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  :اوالً الحالة العلمية

 
كلية الزراعة بالشاطبى  )1987يونيو (  مياهالى وراضاأل - العلوم الزراعية  بكالوريوس -

 .اإلسكندريةجامعة 
 

كلية الزراعة  -) 1994" (راضىياء االفيز" االراضى والمياه  -لزراعية العلوم ا ماجستير -
  :نوان، بع جامعة االسكندرية  - بالشاطبى

" A COMPARISON BETWEEN MEASURED SOIL HYDRAULIC CONDUCTIVITY 
AND SOIL CHARACTERISTIC CURVES AND VALUES PREDICTED BY 

DIFFERENT EQUATIONS AND MODELS  "  
 

كلية الزراعة  -) 2001" (فيزياء االراضى" االراضى والمياه  - العلوم الزراعية  دكتوراه -
 : ، بعنوان جامعة االسكندرية  - بالشاطبى

  
"Groundwater Pollution Control By Improving Irrigation Water 

And Fertilization Management" 
  
  

 



  :ثانياً الحالة الوظيفية
  

مـن   اعتبـارا  -بالقـاهرة   األمريكيـة جامعـة  ال –مساعد باحث بمركز تنمية الصحراء  -
 .18/12/1994، وحتى 01/03/1989

  
اعتبـارا مـن     مركز البحوث الزراعيـة  – االراضى والمياه والبيئة معهدمساعد ب حثبا -

 .10/05/1998وحتى  1994/ 18/12
 

 –كلية الزراعـة بـدمنهور    -قسم الموارد الطبيعية والهندسة الزراعية  –مدرس مساعد  -
 .م26/10/2001وحتى  11/05/1998جامعة اإلسكندرية اعتبارا من 

 
جامعـة   –كلية الزراعـة بـدمنهور    -الطبيعية والهندسة الزراعية  المواردمدرس بقسم  -

 . 10/2007/   وحتى 27/10/2001من  اراــاعتب -اإلسكندرية
 

جامعـة   –كلية الزراعة بدمنهور  -بقسم الموارد الطبيعية والهندسة الزراعية أستاذ مساعد  -
 .اآلنوحتى  17/10/2007من  اراــاعتب -اإلسكندرية

  
  

  :جوائز العلميةال: ثالثاً
  

  .2008حاصل على جائزة جامعة اإلسكندرية للتشجيع العلمى لعام 
  
  



   :النشاط العلمي
  

  :األعمال اإلنشائية:  أوالً 
 .االراضى والمياه والنبات بالجامعة االمريكية بالقاهرة شارك في تأسيس وتجهيز معامل -1

 . اإلسكندرية فرع دمنهور شارك في إنشاء مركز التعلم واإلدارة االليكترونية بجامعة -2

  .بدمنهور والبستان بالكلية قسم الوتجهيز معامل شارك في إنشاء  -3

 .والبستان كلية بدمنهورلل معامل الحاسب اآللىتجهيز وإنشاء شارك في  -4

 الفاكهة بمزرعـة الكليـة بالبسـتان    ألرضبالتنقيط تنفيذ شبكة رى اشراف على تصميم و -5

 .لمساحة أربعة أفدنة

 .صوب خضار بمزرعة الكلية بالبستان اف على تنفيذ شبكة رى لعدد ثالثاشرتصميم و -6

 .فدان 20لمساحة  تصميم شبكة الرى للمسطحات الخضراء بين مبانى الكلية بالبستان -7

  
  :االشتراك في المشروعات البحثية :ثانياً 

  
 جمهورية -رفع كفاءة الصرف بمطار النزهة باالسكندرية عضو الفريق البحثى لمشروع  -1

 .)وحتى اآلن 2004ابريل ( مصر العربية

معالجة االراضى الملوثة بالعناصر الثقيلة باستخدام "عضو الفريق البحثى لمشروع  -2

 .)وحتى اآلن 4/5/2003" (تكنولوجيا منخفضة التكاليف فى منطقة المحلة الكبرى

 –نهور نظام توكيد جودة داخلى فى كلية الزراعة بدم تأسيس عضو الفريق البحثى لمشروع -3
 ).وحتى اآلن 2006أغسطس (جامعة االسكندرية 

 )2010وحتى يناير  2009اكتوبر (نائب مدير مشروع نظم المعلومات اإلدارية لفرع دمنهور  -4

 )وحتى االن 2010يناير  18(مدير مشروع نظم المعلومات اإلدارية لفرع دمنهور  -5

  
  :الكليةالعلمية بجان للعضوية ا : ثالثاً
 .لجنة البيئة -       .يم والطالبشئون التعللجنة  -

 .لجنة المختبرات -      .لجنة إدارة المزرعة البحثية -

 .سيندرمجلس الكلية عن الم -          . مجلس القسم -



  :ة المجتمعتنميخدمة البيئة و: رابعاً
 )وحتى اآلن 2003من يوليو (الجامعة االمريكية بالقاهرة  –مركز تنمية الصحراء  مستشار -1

الفنية والزيارات الميدانية من خالل وحدة تسويق الخدمات الزراعية  االستشاراتن القيام بالعديد م -2
 .جامعة االسكندرية –بكلية الزراعة بدمنهور 

 –بكلية الزراعة بدمنهور ة زراعيلنشاط الحاسب اآللى بوحدة تسويق الخدمات الالمشرف التنفيذى  -3
 .)2008وحتى  18/10/2006من ( جامعة االسكندرية

 األمريكيةمحاضرات فى مشروع تدريب الخريجين بمركز تنمية الصحراء بالجامعة  إلقاء -4
 .ووزارة الزراعة بالقاهرة

االسكندرية التابع لوزارة الزراعة  -القاء محاضرة بالمركز الدولى الزراعى بالعامرية   -5
 ".التسميد خالل الرى تحت ظروف االراضى المتاثرة باالمالح" بعنوان 

زيادة انتاجية االراضى الرملية تحت " مشروع التنمية الريفية بالبحيرة بعنوان القاء محاضرة ب -6
 "استخدام نظم الرى الحديثة

 ).2005 فبراير(تطوير التعليم  ضمن فعاليات مشروع" الخريج وسوق العمل"إلقاء محاضرة  - 7

مؤتمرات بإدارة فرع بقاعة ال 28/2/2009 تنظيم ورشة عمل للتعريف بمركز التعلم واإلدارة االليكترونية - 8
 .الجامعة بدمنهور

بمجمع الزراعة والطب  19/4/2009 تنظيم ورشة عمل للتعريف بمركز التعلم واإلدارة االليكترونية - 9
 .البيطرى بالبستان فرع الجامعة بدمنهور

 .23/11/2009" فلسفته واليات تطبيقه –نظم المعلومات االدارية "اقامة ندوة   - 10

تنشيطه ومردوده على اعضاء هيئة  –البريد االليكترونى الجامعى "نهور والبستان اقامة ثالث ورش عمل بدم - 11
 .بالتعاون مع شركة ميكروسوفت" التدريس والطالب

12 -  
  

  
  :االشتراك فى تدريس المقررات الدراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا: خامساً

  :مرحلة البكالوريوس -1
  .الزراعية ةيبيئساسيات النظم الأ -      .ةالجوي واألرصادالفيزياء العامة  -
 .أساسيات الرى والصرف -        .أساسيات االراضى -

 .والنبات والسماد األرضتحليل  -        .فيزياء االراضى -

 .عالقات مائية -

  :مرحلة الدراسات العليا -2
 .فيزياء االراضى متقدم -  جودة مياه الرى وعالقتها باإلنتاج الزراعى -

 .الرى بالتنقيط متقدم -      .والنبات باألرضعالقة الماء  -

  .حاسب آلى -         الرى بالرش متقدم -
  



  :االشتراك في مؤلفات القسم  : ًاسادس
  :شارك في إعداد المؤلفات التالية الصادرة عن القسم 

  .الجوية واألرصادالطبيعة العامة  -      .الرى والصرف الزراعى أساسيات - 
 .اساسيات االراضى -
ضمن انشطة مركـز تنميـة الصـحراء    " حساب االحتياجات المائية للمحاصيل"كما شارك فى اعداد مذكرة  - 

 .بالجامعة االمريكية بالقاهرة

  
  :االشتراك في الجمعيات العلمية:  اًبعاس

   :عضو فى الجمعيات و المجالت العلمية التالية لفترات مختلفة
 .علوم االراضىعضو الجمعية المصرية ل -1

  .جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة الشاطبى  -اإلسكندرية للتبادل العلمى  لةعضو مج -2
 .جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة بدمنهور  – والبيئية الزراعيةالعلوم عضو مجلة  -3

  
  

  :االشتراك في الندوات والمؤتمرات العلمية: ً امناث
 :شارك في فعاليات الندوات والمؤتمرات العلمية التالية

 – 10/8/1996"بمركـز البحـوث الزراعيـة    " عالقـة االرض بالنبـات والميـاه   " تدريبية  دورة -1
20/8/1996."  

 – 5/10/1996"بمركز البحـوث الزراعيـة   " طرق زيادة انتاجية االراضى الملحية" دورة تدريبية  -2
16/10/1996."  

الزراعيـة   بمركـز البحـوث  " استصالح واستزراع االراضى الملحيـة والقلويـة   " دورة تدريبية  -3
"7/2/1998 – 12/2/1998." 

الجامعـة االمريكيـة    –" 14/12/1997 " "التنمية المتكاملة للموارد االرضية بجنوب مصر"مؤتمر  -4
  .بالقاهرة

كلية الزراعة  –" 2000نوفمبر " "التلوث البيئي وأثره علي التنمية في محافظة البحيرة"مؤتمر  -5
 .ندوق االجتماعي والتنميةللص اإلقليمىبدمنهور بالتعاون مع المكتب 

 .2000أكتوبر . "األراضى والزراعة المستدامة فى مطلع القرن الحادى والعشرين"مؤتمر  -6

الجامعـة االمريكيـة    -" 12/04/2001"تحسين لرابطة مستخدمى المياه فى مصـر  الوتقويم ال -7
 .بالقاهرة

 2002سـبتمبر   حماية البيئةالزراعي و اإلنتاجالعربية لزيادة  اإلستراتيجيةعن المؤتمر الثاني  -8
 .المنعقد بقاعة المؤتمرات بدمنهور بالتعاون مع مركز التعاون األوروبي العربي

 .2000أكتوبر ". نحو إستراتيجية لالراضى والمياه" مؤتمر  -9



‘ استراتيجية جودة التعليم والتقييم الذاتى للمؤسسـات التعليميـة  ‘حضر فعاليات ورشة العمل   -10
 22فـى  مان الجودة واالعتماد بجامعة االسكندرية بكلية التربية بدمنهور والتى نظمها مركز ض

 . 2004ديسمبر 

 .2004ديسمبر " االتجاهات الحديثة فى تكنولوجيا األراضى" مؤتمر  -11

المنعقدة بقاعـة المـؤتمرات بمجمـع مبـارك الثقـافى،      " التصحر والتنمية المستدامة " ندوة  -12
 .بمحافظة البحيرة ، الهيئة العامة للثقافة2005نوفمبر

المعهـد  ) 22/12/2005" (ترونـى كلتعلـيم االل االمهتمين بتكنولوجيا المعلومات "ورشة عمل  -13
 .جامعة االسكندرية –العالى للصحة العامة 

 25-24المنعقدة بقاعة المؤتمرات بمجمع مبارك الثقافى، " الملتقى الدولى االول للمياه"حضور  -14
  .2010مايو 

  :لبحثيةاالهتمامات ا: تاسعاً
 .تقليل ومنع التلوث باألسمدة الزراعية للمصادر المائية السطحية والجوفية  -1

 .معالجة المياه الملوثة بطرق ومواد منخفضة التكاليف -2

 .دراسة حركة المياه والملوثات فى التربة -3

  .تقدير االحتياجات المائية للمحاصيل وجدولة الرى -4
  

  :مؤهالت خاصة: عاشراً
لدراسة حركة المياه والملوثات فى  LEACHM , NLEAPحاكاة مثل العمل على نماذج الم -1

 .التربة

 .COSTAT, STATISTICAالعمل على برامج التحليل اإلحصائى مثل  -2

لدراسة التوزيع المكانى للخصائص  GSplus 9العمل على برنامج التحليل الجيوإحصائى مثل  -3
 .المائية واألرضية

 .البرمجة بلغة الفيجوال بيسك -4

 .ة فى إنشاء وتحديث موقع فرع الجامعة بدمنهور على شبكة االنترنتالمشارك -5

 .المشاركة فى إنشاء موقع الكلية على شبكة االنترنت -6



 :والدكتوراهشراف علي رسائل الماجستير اإل: حادى عشر
  

  :عنوان تحت" أجيزت"ل ماجستير ئعلي رسا شرافاإلفي  شارك - 
1. In vitro selection for salinity tolerance in wheat 

 
2. Study on some heavy metals in soil and water in Siwa Oasis - 

Egypt. 
 

3. Reduce of nitrate leaching using localized compaction and irrigation 
management in sandy loam soils. 

  
 : عنوانب ،"اإلعداد  تحت"  والدكتوراه علي رسائل للماجستير اإلشراففي  يشارك -

1. Effect of soil water matric potential and nitrogen application rates on 
the growth of Lettuce plant. 

 
2. Improving some crop growth under drought conditions using bio-

fertilizers in newly reclaimed soils. 
 

3. Interaction effect of organic and mineral fertilization on wheat 
productivity in newly reclaimed soils. 

 
4. Micropedological characteristics of some soils of El-Bhiera 

governorate. 
 

5. Simultaneous salinity and nitrogen management. 
 

6. Geostatistical analysis of spatial variability for some soil properties and 
their use for water management in western northern coast. 
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