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الجنسية  :مصري

تاريخ الميالد 1711/ 12/ 1 :
الحالة اإلجتماعية :متزوج

المعاممة العسكرية  :لم يصبو الدور
الوظيفة الحالية :أستاذ االقتصاد الزراعي المساعد (أستاذ مشارك)
التخصص الرئيسي :اقتصاد زراعي.
التخصص الدقيق :اقتصاديات الموارد الزراعية.
جامعة التخرج :جامعة اإلسكندرية.

انًؤهالد انعهًيخ
 مارس  :0229تم الحصول عمي درجة الدكتوراه في االقتصاد الزراعي تحت عنوان  :تحميل اقتصادي لسياسةالمياه االفتراضية وعالقتيا بندرة الموارد المائية واألمن الغذائي في جميورية مصر العربية.

 -أكتوبر  : 0222تم الحصول عمى الماجستير في االقتصاد الزراعي من كمية الزراعة بدمنيور

جامعة

اإلسكندرية تحت عنوان  :دراسة اقتصادية تحميمية لدور برامج تحسين التربة في تنمية اإلنتاج الزراعي بمحافظة

البحيرة.

 -يونيو  : 9999تم الحصول عمى بكالوريوس العموم الزراعية تخصص اقتصاد زراعي من كمية الزراعة بدمنيور

جامعة اإلسكندرية بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف.
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انخجراد انًهنيخ
 أستاذ مساعد  :تم الترقية لدرجة أستاذ مساعد من المجنة العممية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين فيالعموم االقتصادية واالجتماعية الزراعية (تخصص اقتصاد زراعي).5102 ،

 -رئيس لجنة :القيادة واإلدارة والموارد البشرية بوحدة ضمان الجودة -كمية الزراعة جامعة دمنيور.5102

 -عضو  :لجنة القياس والتقويم بكمية الزراعة التابع لمركز القياس والتطوير بجامعة دمنيور. 5102/5102

 -مدرس  :بقسم االقتصاد الزراعي جامعة اإلسكندرية فرع دمنيور ( جامعة دمنيور حالياً) من أبريل 5119

حتى اآلن

 -مدرس مساعد :بقسم االقتصاد الزراعي جامعة اإلسكندرية فرع دمنيور ( جامعة دمنيور حالياً ) من عام

 5112حتى 5119

 -عضو  :في الفريق البحثي لمبادرة الالمركزية المصرية لتحديد أولويات المشروعات التنموية في القرية المصرية

 بقرية بركة غطاس  -مركز أبوحمص وبعض قري مركز شبراخيت بالبحيرة بالتعاون مع الوكالة األمريكيةلمتنمية الدولية-من سبتمبر .5101-5112

 -معاونة الفريق العممي اإلقميمي القائم باعداد (تقرير التنمية البشرية لمحافظة البحيرة) والصادر عن و ازرة التنمية

المحمية والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة عام .5112

 -معيد  :بقسم االقتصاد الزراعي جامعة اإلسكندرية فرع دمنيور في الفترة (.)5112-5111

 منسق عممي لمركز ايتاي الباررود بحافظة البحيرة لمشروع التنمية الريفية المتكاممة (شروق) التابع لجياز بناءوتنمية القرية – و ازرة التنمية المحمية في الفترة (.)5112-5115

 مساعد باحث  :في المجموعة البحثية الخاصة بدراسة االحتياجات التنموية لمحافظة البحيرة عام  ،0999وىيدراسة أجريت بالتعاون بين قسم االقتصاد الزراعي بالكمية والصندوق اإلجتماعي لمتنمية.

انخجراد في يجبل انتذريس
تدريس بعض المقررات المقررة عمي طالب مرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا والتعميم المفتوح والتي منيا:

 مبادئ االقتصاد العام :االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكمي ( مرحمة البكالوريوس والتعميم المفتوح).
 اقتصاديات السياسات والبرامج الزراعية ( مرحمة البكالوريوس).
 التشريعات الزراعية( :التعميم المفتوح).

 إدارة األعمال المزرعية (مرحمة البكالوريوس والتعميم المفتوح).
 التعاون الزراعي (مرحمة البكالوريوس).

 اقتصاديات اإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي ( مرحمة البكالوريوس ).
 اقتصاديات اإلنتاج الزراعي ( مرحمة البكالوريوس ).
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 اقتصاديات األسعار الزراعية ( مرحمة البكالوريوس ومرحمة الدراسات العميا ).
 اقتصاديات الموارد األرضية والمائية ( مرحمة البكالوريوس ) .
 أساسيات اإلحصاء االجتماعي ( مرحمة البكالوريوس) .
 التحميل االقتصادي الجزئي ( مرحمة الدراسات العميا ).

 أسس المحاسبة والمحاسبة الزراعية (مرحمة البكالوريوس والتعميم المفتوح).
 إدارة المشروعات والمزارع(.مرحمة البكالوريوس).

 االقتصاد االجتماعي ( معيد الخدمة االجتماعية بدمنيور).

 التنمية االقتصادية ( معيد الخدمة االجتماعية بدمنيور والدراسات العميا).
 مبادئ االقتصاد (قسم الجغرافيا بكمية التربية بدمنيور).

 اقتصاديات اإلنتاج الزراعي (كمية التربية شعبة التعميم الزراعي).

 تسويق األسماك والقشريات ( الدراسات العميا قسم اإلنتاج الحيواني).

انخجراد في يجبل انحبست اآلني وانهغبد





الخبرة الجيدة ببرامج الكمبيوتر وكذلك المكونات الصمبة لمحاسب .
الخبرة الجيدة بحزمة ميكروسوفت المكتبية (. )Word, Excel, PowerPoint,…..etc
الخبرة الجيدة ببرنامج التحميل اإلحصائي . SPSS
الحصول عمي التويفل المحمي من مركز خدمة المجتمع بجامعة اإلسكندرية بدرجات .222

انذوراد انتذريجيخ
تم إجتياز عدة دورات بمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات والتي عقدت بجامعتي اإلسكندرية

ودمنيور والتي منيا:

 -النشر الدولي لمبحوث العممية.

 معايير الجودة في العممية التعميمية. -نظم الساعات المعتمدة.

 إعداد مشروعات البحوث التنافسية. أخالقيات البحث العممي -اإلدارة الجامعية.

 -أساليب البحث العممي

 -كتابة البحوث العممية ونشرىا دولياً.

 -التدريس الفعال.
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االشراف عهي انرسبئم انعهًيخ
 -عضو لجنة اإلشراف عمي رسالة الماجستير لمطالب  /شعبان عمي في مجال اقتصاديات اإلنتاج الحيواني

 عضو لجنة اإلشراف عمي رسالة الماجستير لمطالب  /محمد جمال في مجال اقتصاديات المحاصيلالبستانية.

 عضو لجنة اإلشراف عمي رسالة الماجستير لمطالبة  /والء محمد في مجال اقتصاديات األمن الغذائي. -عضو لجنة اإلشراف عمي رسالة الدكتوراه لمطالب  /عمرو الشافعي في مجال التسويق الداخمي.

عضىيخ انجًعيبد انعهًيخ واإلجتًبعيخ وانجيئيخ
 عضو الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي. -عضو جمعية االقتصاديين الزراعيين العرب.

 عضو لجنة البحث العممي باالتحاد العربي لحماية حقوق الممكية الفكرية التابع لمجمس الوحدة االقتصاديةالعربية.

 جمعية الرعاية اإلجتماعية لمشباب بدمنيور. -عضو نقابة المين الزراعية بالبحيرة.

 عضو مجمس إدارة جمعية حماية البيئة ورعاية الطفولة بايتاي البارود بمحافظة البحيرة جميورية مصرالعربية.

األثحبث انًنشىرح
 دراسة اقتصادية ألىم العوامل المؤثرة عمى إنتاج واستيالك االسماك فى مصر ،مجمة العموم الزراعيةوالبيئية بكمية الزراعة ،جامعة دمنيور ،المجمد  ،00العدد الثاني ،أغسطس .5105
 استخدام نموذج النقل لتحديد التوزيع األمثل لمحصولي العنب والمانجو ،مجمة العموم الزراعيةوالبيئية بكمية الزراعة ،جامعة دمنيور ،المجمد  ،05العدد الثاني ،أغسطس .5102
 اقتصاديات تحمية المياه ودورىا في التنمية الزراعية والعمرانية ،المؤتمر العربي األول "تحمية المياه فيالمنطقة العربية" آفاق مستقبمية لمجمس الوحدة االقتصادية العربية بالتعاون مع اإلتحاد العربي لمتنمية
المستدامة والبيئة  ،قاعة األندلس ،مركز األزىر لممؤتمرات ،مدينة نصر ،القاىرة  52 ،مايو .5102
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 دراسة اقتصادية لمفقد في الموارد األرضية الزراعية باألسكندرية ،مجمة االقتصاد الزراعي والعموماالجتماعية بكمية الزراعة ،جامعة المنصورة ،المجمد  ،2العدد الثالث ،مارس .5102
 مؤشرات ومحددات الفقر في مصر ،مجمة االقتصاد الزراعي والعموم االجتماعية بكمية الزراعة ،جامعةالمنصورة ،المجمد  ،2العدد السابع ،يوليو .5102
 دراسة اقتصادية لمشكالت مزارع إنتاج الدواجن بمحافظة البحيرة ،مجمة العموم الزراعية والبيئية بكميةالزراعة ،جامعة دمنيور ،المجمد  ،02العدد الثالث ،ديسمبر .5102
 تحميل اقتصادي لمحددات المتاح لالستيالك ومتوسط نصيب الفرد منو ألىم محاصيل الحبوبوالبقوليات في مصر ،مجمة العموم الزراعية والبيئية بكمية الزراعة ،جامعة دمنيور ،المجمد  ،02العدد
األول ،أبريل .5102
 الطمب عمي الواردات المصرية من القمح ،مجمة الجديد في البحوث الزراعية ،كمية الزراعة سابا باشا،جامعة اإلسكندرية ،المجمد  ،51العدد الثاني ،يونيو .5102
 الطمب عمي الواردات المصرية من القمح ،مجمة الجديد في البحوث الزراعية ،كمية الزراعة سابا باشا،جامعة اإلسكندرية ،المجمد  ،51العدد الثاني ،يونيو .5102

 -دراسخ اقتصبديخ إلنتب

واستهالك وتصذير انجصم فً يصر ،مجمة العموم الزراعية والبيئية بكمية

الزراعة ،جامعة دمنيور ،المجمد  ،02العدد الثاني ،أغسطس .5102

 تحهيم إقتصبدي يقبرٌ إلنتب أصنبف يحصىل انقًح في يحبفظخ انجحيرح ثئستخذاو أسهىة يغهفانجيبنبد ،مجلة اإلسكندرية للبحىث الزراعية ،كلية الزراعة بالشاطبي ،عدد  ،11ديسمبر .2011

انًشروعبد انجحثيخ وانشطخ خذيخ انًجتًع:
 االشتراك في دراسة االحتياجات التنموية لمحافظة البحيرة  ،من خالل التعاون مع الصندوق االجتماعيلمتنمية ،خالل الفترة (.)5111-0999
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 معاونة الفريق العممي االقميمي القائم بإعداد (تقرير التنمية البشرية لمحافظة البحيرة) والصادر عن و ازرةالتنمية المحمية والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة عام .5112

 عضو في الفريق العممي بمشروع مبادرة الالمركزية بمحافظة البحيرة بالتعاون مع جامعة اإلسكندرية فرعدمنيور في الفترة من .5112 – 5112

انًشبركخ في انًؤتًراد واننذواد انعهًيخ
 الندوة العممية الثانية لتنمية وتطوير االستزراع السمكي بمحافظة البحيرة ،قسم اإلنتاج الحيواني والداجنيوالسمكي ،كمية الزراعة بدمنيور ،جامعة اإلسكندرية 00 ،أكتوبر .5112
 المؤتمر الثالث لالقتصاديين الزراعيين ،قضايا معاصرة في الزراعة المصرية ،الجمعية المصرية لالقتصادالزراعي خالل الفترة  59-52سبتمبر .5112
 المؤتمر الرابع عشر لالقتصاديين الزراعيين ،التجارة الزراعية المصرية ،الجمعية المصرية لالقتصادالزراعي خالل الفترة  50-51سبتمبر .5112
 مؤتمر اقتصاديات التصنيع الغذائي وامكانات ومحددات التصدير لمسمع الغذائية المصنعة ،كمية الزراعة،جامعة اإلسكندرية 52 ،أبريل .5112
 المؤتمر الخامس عشر لالقتصاديين الزراعيين ،الثروة الحيوانية في إطار التنمية الزراعية المصرية،الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي خالل الفترة  02-02سبتمبر .5112
 المؤتمر السادس عشر لالقتصاديين الزراعيين ،السياسات االقتصادية في قطاع الحبوب في مصر،الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي خالل الفترة  02-02سبتمبر .5112
 -ندوة عممية عن مشكمة المياه والزراعة المصرية -مجمع مبارك بدمنيور-أبريل  5112م.

 ندوة عن ندرة المياه وتأثيرىا عمي الزراعة المصرية -مديرية الثقافة بدمنيور -قرية زاوية صقر -مركزأبو المطامير – محافظة البحيرة  -يونيو ( 5101رئيس الندوة).
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 المشاركة ببحث في المؤتمر العربي األول ،تحمية المياه في المنطقة العربية آفاق مستقبمية ،مجمس الوحدةاالقتصادية العربية بالتعاون مع االتحاد العربي لمتنمية المستدامة والبيئة ،القاىرة  52مايو .5102

عضىيخ انهجبٌ وانًجبنس ثبنكهيخ
 عضو لجنة البيئة بالكمية خالل أعوام .2013 ،2010 ،2007 عضو لجنة المكتبة والعالقات الثقافية بالكمية خالل الفترة (.)2011 - 2014-

عضو مجمس قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية خالل الفترة (.)2011-2007
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