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 تــــالسيـسة الـراتيـ
 ومجمل األنشطت العلميت والتعليميت والتطبيقيت

 لدكتوز / محمـود محمـد محمـد فـواشلألستبذ ا

 

ً:ًالبٌاناتًاألساسٌةً-:ًأولاً
  فوازًمحـمودًمحـمدًمحـمد  : الســــــــــــم
ًكفرًالشٌخ  : الجامعــــــــــة

 ةــــــالزراع  : الكلٌـــــــــــة
  القتصــــــادًالزراعــــً  :   ـــــــــــمالقس

ًكفرالشٌخً(ً)1ًً/1ًً/1661ً:ً تارٌــخًالمٌـــالد
ًالحالةًالجتماعٌةً:ًمتزوجًولهًولدان

101ًالندورًالسنابشًشنقةًً–بنرجًالمتتنارًً-المتفنرعًمننًشنارعًفنوزاًمعنا ًً-شارعًحسننًعنالم4ًًالعنوانً:ً
ًاإلسكندرٌةً.ً-سموحهً

ًًًالقتصادًالزراعىًووكٌلًكلٌةًالزراعةًلشئونًالتعلٌمًوالطالبًأستــــــا   :   الوظٌفةًالحالٌة
 م6/5/2016ًتارٌخًالتعٌٌنًبهاً:

  اقتصـــــــــادًزراعـــــــً  :  التتصصًالعــام

ً وسٌاسةًزراعٌةًةتموٌلًوتنمًٌالتتصصًالدقٌقً:

 0416102630ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالعملًًًً:ًوفاكسًتلٌفونً

0413240543ًًً-034211543ًً:ًالمنزلوفاكسًتلٌفـــونً
 01005161412ًًًً-01006252151ًًًًًً:ًًتلٌفونًمحمــول

E – Mail  : drmfawaz@yahoo.com 

ً-: ثانٌاً:ًالمؤهالتًالعـلمٌة

 جـهـــةًالحصولًعلًًالمؤهل هسنهًالحصــولًعلٌ المؤهـل

  البكالوريوس
  الـماجستير
 الـدكتوراه

 2891يونيـو 
  2891يونيـو 
 2881يوليـو 

 جامعه طنطا –كلية الزراعة بكفر الشيخ 
 جامعه طنطا –كلية الزراعة بكفر الشيخ 
 طنطا جامعه –كلية الزراعة بكفر الشيخ 

  :-ثالثاً:ًالتـدرجًالوظٌفً

 تارٌخًالتعٌٌن الجـــــــهة الوظٌفة

 معيــــد
 مدرس مساعد

 مـــدرس
 أستاذ مساعد

 ــاذأستـ
نائب رئيس القسم لفرر  و أستـــاذ

 االقتصاد الزراعي
 بالكلية مدير وحدة ضمان الجودة

االقتصراد  قسرمرئيس مجلس 
 الزراعى

وكيل الكلية لشئون التعليم 
 والطبلب

 جامعه طنطا –كلية الزراعة بكفر الشيخ  –قسم االقتصاد الزراعي 
 طنطا جامعه –كلية الزراعة بكفر الشيخ  –قسم االقتصاد الزراعي 
 طنطا جامعه –كلية الزراعة بكفر الشيخ  –قسم االقتصاد الزراعي 
 طنطا جامعه –كلية الزراعة بكفر الشيخ  –قسم االقتصاد الزراعي 
 طنطا جامعه –كلية الزراعة بكفر الشيخ  –قسم االقتصاد الزراعي 

ًكفرالشٌخًجامعهً–كلٌةًالزراعةًبكفرًالشٌخًً–ًىقسمًالقتصادًالزراع
ًكفرالشٌخًجامعهً–كلٌةًالزراعةًبكفرًالشٌخًً–ًىقسمًالقتصادًالزراع

ً
ًجامعةًكفرالشٌخًً-كلٌةًالزراعةً

 كفرالشٌخًجامعهً–كلٌةًالزراعةًبكفرًالشٌخًً–قسمًالقتصادًالزراعًً
 جامعة كفرالشيخ  –كلية الزراعة 

18  /21 2891 
1  /9  /2891 
19 /1 /2881 
18 /1  /2881 
18 /1  /1001 
2 /9  /1003 
12 /9  /1009 

 
21/8/1020 
2/9/1021 
8/2/1023 

ً:ًرابعاً:ًاإلعـاراتًواألجازاتًالتاصة 
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 الجهة تارٌخًبدأًاإلعارة تارٌخًالعودة إعارةً/ًإجازة

أجرررررازه لاصرررررة للعمرررررل  ررررري 
وظيفررة لبيررر قررومي لتسرروي  
اللضررررررررر والفاك ررررررررة  رررررررري 

 الجديدة األراضي

مية والتدريب التعراوني مشرو  التن 2881/  3/  2 2881/ 19/22
منظمة العمل  –باألراضي الجديدة 

 . (I.L.O)  الدولية

ًً-:المهماتًالعلمٌةً-تامساً:

 الدولة تارٌخًاإلٌفاد تارٌخًالعودة نوعًاإلٌفاد

 جامعة -م مة علمية إلى قسم االقتصاد الزراعي بكلية الزراعة 
Kushu  

 اليابان 21/2/1000 21/9/1000

ا ي بين جرامعتي طنطرا وعمران األةليرة براألردن تبادل علمي وثق
  بحوث مشتركة إلجراء

 األردن 1/9/1002 22/8/1002

 جامعة -م مة علمية إلى قسم االقتصاد الزراعي بكلية الزراعة 
Tottori  

 اليابان 21/9/1003 21/1/1001

ً

 -:ًالنشاطًالعلمًً-سادساً:

الطاقنةًاإلنتاجٌنةً)ًبنانًوالمنتجناتًاللبنٌنةًفنًًمصنرًاقتصادٌاتًالل:ًًموضــوعًرسالةًالماجستٌر (1)
 (ً. لأللبانًواألغ ٌةًبستاًوطنطاًفًًمصنعًًشركةًمصر المثلًًلمنتجاتًاأللبان

ً.ً(الستثمارًفًًالزراعةًالمصرٌة)ًً:ًرسالةًالدكتوراهًموضوعً(2ً)
ًالمنشورةً)ًالفردٌةًأوًالمشتركةً(ً.قائمةًالبحوثً(3ً)

ً:ًنشورةالبحوثًالمأً(ًً–3ً)ً
،  المؤتمر الثالث عشر ، بحث منشور  ي الطاقةًاإلنتاجٌةًوالستهالكٌةًلأللبانًومنتجاتهاًفًًمصرً-2

  .2891 نو مبر 1 – 2القاةرة ، الجمعية المصرية لبلقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع ،

لئلحصرراء  لررث عشرررالثاالرردولي ، المررؤتمر  التوجٌننهًاألفضننلًللمننواردًالمتاحننةًبمصنننشًألبننانًطنطننا -1
  . 2891القاةرة ، جامعة عين شمس ، والحسابات العلمية والبحوث السكانية ، 

ألبانًسنتاًبمحافظنهً دالةًالطلبًعلًًرأسًالمالًالمستثمرًودوالًعرضًالمنتجاتًاللبنٌةًبمصنش  -3
لمجلرد والبحروث الزراعيرة ، ا ، بحث منشور  ي مجلة اتحاد الجامعرات العربيرة للدراسرات الشٌخكفر
  . 2883( ، القاةرة ، أكتوبر 3( العدد )2)

، بحرث  بمحافظنهًكفنرًالشنٌخ التقٌٌمًالمالًًإلنتاجًالتضرًتحتًالبٌوتًالبالستٌكٌةًفنًًمنطقنةًسنتا -1
 2883( ، 3) عددال( ، 28) مجلد - طنطا منشور  ي مجلة البحوث الزراعية ، كلية الزراعة ، جامعة

العربيرة للدراسرات  ، بحث منشور  ري مجلرة اتحراد الجامعرات المصرٌةتطورًالستثماراتًالزراعٌةً -2
  . 2883القاةرة ، أبريل  ، (2( العدد )2والبحوث الزراعية ، جامعة عين شمس ، المجلد )

الجامعرات العربيرة  ، بحث منشرور  ري مجلرة اتحراد فًًمصرًالتموٌلًالمحلًًلالستثماراتًالزراعٌة -3
  . 2883القاةرة ، أكتوبر  (3( العدد )2المجلد ) ،جامعة عين شمس ،للدراسات والبحوث الزراعية

باسنتتدامًنمنو جً قطناعًالزراعنةًوالقطاعناتًالرئٌسنٌةًالمتتلفنةًةتوزٌنشًالسنتثماراتًبنٌنًأنشنط -1
وعلروم الحاسرب  بحث منشور  ي المرؤتمر الردولي الثرامن عشرر لئلحصراءً،ًالمترجاتً–ًالمدتالت
  . 2883القاةرة ، إبريل س ، جامعة عين شم ، وتطبيقاته

 مجلررة اتحرراد الجامعررات العربيررةبحررث منشررور  رري محنندداتًالسننتثمارًلقطنناعًالزراعننةًفننًًمصننر، -9
  . 2883(،القاةرة ، 1(،العدد) 2للدراسات والبحوث الزراعية ، جامعة عين شمس ، مجلد )
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بحث منشور  ي مجلرة اتحراد  – الغ ائًًفًًمصرًاألمنفًًتحقٌقًًالرأسٌةالتنمٌةًالزراعٌةًًإسهام -8
 أكتروبرالقراةرة ، ( ، 1العردد ) ،( 2مجلرد رقرم ) ،الجامعات العربية للدراسرات والبحروث االقتصرادية

2883 . 

،بحرث منشرور الشنٌخ دراسةًاقتصادٌةًألثرًبعضًالعواملًعلًًجودهًتقاويًالقمن ًبمحافظنهًكفنر -20
كليرره  ،االقتصرراد الزراعرري د العربية،قسررم رري المررؤتمر الرابررع لبلقتصرراد والتنميررة  رري مصررر والررببل

 . 2881أبريل  11/19الزراعة جامعه المنصورة،

، بحرث  كفنرًالشنٌخ تقٌٌمًاألداءًالقتصاديًلمشروعاتًدجاجًاللحمًبالمزارعًالحكومٌنةًبمحافظنه -22
 ( ،1) (العدد10مجلد)طنطا ، الشيخ ، جامعةالزراعة بكفر ةكلي -منشور  ي مجلة البحوث الزراعية 

2881 .  

مجلرة البحروث  ،بحث منشرور  ريمعظمةًحصٌلةًالصادراتًالمصرٌةًمنًالبطاطسًوالثومًالطازج -21
 . 2881(،2) ( العدد1مجلد )،الزراعية ،كليه الزراعة بكفر الشيخ،جامعة طنطا 

الرابررع  ، بحررث منشررور  رري المررؤتمراسننتجابةًالعننرضًلمحصننولًًالبطنناطسًوالطمنناطمًفننًًمصننر -23
 ، قسررم االقتصرراد الزراعرري كليرره الزراعررة جامعررهوالررببلد العربيررة  نميررة  رري مصرررلبلقتصرراد والت
 . 2881أبريل  19-11المنصورة

المتتصصنةًبجمهورٌنةً راسنةًاقتصنادٌةًمقارننهًللجمعٌناتًالتعاونٌنةًالزراعٌنةًالعامنةًالنوعٌنةد -21
 جامعرة طنطرا - الشريخبكفر كليه الزراعة -، بحث منشور  ي مجلة البحوث الزراعية  مصرًالعربٌة

  . 2882( ، 1) ( العدد12) مجلد 

بحث منشور  ري  ، معوقاتًالتوسشًفًًإنتاجًالقطاعًالتاصًمنًدجاجًاللحمًبمحافظهًكفرًالشٌخ -22
 . 2882 ،   )1) 12 مجلة البحوث الزراعية ، كليه الزراعة بكفر الشيخ ، جامعه طنطا

16ًً–1615ًالفتنرةً اعًالزراعنةًفنًًمصنرًتناللاآلثنارًالقتصنادٌةًللسٌاسناتًالسنتثمارٌةًلقطن -23
والبحروث الزراعيرة ، جامعره  ، بحث منشور  ري مجلرة اتحراد الجامعرات العربيرة للدراسرات 1660/

  . 2882( ، القاةرة ، أبريل 2( ،العدد )3عين شمس ، المجلد )

 الردولي ؤتمرمرال بحرث منشرور  ريتنمٌنهًتعاونٌناتًاألراضنًًالجدٌندةًالموزعنةًعلنًًالمنتفعنٌنً،ًً-21
الزراعررة  ، وزارة مشرررو  التنميررة والترردريب التعرراوني باألراضرري الجديرردة ، لبررره عشررر سررنواتل

  ،والصندو  االجتماعي للتنمية (I.L.O) واستصبلح األراضي باالشتراك مع منظمـة العمـل الدوليـة
 . 2882أكتوبر  2 – 1،  اإلسكندرية

بمحنافظتًًكفنرًالشنٌخً ٌضًالمائندةًبنالمزارعًالحكومٌنةالتحلٌنلًالقتصناديًلمشنروعاتًإنتناجًبن -29
مصرر والرببلد العربيرة ، قسرم  ، بحث منشور  ي المرؤتمر اللرـامس لبلقتصراد والتنميرة  ريوالبحٌرةً

 . 2883أبريل  11-13االقتصاد الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعـة المنصـورة 

لمزرعننةًالتاشننعةً لًوالتكننالٌوًوًالربحٌننةالتحلٌننلًالقتصنناديًلمننزارعًاألسننمالً،ً)ًتحلٌننلًالنندت -28
اللرامس لبلقتصراد  ، بحرث منشرور  ري المرؤتمر كنمنو جًتطبٌقنًً(ًالسنمكٌةًبمحافظنةًكفنرًالشنٌخ

 13الزراعة جامعرة المنصرورة ،  والتنمية  ي مصر والببلد العربية ، قسم االقتصاد الزراعي ، كلية
  . 2883أبريل  11 –

المنزرعنةًبمحصنولً لًالقتصنادٌةًوالجتماعٌنةًالمحنددةًللمسناحةدراسنةًتحلٌلٌنةًلنبعضًالعوامنً-10
المصرر  المجرر  الردولي  ، بحرث منشرور  ري المرؤتمر البطٌخًبمركنزًبلطنٌمًبمحافظنةًكفنرًالشنٌخ

 21 – 22مرن   ري الفتررة جامعرة طنطرا األول لعلوم البساتين المنعقد  ي كليرة الزراعرة بكفرر الشريخ
 . 2883سبتمبر 
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برـحث منشرور  ري  ، ٌةًللمحاصٌلًالطبٌـةًوالعطـرٌةًفًًجمهـورٌةًمصنـرًالعربٌنـةدراسةًاقتصاد -12
جامعرة  بكفر الشريخ المصر  المجر  األول لعلوم البساتين المنعقد  ي كلية الزراعة الدولي المؤتمر
 . 2883سبتمبر  21 – 22 ي الفترة من  طنطا

 ، بمحافظنةًكفنرًالشنٌخ زراعٌنةًالحكومٌنةالمنالًًلنبعضًالمشنروعاتًالسنتثمارٌةًالًاآلداءتقٌٌمً -11
) نحرو  العلميرة الثانيرة مؤتمر االقتصاد والتنمية  ري مصرر والرببلد العربيرة ، النردوة بحث منشور  ي

كليره الزراعرة ، جامعرة المنصرورة ،  تنميرة اقتصرادية زراعيرة متكاملرة ( قسرم االقتصراد الزراعري ،
  . 2889أكتوبر 

ضننوءًالتغٌننرً المحننددةًلتتصننٌصًالمنواردًالقتصننادٌةًوالزراعٌنةًفننًدراسنةًاقتصننادٌةًللعوامنلًً-13
كليررة  المررؤتمر السررابع لبحرروث التنميررة الزراعيررة ، بحررث منشررور  رري ، الهٌكلننًًلالقتصننادًالمصننري

  . 2889الزراعة جامعة عين شمس ، القاةرة ، ديسمبر 

بحرث  ، القتصنادٌة التنمٌنةالبعدًالقتصاديًللتوسشًالزراعًًالرأسًًودورًالقطاعًالزراعنًًفنًً -11
كلية التجارة ،  المؤتمر العلمي السنو  اللامس عشر للتنمية البشرية  ي الوطن العربي ، منشور  ي

  . 2888جامعة المنصورة ، أبريل 

 بحث منشرور  ري  ، اثرًالتحررًالقتصاديًعلًًهٌكلًوكفاءةًالتجارةًالتارجٌةًللزراعةًالمصرٌة -12
االقتصراد  ية الزراعية المصرية  ري ضروء المتريررات الدوليرة المعاصررة ، قسرمندوة التجارة اللارج

  . 2888الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعة أسيوط ، أبريل 

ً–األوربٌننةً)ًالواقننشً التجنارةًالتارجٌننةًالزراعٌننةًالمصننرٌةًفننًًظننلًالجنناتًوالشننراكةًالمصننرٌة -13
 رري ضرروء  اللارجيررة الزراعيررة المصرررية نرردوة التجرارة بحررث منشررور  رري المسننتقبلً(ً–المعوقناتً

  2888أسيوط ، أبريل  جامعة المتريرات الدولية المعاصرة ، قسم االقتصاد الزراعي ، كلية الزراعة

،  والروحٌنةًفنًًمصنر التلنوثًالبٌئنًًوعالقتنهًبانتناجًواسنتهاللًالندتانًوالمشنروباتًالكحولٌنة -11
  . 2888القاةرة  لبلقتصاد الزراعي ،بحث منشور  ي المؤتمر الثامن للجمعية المصرية 

مجلرة  ري  ، بحرث منشرور الشنٌخصنناعةًضنربًاألرزًبشنركةًمضناربًكفرعلنًًًالتتصٌصٌةاثرً -19
  . 2888( ،3) ( العدد12مجلد )، كلية الزراعة بكفر الشيخ جامعة طنطا 

محافظهًكفرًالشٌخًفًًاللحمًًب لقطاعًاإلنتاجًالداجنًًالتقدٌرًاإلحصائًًلدوالًالتكالٌوًاإلنتاجٌة -18
منشرور  ري المرؤتمر السرنو  لئلحصراء  ، بحرث ظنلًالنظرٌنةًالتقلٌدٌنةًوالنظرٌنةًالحدٌثنةًللتكنالٌو
 3 – 1،  والبحوث اإلحصائيـة ، جامعة القاةرة وعلوم الحاسب وبحوث العمليـات ، مع د الدراسات

 . 2888ديسمبر 

 ري مجلرة جامعرة  ، بحرث منشرور ظةًكفرًالشٌخالكفاءةًاإلنتاجٌةًلمزارعًدجاجًالتسمٌنًفًًمحاف -30
  . 2888( ، نو مبر 2العدد ) (11)مجلد  المنصورة للعلوم الزراعية

إنتناجًواسنتهاللً التفــاوتًالنسبًًبٌنًالمستويًالفعلًًونظٌرةًالمرغوبًأوًالمستهدوًلكلًمنن -32
الشريخ جامعرة  فرركليرة الزراعرة بك مجلرة  ، بحرث منشرور  ريوتصندٌرًالبرتقنالًوالعننبًفنًًمصنرً

  . 2888( 1) ( العدد12مجلد ) ،طنطا

المشكالتًوالحلنولً التحلٌلًالقتصاديًلواقشًومستقبلًاإلنتاجًالداجنًًاللحمًًفًًمصرً)ًدراسة -31
مجلرة جامعرة المنصرورة  بحث منشور  ي التًًتواجهًمنتجًًدجاجًالتسمٌنًبمحافظةًكفرًالشٌخً(

  . 1000( ، أبريل 1دد )، الع (12)للعلوم الزراعية ، مجلد 

والدتننارًالزراعننًًفننًً ىاإلجمنالًىؤثرةًعلننًًالدتننارًالمحلنندراسنةًقٌاسننٌةًألهننمًالمتغٌننراتًالمن -33
العرردد ) األول ( ، (  12 ) ، بحررث منشررور  رري مجلررة اإلسرركندرية للبحرروث الزراعيررة ، المجلرردمصننر
 . 1000أبريل 
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34 - Agricultural investment in Egypt and Japan (1978 - 1998): A comparative study, 
Japan ( AspecialIssue of Agricultural Resource Economic studies) , Kushu 
University . (2001) 

35 - The Role and Determinants of Direct Foreign Investment in Egypt , Japan , Pac .  
Kyushu Univ., 46 (1), 185-201 (2001) .  

، بحررث  فننًًمصننر الكفنناءةًاإلنتاجٌننـةًوالقتصننادٌةًوفعالٌننةًاألداءًالكلننًًلصننناعةًطحنننًالحبننوب -33
( العردد  31أسريوط ، المجلرد ) منشور  ي مجلة أسيوط للعلوم الزراعية ، كليـة الـزراعرـة ، جامعـرـة

(3 ، )1002 .  

مرؤتمر المنيرا األول  ي، بحرث منشرور  ر اإلدارةًالمنزًرعٌنةًوالفاقندًمننًأهنمًالحاصنالتًالزراعٌنة -31
 . 1001مارس 19– 12للعلوم الزراعية والبيئية ، كلية الزراعة جامعة المنيا ، 

والحقٌقٌةًفًًمصرً دراسةًقٌاسٌةًألهمًالعواملًالقتصادٌةًالمؤثرةًعلًًأسعارًالصروًالرسمٌة -39
الزراعيررة  للعلرروم األول ، بحررث منشررور  رري مررؤتمر المنيررا 1666ً-1610ًواألردنًتنناللًالفتننرةً

 . 1001مارس  19 – 12والبيئية ، كلية الزراعة جامعة المنيا ، 

، بحرث  واألردن أثارًسٌاسةًتتفٌضًسعرًالصروًعلًًبعنضًالمتغٌنراتًالقتصنادٌةًفنًًمصنـر -38
 19 – 12الزراعرة جامعرة المنيرا ،  للعلوم الزراعيرة والبيئيرـة ، كليرة منشور  ي مؤتمر المنيا األول

 . 1001مارس 

، بحرث  فنًًاألردن والتكٌوًالهٌكلنًًعلنًًالتنمٌنةًالقتصنادٌةًاآثارًسٌاساتًألًصالحًالقتصاد -10
 19 – 12الزراعرة جامعرـة المنيرا  للعلروم الزراعيرة والبيئيرة ، كليرة منشرور  ري مرؤتمر المنيرا األول

 . 1001مارس 

لالسننتثمارًفننًً ًدراسننةًجنندويًالسننتثمارًفننًًبعننضًمشننروعاتًإنتنناجًالنعننامًكنمننو جًتطبٌقنن -12
والبيئيررة ، كليررة  للعلرروم الزراعيررة ، بحررث منشررور  رري مررؤتمر المنيررا األول المشننروعاتًالصننغٌرة

 . 1001مارس  19 – 12جامعة المنيا ،  الزراعة

التقناويًإلنىًمراكنزً تدنٌةًتكالٌوًالنقلًلتوزٌشًتقاويًاألرزًالمعتمدةًمنًمحطناتًإعندادًوغربلنة -11
للعلـوم الزراعيرة والبيئيرة ،  األول ، بحث منشور  ي مؤتمر المنيـا ًًمصرالستقبالًبالمحافـظاتًف

 . 1001 مارس 19 – 12جامعـة المنيـا ،  كلية الزراعة

، بحرث  مصنر انعكاساتًسٌاسةًالتتصٌصٌةًعلًًاألداءًالمالًًلشركاتًغزلًونسجًاألقطنانًفنً -13
  1001ناير يعدد  منشور  ي مجلة المنيا للتنمية والعلوم الزراعية ،

، بحرث منشرور  مصنر استتدامًالطرٌقةًالتوزٌعٌةًللبرمجةًالتطٌـةًفًًتوزٌـشًتقناويًالقمنـ ًفنً -11
 9الزراعة جامعة القاةرة  ر  الفيوم ،   ي المؤتمر العلمي الثاني للتنمية الزراعية المتواصلة ، كلية

 . 1001مايو  20 –

منشرور  ري المجلرة  بحرث –" لمصرٌةًلتكتلً"الكومٌسناالقدرةًالتنافسٌةًألهمًالزروعًالتصدٌرٌةًا -12
  . 1002مارس  – القاةرة –( 2) –العدد  –( 22المجلد) –المصرية لبلقتصاد الزراعي 

 – تكتنلًالكومٌسنا العواملًالمؤثرةًعلنىًالتجنارةًالتارجٌنةًالمصنرٌةًألهنمًالنزروعًالرئٌسنٌةًمنش -13
 –القراةرة  –( 2العردد ) – (22المجلرد ) – بحرث منشرور  ري المجلرة المصررية لبلقتصراد الزراعري

  . 1002مارس 

بحرث  – القتصنادي اإلصالح قٌاسًًلسوقًالعمالةًالزراعٌةًفًًظلًسٌاساتً–نمو جًاقتصاديً -11
يونيرو  –القراةرة  – ( 1) العردد –( 22المجلرد ) –منشور  ي المجلرة المصررية لبلقتصراد الزراعري 

1002 .  
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منشرور  ري المرؤتمر  بحرث – ةًالزراعٌةًالمصرٌةًمشًدولًتكتنلًالكومٌسناكفاءةًالتجارةًالتارجٌ -19
الجمعيرة المصررية  –المصررية (  الثالث عشر لبلقتصاديين الزراعيين )قضايا معاصرة  ي الزراعة

  . 1002سبتمبر  19/18مارس  –لبلقتصاد الزراعي 

المجلرة  بحرث منشرور  ري – قٌاسنًًإلنتناجًواسنتهاللًالقمن ًودقٌقنهًفنًًمصنرًانمنو جًاقتصناد -18
 . 1003يونيو –( 1العدد ) –( 23المجلد ) –المصرية لبلقتصاد الزراعي 

الندلتاً ربغنأثرًسٌاسةًالتتصصٌةًعلىًشنركاتًطحننًالقمن ًفنًًمصنرً)مطناحنًشنركةًوسنطًو -20
العردد  –( 23)المجلرد –بحث منشور  ري المجلرة المصررية لبلقتصراد الزراعري  – كنمو جًتطبٌقً(

 . 1003برديسم –( 1)

 منشروربحرث  ، السنلشًالغ ائٌنةًفنًًمصنرًأسعاروقودًالحٌويًوانعكاساتهًعلًًلالعالمًًلًاإلنتاج  -22
          رري اإلسرركندريةجامعررة  كليررة الزراعررة الرررذائي  وتحررديات المسررتقبل والررذ  عقررد  رري األمررن رري مررؤتمر 

21  /22  /1009 . 

بحث منشور  ي  ، لفجوةًالغ ائٌةًالقمحٌةًفًًمصروانعكاساتهاًعلًًتقلٌصًاًاألصناوتكنولوجٌاً -21
  اإلسررركندريةوتحرررديات المسرررتقبل والرررذ  عقرررد  ررري كليرررة الزراعرررة جامعرررة الررررذائي  األمرررنمرررؤتمر 

 . 1009/  22/  21  ي

 بحرث منشرور  ري مجلرة المنيرا "نتاجًوتسنوٌقًالنباتناتًالطبٌنةًوالعطرٌنةًفنًًمصنرإ" اقتصاديات  -23
 . 1009 ( 2عدد )ال (19)كلية الزراعة جامعة المنيا مجلد  –ة للبحوث والتنمية الزراعي

 رري  منشرروربحررث  " محنندداتًومؤشننراتًالسننتثماراتًالجنبٌننةًالجمالٌننةًوالزراعٌننةًفننًًمصننر"  -21
 . 1008عدد مارس  -مجلة كلية الزراعه جامعة المنيا 

 رري  منشرروربحررث  "ًًمصننراقتصننادٌاتًإنتنناجًواسننتهاللًووارداتًالزٌننوتًالغ ائٌننةًالنباتٌننةًفنن"  -22
 2 – 1 ي جامعة طنطا  ي الفترة  والذ  عقدالمؤتمر الدولي الثاني للبحث العلمي ) االبتكار والتجديد ( 

 . 1008مارس 

سٌاسننةًالتتصٌصننٌةًعلننًًالكفنناءةًاإلنتاجٌننةًوالقتصننادٌةًلتصنننٌشًالزٌننوتًالنباتٌننةًًتانعكاسننا"  -23
         رري المررؤتمر الرردولي الثرراني للبحررث العلمرري  منشررور بحررث " لشننركاتًقطنناعًاألعمننالًالعننامًفننًًمصننرً

 . 1008مارس  2 – 1 ي جامعة طنطا  ي الفترة  والذ  عقد ) االبتكار والتجديد ( 

بحررث منشررور  رري  زمننةًالمالٌننةًوالقتصننادٌةًوالزراعننهًالمصننرٌةً)ًاألسننبابًوالتننداعٌاتً("ألا"  -21
ا علي التجارة المصرية و رص االستثمار" والذ  عقد  ري مؤتمر " االزمة االقتصادية الحالية وتاثيرة

  . 1008مارس  13محا ظة كفرالشيخ  ي 

58- ( Information Technology & E-Commence and Agricultural Marketing 
(comparative study between Egypt and Japan, 1992-2005 ) 

التري تصردر عرن جمعيرة االقتصراديين العررب  ري  بحث منشور  ي مجلة االقتصاديين الزراعيين العررب
 .1008يوليو ( ،   2) عدد (  2) االقتصادية مجلد  ممجال العلو

" بحررث منشررور  رري مجلررة  دراسنةًاقتصننادٌةًتحلٌلٌننةًلسننوقًالزٌننوتًالنباتٌننةًالغ ائٌنةًفننًًمصننر"  -28
االقتصادية  مال العلوالتي تصدر عن جمعية االقتصاديين العرب  ي مجاالقتصاديين الزراعيين العرب 

 . 1008ديسمبر ( ،   1) عدد (  2) مجلد 

60- Information Economy and E-commerce (Profitability of Japanese Experiment) National 

Conference on Recent Development in Computing and its Applications Sponsored by – 

DIT, Govt. of India & CSIR, New Delhi Department of Computer Science, Jamia Hamdard 

(HAMDARD UNIVERSITY ) New Delhi – 62 , August 12-13,2009. 
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التقننندٌرًاإلحصنننائًًلننندوالًالتكنننالٌوًاإلنتاجٌنننةًلتننندوٌرًمتلفننناتًالنننزروعًالنباتٌنننةًالرئٌسنننٌةًبمحافظنننةً"  -32

دارة المرروارد االقتصررادية  رري ظررل التريرررات المناليررة  رري المررؤتمر العلمرري الثرراني إل منشرروربحررث  كفرالشننٌخً"

 – 19 -المع رد العررالي إلدارة المنشرات الصرناعية ببلبرريس محا ظرة الشرررقية  –واالقتصرادية الدوليرة المعاصرررة 

 . 1020ابريل  18

 ري  منشرور" بحرث  المحاصنٌلًالنباتٌنةًالرئٌسنٌةًبمحافظنةًكفرالشنٌخًتالكفاءةًاإلنتاجٌنةًلتندوٌرًمتلفنا"  -31

 –المؤتمر العلمي الثاني إلدارة الموارد االقتصادية  ي ظل التريررات المناليرة واالقتصرادية الدوليرة المعاصررة 

 . 1020ابريل  18 – 19ت الصناعية ببلبيس محا ظة الشرقية إلدارة المنشأ المع د العالي

ًةدوٌرًالمتلفاتًالزراعٌةًالنباتٌنالمردودًالقتصاديًوالبٌئًًللمشروعاتًالزراعٌةًالصغٌرةًفًًمجالًت"  -33

(  33" بحرث منشرور  ري مجلرة البحروث الزراعيرة جامعرة كفرالشريخ مجلرد )  والحٌوانٌةًبمحافظةًكفرالشٌخ

 . 1020يونيو  -العدد الثاني 

" بحرث منشرور  ري مرؤتمر إسرتراتيجية التنميرة  الفجوةًالغ ائٌةًودعمًالزٌوتًالنباتٌةًالغ ائٌنةًفنًًمصنر"  -31

 – الزراعررةكليررة  –الزراعيررة  األعمررال وإدارةقسررم االقتصرراد  –يررة وتحررديات األمررن الرررذائي المصررر  الزراع

 . 1020يوليو  18 – 19 – اإلسكندريةجامعة 

ًإلننًًوباإلشننارةالتنمٌننةًالزراعٌننةًفننًًمصننرًًتالسٌاسننةًالئتمانٌننةًالزراعٌننةًومننديًمالءمتهنناًلالحتٌاجننا -32

العردد  –( 33مجلرد ) –جامعرة كفرالشريخ  –لرة البحروث الزراعيرة ، بحرث منشرور  ري مج محافظةًكفرالشنٌخ

ًم .1020سبتمبر  -الثالث 

بحرث منشرور  ري  –ًمحافظنةًكفرالشنٌخالسدادًوالتحصٌلًللقروضًالزراعٌةًعلنًًمسنتويًالجمهورٌنةًو -33

ًم .1020سبتمبر  -العدد الثالث  –( 33مجلد ) –جامعة كفرالشيخ  –مجلة البحوث الزراعية 

ً-تحلٌلٌهًألهمًالعواملًالمؤثرةًعلىًالستثماراتًالزراعٌنةًالمحلٌنةًواألجنبٌنةًفنًًمصنرًاقتصادٌةاسةًدرً-61

 المنشرتت" إدارة الجودة والبيئة ودورةا  ري التنميرة المتواصرلة " المع رد العرالي إلدارة المؤتمرًالعلمًًالثالثً

ً.1022إبريل  11-13الفترة –شرقية  –بلبيس  –الصناعية 

اقتصنادٌةًتحلٌلٌنهًللكفناءةًومؤشنراتًالسنتثماراتًالقومٌنةًوالزراعنةًفنًًمصنرًالمنؤتمرًالعلمنًًًةدراسً-61

 –المع رد العرالي إلدارة المنشرتت الصرناعية الثالثً"ًإدارةًالجودةًوالبٌئةًودورهاًفنًًالتنمٌنةًالمتواصنلةً"ً

 .1022إبريل  11-13الفترة –شرقية  –بلبيس 

المجلرة المصررية ً–الزراعةًالعضوٌةًوغٌرًالعضوٌةًألهمًالنزروعًفنًًمصنرًدراسةًاقتصادٌةًلتقٌٌمًأثرًً-66

 . 1022( سبتمبر  13العدد )  –( 12المجلد ) –لبلقتصاد الزراعي 

بحررث ً–دراسننةًتحلٌلٌننةًاقتصننادٌةًلنعكاسنناتًالزراعننةًالعضننوٌةًعلننىًصننادراتًأهننمًالننزروعًفننًًمصننرًً-10

المررؤتمر التاسررع عشررر لبلقتصرراديين ً–ًئلقتصراد الزراعرريمنشرور  رري مررؤتمر الجمعيررة المصرررية االقتصررادية ل

ديسرررمبر  9-1‘ القرراةرة  –السياسرررة الزراعيررة والتحرررديات المحليررة واإلقليميررة والدوليرررة  –الزراعيررة بعنرروان 

1022 . 

بحنثًمنشنورًفنًًالمنؤتمرًالنندولًًً–مؤشنراتًأداءًالسٌاسنةًالسنتثمارٌةًالقومٌنةًوالزراعٌنةًفننًًمصنرًً-11

المع د العالي للعلروم  نظمهوالذ  ً–تثمارًالجتماعًًالقتصاديًفًًظلًمناخًالحرٌةًوالعدالة(ًالرابشً)ًالس

 .1/1/1021-3 –محا ظة الشرقية  –بلبيس  –اإلدارية 

دراسننةًأقتصننادٌةًألثننرًتكنولوجٌنناًتحسننٌنًاألراضننًًالزراعٌننةًعلننىًاإلنتاجٌننةًالغ ائٌننةًوانعكاسنناتهاًعلننىًً-12

بحرث منشرور  ري نردوة التنميرة الزراعيرة  –ً(ًم ً)ًدراسةًحالةًبمحافظةًالغربٌةدوالًالتكالٌوًلمحصولًالق

جامعرة أسريوط بالتعراون مرع  –ينراير والتري عقردت بكليرة الزراعرة  12رؤية مسرتقبلية بعرد ثرورة  – ي مصر 

 .م21/2/1021الجمعية المصرية لئلقتصاد الزراعي  ي 

73- Information Technology and E-Commerce Reflexes on Tata; and 

Agricultural Trade in Egypt. 

 International society Fociety For Appliedبحثًمنشورًفًًمؤتمرًدولنًًبعننوان:ً
lire science (ISALS)ًًوالن يًعقندًفنًًجامعنة(Konya)ًً21 – 20لربلل الفتررة بتركٌنا 

 م.1021سبتمبر 



 - 8 - 

ً–المنؤتمرًالعشنرونًلالقتصنادٌٌنًالنزراعٌٌنًمحدداتًالدعمًالغ ائًًفًًمصرًبحثًمنشورًفنًًً-14
 –الجمعيررة المصرررية لبلقتصرراد الزراعرري المررؤتمر بعنرروان ) مسررتقبل التنميررة الزراعيررة  رري مصررر 

 .م1021أكتوبر  21 – 23لبلل الفترة ًاألةداف واإلمكانات والمحددات واآلليات (
بحث صولًال رةًالشامٌةًفًًمصرًتكنولوجٌاًاألصناوًوانعكاساتهاًعلىًانتقالًدالةًالعرضًلمحً-15

ً. م1021سبتمبر ،  (3)لعدد ا (11)المجلة المصرية لبلقتصاد الزراعي المجلد  ى منشور 
الزراعٌةًفًًمصرًمنشًتحدٌندًالمسنتواًالمسنتهدوًًتأهمًالعواملًالمؤثرةًعلىًاستهاللًالمبٌداً-16

لبلقتصراد الزراعري المجلرد المجلة المصرية  ى بحث منشور  1022ً–1660ًوالفعلًًتاللًالفترةً
 م.1021سبتمبر ،  (3)لعدد ا (11)

تمر جامعة قناة السويس منشور  ي مؤبحث  -لدعمًالسلعًًالغ ائًًفًًمصراًلنظامًالوضشًالراهن -11
 11-11 ةيقيا لبلل الفترأ رباالسماعليه بعنوان نحو ا ا  التنميه االقتصاديه بالمنطقه العربيه و

 .1023ابريل 
بحث منشور  ي مؤتمر جامعة قناة السويس  - التجارةًالتارجٌةًالكلٌةًوالزراعٌةًالعربٌةًكفاءة -19

 11-11 ا  التنميه االقتصاديه بالمنطقه العربيه وأ ريقيا لبلل الفترة آباالسماعليه بعنوان نحو 

 .1023ابريل 

ة المصرية بحث منشور  ى مؤتمر الجمعيً–ومقاٌٌسًتطًالفقرًفىًرٌوًوحضرًمصرًمؤشراتًً-16

المؤتمر الحادى والعشرون بعنوان " األمن الرذائى المصرى  ى ظل ملاطر  –لبلقتصاد الزراعى 

 م .1023أكتوبر  30/32 –القاةره  –نادى الزراعيين بالدقى  –األسوا  العالمية 

البحوث مجلة ً–محدداتًالتجارةًالبٌئٌةًالكلٌةًوالزراعٌةًبمنطقةًالتجارةًالحرةًالعربٌةًالكلٌةًً-10

 م .1023ديسمبر  –( 1العدد ) –( 38المجلد ) –الزراعية بجامعة كفرالشيخ 

 –مجلة البحوث الزراعية بجامعة كفرالشيخ ً–اقتصادٌاتًاستتدامًمبٌداتًالحشائشًفىًمصرًً-11

 م .1023ديسمبر  –( 1العدد ) –( 38مجلد )

بحث منشور  –لقتصادٌةًالدولٌةًصادراتًالسعودٌةًفىًظلًالمتغٌراتًا هٌكلًوكفاءةًومحددات -12

 م .1021يونيه  –كلية تجارة بن ا  – ى مجلة الدراسات والبحوث التجارية 

13- ً ًالعربٌة ًالزراعٌة ًالبٌنٌة ًالتارجٌة ًللتجارة ًالراهنًوآفاقًالمستقبل بحث منشور  ى ً–الوضش

 م .1021يونيه  –جامعة كفرالشيخ  –مجلة كلية الزراعة 

بحرث منشرور  - ةًمتعددةًاألهداوًلقٌاسًالدعمًالغ ائىًللحدًمننًالفقنرًفنىًمصنراستتدامًالبرمجً-14

 م .1022 ى المجلة المصرية لبلقتصاد الزراعى ، عدد مارس 

بحث منشور  ى المجلة المصرية  -المواردًواإلنتاجًالزراعىًوالتجارةًالتارجٌةًالزراعٌةًالبٌنٌةًً-15

 م .1022لبلقتصاد الزراعى ، عدد مارس 

بحث مقبول للنشرر  رى مجلرة  – التحلٌلًالقتصاداًلستهاللًوتجارةًالمبٌداتًالحشرٌةًفىًمصر -16

 م .1022 نيهالبحوث الزراعية بجامعة كفرالشيخ ، عدد يو

بحرث مقبرول للنشرر  رى  – اقتصادٌاتًاستتدامًالمبٌداتًالزراعٌةًوتأثٌرهاًعلنىًالبٌئنةًفنىًمصنر -11
 م .1022 نيهرالشيخ ، عدد يومجلة البحوث الزراعية بجامعة كف

بحرث  – التحلٌلًالقتصاداًلكفاءةًوهٌكلًالتجارةًالتارجٌةًالبٌنٌةًالكلٌةًالعربٌةًوآفاقًتطورهنا -11
 م .1022نو مبر  21-22 –منشور  ى المؤتمر الثالث والعشرون لبلقتصاديين الزراعيين 

المجلرررة  – المسنننتدامةًفنننىًمصنننردراسنننةًاقتصنننادٌةًللتغٌنننراتًالمناتٌنننةًوآثارهننناًعلنننىًالتنمٌنننةً -16
 م .1022سبتمبر  –( 3العدد ) – 12المجلد  –االقتصادية لبلقتصاد الزراعى 

القنندرةًالتنافسننٌةًوالكفنناءةًالتصنندٌرٌةًللبطنناطسًالمصننرٌةًفننىًاألسننواقًالعالمٌننةًبننالتركٌزًعلننىً -60
( 3المجلد رقم ) –المنصورة للعلوم الزراعية كلية الزراعة ب ى مجلة منشور بحث  - السوقًالروسى

 م .1023 براير  -( 1العدد رقم )
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العالمية مع التركيز على السو   األسوا القدرة التنا سية والكفاءة التقديرية للبطاطس المصرية  ى  -61
العردد  –كلية الزراعية ، جامعة المنصرورة  –والعلوم االجتماعية  الزراعيمجلة االقتصاد  – الروسي

 .1023راير ( ،  ب1(، المجلد )1)
92- The potential scenarios of the impacts of climate change on Egyptian Resources and 

Agricultural plant production open Journal of Applied Sciences (oJAS) , v o 1.6.No.4, April 

2016,  . 
  93- climate change , Green Economy and its Reflections on Sustainable Agricultural 

Development in Egypt. 

 –الطلب اللارجي ألةم النباتات الطبية والعصرية المصرية باستلدام نموذج الجاذبية محددات ً-64
مستقبل  –، المؤتمر الرابع والعشرون لبلقتصاديين الزراعيين  الزراعيالجمعية المصرية لبلقتصاد 

 .1023نو مبر  20-8والدولية ،  واإلقليميةيرات المحلية الزراعة المصرية  ى ظل المتر

ً:ًاًحالٌااًبحوثًتجر(ًًبً–3ً)ً
 إ ريقيامصر الزراعية مع السو  المشتركة لشر  وجنوب  اقتصادية تحليلية لتجارة دراسة -1
ً(. االكوميس)  
 أثار تحقي  سعر العملة على تجارة مصر الزراعية. -1
 .أ ا  المستقبل( –بين مصر وإثيوبيا ) الواقع  التجارة اللارجية الزراعية البيئية -3
 

ًا ًةً:وتقارٌرًفنٌةًمنشورةًللمشروعاتًالبحثٌةًالتنموٌةًالمحلٌةًوالقلٌمٌةًوالدولٌدراساتًً:سابعا

 (ً:I.L.Oً،ًًمنظمةًالعملًالدولٌةً)ًالجدٌدةًباألراضًًالتعاونًلتدرٌبًامشروعً -1

عاونيات الزراعية باألراضي الجديردة بمحا ظرة الفيروم المشاركة  ي دراسة اقتصادية واجتماعية للت -أ

 . 2899مايو  –
 

المشاركة  ي دراسة اقتصادية واجتماعية للتعاونيات الزراعية باألراضي الجديدة بمحا ظة شمال  -ب

 .2898عام  ي سيناء 

 -مشروعًتحسٌنًالتربةًوالغ اءًالعالمًًبقريًمحافظةًكفرالشٌخً: -2

االقتصادية واالجتماعية ألنشطة مشرو  تحسين التربة والرذاء  لآلثار المشاركة  ي دراسة تقيمية

 مراكز الحامول وبيبل بمحا ظة كفرالشيخ .العالمي بقر  

 -مشروعًالتنمٌةًالرٌفٌةًالمتكاملةًبمحافظةًالبحٌرةً: -3

المشاركة  ي اعداد دراسة بعنوان التركيب المحصولي االمثل واحتياجاته السرمادية  ري بعر   - أ

 . 2891يونيو  –كز  كفرالدوار وابو حمص قر  مر

المررراة الريفيررة  رري بعرر  قررر  مركررز   ألنشررطةالمشرراركة  رري دراسررة اقتصررادية واجتماعيررة  - ب

 . 2819يونيو  –كفرالدوار وابو حمص 

فننًًاعنندادًدراسنناتًاثننناءًشننغلًوظٌفننةًتبٌننرًقننومًًلتسننوٌقًالتضننرًوالفاكهننةًبالراضننًًالجدٌنندةً -4

عننامً(I.L.Oًً)ًاونًًبالراضننًًالجدٌنندةًومنظمننةًالعمننلًالدولٌننةمشننروعًالتنمٌننةًوالتنندرٌبًالتعنن

 -وهًً:1664ً

شمال البحيرة للتعاون  الجدوى االقتصادية إلنشاء وحدة  رز وتدريج ثمار اللضر والفاك ة بمراقبة - أ

 . والتنمية بمنطقة  رةاش والبستان 

للتعراون والتنميرة  البحيررةالجدوى االقتصادية إلنشاء مركز تجميع اللضر والفاك ة بمراقبرة شرمال  - ب

  .منطقة  رةاش والبستان

بمنطقررة  عرابرري الجرردوى االقتصررادية لمشرررو  تطرروير مركررز تجميررع اللضررر والفاك ررة بجمعيررة   - ت

  .وط ، مراقبة اإلسكندرية يمر
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( 22والفاك ة بالقرية ) دراسة الجدوى االقتصادية إلنشاء مركز تجميع ووحدة  رز وتدريج لللضر - ث

  .لسكر بمنطقة بنجر ا

  . الوضع التسويقي الحالي لللضر والفاك ة باألراضي الجديدة وإمكانية تطويره - ج

  .تسوي  اللضر والفاك ة  ي مصر ) الوضع الحالي والتصور المستقبلي ( ً-ًح

ً-مصننرحالننةًًدراسننةالقتصننادٌةًللتغٌننراتًالعالمٌننةًعلننًًالزراعننةًوالرٌننوًًاآلثنناردراسننةًبعنننوانًً-5

ركننزًالنندولًًللدراسنناتًالزراعٌننةًالمتقدمننةًلنندولًالبحننرًالمتوسننطًمشننروعًبحثننًًممننولًمنننًالم

(CIHEAMًًٌولٌو)2006ً.ً

ً

ً:ًدراساتًمقدمةًالًًاللجنةًالعلمٌةًالدائمةًللترقٌات(6ً)

قطناعًالمدتراتًفًًال)  2881استاذ مساعد  ي عام درجة موضو  الورقة المرجعية للترقية الي  ( أ
لجنرة االقتصراد واالرشراد والمجتمرع  –العلميره للترقبرات  ورقه بحثيه مقدمه الرى اللجنره,( الزراعً
 الريفى.

الًالتجاهاتًالحدٌثةًفنًًمجن)  1001استاذ  ي عام  درجة المرجعية للترقية اليموضو  الورقة  ( ب
ورقرره بحثيرره مقدمرره الررى اللجنرره  ( لالئتمننانًالزراعننًقننىًمجننالًاًًًالدراسنناتًالقتصننادٌةًالقٌاسننٌة

 القتصاد واالرشاد والمجتمع الريفى.لجنة ا -العلميه للترقيات
ًا ً:ًالمحلٌةًأوًالدولٌةًالعلمٌة:ًالمشاركةًفًًالمؤتمراتًوالندواتًثامنا

ً:ً المحلٌةًوالدولٌةًالمشاركةًفًًالمؤتمرات ( 1 )

 –المررؤتمر الثالررث عشررر للجمعيررة المصرررية لبلقتصرراد السياسرري واالحصرراء والتشررريع  ىالمشرراركة  ررً-2
 .2891بر عام نو م 1-2 –القاةرة 

الدولي الثاني عشر لبلحصاء والحسرابات العلميرة والبحروث السركانية  ري عرام المؤتمر  ىالمشاركة   -1
2893. 

والحسرابات العلميرة والبحروث السركانية  ري عرام   لئلحصاءالمؤتمر الدولي الثالث عشر  ىالمشاركة   -3
2891. 

ة الزراعه بكفرالشيخ جامعرة طنطرا ، ذ  نظمته كليالمشاركة  ي المؤتمر الثاني لعلوم المحاصيل وال -1
 . 2899 ي سبتمبر عام 

 ي ة الزراعة بكفرالشيخ جامعة طنطا ، كليالمشاركة  ي المؤتمر الثاني لعلوم البساتين والذ  نظمته  -2
 . 2899سبتمبر 

جامعرة طنطرا ، ة الزراعره بكفرالشريخ والذ  نظمته كلير اآل اتالمشاركة  ي المؤتمر السابع لمبيدات  -3
 . 2898 ي سبتمبر 

الزراعننةًالمصننرٌةً " المشرراركة  رري أعمررال المررؤتمر األول لبلقتصرراديين الررزراعيين تحررت عنرروان -1
 . 2882،   القاةرة –" ، الجمعية المصرية لبلقتصاد الزراعي وتحدٌاتًالمستقبلً

السٌاسناتًالزراعٌنةًفنًً " المشاركة  ي أعمال المؤتمر الثاني لبلقتصاديين الزراعيين تحت عنوان -9
 11 – 13الزراعرري ا القرراةرة ،  " الجمعيررة المصررية لبلقتصرراد إطنارًبرنننامجًاإلصنالحًالقتصننادي

  .2881سبتمبر 

وتطبيقاته ، جامعة عين  المشاركة  ي أعمال المؤتمر الدولي الثامن عشر لئلحصاء وعلوم الحاسب  -8
  . 2883شمس ، أبريل 
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التسنوٌقًوالتجنارةً " المرؤتمر الثالرث لبلقتصراديين الرزراعيين تحرت عنروانالمشراركة  ري إعمرال  -20
 . 2881 براير  1-3 " القاةرة ، التارجٌةًللمنتجاتًالزراعٌةًفًًظلًالمتغٌراتًالدولٌة

العربيرة ، قسرم االقتصراد  لبلقتصاد والتنميرة  ري مصرر والرببلد الثالثالمشاركة  ي أعمال المؤتمر  -22
 . 2881أبريل  ،المنصورةجامعة ، الزراعي 

التجنارةًالداتلٌنةً " المشاركة  ي أعمـال المؤتـمر الرابـع لبلقتصرـاديين الزراعيرـين تحرت عنروان  -21
 . 2882أكتوبر  13 – 12" القاةرة للسلشًالزراعٌةً

 الجديدة ، لبررة مشرو  التنمية والتدريب التعاوني باألراضي الدولي مؤتمرالالمشاركة  ي أعمال  -23
 (I.L.O) منظمة العمرل الدوليرة عشر سنوات ، وزارة الزراعة واستصبلح األراضي باالشتراك مع

  . 2882أكتوبر  والصندو  االجتماعي للتنمية ، اإلسكندرية ،

 ري كلـرـيه  المصرر  المجرر  األول لعلروم البسراتين المنعقرد الردولي مرؤتمرالالمشراركة  ري أعمرال  -21
  2883سبتمبر  21 - 22عة طنطا ، الزراعة بكفر الشيخ ، جام

العربيرة ، قسرم االقتصراد  المشاركة  ي أعمال المؤتمر اللامس لبلقتصاد والتنمية  ي مصر والببلد -22
  . 2883الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعة المنصورة ، أبريل 

تنمٌنةًالصنادراتً"  عنرـوان المشاركـة  ي أعمال المؤتمر الـلامس لبلقتـصاديين الزراعيـين تحرت -23
 . 2881مارس  8 – 9القاةرة ،  " ، الجمعية المصرية لبلقتصاد الزراعي ، الزراعٌةًالمصرٌة

الزراعةًفًًعـالمً " المشاركة  ي أعمـال المؤتـمر السـادس لبلقتصـاديين الزراعيين تحت عنـوان -21
 . 2889يونيو  ،" ، القاةرة  متغٌر

مية واالستثمار الزراعي  ي محا ظة كفرالشيخ وذلك لعر  الفرص المشاركة  ي مؤتمر ا ا  التن -29
 ي ملتلف المجاالت ومناقشة المزايا التي تتيح ا المحا ظة  ي مجال االسرتثمار  االستثمارية المتاحة 

وكذا حضور ورش العمل التي اقيمت علي ةامش المؤتمر وصوالً الي قرارات وتوصيات تسر م  ري 
 . 2889قليمي بالمحا ظة وذلك  ي عام د ع حركة االستثمار اال

الزراعرة جامعرة عرين شرمس ،  المشاركة  ي أعمال المؤتمر السابع لبحوث التنمية الزراعية ، كلية -28
  . 2889ديسمبر 

الروطن  السرنو  اللرامس عشرر للتنميرة البشررية  ري الردولي المشراركة  ري أعمرال المرؤتمر العلمري -10
  . 2888ية التجارة ، أبريل العربي ، جامعة المنصورة ، كل

، مع د الدراسات  المشاركة  ي أعمال المؤتمر السنو  لئلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العمليات -12
 . 2888ديسمبر  3 – 1اإلحصائية ، جامعة القاةرة ، 

 الفتررة والتشرريع لربلل  المشاركة  ري مرؤتمرات الجمعيرة المصررية لبلقتصراد السياسري واإلحصراء -11
2889 – 1002.  

العربٌنةًوتحدٌنـاتً الزراعنة) بعنروان المشاركة  ي أعمال المؤتمر الثامن لبلقتصاديين الزراعيين  -13

سرربتمبر  19 – 11القرراةرة ،  ( الجمعيررة المصررـرية لبلقتصررـاد الزراعرري ،القننرنًالواحنندًوالعشننرٌنً

1000. 

السننلشً مسننتقبلًتجننارة)نرروان بعالمشرراركة  رري أعمررال المررؤتمر التاسررع لبلقتصرراديين الررزراعيين  -11

  .1002سبتمبر  11ا  13( الجمعية المصرية لبلقتصاد الزراعي ، القاةرة  الزراعٌةًالمصرٌة

الزراعرة ، جامعرة المنيرا ،  المشاركة  ي أعمال مؤتمر المنيا األول للعلوم الزراعية والبيئية ، كليرة -12

  . 1001مارس  12-19

(  العربنًًالغن ائً األمنن) بعنروان العاشرر لبلقتصراديين الرزراعيين المشراركة  ري أعمرال المرؤتمر  -13

  . 1001الجمعية المصرية لبلقتصاد الزراعي ، القاةرة ، سبتمبر 
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(  البشنرٌة التنمٌنة)  بعنروان المشاركة  ي أعمرال المرؤتمر الحراد  عشرر لبلقتصراديين الرزراعيين -11

  . 1003سبتمبر الجمعية المصرية لبلقتصاد الزراعي ، القاةرة ، 

اإلسرركندرية وأسرريوط  المشرراركة  رري المررؤتمر الرردولي إلصرردار تقررارير التنميررة البشرررية لمحا ظررات -19

العلميرة اإلقليميرة المعردة  بوصرفه عضرو للمجموعرةوالقليوبية والفيوم وكفر الشيخ والمنو ية والشرقية 

سربتمبر  11 ي محا ظرة الفيروم  ري  والمنعقدة 1003لتقرير التنمية البشرية بمحا ظة كفر الشيخ لعام 

1003 .  

التنافسننٌةً المٌننزة" بعنرروان المشرراركة  رري أعمررال المررؤتمر الثرراني عشررر لبلقتصرراديين الررزراعيين -18
  . 1001 القاةرة ، سبتمبر -الجمعية المصرية لبلقتصاد الزراعي  -" للزراعةًالمصرٌة

قضنناٌاً "بعنرروان قتصرراديين الررزراعيينالمشرراركة ببحرروث منشررورة  رري المررؤتمر الثالررث عشررر لبل -30
 . 1002سبتمبر  – الجمعية المصرية لبلقتصاد الزراعي –"المصرٌةًًةمعاصرةًفًًالزارع

  -: متلصص بعنواندولي  المشاركة  ي مؤتمر علمي -32
International Conference on Dry Land studies and Combating Desertification  

  . 21/1/2006بالٌابانًبتارٌخً Tottori عةفًًكلٌةًالزراعةًجام

  -االمشاركة  ي مؤتمر دولي متلصص بعنوان -31
Japan – Korea, China Joint International Symposium Trends and Issues on food safety in East 

Asian Countries .  

  . 22/2/1001باليابان  ي  Tottori وذلك بكلية الزراعة جامعة
 إقتصادًالتصنٌشًالغ ائًًًوإمكانناتًومحندداتًالتصندٌرًللسنلش"  علمي بعنوانالمشاركة  ي مؤتمر  -33

 . 1001إبريل  13 –بقسم اإلقتصاد الزراعي بكلية الزراعية جامعة األسكندرية  –" الغ ائٌةًالمصنعة
    اةرة بعنروان المشاركة  ي مرؤتمر الجمعيرة المصررية لئلقتصراد السياسري واإلحصراء والتشرريع بالقر -31
  1001(  ي نو مبر  السوقإقتصادٌاتً) 
( والمنعقد  ري جامعرة طنطرا  ري  أفاقًجدٌدةالمشاركة  ي المؤتمر الدولي لتطوير البحث العلمي )  -32

 . 1009 براير  12 – 10لبلل الفترة 
القتصادٌةًًالسٌاساتلجمعية المصرية لبلقتصاد الزراعي بعنوان " لحضور المؤتمر السابع عشر  -33

 . 1009/  20/  23 - 22لبلل الفترة "  فًًقطاعًالحبوبًفًًمصر
والرذ  نظمتره كليرة "  الغن ائًًالمصنريًوتحندٌاتًالمسنتقبلًاألمنن"  علمي بعنوان مؤتمرحضور  -31

 . 1009/  22/  11 ي  الزراعة بالشاطبي جامعة االسكندرية
حالٌننةًوتأثٌرهنناًعلننًًالتجننارةًالمصننرٌةًوفننرصًالقتصننادٌةًالًاألزمننة "المشرراركة  رري مررؤتمر عررن -39

 . 1008مارس  13والذ  عقد بمحا ظة كفرالشيخ  ي  "الستثمار
المالٌنةًوالقتصنادٌةًًاألزمنةالجمعيرة المصررية لبلقتصراديين الرزراعيين بعنروان "  رحضور مرؤتم -38

 أكترروبر 21-23ي " وذلررك بنرراد  الررزراعيين بالرردقي  رر العالمٌننةًوتننداعٌاتهاًعلننًًالزراعننةًالمصننرٌة
1008  . 

إلدارةًالمواردًالقتصادٌةًفنًًظنلًالتغٌنراتًالمناتٌنةًوالقتصنادٌةًحضور المؤتمر العلمي الثاني  -10
 18 – 19 –المع ررد العرالي إلدارة المنشررات الصرناعية بلبرريس محا ظرة الشرررقية  –الدولٌنةًالمعاصنرةً

 . 1020ابريل 
قسرم  –"   مٌنةًالزراعٌنةًوتحندٌاتًاألمننًالغن ائًًالمصنريإستراتٌجٌةًالتنمؤتمر"  المشاركة  ي  -12

يوليرررو  18 – 19 –جامعرررة اإلسررركندرية  –كليرررة الزراعرررة  –االقتصررراد وإدارة األعمرررال الزراعيرررة 
1020 . 

 

التعناونًالمشاركة  ري المرؤتمر الثرامن عشرر للجمعيرة المصررية لبلقتصراديين الرزراعيين بعنروان "  -11
 – 21 – 23" ا  وذلك بناد  الزراعيين بالدقي  ي الفترة  اإلفرٌقًيًالقتصاديًوالزراعًًالمصر

20  /1020  . 
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"ًإدارةًالجودةًوالبٌئةًودورهاًفًًالتنمٌنةًالمشاركة  ي  عاليات المؤتمر العلمي الثالث بعنروان  -13
ريرل إب 11-13الفتررة  –الشررقية  –بلبيس  –" المع د العالي إلدارة المنشتت الصناعية  المتواصلة

 م .1022
األول بجامعرة كفرر الشريخ والرذ  نظمتره كليرة التربيرة  ىمؤتمرًالنسٌجًالندولالمشاركة  ي  اعليات  -11

 .1022نو مبر  11-11النوعية  ي الفترة من 
الجمعيرة المصررية  نظمرهالرزراعيين والرذ   لبلقتصاديينالمشاركة  ي أعمال المؤتمر التاسع عشر  -12

                          السٌاسننننةًالزراعٌننننةًوالتنننندماتًالمحلٌننننةًواإلقلٌمٌننننةًوالدولٌننننةن لئلقتصرررراد الزراعرررري بعنرررروا
 ."1022ديسمبر 9،  1 –" القاةرة 

)ًالسننتثمارًالجتمنناعًًالقتصنناديًفننًًظننلًمننناخًالمشرراركة  رري  اعليررات المررؤتمر الرردولي الرابررع  -13
 .م1/1/1021-3 –يس محا ظة الشرقية بلب –المع د العالي للعلوم اإلدارية  –(ًًوالعدالةالحرٌةً

 International Society For Applied Liveالمشرراركة  رري مررؤتمر دولرري بعنرروانا -11
Sciences (ISALS)  والذ  يعقد  يKonya  م.1021سبتمبر  21-20بتركيا لبلل الفترة 

قتصراد الزراعري الجمعيرة المصررية لبل –المشاركة  ي المؤتمر العشررون لبلقتصراديين الرزراعيين  -19
لربلل  (األهنداوًواإلمكانناتًوالمحندداتًواآللٌناتً–)ًمستقبلًالتنمٌةًالزراعٌةًفنًًمصنرًبعنوان 
 م.1021أكتوبر  21-23الفترة 

ًةالعربٌننًةبالمنطقننًةالزراعٌننًةالقتصننادًٌةفنناقًالتنمٌننآنحننوًً) المشرراركه  ررى مررؤتمر دولررى بعنرروان -18
، مشراركاً بأبحراث  1023ابريرل  -11/13-قنراة السرويس المرؤ تمرر الردولى االول لجامعرة فرٌقٌا(أو

 ورئيساً لبع  الجلسات .
جامعة كفرر الشريخ –والذ  عقد بكلية الزراعه  اتالمؤتمرًالدولىًالثامنًلتربٌةًالنبات ى  ةالمشارك -20

 .1023مايو  21/22بالتعاون مع الجمعيه المصريه لتربية النبات لبلل الفتره 
الجمعيرة المصررية لبلقتصراد  –لبلقتصراديين الرزراعيين ن وؤتمر الحرادى والعشررالمشاركة  ى المر -22

نرررادى  – "ًاألمننننًالغننن ائىًالمصنننراًفنننىًظنننلًمتننناطرًاألسنننواقًالعالمٌنننةً"بعنررروان  –الزراعرررى 
 م .1023أكتوبر  30/32 –القاةره  –الزراعيين بالدقى 

الجمعيررة المصرررية لبلقتصرراد  –يين المشرراركه  ررى المررؤتمر الثررانى والعشرررون لبلقتصرراديين الررزراع -21
وذلرك لربلل  – الجوانبًالقتصادٌةًلستتدامًالمنواردًالزراعٌنةًفنىًمصنرً""ًالزراعى بعنوان ا 

 .م 1021نو مبر  23-21الفترة من 
الجمعيررة المصرررية لبلقتصرراد  -المشرراركة  ررى المررؤتمر الثالررث والعشرررون لبلقتصرراديين الررزراعيين  -23

نرو مبر  20/22/21 –نرادى الرزراعيين بالردقى لتكامنلًالزراعنىًالعربنىً"ًًا"ًالزراعى بعنروان ا 
 م .1022

بكفرالشررريخ  ررررى والمقررررام بمركرررز التطررروير التكنولرررروجى  تنننندعٌمًالتعلنننٌمًالفننننىحضرررور مرررؤتمر  -21
 م .20/1/1023

 " والتى اآلفاقًوالتحدٌاتً–مشروعًالملٌونًونصوًملٌونًفدانًالمشاركة  ى مؤتمر بعنوان ا "  -22
مركرز الدراسرات االقتصرادية والزراعيرة  –جامعة  القراةره  –نظمته وزارة الزراعة ووزارة الرى 

 م .21/1/1023 –جامعة القاةره  –كلية الزراعة 
بعنوانًمستقبلًالزراعةًالمصرٌةً نالزراعيي نلبلقتصادييالمشاركة  ى المؤتمر الرابع والعشرون  -23

القناهرةًً–الجمعٌةًالمصرٌةًلالقتصنادًالزراعنىًً–والعالمٌةًًةواإلقلٌمٌفىًظلًالمتغٌراتًالمحلٌةً
ً.2016نوفمبر6ً،10ًً
التربٌننةًوبننناءًاإلنسننانًالمصننراً) الرردولى الثررانى (  الحررادى عشررر العلمرريالمشرراركة  ررى المررؤتمر  -21

1ًً،6ً11ًكلٌننةًالتربٌننةًجامعننةًكفرالشننٌخ2030ًًالجدٌنندًفننىًضننوءًالتطننةًاإلسننتراتٌجٌةًلمصننرً
2016.ً

المننؤتمرًالنندولىًالسننادسًلفاكهننةًالمننناطقًالسننتوائٌةًوتحننتًً)مننؤتمرًالبسنناتٌنًلمشنناركةًفننىًاً-51
2016ًً-جامعةًكفرالشٌخً–كلٌةًالزراعةًً-قسمًالبساتٌنًً–2016سبتمبر21ًً-26ً(الستوائٌة
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ً:ًالعلمٌةًالمحلٌةًوالدولٌةًالندواتالمشاركةًفًًً(2)

 الجمعيرةنردوة نظمت را " ، لًاألراضنـًًالجدٌنـدةًفنًًمصنرمستقبنـ"  بعنوان المشاركة  ي أعمال نـدوة -1
  . 2883المصرية لبلقتصاد الزراعي ، القاةرة ، يوليو 

 الجمعيرةنردوة نظمت را " ،  اتفاقٌنةًالجناتًوالزراعنةًالمصنرٌة"  بعنروان المشراركة  ري أعمرال نردوة -1
  2881المصرية لبلقتصاد الزراعي ، القاةرة ، يوليو 

ندوة ،  الزراعية "، الجوانب اتفاقٌةًالمشاركةًالمصرٌةًاألوربٌة" بعنوان عمال ندوة المشاركة  ي أ -3
  . 2883الجمعية المصرية لبلقتصاد الزراعي ، القاةرة ، يوليو نظمت ا 

للتندرٌسًفنًًالجامعنـاتً التموٌنلًالزراعنًًمرجنشالمشاركة  ي أعمال ندوة تقييم كتاب بعنوان ا "  -1
  2883عام  ( F.A.O ) لؤلمـم المتحدة  ـا المكتب اإلقليمي لؤلغـذية والزراعـة" والتي نظم العربٌـة

 الجمعيرة المصرريةنردوة نظمت را " ، مسنتقبلًالقطننًالمصنري" بعنروان المشراركة  ري أعمرال نردوة  -2
سربتمبر  قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة ، جامعرة اإلسركندرية ،بالتعاون مع لبلقتصاد الزراعي 

2883 .  

، كلية الزراعرة ،  )نحوًتنمٌةًاقتصادٌةًزراعٌةًمتكاملة) بعنوان المشاركة  ي الندوة العلمية الثانية  -3
  . 2889أكتوبر  11 جامعة المنصورة والمركز اإلقليمي للتلطيط والتنمية الزراعية ،

 " ولٌنةًالمعاصنرةالد التجارةًالتارجٌةًالزراعٌةًالمصرٌةًفًًظنلًالمتغٌنرات " ندوة ىالمشاركة   -1
  . 2888بكلية الزراعة ، جامعة أسيوط ، أبريل 

الجتماعٌنةًفنًًالتنمٌنةً دورًالتقنٌاتًوالبحنوثالمشاركة  ي أعمال ندوة االجتما  الريفي بعنوان "  -9
الزراعي ، كليرة الزراعرة بكفرر الشريخ ،  " الجمعية المصرية لبلجتما  الريفي ، قسم االقتصاد الرٌفٌة

  . 1002يوليو  12ا ، جامعة طنط
البحروث الزراعيرة بسرلا  المشاركة  ي ندوة المجالس اإلقليمية للبحوث واإلرشاد والمنعقدة  ي مركرز -8

  . 1002 ي يونيو 
التننرٌجٌنًفننًًاأللفٌننةً المشنروعاتًالصننغٌرةًوحلننمالمشراركة  رري أعمررال نردوة الرردواجن بعنرروان " -20

  . 22/1/1001، جامعة طنطا  –الشيخ رقسم الدواجن ، كلية الزراعة بكف" الثالثة
 وذلركFresh Fruit trade strategy : متلصصرة بعنرواندوليرة المشراركة  ري نردوة علميرة  -22
     اليابان وماليزيا والصين بتاريخ دول كل من ا باليابان وبمشاركة Tottori ية الزراعة بجامعةلبك

     23  /20  /1003 .  
  : متلصصة بعنواندولية  يةالمشاركة  ي ندوة علم -21

Irrigation water Resources in Arid & Semi – arid Region   

 -إثيوبيرا  - الصرين -اليابران  مرن ا لكر باليابران وبمشراركة دول Tottori يرة الزراعرة بجامعرةلوذلرك بك
 . 23/20/1003زمبابو  بتاريخ  –تانزانيا  -باكستان  -نيجيريا  -النيجر 

التحفظنناتًكفرالشرريخ بعنرروان ) جامعررة  رري النرردوة الثانيررة بقسررم المبيرردات بكليررة الزراعررة  المشرراركة -23
 . 1009 – 3 – 32(  ي  األساسٌةًلتجارةًالمبٌداتًفًًظلًحماٌةًالبٌئة

البطالةًومشكالتًترٌجًًندوة عامة بكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ بعنوان ) تنظيم المشاركة  ي  -21
 . 1009/ 1/ 30 ي  (حاضرهًومستقبلهًهرؤًٌ–كلٌاتًالزراعةً

سنٌطرةًعلنًًالفجنوةًلاسنتراتٌجٌةًالنهنوضًبمحصنولًالقمن ًل" بعنروان  المشاركة  ري اعمرال نردوة -22
 .  1009/  20/  10" التي نظم ا قسم المحاصيل بكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ  ي  الغ ائٌةًالقمحٌة

العالمٌنةًوتنداعٌاتهاًعلنًًالقطناعًالزراعنًًفنًًالمالٌنةًًالزمنةندوة بعنروان "  تنظيمالمشاركة  ي  -23

 .1008" والتي نظمت ا كلية الزراعة جامعة كفرالشيخ  ي مايو مصرً
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فننًًالمنظومننةًالتعلٌمٌننةًبالجامعنناتًالقضننٌةًالسننكانٌةًواسننتراتٌجٌاتهاًالمشرراركة  رري نرردوة عررن "  -21

للجامعررات         األعلرريلررس ج ررا الم" والترري عقرردت بمركررز التطرروير بجامعررة كفرالشرريخ ونظم المصننرٌة

 . 1020/  2/  3بتاريخ 

رؤٌنةًمسنتقبلٌةًللنهنوضًالمشاركة  ي الندوة العلمية التي نظم ا قسم المحاصيل بالكلية بعنروان "  -29

 .21/1/1022" وذلك بتاريخ   بمحاصٌلًالزٌوت

 .م 28/1/1022ة وذلك  ي يوم المشاركة  ي الندوة العلمية التي نظم ا قسم النبات الزراعي بالكلي -28

والررذ  نظمت ررا قسررم/  "فاعلٌنناتًننندوةًالقطنننًالمصننريًبننٌنًالحاضننرًوالمسننتقبل"المشرراركة  رري  -10

 م.2/1/1021 ي  -تعاون مع مع د بحوث القطنبالالمحاصيل بالكلية 

 –ي والتري عقردت بقسرم األراضر التلوثًالبٌئًً)ًالمشاكلًوالحلولً(المشاركة  ي ندوة علمية عن  -12

 م.11/1/1021 –جامعة كفر الشيخ  –كلية الزراعة 

عقرردت بقسررم اإلنترراج  والترري "المسننتقبلٌةًلتنمٌننةًالثننروةًالسننمكٌةًًاآلمننالً"ننندوةًالمشرراركة  رري  -11

 م.9/2/1021 –جامعة كفر الشيخ  –الحيواني بكلية الزراعة 

والترري نظمت ررا  – "زراعننةًالتغٌننراتًالمناتٌننةًوتأثرهنناًعلننىًالً"المشرراركة  رري نرردوة علميررة عررن  -13

 م.8/2/1021 ي  –الجمعية العلمية لحماية البيئة بالتعاون مع منظمة الفاو 

 "ٌنناٌر25ًرؤٌةًمستقبلٌةًبعدًثورةًً–التنمٌةًالزراعٌةًفًًمصرً"المشاركة  ي ندوة علمية عن  -11
رية لئلقتصراد جامعرة أسريوط باالشرتراك مرع الجمعيرة المصر –والتي عقدت بقسرم/ اإلقتصراد الزراعري 

 م.21/2/1021الزراعي  ي 
الرذائية  قسم الصناعات –كلية الزراعة بكفر الشيخ  – "سالمةًوجودةًاألغ ٌة"ندوة المشاركة  ي  -12

 م.22/21/1021الثبلثاء الموا    وذلك يوم

والترى عقردت  ملاطر استلدام الصرف  ى ر  الزراعات(المشاركه  ى ندوه علميه بعنوان) -13

 .23/3/1023بتاريخ  -جامعة كفر الشيخ -لزراعهبكلية ا
( والترى نظمت را الجمعيره المنامولً-تربٌنةًدٌندانًالحرٌنرًالواقنشالمشاركه  ى نردوه علميره بعنروان ) -11

 .11/3/1023وذلك يوم االحد الموا  -بكلية الزراعه جامعة كفر الشيخ-العلميه لحماية البيئه
وبًالبحرًالمتوسطًعلىًمحافظنةًلتاثٌراتًالسلبٌهًلرتفاعًمنساالمشاركه  ى ندوه علميه بعنوان ) -19

 1023الشيخ  ى ابريل ظمت ا كلية الزراعه بكفروالتى ن الشٌخ(كفر
، والتررى نظم ررا قسررم  فننىًإطننارًحماٌننةًالبٌئننةوالبنندائلًالحٌوٌننةًالمبٌننداتًالكٌماوٌننةًالمشرراركة  ررى نرردوة  -18

 –كليرة الزراعرة  –رالزيرات للمبيردات والكيماويرات المبيدات وسمية المبيدات باالشتراك مرع شرركة كف
 م .29/21/1023جامعة كفرالشيخ  ى 

والتى نظمت را الجمعيرة العلميرة  التغٌراتًالبٌئٌةًوتأثٌراتهاًعلىًالزراعةالمشاركة  ى ندوة بعنوان  -30
 م .3/1/1022 –جامعة كفرالشيخ  –كلية الزراعة  –لحماية البيئة 

والترى نظم را قسرم الصرناعات  التنمٌةًالمسنتدامةًفنىًالزراعنةًوالغن اءًوالبٌئنةالمشاركة  ى ندوة  -32

للصررناعات الرذائيررة كليررة جامعررة كفرالشرريخ بالتعرراون مررع الجمعيررة العلميررة  –الرذائيررة بكليررة الزراعررة 

 م .1022أبريل  12جامعة إسكندرية ،  -الزراعة 

زراعررة بكفرالشرريخ ضررمن مشرررو  تعزيررز  ررى النرردوة التررى عقرردت ا مديريررة الكمحاضررر المشرراركة  -31

 م .1022، وذلك  ى أبريل  PRIMEالقدرات التسويقية لصرار المزارعين بالريف المصرى 

والذى نظم ا قسم المحاصريل  تقلٌلًالفاقدًفىًالمحاصٌلًالحقلٌةالمشاركة  ى ندوة علمية بعنوان ا  -33

 م .29/2/1022بالكلية بتاريخ 

الجمعيرة  – "ًالتغٌراتًالمناتٌنةًوالمنواردًالمائٌنةًفنىًمصنرً"ية بعنوان ا المشاركة  ى ندوة علم -31

 م .30/22/1022 ى  –جامعة كفرالشيخ  –العلمية لحماية البيئة وقسم األراضى بكلية الزراعة 
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والتررى  –"  دورًالنن رةًالشننامٌةًفننىًحننلًمشننكلةًالغنن اءًواألعننالوالمشرراركة  ررى نرردوة بعنرروان ا "  -32

 جامعة كفرالشيخ . –م بكلية الزراعة 8/2/1023ن الموا   عقدت يوم اإلثني

والترى نظم را قسرم االراضرى والميراه والجمعيرة العلميرة  سنالمةًالغن اءالمشاركة  رى نردوة بعنروان ) -33

 م.21/22/1023جامعة كفرالشيخ  –لحماية البيئة كلية الزراعة 

 –كليرة التجرارة  –الواقرع والمرأمول (  –المشاركة  رى نردوة بعنروان ) الوضرع االقتصراد  الرراةن  -31

 م.19/22/1023 –جامعة كفرالشيخ 

 

ًا :ًعضننوٌةًجمعٌنناتًعلمٌننةًمتتصصننةًوعضننوٌةًلجننانًعلمٌننةًوعضننوٌةًتحرٌننرًمجننالتًتاسننعا
ًً:ًعلمٌةًمتتصصة

 وعضوٌاتًأتراً:عضوٌةًجمعٌاتًعلمٌةًمتتصصةً(ًًأً)

 . 2880س ا عام عضــو الجمعية المصريــة لبلقتصـــاد الزراعي منذ تأسي -1

  . 2881عضــو الجمعية العلمية لبلقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع منذ عام  -1

 . 2889عضــو الجمعية المصريــة للبـحوث واللدمــات البيئية منذ عام  -3

  . 1003/1001عضــو الجمعية اليابانية لبلقتصاد الزراعي لبلل عام  -1

  . 1003/1001ارة األعمال المزرعية لبلل عام عضــو الجمعية اليابانية إلد -2

  . 1001عضــو الجمعية العربية للبحوث االقتصادية منذ عام  -3

 . 1003عضو مؤسس لجمعية االقتصاديين الزراعيين العرب منذ عام  -1

 . 1009عام منذ عضو الجمعية العلمية لحماية البيئة  -9

جامعررة الرردول  –مجلررس الوحرردة االقتصررادية العربيررة  –يررة عضررو االتحرراد العربررى لحمايررة الحيرراة البر -8
 م .1022أبريل  –العربية 

مجلررس الوحرردة  –منظمررة عربيررة دوليررة  –عضررو االتحرراد العربررى لحمايررة حقررو  الملكيررة الفكريررة  -20
 م .1022أبريل  –جامعة الدول العربية  –االقتصادية العربية 

 م .2881عضو نقابة الم ن الزراعية منذ عام  -22

 عضو نادى أعضاء ةيئة التدريس بجامعتى طنطا وكفرالشيخ . -21

 عضو بع  الجمعيات األةلية بمحا ظة كفرالشيخ . -23

ً:ًأوًجامعاتًأتراًلتحكٌمًبحوثًعضوٌةًلجانًعلمٌةًبالمجلسًالعلًًللجامعات)ب(ً

 دون لجنة االقتصاد والعلروممساع ةساتذأو ةساتذأالتير محكم باللجنة العلمية الدائمة للترقيات وظائف  -2
 . 1022 – 1009الزراعية  ي دورة  االجتماعية

أو تحكرريم لررارجى لجامعررة سررلمان بررن عبرردالعزيز لتحكرريم البحرروث للمتقرردمين للترقيررات التيررر محكررم  -1
، حيرث قرام بتحكريم  م1022،  1021 ىبالمملكة العربية السعودية  ى عاممشروعات بحثية للجامعة 

 ثية  ى مجال االقتصاد واالقتصاد الزراعى .سبع مشروعات بح

م لتحكريم 1022التير كمحكرم لرارجى لمع رد اإلدارة بالريرا  بالمملكرة العربيرة السرعودية  رى عرام  -3
 بحوث ودراسات .

ألعضرراء ةيئررة التيررر محكررم لررارجى لجامعررة جرررش برراألردن لتحكرريم البحرروث للمتقرردمين للترقيررات  -1
 م .1022ى عام بالمملكة األردنية  التدريس 

اللجنة العلمية الدائمة للترقيات وظائف أساتذة وأساتذة مساعدون لجنة اإلقتصاد عضوية التير ضمن  -2
 .1022 -1023 ةوالعلوم االجتماعية الزراعية دور
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و يمررا يلررى بيرران بالسررادة أعضرراء ةيئررة الترردريس بالجامعررات المصرررية والتررى تررم ترررقيت م لرربلل 

 م ( ا1022-1023الدائمة للترقيات )  عضوية اللجنة العلمية
 اٌمطُ ٚاٌىٍيخ ٚاٌجبِؼخ اٌزخصص اٌذرجخ اضُ ػضٛ ٘يئخ اٌزذريص َ

 جبِؼخ ػيٓ شّص -وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  إرشبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ د. صالح ِذّذ ػبِر 1

 اٌمب٘رٖ -ٕٛػيخ ِؼٙذ اٌذراضبد اٌ إلزصبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ د. ِشيرٖ ِذّـذ اٌجٛاْ 2

 جبِؼخ ػيٓ شّص -وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  إلزصبد زراػٝ أضزـــبر د. ػجذهللا ِذّٛد ػجذاٌّمصٛد 3

 جبِؼخ دِٕٙٛر -وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  إلزصبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ د. دطبَ اٌذيٓ دبِذ ِٕصٛر 4

 جبِؼخ ػيٓ شّص -وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  إلزصبد زراػٝ ػذأضزبر ِطب د. ػجير ػجذهللا اٌطيـذ 5

 جبِؼخ أضيــٛط -وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  إلزصبد زراػٝ أضزــبر  د. جالي ػجذاٌفزبح اٌصغير 6

 وفراٌشيخ جبِؼخ -وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  ِجزّغ ريفٝ أضزبر ِطبػذ د. طبرق ػجذاٌردّٓ ػطيٗ 7

 جبِؼخ أضيــٛط -وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  ِجزّغ ريفٝ أضزبر ِطبػذ د. ػجذاٌصّذ ِذّذ ػٍٝ 8

 جبِؼخ اإلضىٕذريخ -وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  إرشبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ د. ػبشٛر وبًِ ػبشٛر 9

 جبِؼخ اإلضّبػيٍيخ -وٍيخ زراػخ  -ُ االلزصبد اٌسراػٝ لط إرشبد زراػٝ أضزـــبر  د. ضذـر ِّـذٚح ِذّـذ 11

 جبِؼخ وفراٌشيخ -وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  إرشبد زراػٝ أضزــبر  د. ػبدي إثرا٘يُ ِذّذ ػٍٝ 11

 جبِؼخ اٌسلبزيك -وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  إلزصبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ د. ِذّــذ رِضـــبْ 12

 جبِؼخ اٌفيَٛ . -وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  لزصبد زراػٝ إ أضزبر ِطبػذ  / ِذّذ أدّذ ضؼيذ د 13

 جبِؼخ اٌسلبزيك -وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  إرشبد زراػٝ برــــــأضز د / ِبجـذٖ ػجذهللا ػجذاٌؼبي 14

 جبِؼخ اٌسلبزيك -وٍيخ زراػخ  -االلزصبد اٌسراػٝ  لطُ إرشبد زراػٝ برــــأضز د / دطٕـٗ ِذّذ إثرا٘يُ 15

 جبِؼخ أضيـٛط –وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  إرشبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ أدّذ اٌشرثبصٝد/ػالء ثٙبءاٌذيٓ  16

 جبِؼخ دِٕٙٛر –وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  الزصبد زراػٝ أضزــــبر  د/أٌفـذ ػٍٝ ٍِـٛن  17

 جبِؼخ اٌسلبزيك –وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  إرشبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ ػجذاٌذّيذ اٌخٌِٛٝذّذ إثرا٘يُ د/ 18

 جبِؼخ إٌّصٛرح –وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  الزصبد زراػٝ أضزـــبر د / ِذّذ ػٍٝ شطـــب 19

 جبِؼخ دِٕٙٛر –وٍيخ زراػخ  -طُ االلزصبد اٌسراػٝ ل الزصبد زراػٝ أضزـــبر ػفبف ػجذإٌّؼُ ِذّـذد /  21

 جبِؼخ ػيٓ شّص –وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  الزصبد زراػٝ أضزـــبر د / ػالء ِذّذ رشـبد 21

 ِؼٙذ اٌؼٍَٛ اإلداريخ ثطٛ٘بج  الزصبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ ّذٜ ػجذهللاد / يبضر د 22

 جبِؼخ دِٕٙٛر –وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  ِجزّغ ريفٝ ِطبػذأضزبر  د / خبٌذ رٛفيك اٌفيـً 23

 جبِؼخ اٌفيـَٛ –وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  إرشبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ د / ٕ٘بء ِذّذ ٘ٛيذٜ 24

 وفراٌشيخِؼخ جب –وٍيخ زراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  الزصبد زراػٝ  أضزــــــبر  د / ِذّذ فٛزٜ اٌصفزــٝ 25

 جبِؼخ إٌّٛفيخ –وٍيخ زراػخ ثشجيٓ اٌىَٛ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  إرشبد زراػٝ ـــبرأضزــ د / ػصـبَ ضيذ شب٘يـٓ 26

 جبِؼخ إٌّٛفيخ –وٍيخ زراػخ ثشجيٓ اٌىَٛ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  الزصبد زراػٝ أضزـــبر د / أدّذ صالح اٌخٌٛٝ 27

 ِؼٙذ اٌزؼبْٚ اٌسراػٝ ثشجرا الزصبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ د / اٌطؼيذ ػجذاٌؼظيُ اٌذشٓ 28

 جبِؼخ اٌفيـــَٛ –وٍيخ اٌسراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  ِجزّغ ريفٝ بر ــــــأضز د / أضبِـــٗ ِزٌٛٝ ِذّــذ 29

 جبِؼخ اٌمب٘رٖ -فٝ ٚاإلرشبد اٌسراػٝ لطُ االجزّبع اٌري إرشبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ د / ِذدذ ػسد ػجذاٌٛ٘بة  31

 -وٍيةخ اٌسراػةخ ثةبٌؼري   –لطُ االلزصبد ٚاٌزّٕيخ اٌريفيةخ  الزصبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ د / ِذّذ أدّذ ِذّذ اٌطيذ 31

 جبِؼخ لٕبح اٌطٛيص

 اٌسلبزيكبِؼخ ج -وٍيخ اٌسراػخ  -اٌسراػٝ لطُ االلزصبد  الزصبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ د / أِيٕٗ أِيٓ لطت ِصطفٝ 32

 جبِؼخ إٌّصــٛرٖ -وٍيخ اٌسراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  الزصبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ ُـــد / ِذّذ أدّذ ػجذاٌذاي 33

جبِؼةةةةخ  -وٍيةةةخ اٌسراػةةةخ  -لطةةةُ اإلرشةةةبد اٌسراػةةةٝ ٚاٌّجزّةةةةغ اٌريفةةةٝ  إرشبد زراػٝ أضزــــــبر الح ِٕصٛرـــبزَ صــــد / د 34

 إٌّصٛرٖ

 جبِؼخ دِٕٙــٛر -وٍيخ اٌسراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  الزصبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ جبثـر ػجذاٌؼبطٝ ِذّـذد /  35

 ٖجبِؼخ إٌّصـٛر -وٍيخ اٌسراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  الزصبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ د / ٘جخ هللا ِذّٛد اٌطــيذ 36

 جبِؼخ إٌّصٛرٖ -وٍيخ اٌسراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  د زراػٝالزصب أضزـــبر د / ٌٚيذ ػّر ػجذاٌذّيذ ٔصبر 37

 جبِؼخ لٕبح اٌطٛيص -وٍيخ اٌسراػخ ثبإلضّبػيٍيخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  الزصبد زراػٝ أضزـــبر د / أدّذ أدّذ ػجبش اٌشبػر 38

 جبِؼخ أضيٛط -وٍيخ اٌسراػخ  -ٝ لطُ االلزصبد اٌسراػ الزصبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ د / راِـٝ أدّذ ػجذاٌذفيـظ 39

 جبِؼخ أضيٛط -وٍيخ اٌسراػخ  -لطُ اإلرشبد اٌسراػٝ  إرشبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ د / دطبَ اٌذيٓ إثرا٘يُ أدّـذ 41

 -وٍيةخ اٌسراػةخ  -ٚاٌّجزّةغ اٌريفةٝ لطُ اإلرشةبد اٌسراػةٝ  إرشبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ د / زيٕت ِذّٛد ػجذاٌردّٓ 41

 ػيٓ شّصجبِؼخ 

 -وٍيةخ اٌسراػةخ  -ٚاٌّجزّةغ اٌريفةٝ اإلرشةبد اٌسراػةٝ لطُ  ِجزّغ ريفٝ أضزبر ِطبػذ د / إيٙبة ػجذاٌغٕٝ ٘يىً 42
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 اٌمب٘رٖجبِؼخ 

 -وٍيةةةخ اٌسراػةةةخ ثبإلضةةةّبػيٍيخ  -لطةةةُ االلزصةةةبد اٌسراػةةةٝ  الزصبد زراػٝ أضزــبر د/ ِذّذ اٌزبثؼٝ ػٍٝ اٌجغذادٜ 43

 جبِؼخ لٕبح اٌطٛيص

 جبِؼخ جٕٛة اٌٛادٜ -اٌسراػخ وٍيخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  إرشبد زراػٝ  أضزــبر فٝ ِذّذ ضردبْد/أدّذ ِصط 44

 اٌمب٘رٖجبِؼخ  -اٌسراػخ وٍيخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  الزصبد زراػٝ  أضزــبر د/خبٌذ أدّذ ػجذٖ دطبٔيٓ 45

 جبِؼخ جٕٛة اٌٛادٜ -اٌسراػخ وٍيخ  -اٌسراػٝ  لطُ االلزصبد الزصبد زراػٝ  أضزــبر دّذِْٚذّذ ِذّٛد د/ِٕزصر  46

 أضيـٛطجبِؼخ  -اٌسراػخ وٍيخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  الزصبد زراػٝ  أضزــبر د/ داٌيب دبِذ اٌشٛيخ 47

 أضيـٛطجبِؼخ  -اٌسراػخ وٍيخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  زراػٝ الزصبد  أضزــبر د/ يبضر ػجذاٌذّيذ ديـبة 48

 وفراٌشيخجبِؼخ  -اٌسراػخ وٍيخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  الزصبد زراػٝ  أضزبر ِطبػذ شٛلٝ اٌؼذٜٚد / رشذٜ  49

 اإلضىٕذريخجبِؼخ  -اٌسراػخ وٍيخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  الزصبد زراػٝ  أضزبر ِطبػذ د / ضبِخ ِذّذ دطٓ شٙبة 51

 اٌمب٘رٖجبِؼخ  -اٌسراػخ وٍيخ  -لزصبد اٌسراػٝ لطُ اال إرشبد زراػٝ  أضزــبر د/ضذر ػجذاٌخبٌك ِذّذ ٘يىً 51

 أثٛد/ ػطيبد ِذّذ اٌطؼيذ  52

 زيذ

الزصبد  أضزبر

 زراػٝ
 اٌمب٘رٖجبِؼخ  -اٌسراػخ وٍيخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ 

د/ إضّبػيً ػجذاٌٍّه ِذّذ  53

 إضّبػيً

 شجرا اٌخيّخ –ِؼٙذ اٌزؼبْٚ اٌسراػٝ  إرشبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ

 جبِؼخ طٕطب –وٍيخ اٌسراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ   إرشبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ ذ ِب٘ر اٌجٛ٘رٜد/ ادّ 54

 جبِؼخ طٕطب –وٍيخ اٌسراػخ  -لطُ االلزصبد اٌسراػٝ  إرشبد زراػٝ أضزبر ِطبػذ د/ ػصبَ ِذّذ اثرا٘يُ 55

د/ ضٛزاْ ػجذاٌّجيذ أثٛ  56

 اٌّجذ

الزصبد  أضزبر 

 زراػٝ
 جبِؼخ أضيٛط –وٍيخ اٌسراػخ  –راػٝ لطُ االلزصبد اٌس

الزصبد  أضزبر ِطبػذ د/ ِٙب ػجذاٌفزبح اثرا٘يُ 57

 زراػٝ
جبِؼةةةخ ػةةةيٓ  –وٍيةةةخ اٌسراػةةةخ  – اٌسراػةةة لطةةةُ االلزصةةةبد 

 شّص

د/ ِذّذ اثرا٘يُ ِذّذ  58

 اٌشٙبٜٚ

الزصبد  اضزبر

 زراػٝ
 -جبِؼخ ضبثب ثبشب –وٍيخ اٌسراػخ  –لطُ االلزصبد اٌسراػ  

 ضىٕذريخجبِؼخ اال
 

ً-عضوٌةًهٌئةًتحرٌرًمجالتًعلمٌةً:)ج(  

ًالعربعضو ةيئة تحرير  -2 ًالزراعٌٌن ًالقتصادٌٌن والتي تصدر عن جمعية االقتصاديين  مجلة
جامعة اإلسكندرية حتى عام  –كلية الزراعة  –دية مجال العلوم االقتصا ىالزراعيين العرب  

 . م1022

والتي تصدر عن  –مركز التنمية البشرية  –دارةًالمنشاتًالعلمٌةًإل المجلةعضو ةيئة تحرير  -1
 م .1022حتى عام  –لصناعية ببلبيس محا ظة الشرقية المع د العالي إلدارة المنشات ا

والتي تصدر عن مركز التنمية  –ًالعلومًالمتتصصةالعلمٌةًإلدارةً المجلةعضو ةيئة تحرير  - 3
 م .1021العربية حتى عام جم ورية مصر  –محا ظة الشرقية  –البشرية 

والتي تصدر عن  –المصرٌةًلالقتصادًوالعلومًالجتماعٌةًالزراعٌةً المجلةعضو ةيئة تحرير  - 1
 )سكرتير تحرير المجلة(م 1022عام  ى جامعة كفرالشيخ  –قسم االقتصاد الزراعى بكلية الزراعة 

ً:ًاقشةًرسائلًعلمٌة:ًاإلشراوًعلىًرسائلًعلمٌةًوالشترالًفًًلجانًفحصًومنعاشراًا
 رسرالة(  21 ) دكتوراه منح من را(  22) ماجستير ، ( 19من ا )رسالة  ( 12) اإلشراف على  (2     (

والتي لم  . و يما يلي بيان بعناوين الرسائل العلمية التي تم االنت اء من ا رسالة دكتوراه(  1) ،  ماجستير
 . عديتم منح الدرجة العلمية للطبلب المسجلين ل ا ب

ً -:ًالعلمٌةرسائلًماجستٌرًودكتوراهًلطالبًتمًمنحهمًالدرجةًً(ًأً)
 . ) ماجستير (الحكومية لمحا ظة كفرالشيخ  م المشروعات الزراعيةيتقي  -1
 . ) ماجستير ( االستثمار  ي الزراعة المصرية -1
 . ( ) ماجستير الكفاءة اإلنتاجية  ى مزار  تسمين الدواجن  ى محا ظة كفر الشيخ -3
 . ) ماجستير ( المحلية دراسة اقتصادية التلصيصية  ى تجارة وتداول األقطان  ى األسوا  المصرية -1
 . ) ماجستير ( الجدوى االقتصادية لبع  معامبلت األلبان الحديثة  ي مصانع األلبان -2
 . ) ماجستير ( التسوي  الزراعي لللضر والفاك ه باألراضي الجديدة -3
 .) ماجستير (  ي القطا  الزراعيالمدلرات  -1
 . ) ماجستير ( اقتصاديات النباتات الطبية والعطرية  ي جم ورية مصر العربية -9
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  .) ماجستير ( التجارة اللارجية الزراعية المصرية -8
  .(دكتوراه) اقتصاديات إنتاج وتوزيع تقاو  الحبوب  ي جم ورية مصر العربية -20
  .(دكتوراه) مصراقتصاديات اللحوم  ي  -22
  .(دكتوراه) العمالة الزراعية  ي مصر -21
 . (دكتوراه) اقتصاديات صناعة طحن القمح  ي جم ورية مصر العربية -23
   .(ماجستير) اقتصاديــات القرو  والمنح واالستثمارات األجنبية  ي الزراعة المصرية -21
 ) ماجستير ( .  رعى  ي مصرتحليلية لبلئتمان الزراعي والمز دراسة -22
 ) ماجستير ( . اقتصاديات تدوير المللفات النباتية والحيوانية  ي مصر -23
  رري جم وريررة مصررر  الزراعررةدراسررة اقتصررادية لبلسررتثمارات القوميررة وانعكاسررات ا علرري قطررا   -21

 .العربية ) دكتوراه ( 
 ) ماجستير (. ى مصر اقتصاديات الزراعة العضوية وغير العضوية  -29
 اقتصاديات الدعم السلعي الرذائي  ي مصر )ماجستير( . -28
  .(دكتوراه) اقتصاديــات التكنولوجيا الحديثة  ي الزراعة المصرية -10
 ) ماجستير (تحليل اقتصادى إلنتاج الذرة الشامية  ى مصر  -12
 ) ماجستير (اقتصاديات استلدام المبيدات الزراعية وآثارةا على البيئة  -11
 العربية ) دكتوراه ( .ارة اللارجية الزراعية التج -13
 ماجستير ( . دراسة اقتصادية تحليلية للفقر  ى ريف وحضر جم ورية مصر العربية ) -11

ً-:ًرسائلًماجستٌرًودكتوراهًلطالبًلمًٌتمًمنحهمًالدرجةًالعلمٌةًب()
 .) دكتوراه ( التمويل الزراعي  ي مصر  .2
 ت الزراعية ) دكتوراه(.ات الحاصبلالتجارة اللارجية لمنتج .1
 اقتصاديات األلبان  ي مصر) ماجستير (. .3
 اقتصاديات الضرائب الزراعية  ى مصر ) دكتوراه ( . .1
 دراسة اقتصادية للسياسة الزراعية اإلروائية  ى مصر ) دكتوراه ( . .2

 اآلثار االقتصادية لمشروعات تطوير نظم الرى بمحا ظة كفرالشيخ ) ماجستير ( . .3

 صادية لتطبي  التقنيات الحديثة للن و  بمحصول بنجر السكر بمحا ظة كفرالشيخ ) ماجستير ( .اآلثار االقت .1

 كفاءة استلدام الموارد المائية  ى الزراعة المصرية ) ماجستير ( . .9

 التجارة اللارجية الزراعية المصرية مع دول حو  النيل ) ماجستير ( . .8

 مصر العربية ) ماجستير ( . دراسة اقتصادية لصناعة حفظ األغذية بجم ورية .20

 جستير ( .ا ى مصر ) م الرذائياآلثار االقتصادية للدعم  .22

 التريرات المنالية وآثارةا على القطا  الزراعى المصرى ) ماجستير ( . .21

 ) ماجستير (. خعلى االراضى الزراعية بمحا ظة كفرا لشي للتعد االقتصادية واالجتماعية  اآلثار  .23

 ) ماجستير (. تثمار الزراعي  ى مصر  ى ضوء المتريرات المحلية والعالميةدراسة اقتصادية لبلس  .21

 التسوي  الزراعى  ى مصر ) ماجستير ( . وإستراتيجيةالزراعة التعاقدية   .22

 القدرة التنا سية ألةم المحاصيل التصديرية المصرية  ى األسوا  العالمية ) رسالة ماجستير ( . .23

 . ) رسالة ماجستير ( – إ ريقياتجارة مصر الزراعية مع  .21
 

رسائل (  3) وعددةا  –جامعة طنطا الزراعة  ةالمشاركة  ي اإلشراف علي رسائل علمية  ي كلي )ج(

 للماجستير والدكتوراه ، منح من ا رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه .
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ً:ًةفىًمجالتًمحلٌةًوعالمٌ الشترالًفًًلجانًفحصًومناقشةًرسائلًعلمٌةًوتحكٌمًبحوثً(2)
( رسررالة 33من ررا ) ماجسررتير ودكترروراه لة( رسررا23تررم االشررتراك  رري لجرران الحكررم والمناقشررة علررى )

راعرة بالشراطبي جامعرة ، كليرة الز كفرالشريخبكليرة الزراعرة جامعرة دكتوراه ،  لة( رسا21للماجستير ، )
ية ، ومع د الدراسرات اإلسكندر وكلية الزراعة بدمن ور ، وكلية الزراعة بسابا باشا جامعة ،اإلسكندرية 

كلية ، وكلية الزراعة جامعة المنيا  ، ، جامعة أسيوط العليا والبحوث جامعة اإلسكندرية ، وكلية الزراعة
 . وكلية الزراعه جامعة الفيوم-وكلية الزراعة جامعة الزقازي جامعة طنطا  الزراعة

 
 -ا كمًوالمناقشةًعلٌهاًبٌانًبالرسائلًالعلمٌةًالتًًتمًالمشاركةًفًًلجانًالحوفٌماًٌلًً

قسررم  –نتاجيررة  رري مررزار  تسررمين الرردواجن  رري محا ظررة كفرالشرريخ ) رسررالة ماجسررتير ( إلالكفرراءة ا -1
 . 2888 –جامعة طنطا  –كلية الزراعه بكفرالشيخ  –االقتصاد الزراعي 

اعررة كليررة الزر –قسررم االلبرران  –اسررتلدم ببسررين الرردجاج كررانزيم مسررو  لجرربن ) رسررالة ماجسررتير(  -1
 . 1002 –جامعة طنطا  –بكفرالشيخ 

اقتصرراديات النباتررات الطبيررة والعطريررة بجم وريررة مصرررالعربية ) رسررالة ماجسررتير ( قسررم االقتصرراد  -3
 . 1003 –جامعة طنطا  –كلية الزراعه بكفرالشيخ  –الزراعي 

 –لزراعه بالشراطبي كلية ا –قسم االقتصاد الزراعي  –اقتصاد الميكنة الزراعية ) رسالة ماجستير (  -1
 . 1003 –جامعة االسكندرية 

       ري تنميرة االنتراج الزراعري بمحا ظرة البحيررة  األراضريدراسة اقتصادية تحليلية لدور برامج تحسين  -2
 .1003جامعة االسكندرية  –كلية الزراعه بدمن ور  –قسم االقتصاد الزراعي  –ماجستير( رسالة )
 –كلية الزراعه بكفرالشيخ  –قسم االقتصاد الزراعي  –رسالة دكتوراه ( اقتصاديات اللحوم بمصر )  -3

 . 1003 –جامعة طنطا 
قسرم االقتصراد  –ماجسرتير ( رسرالة تطور اقتصاديات انتراج الفاك ره  ري مصرر وتنبؤات را المسرتقبلية ) -1

 . 1003 –جامعة االسكندرية  –كلية الزراعة بالشاطبي  –الزراعي 
حالة الدراسة ا است بلك المياه  –ستلدام األدوات االقتصادية  ي سياسة البيئة  ي مصر تقييم امكانية ا -9

 –جامعرة االسركندرية  –مع د الدراسات العليرا والبحروث  –ماجستير ( رسالة )  –بالقطا  الزراعي 
1001 . 

                        -حيرررر  واالقليمررري الب يدراسرررة اقتصرررادية تحليليرررة النتررراج اللحررروم الحمرررراء علررري المسرررتو  القررروم -8
 –جامعررة االسرركندرية  –كليررة الزراعررة بالشرراطبي  –قسررم االقتصرراد الزراعرري  -ماجسررتير ( رسررالة )

1001 . 
لمشرو  مبارك لشرباب اللرريجين باالراضري  ةوالفاك يدراسة اقتصادية لتسوي  الزرو  اللضرية  -20

كلية الزراعرة بكفرالشريخ  –م االقتصاد الزراعي ماجستير ( قسرسالة ) –الجديدة بمحا ظة كفرالشيخ 
 . 1001 –جامعة طنطا  –
رسررالة والزراعرري  رري مصررر ) اإلجمررالياالقتصرراد  علرري االدلررار المحلرري  اإلصرربلحاثررر سياسررة  -22

 . 1001 –جامعة طنطا  –كلية الزراعة بكفرالشيخ  –ماجستير ( قسم االقتصاد الزراعي 
( ول شر  وجنوب ا ريقيا ) الكوميسراالمصرية مع التكتل االقتصاد  لد التجارة اللارجية الزراعية -21
  1001 –جامعة طنطا  –كلية الزراعة بكفرالشيخ  –قسم االقتصاد الزراعي  -ماجستير ( رسالة ) -
رسرالة ) –اقتصراديات انتراج وتوزيرع تقراو  محاصريل الحبروب الرئيسرية بجم وريرة مصرر العربيرة  -23

 . 1001 –جامعة طنطا  –كلية الزراعة بكفرالشيخ  –قتصاد الزراعي قسم اال -( دكتوراه
قسررم االقتصرراد   -ماجسررتير ( رسررالة اقتصرراديات اعرربلف الرردواجن  رري جم وريررة مصررر العربيررة ) -21

 . 1001 –جامعة اسيوط  –كلية الزراعة  –الزراعي 
المصر   ي ظل سياسة التحرر دراسة اقتصادية لدور االئتمان الزراعي  ي تنمية القطا  الزراعي  -22

جامعررة  –كليررة الزراعررة بسررابا باشررا  –قسررم االقتصرراد الزراعرري  -االقتصرراد  ) رسررالة دكترروراه ( 
 . 1001 –االسكندرية 



 - 21 - 

قسرم االقتصراد الزراعري  -دكتوراه ( رسالة ) -دراسة اقتصادية للعمالة البشرية الزراعية  ي مصر  -23
 . 1001 –طنطا  جامعة –كلية الزراعة بكفرالشيخ  –
قسرم االقتصراد  -دكتروراه ( رسرالة ) –اقتصاديات صناعة طحن القمح  ي جم ورية مصرر العربيرة  -21

 . 1002 –جامعة طنطا  –كلية الزراعة بكفرالشيخ  –الزراعي 
نباتات الطبية والعطرية  ي جم ورية مصر العربية مع االشارة بصفة لاصة الي لتحليل اقتصاد  ل -29

 –جامعرة المنيرا  –كلية الزراعة  –قسم االقتصاد الزراعي  -دكتوراه ( رسالة ) -ال الصعيد اقليم شم
1003 . 

للطلب علي الصادرات المصرية من البطراطس والبصرل  ري اةرم االسروا  دراسة اقتصادية تحليلية  -28
 –معرة طنطرا جا –كلية الزراعة بكفرالشريخ  –قسم االقتصاد الزراعي  -دكتوراه ( رسالة العالمية )
1001  

 -ماجسرتير ( رسرالة ) -دراسة اقتصادية تحليلية لبلستثمار االجنبي المباشر  ري الزراعرة المصررية  -10
 . 1009 –جامعة كفرالشيخ  –كلية الزراعة بكفرالشيخ  –قسم االقتصاد الزراعي 

 –ليرة الزراعرةك –قسرم االقتصراد الزراعري  -ماجسرتير ( رسرالة  ) -اقتصاديات التمرور  ري مصرر  -12
 . 1009 –جامعة المنيا 

قسم  -دكتوراه ( رسالة ) -اقتصاديات انتاج واست بلك الزيوت  ي ظل سياسة االصبلح االقتصاد   -11
 . 1001 –جامعة طنطا  –كلية الزراعة بكفرالشيخ  –االقتصاد الزراعي 

قسررم االقتصرراد  -ير ( ماجسررترسررالة  )  دراسررة تحليليررة لبلئتمرران الزراعرري والمررز رعررى  رري مصررر -13
 .1008 –جامعة كفرالشيخ  –كلية الزراعة بكفرالشيخ  –الزراعي 

قسررم االقتصرراد  -ماجسررتير ( رسررالة  ) اقتصرراديات ترردوير المللفررات النباتيررة والحيوانيررة  رري مصررر -11
 .1008 –جامعة كفرالشيخ  –كلية الزراعة بكفرالشيخ  –الزراعي 

قسم  -ماجستير ( رسالة  اعي لمحصول القمح  ي محا ظة كفرالشيخ  )دراسة اقتصادية للفاقد الزر  -12
 .1008 –جامعة كفرالشيخ  –كلية الزراعة بكفرالشيخ  –االقتصاد الزراعي 

 دراسة اقتصادية لبلستثمارات القومية وانعكاسات ا علي قطا  الزراعة  ي جم ورية مصرر العربيرة -13
 .1020 – طنطاجامعة  –كلية الزراعة  –اعي قسم االقتصاد الزر -دكتوراه ( رسالة  )
قسررم اإلقتصرراد ) رسررالة ماجسررتير (   - ررى مصررر الزراعررة العضرروية وغيررر العضرروية  اقتصرراديات -11

 .1022الشيخ جامعة كفر –الزراعي كلية الزراعة 

سرتير( اقتصاديات استلدام المبيدات وآثارةا على البيئة الزراعية  ي محا ظة البحيرة )رسرالة ماج – 19
 .1022كلية الزراعة بسابا باشا جامعة اإلسكندرية  –قسم االقتصاد الزراعي  –

سياسات التسويقية لمحصول األرز  ي جم ورية مصر العربيرة )رسرالة ماجسرتير( قسرم االقتصراد ال -18
 .1022 اإلسكندريةجامعة  – يبالشاطب كلية الزراعة –الزراعي 

الزراعرة كلية  –قسم اإلقتصاد الزراعي  (رسالة ماجستير  )سمكية اقتصاديات األسماك والذريعة ال -30
 .م1021جامعة دمن ور  –

كليررة  –قسرم اإلقتصرراد الزراعري ( رسرالة ماجسررتير ) دراسرة اقتصرادية للرردعم الحكرومي  رري مصرر  -32
 م.1021جامعة طنطا  –الزراعة 

قسررم اإلقتصرراد  (ة ماجسررتير رسررال )أثررر السياسررات االقتصررادية علررى اسررت بلك الرررذاء  رري مصررر  -31
 .م1021 –جامعة أسيوط  –كلية الزراعة  –الزراعي 

أثر الحيازة الزراعية على الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية للحاصربلت الرئيسرية  ري محا ظرة سروةاج  -33
 .م1021 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –قسم االقتصاد الزراعي  (رسالة دكتوراه )

كليررة  –الزراعرري  االقتصررادقسررم ( رسررالة دكترروراه  )كنولوجيررا الحديثررة  رري الزراعررة اقتصرراديات الت -31
 .1021أغسطس  – جامعة كفرالشيخ –الزراعة 

كلية  –قسم االقتصاد الزراعي  (رسالة ماجستير  ) االقتصاديةدور الصادرات الزراعية  ي التنمية  -32
 م.1021جامعة اإلسكندرية أغسطس  –الزراعة 
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قسررم  (رسررالة ماجسررتير ) ديات مررزار  اإلنترراج الحيررواني  رري األراضرري الجديرردة  رري مصررر اقتصررا -33
 . م1021جامعة الزقازي  سبتمبر  –كلية الزراعة  –االقتصاد الزراعي 

قسرم  رى محا ظرة الفيروم ) رسرالة دكتروراه ( ةم المشروعات الزراعيه الصريره ألدراسه اقتصاديه  -31
 .1023ابريل  - جامعة الفيوم ةزراعكلية ال - االقتصاد الزراعى

كلية  –قسم االقتصاد الزراعى ( رسالة ماجستير  )ادى إلنتاج الذرة الشامية  ى مصر تحليل اقتص -39
 م .1023يونيه  –جامعة كفرالشيخ  –الزراعة 

قسررم االقتصرراد ( رسررالة ماجسررتير  )دات الزراعيررة وآثارةررا علررى البيئررة اقتصرراديات اسررتلدام المبيرر -38
 م .1023يونيه  –جامعة كفرالشيخ  –كلية الزراعة  –الزراعى 

كليرة  -قسم االقتصاد الزراعرى   (رسالة ماجستير  )اقتصاديات األسمدة الكيماوية بمحا ظة البحيره  -10
 م .1021مارس  –جامعة دمن ور  –الزراعة 

قسرم  (رسرالة ماجسرتير  )دراسة اقتصادية تحليلية للفقر  ى ريف وحضر جم وريرة مصرر العربيرة  -12
 م .1021جامعة كفرالشيخ ،  –كلية الزراعة  – الزراعىاالقتصاد 

رسررالة  )دراسررة اقتصررادية لكفرراءة نظررم الرررى المطررور ألةررم الررزرو  الحقليررة بمحا ظررة كفرالشرريخ  -11
 م .1021جامعة كفرالشيخ ،  –كلية الزراعة  –قسم االقتصاد الزراعى  (ماجستير 

قسرم  (رسرالة دكتروراه  )صادية لمرزار  إنتراج اللحروم الحمرراء  رى محا ظرة كفرالشريخ الكفاءة االقت -13
 م .1022جامعة كفرالشيخ ،  –كلية الزراعة  –االقتصاد الزراعى 

كلية الزراعرة  –قسم االقتصاد الزراعى  –اقتصاديات تدوير القمامة  ى مصر ) رسالة ماجستير (  -11
 م .1022 –جامعة بن ا  –بمشت ر 

قسرم االقتصراد  –رسرالة دكتروراه  –دراسة اقتصرادية لصرادرات أةرم محاصريل اللضرر  رى مصرر  -12
 م .1022نو مبر  –جامعة الزقازي   –كلية الزراعة  –الزراعى 

قسررم  –رسررالة دكترروراه  –الكفرراءة االقتصررادية إلنترراج عسررل النحررل والشررمع بمحا ظررة كفرالشرريخ  -13
 م .1022ديسمبر  –جامعة اإلسكندرية  –بسابا باشا كلية الزراعة  –االقتصاد الزراعى 

رسررالة  –دراسررة قياسررية  – ررى النمررو االقتصررادى الزراعررى  ررى مصررر دور الصررادرات الزراعيررة  -11
جامعرة  –كليرة الزراعرة بالشراطبى  –قسم االقتصاد الزراعى وإدارة األعمال المزرعيرة  –دكتوراه 

 م .1023 –اإلسكندرية 

قسم االقتصراد الزراعرى كليرة الزراعرة  –رسالة ماجستير  –اعة النظيفة  ى مصر اقتصاديات الزر -19
 م .1023 –جامعة بن ا  –بمشت ر 

 –رسرالة ماجسرتير  –دراسة اقتصادية للثروة السرمكية  رى بحيررة البردويرل بمحا ظرة شرمال سريناء  -18
 –جامعرة قنراة السرويس  –ريش كلية العلروم الزراعيرة والبيئيرة برالع –قسم االقتصاد والتنمية الريفية 

 م .1023

 –اآلثررار االقتصررادية ألسرراليب الحجررر الزراعررى علررى الصررادرات والررواردات الزراعيررة المصرررية  -20
  .م1023جامعة قناة السويس –قسم االقتصاد الزراعى كلية الزراعة باالسماعلية  –رسالة ماجستير 

المحاصيل الحقليرة واللضررية  إلنتاجاضى القديمة دراسة اقتصادية مقارنة لؤلراضي الجديدة واالر -22
 م. 1023جامعة االسكندرية  –كلية الزراعة بالشاطبى  – ى مصر قسم االقتصاد الزراعى 

لنظم الرى ألةم الحاصبلت الزراعية  ى االراضرى الجديردة بمحا ظرة بنرى سرويف  ةدراسة اقتصادي -21
 .1023يوم رسالة ماجستير قسم االقتصاد الزراعى جامعة الف

دراسة اقتصادية لتسوي  الحاصبلت اللضرية والفاك يرة  رى مصرر رسرالة دكتروراه قسرم االقتصراد  -23
 .1023جامعة طنطا  –الزراعى كلية الزراعة 
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ً:(ًالشترالًفًًلجانًالمتحانًالتأهٌل2ًً)
بكليررات الزراعررة  تررم االشررتراك  رري لجرران االمتحرران التررأةيلي لطرربلب بالقسررم والكليررة وكررذا طرربلب      

 جامعرة المنيرا الزراعرةكليرة و بجامعرة اإلسركندرية وكليرة الزراعرة جامعرة دمن روربالشاطبي وسرابا باشرا 
 . ( مناقشة18وعددةا )جامعة طنطا ،  –، وكلية الزراعة  ر جامعة بن ا وكلية الزراعة بمشت

 

 

ً:ًفىًمجالتًمحلٌةًوعالمٌةالشترالًفًًتحكٌمًبحوثًعلمٌةً( 3)
كلية الزراعة بالشراطبي مجبلت كلية الزراعة بكفرالشيخ ولمشاركة  ي تحكيم العديد من البحوث  ي ا- 2

وكليرة وكلية الزراعة بسابا باشا وكليرة الزراعرة برالفيوم ، الزراعة بدمن ور اإلسكندرية وكلية  جامعة
جامعرة المنصرورة ،  -جامعرة الزقرازي  ، وكليرة الزراعرة   –وكلية الزراعرة ،  الزراعة جامعة المنيا

 .ث بح (232) وعددةاوالمجلة المصرية لبلقتصاد الزراعى وبع  المجبلت العربية ، 
للترقيرة الري درجرة  محمندًعمنرالحفٌظًمحمندًعبند /االشتراك  ي لجان  حص االنتاج العلمي للدكتور -1

 .جامعة سوةاج  - استاذ اقتصاد زراعي بكلية الزراعه
 أستاذدرجة  إليللترقية  سهامًداوودًزكًًداوود/  للدكتورةالعلمي  نتاجاإلاالشتراك  ي لجان  حص  -3

 مساعد بكلية الزراعة جامعة المنصورة  ر  دمياط .
للترقيرة إلرى درجرة  إٌنناسًالسنٌدًصنادقًمحمنداإلشتراك  ي لجان  حص اإلنتاج العلمري للردكتورة /  -1

 م.أستاذ بقسم اإلقتصاد الزراعي كلية الزراعة جامعة الفيو
.. للترقية إلى  جاللًعبدالفتاحًالصغٌرًعوٌضهالعلمى للدكتور /  حص اإلنتاج اإلشتراك  ى لجان  -2

 جامعة أسيوط . –كلية الزراعة  –أستاذ بقسم االقتصاد الزراعى درجة 
محمندًأحمندًرانٌناًاالشتراك  ي عمل تقرير جماعي  ي  حص رسالة الدكتوراه المقدمة من السريدة /  -3

الدكتوراه من إحردى جامعرات  درجة على الحاصلة مساعد بكلية الزراعه جامعة طنطا ومدرس الال أحمد

 . الصين لمعادلة ش ادة الدكتوراه اللاصة ب ا بش ادة الدكتوراه التي تمنح من الجامعات المصرية
ى درجة .. للترقية إل السبـشمحمدًرشادًعالءًاإلشتراك  ى لجان  حص اإلنتاج العلمى للدكتور /  -1

 جامعة عين شمس . –كلية الزراعة  –أستاذ بقسم االقتصاد الزراعى 
ًالدسٌتاالشتراك  ى ترقية الدكتور /  -9 ًعلىًسعد كلية  –بقسم االقتصاد واإلرشاد الزراعى  بسام

 م .1022دن إلى درجة أستاذ اقتصاد زراعى ، عام جامعة جرش باألر –الزراعة 
ً/ االشتراك  ى ترقية الدكتور  -8 ..ً ًالسٌد ًمحمد ًأحمد إلى درجة أستاذ مساعد بقسم االقتصاد محمد

 جامعة قناة السويس . -والتنمية الريفية ، كلية العلوم الزراعية والبيئية بالعريش 
ًاالشتراك  ى ترقية الدكتور /  -20 ًعبدالحفٌظً.. إلى درجة أستاذ مساعد بقسم االقتصاد رامـىًأحمد

 م .1023يناير  –جامعة أسيوط  -الزراعى ، بكلية الزراعة 
.. إلى درجة أستاذ بقسم االقتصاد الزراعى  ٌاسرًعبدالحمٌدًدٌاباالشتراك  ى ترقية الدكتور /  -22

 م .1023جامعة أسيوط ،  ى مايو  –كلية الزراعة 
 
 

والنتدابات التدرٌسٌة:ًالتبرةًحاداًعشرً ً:ًًوالكتبًالمنشورةًوالكتبًالمنتجةًإلكترونٌاًا

ً:ًتدرٌسًالمقرراتًاآلتٌةً-مرحلةًالبكالورٌوسًًأ()

الرنظم  -مبادئ االقتصراد الزراعري  -مقدمة  ى علم االقتصاد  –مبادئ اإلقتصاد الكلي  – مبادئ اإلقتصاد الجزئي
 -التمويررل الزراعرري  - والتلطرريط اإلقتصرراد  التنميررة الزراعيررة -التعرراون الزراعرري  - االقتصررادية المقارنررة

األراضري اقتصراد  -اقتصراد وإدارة مرزار  اإلنتراج الحيرواني  -االقتصراد االجتمراعي  - يع غذائياقتصاديات تصن
 –اقتصرراديات المشررروعات الزراعيررة الصررريرة  –ى اقتصرراد اإلنترراج الزراعرر -  زراعرري تسرروي -  الزراعيررة 

 اقتصاديات مشروعات الثروة السمكية .

ً:  آلتٌةمرحلةًالدراساتًالعلٌاً:ًتدرٌسًالمقرراتًاًب()
 - وتلطريط إقتصراد  تنميرة زراعيرة - تمويرل زراعري متقردم -اقتصاد إنتاج زراعري  -اقتصاد الماكرو  -اقتصاد المايكرو 
الردلل  -اقتصراد الموقرع  –مشرروعات زراعيرة  تقيريم –تحليل نشاطي  -برمجة لطية  -اقتصاد قياسي  -إحصاء رياضي 

 التجرارة الدوليرة -إحصراء متقردم  -أسراليب بحثيرـة اقتصاديرـة زراعيرـة  -ـاة الر  اقتصاد -تسوي  زراعي متقدم  -الوطني 
سياسررة اقتصررادية  -والمزرعرري  الرردلل الزراعرري -اقتصرراد رياضرري  -معررايير إحصررائية اقتصررـادية زراعيررـة  -الزراعيررة 
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اقتصراد المرروارد  –غبللري إلا التحليرل المرروردى -  زراعيرة برمجرة لطيرة - ىاقتصراديات االسرت بلك الرررذائ -زراعيرة 
 –ى المتقرردم اقتصرراديات التصررنيع الرررذائ –التمويررل واالئتمرران الزراعررى )متقرردم(  –ترراريخ الفكررر االقتصررادى  -الزراعيررة 

 إدارة التسوي  . –التسوي  الزراعى والتجارة اإللكترونية 
 
ً

ً : كتبًدراسٌةًومحاضراتًج(

اقتصرراد  -مبررادئ االقتصرراد الكلرري  –اقتصرراد المررايكرو  -النظريررة اإلقتصررادية الكليررة  – ىاالقتصرراد الزراعرر أسررس
 -مبرادئ التعراون الزراعري   – االقتصراد االجتمراعي -التسروي  الزراعري  أساسريات -والمياه الزراعية  األراضي

إدارة  – مقدمررة  رري علررم االقتصرراد –الحيررواني  اإلنترراجاقتصرراد .- اقتصرراد اإلنترراج الزراعرري -تنميررة اقتصررادية 
اقتصررراديات  –مبرررادىء االقتصررراد الجزئرررى  –  الزراعرررى والتجرررارة اإللكترونيرررة التسررروي –الزراعرررى  االسرررتثمار

التنميرررة االقتصرررادية والسياسرررة  –اقتصررراديات مشرررروعات الثرررروة السرررمكية  -المشرررروعات الزراعيرررة الصرررريرة 
 الزراعية .

ً : والوثائقًفًًدارًالكتبًالمصرٌةبرقمًإٌداعًشورةًنكتبًمً(د(

 أساسيات االقتصاد الزراعي .ا ب الكتاإسم  .2
 ( . 2عدد المشاركين  ى التأليف ا ) 

 لرة المؤلف ا العربيـــــة
 اسم ج ة النشر ا دار الكتب والوثائ  المصرية .

 ( صفحة . 181عدد صفحات الكتاب ا ) 
 .  مبادئ االقتصاد الكلياسم الكتاب ا  .2

 ( . 2عدد المشاركين  ى التأليف ا ) 
 العربيـــــةلرة المؤلف ا 

 اسم ج ة النشر ا دار الكتب والوثائ  المصرية .
 ( صفحة . 312عدد صفحات الكتاب ا ) 

 . التسوي  الزراعياسم الكتاب ا  .3
 ( . 1عدد المشاركين  ى التأليف ا ) 

 لرة المؤلف ا العربيـــــة
 اسم ج ة النشر ا دار الكتب والوثائ  المصرية .

 صفحة .(  390عدد صفحات الكتاب ا ) 
 . اقتصاديات التصنيع الرذائي واأللبانًاسم الكتاب ا .1

 ( . 2عدد المشاركين  ى التأليف ا ) 
 لرة المؤلف ا العربيـــــة

 اسم ج ة النشر ا دار الكتب والوثائ  المصرية .
 ( صفحة . 120عدد صفحات الكتاب ا ) 

 .ى األساليب البحثية  ي مجال التمويل الزراعاسم الكتاب ا  .2
 ( . 2المشاركين  ى التأليف ا )  عدد

 لرة المؤلف ا العربيـــــة
 اسم ج ة النشر ا دار الكتب والوثائ  المصرية .

 ( صفحة . 231عدد صفحات الكتاب ا ) 
 اقتصاد األراضى الزراعية والمياه .اسم الكتاب ا  .3

 ( . 2عدد المشاركين  ى التأليف ا ) 
 لرة المؤلف ا العربيـــــة

 شر ا دار الكتب والوثائ  المصرية .اسم ج ة الن
 ( صفحة . 293عدد صفحات الكتاب ا ) 

 اقتصاديات المشروعات الزراعية الصريرة .اسم الكتاب ا  .1
 ( . 2عدد المشاركين  ى التأليف ا ) 

 لرة المؤلف ا العربيـــــة
ًاسمًجهةًالنشرً:ًدارًالكتبًوالوثائقًالمصرٌةً.

 . ة(ًصفح310ًعددًصفحاتًالكتابً:ً)ً
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 أساسيات علم االقتصاد .اسم الكتاب ا  .9
 ( . 2عدد المشاركين  ى التأليف ا ) 

 لرة المؤلف ا العربيـــــة
 اسم ج ة النشر ا دار الكتب والوثائ  المصرية .

 ( صفحة . 333عدد صفحات الكتاب ا ) 
 إدارة التسويــ  .اسم الكتاب ا  .8

 ( . 1عدد المشاركين  ى التأليف ا ) 
 ا العربيـــــة لرة المؤلف

 اسم ج ة النشر ا دار الكتب والوثائ  المصرية .
 ( صفحة . 138عدد صفحات الكتاب ا ) 

 دراسة جدوى وتقييم المشروعات الزراعية .اسم الكتاب ا  .20
 ( . 2عدد المشاركين  ى التأليف ا ) 

 لرة المؤلف ا العربيـــــة
 اسم ج ة النشر ا دار الكتب والوثائ  المصرية .

 ( صفحة . 112صفحات الكتاب ا )  عدد
 المدلل إلى االقتصاد االجتماعى اسم الكتاب ا  .22

 ( . 2عدد المشاركين  ى التأليف ا ) 
 لرة المؤلف ا العربيـــــة

 اسم ج ة النشر ا دار الكتب والوثائ  المصرية .
 ( صفحة . 121عدد صفحات الكتاب ا ) 

 إدارة االستثمار الزراعى .21
 ( . 2التأليف ا ) عدد المشاركين  ى 

 لرة المؤلف ا العربيـــــة
 اسم ج ة النشر ا دار الكتب والوثائ  المصرية .

 ( صفحة . 120عدد صفحات الكتاب ا ) 
 التجارة اللارجية الكلية والزراعية العربية البينية )رؤية تحليلية( .23

 ( . 1عدد المشاركين  ى التأليف ا ) 
 لرة المؤلف ا العربيـــــة

 النشر ا دار الكتب والوثائ  المصرية . اسم ج ة
 ( صفحة . 222عدد صفحات الكتاب ا ) 

   الزراعي اإلنتاجأساسيات اقتصاد  .21
 ( 2عدد المشاركين  ى التأليف )

 لرة الكتاب ا العربية
 اسم ج ة النشر ا دار الكتب والوثائ  المصرية 

 صفحة 121عدد صفحات الكتاب ا 
15. CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACTS ON EGYPTIAN  
AGRICULTURAL PLANT SECTOR. 

 (1عدد المشاركين  ى التأليف )
 لرة الكتاب ا االنجليزية

 اسم ج ة النشر ا دار الكتب والوثائ  المصرية
 صفحة 220عدد صفحات الكتاب ا 
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ً:ًنتجةًومفعلةمًلكترونٌةإمقرراتًً(هـ)

بجامعررة كفرالشرريخ  يااللكترونرر التعلرريمكررز ربم أنررتج ( القتصننادًالزراعننًًٌاتسنناأس)ًمقرررر بعنرروان  -2
 ن .آلحتى اومفعل  1008

ًالتصن مقرر بعنوان -1 ًاقتصادٌات ًالغ ائٌ) ًواأللبانش عليم االلكتروني بجامعة بمركز التأنتج  (ًى
 .ن آلوحتى ام 1023/1021الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى من تفعيله وتم كفرالشيخ ، سيتم 

ً : لمرحلةًالبكالورٌوسًوالدراساتًالعلٌاًنتداباتًالتارجٌةًللتدرٌسالً(وً(

كليرـة الطرب البيطرـر   - لطربلب الفرقرـة الثالثـرـةالقتصنادًوإدارةًالمنـزارعًاالنتداب لتردريس مقررر  -2
  . 2882/  2881بكفر الشيخ  ي عام 

للدراسرات  لطبلب الردبلوم ٌةالزراعالقتصادًودراساتًالجدواًللمشروعاتًاالنتداب لتدريس مقرر  -1
  . 2882 / 2881العليا كلية الطب البيطر  بكفر الشيخ  ي عام 

 ،ًتعناونًزراعن1ًًقتصنادًزراعنًًا : االنتداب إلى كلية الزراعرة بطنطرا لتردريس المقرررات اآلتيرة -3
 .2881/2882والثالثة لبلل العام الجامعي لطبلب الفرقة الثانية 

التسنوٌقً)المقرررات اآلتيرة ا  تربيرة بكفرر الشريخ ) الشرعبة الزراعيرة ( لتردريساالنترداب إلرى كليرة ال -1
وذلرك لربلل  ، (اقتصادٌاتًإنتاجًحٌنوانً – اقتصادٌاتًتصنٌشًغ ائًً–التعاونًالزراعًًوالزراعًً
  . 1003حتى  2881الفترة 

  .1001ررا يا  ي عام الج لطلبة قسم القتصادلتدريس مقرر  االنتداب إلى كلية التربية بكفر الشيخ -2
مقدمنةً)مقررر ا  ، لتردريس(  1001 – 2882 ) االنتداب إلى كلية اآلداب بكفر الشريخ لربلل الفتررة -3

  . قسمي االجتما  والفلسفة ،الفرقة األولى لطلبة (فًًعلمًالقتصاد
 ادًالجتمناعًالقتصن االنتداب إلى المع د المتوسط لللدمـة االجتماعيرـة بكفرر الشيرـخ لتردريس مقررر -1

 . 1021عام وحتى  2882منذ عام 
منرذ  القتصنادًالجتمناعً االنتداب إلى المع د العالي لللدمة االجتماعيرة بكفرر الشريخ لتردريس مقررر -9

  . 1020عام وحتى  2881عام 

لتحلٌننلًالقتصنناديًا( جامعررة اإلسرركندرية لترردريس مقرررر –االنتررداب إلررى كليررة الزراعررة برردمن ور  -8
الجرررامعي  لطررربلب الدراسرررات العليرررا  ررري الفصرررل الدراسررري األول للعرررام (الزراعٌنننةًًاتللمشنننروع
1003/1001 .  

السٌاسنةًالقتصنادٌةً ( جامعرة اإلسركندرية لتردريس مقررر –االنتداب إلى كلية الزراعة بردمن ور  -20
الجرامعي  ملطلبرة الدراسرات العليرا  ري الفصرل الدراسري األول العرا – (،ًالقتصنادًالرٌاضنًالزراعٌنةً
1002/1003 .  

الزراعٌننةً السٌاسنناتًالقتصننادٌة)لترردريس مقرررر   جامعررة طنطررااالنتررداب إلررى كليررة الزراعررة  -22
العرررام الجرررامعي  لطلبرررة الدراسرررات العليرررا  ررري الفصرررل الدراسررري األول (والتموٌننلًالزراعنننًًالمتقننندم

1002/1003 .  

لطلبررة الشررعبة  (الزراعننً اقتصننادًاإلنتنناجً) االنتررداب إلررى كليررة التربيررة بكفررر الشرريخ لترردريس مقرررر-21
 . وحتى اآلن 1001الزراعية من عام 

لطلبرة قسرمي اإلعربلم  )ًمبناد ًعلنمًاإلقتصنادً(اإلنتداب إلي كلية اآلداب بكفرالشيخ لتدريس مقرر  -23
 1009/  1001واإلجتما  لبلل العام الجامعي 

التنمٌننةًالزراعٌننةًوالتتطننٌطً،ًإقتصننادٌاتً)اإلنتررداب إلرري كليررة الزراعررة بطنطررا لترردريس مقرررر   -21
 . 1009/  1001لبلل الفصل الدراسي الثاني  (التصنٌشًالغ ائً

وطلبة كلية اآلداب قسم لطلبة قسم الجررا يا بكلية التربية  (القتصادً)مباد  االنتداب لتدريس مقرر -22
 . 1008/  1009جامعة كفرالشيخ  ي الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  اإلعبلم
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لطلبرة قسرم اإلعربلم بكليرة اآلداب جامعرة كفرالشريخ  ري  (القتصناد)مبناد ًًاالنتداب لتدريس مقررر -23
 .م 1023عام وحتى  1008/  1009الفصل الدراسي الثاني 

لطربلب  – (القتصادًالكلًًوالمشكالتًالقتصادٌةًالزراعٌنةًالمعاصنرة)االنتداب لتدريس مقرر   -21
 . 1020/  1008يا بكلية الزراعة جامعة طنطا الفصل الدراسي األول الدراسات العل

 ٌننةاألراضننًًالزراعًتاقتصننادٌا،  (السٌاسننةًالقتصننادٌةًالزراعٌننةًً)االنتررداب لترردريس مقرررر   -29
 . 1020/  1008لطبلب الدراسات العليا بكلية الزراعة جامعة طنطا الفصل الدراسي الثاني 

لطرربلب  (التجننارةًالدولٌننةًًاتنظرٌننً)،ًً(النظرٌننةًالقتصننادٌةًالكلٌننةًً) االنتررداب لترردريس مقرررر  -28
 . 1022/  1020الدراسات العليا بكلية الزراعة جامعة طنطا الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

لطبلب الدراسات العليا بكلية الزراعة جامعرة طنطرا  (ً)ًاإلقتصادًالرٌاضًاالنتداب لتدريس مقرر  -10
 . 1022/  1020دراسي الثاني للعام الجامعي الفصل ال

لطربلب الدراسرات العليرا بكليرة الزراعرة جامعرة طنطرا  )ًالبرمجةًالتطٌةً(لتدريس مقرر  االنتداب -12
 .1022/1021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

ب الدراسرات لطربل (التجارةًالدولٌنةًاتاقتصادًالمواردًالزراعٌةًونظرٌ)االنتداب لتدريس مقرر   -11
 م.1022/1021الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  –جامعة طنطا  –كلية الزراعة  –العليا 

كليرة الزراعرة  –لطربلب الدراسرات العليرا  – الزراعٌنة(ًاقتصنادًالمنوارد)االنتداب لتدريسي مقررر  -13
 .م1021/  1022الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  –جامعة اإلسكندرية  –سابا باشا 

 )المشكالتًالقتصادٌةًالزراعٌةًودراسةًجدواًالمشروعاتًالزراعٌنة(االنتداب لتدريس مقرر   -11
لربلل الفصرل الدراسري األول للعرام الجرامعي جامعرة طنطرا ،  –لطبلب الدراسات العليا كلية الزراعرة 

1021/1023. 
دراسررات العليررا بكليررة الزراعرره جامعررة طنطررا لطرربلب ال الراضننًًالزراعٌننه اقتصنناداالنتررداب لترردريس مقرررر  -12

 .1021/1023لبلل الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى 
لطلبرة الدراسرات العليرا  اقتصنادٌاتًالتصننٌشًالغن ائىًوالتجنارةًالدولٌنةًالزراعٌنةاالنتداب لتردريس مقرررى  -13

 م .1023/1021األول الفصل الدراسى  –جامعة طنطا  –كلية الزراعة  –بقسم االقتصاد الزراعى 
ًاالنتداب لتدريس مقرر  -11  بكفرالشيخ للعام الجامعى كلية الثروة السمكية لطلبة  القتصادأساسٌات

 ، وحتى اآلن .م 1021/ 1023
ًالقتصادٌةاالنتداب لتدريس مقررى  -19 ًوالتتطٌطًوالتنمٌة ًالتطٌة لطبلب الدراسات العليا بكلية  البرمجة

 م .1023/1021الثانى  الدراسيالفصل  – جامعة طنطا –الزراعة 
ًالقتصادٌةاالنتداب لتدريس مقررى  -18 ًوالنظم ،ً ًالزراعى ًوالئتمان  لطبلب الدراسات العليا  التموٌل

 م .1021/1022جامعة طنطا ، الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  –كلية الزراعة 
ًالغ ائاالنتداب لتدريس مقرر  -30 ًالتصنٌش ًواأللباناقتصادٌات  –لطبلب الدراسات العليا بكلية الزراعة  ى

 م .1021/1022 الجامعيجامعة طنطا  ى الفصل الدراسى الثانى للعام 
ًللمشروعاتاالنتداب لتدريس مقررى  -32 ًوالجدواًالقتصادٌة ًالنشاطى جامعة  –بكلية الزراعة  التحلٌل

 .م1022/1023دمن ور لبلل الفصل الدراسي الثانى 
ً

ً:ًأتريتبراتًً(ًز)ً
ًالسابقةًفًًالسلمًالوظٌفًًوهىً:ًتبراتًتمًاكتسابهاًعندًتنفٌ ًالمهام

  ي مجال ادارة مشاريع استثمارية وتنموية . -أ 
 للمشروعات االستثمارية التنموية . ي امكانية عمل دراسات جدو  اقتصادية و نية  -ب 
 تقييم مشروعات استثمارية زراعية الغرا  االستثمار الزراعي . -ج 
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ً:ً:ًعضوٌةًمشروعاتًبحثٌةثانىًعشرً
مشنروعًًألنشنطةالقتصنادٌةًوالجتماعٌنةًًاآلثنارلدراسةًوتقٌنٌمً ىالمشاركة  ي عضوية  ري  بحث -2

) برنرامج الررذاء العرالمي  تحسٌنًالتربةًوالغ اءًالعنالمًًلقنريًالحنامولًوبنٌالًبمحافظنةًكفرالشنٌخ
 األراضريبروزارة الزراعرة واستصربلح  األراضرين لتحسري التنفيرذ ( باالشتراك مع الج از  1903
 .2891 ي عام 

ووزارة  اإل ريقري) البنك  لمشروعاتًالتنمٌةًالرٌفٌةًالمتكاملةًبمحافظةًالبحٌرةعضو  ري  بحثي  -1
المشررو  بردمن ور محا ظرة البحيررة  إدارةتقريرين منشورين  ي  إعدادالزراعه ( وتم المساةمة  ي 

 . 2891 ي عام 
) وكالررة المعونررة الدنماركيررة (  لمشننروعًتطننوٌرًتعاونٌنناتًالراضننًًالجدٌنندةحثرري عضررو  ريرر  ب -3

حيرث سراةم  ري اعرداد تقريررين علميرين ذات اةميرة (  I.L.O ) باالشتراك مع منظمة العمرل الدوليرة
 . 2899،  2891تطبيقية  ي انشاء وادارة الجمعيات التعاونية  ي االراضي الجديدة عامي 

لقررومي للبحرروث الزراعيررة ) وزارة الزراعرره وكليررة الزراعرره بكفرالشرريخ ( عضررو  ريرر  المشرررو  ا -1
 م .2883 ى عام  بمحافظةًكفرالشٌخًالراضًًالملحٌةًًدراسةًسبلًتحسٌنًوالذ  ي دف الي 

شررو ( بمحا ظرة  ( برنامجًالمشروعًالقومًًللتنمٌةًالرٌفٌةًالمتكاملةعضو  ري  بحثي ألنشطة   -2
  . 1002تى وح 2883كفر الشيخ منذ عام 

ونفذ  ي محا ظرة  عضو الفري  البحثي  ي دراسة ممولة من مشرو  العون الرذائي بوزارة الزراعة -3
  . 2883كفر الشيخ عام 

المتكاملرة )شررو ( علرى  عضو الفري  العلمري إلدارة أعمرال المعونرة الفنيرة لبرنرامج التنميرة الريفيرة -1
برنرامج ممرول مرن ج راز بنراء وتنميرة  ة وكفر الشيخ ،المستوى اإلقليمي لمحا ظات القليوبية والرربي
بتنفيرذه وحردة البحروث االقتصرادية والتنميرة الريفيرة  وقرام القرية المصرية ، ووزارة التنمية الريفيرة ،

  . 2888بكفر الشيخ عام  المتواصلة بكلية الزراعة
ودور لجران شررو  ريفيرة ال التنميرةعضو  ري  بحثي لدراسة حالة للمشاركه الشعبية  ي مشروعات  -9

 ي تعبئة المزيد مرن المروارد المحليرة وتحقير  مسرتو  ا ضرل مرن الم رارات البلزمرة التلراذ القررار 
وتمثيررل شررامل للمجتمررع  رري القرررارات المتلررذه وتفرروي  اوسررع للسررلطات والوحرردات المحليررة ولجرران 

 -اتقرير الن ائي بعنوان  إعداد الشرو  ولقد تمت المشاركة  ي 
"Participatory Rural Governance Program Review  

 " Development Associates MVE Teem                                             :  اٌّمذَ

     The U.S Agency for International Development ( USAID ) Cairoاٌ  :

  March, 5, 1998ف  :

ومندوبي ومندوبات   اعلية وتنمية م ارات أعضاء لجان شرو  عضو الفري  العلمي التدريبي لزيادة -8
وكفـرررـر الشرريخ والبحيررررة  شرررو   رري برنرررامج التنميررة الريفيررة المتكاملرررة  رري محا ظررات الرربيرررـة

القريرة المصررية وقرام بتنفيرذه وحردة  واإلسكندرية ومرسى مطروح ، الممول من ج ـاز بنـاء وتنميرة
  . 1000بكلية الزراعة بكفر الشيخ عــام  لريفية المتواصلةالبحوث االقتصاديـة والتنميـة ا

بالمشاركة  المحلٌةًالتنمٌة لتنمٌةًمعاروًالسكانًالرٌفٌٌنًفًًمجالعضو الفري  العلمي التدريبي  -20
 .  1001/  1002المصرية عام  الشيخ والممول من ج از بناء وتنمية القرية، محا ظة كفر

الغن ائًًفنًً سناتًوبنرامجًاإلصنالحًالقتصناديًعلنىًالتنمٌنةًواألمننألثنرًسٌاعضو  ري  بحثري  -22
والرذ  نفرذ بقسررم . 1002وحترى عرام  2889والممرول مرن أكاديميررة البحرث العلمري منرذ عررام  مصنر

  االقتصاد الزراعي كلية الزراعه جامعة االسكندرية .
 الشنٌخبمحافظنةًكفر النريًاآلثارًالقتصادٌةًوالجتماعٌةًلمشنروعًتطنورًنظنمالمشاركة  ي تقييم  -21

  . 2889بتمويل من الحكومة اليابانية لبلل عام 
والحٌوانٌننةًبمحافظننةً السننتفادةًمنننًالمتلفنناتًالنباتٌننةعضررو  ريرر  بحثرري لمشرررو  بحثرري بعنرروان )  -23

نفذ بقسرم االقتصراد و . 1002  /1000والممول من أكاديمية البحث العلمي لبلل الفترة (  الشٌخكفر
 ية الزراعه بكفرالشيخ جامعة طنطا .الزراعي كل
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مرن ال يئرة العامرة  والممرول اآلثنارًالقتصنادٌةًلمشنروعاتًالصنروًالزراعنًعضو  ري  بحثي لتقييم  -21
 . 1002ديسمبر  – لمشروعات الصرف بالتعاون مع الحكومة ال ولندية لبلل الفترة مايو

المحليرة بالتعراون مرع  وزارة التنميرة بالمشراركة مرع لمشنروعًالتنمٌنةًالمحلٌنةعضرو  رير  بحثري  -22
  . 1001مارس -1002المشرو  اإلنمائي لؤلمم المتحدة لبلل الفترة نو مبر 

المشرراركة  ررى تقيرريم دراسررة وإعررداد تقريررر مقدمررة للكليررة مررن قبررل شررركة الكرروثر للتنميررة الزراعيررة  -23
لرداجنى بمحا ظرة كفرالشريخ واستصبلح األراضى بشأن القضاء على مشكلة البطالة وتنميرة اإلنتراج ا

 م .1001 ى مارس 
 بمحافظتًًكفرالشنٌخًوالغربٌنةً (OWSOM )اًالحقلىوالرًىراضألدارةًاإعضو  ري  بحثي لمشرو   -21

والممول بمنحه من الجانب الكند  ، والمشرو  معونة كندية بواسطة الوكالة الكنديرة للتنميرة الدوليرة 
(CIDA بالتعراون مرع حكومرة جم وريرة م ) صررر العربيرة والمشررو  يسرت دف تحسرين ادارة الميرراه

والتربة الحقلي وترشيد استلدام الكيماويات الزراعية مع االداراة الجيدة لمللفات الحقرل والحيوانرات 
 م 1003والتقاليد االجتماعية  ي الريف ، عام  مناسبة للبيئة اقتصاديةالمزرعية بطريقة 

 Regional Initiative ) راضًًوالمٌاهًفًًالمنناطقًالجافنةألدارةًاإعضو  ري  بحثي لمشرو   -29

For Dry Land Management (RIDM)  والممرول مرن وزارة الزراعره واستصربلح اراضري
والبنك الدولي وي دف المشررو  دراسرة تحسرين كفراءة اسرتلدام االراضري والميراه مرن لربلل بررامج 

  الصحراوية ) محا ظة مطروح ( باالضا ة متطورة للمناط ةحصاد المياه واستلدام حزم تكنولوجي
            الرري امكانيررة اسررتلدام الميرراه العادمررة بعررد معاملت ررا  رري ر  محاصرريل الحقررل  رري منطقررة شررمال الرردلتا 

وساةم  ي تقييم االثار االقتصادية واالجتماعية النشطة المشرو   ي محا تي ) محا ظة كفرالشيخ (  
 التقررررارير اللاصررررة بالمشرررررو  لرررربلل بعرررر  اعررررداد  ة  رررريكفرالشرررريخ ومطررررروح وتررررم المسرررراةم

 . 1002 – 1003الفترة 
والممول من وكالة  مشروعًطرقًترشٌدًمٌاهًالريًداتلًالحقلعضو الفري  البحثي لتقييم انشطة  -28

باالشتراك مع الحكومة المصرية ممثلة  ي وزارة الزراعه واستصبلح  ( G.T.Z )لمانية ألالتنمية ا
 . 1002عام االراضي  ي 

ممرول مرن أكاديميرة  اقتصنادٌاتًالتكنولوجٌناًالحدٌثنةًللزراعنةعضرو  رير  بحثري لمشررو  بعنروان ا  -10
، والرذ  نفرذ بقسرم االقتصراد الزراعري 1001عام وحتى  1001البحث العلمي والتكنولوجيا  ي عام 
 بكلية الزراعة جامعة عين شمس .

والتكنولوجيرا  ممول من أكاديمية البحث العلمري عًلمشروعًعنًالتسوٌقًالزراعضو  ري  بحثي  -12
 –بكلية الزراعة بالشاطبي  -والذ  نفذ بقسم االقتصاد الزراعي  ، 1001وحتى عام  1001 ي عام 

 جامعة اإلسكندرية .

 – للتغٌنراتًالعالمٌنةًعلنًًالزراعنةًوالرٌنوثنارًالقتصنادٌةًآلاعضو  ري  بحثي لدراسة بعنروان  -11
، وةو مشرو  بحثي ممول من المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول دراسة حالة مصر 
 . 1008الي يوليو  1009وذلك لبلل الفترة من اكتوبر  ( CIHEAM )البحر المتوسط 

" مشررو   دراسنةًتحلٌلٌنةً–الصادراتًالسنعودٌةًغٌنرًالنفطٌنةًمستشار لمشرو  بحثي بعنوان "  -13
 –المملكرة العربيرة السرعودية  –الريرا   –ألعمال جامعة الملرك سرعود  ي كلية إدارة ا اجر بحثي 
1020 . 

بروزارة التعلريم وحردة ادارة المشرروعات  المدير التنفيذ  لمشرو  ممول مرن وزارة التعلريم العرالي  -11
-2/2/1021لربلل الفترره  – (CIQAP)لئلعتمراد  جامعة كفر الشيخ-لتأةيل كلية الزراعة  العالى 
13/21/1021. 

اإلشراف على تنفيذ مشروعات المشاركة الطبلبية بكليرة الزراعرة بجامعرة كفرالشريخ والممولرة مرن  -12
 م .1022/1021لبلل عام بوزارة التعليم العالى وحدة إدارة المشروعات 
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 Analysis of trade Flows and Trade Balanceبعنوان ) بحثيمستشار اقتصاد لمشرو   -13
in Saudi Arabia).  

 .1023المملكة العربية السعودية  –سلطان بن عبدالعزيز وذلك بجامعة 

 

ً:ًً:ًأنشطةًعلمٌةًوتطبٌقٌةًأتراثالثًعشرً

ً:ًكمدرب المشاركةًفًًدوراتًتدرٌبٌة(1ً)

واستصربلح األراضري  التابع لروزارة الزراعرة تحسٌنًإنتاجًالتقاويالعمل لبع  الوقت  ي مشرو  ً-1
  . 2883،  2881لبلل عامي  ( .G.T.Z ) انية للتعاون الفنيبالتعاون مع ال يئة األلم

 رري عررام  الجدٌنندة لمشننروعًالنندعمًاإلعالمننًًلألراضننًالمسرراةمة  رري الرردورات المركزيررة التدريبيررة  -1
2889 .  

وكررـذا مـررـركز النيررل  المشرراركة  رري الرردورات التدريبيررة  رري مركررز الدراسررات الوطنيررـة بكفررـر الشيررـخ -3
  . م1003 – 2889الفترة لئلعـبلم لـبلل 

واالئتمـان الزراعــي بكفـر الشيرـخ  المشاركة  ي الدورات التدريبية الملتلفـة بالبنك الـرئيسي للتنميـة -1
 . 1000 –  2889وذلك لبلل الفترة 

وحترى عرام  2881عرام  المشاركة  ي الدورات التدريبية بمديرية الشباب والرياضة بكفرر الشريخ منرذ -2
1002 .  

( ) أوسوم  الحقلً إدارةًالمٌاهًوالتربة ي المشرو  الكند  ) العامة القيام بإلقاء بع  المحاضرات  -3
OWSOM  2888( بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصبلح األراضي لبلل عام .  

 – 2889لبلل الفترة  المحلية المشاركة  ي الدورات التدريبية لمشرو  شرو  التابع لوزارة التنمية -1
1001 . 

واإلسرماعيلية   ي تعاونيات محا ظات البحيرة التسوٌقًالزراعًعن  العامة إلقاء بع  المحاضرات -9
  . 1001 ي عام  ( .G.T.Z ) والدق لية بتمويل من ال يئة األلمانية للتعاون الفني

ة الثقا رة بمديرير العولمنةًواتفاقٌنةًالجناتًواإلصنالحًالقتصناديعرن العامة إلقاء بع  المحاضرات  -8
 . 1003/1001ر الشيخ  ي عام بمحا ظة كف

القيررام بإلقرراء محاضرررات لترردريب أعضرراء الجمعيررات التعاونيررة بمحا ظررة كفرالشرريخ عررن الزراعررة  -20
 ى مديرية الزراعة بكفرالشيخ ش ر  مجالًالتسوٌقًالزراعىًللمزارعًالصغٌرالتعاقدية وأةميت ا  ى 

 م .1022ر ، وكذا لبلل ش ر ديسمبم 1022أبريل 
 

ً:ًالمشاركةًفًًاألنشطةًالطالبٌة (2ً)

  . 2882أغسطس  اإلشراف على الو د الطبلبي لطلبة جامعة طنطا إلى جامعة أنقرة بتركيا  يً-1

بحلروان الترابع لروزارة التعلريم  اإلشراف على الو د الطبلبي لطلبة جامعة طنطا إلى مع د إعداد القرادة -1
  . 2883العالي  ي يوليو 

أسربو  شرباب الجامعرات  اإلشراف على الو د الطبلبي لطلبة جامعـة طنطـا إلى جامعرة الزقرازي   ري -3
  . 2883 ي مارس 

اإلشررراف علرري و ررد جامعررة كفرالشرريخ مررن ال يئررة المعاونررة ) المعيرردين والمدرسررين المسرراعدين (  رري  -1
 .  1008الدورة التدريبية بمع د إعداد القادة بحلوان  ي ابريل 

 .1023جامعة كفرالشيخ لبلل عام  –اإلشراف على جميع األنشطة الطبلبية بكلية الزراعة  -2
ً
ً

ً
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ًدوراتًتدرٌبٌةً:(3ًً)ً

ً:ًكمتدرب حضورًدوراتًتدرٌبٌة (أًً-3ً)
ً

الترابع لروزارة التعلريم  حضرور الردورة التدريبيرة ألعضراء ةيئرة التردريس بمع رد إعرداد القرادة بحلروان -1
  . 2882العالي  ي يوليو 

 –لروزارة التعلريم العرـالي  حضور الدورة التدريبية ألعضاء ةيئة التدريس بمع ـد إعداد القـادة التابـع -1
  . 2882 ي سبتمبر  اإلسكندرية

الترابع لروزارة التعلريم  حضرور الردورة التدريبيرة ألعضراء ةيئرة التردريس بمع رد إعرداد القرادة بحلروان -3
  . 2883العالي  ي يوليو 

                االقتصراد الزراعرري اركة  ري وضررع المعرايير المرجعيررة األكاديميرة للتعلريم الزراعرري  ري مجررالالمشر -1
جامعرة عرين  –بكليرة الزراعرة  ) وبرنامج االقتصاد الزراعي وبرنامج اقتصراديات اإلنتراج الحيرواني) 

  . 1003شمس  ي عام 
  والقياداتحضور دورة مشرو  تنمية قدرات أعضاء ةيئة التدريس  -2

Faculty and Leadership Development Project ( FLDP)  

 ا وةي 1003/  1002 بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي )وزارة التعليم العالي( لبلل عامي
  . دورة الجوانب القانونية بالجامعة - أ
  . دورة ألبلقيات وآداب الم نة بالجامعة - ب
  . شكبلتدورة اتلاذ القرارات وحل الم - ت
  . دورة توكيد الجودة واالعتماد - ث
  (البشرية المعاصرة دورة إدارة البشر  ي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي )إدارة الموارد - ج
 . دورة نظام الساعات المعتمدة - ح

بررالمركز القررومى لتنميررة قرردرات (  TOT1 ) الرردورة التم يديررة لترردريب المترردربينواجتيرراز حضررور ً-6
 ر  الشر  االوسط وشمال ا ريقيا للمجلس الدولى للمردربيين  IBCT -دريس والقياداتاعضاء ةيئة الت

 م . 1001إبريل  13 – 10وذلك لبلل الفترة  NCFLD  المعتمدين
التم يدية للمراجعين النظراء المنعقدة بمركز الجرودة بجامعرة كفرالشريخ  ري  (TOT ) حضور دورة -1

11 – 1 – 1009 . 
 دة واإلعتمررررراد تحرررررت عنررررروان اليررررروم والررررررد بجامعرررررة كفرالشررررريخ وذلرررررك حضرررررور مرررررؤتمر الجرررررو -9

 . 1009 / 3 / 20 ي 
 ( ورش عمل  ى مجال الجودة واالعتماد األكاديمى بكلية الزراعة بكفرالشيخ .20عقد أكثر من ) -8

ً(ً:NAQAAEًالهٌئةًالقومٌةًلضمانًالجودةًوالعتمادً)ب(ًحضورًدوراتًتدرٌبٌةًمتتصصةًبً–3)
 

" التقوٌمًال اتًًالمؤسسًًلمؤسساتًالتعلٌمًالعالًًاجتياز دورة تدريبية تحت عنوان " حضور و .2
 28 – 22( لرربلل الفترررة NAQAAEوالترري نظمت ررا ال يئررة القوميررة لضررمان الجررودة واالعتمرراد )

 . 1008نو مبر 
 " التارجٌننةًلمؤسسنناتًالتعلننٌمًالعننالًًةالمراجعننحضررور واجتيرراز دورة تدريبيررة تحررت عنرروان "  .1

 20 – 3( لرربلل الفترررة NAQAAEالترري نظمت ررا ال يئررة القوميررة لضررمان الجررودة واالعتمرراد )و
 . 1008ديسمبر 

" ًالتتطنٌطًالسنتراتٌجًًلمؤسسناتًالتعلنٌمًالعنالًًحضور واجتياز دورة تدريبية تحت عنوان "  .3

 21 – 23( لرربلل الفترررة NAQAAEوالترري نظمت ررا ال يئررة القوميررة لضررمان الجررودة واالعتمرراد )

 . 1020 يوليو

ً
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ًالمشاركةًفىًدوراتًتدرٌبٌةًكمدربً:جً(ًً–3ً)ً

شررارك  ررى العديررد مررن الرردورات التدريبيررة بمركررز تنميررة قرردرات أعضرراء ةيئررة الترردريس والقيررادات لكونرره 

، كمرا شرارك  رى العديرد مرن الردورات التدريبيرة لبنرك التنميرة  TOT1مدرب معتمد وحاصل علرى دورة 

 يرية الشباب والرياضة ، ومركز الدراسات الوطنية بكفرالشيخ .واالئتمان الزراعى ، ومد

ًً:ًالمشاركةًفىًوضشًاللوائ ًالجامعٌة(4ً)

بكليرة االقتصراد الزراعري قسرم بنظرام السراعات المعتمردة بالئحة الدراسات العليرا المشاركة  ي وضع  -2

 .الزراعة بكفرالشيخ 

االقتصراد الزراعري بكليرة قسرم ات المعتمردة ببنظرام السراعالئحة الدراسات العليرا المشاركة  ي وضع  -1

 الزراعة بكفرالشيخ .

ووضرررع البلئحرررة اللاصرررة  ""ًإدارةًالسنننتثمارًالزراعننًًوضررع برنرررامج للتعلررريم المفترروح بعنررروان  -3

 . الشيخبكفر ةبكلية الزراعبالبرنامج 

ا قررات ( وجررارى حاليرراً ألررر المو إدارةًاألعمننالًالمزرعٌننةالمشرراركة  ررى وضررع الئحررة لبرنررامج )  -1

 للبرنامج .
ً

ًالمشاركةًفىًأنشطةًالجودةًبالكلٌةً:(5ًً)ً

، ومنسر   1008 أكتروبرشر ر عضو  ري  الجودة بكلية الزراعة جامعة كفرالشريخ اعتبراراً مرن  -2

 معيار الطبلب واللريجين .

م وحترى 21/8/1020جامعة كفرالشيخ اعتبراراً مرن  –مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة  -1

 م .13/21/1021

 وحتى اآلن. 1023اإلشراف على أنشطة وحدة ضمان الجودة اعتبارا من ش ر مايو  -3

ً:ًوحدةًضمانًالجودةًبالكلٌةًأنجزًاآلتًلًااًثناءًشغلهًلوظٌفةًمدٌرأو

 وضع نظام جودة داللي للكلية . 

 .إعداد ومراجعة الدراسة الذاتية والتقارير السنوية للكلية 

 1022 -1022اإلستراتيجية للكلية  المساةمة  ي إعداد ومراجعة اللطة. 

 دمقترح مشرو  تأةيل كلية الزراعة لبلعتما وضع المشاركة  ي CIQAP) ) 

  ورشة عمل  ي مجال الجودة وتأةيل الكلية لبلعتماد. (21)تنظيم وتنفيذ 

  وذلك الستيفاء معايير االعتماد بالكليه.ندوات عن معايير االعتماد. (3)تنظيم 

 وتنظيم ملتقى كلية الزراعه والمجتمع المحلى. ين والتأةيل الوظيفيتنظيم ملتقي اللريج. 

  دليل الستيفاء معايير االعتماد. 10إعداد قرابة 

 .إعداد لوائح ومطويات الستيفاء معايير االعتماد واستيفاء لنظام الجودة الداللي بالكلية 
 م .1023 ى عام (  CIQAP) المدير التنفيذ لمشرو  تأةيل الكلية لبلعتماد  -1

والممرول جامعرة كفرالشريخ  –اإلشراف على تنفيذ مشروعين للمشاركة الطبلبيرة بكليرة الزراعرة  -2

 .بوزارة التعليم العالى من وحدة إدارة المشروعات 

مليرون جنيره بحكرم  2.18إستبلم المعمل المركزى لجامعة كفرالشيخ بعد تأةيله لبلعتماد بتمويرل  -3

 م .1022عام  كونى مديراً لوحدة ضمان الجودة  ى
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 (ًالمشاركةًفىًأنشطةًالجودةًتارجًالكلٌةً:6ً)ً

لبرنرررامج االقتصررراد والعلررروم االقتصررراد الزراعررري قسرررم لبرنرررامج ومقرررررات  مقررريم داللرررى -2

 بالكلية . االجتماعية الزراعية

لبرنامج االقتصاد والعلروم االجتماعيرة مقيم لارجى لبرنامج ومقررات االقتصاد الزراعى  -1

بقسرم برنرامج االقتصراد والعلروم االجتماعيرة الزراعيرة لمرحلرة الدراسرات العليرا لالزراعية 

 .جامعة اإلسكندرية  –كلية الزراعة بسابا باشا االقتصاد الزراعى ب

لررارجى لبرنررامج االقتصرراد والعلرروم االجتماعيررة الزراعيررة لمرحلتررى البكررالوريوس مقرري م  -3

 جامعة طنطا . –ية الزراعة كل -قسم االقتصاد الزراعى  –والدراسات العليا 

المشرراركة  ررى وضررع الدراسررة الذاتيررة  ررى وضررع ومراجعررة الدراسررة الذاتيررة للمع ررد العررالى  -1

 م .1021لللدمة االجتماعية بكفرالشيخ  ى عام 
ً

 :ً(ًأنشطــةًأتــرا1ً)ً

 (. TEMPS)  ىحضور ورش العمل اللاصة بمشاريع اإلتحاد األوروب -2

 . ( FP7 )بمشروعات المشاركة  ي ورش العمل اللاصة -1

المركرز القرومى لتنميرة قردرات -TOT1حضور برنامج تجديد اعتماد المدربين المشاركين لتدريب المتدربين  -3

 ر  الشر  االوسط وشمال ا ريقيا للمجلس الدولى للمردربيين المعتمردين  – IBCTت  ةيئة التدريس والقيادا

NCFLD ,  13/1/1023-13لبلل الفتره. 

عن التريرات المناليه منظرور شرامل والترى نظم را قطرا  شرئون البيئره وتنميرة المجتمرع حضور ورشة عمل  -2

 .12/3/1023بكلية الزراعه بكفر الشيخ بتاريخ 

وذلك  ى مركرز ً Economic Valuation of Climate Change Impactsحضور ورشة عمل بعنوان  -3

 م .1023مايو  13بحوث التأقلم مع التريرات المنالية جامعة اإلسكندرية  ى 

تنظيم دورة لطربلب الفرر  الن ائيرة بكليرة الزراعرة والكليرات األلررى بجامعرة كفرالشريخ بعنروان تعمير   كرر  -1

 م .1021يونيه  -العمل الحر 

، ومديرى إدارات التعاون الزراعى ( بمحا ظرة كفرالشريخ  رى التعاون مديرية عضو التيار القيادات ) مدير  -9

 م .1021عام 

 م .1022نتلابى اللتيار رئيس جامعة كفرالشيخ  ى عام عضو المجمع اال -8

 رئيس كنترول للدراسات العليا بالكلية للعديد من السنوات . -20

المشاركة  ى لقاءات إعبلمية متنوعة  ى الصحف أو لقاءات تليفزيونية حول القضايا االقتصادية المعاصررة  -20

 وكذا كيفية إعداد دراسات الجدوى للمشروعات .
 

ً: علٌهاًالحائزالجوائزً (1ً)ً

شرر ادة تقرردير مررن جامعررة طنطررا للحصررول علررى جررائزة الجامعررة التشررجيعية  ررى العلرروم الزراعيررة  ررى عررام  .2

 م .1001/1003

ش ادة تقدير من كلية الزراعة بكفرالشيخ للحصول على جائزة جامعرة طنطرا التشرجيعية  رى العلروم الزراعيرة  .1

 م .1001/1003لعام 

ومشرو  تطروير نظرم تكنولوجيرا المعلومرات  ( NELC )للتعليم اإلليكتروني  كز القومىش ادة تقدير من المر .3

( ICTP ) 1022 ي عام  نشر ثقا ة التعلم اإلليكتروني بالكلية للمساةمة المتميزة  ى. 

شرر ادة تقرردير مررن مع ررد إعررداد القررادة بحلرروان التررابع لرروزارة التعلرريم العررالى وذلررك للتميررز  ررى النشرراط القيررادى  .1

 م .1008ؤل واج الطبلبية  ى عام ل
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ش ادة تقدير من مركز التنمية البشرية التابع للمع د العالى إلدارة المنشتت الصناعية بمحا ظة الشررقية وذلرك  .2

للنشاط المتميز  ى الملتقى الدولى الثالرث بعنروان ا " الجرودة وإدارة البيئرة ودورةرا  رى التنميرة المسرتدامة " ، 

 م .1022 ى أبريل 

ادة تقدير من المع د العالى للعلوم اإلدارية بوزارة التعليم العرالى للج رود المتميرزة  رى المكتبرات الرقميرة ، ش  .3

 م .1021مدلل لتأكيد جودة الملرجات لمؤسسات التعليم العالى ، أبريل 

 بعنوان االدولى العلمى ش ادة تقدير من جامعة قناة السويس إلدارة جلسات المؤتمر  .1
About the Prospects of Agricultural Economics Development in Arab Region & Africaً

 م .1023 ى أبريل 

جامعرة  –م وألررى مرن كليرة الزراعرة 1001باليابران  رى عرام  Tottoriجامعرة  -ش ادة مرن كليرة الزراعرة  .9

 العلمية . ، بلصوص الج ود المتميزة أثناء الم مة 1000كيوشو باليابان  ى كلتا الجامعتين عام 

جامعرة اإلسركندرية للج رود المتميرزة والمشراركة الفعالرة  رى مرؤتمر األمرن  –ش ادة تقدير مرن كليرة الزراعرة  .8

 م .1009الرذائى المصرى وتحديات المستقبل  ى نو مبر 

لرك ش ادة تقدير من مركز التنمية البشرية التابع للمع د العالى إلدارة المنشتت الصناعية بمحا ظة الشررقية وذ .20

للج ود العلمية المتميزة  ى إثراء أعمال المؤتمر العلمى الثانى للمارد االقتصادية  رى ظرل التريررات المناليرة 

 م .1020واالقتصادية الدولية المعاصرة ، أبريل 

 

أ.د / محمـود محمد محمد 

 فـواش
 الصزاعياالقتصبد أستبذ 

ووكيل كليت الصزاعت لشئون 

 التعليم والطالة

 جبمعت كفسالشيخ -ت كليت الصزاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


