
 1 

   

  ةالخـاصالسيرة الذاتية 

  مصطفى لطفى محمد نجالء /ةالدكتورب

    

  قسم وقاية النبات-مدرس المبيدات

  جامعــــــــة قنــــــــــاة السويــس  -زراعة كليـــــة ال

  
 يةــــــــالبيانات الشخص 

 مصطفى لطفى محمد نجالء ــمـاالسـ

  ١٩٧٢ نوفمبر ١٠ الميالد ـختاريـ

  القليوبية -بنها الميالد ـلــمح

 . ةمصــــــــرى ــــةالجنسي

   ةـتزوجــــمــ  ةاالجتماعي الحالة

 .جمهورية مصر العربية -اإلسماعيلية -جامعة قناة السويس  -كلية الزراعة  -وقاية النباتقسم  ـمالدائ وانالعن

 محمــول   ٠٠٢٠١٠٠٠١٤٩٦٦٨      عمـــل  ٠٠٢٠64381844 التليفـــون

   ٠٠٢٠٦٤٣٢٠١٧٩٣ ســالفاك

 naglamag@yahool.com اإللكتروني البريد

 مصر ـ اإلسماعيلية-  ة قناة السويسجامع  -زراعة كلية ال -قسم وقاية النبات  – مدرس المبيدات ـــةالوظيف

 .وقاية النبات ـامـالع التخصص

  .ت االفاتمبيدا الدقيـق التخصص

 المؤهـــالت العلــمية 

 وسـبكالوري

)١٩٩٤(  

 ـالسـويس   قنـاة   جامعـة  –الزراعة كلية - النبات وقاية قسم -١٩٩٤يونيو دور  -زراعية بكالوريوس العلوم ال

 .اإلسماعيلية

  تيرــماجس

 

 النبات وقاية قسم"  النيلى طىالبل اسماك على سمية دراسات" بعنوان)  اآلفات مبيدات( الزراعية العلوم فى ماجستير

 ).٢٠٠٠إبريل(السويس  قناة جامعة ـ الزراعة كلية ـ

 وراهــدكت
دولة - فيينا- (BOKU)  التطبيقية   جامعة العلوم الزراعية – ) اآلفات مبيدات( الزراعيةالعلوم في  دكتوراه الفلسفة

  . )٢٠٠٦/ ٢٠٠٣نوفمبر( .بعـنـوان النمسا

 في ــــــــالـتدرج الوظي 

 1995-1997.السويــس قناة جامعة -زراعة كليـة ال –وقاية النبات طالب بحث بقسم   ثــبح طالب

 1997-2000.السويسقناة  جامعة –الزراعة  كليـة –وقاية النبات معيـد بقسم  معيـــــد

 .٢٠٠٥ ـ٢٠٠٠س يقناة السو جامعة -زراعة ة الكلي –وقاية النبات مدرس مساعد بقسم  اعدـمس مدرس

 .2013 2006 - جامعة قناة السويس   -زراعة كلية ال –وقاية النبات بقسم  المبيدات مـدرس درســـمـ

 .وحتى تاريخه 2013من عتباراًإ جامعة قناة السويس   -زراعة كلية ال –وقاية النبات بقسم  استاذ مساعد استاذ مساعد
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 النشـــــــاط العلمي  

  

  

  

مرحلة التدريس ل

 البكالوريوس

 

  :لمرحله البكالريوسالمقررات الدراسية القائم بتدريسها

   ـ بالكلية  الثانية الفرقة ـ عضوية كيمياء-

  المشروعات إدارة شعبة الثانى المستوى ـ النبات وقاية اساسيات-

 الزراعية الهندسة شعبة ـ الثانى المستوى ـ واألمراض اآلفات مكافحة اسس-

 الزراعية الهندسة شعبة ـ الثاني المستوى ـ تاآلفا مبيدات-

  النبات وقاية قسم ـ الثالثة الفرقة ـ اآلفات مكافحة اسس-

 السمكية الثروة قسم ـ الثالثة الفرقة ـ.مائية بيئات تلوث-

نية صيفى لطالب الفرقة الثالثة بالقسم، عالوة على التدريب الصيفى لطالب الفرقة الثاالمشاركة في التدريب ال -

 .تاريخهم وحتى ٢٠٠٦بالكلية منذ يونيو 

لطالب الفرقة الرابعـة بالقسـم منـذ    ) مقرر بحث ومناقشات(اإلشراف على المشاريع البحثية المشاركة في  -

  .تاريخهوحتى  م٢٠٠٦فبراير 

  

  

التدريس لطالب 

 الدراسات العليا

  :المقررات الدراسية القائم بتدريسها لمرحله الدراسات العليا

  ماجستير ودكتوراه-

  نباتى اصل ذات مبيدات -٢                           المبيدات لفعل اآلفات مقاومة -١

  واألمراض اآلفات مكافحة اسس- ٤            المستهدفة غير الكائنات على المبيدات تأثير -٣

       لالفات لمتكاملةا المكافحة-٦                     الحشائش مكافحة فى المتكاملة اإلدارة- ٥

  واألكاروس النيماتودا مبيدات-٨                المائية والبيئات التربة على المبيدات تأثير-٧

   Pesticidesمقرر   ):باللغة اإلنجليزية(ماجستير الحماية المستدامة -

  متخصصه اتدبلوم-

   الزراعية مشاكل مكافحة اآلفات-١        :الريفيةدبلوم االرشاد والتنمية -١

 الحاصالت الزراعيه ملوثات-٢ الزراعىمكافحة افات الحجر -١      :         دبلوم الحجر الزراعي-٢

أعمال االمتحانات 

 والكنتروالت

  .جامعة قناة السويس –المشاركة في أعمال األمتحانات والكنتروالت العملية بكلية الزراعة  -

و  -2011/10السياحة والفنـادق   كلية 2010/9-ربية التكلية (خارج الكلية  المشاركة في أعمال الكنتروالت -

  .جامعة قناة السويس )2015/16تعليم مفتوح  التجارةكلية 

 ـةـــــــالمؤتمرات العلمي

       جامعة قناة   -زراعة كلية ال –وقاية النبات قسم  -تقييم أثار المخاطر البيئية  –حضور المؤتمر األول 1-  

 )١٩٩٩نوفمبر (  اإلسماعيلية -السويس      

استخدام التقنيات الحيوية الحديثـة   “عنوانالرابع لمعهد بحوث وقاية النباتات تحت  الدوليالمؤتمر  حضور2- 

  .مصر – ٢٠٠٨نوفمبر ١٢-٩الفترة من  في” لمواجهة التغييرات البيئية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة

تأثيرات التغيرات المناخية على "الرابع للجمعية المصرية للعلوم البيئية تحت عنوان  الدوليتمر حضور المؤ3- 

  . مصر –اإلسماعيلية  ٢٠٠٩نوفمبر  ١١-١٠ الفترة من فيالطبيعية  المصادر

 في ”ية تغير المناخ والموارد المائ“عنوان البيئة تحتالخامس للجمعية المصرية لعلوم  الدوليحضور المؤتمر 4-

  .مصر –اإلسماعيلية  –٢٠١٢يوليو  ١١-١٠الفترة من 

  ٢٠١٣جامعة قناة السويس  –لشباب الباحثين  األولالمؤتمر  -٥
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جامعة قناة السويس خالل الفترة مـن   –كلية الزراعة  فيعقد  الذيحضور المؤتمر العربي السابع للبساتين -٦

 .م٢٠١٣مارس  ٢٦-٢٤

في الفترة من " نحو آفاق التنمية االقتصادية الزراعية بالمنطقة العربية وأفريقيا" بعنوان األولالمؤتمر الدولي -٧

  .باإلسماعيليةم بمقر جامعة قناة السويس ٢٠١٣ابريل  ٢٤- ٢٢

الزراعي والبيئة المقام في  واإلنتاججودة المياه  -حضور المؤتمر العلمي الدولي بعنوان استخدام األراضي -٨

  .٢٠١٥سبتمبر  ٢٤ إلى ٢١في الفترة من  كذلفيينا بدولة النمسا و

كلية الزراعة جامعة قناة السويس والذي عقد فـي   –حضور المؤتمر الدولي الرابع عشر لعلوم المحاصيل -٩

  .٢٠١٦-أكتوبر١٢-١١الفترة من 

ـ   -وتطبيقاتها بالزراعة المتقدمةلتكنولوجيا  الدوليحضور المؤتمر -١٠ ة قسم البحـوث البيولوجيـة والزراعي

  .٢٠١٧مارس  ٢٩-٢٧للبحوث  القوميبالمركز 
 دواتـــــــــالدورات والن 

  

أعضاء  قدرات تنمية

 هيئة التدريس

أعضاء  قدرات تنميةالدورات التالية فى مركز تطوير التعليم بالجامعة من خالل مشروع  واجتياز حضور* 

  :هيئة التدريس

  م ٢٠١٢المختلفة مهارات االتصال فى انماط التعليم  

  م ٢٠١١المعتمدة نظام الساعات 

  م ٢٠١٠النشر العلمى الدولى  

  م  ٢٠١٠البحثى ادارة الفريق 

  م ٢٠٠٩التدريسية معايير الجودة فى العملية 

  م ٢٠٠٧المهنة  وآداباخالقيات 

 
 

  دورات

E-Learning ألممتابعة ل 

 المتحدة

 ● والتي عقدت بالتعاون بـين جامعـة   " ي والتعليم عن بعدالتعليم االلكترون"عضو الدورة التدريبية بعنوان

، ) النـرويج ( Global Virtual Universityوجامعة ،  United Nation Universityالمتحدة األمم 

   . ٢٠٠٧فبراير ١٤-١٣فى الفترة من وجامعة قناة السويس 

 ● لتي عقدت بالتعاون بـين جامعـة   وا" التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد"عضو الدورة التدريبية بعنوان

،  )النـرويج ( Global Virtual Universityوجامعة ،  United Nation University األمم المتحدة 

  .٢٠٠٧ نوفمبر  ٢٠ -١٩فى الفترة من وجامعة قناة السويس 

 ● ٢٠٠٩ يناير ٢١أشهر فى الفترة من  ٥تم تدريسة عن بعد لمدة  الذي الدوليواجتياز الكورس االشتراك 

والـذى نظمتـة   "E-teaching1: Pedagogy in online Learning " :والمسـمى ٢٠٠٩يونيو  ٢حتي 

  Global Virtual University .  بالشتراك مع  )Adger, Norway(جامعة ادجر 

 ●  ٢٠٠٩جامعة قناة السويس  -مركز تطوير التعليم -كيفية اعداد المقرر االلكترونى  فيدورة تدريبية. 

 

 

 

 

 

 

 جهاز كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة واستخداماته بعنواندورة تدريبية  ●

Chromatography, HPTLC)  (High Performance Thin layer  جامعـة   -البيطـري كليه الطب

 .م٢٠١٧نوفمبر ١٣-١٢قناه السويس

جامعة قناه  - كلية الطب البيطرى -  R المتقدمه البرمجةمقدمه عن تحليل البيانات احصائيا باستخدام لغة  ●

  .م٢٠١٧ السويس

 .م ٢٠١٥كلية العلوم اكتوبر - DAADهيئة األلمانية لتبادل الخبرة ال -اداره المشاريع  بعنواندورة تدريبية  ●

 .م٢٠١٧مارس  ١٣جامعة قناة السويس فى –كلية الطب البيطرى " عقد جديد في العلوم البيولوجية "ندوة  بعنوان  ●
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  دورة 

  .٢٠١٤ –جامعة قناة السويس  –معهد التقنية الحيوية  –علم البيوتكنولوجي  أساسيات●

والتي نظمتها خط الحياة للتدريب واالستشارات، برعايـة كليـة   " طاقة الذاكرة والتذكر"دورة تدريبية بعنوان  ●

   .م١٧/١١/٢٠١٢الزراعة جامعة قناة السويس بتاريخ 

 .٢٠١١مايو  ١٧-١٦جامعة قناة السويس في الفترة من  –الرقمية  ورشة عمل عن المكتبات ●

  .م٢٠١٠بمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة قناة السويس Photoshop حضور دورة ●

  University   (Applied Sciences Fresenius(      دورة تدريبية فى جامعة العلوم التطبيقية ●

  .م ٢٠٠٩مارس  ٦فبراير إلى  ٢٠وثات الدقيقة فى الماء وذلك فى الفترة من ألمانيا على كيفية تحليل بعض الملب

  .)م٢٠٠٩يناير  ١٩( جامعة قناة السويس –كلية الزراعة " كتابة الخطة األستيراتيجية والخطة التنفيذيةندوه بعنوان  ●

 تحليل كال من مركباتوذلك لتعرف على كيفية  ٢٠٠٤فى العام ايطاليا لمدة شهر  -دورة تدريبية بفينيسيا ●

  .PCBs)(الفینیل متعدد الكلور  ثنائىو  PAHsالديوكسن و 

  .٢٠٠٩نوفمبر  ٢٥-٢٤جامعة قناة السويس في الفترة من  –ورشة عمل عن المكتبات الرقمية  ● 

حضور ورشة العمل بعنوان إدارة مخلفات الصرف الصحى فى دول حـوض البحـر األبـيض المتوسـط      ●

 .٢٠٠٨ديسمبر  ١٧ – ١٥نعقدة فى جامعة قناة السويس فى الفترة من والم

  .م ٢٠٠٠انجلترا  -مانشستر  تقييم االثار البيئية  تدريبية بمركزدورة  ●

  المشاريع البحثية  

  

  

  بحثيةال مشاريعال

 ي تقييم بعض المبيدات الحشرية ضد أفات المحاصيل الحقلية ف"  عضو الفريق البحثى لمشروع

وزارة الزراعة  –والممول من لجنة حساب تقييم وتسجيل مبيدات األفات الزراعية  محافظة العريش

 .٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧من في الفترة  معهد بحوث وقاية النبات –وأستصالح األراضي 

 وحدة )(مصر -شمال سيناء -منطقة المغارة(التقييم البيئى لاللفية  ". عضو الفريق البحثى لمشروع

تم المشروع فى اطار تقييم الوضع البيئى للمنطقة باالشتراك مع برنامج االمم المتحدة  ).البيئىثر تقييم اال

 ). ٢٠٠٨-٢٠٠٦(للتنمية المستدامة 

  االجراءات والمعايير المبتكرة لمعالجة مياة الصرف الصحى واعادة " : البحثى لمشروععضو الفريق

  FP6وهو مشروع ممول من المفوضية االوروبية فى اطار برنامج  ".المتوسطاستخدامها فى منطقة البحر االبيض 

 أثمر  .٢٠١٢ - ٢٠١٠مشروع التأقلم لتغيرات المناخ التابع لألطار السابع للمجموعة األوربية  عضو

المشروع عن دراسات لكيفية التأقلم علي تغير المناخ في المناطق الجافة في مصر عالوة علي منح تدريبية 

 .ة التدريسهيئ ءلألعضا

 وهو مشروع  "النزاعات المائية واالمن االنسانى –تغيرات المناخ  "  :عضو الفريق البحثى لمشروع

 )٢٠١٣-٢٠١٠(   FP7اوروبى فى اطار برنامج 

 المعالجة المستدامة -اعادة توجية المناهج الدراسية " :عضو الفريق البحثى لمشروع " 

University Curricula to Address Sustainability (RUCAS) Reorient 

  ).٢٠١٣- ٢٠١٠(مشروع مشترك بين كلية التربية والزراعة بجامعةقناة السويس وممول من االتحاد االوروبى 
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  والهيئاتجمعيات العلمية االشتراك في ال

   جامعة قناة السويس   –بمجلة البحوث الزراعية التى تصدرها كلية الزراعة عضو 

 مصر –اإلسماعيلية  –مصرية للعلوم البيئية عضــو بالجمعية ال 

  مصر -للمبيدات المركزيالمعمل –للمبيدات  المصرية بالجمعيةعضو 

 شبكة الكيمياء الخضراء لدول حوض البحر االبيض المتوسط  

 النشاط البيئي وخدمة المجتمـــــع 

ثة متضرري السيول بمحافظة   شـمال  إلغا التابعة لجامعة قناة السويس االشتراك في قوافل اإلصحاح البيئي ● 

 .٢٠١٠فبراير  ٧) العريش(سيناء 

 .٢٠١٧-٢٠١٠المشاركة فى قوافل االصحاح البئيى بجامعة قناة السويس فى الفترة من  ●

  

 اإلشراف على الرسائل العلمية 

  ماجستير

  

  دكتوراه

  

  ٢٠١١ساره جريش : الطالب

  ٢٠٠٨/٢٠١١:تاريخ المنح -محمد صالح المطرى: الطالب

 ٢٠١٤/٢٠١٨ اسماء السيد بيومى :الطالب

  

  ٢٠١٤: المنح  تاريخ -منى محمد عبد الال ة:  الطالب 

 ٢٠١٣/٢٠١٤ محمد صالح المطرى: الطالب 

  الجــــــــوائز 
و ٢٠١٥و٢٠١٣و٢٠١١و.٢٠٠٩و٢٠٠٨قناة السويس عام  جامعة -جائزة نشر البحوث العلمية فى المجالت الدولية  - ١ 

  ٢٠١٦و٢٠١٤

الصرف  الجائزة االولى عن مساهمتى فى كتاب بعنوان .قناة السويس جامعة - ادوليجائزة المساهمه بالكتب المنشورة  -٢

 Wastewater treatment and reuse in the(الصحى واعادة استخدامها فى دول حوض البحر االبيض المتوسط

Mediterranean region (٢٠١٣  

-قناة السويس جامعة -لمنشورة دوليا جائزة المساهمه بالكتب ا -٣  

 Pesticides :(Evaluation of Environmental Pollution( بعنوانللمساهمه فى كتاب  الثانية مناصفة الجائزه

 االشتراك فى التاليف والترجمة 

  

  

  

 نمية ورفاهية االنسانالبيئة من اجل ت -توقعات البيئة للمنطقة العربيةمشارك بالفصل العاشر فى كتاب بعنوان  ●

  القضايا البيئية الناشئة: عنوان الفصل العاشر

  ISBN : 978-92-807-3055-5    - 2010 جامعة الدول العربیة وبرنامج األمم المتحدة للبیئة: حقوق النشر

ول حوض البحر استخدامها فى د وإعادة الصحيالصرف  همعالجة ميا: كتاب بعنوان في الثانيالمساهمة بتأليف الفصل  ●

  )Wastewater treatment and Reuse in the Mediterranean region(االبيض المتوسط

  "التجربة المصرية  - استخدام مياة الصرف الصحى فى اقليم البحر االبيض المتوسط اعادة” : عنوان الفصل الثانى

Reuse of wastewater in Mediterranean region, Egyptian experience  

 -publication Springer 2010 :   دار النشر
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  :الكتاب متاح على المواقع اآلتية
http://www.springerlink.com/content/31731252035r43w1/  

http://scuegypt.academia.edu/NaglaaLoutfy/Papers       

    ، منظور عامالصحة - البيئة -الكيماويات: فى كتاب بعنوان تأليف الفصل السابع والثالثون فيالمساهمة  ●

 )(Chemicals, Environment, Health: Aglobal perspective  

 كيميائية في مصر، منظور عامالمواد ال :والثالثونعنوان الفصل السابع 

  (Chemicals in Egypt, A generic perspective).      

 CRC Press Taylor and Francis Group: - 2012 دار النشر

 
كتاب مترجم الي العربیة  من إصدار برنامج األمم ، التوقعات العالمیة للصحراء كتاب بعنوان فيفصلين لمساهمة بترجمة ا●

 ).تحت الطبع( یئة المتحدة للب
  
تمثلت ھذه ا لمساھمة فى تألیف اربعة . الكیمیاء الخضراء فى البالد العربیةتألیف كتاب بالغة العربیة بعنوان  فيالمشاركة  ●

للكیمیاء الخضراء وعلي الموقع الرسمي   الكتاب تحت النشر اآلن ولكنة متاح على موقع شبكة البحر االبیض المتوسط. فصول
    :على الرابط التالى IUPAC , MEGREالدولیة للكیمیاء التطبیقیة والبحتة  للمنظمة 

http://www.incaweb.org/megrec/downloads.htm  
300-1-043-web/ins/2003http://www.iupac.org/ا  

  
   )تقییم التلوث البیئى  -المبیدات: ( المساھمة فى تألیف الفصل االول من كتاب بعنوان●

(Pesticides :Evaluation of Environmental Pollution) 

 : عنوان الفصل االول
Uses and Environmental Pollution of Biopesticides   

  and Francis Group: CRC Press Taylor -2012دار النشر
  
 ,Ecosestems and human well-being, El Magharaمؤلف مشارك  فى الفصلین الثانى والثالث من كتاب بعنوان ●

Northern, Sinai, Egypt.   
  

   Conditions, Trends and Impacts     :الثانىعنوان الفصل   
 

  Local Knowledge: A Valuable Resource     عنوان الفصل الثالث
     

 ISBN: -2010 978-92-807-3056-2      برنامج األمم المتحدة للبیئة :شراالن
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