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 يأبون أن يكون مرورهم عاديًا  .. ويبقى هنالك أشخاص يعبرون في دنيا البشر

 فما بناء الحضارة إال تراكم بصمات هؤالء األشخاص 

 وعادة ما يكون هؤالء جسر عبور الخير وأرواح تمد جذوة المكارم ليوفيهم اهلل الجزاء األوفى

 

األستاذ الدكتور/ عبد المنعم  – بيننا المقيم هو الغائب الحاضرو  –الدنيا عن  رحل

السابع من ربيع  مساء الخميس الموافق فىبالكلية أستاذ أمراض النبات  ابراهيم اسماعيل الفقى

 العطاء.د رحلة طويلة من العلم وبع ، م4119التاسع من يناير عام هـ  .. 1941األول عام 

الزراعة بمشتهر علمًا من أعالم العلم فيها و سوف يبقى اسمه عاليا  برحيله فقدت كلية 

ه الحميدة و فضائله المأثورة .. و يحيطه خفاقًا تخلده أعماله و انجازاته .. و تكرمه سجايا

 عرفان زمالئه و تالمذته و محبيه.

إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن و إنا لفراقك لمحزونون و ال نقول إال ما يرضى  

اهلل و رسوله "إنا هلل و إنا إليه راجعون" .. "كل نفس ذائقة الموت". رحم اهلل فقيدنا 

اته مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن رحمة واسعة و أسكنه فسيح جن

 أولئك رفيقا.
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 رثـــــــــــــــــــــــــاء

  الموت لن يفزعك أنت  فالموت لن يضار منه إال مشّيعوك

 عزيزهي ما يعتري الحي فينا من جزع حين يرحل ف هوأما سكرات
 

تتلقى نبأ رحيل عزيز عليك. نعم. ليس هناك ما هو أشد إيالمًا على النفس من أن 

. و لكن فى الموت هو نهاية رحلتنا فى الحياة و البد أنه مالقينا يوما ما عاجاًل أم آجاًل

جميع األحوال فالموت يتسلل إلينا خلسة و يختطف منا أحباؤنا واحدًا تلو اآلخر دون أى 

بموعد مع اهلل عز  معنا و لكنه انذار .. و بال موعد معنا. يرحل العزيز علينا بال موعد

ه طباعغادر الراحل المقيم ؛ الراحل عنا بروحِه و جسِده ؛ المقيُم بيننا بسمح خصاله و جل.و

 . همحاسنه و مكارمو

فلنستخلص و لتستخلص أجيالنا الحاضرة و القادمة و ليستخلص أبناؤنا وبناتنا القيم 

تليدًا وإسمًا عظيمًا و صيتًا  مجدًا استطاع أن يبني لنفسه و ألسرته رجلو المعانى من سيرة 

علمًا مرفرفًا عاليًا ومعلمًا  جامعتهكليته ومهيبًا و استطاع أن يكون بذاته و ألسرته و أهله و 

ما قلالصماء؛ و رقمّا صعبًا عصيًا  األذنالمغمضة أو أن تتجاهله  العينبارزًا قلَّ أن تخطئه 

 . موقمهما بلغت من شأٍو وعلٍو وس األرقامتتخطاه 

 صاحبالبشوش؛  الصبوحاح؛ اللم المرحالحصيف؛  الذكيصامي؛ العذلكم الرجل 

 ظلالة .. الرجل القامة الذي الدالبديهة الحاضرة و الذاكرة المتقدة و الطرفة الهادفة و 

و معظِّمًا للعلم و ألهل العلم متى جاءوا و أنَّى حلُّوا ومرُّوا عليه  مقدِّرًامًا و مكرو  اًلمبج

والمحبة لهم دومًا و أبدًا . فقد ظلًّ طيلة حياته يجالسهم و يحادثهم ويقارعهم بذات سالِحهم 

سالح العقل و المنطق و الحجة و الدليل و البرهان؛ محتفظًا للجميع بمقاماتهم و رفيع ألقابهم 

 .ادحًا و ناطقًا أمامهم بالنصح و قول الحق الذي ال يخشى فيه لومة الئمو مواقعهم ص

و سائر أعماله  حمتك و أن تجعل العلم الذى علمهنسألك اللهم أن تجعله فى مستقر ر

.. اللهم أغفر لنا و لوالدينا و للمسلمين والمسلمات  حسناته ابتغاء مرضاتك فى ميزان

والمؤمنين و المؤمنات األحياء منهم و األموات. نسالك اللهم أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها 

 .. و نسألك اللهمَّ أن تبدله دارا خيرا من داره وأهال خيرا من أهلهوخير أيامنا يوم لقائك. 

نسألك اللهمَّ أال . اللهم أجبر كسرَّنا و أحسن حالنا و مآلنا..  ّلاللهم صبِّرنا على ُمصاِبنا الجل

نسألك اللهمَّ أن ُتعينَّنا على السير على ما سار و دأب عليه ..  تحرمنا أجرَّه و أال تفتنا بعدَّه

 . في حياِته

 أسرة قســم أمراض النبات
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 اة العلميةـــاحلي
 اسماعيل الفقى فى األول من نوفمبر ولد الراحل األستاذ الدكتور/ عبد المنعم ابراهيم

القمح، احدى مراكز محافظ الشرقية إال أنه تلقى تعليمه م بمركز مدينة منيا 1491عام ال من

من المجدين و المجتهدين الجيزة. كان الراحل رحمة اهلل عليه القاهرة و  بمدارس و معاهد

دائية حصل على الشهادة فبعد حصوله على الشهادة االبت الكادحين منذ نعومة أظافره.و

االعدادية فى دراسة مكثفة ليحصل عليها فى سنة واحدة بداًل من ثالث سنوات. بعدها توجه 

سة مسطرد الثانوية الزراعية و كان ترتيبه الى التعليم الفنى الزراعى حيث التحق بمدر

 1494 و حظى بجائزة الدولة التشجيعية فى عيد العلم عام األول على مستوى الجمهورية

 الوظائف العلمية التالية:الدرجات و ترقى فىثم  بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

 املؤهالت العلمية

يونيو   –المعهد الزراعى العالى بمشتهر  –بكالوريوس المعاهد العليا الزراعية  

 م.1491

 م.1411جامعة عين شمس  –كلية الزراعة –أمراض نبات  –ماجستير العلوم الزراعية  

 م.1491جامعة الزقازيق  –كلية الزراعة بمشتهر  -أمراض نبات  –دكتوراه العلوم الزراعية  

 التدرج الىظيفي

 م.1491المعهد العالى الزراعى بمشتهر   –معيد بقسم النبات الزراعي  

جامعة   –كلية الزراعة بمشتهر  -قسم النبات الزراعي   -مدرس مساعد أمراض نبات  

 م.1411بنها  الزقازيق/فرع

جامعة  –كلية الزراعة بمشتهر  -قسم النبات الزراعي  -مدرس أمراض النبات  

 م.1491الزقازيق/فرع بنها 

جامعة  –كلية الزراعة بمشتهر  -قسم النبات الزراعي  -أستاذ مساعد أمراض النبات  

 .م1494فرع بنها /الزقازيق

جامعة  –الزراعة بمشتهر كلية  -قسم النبات الزراعي  -أستاذ أمراض النبات  

 .م1441فرع بنها /الزقازيق

 والندوات.المشاركة الفعالة وحضور المؤتمرات  

 



~ 5 ~ 
 

 الجمعيات والنقابات و المجالت:

 عضو بنقابة المهن الزراعية. 

 مشترك في مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر. 

 مشترك فى المجلة المصرية ألمراض النبات. 

 أنشطة التدريس:

 المشاركة في الدروس العملية لطالب مرحلة البكالوريوس. 

 .المشاركة في اإلشراف العلمي علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه 

 :الكلية داخلاألعمال اإلنشائية و التجهيزات 

 .المشاركة في تصميم وتنفيذ وحدة فصل البروتين بالقسم 

 .بالقسمالمشاركة فى تجهيز معمل بحوث أمراض النبات  

 .المشاركة الفعالة فى إصالح وصيانة األجهزة التى تخدم المعامل بالقسم 

 .إنشاء و تطوير الصوب الخاصة بفرع أمراض النبات بالقسم 

 .المشاركة فى تأسيس قاعة المناقشات و مكتبة القسم 

  :المشاركة فى وضع المناهج الجامعية و تطويرها

 .الكلية من خالل مجلس القسم واللجان العلميةالمشاركة الفعالة فى تطوير الئحة  

 .المشاركة فى وضع الالئحة الجديدة بالكلية 

 .المشاركة الفعالة فى ورش عمل مشروع الجودة والمكتبة الرقمية بالكلية 

المشاركة الفعالة فى توصيف برامج وتقارير مقررات القسم )بكالوريوس ودراسات  

 (.عليا

 .ثية للقسمالمشاركة فى وضع الخطة البح 

 المشاركة فى النهوض بشئون البيئة بالكلية و الجامعة. 

 :النشاط الطالبي داخل الجامعة

اإللتقاء دوريا بطالب شعبة أمراض النبات بالقسم للتعرف على مشاكلهم الدراسية  

 .وإجابة على تساؤالتهم
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داخل المشاركة السنوية فى التدريب الصيفى لطالب شعبة أمراض النبات بالقسم  

 .وخارج الكلية

 .مرشد أكاديمى لطالب مرحلة البكالوريوس 

المشاركة فى توفير الكتب الالزمة لطالب مرحلة البكالوريوس بالتعاون مع رعاية  

 .الشباب بالكلية

المشاركة فى توفير الكيماويات و األجهزة الالزمة للعملية التعليمية لطلبة  

 .البكالوريوس بمعامل قسم النبات الزراعى

 .المشاركة فى التوعية البيئية للطلبة و خدمة المجتمع 

 : المهارات الخاصة

القدرة على استخدام الحاسب اآللى و االستفادة من ذلك فى العملية التعليمية )كتابة  

و أيضًا  - المذكرات الخاصة بالمواد المختلفة و كتابة توصيف وتقارير هذه المواد

 .للعمل على تطوير المناهج باستمرار العنكبوتيةالشبكة الدولية التجميع عن طريق 

إعداد بعض الوسائل التعليمية التى تخدم العملية التعليمية مثل الشرائح الميكروسكوبية  

  والرسومات التوضيحية و العروض التقديمية للمقررات المختلفة

Presentation Power Point. 

رة على مستوى العالم فى عزل ابتكار وتطوير بيئات مغذية صناعية ساهمت ألول م 

  (VAM-fungi) وتنمية وإكثار فطريات ميكورهيزا الحويصالت الشجيرية

 .النافعة للنبات
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يف ختصص أمراض  الطلبة احلاصلني على درجة املاجستري و درجة الدكتىراه بعض بيان بأمساء

 حتت إشراف الراحل أ.د/عبد املنعم ابراهيم الفكى النبات

 

 :طالب مُنخىا درجة املاجستريأوال: 

الدرجة/تاريخ احلصول  عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عليها

انتاج نباتات بطاطس خالية من الفيرس باسـتخدام   عبد الحليم سيف الدين علي حسن  -1

 مزارع االنسجة

 1441ماجستير 

 1444ماجستير  دراسات علي تبقعات األوراق في الفول البلدي محمود توفيق محمود منصور -4

دراسات مرضية على اعفان حبوب الذرة الشامية في  طارق عبد المنعم عيسى -4

 الحقل والمخزن

 1441ماجستير 

دراسات علي عفـن الجـذور والـذبول فـي نباتـات       ممدوح محمد عبد الفتاح خليفة -9

 السمسم  

 1441ماجستير 

ــر   خالد السيد عيد -1 ــى فط ــية عل ــيولوجية و مرض ــات فس   دراس

Uromyces fabae    المسـبب لمـرض صــدأ

 الفول البلدى فى  المعمل

 1444ماجستير 

دراسات فسيولوجية علـي بعـض الكائنـات الدقيقـة      مايسة محمد علي -9

 المسببة لتلف األخشاب والمصنوعات الخشبية

 4111ماجستير 

دراسات مرضية على عفن جذور الفول السوداني في  راضي السيد عبد الفتاح  -1

 مصر 

 4111ماجستير 

دراسات مرضـية وفسـيولوجية علـي مـرض الـتفحم       عبير سيد محمد عبد الوهاب -9

 العادي في الذرة الشامية

 4114ماجستير 

اســتحثاث المقاومــة لمــرض البيــاض الــدقيقي فــي  محمد حامد محمود الهباق -4

 الكوسة

 4114ماجستير 

تأثير إضافة بعض العوامل المستخدمة في المقاومـة   محمد فاروق عطية أحمد -11

الحيوية علي بعـض الكائنـات الغيـر مسـتهدفة فـي      

أمراض الجذور التي تصيب نباتـات الفـول البلـدي    

 وفول الصويا

 4119ماجستير 

دراسات مرضية علـى بعـض فطريـات التربـة التـى       أشرف عز الدين على حالوة -11

 عض أشجار الزينة فى مصر"تصيب ب

 4119ماجستير 

ــات   هبة عليوة أحمد أبو المجد -14 ــين الفطري ــي التفاعــل المحتمــل ب دراســات عل

الممرضة للنبات والفطريات الشبيهة بـالميكروهيزا  

 الحويصلية الشجرية تحت ظروف المعمل والصوبة

 4114ماجستير 

 

 :ثانيا: طالب منخىا درجة الدكتىراه

الدرجة/تاريخ  عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احلصول عليها

المقاومة الحيوية لبعض األمراض البكتيرية والفطرية  فتحي جاد محمد عبد الجواد -1

 علي الفاصوليا

 1449دكتوراه 

دراسات مرضية علي مرض البياض الدقيقي في الكتان  محمود توفيق محمود منصور -4

 في ج.م.ع

 1449دكتوراه  
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 4114دكتوراه  دراسات علي البياض الدقيقي علي الطماطم  في مصر هارون سمعان صابر حبيب -4

 4114دكتوراه  دراسات مرضية علي مرض العفن الفحمي في السمسم ممدوح محمد عبد الفتاح -9

دراسات مرضية على ذبول الفيوزاريوم فى القرعيات  " طارق عبد المنعم عيسى -1

 )البطيخ("

 4111دكتوراه  

دراسات علي مرض صدأ األوراق لنبات بنجر السكر  " محمد محمد عبد العاطى المنسوب -9

 في مصر "

 4119دكتوراه  

دراسات على طرق حفظ وصيانة المصنوعات الخشبية  مايسة محمد على منصور -1

 األثرية من اإلصابة ببعض األعفان الفطرية 

 4111دكتوراه  

المقاومة المستحثة لمقاومة مرض عفن جذور الفراولة  الغنيراضي السيد عبد الفتاح عبد  -9

 وتأثيراتها الجانبية علي االنشطة الحيوية في التربة

 4119دكتوراه  

 4114دكتوراه   دراسات مرضية علي اعفان ثمار القرعيات صفاء السيد علوان -4

تصيب دراسات علي بعض األمراض الفيروسية التي  طارق السيد عبد الباسط -11

 التفاحيات في مصر

 4119دكتوراه  
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