة حدٌثا  

 Efficiency of potassium fertilizers on: عنوان الرسالة باللغة االنجلٌزٌة
potatoes in a newly cultivated sandy 
soil  

الزقازٌق  : الجامعة 

الزراعة  :  الكلٌة

األراضً  :  القسم

  2001أكتوبر :  تارٌخ التسجٌل
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لعلمية ااألبحاث  -4

التقٌٌم المكانً والزمنً لمصادر مٌاه ترعة السالم ألغراض الري  :  عنوان المقالة باللغة العربٌة

 Spatial and temporal evaluation of El-Salam: عنوان المقالة باللغة االنجلٌزٌة
canal water resources for irrigation purposes 

  2الترتٌب بٌن المشاركٌن  4:  عدد المشاركٌن فى البحث

مٌة محلٌة  لعمجلة : جهة النشر 

مجلة الزقازٌق للبحوث الزراعٌة  :  اسم جهة النشر

 2012سبتمبر :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  لغة البحث

 1110إلً  0338من :  الصفحات

 5:  مجلدة رقم
هذا البحث تم نشره ضمن الرسالة 

:  العلمٌة
التقٌٌم الزمانً والمكانً لألراضً الواقعة فى زمام ترعة السالم  

 

تقٌٌم حالة خصوبة التربة بمنطقة عزب الدلتا باستخدام نظم :  عنوان المقالة باللغة العربٌة
المعلومات الجغرافٌة  

 Evaluation of soil fertilities status at west delta: عنوان المقالة باللغة االنجلٌزٌة

  2006فبراٌر :  تارٌخ المنح

ممتحن داخلً  : نوع اإلشراف

 

منطقة  –أصل وتقسٌم وتقٌٌم أراضً وادي الحواٌشه :  عنوان الرسالة باللغة العربٌة
مصر   –البحر األحمر 

 Origin, classification, and evaluation of: عنوان الرسالة باللغة االنجلٌزٌة
wad El-Hawashia soils , Red Sea 
region, Egypt  

الزقازٌق  : الجامعة 

الزراعة  :  الكلٌة

األراضً  :  القسم

 2000أكتوبر :  تارٌخ التسجٌل

  2005فبراٌر :  تارٌخ المنح

ممتحن داخلً  : نوع اإلشراف

 

التقٌٌم الكمً لمؤشرات تدهور األراضً باستخدام :  عنوان الرسالة باللغة العربٌة
تكنولوجٌا نظم المعلومات الجغرافٌة واالستشعار عن بعد  

 Quantification of land degradation: عنوان الرسالة باللغة االنجلٌزٌة
indicators using GIS and remote 
sensing technologies  

الزقازٌق  : الجامعة 

الزراعة  :  الكلٌة

األراضً  :  القسم

 2005فبراٌر :  تارٌخ التسجٌل

 2009أكتوبر :  تارٌخ المنح

ممتحن داخلً  : نوع اإلشراف
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area using GIS technique  
  2الترتٌب بٌن المشاركٌن  4:  عدد المشاركٌن فى البحث

مجلة علمٌة محلٌة : جهة النشر 

مجلة الزقازٌق للبحوث الزراعٌة  :  اسم جهة النشر

 2008سبتمبر :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  لغة البحث

 1053-1082من :  الصفحات

 5:  مجلدة رقم
هذا البحث تم نشره ضمن الرسالة 

:  العلمٌة
تقٌٌم حالة خصوبة التربة بمنطقة عزب الدلتا باستخدام نظم 

المعلومات الجغرافٌة  

 

صور الحدٌد والمنجنٌز كدالة ألصل وتكوٌن أراضً سٌدي برانً :  عنوان المقالة باللغة العربٌة
"  الساحل الشمالً"

 Iron and manganese status in Sidi Baran soils: عنوان المقالة باللغة االنجلٌزٌة
as a criterian for soil genesis and formation 

  1الترتٌب بٌن المشاركٌن  4:  عدد المشاركٌن فى البحث

مٌة محلٌة  لمجلة ع: ة النشر جه

المجلة المصرٌة للعلوم التطبٌقٌة  :  اسم جهة النشر

 2007ٌولٌو :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  لغة البحث

 363إلً  348من :  الصفحات

 22:  مجلدة رقم

هذا البحث تم نشره ضمن الرسالة 
:  العلمٌة

الشرقٌة زٌادة كفاءة األسمدة لبعض المحاصٌل فى أراضً 

 

دراسة أصل وطبٌعة تكوٌن ومدي تجانس أراضً السهل الساحلً :  عنوان المقالة باللغة العربٌة
فى سٌناء  

 Origin, mode of formation and uniformity of the: عنوان المقالة باللغة االنجلٌزٌة
coastal plain soils in Sinai peninsula  

  2: الترتٌب بٌن المشاركٌن  4:  عدد المشاركٌن فى البحث

مجلة علمٌة محلٌة : جهة النشر 

مجلة الزقازٌق للبحوث الزراعٌة  :  اسم جهة النشر

  2004نوفمبر :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  لغة البحث

  2839إلً  2813من :  الصفحات

 31:  مجلدة رقم

هذا البحث تم نشره ضمن الرسالة 
:  العلمٌة

دراسات بٌدولوجٌة علً أرض الساحل الشمالً بسٌناء  

 

حالة الفوسفات ونمو نبات البرسٌم الحجازي متاثرا بفترات :  عنوان المقالة باللغة العربٌة
االستزراع فى األراضً الرملٌة  

 Status of soil phosphates and Alfa growth in: عنوان المقالة باللغة االنجلٌزٌة
sandy soils as influenced by cropping periods  

  1: الترتٌب بٌن المشاركٌن  4:  عدد المشاركٌن فى البحث
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مجلة علمٌة محلٌة : جهة النشر 

مجلة الزقازٌق للبحوث الزراعٌة  :  اسم جهة النشر

 2003نوفمبر :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  لغة البحث

  2256إلً  2239من :  الصفحات

 30:  مجلدة رقم

هذا البحث تم نشره ضمن الرسالة 
:  العلمٌة

دراسات علً بعض العناصر الغذائٌة فى األراضً المصرٌة 

 

تقنٌة خلط أنواع مختلفة من المصلحات العضوٌة كوسٌلة إلصالح :  عنوان المقالة باللغة العربٌة
أرض رملٌة حدٌثة االستزراع  

 Mixing technique of different soil amendments: عنوان المقالة باللغة االنجلٌزٌة
as a way to improve a newly cultivated sandy 
soil  

  3: الترتٌب بٌن المشاركٌن  4:  عدد المشاركٌن فى البحث

مجلة عملٌة محلٌة  : جهة النشر 

المجلة المصرٌة لعلوم األراضً  :  اسم جهة النشر

 2002مارس :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  لغة البحث

  496إلً  479من :  الصفحات

 42:  مجلدة رقم

هذا البحث تم نشره ضمن الرسالة 
:  العلمٌة

زٌادة إنتاجٌة األراضً المستصلحة حدٌثا بزٌادة االستفادة من 
المخلفات الزراعٌة  

 

تقٌٌم مٌاه الري والصرف المغذٌة لترعة السالم  :  عنوان المقالة باللغة العربٌة

 Evaluation the quality of irrigation and: عنوان المقالة باللغة االنجلٌزٌة
drainage waters contribution to El-Salam 
canal  

  3: الترتٌب بٌن المشاركٌن  3:  عدد المشاركٌن فى البحث

مجلة علمٌة محلٌة : جهة النشر 

المجلة المصرٌة للعلوم التطبٌقٌة  :  اسم جهة النشر

 2000ماٌو :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  بحثلغة ال

 345إلً  325من :  الصفحات

 15:  مجلدة رقم

 

حدٌثة االستصالح إنتاج القمح وتركٌبة الكٌماوي فى األراضً :  عنوان المقالة باللغة العربٌة
تحت تأثٌر االضافات العالٌة جدا من النتروجٌن فى صور مختلفة  

 Wheat yield and chemical composition in a: عنوان المقالة باللغة االنجلٌزٌة
newly cultivated sandy soil as affected by 
heavy N application from different sources  

 1: الترتٌب بٌن المشاركٌن  1:  عدد المشاركٌن فى البحث
مجلة علمٌة محلٌة : جهة النشر 

بٌقٌة  المجلة المصرٌة للعلوم التط:  اسم جهة النشر
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 2000ماٌو :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  لغة البحث

  324إلً  301من :  الصفحات

 15:  مجلدة رقم

 

تقٌٌم التلوث والنوعٌة فى مٌاه مجموعة مصارٌف بحر البقر :  عنوان المقالة باللغة العربٌة
بخصوص الملوحة والصودٌة والعناصر الثقٌلة وإمكانٌة إعادة 

االستخدام للري  

-Assessing pollution and quality of Bahr El: عنوان المقالة باللغة االنجلٌزٌة
Bakar drain system water for salinity, sodicity 
and heavy metals and possibility of reuse for 
irrigation  

  1: الترتٌب بٌن المشاركٌن  1:  عدد المشاركٌن فى البحث

مجلة علمٌة محلٌة : جهة النشر 

المجلة المصرٌة للعلوم التطبٌقٌة  :  اسم جهة النشر

 2000فبراٌر :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  لغة البحث

  328إلً  301من :  الصفحات

 15:  مجلدة رقم

 

تأثٌر مصادر ومعدالت مختلفة من األسمدة النٌتروجٌنٌة تحت :  عنوان المقالة باللغة العربٌة
مستوٌات مختلفة من التسمٌد البوتاسً علً محصول القمح فى 

تربة مستزرعة حدٌثا  

 Effect of different sources and rates of: عنوان المقالة باللغة االنجلٌزٌة
nitrogen fertilizers under different levels of 
potassium fertilization on wheat crop in newly 
cultivated soil  

 3: الترتٌب بٌن المشاركٌن  3:  عدد المشاركٌن فى البحث
مجلة علمٌة محلٌة : جهة النشر 

ة الزقازٌق للبحوث الزراعٌة  مجل:  اسم جهة النشر

 1999نوفمبر :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  لغة البحث

  1853إلً  1837من :  الصفحات

 26:  مجلدة رقم

 

زٌادة كفاءة األسمدة النتروجٌنٌة فى األراضً الرملٌة المستصلحة :  عنوان المقالة باللغة العربٌة
حدٌثا  

 Increasing the efficiency of nitrogen fertilizers: االنجلٌزٌةعنوان المقالة باللغة 
in newly reclaimed sandy soil  

  2: الترتٌب بٌن المشاركٌن  3:  عدد المشاركٌن فى البحث

مجلة علمٌة محلٌة : جهة النشر 

مجلة الزقازٌق للبحوث الزراعٌة  :  اسم جهة النشر

 1999ماٌو :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  لغة البحث
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 906إلً 895من :  الصفحات

 26:  مجلدة رقم

 

مقارنة كفاءة السوبر فوسفات العادي والثالثً تحت مستوٌات :  عنوان المقالة باللغة العربٌة
مختلفة من النٌتروجٌن علً الشعٌر فى تربة رملٌة مستصلحة 

حدٌثا  

 Comparative efficiency of ordinary and triple: عنوان المقالة باللغة االنجلٌزٌة
superphosphate and various rates of Nitrogen 
on barley in a newly reclaimed sand soil  

  2: الترتٌب بٌن المشاركٌن  3:  عدد المشاركٌن فى البحث

مجلة علمٌة محلٌة : جهة النشر 

مجلة الزقازٌق للبحوث الزراعٌة  :  اسم جهة النشر

 1997نوفمبر :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  لغة البحث

  1167إلً  1151من :  الصفحات

 24:  مجلدة رقم

 

تأثٌر مصادر وطرق إضافة الفوسفور علً نبات الفول البلدي :  عنوان المقالة باللغة العربٌة
مختلفة من البوتاسٌوم فى تربة رملٌة  تحت تأثٌر مستوٌات 

 Effect of source and methods of phosphorus: عنوان المقالة باللغة االنجلٌزٌة
application N broad bean plant under different 
levels of potassium in sandy soil  

  1: الترتٌب بٌن المشاركٌن  3:  عدد المشاركٌن فى البحث

مجلة علمٌة محلٌة : النشر جهة 

المجلة المصرٌة للعلوم التطبٌقٌة  :  اسم جهة النشر

  1997أكتوبر :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  لغة البحث

  321إلً  304من :  الصفحات

 12:  مجلدة رقم

 

استجابة نبات الحلبة النامً فى أرض رملٌة لتسمٌد النٌتروجٌنً :  عنوان المقالة باللغة العربٌة
ومعدالت مختلفة من الحدٌد والمولبدنٌوم  

 Response of fenugreek grown on a sandy soil: عنوان المقالة باللغة االنجلٌزٌة
to N-fertilizers under different iron and 
molybdenum rates  

  3: الترتٌب بٌن المشاركٌن  3:  بحثعدد المشاركٌن فى ال

مجلة علمٌة محلٌة : جهة النشر 

المجلة المصرٌة للعلوم التطبٌقٌة  :  اسم جهة النشر

  1995ابرٌل :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  لغة البحث

  165إلً  153من :  الصفحات

 10:  مجلدة رقم

تأثٌر اضافة الطفلة وبعض المخلفات العضوٌة علً محصول :  عنوان المقالة باللغة العربٌة
المادة الجافة والتركٌب الكٌماوي لنبات الفول البلدي  



 13 

 Influence of tafla and some organic materials: عنوان المقالة باللغة االنجلٌزٌة
on dry weight and chemical composition of 
broad bean (Vicia Faba)  

  3: الترتٌب بٌن المشاركٌن  3:  عدد المشاركٌن فى البحث

مجلة علمٌة محلٌة : جهة النشر 

المجلة المصرٌة للعلوم التطبٌقٌة  :  اسم جهة النشر

  1995ابرٌل :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  لغة البحث

  151إلً  141من :  الصفحات

 10:  مجلدة رقم

 

استخدام الحاسب العلمً فى دراسة وتحلٌل التجارب العملٌة :  عنوان المقالة باللغة العربٌة
تأثٌر إضافة كل من الطفلة والمادة العضوٌة علً نمو  –الزراعٌة 

نبات الشعٌر فى األراضً الرملٌة  

 Difactorial computer model for agricultural: عنوان المقالة باللغة االنجلٌزٌة
experimental analysis  effect of tafla and 
organic manure application on barley plant 
cultivation in sandy soils  

  4: الترتٌب بٌن المشاركٌن  4:  عدد المشاركٌن فى البحث

مجلة علمٌة محلٌة : جهة النشر 

مجلة الزقازٌق للبحوث الزراعٌة  :  اسم جهة النشر

  1995فبراٌر :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  لغة البحث

  567إلً  553من :  الصفحات

 22:  مجلدة رقم

 

استخدام مودٌل الحاسب العلمً ذو األربعة عوامل فى إصالح :  عنوان المقالة باللغة العربٌة
االراضً الرملٌة لتحدٌد انسب التوافٌق من محسنات التربة 

الطبٌعٌة  

 Tetra-factorial computer model for: المقالة باللغة االنجلٌزٌةعنوان 
evaluating the optimal reclamation 
treatment of some natural soil conditioners 
to sandy soil  

  2: الترتٌب بٌن المشاركٌن  4:  عدد المشاركٌن فى البحث

مجلة علمٌة محلٌة : جهة النشر 

مجلة الزقازٌق للبحوث الزراعٌة  :  اسم جهة النشر

  1995ٌناٌر :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  لغة البحث

  207إلً  189من :  الصفحات

 22:  مجلدة رقم

 

سلوك بعض المخلفات العضوٌة تحت مصادر ومعدالت مختلفة :  عنوان المقالة باللغة العربٌة
من النٌتروجٌن المعدنً وعالقتهم بالزنك المٌسر فى األراضً 

الرملٌة  
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 Behavior of some organic residues under: عنوان المقالة باللغة االنجلٌزٌة
different sources an rates of mineral nitrogen 
in relation to available Zink in sandy soil  

 4: الترتٌب بٌن المشاركٌن  4:  عدد المشاركٌن فى البحث
مجلة علمٌة محلٌة : جهة النشر 

المجلة المصرٌة للعلوم التطبٌقٌة  :  اسم جهة النشر

  1994أكتوبر :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  لغة البحث

 222إلً  199من :  الصفحات

 10:  مجلدة رقم

 

استجابة المحصول ومساهماته لصنفٌن من الفول البلدي للتسمٌد :  عنوان المقالة باللغة العربٌة
البوتاسً والفوسفاتً تحت ظروف االراضً الرملٌة حدٌثة 

االستزراع 

 Yield and yield attributes response of two faba: عنوان المقالة باللغة االنجلٌزٌة
bean Vicia Faba 1.) cultivars to potassium and 
phosphorus) fertilization under newly 
cultivated sandy soil conditions  

  2: الترتٌب بٌن المشاركٌن  2:  عدد المشاركٌن فى البحث

مجلة علمٌة محلٌة : جهة النشر 

مجلة الزقازٌق للبحوث الزراعٌة  :  اسم جهة النشر

 1994سبتمبر :  تارٌخ النشر

االنجلٌزٌة  :  لغة البحث
  1426إلً  1411من :  الصفحات
 21:  مجلدة رقم

 
تٌسر حدٌد ومنجنٌز وزنك ونحاس التربة فى صور ذائبة تحت :  عنوان المقالة باللغة العربٌة

تأثٌر االتزان بٌن التربة ومٌاه مالحة محتوٌة علً توافقات مختلفة 
من كاتٌونات الكالسٌوم والمغنسٌوم والصودٌوم  

 Release of soil Fe, Mn, Zn and Cu in soluble: عنوان المقالة باللغة االنجلٌزٌة
forms as affected by equilibrium between soil 
and saline solutions having different 
combinations of Ca, Mg, and Na  

 4: الترتٌب بٌن المشاركٌن  4:  عدد المشاركٌن فى البحث
مٌة محلٌة  لمجلة ع: جهة النشر 

المجلة المصرٌة للعلوم التطبٌقٌة  :  اسم جهة النشر
  1993سبتمبر :  تارٌخ النشر
االنجلٌزٌة  :  لغة البحث
  458إلً  446من :  الصفحات
 8:  مجلدة رقم

 
دراسة مقارنة بٌن األثر المتبقً للتسمٌد العضوي فى موسمً :  عنوان المقالة باللغة العربٌة

إضافة علً إنتاجٌة أراضً مرٌوط الجٌرٌة الساحل الشمالً 
مصر   –الغربً 

 Comparative study between residual effect of: باللغة االنجلٌزٌةعنوان المقالة 
organic manuring on two successive seasons 
on basis of the productivity of Maryut 
calcareous soils, Northwestern coast of Egypt  
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 4: الترتٌب بٌن المشاركٌن  4:  عدد المشاركٌن فى البحث
مٌة محلٌة  لمجلة ع: النشر جهة 

مجلة الزقازٌق للبحوث الزراعٌة  :  اسم جهة النشر
 2014ٌناٌر :  تارٌخ النشر
االنجلٌزٌة  :  لغة البحث
  63إلً  51من :  الصفحات
 1:  مجلدة رقم

 
المؤلفات العلمية   -5

كٌمٌاء األراضً  :  عنوان المؤلف باللغة العربٌة
  Soil chemistry    : االنجلٌزٌةعنوان المؤلف باللغة 

 5:  عدد المشاركٌن فى المؤلف
حً الزهور   –الزقازٌق  –المركز الدولً للنشر والتوزٌع : اسم جهة النشر 

 2000ماٌو :  تارٌخ النشر
 452:  عدد الصفحات

العربٌة  :  لغة المؤلف
حصر وتصنٌف أراضً  : عنوان المؤلف باللغة العربٌة 

  Soil survey:  عنوان المؤلف باللغة االنجلٌزٌة
 2:  عدد المشاركٌن فى المؤلف

جامعة الزقازٌق   –كلٌة الزراعة :  اسم جهة النشر
 2013:  تارٌخ النشر 

 400:  عدد الصفحات 
 
 :م ــالتحكي -6

 –انتظامٌة توزٌع مٌاه الري كمؤشر لإلدارة المائٌة بمنطقة وادي الحٌاة :  الرسالة/ عنوان البحث 
جنوب غرب لٌبٌا  

وم التطبٌقٌة  لالمجلة المصرٌة للع:  اسم جهة النشر

بالشرقٌة   –وم التطبٌقٌة لالمجلة المصرٌة للع:  مكان النشر

االنجلٌزٌة  :  الرسالة/ لغة البحث

 2014:  تارٌخ التحكٌم

أراضً  :  التخصص العام

التربة والمٌاه  :  التخصص الدقٌق

 

تقٌٌم طرق الحراثة الحافظة تحت نظام الزراعة الحافظة بالساحل الشمالً :  الرسالة/ عنوان البحث
مصر   –الغربً 

وم التطبٌقٌة  لالمجلة المصرٌة للع:  اسم جهة النشر

بالشرقٌة   –وم التطبٌقٌة لالمجلة المصرٌة للع:  مكان النشر

االنجلٌزٌة  :  الرسالة/ لغة البحث

 2014:  تارٌخ التحكٌم

أراضً  :  التخصص العام

صٌانة األراضً  :  التخصص الدقٌق

 

تأثٌر إضافة كمٌاء بعض األسمدة الكٌماوٌة علً الجهد الرطوبً وخصوبة :  الرسالة/ عنوان البحث
التربة  

جامعة المنصورة   –كلٌة الزراعة  –قسم األراضً :  اسم جهة النشر

جامعة المنصورة   –كلٌة الزراعة :  مكان النشر
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االنجلٌزٌة  :  الرسالة/ لغة البحث

 2008أبرٌل :  تارٌخ التحكٌم

األراضً  :  التخصص العام

بٌدولوجً أراضً  :  التخصص الدقٌق

 

البوتاسٌة البطاطس فى األراضً الرملٌة المستزرعة حدٌثا كفاءة األسمدة :  الرسالة/ عنوان البحث

جامعة الزقازٌق   –كلٌة الزراعة  –قسم األراضً :  اسم جهة النشر

جامعة الزقازٌق   –كلٌة الزراعة :  مكان النشر

االنجلٌزٌة  :  الرسالة/ لغة البحث

  2006مارس :  تارٌخ التحكٌم

األراضً  :  التخصص العام

بٌدولوجً أراضً  :  التخصص الدقٌق

 

مصر   –منطقة البحر األحمر  –أصل وتقسٌم وتقٌٌم أراضً وادي الحواشٌة :  الرسالة/ عنوان البحث

جامعة الزقازٌق   –كلٌة الزراعة  –قسم األراضً :  اسم جهة النشر

جامعة الزقازٌق   –كلٌة الزراعة :  مكان النشر

االنجلٌزٌة  :  الرسالة/ لغة البحث

 2005اكتوبر :  تارٌخ التحكٌم

األراضً  :  التخصص العام

بٌدولوجً أراضً  :  التخصص الدقٌق

 

تطبٌق نظم المعلومات الجغرافٌة فى تقٌٌم بعض أراضً محافظة الوادي :  الرسالة/ عنوان البحث
الجدٌد  

جامعة الزقازٌق   –كلٌة الزراعة  –قسم األراضً :  اسم جهة النشر

جامعة الزقازٌق   –كلٌة الزراعة :  مكان النشر

االنجلٌزٌة  :  الرسالة/ لغة البحث

  2004ماٌو :  تارٌخ التحكٌم

األراضً  :  التخصص العام

بٌدولوجً أراضً  :  التخصص الدقٌق

 

دراسات عن حصر وتقسٌم االراضً بمنطقة شرق االسماعٌلٌة فى شمال :  الرسالة/ عنوان البحث
سٌناء باستخدام التقنٌات الحدٌثة  

جامعة الزقازٌق   –كلٌة الزراعة  –قسم األراضً :  اسم جهة النشر

جامعة الزقازٌق   –كلٌة الزراعة :  مكان النشر

االنجلٌزٌة  :  الرسالة/ لغة البحث

  2004ماٌو :  تارٌخ التحكٌم

األراضً  :  التخصص العام

بٌدولوجً أراضً  :  التخصص الدقٌق

 

دراسات عن حصر وتقسٌم األراضً بمنطقة شرق االسماعٌلٌة فى شمال :  الرسالة/ عنوان البحث
سٌناء باستخدام التقنٌات الحدٌثة  

جامعة الزقازٌق   –كلٌة الزراعة  –قسم األراضً :  اسم جهة النشر

جامعة الزقازٌق   –كلٌة الزراعة :  مكان النشر
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االنجلٌزٌة  :  الرسالة/ لغة البحث

 1999فبراٌر :  تارٌخ التحكٌم

األراضً  :  التخصص العام

بٌدولوجً أراضً  :  التخصص الدقٌق

 
:  ز ــالجــوائ -7

مالٌة  :  اسم الجائزة 

  2002ٌونٌو :  تارٌخ الحصول علٌها

محافظة الشرقٌة   –مركز الدراسات الوطنٌة :  الجهة المانحة

التقدم بورقة هدفها كٌفٌة التخلص من المخلفات الزراعٌة بمحافظة :  سبب الحصول علٌها
الشرقٌة 

 
: المشروعــات  -8

منطقة الساحلٌة ببورسعٌد  لوضع خطة تنمٌة متكاملة ل:  اسم المشروع

(  ممثال فى منطقة بورسعٌد)الجانب المصري :  الجهة المستفٌدة

 2008إلً دٌسمبر  2006من ٌناٌر :  المدة

االتحاد األوروبً  :  جهة التموٌل

 600(:  باأللف جنٌه)مقدار التموٌل 

أحد اعضاء الفرٌق البحثً بالمشروع :  دور المتقدم

ٌتلخص دوري فى عمل قطاعات أرضٌة وتوصٌفها مورفولوجٌا :  تفاصٌل الدور ومهام المتقدم
التمام باقً التحلٌالت كذلك المساهمة الفعالة فى لندوات وتجهٌزها 

واللقاءات العلمٌة الخاصة بالمشروع تحدٌد وتقٌٌم االبعاد البٌئٌة بمنطقة 
. عمل المشروع اعداد خطة تنمٌة متكاملة للمنطقة الساحلٌة ببورسعٌد

.  نفٌذها بمشاركة األطراف المعنٌةوضع أسس ت

إعداد قاعدة معرفة بٌئٌة تحلٌل المشاكل، الفجوات، المحددات، تنفٌذ :  نبذة عن المشروع
أعمال ارشادٌة لنظم إدارة الموارد وتقٌٌم الجدوي االقتصادٌة 

واالجتماعٌة أعداد خطة إدارة تنمٌة ساحلٌة متكاملة قابلة للتكرار 
المعنٌة تتضمن أسس ومواصفات ومؤشرات  بمشاركة كافة الجهات

.  التنفٌذ

صالح أحمد طاحون  / األستاذ الدكتور:  المرجع 

 

خدمة التربة والمٌاه فى اراضً شرق الدلتا مع االهتمام بالصرف :  اسم المشروع
المغطً واالستعمال األمثل لمٌاه المصارف  

معهد الكفاٌة اإلنتاجٌة   –جامعة الزقازٌق  –جمهورٌة مصر العربٌة :  الجهة المستفٌدة

 2000إلً ٌونٌو   1996من ٌولٌو :  المدة

الجانب الفرنسً  :  جهة التموٌل

 350(:  باأللف جنٌه)مقدار التموٌل 

أحد اعضاء الفرٌق البحثً المشارك فى العمل الحقلً والمعملً  :  دور المتقدم

أعداد وتجهٌز قطاعات التربة لمنطقة الدراسة أعداد وتجهٌز عٌنات :  تفاصٌل الدور ومهام المتقدم
التربة للتحلٌل إجراء التحالٌل المعملٌة للتربة أعداد وتجهٌز عٌنات مٌاه 
الري والصرف تحلٌل مٌاه الري والصرف المشاركة فى كتابة التقرٌر 

النهائً للمشروع  

المشروع ٌخدم التربة والمٌاه فى منطقة شرق الدلتا بهدف رفع كفائتها :  نبذة عن المشروع
وزٌادة إنتاجٌتها  
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خالد جودة سلٌمان  ./ د.أ:  المرجع

 
رفع كفاءة األسمدة من أجل تعظٌم المحصول وتقلٌل التلوث خاصة فى :  اسم المشروع

المناطق حدٌثة االستصالح  
(  ممثال فى كلٌة الزراعة بالزقازٌق)الجانب المصري :  الجهة المستفٌدة

 1995إلً ٌونٌو   1994من ٌولٌو :  المدة
الجانب الفرنسً  :  جهة التموٌل

 40(:  باأللف جنٌه)مقدار التموٌل 
أحد اعضاء الفرٌق البحثً للمشروع  :  دور المتقدم

قمت بإجراء تجارب بحثٌة بأحد مناطق الدراسة بمعامالت سمادٌة :  تفاصٌل الدور ومهام المتقدم
مزرعة –مختلفة المصدر والمستوٌات وقد تم تنفٌذ التجارب بالخطارة 

كلٌة الزراعة بالزقازٌق ، وتم الحصاد واتمام كافة الدراسات الحقلٌة 
.  والمعملٌة وتم أعداد تقرٌر وبحوث عن هذه التجارب الحقلٌة

مشروع زٌادة كفاءة األسمدة من أجل تعظٌم المحصول وتقلٌل التلوث :  وعنبذة عن المشر
خاصة بمنطقة الخطارة ذات القوام الرملً حٌث ٌسهل غسل األسمدة 

وانتقالها إلً المٌاه الجوفٌة مسببة التلوث بالنترات، المشروع تحت رقم 
E/ZA/C2/1  أحد مشارٌع المشروع القومً لألبحاث الزراعٌة

NARP (لس االقلٌمً لمنطقة شرق الدلتا وسٌناءالمج  .)
أحمد عفت الشربٌنً  ./ د.أ:  المرجع

  
: األنشطة الفنية  -9

االسكندرٌة   –رائد للطالب فى المعسكرات فى معهد القادة بحلوان :  اسم النشاط
جامعة الزقازٌق   –كلٌة الزراعة :  الجهة المستفٌدة

 2006ٌولٌو إلً  2001من ٌولٌو :  المدة
اإلسكندرٌة   –رائد للطالب فى المعسكرات فى معهد القادة بحلوان :  دور المتقدم

اإلسكندرٌة  –رائد للطالب فى المعسكرات فى معهد القادة بحلوان : تفاصٌل الدور ومهام المتقدم
اإلسكندرٌة  –رائد للطالب فى المعسكرات فى معهد القادة بحلوان :  نبذة عن النشاط

خالد جودة سلٌمان  ./ د.أ:  المرجع
 

المشاركة فى اللقاءات العلمٌة من ندوات وورش عمل ومؤتمرات  :  اسم النشاط
جامعة الزقازٌق   –كلٌة الزراعة :  الجهة المستفٌدة

  2008إلً ٌونٌو  1990من أغسطس :  المدة
المشاركة فى اللقاءات العلمٌة من ندوات وورش عمل ومؤتمرات  :  دور المتقدم

المشاركة فى اللقاءات العلمٌة من ندوات وورش عمل ومؤتمرات : تفاصٌل الدور ومهام المتقدم
المشاركة فى اللقاءات العلمٌة من ندوات وورش عمل ومؤتمرات :  نبذة عن النشاط

خالد جودة سلٌمان  ./ د.أ:  المرجع
 

نشاطات طالبٌة ممثلة فى التعاون الطالبً لحل مشاكلهم العلمٌة :  اسم النشاط
واالجتماعٌة  

جامعة الزقازٌق   –كلٌة الزراعة :  الجهة المستفٌدة
 2008إلً ٌونٌو  1990من أغسطس :  المدة

نشاطات طالبٌة ممثلة فى التعاون الطالبً لحل مشاكلهم العلمٌة :  دور المتقدم
واالجتماعٌة  

نشاطات طالبٌة ممثلة فى التعاون الطالبً لحل مشاكلهم العلمٌة : تفاصٌل الدور ومهام المتقدم
واالجتماعٌة 

نشاطات طالبٌة ممثلة فى التعاون الطالبً لحل مشاكلهم العلمٌة :  نبذة عن النشاط
اعٌة واالجتم
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  :معلومات أخري -10

 
المشاركة بفاعلٌة تامة فى القوافل االرشادٌة التً تجوب مراكز محافظة الشرقٌة وذلك خالل الخمسة  -1

.  وحتً اآلن 1998عشر سنة األخٌرة منذ عام 
 . القٌام بتحكٌم العدٌد من البحوث العلمٌة لدي المجالت المختلفة -2
تقٌٌم اآلثار المترتبة علً استخدام المٌاه قلٌلة الجودة ألغراض الري علً التربة والمحاصٌل  -3

 . المنزرعة
 : تحكٌم البحوث إقلٌمٌا منها العراقٌة بعنوان -4
مجلة العلوم الزراعٌة . "التوزٌع الحجمً للتجمعات ومسامات تربة ذات محتوي جبسً مختلف -

"  2013العراقٌة 
مجلة "تاثٌر محتوي الجبس فى منحنً الوصف الرطوبً واالٌصالٌة المائٌة غٌر المشبعة فى التربة  -

 ". البحوث الزراعٌة العراقٌة
 الجودة واالعتماد بالكلٌةالحصول علً دورات وكذلك المساهمة الفعالة فى  -5
 المعاٌٌر االكادٌمٌة البحث العلمً واألنشطة البحثٌة األخري  .

  القٌادة والحوكمة المصداقٌة واالخالقٌات 
  البرامج التعلٌمٌة اعضاء هٌئة التدرٌس 
  التقوٌم المؤسسً وإدارة نظم الجودة التقوٌم المستمر للفاعلٌة التعلٌمٌة 
  المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة الهٌكل التنظمً المشاركة 
  ًالدراسات العلٌا التخطٌط االستراتٌج 
 التعلٌم والتعلم والتسهٌالت المادٌة الطالب والخرٌجون  .
 المساهمة فى خدمة المجتمع بصفة عامة وخدمة مجتمع الكلٌة بصفة خاصة  -6
هر التوسع العمرانً علً حساب األراضً الزراعٌة إحدي مظا"حضور ورشة عمل تحت عنوان  -7

 . م بمركز النٌل لإلعالم بالزقازٌق9/4/2014بتارٌخ " والحل.... التصحر بٌن المشكلة
المشاركة والمساهمة فى ورش عمل عن معاٌٌر الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد وذلك  -8

 . م11/11/2013وحتً  21/10/2013فى الفترة من 

خالد جودة سلٌمان  ./ د.أ:  المرجع
 

إلقاء المحاضرات العلمٌة  :  اسم النشاط
جامعة الزقازٌق   –كلٌة الزراعة :  الجهة المستفٌدة

 2008إلً ماٌو  1990من ٌناٌر :  المدة
نشاطات علمٌة ممثلة فى إلقاء المحاضرات الخاصة بالتخصص  :  دور المتقدم

نشاطات علمٌة ممثلة فى إلقاء المحاضرات الخاصة بالتخصص : المتقدمتفاصٌل الدور ومهام 
نشاطات علمٌة ممثلة فى إلقاء المحاضرات الخاصة بالتخصص :  نبذة عن النشاط

خالد جودة سلٌمان  ./ د.أ:  المرجع
 

تنفٌذ خطة القوافل االرشادٌة والدوارات التدرٌبٌة المشتركة بٌن مدٌرٌة :  اسم النشاط
الزراعة بالشرقٌة وكلٌة الزراعة  

مدٌرٌة الزراعة بالشرقٌة  :  الجهة المستفٌدة
 2013/2014خالل عام :  المدة

تجمٌل وتهذٌب المسطحات الخضراء واألشجار بمنطقة تجنٌد وتعبئة :  اسم النشاط
الزقازٌق  

منطقة تجنٌد وتعبئة الزقازٌق  : الجهة المستفٌدة 
 2014:  السنة 
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ل التً تواجه صغار المربٌن وأثرها فى صناعة المشاك"حضور الدورة العلمٌة السابعة بعنوان  -9
 8والتً نظمتها كلٌة التكنولوجٌا والتنمٌة والجمعٌة المصرٌة لعلوم األرانب المنعقدة ٌوم " األرانب
 بجامعة الزقازٌق  2014ابرٌل 

وتم توجٌه خطاب شكر  التنسٌق والتعاون مع وزارة الزراعة واستصالح األراضً -10
  .م من وزارة الزراعة واستصالح األراضً رئٌس قطاع الهٌئات وشئون مكتب الوزٌر2/9/2014

 
:  المقررات التي أقوم بتدريسها لمرحلة البكالوريس -11

 
 منرالوجً أراضً  -2حصر وتصنٌف أراضً     -1
 طبٌعة وارصاد جوٌة  -4جٌولوجٌا ومٌاه جوفٌة    -3
 تكنولوجٌا صٌانة وتحسٌن أراضً -6   تكنولوجٌا حفظ وخدمة األراضً -5
أرصاد جوٌة واستشعار عن بعد  -8أساسٌات أراضً     -7

 
(:  دكتوراه –ماجستير )المقررات التي أقوم بتدريسها للدراسات العليا  -12

 
 كٌمٌاء المادة العضوٌة  -2              جغرافٌا األراضً   -1
 جٌولوجٌا المٌاه -4خدمة أراضً      -3
 تحلٌل مٌاه -6أرصاد جوٌة      -5
 مورفولوجٌا أراضً -8كٌمٌاء غروٌات      -7
حصر وتصنٌف أراضً متقدم  -10        مٌكروموفولوجٌا أراضً    -9

تكوٌن أراضً   -12االستشعار عن بعد     -11
صٌانة أراضً   -14        خرائط أرضٌة      -13
جٌوكٌمٌاء األراضً   -16                  تحسٌن أراضً   -15
جٌولوجٌا األراضً والمٌاه الجوفٌة   -18        تكنولوجٌا تثبٌت التربة     -17
تكنولوجٌا صٌانة وخدمة األراضً الصحراوٌة   -19
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