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كلية  - ۱۹/۹/۲۰۱۱) فيزراعة دقيقة – دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية (هندسة زراعية 
تطوير طرق اإلستشعار غير  "بعنوان:  دولة ألمانيا –ميونخ التقنية  جامعة –الزراعة 

 ".اإلجهاد المائي في القمح و الذرة مالمسة للنبات لتحديد
 

 الوظيفى:التدرج 
معهد الدراسات و  - تقويم الموارد الطبيعية و التخطيط لتنميتها  بقسم الهندسة زراعيةمعيد  

 .٤/٥/۲۰۰٤حتي  ۲٥/۹/۲۰۰۰ في الفترة من مدينة الساداتجامعة  – البحوث البيئية
  
معهد  - تقويم الموارد الطبيعية و التخطيط لتنميتها بقسم الهندسة زراعيةمدرس مساعد  

حتي  ٥/٥/۲۰۰٤ في الفترة من مدينة الساداتجامعة  – الدراسات و البحوث البيئية
۲٦/۱۲/۲۰۱۱. 

  
 - تقويم الموارد الطبيعية و التخطيط لتنميتها  بقسم )زراعة دقيقة(الهندسة زراعية  مدرس 

 ۲۷/۱۲/۲۰۱۱في الفترة من  مدينة الساداتجامعة  – معهد   الدراسات و البحوث البيئية
۲۷/۱۲/۲۰۱٦. 

  
تقويم الموارد  بقسم )هندسة الري و الصرف الزراعي(الهندسة زراعية أستاذ مساعد ا 

 مدينة الساداتجامعة  – معهد   الدراسات و البحوث البيئية - الطبيعية و التخطيط لتنميتها 
 .حتي اآلن ۲۸/۱۲/۲۰۱٦في الفترة من 

 

 :و شهادات التقدير الجوائز
لنشر بحث دولي ذو معامل تأثير  ۲۰۱٥لعام  الحصول عن جائزة الجامعة للنشر العلمي  

 :قوي عن بحث
Comparing the performance of active and passive reflectance sensors to assess the 

normalized relative canopy temperature and grain yield of drought-stressed barley 

cultivars. Field Crops Research 177, 148-160. 

 

لنشر بحث دولي ذو معامل تأثير قوي  ۲۰۱٥لعام  الحصول عن جائزة الجامعة للنشر العلمي 

 :عن بحث
Development of a diurnal dehydration index for spring barley phenotyping Functional 
Plant Biology. 41, 1249-1260. 
 

لنشر بحث دولي ذو معامل تأثير قوي  ۲۰۱٦لعام الحصول عن جائزة الجامعة للنشر العلمي  

 :عن بحث



Data fusion of spectral, thermal and canopy height parameters for improved yield 
prediction of drought stressed spring barley. European Journal of Agronomy 78, 44-
59. 

 

لنشر بحث دولي ذو معامل تأثير قوي  ۲۰۱٦لعام الحصول عن جائزة الجامعة للنشر العلمي  

 :عن بحث

Elsayed, S., Galal, H., Allam, A., Schmidhalter, U. Passive reflectance sensing and 
digital image analysis for assessing quality parameters of mango fruits. Scientia 
Horticulturae 212, 136-147. 

 

من رئيس الجامعة للمشاركة الفعالة و  ۲۰۱۳في عام  الحصول علي شهادة شكر و تقدير 

المتميزة لحصول المعهد علي اإلعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و اإلعتماد 

 يصبح أول و حدة تعتمد علي مستوي جامعة السادات.ل

 

الدراسات دورة التدريبية التي إقيمت بمعهد عداد وتنفيذ الإل تقديرالحصول علي شهادة  

جامعة مدينة السادات ، تحت عنوان " نظم المعلومات الجغرافية  –والبحوث البيئية 

 م .۱٥/۱۲/۲۰۱٤م وحتى ٦/۱۲/۲۰۱٤وتطبيقاتها المختلفة " في الفترة من 

 

Uة و الزياراتالمهمات العلميالبعثات و: 
حصول علي بعثة كاملة من اإلدارة العامة للبعثات للحصول علي درجة الدكتوراة من ال 

 .۷/۱۰/۲۰۱۱حتي  ۷/۷/۲۰۰۷في الفترة من  التقنيةجامعة ميونخ 

 

علي التقنيات  ۱۲/ ٦/۱۲حتي  ۲۷/۱۱/۲۰۱۲بجامعة ميونخ و ذلك في الفترة من  زيارة 

الحديثة لتحديد اإلجهاد المائي من خالل المشروع العلمي الممول من صندوق العلوم والتنمية 

 .التكنولوجية من الجانب األلماني و المصري

 
 



 إجراء أبحاث بجامعة ميونخالحصول علي مهمه علمية من اإلدارة العامة للبعثات للتدريب و  

 .۱٤/۷/۲۰۱٤حتي  ۱٥/۱/۲۰۱٤التقنية في الفترة من 

 

الحصول علي منحة  ممولة من الجانب الصيني لحضور ورشة عمل عن التغيرات المناخية  

 .۲٦/۹/۲۰۱٦حتي  ٦/۹/۲۰۱٦لفترة من في ا

 
 

 

 الدورات التدريبية

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

لفترة بمقر جامعة مدينة السادات في ا شركة النيل لإلستشارات و التدريب و خدمات المعامل

 . ۱٦/۱۱/۲۰۱٥حتي  ۱٥/۱۱/۲۰۱٥من 

في  ۲۰۰۸/۹۰۰۱إجتياز دورة التحسين المستمر طبقا لمتطلبات المواصفات الدولية لأليزو  

ؤشرات قياس األداء و ذلك من الشركة أهداف الجودة  و م –ئية تطبيق األساليب اإلحصا

العربية لإلستشارات الهندسية و النظم بمقر جامعة مدينة السادات في الفترة من 

 .۲۹/۱۲/۲۰۱٥حتي  ۲۷/۱۲/۲۰۱٥

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

 .۲۰۱٥ ديسمبر۲۰إلي  ۱۹في الفترة من  الساداتبجامعة  (FLDP)والقيادات 

جامعة مدينة  –اعداد وتنفيذ الدورة التدريبية التي اقيمت بمعهد الدراسات والبحوث البيئية  

-٦" في الفترة من  نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها المختلفة السادات ، تحت عنوان "

 م .۲۰۱٤-۱۲-۱٥م وحتى ۱۲-۲۰۱٤

 

 للمتقدم  باألنشطة التدريسيةبيان 

الدكتوراه بمعهد الدراسات  –م المتقدم بتدريسها لطالب الماجستير اق التي] المقررات ۱[

 جامعة مدينة السادات: –والبحوث البيئية 

 .الري و الصرف الحديثة في األراضي الصحراوية تدريس مقرر 

 .اإلجهاد البيئ للنباتات تدريس مقرر 



 .الدقيقة الزراعةتدريس مقرر  

  .تدريس مقرر تطبيقات اإلستشعار عن بعد في مجال البيئة 

 .تطبيقات اإلستشعار عن بعد في أمراض النباتتدريس مقرر  

 .تدريس مقرر نظم المعلومات الجغرافية 

 .تدريس مقرر تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في مجال البيئة 

 .رصد و معالجة البيانات 

 .البيئةتطبيقات الحاسب األلي في  

كلية  –م المتقدم بتدريسها لطالب الماجستير  بقسم الهندسة الزراعية اق التيالمقررات  ]۲[

 جامعة المنصورة: –الزراعة 

 .۱تصميم  شبكات الري بالرش  تدريس مقرر  

 .تصميم  شبكات الري بالتنقيط تدريس مقرر 

كلية  –م المتقدم بتدريسها لطالب البكالوريوس بقسم الهندسة الزراعية اق التي] المقررات ۳[

 جامعة المنصورة: –الزراعة 

 .هندسة الري والصرف الزراعي 

 .صيانة أنظمة الري و الصرف الحديث 

 .هيدرولوجي 

   .تقييم واختيار تصميمات انظمة الري ومشروعاته 

 إسلوب التدريس:]    مدى مساهمة المتقدم في تطوير المقررات و ٤[

تطبيقات اإلستشعار عن بعد   -(الزراعة الدقيقة قام المتقدم بتوصيف المقررات األتية:  

نظم المعلومات  -تطبيقات اإلستشعار عن بعد في أمراض النبات  - في مجال البيئة

والتى يشارك فى   )تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في مجال البيئة -الجغرافية 

 تدريسها.

 ع أسلوب المناقشة فى التدريس مع طالبه وتبادل اآلراء.يتب 

  يستخدم المتقدم كافة الوسائل التعليمية الحديثة لتدريس مقرراته. 
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 :ومشروعات التطوير لتطبيقيةالبحثية وا المشروعاتعضوية 

صندوق العلوم و التنمية و التكنولوجية بالشراكة بين  الممول من عضو فريق العمل بمشروع 

تحسين التحمل للجفاف و الملوحة لبعض التراكيب بعنوان " الجانب األلماني و المصري

ذات الدقة في الوراثية من القمح تحت ظروف الحقل بإستخدام الطرق غير هدامة للنباتات و 

 . ۲۰۱٥حتي  ۲۰۱۲الفترة من عام 



 

تطوير طرق "وحدة البحوث بجامعة مدينة السادات  الممول من عضو فريق العمل بمشروع 

و  ۲۰۱٤عام في  إستشعار عن بعد لتحديد اإلجهاد المائي و اإلنتاجية لمحصول القمخ

۲۰۱٥ . 

 
 

(مدير وحدة التخطيط و المتابعة عضو مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة  
 حتى اآلن. ۲۰۱٥بالجامعة)، منذ أكتوبر 

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

 حتى اآلن. ۲۰۱٥
 

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

 

 .۲۰۱٦حتى شهر مايو  ۲۰۱٥منذ شهر أكتوبر  ) للجامعة۹۰۰۱اإلداري (عضو لجنة األيزو 

 
 :اإلشراف على الرسائل العلمية

  رسائل الماجستير المشرف عليها و مازالت تحت الدراسة :
اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالب / عز الدين محمد عالء الدين الفرغلي  ،  

بعنوان " تقييم تأثير إضافة محسنات التربة لتخفيف اإلجهاد المائي من خالل تقنيات سريعة 
 الكشف المبكر" تاريخ التسجيل 

ت الطيفية في تقدير جودة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالب / تطبيقات اإلنعكاسا 
 بعض ثمار الفاكهة التصديرية   ، بعنوان " تاريخ التسجيل 

اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالب / عبير عبد العزيز علي ، بعنوان " التخطيط  
 اإلستراتيجي للتعليم العالي بالكويت. " تاريخ التسجيل

   حت الدراسة:رسائل الدكتوراه المشرف عليها و مازالت ت  
اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب / أحمد خميس الهربيطي  ، بعنوان " تأثير  

استخدام السليكون و بعض محسنات األراضي علي نمو النبات و تخفيض احتياجات مياة الري " 
 تاريخ التسجيل 



اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب / شعبان شحاته يوسف البوهي  ، بعنوان "  
تطوير طرق اإلستشعار غير مالمسة للنبات لتحديد و تحسين حالة النيتروجين في القمح " تاريخ 

 التسجيل 
" اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب / عبدهللا عجمي فالح الحربي  ، بعنوان  

 اإلستفادة من إنتاج البيوجاز لحل بعض المشاكل البيئية" تاريخ التسجيل
اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب / عبدهللا عجمي فالح الحربي  ، بعنوان " نظام  

إدارة معلومات سالمة األغذية و األعالف و جودتها مدعم بتكنولوجيا محمولة و نظم معلومات 
 لتسجيلجغرافية" تاريخ ا

 

 :ورش العمل و المؤتمرات
تحت عنوان الموارد  الدولي الثالث رلمشاركة الفعالة في اللجنة المنظمة للمؤتما 

جامعة مدينة  –الطبيعية  و التحديات المستقبلية بمعهد الدراسات و البحوث البيئية 

 .۲۰۱٥/  ۲/ ۲٥حتي  ۲۳/۲السادات في الفترة من 

الثامن بكلية العلوم بجامعة المشاركة بالحضور وعرض بحث في المؤتمر الدولي  

 مارس ۲۸إلي  ۲٦في الفترة من  00T Tالبيئة و التنمية و المعلوماتية الحيوية األزهر عن

۲۰۱۲. 

 

لفترة من المشاركة في ورشة عمل عن التغيرات المناخية المقامة ببكين في الصين في ا  

 .۲٦/۹/۲۰۱٦حتي  ۹/۲۰۱٦/٦

 

معهد رشة العمل عن الجيولوجية الطبية لو لمشاركة الفعالة في اللجنة المنظمةا 

/  ۹/ ۲۹حتي  ۲٦/۹جامعة مدينة السادات في الفترة من  –الدراسات و البحوث البيئية 

۲۰۰٥. 

 :والكنتروالت عضوية اللجانو
 ۲۰۱۲/۲۰۱۳لمشاركة في أعمال المراقبة لطالب الدبلومة خالل العام الدراسي ا 

 ۲۰۱۳/۲۰۱٤المشاركة في أعمال لجان الكنترول لفرقةالدكتوراه خالل العام الدراسي  

المشاركة في أعمال لجان الكنترول لفرقة الدكتوراه خالل الفصل الدراسي األول لعام  

۲۰۱٤/۲۰۱٥ 

 ۲۰۱٥/۲۰۱٦المشاركة في أعمال لجان الكنترول لفرقة الدكتوراه خالل العام الدراسي  



 زام بمواعيد تسليم اإلمتحانات وتقييم نتائجها.اإللت 

خالل العام الدراسي  قةورليم ايتقل لفرقة الدكتوراهالجودة بكنترول  عضو لجنة 

۲۰۱٥/۲۰۱٦. 
 المكتبة بالمعهد. لجنة عضو 

   .عضو مجلس القسم 

 
 


