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  ال��بة كيمياء�أستاذ

   NAQAEمراجع�معتمد�بال�يئة�القومية�لضمان�ا��ودة�و�عتماد�

صرم –جامعة�الزقاز�ق��– *عميد��لية�التكنولوجيا�والتنمية  
 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

�لية�التكنولوجيا�والتنمية�"بتحو�ل�املع�د�إ����١٦/١٠/٢٠١٢بتار�خ��٢٦٦ر�القرار�ا��م�وري�رقم�ح���صد�"مع�د�الكفاية��نتاجية"س���السابق�امل *

إلعادة��ي�لة�ع���مخطط��ووزارة�التعليم�العا���والبحث�العل���ومجلس�الوزراء�املصري ��عد�موافقة�املجلس��ع���ل��امعاتبجامعة�الزقاز�ق،�وذلك�

حديثة�للتعليم�ا��ام���التكنولو���تلتقي�مخرجا��ا�التعليمية�والبحثية�وخدما��ا�املجتمعية�واحتياجات�التنمية��املع�د�وتطو�ره�إ���مؤسسة��عليمية

�مصر  ��� �وا��دمية ��نتاجية �القطاعات ��قلي����� �ومحيط�ا ،� �دور �الذاتية �الس��ة ��ذه �لصاحب ��ان  وقد
ً
�جدا �التطو�ر�بارز ��ذا ��.
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  البيانات��ساسية                                                                               

   مصر�- بجامعة�الزقاز�ق�التكنولوجيا�والتنمية: �لية

  املياه�را����و علوم�: القسم�العلمي

  شو���محمد�متو���أحمد:  �سم

   Shawky Mohammad Metwally Ahmad   :�نجل��ية�سم�باللغة�

  عميد��لية�التكنولوجيا�والتنمية�و  -�را�����كيمياء�أستاذ :ا��اليةالوظيفة�

  كيمياء�ال��بة�:الدقيقالتخصص��                ه�را����واملياعلوم�: التخصص�العام

   �سالم : الديانة                       مصري : ا���سية                                    ١٤/١٠/١٩٥٩:  تار�خ�امليالد

  ٢٥٩١٠١٤١٣٠١٢٥١: الرقم�القومي            ثالثة�أبناء�م��وج�ولھ: الة��جتماعيةا��

     مصر�- الزقاز�ق-القومية�-مدرسة�جمال�عبد�الناصر�الثانو�ة�بنات�ارعش�امتداد ٣٢ :العنوان

   metwallysh@yahoo.com:بر�د�الك��و�ي     +)٢ ٠١١٢١٦٨٩٨٦٨(: مو�يل ) +٢٠٥٥٢٣٢٤٣٠٣ ( :تليفون�م��ل  
  

  املؤ�الت�العلمية

  املؤ�ل
  التخصص

  العلمي
 املانحة�لھ��ة�ا�

  )دولة/جامعة/�لية(
  )إنجل��ي /عر�ي(عنوان�الرسالة�  التقدير  التار�خ

  درجة
  الدكتوراه

علوم�
  �را���

جامعة�/ �لية�الزراعة
  مصر/ الزقاز�ق

  ممتاز  ١٩٩٤

�مشا�ل� �ملعا��ة �واملياه �ال��بة �خدمة عمليات
  .امللوحة

Soil and Water Management Practices to 
Tackle Salinity Problems. 

  درجة
  اجست��امل

علوم�
  �را���

جامعة�/ �لية�الزراعة
  مصر/ الزقاز�ق

  ممتاز  ١٩٨٧

لزراعة��رز�باألرا����املتأثرة�عمليات�خدمة�ال��بة�
  .باألمالح����محافظة�الشرقية

Soil Management Practices for Rice 
Cultivation in Salt-Affected Soils of Al-
Sharqyia Governorate. 

  الب�الور�وس
علوم�
  �را���

جامعة�/ �لية�الزراعة
  مصر/ الزقاز�ق

١٩٨١  
�مع�

ً
جيد�جدا

  مرتبة�الشرف
- 

  

  و�دار�ة�ةالوظيفيا����ات�و  العلمي�التدرج
  شغل�ا�وف��ة تار�خ�ا��صول�عل��ا  الوظيفية/العلمية�الدرجة

  ح����ن ١/٨/٢٠١٣  ولوجيا�والتنمية�بجامعة�الزقاز�قالتكن�عميد��لية
   ٣١/٧/٢٠١٣ – ٢٠١١ /٢٣/١٠  لشئون�التعليم�والطالبالتكنولوجيا�والتنمية��وكيل��لية

ح����ن ٢٠٠٥ /١٩/٧  أستاذ  
١٨/٧/٢٠٠٥ – ١٩٩٩ /٢٦/١٠  أستاذ�مساعد  

  ٢٥/١٠/١٩٩٩  – ٣٠/٦/١٩٩٤  مدرس
  ٢٩/٦/١٩٩٤ – ١٤/١٠/١٩٨٧  مدرس�مساعد



التربة كیمیاء أستاذ                                                     شوقي محمد متولي                   / السیرة الذاتیة د  
مصر   –جامعة الزقازیق   – عمید كلیة التكنولوجیا والتنمیة  

 

Tel./Fax:+20552364612              www.ftd.zu.edu.eg                   e-mail: shmohamed@zu.edu.eg            Page 3 

  ١٣/١٠/١٩٨٧ – ٢٣/٩/١٩٨١  معيد

  وامل�نيةالتدر�سية��تنمية�القدرات����مجال�املتخصصة�التدر��ية�وال��امج�الدورات

  موضوع�التدر�ب�  تار�خ�ال��اية  تار�خ�البداية  ج�ة�التدر�ب�  موضوع�الدورة

إعداد�بنوك��سئلة�

 والت��يح��لك��و�ي

  ةيا��امع�للمقررات

�-ديثة��شركة�العال�للنظم�ا��

  القا�رة

٢٩   

  إبر�ل

٢٠١٤  

٢٩   

  إبر�ل

 ٢٠١٤  

أنواع��سئلة���ل�ع���التعرف

�بنوك�ا �إعداد بحيث��،وكيفية

�املقرر� �محتو�ات ��افة �غطي

�التعلم� �نتائج �جميع وتحقق

  .منھ�ILOsاملس��دفة�

�توصيف�املقررات�وال��امج

  الدراسية�باملستوي�ا��ام��

مركز�إدارة�ا��ودة�بجامعة�

  الزقاز�ق

٢٥   

  نوفم��

٢٠١٢  

٢٥   

  نوفم��

 ٢٠١٢  

توصيف�ل��نامج�كيفية�إعداد�

�أ�دافھ،�
ً
�متضمنا أ�ادي��

�املس��دفة� �التعليمية والنتائج

�واس��اتيجيات� �دراستھ، من

� �تحقق�وطرق �ال�� التدر�س

� �من �بند و��شطة���ILOsل

  .املث���وطرق�التقو�م�املطلو�ة

تحليل�متبقيات�املبيدات�"

لسموم�والعناصر�الثقيلة�وا

الفطر�ة�����غذية�واملياه�

  "وال��بة

�لتحليل� �املركزي املعمل

�والعناصر� �املبيدات متبقيات

� ��غذية ��� مع�د��–الثقيلة

  القا�رة�-البحوث�الزراعية�

٢٥   

  يونيھ

٢٠١٠  

٢٩  

  يونيھ�

٢٠١٠  

�متبقيات� �تحاليل إجراء

�املختلفة� �وامللوثات املبيدات

� �والب�ئة صدار�إل باألغذية

�معتم �لنظام�ش�ادات �طبقا دة

  .ل�ذه�التحاليل��١٧٠٢٥يزو�

الرخصة�الدولية�لقيادة�"

  "ICDLالكمبيوتر�

مركز�ا��اسب�العل���بجامعة�

  الزقاز�ق�–الزقاز�ق�

١   

  إبر�ل

٢٠١٠  

١٧   

  يونيھ

 ٢٠١٠  

�،بو ا��اسمع� التعاملكيفية�

����ھاستخداماتو  ھوتطبيقات

   .املجاالت�العامة�واملتخصصة

النوو�ة�استخدام�التقنيات�"

  "ا��ديثة����املجاالت�البي�ية�

مركز�الشرق��وسط��قلي���

�بالقا�رة� �املشعة للنظائر

�الطاقة� ���يئة �البحث ومعامل

�بالقا�رة� �الذر�ة املصر�ة

  .وإ�شاص

١٨   

  مارس

٢٠٠٧  

٢٩   

  مارس�

٢٠٠٧  

� �النظائر��عرف أساسيات

�البي�ية�،املشعة �،والسياسات

والتلوث��،البي�ية��دارةونظم�

�وامللوثات�با لدايوكس�ن

�العضو�ة �النفايات�، ومعا��ة

ونفايات�املس�شفيات��،املشعة

�تداول�ا وشبكة��.وكيفية

� �البي�� وغ�����شعا��الرصد

��،�شعا�� �إدار��اوطرق

�البيانات �جودة  .وتأكيد

�عن�و  �الكشف �ع�� التدر�ب
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�ا��وفية� �املياه تلوث

والسطحية�باستخدام�النظائر�

�تدا� . الثابتة ول�وكيفية

�والتخلص� �ا��طرة املخلفات

�ا��يو�ة��،م��ا �املعا��ة وطرق

�وغ��� �العضو�ة للملوثات

� تدو�ر�ا��وإعادةالعضو�ة

   . بصورة�آمنة

تحليل�م�ونات�النباتات�"

  "الطبية�والعطر�ة

�–قسم�الكيمياء�ا��يو�ة�

جامعة��–�لية�الزراعة�

  .القا�رة

١٦   

  ف��اير�

٢٠٠٤  

١٩   

  ف��اير�

٢٠٠٤  

� �ع�� �التحليل�طر التدر�ب ق

� ���الكيميا�ي �املستخدمة

�التعرف�ع���ال��كيب�املعد�ي،

�املث�� �املواد�ل والطرق فصل

� �املوجودة�واملركبات الفعالة

  .الطبية�والعطر�ة����النباتات

استخدام�النظائر�املشعة�"

والثابتة����تقدير�املتبقيات�

من��سمدة�واملبيدات����

�–املياه��–ال��بة�(الب�ئة�

  "ل�واء�ا�-النبات�

مركز�الشرق��وسط��قلي���

�و� �بالقا�رة �املشعة للنظائر

�الطاقة� ���يئة �البحث معامل

�بالقا�رة� �الذر�ة املصر�ة

  .وإ�شاص

١٠   

  ابر�ل

١٩٩٩  

٣٠   

  ابر�ل�

١٩٩٩  

�تقدير�ا �كيفية �ع�� لتدّرب

��سمدة� �من املتبقيات

�مرج��� �معمل ��� واملبيدات

� �التعرضعال��، ختلف�مل مع

�النظر� �والعملية�ا��وانب ة

�النظائر�ب املتعلقة تطبيقات

� �والثابتة �تحليل�املشّعة ��

�ثر� ،و�سمدةال��بة�والنبات�

املتبقي�من��سمدة�الكيماو�ة�

�وقياساتھ �ا��يو�ة�، املعا��ات

�من� �الناتج �التلوث إلزالة

�ا��ائر�للكيماو�ات� �ستخدام

�العناصر� ،الزراعية قياسات

�ا��م ��� �واملتبقياتأالثقيلة �ة

�ج�زة�املستخدمة�،�العضو�ة

�من� �تقدير�املتبقيات �طرق ��

�املبيدات �البي�ية�، القياسات

�من� �املتبقيات لتقدير

�املركبات�و �،املبيدات تحلل

  .العضو�ة�وأثر�ا�����غذيــة

�ا��   ٢٨   ٨  �لية�ال��بية�بجامعة�الزقاز�ق  "إعداد�املدرس�ا��ام��" �التدر�س �ام��أصول
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  أكتو�ر

١٩٩٠  

  أكتو�ر�

١٩٩٠  

�ال �أن�وامل�ارات �ي�ب�� ��

  .يمتلك�ا�املحاضر�ا��ام��

  ع���التدر�ب�الطال�ي���شطة�التدر�سية�وتطو�ر�املقررات�ا��امعية�و�شراف�العلمي
ل�ليــة�) بنظــام�الســاعات�املعتمــدة�٢٠١٣الئحــة�(مقــررات�الالئحــة�املطــورة���عــض�املســا�مة��ــ��توصــيف - أ

كيميـــاء�(ســـا�مة��ـــ��تدر�ســـ�ا�وفـــق�التخصـــص�العلمـــي�الـــدقيق�التكنولوجيـــا�والتنميـــة�وذلـــك�توطئـــة�للم

 :و����التا��) ال��بة

 :مقررات�مرحلة�الب�الور�وس .١

  .)٢٠١٣/٢٠١٤العام�ا��ام����ھ�بدأ�منتم��ش��اك����تدر�س(أساسيات�علوم��را����واملياه� -

 .ال��بة�كيمياء -

 .ميكرو�يولوجيا��را��� -

 .را���تكنولوجيا�استصالح�واس��راع�وتحس�ن��  -

 .تكنولوجيا�استخدام�املياه�رديئة�ا��ودة����الري  -

 .تحليل�ال��بة�واملياه�والنبات -

 .تلوث��را����واملياه�ومعا����ا -

 .الت��ر�وتد�ور��را�������املناطق�القاحلة -

 .تكنولوجيا�الزراعات�امل��ية�والقاحلة -

 .تكنولوجيا�معا��ة�وتدو�ر�املياه����املصا�ع -

 ).مقرر�مش��ك(صالح��را����إدارة�مشروعات�است -

 

 :مرحلة�الدراسات�العليامقررات� .٢

 .املعادن����ب�ئات��را��� -

 .الكيمياء�البي�ية�لألرا��� -

 .الكيمياء�الطبيعية�لألرا��� -

 .الكيمياء�ا��يو�ة�لألرا��� -

 .كيمياء�تلوث�املياه�وطرق�ومعا���ا -

 .كيمياء�تحليل�املياه�وتحديد�صالحي��ا�للري  -

 .�را����تكنولوجيا�استصالح -

 .تكنولوجيا�استخدام�املياه�غ���التقليدية����الزراعة -
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 .استخدام�النظائر�املشعة����دراسات��را��� -

 .التحكم�البي������تلوث��را����واملياه�والنبات -

ــ��توصــــيف�مقــــررات - ب ــة�املطــــورة�ب متطلبــــات�ا��امعــــة�املســــا�مة��ــ بنظــــام�الســــاعات��٢٠١٣الئحــــة�(الالئحــ

 :لوجيا�والتنمية�وذلك�توطئة�للمسا�مة����تدر�س�ا�و����التا��ل�لية�التكنو ) املعتمدة

 .امل�نة وأخالقیات ��سان حقوق  .١

 .الفعال و�تصال القرار واتخاذ املشكالت حل م�ارات .٢

 .العلمية�التقار�ر  وإعداد العل�� التفك�� م�ارات .٣

 .من��ية�البحث�العل�� .٤

 

   :الكفاية��نتاجية�مع�دلطالب� �را��� �ش��اك����التدر�س�النظري�والعم���ملقررات�علوم - ت

 :باملع�دالشعبة�الزراعية��١٩٨١مقررات�الئحة� .١

  .وتحسي��ا��را���استصالح� -

 .خدمة�ال��بة -

 .الزرا���الري�والصرف -

 :ع�داملية�ب�ندسالشعبة�ال�١٩٨١مقررات�الئحة� .٢

 .�را���تكنولوجيا�استصالح� -

 .أعمال�الري�والصرف -

 :ع�داملة�الزراعية�بالشعب�٢٠٠٤مقررات�الئحة� .٣

 .أساسيات�علوم��را��� -

 .القاحلة��را���استصالح�وتحس�ن� -

 

  :)٢٠٠٤( املطورةملع�د�ائحة�ال بالتالية� Syllabus مخططات�املنا���الدراسيةوضع�املسا�مة���� - ث

 .�را���أساسيات� .١

 .القاحلة��را���استصالح�وتحس�ن� .٢

 .)مقرر�مش��ك(الزراعية���را���ميكرو�يولوجيا� .٣

 .خدمة�وصيانة�ال��بة .٤

 .امليدا�ي�لطالب�الشعبة�الزراعية�باملع�د�الصيفيالتدر�ب��برامج�تنفيذ����ش��اك� - ج

  .بالشعبة�ال�ندسية�باملع�د) الري�والصرف(�شراف�ع���مشار�ع�التخرج�لطلبة�الب�الور�وس� - ح
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ــــيفي�امليـــــدا�ي� - خ ـــامج�التـــــدر�ب�الصـ ــ��اك��ـــــ��تنفيـــــذ�برنــ ـــم�شـــ ــــة�ليـــــة�ال�ب�الـــــري��لطـــــالب�قســ ـــة�بجامعـ ندســ

 .الزقاز�ق

  .ي�لطالب��لية�التكنولوجيا�والتنميةتنفيذ�برامج�التدر�ب�الصيفي�امليدا�ع����شراف� - د

  بتطو�ر�وجودة�التعليم�و�عتماد���شطة�املتعلقة�
  

 
ً
 :HEEPF طو�ر�التعليم�العا��تصندوق�مشروعات�ضمن�أ�شطة�متخصصة��دورات�تدر��يةحضور� -أوال

ال��نــة�القوميــة�لضــمان�ا��ــودة��–وزارة�التعلــيم�العــا���ال�ــ��عقــد��ا�النــدوات�وورش�العمــل�نقــاش�و حضــور�جميــع�حلقــات�ال .١

جامعـة��ـ��   ���Quality Assurance and Accreditation Project (QAAC)التعليم�العـا���بالتعـاون�مـع�البنـك�الـدو����و�عتماد

 .٢٠٠٦خالل�عام��الزقاز�ق

��املنعقــدة�بمع�ـــد�الكفايــة��نتاجيــة�- لعـــا��التعلــيم�ا�دورة�ضــمان�جـــودةحضــور� .٢
ً
 (ســـابقا

ً
�– )�ليــة�التكنولوجيـــا�والتنميــة�حاليـــا

 .ZAG/3/03HEEPF،�ضمن�أ�شطة�مشروع�إ�شاء�نظام�داخ���ل��ودة�باملع�د�٢٠٠٥نوفم����٢٢جامعة�الزقاز�ق�بتار�خ�

 :جامعة�الزقاز�قب FLDP القيادات�نفذ�ا�مشروع�تنمية�قدرات�أعضاء��يئة�التدر�س�و  التالية�ال���دوراتالحضور� .٣

 .)٢١/٧/٢٠٠٥ – ١٨( اتخاذ�القرارات�وحل�املشكالت - 

 .)٢٦/٧/٢٠٠٥ –٢٤( أخالقيات�وآداب�امل�نة - 

 .)٩/٤/٢٠٠٦ – ٨ ( الساعات�املعتمدةنظام� - 

 .)٢٠/٤/٢٠٠٦ –١٨ ( ا��وانب�املالية�با��امعات - 

 .)٣٠/٤/٢٠٠٦–٢٩( ا��ودة�و�عتماد����التعليم�ا��ام���توكيد - 

 

�
ً
بال�يئة�القومية�" ملؤسسات�التعليم�قبل�ا��ام��� -مراجع�معتمد�"اجتياز�ال��نامج�التدر����إلعداد��–ثانيا

 : املكون�من�الدورات�التالية�(NAQAE)لضمان�جودة�التعليم�و�عتماد�املصر�ة�

 .)٨/٧/٢٠١٠ – ٤( ملؤسسات�التعليم�قبل�ا��ام���وخطط�التحس�ن�التقو�م�الذا�ي .١

 ).٢٢/٧/٢٠١٠ – ١٨(التعلم�وخرائط�املن���ملؤسسات�التعليم�قبل�ا��ام���نواتج� .٢

 ).٥/٨/٢٠١٠ –١ (املراجعة�ا��ارجية�ملؤسسات�التعليم�قبل�ا��ام��� .٣

 ).٢١/١٠/٢٠١٠(�ختبار�املجمع�للمراجع�ن�ا��ارجي�ن�ملؤسسات�التعليم�قبل�ا��ام��� .٤

 ).٩/١٢/٢٠١٠(���نظم�معلومات�املراجع�ن�ا��ارجي�ن�للتعليم�قبل�ا��ام .٥

 ).٣١/١/٢٠١١( NAQAEمقابلة�بال�يئة�القومية�لضمان�جودة�التعليم�و�عتماد� .٦

  

�
ً
بال�يئة�القومية�لضمان�" ملؤسسات�التعليم�العا��� -مراجع�معتمد�"اجتياز�ال��نامج�التدر����إلعداد��–ثالثا

  :املكون�من�الدورات�التالية�(NAQAE)جودة�التعليم�و�عتماد�املصر�ة�

 .)٣٠/١١/٢٠١٣ – ٢٩( �عا�ملؤسسات�التعليم�قبل�ال التقو�م�الذا�ي .١

 ).٢٦/٩/٢٠١٣ – ٢٥( العا��ملؤسسات�التعليم��توصيف�ال��امج�واملقررات .٢
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 ).١٣/١٠/٢٠١٣ –١٢ ( العا��املراجعة�ا��ارجية�ملؤسسات�التعليم� .٣

 ).٥/١٢/٢٠١٣ – ٤(التخطيط��س��اتي���ملؤسسات�التعليم�العا��� .٤

 

�
ً
��� (TOT) و�عتماددورة�إعداد�املدر��ن�للتدر�ب����برامج�املراجعة�ا��ارجية�لنظم�ا��ودة�اجتياز��–را�عا

  .NAQAE)ال�يئة�القومية�لضمان�جودة�التعليم�و�عتماد�( ٢٠١٣أكتو�ر��٣١إ����٢٩الف��ة�من�

  

�
ً
و�ر�املستمر�والتأ�يل�مشروع�التط"مؤسسات�التعليم�العا���ضمن�باجتياز�دورات�اعتماد�املعامل��–خامسا

  :HEEPFأحد�مشروعات�و�و� CIQAAP"لالعتماد�

�للمواصـفة�الدوليــة�"دورة� .١
ً
أغســطس��٥إ�ـ���١،��ـ��الفتـــرة�مـن�ISO/IEC 17025-2005مفـا�يم�نظـام�إدارة�جـودة�املعامــل�طبقـا

 .Arab Company for Engineering & Systems Consultations (AEC)،�القائم�بالتدر�ب�٢٠١٠

�للمواصــفة�الدوليــة�"�ــ��Internal Auditingمراجعــة�داخليــة�دورة� .٢
ً
،�ISO/IEC 17025-2005نظــام�إدارة�جــودة�املعامــل�طبقــا

 .(AEC)،�والقائم�بالتدر�ب�٢٠١١مارس��٣١إ�������٢٩الف��ة�من��"ISO 19011/2002واملواصفة�الدولية�

 
 
ً
  :HEEPF  املمولة�من�شروعاتاملو  واعتماد�التعليم�العا��جودة�تطو�ر�و املشاركة����أ�شطة��– سادسا

  م��ص�بامل�ام�امل�لف���ا  وصف�لل�شاط  مستوى�ال�شاط

عدد�  تار�خ�ال�شاط

سنوات�

  ا����ة
  إ��  من

   مدير�مشروع

�مت�املة�ت" �منظومة طو�ر

� �الطالب �لتقو�م ���والمتحانات

� �ظل �نظام التعليم�تطبيق

�املعتمدةب ب�لية�" الساعات

  .التكنولوجيا�والتنمية

 HEEPFمشروعات��أحد

��س�يل� �ع�� �والعمل �شراف

�الفنية� ���شطة ��افة تنفيذ

�و �.واملالية�و�دار�ة تنفيذ�كذا

�القياس� �مركز �عليمات

�إدارة� �بوحدة والتقو�م

�التعليم� �تطو�ر مشروعات

  .العا��

٩   

  إبر�ل

٢٠١٤  

  �ن

مازال�

�ال�شاط

  قائم

رئ�س�مجلس�

  إدارة�

"� ب�لية��"ا��ودة�إدارةوحدة

  .وجيا�والتنميةالتكنول

�الفرعية �الوحدة : إدارة

  .التخطيط��س��اتي��

� �ع�� �والعمل �قيتحق�شراف

ومتا�عة�. الوحدة�أ�دافو  م�ام

�ضمان� �مركز ��عليمات تنفيذ

  .ا��ودة�بجامعة�الزقاز�ق

١٨�

  أغسطس

٢٠١٣  

  �ن

مازال�

ال�شاط�

  قائم

رئ�س� نائب

  مجلس�إدارة

"� ب�لية��"ا��ودة�إدارةوحدة

  .والتنميةالتكنولوجيا�

�تقرر� �إعداد �فر�ق عضو

� ��� �مسودة�املشاركة إعداد

  .٢٠١٣ لدراسة�الذاتية�لل�ليةا

� ��� �املسودة�املشاركة مراجعة

٢٢   

  إبر�ل

٢٠١٢  

١٧  

  أغسطس

٢٠١٣  

١,٢٥  
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  .الدراسة�الذاتية�لل�لية

�ا��طة� �مراجعة �فر�ق عضو

  .لل�لية��س��اتيجية�والتنفيذية

��س��اتيجية �ل��طة  �و��

�وفق�ل ٢٠١٧ - ٢٠١٣ ل�لية

�وتوج� �ا��ودة �ات�معاي��

�القومية� �ال�يئة و�عليمات

�التعليم� �جودة لضمان

  .NAQAEو�عتماد�

�تنفيذ  �من �والتحقق ��شراف

�ل��طة��بنود �التنفيذية ا��طة

� �من��س��اتيجية �إقرار�ا �عد

  . مجلس�ال�لية

   رئ�س�فر�ق

��ي�لة� �إعادة �مخطط إعداد

��نتاجية" �الكفاية " مع�د

�وتط �إ�� �التكنولوجيا�"و�ره �لية

  .بجامعة�الزقاز�ق" والتنمية

� �العمل�مشاركة فر�ق

� �عليھ  ھتوج��و و�شراف

�إل  �التطو�ر�عداد مخطط

�
ً
�متضمنا �داخلية ب��امج�الئحة

�ملرحل��� �متم��ة جديدة

�الب�الور�وس�والدراسات�العليا

  .بنظام�الساعات�املعتمدة

١   

 أكتو�ر

٢٠١١  

٨   

 أكتو�ر

٢٠١٣  

٢  

   �قرئ�س�فر 

�جديدة��إعداد ��عليمية برامج

� �الكفاية�"لتطو�ر مع�د

��"�نتاجية املع�د�"ليصبح

  ."العا���لتكنولوجيا�التنمية

� �العمل�مشاركة فر�ق

� �عليھ  ھتوج��و و�شراف

�الداخلية�إل  �الالئحة عداد

  .مطورة�جديدةل��امج�

٢٣   

ابر�ل�

٢٠٠٩  

٨   

ابر�ل�

٢٠١٠  

١  

فر�ق�العضو�

  التنفيذي

" ���مشروع�ا��طة�التحسي�ية�

�والتأ�يل� �املستمر التطو�ر

  ."CIQAPلالعتماد�

�بند� �إنجاز�أ�شطة ��� املسا�مة

�العلمية� �و��شطة �بحاث

  .�خرى 

٤  

  يناير

 ٢٠٠٨  

٢٣  

يونيو�

٢٠٠٨  

٠,٥  

  رئ�س�فر�ق�

" ا��طة�التحسي�ية����مشروع�

�والتأ�يل� �املستمر التطو�ر

  ."CIQAPلالعتماد�

  HEEPFأحد�مشروعات�

� �فر�ق �م�ون قيادة �من�عمل

��يئة� �عضو �عشر أحدي

�بند� �أ�شطة �إلنجاز تدر�س

  .القيادة�و�دارة

٤  

  يناير

 ٢٠٠٨  

٢٣  

يونيو�

٢٠٠٨  

٠,٥  

  م�سق�التدر�ب
�وضمان�" ��داء �تقو�م وحدة

  .باملع�د�"ا��ودة�و�عتماد

�لل�وادر� �التدر�ب �خطط إعداد

  .العلمية�و�دار�ة�باملع�د

٤  

  يناير

 ٢٠٠٨  

٢٣  

يونيو�

٢٠٠٨  

٠,٥  

  ئ�س�فر�ق�ر 
� �للتعليم�إعداد �جديد برنامج

�املفتوح� �التعليم �نظام ��� العا��

�ال��نامج� �فكرة اق��اح

�العمل� �فر�ق �مع واملسا�مة

ف��اير���٣

٢٠٠٧  

يناير��١٠

٢٠٠٨  
  نحو�العام
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التنمية�" با��امعة�تحت�مس���

�املناطق�� و ��� �الزرا�� س�ثمار

  ."ال��راو�ة

�إعداد� ��� �عليھ و�شراف

�لل��نامج� �الداخلية الالئحة

  .بنظام�الساعات�املعتمدة

  عضو�فر�ق�

مشروع�الدراسة�الذاتية�بمع�د�

  .جامعة�الزقاز�ق�–الكفاية�

  HEEPFأحد�مشروعات�

���شطة� �إنجاز ��� املسا�مة

�ب �املتعلقة  Domainمحور

  .القدرة�املؤسسية�للمع�د

١٢   

ف��اير�

٢٠٠٦  

٥�

د�سم���

٢٠٠٧  

١  

  عضو�فر�ق�
تطو�ر�وحدة�متا�عة�مشروعات�

  .التعليم�العا���باملع�د

� �امل�ام �تنفيذ ��� ال���املشاركة

  .العمل���ا�مجموعة�ن�لف

٢١  

يناير�

٢٠٠٦  

١٨  

د�سم���

٢٠١٠  

٤  

  عضو�فر�ق�

مشروع�ُمقدم�إ���إعداد�مق��ح�

صندوق�مشروع�تطو�ر�التعليم�

� �دورتھ�) HEEPF(العا�� ��

� �عنوان �تحت من���(الثالثة

�املوارد� �نظم �لدراسة جديد

  ).عيةالزرا

�مسودة� �صياغة ��� املسا�مة

وضع�خطة�امل��انية�املشروع،�و 

�بناء� �للمشروع �املطلو�ة املالية

�املق��ح� �وامل�ام ���شطة ع��

  .تنفيذ�ا

٣  

د�سم���

٢٠٠٥  

١٧  

يونيو�

٢٠٠٦  

٠,٥  

  عضو�فر�ق�

�للتعليم��إعداد �جديد برنامج

�التع �نظام ��� �املفتوح�العا�� ليم

� �مس�� �تحت إدارة�"با��امعة

  ."الزراعيةالنظم�

�ا��طة� �وضع ��� املسا�مة

�بنظام� �لل��نامج الدراسية

  .الساعات�املعتمدة

١٥   

يونيو�

٢٠٠٥  

١٠   

ابر�ل�

٢٠٠٦  

  نحو�العام

  عضو�فر�ق�

� �جديد�إعداد �درا��� برنامج

الصادرات�"باملع�د�تحت�مس���

  ."الزراعية

املسا�مة����إعداد�ووضع�رؤ�ة�

� �ورسالتھ �وأ�دافھال��نامج

  .ملقرراتھ�واملحتوي�العل��

٧   

  يناير

 ٢٠٠٤  

١٤�

د�سم���

٢٠٠٤  

١  

  

  

  املتخصصة�العلميةوالندوات��املؤتمراتاملشاركة����

  املؤتمر�العلميعنوان�
�م�ان

�ا�عقاد
  املؤتمر

  تار�خ�املؤتمر
  املشاركةطبيعة�  م��ص�للمؤتمر

  إ��  من

The ninth International 
Conference of Environmental 
Sciences entitled: "Natural 
Resources and Sustainable 
Development". Sciences Fac., 
Zagazig University. 

  جامعة
  الزقاز�ق

  مصر

٢٥  
  يونيھ
٢٠١٤  

٢٦�
  يونيھ
٢٠١٤  

أحدث�الوسائل�املؤتمر��تناول 
�واملمارسات� التكنولوجية
�الطبيعية� �املوارد �إلدارة املث��

�الت��ر�ل� �ظا�رة �من �د
�و  ث�التلو �مشكالتعالج

�املوارد�البي�� �الستدامة

Listener 
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  .واستغالل�ا��مثل�الطبيعية
The Fourth International 
Conference and Exhibition 
entitled: "Best Practices in 
Management, Design and 
Development of e-Courses: 
Standards and Creativity". Zain 
e-Learning, University of 
Bahrain. 

املنامة،�
  البحر�ن

٧  
  مايو

٢٠١٣  

٩   
  مايو

٢٠١٣  

تت��ص�محاور�املؤتمر����دور�
�العروض� ��بداع، ��� التقنية
�توظيف� �كيفية املتم��ة،
���� �و�بت�ار ��بداع ثقافة
��لك��و�ي،� �التعليم مجال
�واملعرفة� �ا����ات ونقل
�التعلم� �تحس�ن ��� وأ�مي��ا

  .�لك��و�ي

Listener 

Benefits from 
Recommendations of 
International Conferences and 
Symposiums in Soil Sciences 
Field. Academic of Scientific 
Research & Technology, Egypt. 

  القا�رة
  مصر

١٨  
 يونيھ
٢٠٠٦  

١٩   
 يونيھ
٢٠٠٦  

�آليات� �الندوة تناولت
�توصيات� �من �ستفادة
�الدولية� �العلمية املؤتمرات

� �مجال�و�قليمية ��� واملحلية
�وكيفية� �واملياه ��را��� علوم
�للظروف� �وتطو�ع�ا تفعيل�ا

  .املصر�ة

Listener 

Third International Conference 
entitled: Soils of Urban, 
Industrial, Traffic, Mining and 
Military Areas. SUITMA & the 
Egyptian Ministry of the 
Environment. 

  القا�رة
  مصر

١٧   
  نوفم��
٢٠٠٥  

٢٥   
  نوفم��
٢٠٠٥  

�أنواع� �تطور �املؤتمر تناول
جديدة�من��را����ظ�ر�عل��ا�

�كما�اأث �ال�شر�ة، ���شطة ر
تناول�دراسات�خصائص�تلك�
�إدار��ا� �وتكنولوجيا �را���

  .وتحسي��ا

Listener 

The Fourth Scientific 
Conference of Agriculture 
Sciences. Faculty of Agric.,  
Assiut Univ., Egypt. 

  أسيوط
  مصر

٧   
د�سم���

٢٠٠٤  

٩�
د�سم���

٢٠٠٤  

�البحوث� �املؤتمر�أحدث تناول
���املجاالت�الزراعية�املختلفة�
�والبالد� �مصر �مستوي ع��

  .العر�ية

Participant by two 
papers entitled: 
*Threshold Levels for Soil 
Potassium Fixation and 
Release under Graded 
Application Rates of 
Irrigation Water and 
Ammonium-N for Wheat. 
*Release Kinetics and 
Plant Uptake of Non-
Exchangeable Potassium 
in El-Salam Canal Project 
Soils. 

The Second International 
Symposium of Organic 
Agriculture entitled: "Healthy 
and Safety Food". Central Lab. 
of Organic Agriculture, Agric. 
Res. Center, The Egyptian 
Ministry of Agriculture & FAO.  

  القا�رة
  مصر

٢٥   
مارس�
٢٠٠٤  

٢٧�
مارس�
٢٠٠٤  

�املؤتمر� ��ذا �أ�شطة تركزت
�تقنيات� �أ�مية �بيان ع��

� �العضو�ة �ومرددو�االزراعة
�غذاء� ��� �املتمثل �يجا�ي

  .ص���آمن�و��ئة�سليمة

Participant by 
presenting review 
article entitled: 
*Management of Crop 
Residues for Sustainable 
Crop Production and 
Environmental 
Preservation. 
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The First Egyptian & Syrian 
Conference entitled: 
"Agriculture & Food in the Arab 
World". Faculty of Agric.,   El-
Minia Univ., Egypt. 

  املنيا
  مصر

٨   
د�سم���

٢٠٠٣  

١١�
د�سم���

٢٠٠٣  

�ال��� �العلمية ��وراق ركزت
�ا ��� �ع���نوقشت ملؤتمر

�وآليات� تكنولوجيات
�املوارد� �من �ستفادة
�العر�ي� �الوطن ��� الزراعية

   .لرفع�معدالت�إنتاج�الغذاء

Participant by two 
papers entitled: 
*Dynamics of Exchange 
Reactions and Plant 
Availability of Ammonium 
As Affected by Application 
of Urea and Potassium 
Fertilizers.  
*Ammonium Adsorption-
Desorption in Saline Sodic 
Soils Amended with 
Gypsum and Planted to 
Rice. 

The Third Conference entitled: 
"Farm Irrigation and Agro –
climatology". Soil, Water & 
Environment Research 
Institute, Agriculture, Research 
Center, The Egyptian Ministry 
of Agriculture & Land 
Reclamation.  

  القا�رة
  مصر

٢٥   
يناير�
١٩٩٩  

٢٧   
يناير�
١٩٩٩  

�بضرورة� �املؤتمر ��ذا ُع��
�بيانات� �من ��ستفادة تفعيل
���� �الزراعية �ا��و�ة �رصاد
�املائية� �املقننات حساب
�لرفع� �للمحاصيل الفعلية
�املتاح� �املاء �استعمال كفاءة

     .الري 

Listener 

The International Symposium 
entitled: "Sustainable 
Management of Salt-Affected 
Soils in the Arid Ecosystem". 
Ain Shams Univ. & 
International Soil Science 
Society (ISSS). 

  القا�رة
  مصر

٢١   
 س�تم��
١٩٩٧  

٢٦�
س�تم���

١٩٩٧  

�املؤتمر� ��ذا �محاور دارت
��را���� �تزايد �أسباب حول

� ومدي��باألمالحاملتأثرة
العالم��ان�شار�ا�����ل�قارات

�لإلدارة� �املث�� والطرق
  .املستدامة�لتلك��را���

Participant by two 
papers entitled: 
*Apparent Nitrogen 
Balance for Saline-Sodic 
Soil under Chemical and 
Biological N-Fertilization 
for Rice Crop. 
*Changes of Quantity-
Intensity Relationships for 
Ammonium and 
Potassium Ions in 
Reclaimed Salt-Affected 
Soils. 

The Fifth National Congress 
entitled: "Bio-Agriculture in 
Relation to Environment". 
Egyptian Soil Science Society 
(ESSS). 

  القا�رة
  مصر

٢٠   
نوفم���
١٩٩٥  

٢١�
نوفم���
١٩٩٥  

�الزراعة� �املؤتمر�أ�مية ناقش
وسبل�دعم�ال�سميد�ا��يو�ة�

�من� �ل��د �وا��يوي العضوي
�املعدنية� ��سمدة إضافة
�الب�ئة� �ع�� �السلبية ألثار�ا
�وتد�ور� ���سان و��ة

  .خصو�ة�ال��بة

Participant by two 
papers entitled: 
*Comparative Effects of 
Organic and Inorganic 
Nitrogen Sources Applied 
to a Sandy Soil on 
Availability of N Wheat 
Yield. This Paper is 
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Honored and Has a Signal 
Fund from the Scientific 
Committee of the 
Congress.      
*Utilization of Organic 
Materials Inoculated with 
Microbial Decomposers as 
a Nitrogen Source for 
Wheat in Presence of 
Azotobacter in a Sandy 
Soil. 

The Second National Congress 
entitled: "Problems and 
Technology for Invading 
Desert Soils. Egyptian Soil 
Science Society (ESSS). 

  القا�رة
١٥   

 د�سم��
١٩٨٧  

١٧�
د�سم���

١٩٨٧  

ناقش�املؤتمر�مشا�ل��را����
�والتكنولوجيات� ال��راو�ة

� �إلدارة تلك�الزراعية�ا��ديثة
  .املناطق�واس�ثمار�ا�

Listener 

  

  

  ��تمامات�البحثية

  .خاصة����الظروف�القاحلة�واملا��ة�املستدام�ملوارد�ال��بة�واملياه��ستخدام .١

  .الزرا����نتاج�املياه�املا��ة�والعادمة�منخفضة�ا��ودة����أغراض�الستغالل مارسات�الزراعية�ا��يدةامل .٢

  .وا��يو�ة�الزراعة�العضو�ة�ظل���� ءة�واملاال��بموارد� ممارسات�إدارة .٣

  .بتلوث�ب�ئة�ال��بة�واملياه�والنبات�وطرق�معا����ا�ا��اصةالبي�ية��ال��بة�دراسات�كيمياء .٤

  .بمصراملغذيات�النباتية����أرا����املشار�ع�القومية��ا�سياب�و��ز تفاعالت�كيناتيكية�ا��اصة�بكيمياء�ال��بة�دراسات� .٥

  .باألمالحديناميكية�التفاعالت�ا��ادثة�أثناء�استصالح�وتحس�ن��را����املتأثرة�ب املتعلقة��بةدراسات�كيمياء�ال� .٦

  

  

  املشروعات�البحثية

م��ص�دور�  اسم�املشروع
  الباحث

أ�داف�م��ص�عن�  ج�ة�التمو�ل  نوع�املشروع  م�ان�املشروع
  املشروع

التنمية� -١
الساحلية�

املت�املة�
 حافظةمل

  بورسعيد

ش�ور �����ش��اك
�و  جمع�العمل،

�وتحليل� البيانات
عينات�ال��بة�واملياه�

  .والنبات

�الدراسات� تمت
�وامليدانية� ا��قلية
�املناطق� ��
�ملحافظة� الساحلية
�و�ح��ة� بورسعيد،

وتمت�. امل��لة
�املعملية� الدراسات

  تنموي�بح��
من��منحة

املفوضية�
  �ور�ية

��انت �املشروع : أ�داف
�العامل�ن� �قدرات تنمية

ع����بورسعيد�بمحافظة
�التقنيات� استخدام

�قدرات�   ،ا��ديثة تنمية
�بالزراعة� العامل�ن

� ��را���الستصالح
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�املكت�ية� و��شطة
وورش�العمل�بقسم�
��لية� �را���
�بجامعة� الزراعة

   .الزقاز�ق

�قدرات�   ،البور  تنمية
�بال��وة� العامل�ن
�وعمل� �ل��بية السمكية

��سماك رصد�   ،مزارع
�ألرا�� �البي�ية ��التغ��ات

  .املحافظة

�نبات��-  ٢ إدخال
كغذاء��الكسافا

�وا��يوان� لإل�سان
�نوعيات� تحت
�مياه� �من مختلفة
��را���� ��� الري

 
ً
  .املستص��ة�حديثا

���� املسا�مة
�وتنفيذ� تخطيط
�ا��قلية� التجارب
�البيانات� وجمع
�عينات� وتحليل
�واملياه� ال��بة

�وكتابة�والنبات ،
  .و�شر�البحوث

� �الزقاز�ق �–جامعة
�الك فاية�مع�د

�وتم� �نتاجية
�التجارب� تنفيذ
���� ا��قلية
�الشرقية� محافظة

� �مراكز�بلب�س ��–�
� �–ا��سي�ية

  .فاقوس

مشروع�بح���
 .C.Bرقم�

871012  

املجلس�
�ع���
�– ل��امعات

مشروع�
ترابط�

  .ا��امعات

�بدائل� �عدة تقييم
� �نبات��لتقنيات توط�ن

�مكمل�كمصدر �الكسافا
والعلف��ا���� �لدقيق

�مناط ��� ق��خضر
�ا��ديثة� �ستصالح

�بمصر �املاء  ،��يحة
�ل �الفجوة �ب�نتقليل

�والعلف� �القمح إنتاجية
  .واس��الك�ما�ا��يوا�ي

��سمدة��– ٣ إدارة
�املحاصيل� إلنتاج
�ري� �نظم تحت

  .مختلفة

���� املسا�مة
�وتنفيذ� تخطيط
�ا��قلية� التجارب
�البيانات� وجمع
�عينات� وتحليل
�واملياه� ال��بة

�وكتابة�والنبات ،
  .البحوث�و�شر 

� �الزقاز�ق �–جامعة
�الكفاية� مع�د

وتم��،�نتاجية
�التجارب� تنفيذ

��� ��عض�ا��قلية
�محافظة� مراكز

   .بمصر�الشرقية

  مشروع�بح��

املشروع�
القومي�
للبحوث�
الزراعية�

NARP 

�املشروع ��ان���دف
التوصل�إ���أ�سب�إدارة�
ل�سميد��عض�محاصيل�
�وا��ضر� ا��بوب
�نظم� �تحت الرئ�سية

�القدي �وا��ديثة�الري مة
�بالرش� �الري خاصة

  .والتنقيط

�ال��بة��– ٤ إدارة
�أرا���� ��� واملياه
�وذلك� �الدلتا شرق
�شبكة� �ع�� بال��ك��
�املغطي� الصرف

و�ستخدام�
�ملياه� املناسب

  .الصرف

���� املسا�مة
�وتنفيذ� تخطيط
�ا��قلية� التجارب
�البيانات� وجمع
�عينات� وتحليل
�واملياه� ال��بة

�وكتابة�والنبات ،
  .البحوثو�شر�

� �الزقاز�ق �–جامعة
�الكفاية� مع�د

وتم��،�نتاجية
�التجارب� تنفيذ
���� ا��قلية
�الشرقية� محافظة
�العدلية� �مناطق ��

�ا��ر�ج�ن��– شباب
الصا��ية��–

� صان��–ا��ديدة
  .ا���ر

  فر����  مشروع�بح��

�الرئ����  ال�دف
�ل التوصل���و لمشروع

�ملياه� �استخدام ألفضل
�رديئة� �الزرا�� الصرف

�ل ����النوعية �ال��ز سد
املياه�العذبة�لري�أرا����

  .مناطق�شرق�الدلتا

تطو�ر�برنامج��– ٥
�الستصالح� مت�امل
��را���� وتحس�ن

� ����باألمالحاملتأثرة
  .محافظة�الشرقية

�الرئ����� الباحث
� اق��اح�(املناوب

�املشروع� فكرة
�املق��ح� وكتابة
�و�شراف� البح��
�أ�شطة� �تنفيذ ع��

�وكتابة�)املشروع ،
  .حوثو�شر�الب

� �الزقاز�ق �–جامعة
�الكفاية� مع�د

وتم��،�نتاجية
�التجارب� تنفيذ
�باملزرعة� ا��قلية

  .البحثية�للمع�د

  مشروع�بح��
جامعة�
  الزقاز�ق

�عن�املشروع �عبارة
�إ����محاولة للتوصل

�املمارسات� حزمة
�لإلسراع� �املث�� الزراعية
�وتحس�ن� �عالج �عمليات
�امل��ية� �را���
�الطي�ية� الصودية

  .رديئة�الصرف�الثقيلة
تكنولوجيا��– ٦

�قش� �من �ستفادة
�لتحس�ن� �رز

���� املسا�مة
�وتنفيذ� تخطيط
�ا��قلية� التجارب

� �الزقاز�ق �–جامعة
�الكفاية� مع�د

وتم��،�نتاجية
  مشروع�بح��

جامعة�
  الزقاز�ق

��دف�املشروع�إ���تقييم�
�جديدة� �وأساليب آليات
�مخلف� �من لالستفادة
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�ال��بة� خواص
  .الزراعية

�البيانات� وجمع
�عينات�وتحل يل

�واملياه� ال��بة
�وكتابة�والنبات ،

  .و�شر�البحوث

�التجارب� تنفيذ
�باملزرعة�ا��قل ية

  .البحثية�للمع�د

�موقع� ��� ��رز قش
�خالل� �من إنتاجھ
�ال��بة� �خواص تحس�ن

  .ورفع�إنتاجي��ا

  

  

  

  العلمية�عضو�ة�ا��معيات

  مقر�ا  املنظمة�العلمية/أسم�ا��معية
سنة�

  �نضمام

  ١٩٨١  مصر�- القا�رة�–أ�اديمية�البحث�العل���  ا��معية�املصر�ة�لعلوم��را���

  ١٩٩٥  مصر�- جامعة�الزقاز�ق�–�لية�الزراعة�  ا��معية�املصر�ة�للعلوم�التطبيقية

  ٢٠٠٨  مصر�-جامعة�الزقاز�ق��-�لية�العلوم�   ا��معية�املصر�ة�للتكنولوجيا�ا��يو�ة�والعلوم�البي�ية

  

  
  

  العلمية��بحاثواملقاالت�

  التار�خ  البحث��شر �م�ان  �نجل��يةالبحث�باللغة�/ املقال�  البحث�باللغة�العر�ية/ املقال�

١- ���� �الفوسفا�ي �ال�سميد تأث��
�أضرار  �تخفيف �ع���� امللوحة

�تر�ة� �أنواع �عدة ��� �النامي القمح
  .مختلفة

Impact of Phosphorus Fertilization 
in Alleviating the Adverse Effects of 
Salinity on Wheat Grown on 
Different Soil Types. 

Acta  Agronomica  Hungarica,  60: 
265 – 281. 

2012 

�املانجو� -٢ �من �النمو�لصنف�ن كفاءة
  .���أرض�رملية�مرتفعة�ا����

Growth Performance of Two 
Mango (Mangifera indica L.) 
Cultivars in High Calcareous Sandy 
Soils. 

J. Product. & Dev. (Agric. Res.) 15: 
37-52. 

2010 

كيناتيكية�تفاعالت�تحرر�البورون� -٣
�املتأثرة� ��را��� �من وغسلھ

�الطينة��باألمالح �س�ل �منطقة ��
  .�شمال�غرب�س�ناء

Kinetics of Desorption Reactions 
and Leaching of Boron from Salt-
Affected Soils of El-Tina Plain, 
North Sinai. 

J. Product. & Dev. (Agric. Res.) 10: 
140-158. 2005 

�- ٤، ١(مثبط�جديد�ألنز�م�اليور�ز� -٤
��م�ن �ثنا�ي التأث����-٢): في�يل�ن

�وكفاءة� �الذرة �إنتاجية ع��
  .استعمال�السماد

A New Urease Inhibitors (1,4 
Phenylenediamine): 2- Effect on 
Maize Production and Fertilizer 
Use Efficiency. 

J. Product. & Dev. (Agric. Res.) 10: 
371-384. 

2005 

�الزنك�� -٥ �ب�ن �التداخل تأث��
�الذرة� �إنتاجية �ع�� والفسفور

Zinc-Phosphorus Interrelation 
Effects on Productivity of Three 

J. Product. & Dev. (Agric. Res.) 9: 
140-158. 

2004 
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���� �الفق��ة ��را��� ��� الشامية
�الزنك� �من �امل�سر محتوا�ا

  .والفسفور 

Maize Hybrids in Zinc- and 
Phosphorus-Deficient Soils. 

�غ���اكي�ي -٦ �البوتاسيوم �تحرر تيكية
���� �بالنبات �وامتصاصھ املتبادل

  .أرا����مشروع�ترعة�السالم

Release Kinetics and Plant Uptake 
of Non-Exchangeable Potassium in 
El-Salam Canal Project Soils. 

The Proceedings Book of the 
Fourth Scientific Conference of 
Agriculture Sciences. Fac. of Agric. 
Assiut Univ., Assiut, Egypt: 7-9 
December, 2004. 

2004 

�وتحرر� -٧ �تث�يت �بداية مستو�ات
�تأث���كمية� �تحت �ال��بة بوتاسيوم

�وإ �الري �الني��وج�ن�مياه ضافة
  .ملحصول�القمح�ي�مونيوم

Threshold Levels for Soil 
Potassium Fixation and Release 
under Graded Application Rates of 
Irrigation Water and Ammonium-
N for Wheat. 

The Proceedings Book of the 
Fourth Scientific Conference of 
Agriculture Sciences. Fac. of Agric. 
Assiut Univ., Assiut, Egypt: 7-9 
December, 2004. 

2004 

٨- ���� ��مونيوم �وانطالق إدمصاص
�الصودية�املعاملة� �را����امل��ية

  .با���س�واملزروعة�باألرز 

Ammonium Adsorption-
Desorption in Saline Sodic Soils 
Amended with Gypsum and 
Planted to Rice. 

The Proceedings Book of the First 
Egyptian & Syrian Conference on: 
Agriculture & Food in the Arab 
World. Faculty of Agric.,   El-Minia 
Univ., El-Minia, Egypt: 8-11 
December, 2003. 

2003 

�تبادل� -٩ �تفاعالت ديناميكية
�تحت� �للنبات �وإتاحتھ �مونيوم

�البو  �أسمدة �إضافة تاسيوم�تأث��
  .واليور�ا

Dynamics of Exchange Reactions 
And Plant Availability of 
Ammonium As Affected by 
Application of Urea and Potassium 
Fertilizers. 

The Proceedings Book of the First 
Egyptian & Syrian Conference on: 
Agriculture & Food in the Arab 
World. Faculty of Agric.,   El-Minia 
Univ., El-Minia, Egypt: 8-11 
December, 2003. 

2003 

�لألرثوفوسفات� -١٠ �الكيميا�ي �تزان
�املتأثرة� ��را��� �استصالح عقب

�السالم��باألمالح �ترعة �مشروع ��
  .بمصر

Orthophosphate Chemical 
Equilibrium Upon Reclamation of 
Salt-Affected Soils in El-Salam 
Canal Project, Egypt. 

Zagazig J. Agric. Res., 30: 1565-
1590. 2003  

في�يل�ن�ثنا�ي��-٤، ١مقدرة�مركب� -١١
�اليور�ا� �تث�يط�تحوالت �ع�� �م�ن

  .���أرا�����رز�املغمورة

Potentiality of 1, 4-
Phenylendiamine for Retardation 
of Urea Transformations in 
Flooded Rice Soils. 

Egypt. J. Soil Sci. 41: 165-185. 2001  

فقدان�الن��وج�ن�من�أرا�����رز� -١٢
�أو� �باألزوال �املسمدة املغمورة

  اليور�ا

Nitrogen Loss from a Flooded Rice 
Soil Fertilized With Azolla or Urea. 

J. Product. & Dev. (Agric. Res.) 5: 
71-82 2000 

�للن��و -١٣ �املحفز �الـتأث�� ج�ن�تقييم
�رملية� �تر�ة �إ�� �املضاف املعد�ي
�العضوي� �بالن��وج�ن معاملة
�نظ���الن��وج�ن� �تقنية باستخدام

  . ١٥ن

Appraisal of The “Priming Effect” of 
Added Inorganic 15N to a Sandy 
Soil Amended with Organic N for 
Maize. 

Zagazig J. Agric. Res. 26: 947-962. 1999 

١٤- � �إضافة �لل��ب�تقييم املحسنات
�نموذج� �باستخدام الرملية

  .حاسو�ي

Assessment of Application of 
Amendments to Sandy Soils Using 
a Computer Model. 

Zagazig J. Agric. Res. 26: 479-493. 1999 

�ال��بة� -١٥ �فسفور �صور �غي��ات
� �/�دمصاصودالئل �يجة�نالتحرر

�وغ��� �العضوي �الفسفور إضافة
  .راعة�الفول�البلديالعضوي�وز 

Changes in Soil Phosphorus 
Fractions and Sorption-Desorption 
Indices Evoked by Adding Organic 
or Inorganic P under Faba Bean 
Cultivation. 

Egypt. J. App. Sci. 14: 377-396. 1999 
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استخدام�املواد�العضو�ة�امللقحة� -١٦
�كمصدر� �امليكرو�ية باملحلالت

�وجود�ن� ��� �للقمح �وج�ن
  .�زوتو�اك������ال��بة�الرملية

Utilization of Organic Materials 
Inoculated with Microbial 
Decomposers as a Nitrogen Source 
for Wheat in Presence of 
Azotobacter in Sandy Soil. 

Egypt. J. Soil Sci. 38: 81-99. 1998 

١٧- � �ال�س�ية �الكفاءة ملصادر�مقارنة
�وغ��� �العضو�ة الن��وج�ن
�الرملية� �لل��بة �املضافة العضو�ة
�ومحصول� �الن��وج�ن �ت�سر ع��

  .القمح

Comparative Effects of Organic 
and Inorganic Nitrogen Sources 
Applied to a Sandy Soil on 
Availability of N and Wheat Yield. 

Egypt. J. Soil Sci. 38: 35-54. 1998 

�لل��ب�م -١٨ �الظا�ري �الن��وج�ن ��ان
�تأث���-امل��ية �تحت الصودية

�والبيولو��� �الكيميا�ي ال�سميد
  .ملحصول��رز 

Apparent Nitrogen Balance for 
Saline-Sodic Soil under Chemical 
and Biological N-Fertilization for 
Rice Crop. 

The Proceedings Book of the 
International Symposium and FAO 
Workshop entitled: Salt-Affected 
Soils in the Arid Ecosystem, held 
Sept., 21-26, 1997, Cairo, Egypt 
(edited by A. Elgala) p. 469-481. 

1997 

�الكمية -١٩ �عالقات الكثافة�/�غي��ات
���� �والبوتاسيوم ��مونيوم اليونات
�باألمالح� �املتأثرة �را���

  .املستص��ة

Changes of Quantity-Intensity 
Relationships for Ammonium and 
Potassium Ions in Reclaimed Salt 
Affected Soils 

The Proceedings Book of the 
International Symposium and FAO 
Workshop entitled: Salt-Affected 
Soils in the Arid Ecosystem, held 
Sept., 21-26, 1997, Cairo, Egypt 
(edited by A. Elgala) p.482-497. 

1997 

��عض� -٢٠ �ع�� �ال��بة �إدارة تأث��
�املتأثرة� �لل��ب �الف��يائية ا��واص

  .باألمالح

Effect of Soil Management on 
some Physical and Chemical 
Properties of Salt-Affected Soils. 

The Book of H. Lieth and A. Al 
Masoon (eds): Towards the 
Rational Use of High Salinity 
Tolerant Plants. p 399-405. Kluwer 
Academic Publishers, the 
Netherlands. 

1993 

�امتصاص� -٢١ �ع�� �ال��بة �إدارة تأث��
الن��وج�ن�والفسفور�والبوتاسيوم�
�امل��ية� �ال��ب ��� ��رز وإنتاجية

  .القلو�ة�بمحافظة�الشرقية

Effect of Soil Management on the 
NPK Uptake and Rice Production 
in Saline-Alkali Soil at Al-Sharqyia 
Governorate. 

The Book of H. Lieth and A. Al 
Masoon (eds): Towards the 
Rational Use of High Salinity 
Tolerant Plants. p 139-146. 
Kluwer Academic Publishers, the 
Netherlands. 

1993 

�املتأثرة� -٢٢ �ال��ب �خدمة تأث��
  .بالصوديوم�ع���إنتاجية��رز 

Effect of Management of Sodium 
Affected Soils on Rice Production. 

Egypt. J. Soil Sci. 29: 435-443 1989 

  

  

  

  املؤلفات�العلمية

  الناشر  املشارك�ن����التأليف  عنوان�الكتاب  م
  بدار�الكتب�رقم��يداع

  م�الدو��ال��قيو 
سنة�

  �صدار

١  
الدراسة�بنظام�الساعات�"

املعتمدة����مؤسسات�التعليم�
  منفرد

دار�الفكر�
  العر�ي

١١٩٦٧/٢٠١٤ 
(ISBN)  

٢٠١٤  



التربة كیمیاء أستاذ                                                     شوقي محمد متولي                   / السیرة الذاتیة د  
مصر   –جامعة الزقازیق   – عمید كلیة التكنولوجیا والتنمیة  

 

Tel./Fax:+20552364612              www.ftd.zu.edu.eg                   e-mail: shmohamed@zu.edu.eg            Page 18 

  0-1814-90 -977-978   "ا��ام��

٢  
   "أساسيات�علوم��را����واملياه"

  مجلد�نظري�وآخر�عم��
  محمود�محمد�صبح/ د�.أ

  أشرف�محمد�جودة/ د�
ب�مركز�الكتا
  ا��ام��

 -----------------  ٢٠١٤  

٣  
استصالح�وتحس�ن��را����"

  " حلةالقا
  الدراسات�املعمليةمجلد�

  منفرد
مركز�الكتاب�

  ا��ام��
 ------------------  ٢٠٠٨  

٤  
  "�را���استصالح�" 

  مجلد�نظري�وآخر�عم��

  وجدي�عبد�ا��ميد/ د�.أ
  محمد�جودة�خليل/ د�.أ
  مجدي�أنور�خم�س/ د�.أ

الدو���املركز�
  لل�شر�والتوز�ع

٩٨/  ١٥١٦٤  
977-5792-13-4 (ISBN)  

١٩٩٨  

٥  
���كيناتيكية�التفاعالت��يونية�" 

  " ال��بة
  تحت�الطبع  مجدي�أنور�خم�س/ د�.أ

  بال�لية���شاءات�املعملية
� �بارز املشاركة �ب��� بدور �واملراكز�البحثية �واملخت��ات �وتج����املعامل �وتأس�س ��ال�ليةإ�شاء �العملية�وال�� تخدم

��،التعليمية ��،�را���وإنجاز�بحوث �واملياه �لل��بة ��مثل ��ستغالل �برامج �ملحافظة����ووضع �البي�� املحيط

  :،�و��الشرقية

�و�عالف .١ �و�غذية �لل��بة �املركزي و�و�وحدة��Central Laboratory for Soil, Food and Feeds املعمل

  .EGACمن��دو��ذات�طا�ع�خاص�وقد�حصل�ع����عتماد�ال

  Atomic Absorption – :مثلالذي�يضم�أحدث��ج�زة� Soil Research Laboratory معمل�بحوث�ال��بة .٢

Spectrophotometer (computerized) - pH meters - EC meters - Flame Photometers .......ا��.  

�الن��وج�ن .٣ �بحوث �وحدات Nitrogen Laboratory معمل �يضم تقدير�الني��وج�ن�ل يكيةأوتومات�الذي

  .والعينات�البي�ية عينات�ال��بة�واملياه�والنبات��� )والن��يت��مونيوم�والن��ات(صوره�املعدنية�الك���و 

 Pressure Membrane - Pressure :الذي�يضم�أج�زة�مثل Soil Physics Laboratory ��بةمعمل�ف��ياء�ال  .٤

Plate - Nylon Blocks - Wet and Dry Sieving -Double-Ring Infiltrometers ........ا��.  

٥. � �واملياه �ال��بة �لدراسات  National Laboratory for Soil, Water and Plant Studiesاملخت���القومي

(NLSWPS)   و� ��تعتمداو  ھ،أعمال���املشاركة �تقار�ره �ع�� �الزراعة �أل��اب�وزارة �خدما��ا لتقديم

�املخت����املص��ة �قدم �ف�� حيث �طوال �ة�عملھ �ير�و�عن ��٢٠٠ما �واملياه����توصية �ال��بة �خدمة مجاالت

� �ا��ر�ج�ن �شباب �مشروع �أرا��� �و�تحس�ن ����الستصالح �عن �يز�د �وما �ا��سي�ية �س�ل �٥٠منطقة

مناطق�الصا��ية�و����اس�شارة�فنية���ل�مشا�ل�الظروف�القاحلة�والظروف�امل��ية�لل��بة�ومياه��بار�

  .العدلية�وا��طارة�بمصر

 Integrated Research Center for Food Crops, Soil andركز�بحوث�املحاصيل�الغذائية�وال��بة�وامليــاه�م .٦

Water (IRCFSW) الذي�يضم�أج�زة�عديدة�م��ا��HPLC-Electrophoresis .......ا��. 
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 ." Lysimeters Unitsل�سيم��ات�ال" ة�التجارب�الزراعيةوحد .٧

بحوث�مجال�����عتمد�عل��ا�كث���من�الباحث�ن��ال�� Unit Agro-climatology محطة�أرصاد�جو�ة�زراعية .٨

 .ري�املحاصيلتطو�ر�

  

  أ�شطة�إدار�ة�وعلمية�وتطبيقية�أخرى 
 .ورئ�س�تحر�ر�ا�السابق ١/٨/٢٠١٣منذ�" �نتاجية�والتنمية"رئ�س�مجلس�إدارة�املجلة�العلمية� .١

  .١/٨/٢٠١٣ة�لل�لية�منذ�رئ�س�مجلس�إدارة�املزرعة�البحثية�والتعليمية�و�نتاجي .٢

  .٢٠٠٥أول�إبر�ل�ح����٢٠٠٣إبر�ل��٥منذ� لل�لية�املزرعة�البحثية�والتعليمية�و�نتاجيةمدير� .٣

 .ح���تار�خھ�٢٠٠١س�تم����١٧منذ� لل�لية املزرعة�البحثية�والتعليمية�و�نتاجيةعضو�مجلس�إدارة� .٤

 .ة�العقار�ةوالتنمي�را���� ح�املس�شار�العل���للشركة�املصر�ة�الستصال  .٥

 .أثناء�الدراسة�والدورات�الصيفية�املجمعة�العديد�من���شطة�الطالبيةع�����شراف .٦

 .ملدة�عام�ن�متتالي�ن بال�لية�شؤون�الطالب�والتعليم�رئاسة���نة .٧

 .الدكتوراهمن�طالب�درجة��٤ة�لعدد�يالتأ�يل�ات�متحان�انعضو��� .٨

 .درج���املاجست���والدكتوراه�ملنح رسائل�علمية ٧لعدد�ملناقش�وا ا��ار���حكمامل .٩

 �مشرف .١٠
ً
 .من�الطالب�امل��ل�ن�لدرجة�املاجست���٤ع���عدد��حاليا

 .Chemosphereمحكم����عدد�من�املجالت�العلمية�املحلية�واملجلة�الدولية� .١١

���اديمية�و�دار�ة�والطالب�تحت�عنوان��٥املدرب�لعدد� .١٢ الدراسة�"دورات�عقدت�بمقر�ال�لية�لل�يئة

 ".الساعات�املعتمدة�بنظام

 .املشاركة������شطة�ال���تقدم�ا�ال�لية���دمة�مجتمع�ا�و��ئ��ا�املحيطة .١٣

 .ل�ليةلطوارئ�باا رئ�س�مجلس�إدارة�وحدة .١٤

 .رئ�س�فرق�تطو�ر�اللوائح�وال��امج���اديمية����عدد�من��ليات�ا��امعة .١٥

 .بجامعة�ع�ن�شمسعضو�فر�ق�مراجعة�الئحة�مع�د�الدراسات�العليا�والبحوث�الزراعية� .١٦

  

  

  الشكرالتقدير�و ا��وائز�وش�ادات�
دم����مؤتمر�ا�ا��امس�الذي��جائزة�أفضل�بحث�عل���من�ا��معية�املصر�ة�لعلوم��را��� .١

ُ
ق

 .١٩٩٥نوفم����٢١إ����٢٠عقد�بالقا�رة�خالل�الف��ة�من�
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عن��HEEPFاملمول�من��ZAG/3/03خطاب�شكر�من�املدير�التنفيذي�ملشروع�الدراسة�الذاتية� .٢

 .أ�دافھ�تتحققو املج�ود�املتم������إنجاز�امل�ام�املو�لة�إ�ّ��مما�سا�م����نجاح�املشروع�

�فعاليات� .٣ �نجاح ��� �الدور �عن �و�غذية�و�عالف �لل��بة �إدارة�املعمل�املركزي �تقدير�من ش�ادة

 .١٤/٥/٢٠١٢ندوتھ�العلمية�ال���عقدت�يوم�

�املركزي�لل .٤ �املعمل �إدارة �شكر�تقدير�من ����تأس�س�ش�ادة �ا���ود �عن �و�عالف ��بة�و�غذية

�للمعاي���القياسية�الدولية�ل��ودة�
ً
�وفقا ��عتماد ����حصولھ�ع�� " املعمل�املركزي�مما�سا�م

 .�١٧٠٢٥/٢٠٠٥يزو�

�املائية .٥ �واملوارد �الري �وزارة �تقدير�من �ال����املصر�ة�ش�ادة �الندوة ��� �علمية �بورقة ملشارك��

ع���خصو�ة�أثر�تكرار�زراعة��رز�"تحت�عنوان��٢٠٠٧عن�/ ١٥/٣م����عقد��ا�بمركز��ديرب�نج

� �واملحصول �ممكنة��–ال��بة �كفاءة �بأع�� �املتاحة �املائية �لالستفادة�باملوارد �ا��ديثة والتقنيات

 ."من�خالل�تطو�ر�الري 
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