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 - وإدارة مشروعاتها ةللبيئ ةالمتواصل ةقسم التنمي -المتفرغ بساتين الفاكهة  تاذسأ    : ةالحالي ةالوظيف

 .ةجمهورية مصر العربي  -السادات  مدينةجامعة  - ةمعهد الدراسات والبحوث البيئي                        
 مصر. - ةسكندرياإل       :   محل الميالد

 مصر .  - اإلسكندرية - زيزينيا - شارع رياض باشا21        :   عنوان اإلقامة

          . 21531       :الرمز البريدي

           01099922673       :جوال( (محمول 
 مصر. – 32897ص. ب.  – ةالسادس ةالمنطق –مدينة السادات          : عنوان المعهد

                                                                                                    +         2603208 48 20 :  معهدهاتف ال
 +          2600404  48 20 : معهدال سفاك

        osama.elsehrawy@esri.scu.edu.eg     : البريد االلكترونى
                                                   oaelsehrawy@gmail.com 
 

 
 : ةالمؤهالت الدراسي

 ةسكندرياإل جامعة -يالشاطب -ةكلية الزراع -قسم "البساتين" فرع "الفاكهة"  -ةبكالوريوس العلوم الزراعي 
 ( .1191) -مصر 

 ( .1111) -مصر  -ةسكندريجامعة اإل - يالشاطب - ةكلية الزراع -قسم الفاكهة  - ةماجيستير العلوم الزراعي 

 
 :ةالعربي ةباللغ "الماجيستير"عنوان رسالة 

 

 ةناميمن التين و ةمن ثالثة أصناف مستورد ة"عالقة التسميد األرضي بالنمو الخضري واإلثمار ألشجار مروي 

 في منطقة كنج مريوط" .
 

 ةاالنجليزي ةوباللغ : 

 
    "Soil Fertilization in Relation to Vegetative Growth and Fruiting of Irrigated        
Trees of Three Imported Fig Varieties Growing in King Maruit Region". 
 

 (.8112) مصر -ةجامعة المنوفي - ةكلية الزراع -قسم البساتين  -"الفاكهة" ةفلسفة العلوم الزراعي ةدكتورا 
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 :ةالعربي ةباللغ ة"الدكتورا"عنوان رسالة 

 ة" تأثير التسميد الحيوي والعضوي على نمو تفاح آنا في األراضي المستصلح." 
 

 ةاالنجليزي ةوباللغ : 
  “Influence of Bio and Organic Fertilization on Growth of Anna Apple in the 
    Reclaimed Land”. 

 : ةسابق وخبرات وظائف وأعمال
  (.1191/1121)مصر،ةاإلسكندري/ةالعامري-"ةبشركة"مريوط الزراعي بإدارة البساتين"زراعي مهندس" -1
عصائر  مصر،وذلك في مجال إنتاج -ةاإلسكندري -"ةالمحفوظ ة"إدفينا لألغذي"مهندس مشرف إنتاج" بشركة -8

 (.1121/1128والمربات وصلصة الطماطم ) ةالفاكه
 مصر،  -ةجامعة اإلسكندري -ةكلية الزراع -"بقسم علوم األراضي والمياهالث/ثاني/أول(ث)"مهندس زراعي -3

 .8111إلى  1128من  ةوذلك خالل الفتر
واإلعارة بالتعاقد الشخصي  الدواسر( يواد - جالخر - القصيم)الثالث ةالزراعيالمعاهد ب"مدرس بساتين نظري"-4

؛حيث قمت بالتدريس النظري  ةالسعودي ةالعربي ةبالمملك"والتدريب المهني للتعليم الفني ةالعام ةلمؤسسا" مع 
 -1118من  ةذلك في الفتر،وةلطالب تلك المعاهد الزراعي ةوالعلمي ةالزراعي ةوالعملي للعديد من المقررات الدراسي

1111  . 
 من ةالفتر خالل وذلكمصر، -ةجامعة المنوفي -ةبمعهد الدراسات والبحوث البيئي"ةالفاكه "مدرس مساعد-1

 .81/1/8112إلى 83/11/8111
 -فرع السادات   -ةجامعة المنوفي -وإدارة مشروعاتها ةللبيئ ةالمتواصل ة" بقسم التنميةبساتين الفاكه رس" مد-6

 . 18/3/8113وحتى  86/1/8112من  إعتبارا مصر ، وذلك 
مصر ،   -مدينة الساداتجامعة  -وإدارة مشروعاتها ةللبيئ ةالمتواصل ة" بقسم التنميةبساتين الفاكه " مدرس -9

 .1/1/8116 وحتى )القرار الجمهوري للجامعة(13/3/8113من  إعتبارا وذلك 
  -جامعة مدينة السادات -وإدارة مشروعاتها ةللبيئ ةالمتواصل ةبقسم التنمي المتفرغ"بساتين الفاكهة "أستاذ   -2

 وحتى اآلن. 6/1/8116من  إعتبارا مصر ، وذلك 

 
 اللجان/ /عوخدمة المجتم ةوالبيئي ةالعلميوالمجالت  الجمعياتوالمؤسسات العلمية)الدولية(عضوية   

 : النقابات

 
 Elsevier's Online Community: as a member of “Innovation Explorers” comprised of 300 

Researchers around the world (More than 5 years). 
 

 مصر. - ةسكندريجامعة اإل - يالشاطب - ةية الزراعكل -" يللبحث العلم ةالمصري ةعضو مؤسس "بالجمعي 
  مصر. - ياألهرام " للبحث العلم  ي"ناد يفعضو 
 مصر. -" بمدينة السادات ةالصحراوي ة"جمعية تنمية البيئ ةعضو مؤسس / مجلس إدار 
 مصر. - ةباإلسكندري ةعضو منتسب بجمعية أصدقاء البيئ 
 مصر. - ةريدكنس" بمدينة اإلةيلوجوتكنالو ةيشرتنمية البلل ةالمصريجمعية ال" ةعضو مؤسس / مجلس إدار 
  مصر. -نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة المنوفيةعضو 
  مصر. -عضو نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة مدينة السادات 
 مصر. - ريةدكنسإلعضو نقابة المهندسين الزراعيين با 
     8113 - 8118/ 8111 -8111/8111لألعوام ) بالمعهد ةللبيئ ةالمتواصل ةعضو مجلس قسم التنمي   
/8114-  8111 /8116.) 
      (8114/ 8113) مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئةأمين. 
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 (8114/ 8113  -8113/ 8118 - 8118/ 8111) بالمعهد. ةعضو لجنة البيئ. 
 (8111/ 8111)العالقات الثقافية بالمعهد عضو لجنة. 

 (8111/8111)بالمعهد ةمكتبعضو لجنة ال. 
 (8112/8111)بالمعهد ةعضو وأمين لجنة المزرع. 

 (21/3/1123)بالمعهد عضو لجنة متابعة البحث العلمي. 

 ( 21/3/1123عضو لجنة مراجعة البرامج والمقررات الدراسية بالمعهد). 

 (1/8/1122المراجعة األكاديمية للبرامج الدراسية ) عضو لجنة. 

     عضو لجنة الدعم والمسئولية المجتمعية المنبثقة من اللجان الفنية لوحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر  

(21 /3 /1122.) 

 منسق معيار أعضاء هيئة التدريس بالمعهد. 

 "نوحتى اآل 1123عام  منبالمعهد   مدير "وحدة متابعة الخريجين. 

  نوحتى اآل 1123عام  منبالمعهد  يب والدورات"التدر"رئيس لجنة. 

  ( عضو لجنة تشغيل وإدارة معمل التحاليل الكروماتوجرافيةHPLC – MS  بتاريخ )1121/ 5/ 21. 

 لطالب الماجيستير والدكتوراة بالمعهد. اإلرشاد األكاديمي 

 .المشاركة في لجان وضع المواصفات الفنية الحتياجات المزرعة 

 لجان البت والمشتريات الخاصة بالمعهد يالمشاركة ف. 

 وضع الرؤية والرسالة للمعهد. يالمساهمة ف 

 عمل الدراسة الذاتية للمعهد تمهيدا لوضع الخطة اإلستراتيجية يالمساهمة ف. 

  (8114 - 8111)بالمعهد ةللبيئ ةالمتواصل ةبقسم التنمي ةالدراسي ةالخطوتنسيق مسؤول إعداد. 

  (8114 - 8113)بالمعهد ةللبيئ ةالمتواصل ةبقسم التنمي ةالخطه البحثيإعداد وتنسيق مسؤول. 

  للمعهدوالبيئية  والطبية  ةالزراعيمشارك دائم  في القوافل. 

 واإلِشراف العلمي والعملي على طالب الدبلوم لالتخرج  مشروعاتوأعمال  يفي التدريب الصيف المشاركة،

 .ةلطالب الماجيستير والدكتورا ةوالبحثي ةالرسائل العلمي

 

 : وخدمة المجتمع ةبالعملية التعليمية والبحثي ةالمختلفة المتعلق ةاألنشط

 : " / ورش العملةالتدريبي والبرامجالندوات / الدورات  " 

 -)مريوط  ةالريفي ة"بالمركز الدولي للتنمية" إكثار المحاصيل البستاني ةالخاص ةالتدريبي ةالدورحضور  :  أوال

 ئي لها بدرجة "ممتاز".ا، وإجتياز التقييم النه89/3/1121إلى  2/3/1121من  ةمصر( في الفتر

للقطاع الحكومي )التابع للجهاز  ة"نظم المعلومات وإستخدام الحاسب اآللي"بمركز إعداد القاد برنامجحضور  :ثانيا

بنجاح  ، وإجتيازه11/6/1112إلى  16/1/1112من  ة، في الفتر مصر - ةباإلسكندري( ةالمركزي للتنظيم واإلدار

 بتقدير"جيد جدا".

 . 8113المنوفية خالل شهر أكتوبر  انعقدت بكلية التربية جامعة يالتي( المعلم الجامعاجتياز دورة)إعداد  :ثالثا

للمناخ المعمل المركزي التي أقامها " ة" المختلفةالندوات / الدورات التدريبي"من  ةحضور مجموع رابعا:

 مصر ( وهى كما يلي : - ة) الجيز ةلمركز البحوث الزراعي  الزراعي" التابع
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 ةالتدريبي ةوالدور،  2/3/8113الري والتسميد( يوم ")النظام الخبير إلنتاج محصول الطماطم"حضور ندوة  -1

 . 11/3/8113بها يوم  ةالخاص

  .81/3/8113بها يوم  ةالخاص ةالتدريبي ةوالدور،88/3/8113" يوم النظام الخبيرللموالححضور ندوة " -8

بها يوم  ةالخاص ةالتدريبي ةوالدور،  4/6/8113" يوم ةالنظام الخبير إلنتاج محصول الفراولحضور ندوة " -3

14/6/8113 . 

  .18/9/8113بها يوم  ةالخاص ةالتدريبي ةوالدور،82/6/8113" يوم للمانجو النظام الخبير" حضور ندوة -4

أول( وإجتيازها بنجاح بتقدير"جيد جدا" )مستوى  ةفي الحاسب اآللي المكثف ةالتدريبي ةالدورحضور  :خامسا

 . 18/18/8119إلى  88/11/8119من  ةفي الفتر ةبجامعة المنوفي ةالعام ةوالتي عقدت في مركز الخدم

تنمية قدرات أعضاء هيئة  ”بمركز" وإجتيازها بنجاح ، وذلك دريبيةتالبرامج ال" من  ةحضور مجموع: ساداس

 ، وهى كالتالي : مصر - جامعة المنوفية“التدريس والقيادات 

 ( .8111/  6/ 82 -81أساليب البحث العلمي )  -1

 ( .       8111/  2/ 16 -13في التدريس )  ةموضوعات مختار -8

 (.                  8116/  2/ 2 - 6أخالقيات وآداب المهنة )  -3

 (.8116/  2/ 81 -89مهارات االتصال الفعال )  -4

 ( .8112/  3/ 11 -1النشر العلمي )  -1

 ( . 8112/  3/ 12 -16إدارة الفريق البحثي )   -6

 . (11/1/8111 -1) ةوالعالمي ةالمحلي ةمشروعات البحوث التنافسي -9

 .(12/1/8111 -16)أخالقيات البحث العلمي  -2

 .(81/1/8111 -83)نظم المتحانات وتقويم الطالب  -1

 .(11/18/8111 -13)الساعات المعتمده  -11

والبحوث نظمها معهد الدراسات  والتي (اعة اآلمنة بين الحاضر والمستقبل)الزرالدورة التدريبيةحضور  :ابعسا

 .8118نوفمبر   9البيئية يوم األربعاء 

التي أقامها  ة" المختلف/الدورات التدريبيةالندوات / ورش العمل " في إعداد وتنظيم وحضور  ةالمشارك :امناث
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 : مصر، ومنها مايلي -"معهد الدراسات والبحوث البيئية" بمدينة السادات 

 ورش العمل: 

؛ والتي عقدت في  ة، البيئ ةهى : المعادن ، الصح " لثالثة محاورةالجيولوجيا الطبي" في  ةالدوليورشة العمل  -1

 . 8111/  1/  89 -86من  ةالفتر

 . 8119ديسمبر  31 -81في الفترة من  قياساته" -معالجته  -أسبابه تلوث الهواء : بعنوان " عملورشة  -8
 

في   الصحي من الحمأه الناتجة من مياه الصرفورشة العمل الدولية" الجوانب البيئية وإنتاج مواد سيراميكية  -3

 .18/1/8111  يوم بعض المناطق الحضرية في مصر" بالمعهد 

وقام بالتدريب فيها  ،88/11/8111يوم  داد و كتابة المشروعات البحثية "،ورشة عمل بعنوان " كيفية إع -4

 مدرس أمراض النبات والزراعة الحيوية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية بالسادات. -سالم  يالدكتور/ محمد فتح

، وقام  11/18/8111عمل بعنوان " أدوات القياس لتقويم نظم اآلداء بمؤسسات التعليم العالي " ، يوم ورشة  -1

 أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس. –بالتدريب فيها أ.د/ محسن  فراج 

،وذلك  يوم                   ورشة عمل بعنوان "مراجعة واختبار توافق البرامج الدراسية مع المعايير األكاديمية المتبناه " -6

 مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة. -،وقام بالتدريب فيها أ.د/ عبد المقصود إبراهيم تعلب  12/18/8111

، وقام بالتدريب  4/8/8118ورشة عمل بعنوان "استخدام الماسح الضوئي لتحليل االستبيانات"، وذلك يوم  -9

 للجهاز.  فيها مهندس من الشركة الموردة

يوم  ورشة عمل بعنوان " الميثاق األخالقي وحقوق الملكية الفكرية والممارسات العادلة " ، وذلك  -2

 -، وقام بالتدريب فيها: د/ أماني محمد عبد العال أستاذ مساعد بالمعهد ، د/ وليد محمد بسيوني 13/8/8118

 مدرس بالمعهد.

فيها    ، وقام بالتدريب 12/8/8118وم ورشة عمل بعنوان " التدريب على الدفاع المدني" ، وذلك ي -1

 رئيس قسم الحماية المدنية بالسادات.  -الرائد/ أحمد فتحي البابلي 

      ، وقام بالتدريب 11/1/1121ورشة عمل بعنوان " خرائط المنهج ونواتج التعلم " ، وذلك يوم األربعاء   -21

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        فرع السادات. -جامعة المنوفية -ةبكلية التربي أستاذ المناهج وطرق التدريس -فيها أ.د/ خميس محمد خميس 

مواجهة األزمات والكوارث "  يفورشة عمل بعنوان " التعريف والتدريب على استخدام نظام اإلنذار المبكر  -22

لشركة مصر والشرق   يمدير المكتب الفن -، قام بالتدريب فيها المهندس/ إيليا تاضروس 11/1/8118وذلك يوم 

 .األوسط ألجهزة اإلنذار المبكر
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يوم    وذلك" تبادل الخبرات  - STDF  لصندوق ي"فنيات كتابة مشروع بحث " ورشة عمل بعنوان -21

 .مدينة السادات مدير مشروعات الصندوق بجامعة :وقام بالتدريب فيها الدكتور/ محمد فتحى سالم ،11/21/1121

ورشة عمل بعنوان " تفعيل استخدام الصفحات اإللكترونية ألعضاء هيئة التدريس على موقع البوابة  -23

 .اإللكترونية بالساداتاإللكترونية للجامعة " ، وقام بالتدريب فيها الدكتور/ مدير مشروع البوابة 

نولوجيا المعلومات " وذلك يوم تطوير تك يورشة عمل بعنوان " دور نظم المعلومات اإلدارية ف -14

 بالسادات. MISمدير مشروع  - يوقام بالتدريب فيها الدكتور/ محمد عبد الحميد الشناو ،81/1/8113

 . 11/5/1123وتكنولوجيا االطياف المرئية في البيئة" يوم تطبيقات النانوتوكنولوجي ورشة عمل بعنوان "   -11

التي عقدت و "مراجعة وتنقيح المعايير األكاديمية والبرامج والمقررات الدراسية"ورشة عمل بعنوان  -16

 .2/1/8113 -9في الفترة من بالمعهد    بقسم مسوح الموارد الطبيعية في النظم البيئية

  " بالمعهد وحدة الخدمات التكنولوجية أقامتها " Google Scholarورشة العمل " الباحث العلمي"  -19

 .14/8/8111   يوم

 . 31/2/1122 يوم  - برنامج المتابعة " استخدام السبورة االلكترونية "ورشة عمل بعنوان  -12

 .22/2/1122يوم  للمعهد   يضمن فعاليات المؤتمر العلم ي"بنك المعرفة المصر "ورشة عمل عن  -21

 .بقاعة المعهد 12/8/1122يوم   ي"بنك المعرفة المصر"ورشة عمل عن  -11
 

 .بقاعة المعهد 3/1/1122يوم   ي"كترونيلثقافة التعليم اإل"ورشة عمل عن  -12
 

 الندوات: 

 . 11/3/8119" يوم   ةوالتنمي ةبين األزم ةصناعة الدواجن المصريندوة "  -1

 . 83/4/8119" يوم  ةالجديد في التغيرات المناخيندوة "  -8

 . 11/1/8119 -14يومي ؟  إلى أين -" ةالمصري ةالعضوي ةالزراعندوة "  -3

 .1/9/8111نفلونزا الخنازير "  يوم  إالتوعية البيئية بأضرار  ندوة " -4

 .13/8/8113البيئة "   يثارها فآ" استخدام الطاقات المتجددة و دوةن -1

 .11/4/8113الزراعة المحمية "   ي" االتجاهات الحديثة ف ندوة -6

 . 12/1/8113ندوة " مؤشرات التنمية المستدامة "  -9

 .83/11/8113جين "  يالخر "بيوم عند االحتفال "ندوة " توظيف الشباب في الشركات العالمية -2

 .31/18/8113توعية مستفيدى الخدمة بأنشطة المعهد"   ندوة " -1
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 .19/3/8114الوقاية والعالج "   :ندوة " االنفلوانزا الموسمية  -11

 . 81/11/8114"   سالمة البيئة المحيطة ىدور الفرد في الحفاظ عل ندوة " -11

 .3/11/8114"   ندوة " األمراض الفيروسية النزفية: الوقاية والعالج -18

 .88/11/8114توعية مستفيدى الخدمة بأنشطة المعهد"   ندوة " -13

 .   18/8114/ 3مدرسة السادات التجريبية للغات  "ندوة " كيفية وقاية الطالب والحد من التدخين -14

" مدرسة السيدة عائشة اإلبتدائية بالسادات  توعية المجتمع الخارجي للمحافظة على البيئة " ندوة  -11

19/18/8114. 

 .81/18/8114" يوم    في التنمية المستدامة للموارد البيئية  تطبيقات النانو تكنولوجي " ندوة   -16

األزمات والكوارث  أقامتها لجنة البيئة مع وحدة والتي السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل" " ندوة  -19

 .16/8/8111 يوم  بالمعهد

 .16/3/8111يوم  الوقاية من األمراض الموسمية" بمدرسة السادات الرسمية للغات ندوة "  -12

يوم   ندوة زراعية "تدوير المخلفات الزراعية واالستفادة منها" والتي تمت باإلدارة الزراعية بكفر داود   -11

11/4/8111. 

  .84/11/8111زراعة نباتات الوقود الحيوي " يوم  يندوة " استخدام مياه الصرف المعالجة ف  -81

 .21/22/1125يوم  "البيئة العربي "الحتفال بيوم ا  -81

 .14/11/8111" يوم   توعية مستفيدى الخدمة بأنشطة المعهد ندوة "  -88

 .12/11/8111بدية النظيفة " يوم الطاقة األندوة "   -83

 .81/11/8111" والتي عقدت يوم  التغيرات المناخية وأثرها على البيئة ندوة "  -84

عباس  حاضر فيها األستاذ الدكتور /  " الموارد المائية المصرية ىندوة " مشروع سد النهضة وتأثيره عل  -81

  بقاعة  8116 /9/1 يوم -جامعة القاهرة  -شراكي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات األفريقية 

 .بالمعهد  االجتماعات

في مصر يوم   ندوة ضمن فعاليات االحتفال "بيوم البيئة العربي" بعنوان "مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة   -86

 جامعة مدينة السادات . -بقاعة  الندوات  بمعهد الدراسات والبحوث البيئية   11/11/8116

                                            .بالمعهد الندوات  بقاعة 84/11/8116 يوم "نظم الزراعة المغلقة"  ندوة  -89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ندوات خارج المعهد:

 يوم مصر. -جامعة كفر الشيخ -ة الزراع بكلية  "وبعض تطبيقاتها النانو تكنولوجيا" ةالندوة العلمي  -1

(2/18/8111). 

 :المؤتمرات :تاسعا

      : من ةذلك في الفترو،  " ةي إنتاج وتحسين المحاصيل الزراعيف ةالطرائق غير التقليدي " حضور مؤتمر -1

 مصر. - ةبالقاهر "حث العلمي والتكنولوجياأكاديمية الب"والذي نظمته ،  1-3/18/8113

 ، والذي 8116/ 2/11 –6من  ةوذلك في الفتر ،" ةالزراعي ةالمؤتمر العاشر لبحوث التنمي" حضور  -8

 ، مصر. ةجامعة عين شمس بالقاهر - ةنظمته كلية الزراع

 . 8119يوليو  82 -81( لتعمير وعمارة الصحراء في الفترة من8)إشراقة  المعرض والمؤتمر الثانيحضور" -3
 

 (ةاألول للدراسات والبحوث البيئي الدولي)المؤتمر " فيهنشرتم "بحث في اإلعداد والتنظيم وتقديم ةالمشارك -4

( ةبالسادات ) جامعة المنوفي ،8112إبريل  1 -9من  ةفي الفترالذي نظمه"معهد الدراسات والبحوث البيئية"و

 كالتالي :  وعنوان البحث، مصر

Aida, M. Allam; M.R.M.Rabeh and O.A.El-Sehrawy. (2008). Influence of 
Bio, Organic and Mineral Fertilization on N, P, K and Carbohydrate 
Content of “Anna “Apple Seedlings Grown in the Reclaimed Land. The 
1st International Conference on” Environmental Studies and Research” 
7- 9 April 2008. (Organized by Environmental Studies and Research 
Institute, Menofia University, Sadat Branch, Egypt). 

 
                " ةتحسين وحماية محاصيل التصدير المصري " مؤتمر دلتا النيل األول لتصدير المحاصيل:حضور" -1

 . 8111مارس  31 -31من  ةالفترفي  -ةجامعة المنوفي - ةوالذي نظمته كلية الزراع
 

                              "  ةوالتنمي ةآفاق الزراع"  : ةوالبيئي ةمؤتمر المنيا الثاني للعلوم الزراعي حضور" -6

 .8111مارس  84 -88من  ةفي الفتر -جامعة المنيا -ةوالذي نظمته كلية الزراع

        من  ة" في الفتر ةوالذي نظمته "مكتبة اإلسكندري ،"  8111 ةمؤتمر بيو فيجين اإلسكندريحضور" -9

 .8111إبريل  11 -11

مدينة  ، بالمؤتمر العلمي األول لتنمية قطاع النخيل والتمور في الوطن العربيببحث)بوستر( شتراك اإل -2

 ةالعربي ةالمملك -الرياض  ،عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية  الملك

 .8111ديسمبر 9-4  من  ةفي الفتر ،السعودية 
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 18 -88من  ة" في الفترة، والذي نظمته "مكتبة اإلسكندري 8811 ةمؤتمر بيو فيجين اإلسكندريحضور" -1

 .8118إبريل 

الذي نظمه"معهد و "للدراسات والبحوث البيئية يالثان يالدوللمؤتمر ل"في اإلعداد والتنظيم  ةالمشارك -11

 .مصر -مدينة السادات، جامعة 8113فبراير  89-81في الفترة من  الدراسات والبحوث البيئية"

 "لبحوثل القومي ركزمالالذي نظمه"،ورؤية جديدة  -الغذاء والزراعة  -الدولي األولالمؤتمر حضور  -11

 .مصر -القاهرة -8113ديسمبر  4-8 الفترة منفي بالتعاون مع "اإلتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة" 

الذي نظمه"معهد و "للدراسات والبحوث البيئية لثالثا يالدوللمؤتمر ل"في اإلعداد والتنظيم  ةالمشارك -18

 .مصر -مدينة الساداتجامعة  -8111فبراير  81 -83 في الفترة من الدراسات والبحوث البيئية"

 القومي ركزمالالذي نظمه"و ، ةالمستدام والبيئة من أجل التنمية الزراعة -الدولي المؤتمر حضور -13

 .مصر - القاهرة -8111مايو  89-81 في الفترة من "لبحوثل

 :اعاشر

"، وذلك في ةالجود/ البيئي المجال"خاصة في "ةوالمتخصص ةفي إلقاء عدد من" المحاضرات العام ةالمشارك -أ 

 مصر. - ةباإلسكندري ةوثانوي ةعدة مدارس إعدادي

ب- المشاركة في إلقاء عدد من" المحاضرات العامة والمتخصصة"خاصة  في "المجال البيئي/ الجودة"، وذلك 

للمعهد، كما يلي: لساداتبا ةثانوي/  ةإعداديإبتدائية / عدة مدارس  عند زيارة طالب  

 -: زيارات إلي المعهد
 

  22/21/1123ثنين الموافق يوم اإل،  للمعهد ساداتبال" جيل الثورة االبتدائية"مدرسة زيارة. 

  طالبات و مشرفين(.12/22/1122زيارة مدرسة "السادات الثانوية للبنات"  للمعهد يوم االثنين( 

  1122 / 22/21، يوم   للمعهد "السيدة عائشة االبتدائية"زيارة مدرسة. 

  2/2/1125يوم األربعاء الموافق  للمعهد ،  "عمرو بن العاص"زيارة مدرسة. 

 1125 /25/2يوم األربعاء ،  لمعهد والمزرعة ل "سارة سعد نواره"مدرسة  زيارة. 

 1125/ 8/  22الموافق  ثنيناإل"  للمعهد يوم  سمارت االبتدائية "زيارة مدرسة. 

 -:  قوافل بيئية -جـ 

  وآثارة على بعنوان "التلوث البيئي  22/21/1122قافلة بيئية إلى مدرسة "السيدة عائشة االبتدائية" يوم

 المجتمع" .
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  من   وقاية"البعنوان  22/3/1125يوم  "للغات السادات الرسمية التجريبية"مدرسة  إلىقافلة بيئية

  األمراض الموسمية".

 -: قوافل طبية  -د 

 .1118نوفمبر  13البحيرة : يوم  –قافلة طبية لمدينة النوبارية الجديدة  -2

 . 1118ديسمبر  18بمدينة السادات : يوم  يقافلة طبية لدار المسنين واألهال -1

 .1111يناير  28المنوفية : يوم  -مركز السادات  -قافلة طبية لقرية األخماس  -3

 .12/21/1121قافلة طبية للجمعية الخيرية بالسادات : يوم  -2

 .11/3/1123قافلة دار المسنين بمدينة  السادات:  يوم   - 5

 .1123/ 2/  3الخيرية بالسادات:  يوم قافلة إجتماعية للجمعية   -2

 .25/2/1122بمدينة السادات:  يوم  -قافلة طبية / الجمعية الخيرية   -2

 .  12/3/1122قافلة طبية دار المسنين  بمدينة السادات:  يوم   -8

 12/21/1125قافلة طبية اجتماعية لدار المسنين بمدينة السادات : يوم  -1

 إحدى عشر :   المشاركة في مشروعين متتالين للجودة"بمعهد الدراسات والبحوث البيئية":

  ) QAAP2 8112" )ةللجودداخلي إنشاء نظام مشروع "  -1

  CIQAP- 5th(8113 -8111)  "التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد"  مشروع- 8

Continuous Improvement and Qualification for Accreditation Project 

(CIQAP-5th) 

 ،ةلتوكيد الجود ةاللجان النوعيد من لعديل (ةمراجع/ال ة)العضوي"قريق عمل"أكثر من شاركت في  حيث أنني* 

 موضحة كالتالي: ةالمتعلقة بمتطلبات الجود ةاألنشطباإلضافة إلى الكثيرمن 

 متابعة وتحديث رسالة المعهد"."  لجنة عضو -1

 لمعهد".ل ةالذاتي ة" إعداد الدراس لجنة عضو -1

 .بالمعهد ةللبيئ ةالمتواصل ةبقسم التنمي"مج والمقرراتاتوصيف وتقريرالبر " لجنة عضو -3

 .بالمعهد ةللبيئ ةالمتواصل ةبقسم التنمي "ةبرنامج الدكتورا إعداد " لجنة عضو -4

 التخطيط اإلستراتيجي" بالمعهد. " لجنة عضو -1

 " بالمعهد.ةوالحوكم ةالقياد " لجنة عضو -6

 بالمعهد.للتعلم" ةالتعليم والتعلم والتسهيالت المادي" لجنةعضو  -9

 بالمعهد. ةللبيئ ةالمتواصل ة" بقسم التنميةالجود "منسق -2

 بالمعهد.متابعة الخريجين"   ثم  "مدير وحدة عضو "مكتب متابعة الخريجين" -1
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 بالمعهد."الميثاق األخالقي" عضو مراجعة -11

 بالمعهد .رئيس لجنة "التدريب"   -11

 بقسم التنمية المتواصلة للبيئة بالمعهد. "متابعة البحث العلمي" لجنةعضو   -18

 " المسئولية المجتمعية" بالمعهد. لجنةعضو   -13

   سواء بالمعهد، ةبالجود ةالخاص ةحضور العديد من الندوات،وورش العمل ،والدورات التدريبي*   :عشر يإحد

 بمصر.NAQAAE لضمان جودة التعليم واالعتماد"  ةالقومي ةبالهيئ" أو ، ةفيوأو بجامعة المن

 : ةللجود ورش عمل

 ( بالمعهد.11/11/8112) ةالشامل ةإدارة الجود  -1

 ( بالمعهد.11/11/8112) ةالمرجعي ةالمعاييراألكاديمي -8

 ( بالمعهد.88/11/8112) إعداد توصيف البرامج والمقررات الدراسية -3

 ( بالمعهد.81/8/8111)SWOT Analysis والضعف والفرص المتاحة والتهديدات نقاط القوة تحليل -4

 ( بالمعهد.81/8/8111) التخطيط اإلستراتيجي  -1

 ( بالمعهد.82/8/8111داء)وتطويراآل الجودة فكر نشري ف تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت من االستفادة -6

 بالمعهد.( 1/4/8111) اإلمتحانات وتقييم الطالب -9

 ( بالمعهد.1/4/8111) ةإعداد تقارير المقررات الدراسي -2

 بالمعهد.( 11/18/8111) أدوات القياس لتقويم نظم األداء بمؤسسات التعليم العالي -1

 بالمعهد.( 12/18/8111)مراجعة واختبار توافق البرامج الدراسية مع المعايير األكاديمية المتبناة  -11

 :ةمجال الجودفي   ةدورات تدريبي

 لضمان جودة التعليم واالعتماد" بمصر. ةالقومي ةبالهيئحضور واجتياز عدة دورات حديثة "

 .8111يوليو 81 -19من  ةوذلك في الفتر دورة " التقويم المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي"، -1

 .8111 يوليو82 -84من  ةتعليم عالي"، وذلك في الفتر -دورة " نواتج التعلم وخرائط المنهج -8

 .8111سبتمبر11 -11من ةوذلك في الفتر ،لمؤسسات التعليم العالي" ةالخارجي ةالمراجعدورة " -3
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 الحاسب اآللي: دورات تدريبية في مجال

 ICTP (1/7-6/7/1111.)مشروعالتدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنوفية  ITجتياز دورة  -1
1-Windows  مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنوفية :ICTP (8/7-16/7 

/1111(. 
3 Microsoft Word- مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنوفية :ICTP (17/7/1111 

- 12/7/1111). 
4- Microsoft Excel مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنوفية :ICTP (1/8/1111 - 

8/8/1111). 
2- Microsoft Power Point مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنوفية :ICTP 

(11/8/1111 - 16/8/1111). 
6-  Microsoft Access مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنوفية :ICTP 

(11/8/1111 - 18/8/1111). 
7– Internet مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنوفية :ICTP(1/9/1111-6/9/1111) 

 
 : (ICTP) المعلوماتتكنولوجيا  دورات تدريبية في مجال

1- Graphics using Adobe Photoshop (104): 11/2/2015 - 17/2/2015. 
2-SPSS (105): 19/2/2015 - 25/2/2015. 

 : النشاط العلمى
 
مصر  - ةسكندريجامعة اإل -ةلطالب كلية الزراع ةلبعض المقررات الدراسي في التدريس العملي ةالمشارك -1

 (. 8111 -1111من ) ( ثم 1118 -1126)
 

المعاهد لطالب  ةو العلمي ةالزراعي ةللعديد من المقررات الدراسي التدريس النظري و العملي  في ةالمشارك -8
 .1111 - 1118من  ةذلك في الفترو،  ةالسعودي ةالعربي ةبالمملكالدواسر (  وادي -الخرج  -القصيم ) ةالزراعي

   
لطالب الدراسات  ةوالبيئي ةالتخصصي ةالمقررات الدراسي ديد منعلل "العمليالنظري و "التدريس في ةالمشارك -3

وحتى  8111مصر) - ةجامعة المنوفي - ةوث البيئي( بمعهد الدراسات والبحةدكتورا -ماجيستير -دبلومالعليا ) 
18/3/8113.) 

 
لطالب الدراسات  ةوالبيئي ةالتخصصي ةالمقررات الدراسي ديد منعلالعملي" لفي التدريس" النظري و ةالمشارك -4

 مصر - نة الساداتيمدجامعة  - ة( بمعهد الدراسات والبحوث البيئيةدكتورا -ماجيستير -) دبلومالعليا 
 اآلن(. وحتى 13/3/8113)

 
والتدريب الصيفي لطالب  لطالب الدبلوم ، ةمن الدراسات الميداني داف العلمي على عدراإلش في ةالمشارك -1

الماجيستير لطالب  ةعلميالرسائل ال دد منوعلوجي ( ، والميكروبيو النبات) جامعة المنوفية - كليات العلوم
 .(ةجاري منتهية/) ةوالدكتورا
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 مجاالت المياه في ةالقومي ةو التطبيقي ةت البحثيإجراء و تنفيذ الكثير من المشروعا  في ةالمشارك -6

 :ومنها على سبيل  المثال ما يلي وغيرها ؛ ةالفاكه وتغذية ةو الترب
 

 . ةرعاية و إكثار الحاصالت البستاني  -1
 . ةالتسميد الفوسفاتي و تأثيره على بعض المحاصيل الزراعي -8
 . ةفي الزراع ةالحمأمشروع  -3
 ) الصوبات الزراعية(  .        ةبالبيوت المحمي ةرعاية وتنمية الشتالت و النباتات االقتصادي -4
 دراسات على التين في الساحل الشمالي الغربي لمصر . -1
 ) كيلومترالصحراوي ة/ القاهرةغرب طريق اإلسكندري فدان 6 111للحصر النصف تفصيلي لمساحة  ةدراس -6

 . 1123( وذلك في ديسمبر  11-63
 مشروع هيدرولوجية و هيدروكيماوية مياه النيل ) فرعى رشيد و دمياط ( .     -9
 تأثير إضافة السيلينيوم ألعالف تغذية البط البكيني .     -2
 دراسات على مشروع توشكى . -1
 

 تمع:األنشطة المختلفة األخري التي تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المج

 المشاركة في لجان الممتحنين للمقررات الدراسية لطالب الدراسات العليا بالمعهد. -1

المشاركة في لجان وضع األسئلة والتصحيح واالمتحانات العملية والشفوية للمقررات الدراسية لطالب الدراسات العليا  -8

 بالمعهد.

 -الماجيستير -الدبلوم بقسم التنمية المتواصلة للبيئة لطالب الدراسات العليا )  هاجداول تصميمإعداد الخطة الدراسية و -3

 .جامعة مدينة السادات( - الدكتوراه( بمعهد الدراسات والبحوث البيئية )جامعة المنوفية

الدراسات والبحوث المشاركة في  اإلشراف على أعمال االمتحانات سواء اإلعداد أو المراقبات أو الكنترول سواء بمعهد  -4

 جامعة -)التربية( أو كلية السياحة والفنادق االنتداب لبعض كليات جامعتي المنوفية/ مدينة الساداتأو ، يةالبيئ

 اإلسكندرية.

  والطبية عن طريق لجنة البيئة بالمعهد. ةالقوافل الزراعي يالمشاركة ف -1

 األعمال اإلنشائية:  

تجهيز وإدارة "مزرعة الفاكهة" الخاصة بالمعهد بالسادات من خالل زراعة العديد تأسيس والمساهمة في  -1
الخنوخ والعننب  -البرتقنال -الزيتنون -المنانجو-التفناح -مثنل: الجوافنة أنواع  وأصنناف الفاكهنة بهناشتالت من 

هننا حتياجاتإجميننع تحدينند  ، مننع ة الالزمننة لهنناتنميننالكثننار واإلوة البسننتانية رعايننتصننميم بننرامج الووغيرهننا، 
 ومستلزماتها الفنية من الشتالت واألسمدة واإلنشاءات والعمالة وخالفه. 

 
 المشاركة في إنشاء "المزرعة العضوية" لجامعة المنوفية بالسادات . -8
 
 وذلك من خالل : ( HPLC – MSعضو لجنة " تشغيل وإدارة معمل" التحاليل الكروماتوجرافية"  )   -3

 تحديد احتياجات المعمل وتشغيل األجهزة . –

 الصيانة .اإلشراف على أعمال  -                                            تسعير الخدمات التحليلية . –
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بالمعهننند عنننن طرينننق تحديننند االحتياجنننات منننن األجهنننزة  " اإلننننتج النبننناتي"منننل المسننناهمة فننني تجهينننز مع -4
المقدمنة واختينار  "الفنينة والمالينة"وطرحها فني مناقصنات ودراسنة العروضالمختلفة ،المعملية ات ستلزموالم

 أنسبها. 
 
 نشاء قطاع صوب للزراعات المحمية .ي إالمساركة ف -1
 

 -: الممنوحة لي تقديرالشكر وال اتادلشهأمثلة 

  قدمته   لما ؛ وذلك قسم التنمية المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاتها  :  "القسم"شهادة شكر وتقدير من

 . 1122/  1125 يللقسم خالل العام الجامعي والعلم يالنشاط البحث يمن جهود فاعلة ف

 

  تقديرا للمشاركة الفعالة والمتميزة لحصول : وذلك  "رئيس الجامعة السيد أ.د. "شهادة  شكر و تقدير من

 "تعتمد  وحدة ول أ"  االعتماد ليصبحن جودة التعليم والمعهد على االعتماد من قبل الهيئة القومية لضما

 على مستوى جامعة مدينة السادات .

 

 اإلختيارية( -الئحة الساعات المعتمدة)األساسية  -بيان بمشاركتي التدريسية لمقررات 

( التي أقوم بتدريسها ةاإلختياري - ساسية)األالئحة الساعات المعتمدة - ة* بيان بالمقررات الدراسي

 ( بالمعهد:ةدكتورا -ماجيستير -لطالب الدراسات العليا )دبلوم ةومنتظم ةبصفة أساسي

 

كود  م

 المقرر

 ةالدراسي ةالفئ اسم المقرر

 للطالب
1 IQB 08 دبلوم ةالصحراوي ةفي البيئ ةالزراع 

2 DQO 02 دبلوم اإلنتاج النباتي الصحراوي 

3 DQO 08 دبلوم ةميداني ةدراس 

4 DMO 11  ماجيستير وإنتاج التمورزراعة النخيل 

5 DMO 03 ماجيستير ةفاكهة المناطق الصحراوي 

6 DPO 02 ةدكتورا ةإعداد وتخزين ثمار الفاكهه الصحراوي 

7 EPO 18 ةدكتورا تداول الحاصالت البستانية 

8 DMO 28 ماجيستير ةالتشجير في المناطق الصحراوي 

9 DMO 16 الزراعيه في المناطق حصاد وتداول الحاصالت  تكنولوجيا
 ةالصحراوي

 ماجيستير

10 DPO 11 ةدكتورا ةتكنولوجيا التخزين في المناطق الجاف 

11 DMB 04 ماجيستير ةتدوير المخلفات الزراعي 

12 DMB 08 ماجيستير ةالمصري ةقانون البيئ 

13 DMB 07 ماجيستير ةالصحراوي اإلدارة البيئية للمزارع 

14 DPB 01  ةدكتورا العمليات في المشروعات البيئيةبحوث 
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 : العملية ةمجاالت الخبر
 
والبيوت  و المشاتل اصيل الفاكهة بالحدائق البستانيةإكثار محرعاية وتنمية وو زراعة اإلشراف على عمليات -1

لمدة   ةالتخصصي ةذلك من خالل الخبرو ، ةباألراضي المستصلح أو ةالصحراوي ةسواء بالمناطق الجاف  ةالمحمي
من خالل العمل في معهد الدراسات والبحوث  ثم ، (8111-1128) جامعة اإلسكندرية - ةبكلية الزراع ةسن 12

        خبرات الماجيستيرلك في إطار وذ( اآلنوحتى  8111منذ عام نة السادات يمدجامعة  - ةجامعة المنوفي) ةالبيئي
 .وما بعدهما ةثم الدكتورا

 
    "ةخاصة في مجال"تغذية الفاكهو ةمجاالت عديد في ةللفاكه ةالمتخصص ةالمعمليو ةالبحوث الحقلي إجراء -8

 . من المحاصيل البستانيةو غيرها " ةإنتاج الفاكهزراعة وفي " " ةالحيويو ةالعضوي ة"الزراعباستخدام 
 
 للمزارعين والمهندسين الزراعيين.    ةوالتثقيفي ة" اإلرشاديةالمتخصص ةفي"القوافل الزراعية المشارك -3

http://www.academicjournals.org/journal/AJB/article-abstract/C349A5163775
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