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 2002بكالوريوس العلوم الزراعية، كلية الزراعة، جامعة األسكندرية، فرع دمنهور، يونيه  -1

ماجستير العلوم الزراعية )تخصص إقتصاد زراعى( كلية الزراعة، جامعة األسكندرية، فرع دمنهور  -2

(2008.) 

 (2014كلية الزراعة، جامعة دمنهور ) إقتصاد زراعى(دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية )تخصص  -3

 

 

 

 

 السيرة الذاتية
 تامر محمد عبد العزيز عدالند/ 

  اإلقتصاد الزراعىمدرس 

جامعة دمنهور - كلية الزراعة  

 قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية

الدراسى واألكاديمىلمؤهل ا  

 

 البيانات الشخصية
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 (.2008 -2003معيد بقسم اإلقتصاد الزراعى، كلية الزراعة جامعة األسكندرية فرع دمنهور في الفترة ) -1

 -2008الفترة )مدرس مساعد بقسم اإلقتصاد الزراعى، كلية الزراعة جامعة األسكندرية فرع دمنهور في  -2

2013.) 

 . 2014مدرس بقسم اإلقتصاد الزراعى، كلية الزراعة جامعة دمنهور منذ  -3

 

 

 

(، الكفاءة التسويقية ألهم محاصيل الفاكهة باألراضى الجديدة بمحافظة 2007ألفت ملوك، تامر محمد عدالن ) - 

 (2008العدد الثانى، ديسمبر )راعى، البحيرة، المجلة المصرية لإلقتصاد الز

دراسة إقتصادية إلنتاج وتسويق وتصنيع الخرشوف بمحافظة البحيرة، مجلة األسكندرية  -تامر محمد عدالن - 

 .2016مارس  -(، يناير1العدد  37للتبادل العلمى، )مجلد 

 

 

سبتمبر  21-3( في الفترة من RADCONوالزراعية )دورة تدريبية خاصة بإستخدام شبكة التنمية الريفية  -

2006   . 

- IBT TOEFL exam received score: (450 ppt) 

 2011دوليه عام   ICDLدورة  -

 (، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسكندرية.2006تصميم المقرر ) -

 التدريس بجامعة اإلسكندرية.(، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 2006التدريس الفعال ) -

 ( ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسكندرية.2006أساليب البحث العلمى ) -

 (، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسكندرية.2007مهارات التفكير ) -

 دريس بجامعة اإلسكندرية.(، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة الت2007مهارات اإلتصال الفعال ) -

 (، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسكندرية.2008إستخدام التكنولوجيا في التدريس ) -

 ( ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسكندرية.2008الساعات المعتمده ) -

ية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة (، مركز تنم2008معايير الجودة في العملية التعليمية ) -

 اإلسكندرية.

التدريج الوظيفى   

 األبحاث المنشورة

 

 الدورات التدريبية
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 (، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسكندرية.2008إدارة الوقت واإلجتماعات ) -

 األسكندرية.(، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 2008) أخالقيات البحث العلمى -

 قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة األسكندرية.  (، مركز تنمية2008مهارات العرض الفعال ) -

(، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  التدريس بجامعة 2008الجوانب المالية والقانونية بالجامعات ) -

 اإلسكندرية.

 

 

 

 

إستخدام شبكة التنمية الريفية والزراعية تدريب المرشدين الزراعين بمحافظة البحيرة على  -

(RADCON .) 

منسق علمي لمركز حوش عيسى بحافظة البحيرة لمشروع التنمية الريفية المتكاملة )شروق( التابع لجهاز  -

 (.2004-2002وزارة التنمية المحلية في الفترة ) –بناء وتنمية القرية 

ة الزراعة جامعة دمنهور قسم اإلقتصاد الزراعى خالل تدريس العديد من المقررات الدراسية لطلبة كلي -

 حتى األن.  2003الفترة من 

 

 

 

 م, األسكندرية. 2017فيراير,  23 -22امعة األسكندرية, ج – المؤتمر الدولي األول لكلية الزراعة -1

 

 تامر محمد عبد العزيز عدالند/ 

 الزراعي قتصادمدرس اإل                                                                                         

وخدمة المجتمع الخبرات المهنية  
 

 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 األبحاث المنشورة

 


