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 التدرج الوظيفى:

القاهرة  في الفترة من  –مساعد باحث بقسم صيانة االراضى مركز بحوث الصحراء  
 .10/1999حتي  10/1996

القاهرة  في الفترة من  –باحث مساعد بقسم صيانة االراضى مركز بحوث الصحراء  
 .12/2000حتي  1/2000
معهد  -الطبيعية و التخطيط لتنميتها مدرس مساعد الهندسة زراعية بقسم تقويم الموارد  

حتي  1/2001جامعة مدينة السادات في الفترة من  –الدراسات و البحوث البيئية 
7/2009. 
معهد    -مدرس الهندسة زراعية بقسم تقويم الموارد الطبيعية و التخطيط لتنميتها   

 حتي اآلن. 27/7/2009جامعة مدينة السادات في الفترة من  –الدراسات و البحوث البيئية 
 

 :و شهادات التقدير الجوائز

الحصول علي شهادة شكر و تقدير للمشاركة الفعالة في اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الثالث  

 –تحت عنوان الموارد الطبيعية  و التحديات المستقبلية بمعهد الدراسات و البحوث البيئية 

 .2013/  2 /27حتي  25/2من جامعة مدينة السادات في الفترة 

الحصول علي شهادة شكر و تقدير للمشاركة الفعالة في اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الثالث  

 –تحت عنوان الموارد الطبيعية  و التحديات المستقبلية بمعهد الدراسات و البحوث البيئية 

 .2015/  2 /25حتي  23/2جامعة مدينة السادات في الفترة من 

من رئيس الجامعة للمشاركة الفعالة و  2015في عام  شكر و تقدير الحصول علي شهادة 

حصول المعهد علي  بصفتى مديرا لوحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بالمعهد فى المتميزة

حدة تعتمد علي يصبح أول ولاإلعتماد ئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد من قبل الهي

 مستوي جامعة السادات.

من عميد المعهد للمشاركة الفعالة و المتميزة  2016الحصول علي شهادة شكر و تقدير في عام  

بصفتى مديرا لوحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بالمعهد فى حصول الهيكل اإلدارى 

 طبقا للمواصفات القياسية الدولية. ISO 2008/2009للمعهد علي شهادة األيزو 

 :ة و الزياراتالمهمات العلميالبعثات و

المركز من لجمع المادة العلمية بألمانيا من اإلدارة العامة للبعثات  داخليةحصول علي بعثة ال 

حتي  1/3/2006في الفترة من  البحثى الزراعى الفيدرالى بمدينة براونشفايج بألمانيا

31/5/2008. 
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 الدورات التدريبية

 .2009داخل جامعة المنوفية " قواعد البيانات العالميةدورة تدريبية فى " 

دورة تدريبية فى التقويم الذاتى لمؤسسسسسسستسسسسسسات التعايم العالى مال يضة القومية ل سسسسسسما  ال ودة  

 .2011 واالعتماد

دورة تدريبية فى المراجعة الخارجية لمؤسسستسسات التعايم العالى مال يضة القومية ل سسما  ال ودة  

 .2011 واالعتماد.

وخرائط المن ج لابرامج والمقرارات الدراسسسسسية فى مؤسسسسستسسسسات  دورة تدريبية فى نواتج التعام 

 .2011 التعايم العالى مال يضة القومية ل ما  ال ودة واالعتماد

التأقام   ادية لاتغير المناخى ممركز محوثتقييم اآلثار االجتماعية واالقتصسسسسسسدورة تدريبية فى  

 .2012 مع التغيرات المناخية م امعة االسكندرية

 االجتماعية االقتصسسسسسسادية و نظم المعاومات ال غرافية فى النواحىة فى تطبيقات دورة تدريبي 

 .2012 التأقام مع التغيرات المناخية م امعة االسكندريةممركز محوث 

نظم المعاومسسات ال غرافيسسة فى تقييم االثسسار النسسات سسة ع  ارت سسا  دورة تسسدريبيسسة فى تطبيقسسات  

 .2013 التغيرات المناخية م امعة االسكندريةالتأقام مع ممركز محوث  متتوى سطح البحر

دورة تدريبية فى التخطيط االسسسسستراتي ى لمؤسسسسستسسسسات التعايم العالى م  خ   مركز  سسسسما   

 2014ال ودة والتطوير المتتمر م امعة مدينة التادات 

دورة تدريبية فى التقويم الذاتى والمراجعة الداخاية لمؤسسستسسات التعايم العالى م  خ   مركز  

 2014ما  ال ودة والتطوير المتتمر م امعة مدينة التادات  

 2015دورة تدريبية فى ال وتوشوب م  خ   مركز التدريب م امعة مدينة التادات  

دورة تدريبية فى " إدارة عليا فى مفاهيم نظم إدارة الجودة طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية  

ISO9001: 2008  ودليل التطبيق فى مؤسسات التعليم العالىIWA2 بمقر جامعة مدينة "

من الشركة العربية لالستشارات الهندسية  5/9/2015حتي  5/9/2015لفترة من السادات في ا

 والنظم. 

مل في القياسات و التحاليل للعمليات و الخدمات في الفترة من ااإلجتياز دورة عن ايزو المع 

لفترة رات و التدريب و خدمات المعامل بمقر جامعة مدينة السادات في اشركة النيل لإلستشا

 . 16/11/2015حتي  15/11/2015من 

 برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس" من خالل التخطيط اإلستراتيجياجتياز دورة " 

 .2015 ديسمبر20إلي  19في الفترة من  الساداتبجامعة  (FLDP)والقيادات 
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في  2008/9001إجتياز دورة التحسين المستمر طبقا لمتطلبات المواصفات الدولية لأليزو  

أهداف الجودة  و مؤشرات قياس األداء و ذلك من الشركة  –تطبيق األساليب اإلحصائية 

 27/12/2015العربية لإلستشارات الهندسية و النظم بمقر جامعة مدينة السادات في الفترة من 

   .29/12/2015حتي 

دورة تدريبية فى " دورة المراجعات الداخلية فى نظم إدارة الجودة طبقا لمتطلبات إجتياز  

" بمقر ISO 19011: 2011والمواصفة الدولية  ISO9001: 2008المواصفة الدولية 

من الشركة العربية  17/2/2016حتي  15/2/2016لفترة من جامعة مدينة السادات في ا

 والنظم.لالستشارات الهندسية 

تكنولوجيا المعاومات ودورة تدريبية فى التحايل اإلحصائى ماستخدام مرنامج دورة تدريبية فى  

 (SPSS )   م  خ   مركز التدريب م امعة  5/4/2016وحتى  27/3/2016خ   ال ترة م

 مدينة التادات

 للمتقدم  بيان باألنشطة التدريسية

الدكتوراه بمعهد الدراسات  –م المتقدم بتدريسها لطالب الماجستير اق التي[ المقررات 1]

 جامعة مدينة السادات: –والبحوث البيئية 

 المزرعىالري و الصرف  تدريس مقرر 

 نظم الرى فى المناطق الصحراوية 

 .على النباتاإلجهاد البيئ تأثير تدريس مقرر 

 .الزراعة الدقيقةتدريس مقرر  

 دراسات معملية وحقلية تدريس مقرر 

 إختبار المواد وضبط الجودة تدريس مقرر 

 مقاييس الجودة تدريس مقرر 

 الطاقة الجديدة والمتجددة تدريس مقرر 

 الطاقة الشمسية والبيئة تدريس مقرر 

  .تدريس مقرر تطبيقات اإلستشعار عن بعد في مجال البيئة  

 إسلوب التدريس:[    مدى مساهمة المتقدم في تطوير المقررات و 2] 

نظم الرى فى المناطق   - رى وصرف مزرعى)قام المتقدم بتوصيف المقررات األتية:  

دراسات  – الطاقة الجديدة والمتجددة -تأثيراإلجهاد البيئ على النبات  – الصحراوية
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الطاقة الشمسية  –مقاييس الجودة  -إختبار المواد وضبط الجودة - معملية وحقلية

 والتى يشارك فى تدريسها.  ) والبيئة 

 يتبع أسلوب المناقشة فى التدريس مع طالبه وتبادل اآلراء. 

  يستخدم المتقدم كافة الوسائل التعليمية الحديثة لتدريس مقرراته. 

 األبحاث العلمية:

  :أبحاث مستخرجه من رسالة الدكتوراه:  أوال
1. Aboamera, M.A., Gomaa, A.H., and Darwisch, W. M. 2009. Using 

Benchmarking program (IGRA) in Humid and Arid Regions for Evaluating 

Irrigation Systems Performance. Minufiya J. Agric. Res. Vol. 34 No.2: 505-524   

  :أبحاث تم نشرها أثناء العمل كمدرس بمعهد الدراسات و البحوث البيئيةثانيا : 
 

1- Adel H. Elmetwalli, A. Derbala and Waleed Darwisch. Performance 

Evaluation of Solid-Set Sprinkler Irrigation under Different Pressures and 

Nozzle Diameters. Misr Journal of Agricultural Engineering Vol. 31- No. 

(1) January 2014. 

 

2- Arafa, M.M., Darwisch, W.M, N. Elhefnawy. Effect of Deficit irrigation on 

Vegetative Growth, Yield and Quality of two Potato Cultivars under Sandy 

Soil Conditions.   J. Plant Production, Mansoura., Vol. 6 (11): 1845- 1860, 

2015. 

 

3- Arafa, M.M., Darwisch, W.M and El-Howeity, M.A. Effect of water use 

efficiency and Bentonite levels on growth, yield and chemical composition of 

seeds for cowpea ( vignaung uiculata,l.) cultivars grown in sandy soil.  Annals 

of Agric. Sci., Moshtohor, Vol. 53 (4) (2015), 667-678. 

 

4- Khalil, R.R., Hoda A. Galal and W.B. Darwisch. Role of Bio-Fertilizer 

Treatments in Alleviating the Adverse Effect of Water Stress in Mangifera 

indica. Egyptian Journal of Botany Vol. 56 (2) (2016). 

 

5- Darwisch, W.M, S.A.E. Abdelrazek.  Effect of Irrigation Methods on the 

Cantaloupe Yield in El-Khatatba Region under Climatic Change and Soil 

Conditions. J.Adv. Agric. Res. (Fac. Agric. Saba Basha), Vol. 21 (1), 136-

149, 2016. 

6- Hala A. Abd El-Aal1, Darwisch, W. Mohamed, Naglaa, M. Ismaeil and 

Abu–Tour.S.M. (2016). Organic Farming and Water Stress of Potatoes: 

Effects on Yield and its Components and Quality of French Fries. 

ALEXANDRIA SCIENCE EXCHANGE JOURNAL, VOL. 37, No. 3 

JULY- SEPTEMBER 2016 
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7- Saad A E Abdelrazek , Ahmed. E.M. Shouman2, Mohamed H.El-Deep, 

Waleed. M. B. Darwisch (2016) Impact of Irrigation with Drainage Water on 

the Productivity of Forage Maize Grown on Calcareous Soil. ALEXANDRIA 

SCIENCE EXCHANGE JOURNAL, VOL. 37, No. 3 JULY- 

SEPTEMBER 2016 

 

8- Darwisch, W. M.2017. Detecting the suitable irrigation systems and crops by 

application of Geographic Information Systems (GIS). Misr Journal of 

Agricultural Engineering, 34 (1): 181 – 202. 

9- Darwisch, W. M., El-soufany, S. 2017. Effect of irrigation regimes on the 

quality, growth, and productivity of mango. Misr Journal of Agricultural 

Engineering, Vol. 34 (1): 203 – 222. 

 

10- Elsayed, S., Darwish, W., (2017) Hyperspectral remote sensing to assess the 

water status, biomass and yield of maize cultivars under salinity and water 

stress. Bragantia Journal, v. 76, n. 1, p.62-72.  

 

 :ومشروعات التطوير البحثية والتطبيقية المشروعاتعضوية 

عضوووو فى الفريق التنفيذى لمشوووروء إنشووواء نظام داخلى للجودة بمعهد الدراسوووات والبحوث  

 .2009إلى أغسطس  2008فرء السادات فى الفترة من مارس  -جامعة المنوفية  -البيئية 

عضو الفريق االدارى لمشروء التطوير المستمر والتأهل لإلعتماد بمعهد الدراسات  

 10/2/2012وحتى  2010فرء السادات ابتداء من  -جامعة المنوفية  -والبحوث البيئية 

مستمر والتأهل لإلعتماد بمعهد الدراسات عضو الفريق التنفيذى لمشروء التطوير ال 

 2013وحتى  2010فرء السادات ابتداء من  -جامعة المنوفية  -والبحوث البيئية 

سات والبحوث البيئية   فرء  -جامعة المنوفية  -نائب المدير لوحدة ضمان الجودة بمعهد الدرا

 11/10/2014وحتى  11/2/2012السادات ابتداء من 

جامعة مدينة السادات اعتبارا  –مدير وحدة ضمان الجودة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية  

 .31/10/2016وحتى  2014 /11/10من 

إعتماد معمل الجولوجيا البيئية والممول من إدارة المشروعات  عضو فريق العمل بمشروء 

 وحتى االن 2015بوزارة التعليم العالى فى عام 
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 الدعم الفنى بالجامعةعضو مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة )مدير وحدة  

 .2014أكتوبر  31حتى  2014 يوليوبالجامعة(، منذ 

عضو المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة، منذ منذ أكتوبر  

 .2016أكتوبر حتى  2014

 ومعاهد الجامعة فيما يخص الجودة التعليمية.عضو بفريق الدعم الفني لكليات  

 .2016حتى شهر مايو  2015منذ شهر أكتوبر  ( للجامعة9001عضو لجنة األيزو اإلداري )

 :اإلشراف على الرسائل العلمية

 وتم االنتهاء منهارسائل الماجستير المشرف عليها 

أحمد سعد الناقة  ، بعنوان اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالب/ خالد عبد هللا  

" تطوير تقارير المحاسبة اإلدارية في ضوء متطلبات بيئة العمل بدولة الكويت   ) دراسة 

 2014”. ميدانية(

اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالب/  محمد عدلى صالح ، بعنوان " تأثير  

( في حبوب األذرة الصفراء  الظروف البيئية على التلوث بالسموم الفطرية )األفالتوكسين

 2014المستوردة" 

اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالب/ سيد محمود سيد الصوفانى ، بعنوان  

" تأثير السماد المخصب على جودة وإنتاجية أشجار المانجو تحت ظروف اإلجهاد 

 2016المائي". 

اطف أحمد حسنى السيد، اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة/ شيماء ع  

بعنوان " دراسة تأثير صفات التربة المحدة علي قدرة األراضي لبعض األراضي 

 2017مصر"  –غرب الدلتا -المستصلحة بوادي الفارغ 

  رسائل الماجستير المشرف عليها و مازالت تحت الدراسة :

الرحيم إيهاب نصر الدين عبد  /اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالب 

 القناوى، بعنوان " تقييم مصادر المياه بمدينة الغردقة"

 

محمد عبد الرزاق سعد العمران ،  /اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالب 

دور التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في تحقيق أهداف التنمية البشرية بعنوان " 

 ."بدولة الكويت
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رصد وتقييم  أحمد صبحى، بعنوان " /الماجستير الخاصة بالطالباإلشراف على رسالة  

 ."جودة أداء بعض نظم الرى المحورى باال راضى الصحراوية

 

رضا جمعة حسين حسن ، بعنوان "  /اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالب 

 .ادو"تأثير بعض معامالت التسميد الحيوي والتناوب بالري على إنتاجية وجودة االفوك

 

محمد صبرى على البلكيمى،  /اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالب 

التصميم األمثل لنظم الرى فى األراضى الجديدة باستخدام خرائط التربة "   بعنوان

 .الحديثة"

 

   رسائل الدكتوراه المشرف عليها و مازالت تحت الدراسة:  

،   خالد عبد هللا أحمد سعد الناقةراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب/ اإلش 

أثر التكاليف المحاسبية فى الحد من تلوث بيئة العمل دراسة حالة: قطاء بعنوان " 

 اإلسكان الحكومى بدولة الكويت"

 

 :ورش العمل و المؤتمرات

والميثاق االخالقى تنفيذ ورشة عمل القاء محاضرة عن حقوق الملكية الفكرية  

والممارسات العادلة بواسطة وحدة ادارة الجودة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية 

 11/12/2011جامعة المنوفية بتاريخ 

لمشاركة الفعالة في اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الثالث تحت عنوان الموارد الطبيعية  ا 

جامعة مدينة السادات في  –البيئية  و التحديات المستقبلية بمعهد الدراسات و البحوث

 .2013/  2 /27حتي  25/2من الفترة 

تحت عنوان الموارد الطبيعية   الدولي الثالث رلمشاركة الفعالة في اللجنة المنظمة للمؤتما 

جامعة مدينة السادات في  –و التحديات المستقبلية بمعهد الدراسات و البحوث البيئية 

 .2015/  2 /25حتي  23/2الفترة من 

المشاركة كمستمع فى المؤتمر الثالث لكلية التربية النوعية جامعة المنوفية )جودة التعليم  

 2015مارس  26 – 25وتحديات المستقبل "رؤى وآفاق" ( من 

للتعريف بالجودة  ورش العمل الخاصة بإستقبال الطالب الجددلمشاركة الفعالة في ا 

جامعة مدينة السادات  –معهد الدراسات و البحوث البيئية وأهميتها واالعتماد وأهميته ب

 .2016/2017والعام الجامعى  2015/2016خالل العام الجامعى 

 



 املعهديد ع                                           رئيس جملس القسم                         

 

 

 عمر أحمد سعد تمام.د/ أ                                                                            مبارك حسانى علىأ.د/ 

 

 

 

 :والكنتروالت عضوية اللجانو

 2013/2014لطالب الدبلومة خالل العام الدراسي  الكنتروللمشاركة في أعمال ا 

 2014/2015الدكتوراه خالل العام الدراسي  المشاركة في أعمال لجان الكنترول لفرقة 

لعام  الثانىخالل الفصل الدراسي  الماجستيرالمشاركة في أعمال لجان الكنترول لفرقة  

 2016/2017، الفصل الدراسى االول  2015/2016، العام الجامعى 2014/2015

 وتقييم نتائجها. اإللتزام بمواعيد تسليم اإلمتحانات 

خالل العام الدراسي  قةورليم ايتقل لفرقة الدكتوراهالجودة بكنترول  عضو لجنة 

2015/2016. 

 10/2016وحتى  10/2014عضو مجلس المعهد من  

 عضو لجنة المزرعة بالمعهد 

 عضو لجنة العالقات الثقافية بالمعهد 

 بالمعهد. البيئةعضو لجنة  

   .عضو مجلس القسم 

 خارج المعهد الكنتروالت عضوية

 وحتى االن. 2009عضو كنترول بكلية التربية جامعة المنوفية من  

 2009/2010عضو كنترول بكلية التجارة جامعة المنوفية  

 .2010/2011و  2009/2010عضو كنترول بكلية الحقوق جامعة المنوفية  

و  2013/2014 عضو كنترول بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات خالل العام الجامعى 

2014/2015. 

، 2014/2015عضو كنترول بكلية التجارة جامعة مدينة السادات خالل العام الجامعى   

2016/2017 

 

 وليد محمد بسيونى درويش دكتور/

  مدرس الهندسة الزراعية                                                                  

 الدراسات و البحوث البيئية  معهد

 جامعة مدينة السادات                                                                


