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 : المؤهالت العلمية

 

   جامعووة الزقووازيق   -كليووة الزراعووة بم ووت ر –زراعووى القتصوواد الاالفلسووفة فووى دكتووورا– 

2223   

 ".دراسة اقتصادية للموارد المائية فى السياسة الزراعية":الرسالة  عنوان

  7661 –جامعة القاهرة  -كلية الزراعة  –ماجستير اقتصاد زراعى. 

  "إلى السعة فى المزارع المصرية دراسة تحليلة للعوائد:  " الرسالة عنوان

  جامعوة الزقوازيق  -كلية الزراعة بم وت ر  -اقتصاد زراعى  –بكالوريوس علوم زراعية

– 7631. 

 جيد: ممتاز، األلمانية :اللغة األم، االنجليزية : العربية  : اتـاللغ

 

 :التدرج الوظيفى 

 

  76/3من اعتبارا من ور جامعة د –بكلية الزراعة وكيل الدراسات العليا والبحوث /

 . وذلك لمدة ثالث سنوات 2273

  اعتبارا جامعة دمن ور  –بكلية الزراعة قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

  .73/3/2273حتى  2279/ 37/72من 

 ورئيس مجلس قسم االقتصاد واالرشاد  قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 2279/ 37/72من اعتبارا جامعة دمن ور  –بكلية الزراعة  نمية الريفيةالزراعى والت

 . 22/2/2271حتى

 االقتصاد واالرشاد الزراعى والتنمية الريفية بكلية الزراعة  قسم مجلس أستاذ ورئيس– 

 . 22/2/2271حتى  2271/ 23/7من اعتبارا  جامعة دمن ور

   23/7/2271اعتبارا من   دمن ور، جامعة –بكلية الزراعة االقتصاد الزراعى أستاذ. 

  قائم بأعمال رئيس مجلس قسم االقتصاد واالشاد الزراعى والتنمية الريفية بكلية الزراعة

 .21/7/2271حتى  2272/ 6/ 3اعتبارا من ،  جامعة دمن ور –
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  جامعة االسكندرية  –فرع دمن ور  –بكلية الزراعة االقتصاد الزراعى أستاذ مساعد

 .21/7/2271 -23/5/2226من  اعتبارا

   جامعة االسكندرية اعتبارا –فرع دمن ور  –بكلية الزراعة االقتصاد الزراعى مدرس 

 . 21/5/2226 – 73/6/2229من 

  مركوز البحووث الزراعيوة وذلوك اوالل الفتورة   –باحث بمع د بحوث االقتصاد الزراعوى

26/7/2225 - 71/6/2229. 

  7 - 9/7661راعوووى وذلوووك اوووالل الفتووورة باحوووث مسووواعد بمع ووود بحووووث االقتصووواد الز 

/2225. 

    م ندسووة زراعيووة بمع وود بحوووث االقتصوواد الزراعووى وذلووك بصووفة م قتووة اووالل الفتوورة

2/7633 - 9/7661. 

     

 :النشاط العلمى 

 

 :المنشورة فى المؤتمرات واألنشطة العلمية الداخلية  البحوث (1)

  "فى إنتاج أهم المحاصيل فى  الكفاءة االقتصادية الستخدام مورد العمل الب ري

المجلة المصرية ، "كل من األراضى القديمة والجديدة بمحافظة البحيرة 

 .2271عام  لالقتصاد الزراعى، 

 "  التغيرات المنااية على إقتصاديات إنتاج أهم محاصيل الحبوب الرئيسية أثر

 .2271المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى، عام ، "صرفى م

  "تصادية للتحول من نظوام اييوواء المفتوول إلوى نظوام اييوواء المغلوق لموزارع اآلثار االق

 .2271عام  المصرية لالقتصاد الزراعى، المجلة، "حافظة البحيرة مدجاج اللحم ب

  "دراسووة ميدانيووة لتوودقيق مسوواحة وإنتاجيووة المحاصوويل االسووتراتيجية بمحافظووة البحيوورة" ،

 . 2275 عام المصرية لالقتصاد الزراعى، المجلة

  " لمجلوة، ا"تقدير المسواحة األرضوية الزراعيوة بوالارم الموضووعية بمحافظوة البحيورة 

 .  2275عام ، المصرية لالقتصاد الزراعى

  "مجلوة "حة القمو  علوى حسواب مسواحة البرسويمدراسة اقتصادية ألثر التوسو  فوى مسوا ،

 . 2275االقتصاد الزراعى والعلوم االجتماعية، جامعة المنصورة، 

  "مجلووة "تحليوول اقتصووادم للمتغيوورات المرتباووة بمنتوواج المحاصوويل السووكرية فووى مصوور ،

 .2275 االقتصاد الزراعى والعلوم االجتماعية، جامعة المنصورة،

  " كليوة  –، مجلة العلوم الزراعية "تسويق األسمدة الكيماوية فى جم ورية مصر العربية

 . 2275جامعة كفر ال يخ، عام   –الزراعة 

  "المصورية المجلوة ، "يم اقتصادم الداء محاات الميكنوة الزراعيوة بمحافظوة البحيورة تقي

 . 2273 لالقتصاد الزراعى،

  " دراسة إقتصادية لمراحل تسوويق حيوانوات اللحووم الحموراء الحيوة ومنتجات وا بمحافظوة

 . 2273المصرية لالقتصاد الزراعى،  المجلة، " البحيرة

  "المصرية لالقتصواد  المجلة، "المدعم بمحافظة البحيرة  محددات إنتاج واست الك الخبز

  2273 الزراعى،

  " العائد االقتصادم الستخدام بعض المخلفات الزراعية النباتية كأعالف غير تقليدية على

 . 2272  المصرية لالقتصاد الزراعى، المجلة، "اينتاج الحيوانى فى محافظة البحيرة 

  "اصويل الحبووب كنولوجى الميكوانيكى فوى إنتواج بعوض محدراسة اقتصادية الستخدام الت

 . 2272المصرية لالقتصاد الزراعى ، المجلة، "
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  "الجمعيوة  ،" مائية لألمن الغذائى العربى تقدير الميا  االفتراضية ومدم كفاية الموارد ال

  2226المصرية لالقتصاد الزراعى، 

  "المجلوة، "حاصوالت الحبووب  أثر تغيور تكواليع عناصور االنتواج علوى إقتصواديات أهوم 

 . 2223 المصرية لالقتصاد الزراعى،

 "مجلووة العلوووم "آثووار السياسووة السووعرية الزراعيووة علووى محصووول البصوول فووى مصوور ،

 . 2221 جامعة ايسكندرية، –الزراعية والبيئية 

  "ول القاوون دراسووة اقتصووادية لتووأثير المقاومووة الحيويووة علووى الكفوواءة اينتاجيووة لمحصوو" ،

 . 2229 ،المصرية لالقتصاد الزراعى المجلة

  "المجلوة ، "تقدير الميا  االفتراضية ومدم كفاية الموارد المائية لألمن الغوذائى المصورم

 . 2221 المصرية لالقتصاد الزراعى،

  "نودوة مع ود بحوـوث االقتصوـاد "اقتصاديات تاووير الورم فوى زراعوات قصوك السوكر ،

 2225 لزراعى، مركز البحوث الزراعية،ا

  " المجلوووة، "أثووور السياسوووة الصووونفية لمحصوووول األرز علوووى كفووواءة اسوووتخدام ميوووا  الووورم 

 . 2223المصرية لالقتصاد الزراعى ، 

 

 : المنشورة فى المؤتمرات واألنشطة العلمية الخارجية البحوث( 2)

 "مووو تمر جامعووة العلووووم "نظووم الووري المناسوووبة لترشوويد الميوووا  فووي الزراعوووة المصوورية ،

 . 2223 جامعة ميونخ الفنية،/االردنية والتكنولوجيا 

  " محاوووات معالجوووة ميوووا  الصووورف الصوووحى منخفروووة التكووواليع للقووورم والمجتمعوووات

 1/77 -االسوووكندرية  –، المووو تمر الووودولى التاسووو  لتنميوووة األراضوووى القاحلوووة "المعزولوووة

 .2223نوفمبر

 "العمول الدوليوة ، ورشوة "تأثير التسوية بالليزر على ترشيد الميوا  فوى الزراعوة المصورية

يدارة الميوووا  وجودت وووا فوووى اقلووويم حوووول البحووور األبووويض المتوسووو  ، جامعوووة العلووووم 

 .2221نوفمبر 22-73جامعة ميونخ الفنية ، /والتكنولوجيا األردنية

 

 : المشاركة فى األنشطة التدريبية التالية ( 3) 

  ل المركووزم محاضوورات فووى دورات االسووتخدام اآلموون للمخلفووات الزراعيووة بالمعموو ألقيوو

مركوز الدالوة ، محافظوة  –للمناخ الزراعى بالبوصيلى ، مركز رشويد ،محافظوة البحيورة 

 (.SUOFWم روع االستخدام اآلمن للمخلفات الزراعية) الوادم الجديد 

  محاضووورات فوووى دورات اقتصووواديات المووووارد المائيوووة بمع ووود بحووووث االقتصووواد  ألقيووو

 .الزراعى 

    اديات األراضى بمع د بحوث االقتصاد الزراعى محاضرات فى دورات اقتصألقي . 

 

 : التدريب الداخلى
 دورات فى المجاالت اآلتية  حررت: 
  دراسات الجدوم وتقييم الم روعات الزراعية 
 دراسات جدوم م روعات اينتاج الحيوانى. 
 مجال اقتصاديات الموارد األرضية. 
 مجال اقتصاديات الموارد المائية. 
 راعيةتحليل السياسة الز. 
  تابيقات األرصاد الجوية الزراعية فى مجال الرم الحقلى. 
 التحليل االقتصادم للسل  الزراعية. 
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  جم  وتحليل البيانات. 
 التجارة الخارجية. 
 الملكية الفكرية. 
 مجال الحاسك اآللى. 
   مجال األنترن. 
 اللغة اينجليزية. 
  دورات تنمية قدرات أعراء هيئة التدريس. 

 

 :ارجى التدريب الخ
  نظريوات وتكنولوجيوا " تدريك بدولة الصوين بجامعوة شوين يوانز الزراعيوة فوى  ترحر

 72وذلوك اوالل الفتورة مون"  27حماية النباتات من أجل الزراعوة المسوتدامة فوى القورن 
 . 2221أكتوبر  77 -سبتمبر 

 ت األدوا         –السياسوات الزراعيوة " تدريك بدولوة ايااليوا بمع ود بوارم فوى  رتحر
يوليووو عووام  26 – 79ابريوول ، والفتوورة موون  9 –مووارس  72اووالل الفتوورة موون" والتقيوويم 
 .يوليو  71 –أبريل  3االل الفترة من ، التعليم عن بعد بمصر  2221

    

 :في المشروعات البحثية اشتركت( 4)

  وزارة ". االسوتخدام األمون للمخلفوات الزراعيوة "عروأساسى بوالفريق البحيوي لم وروع
المعموول المركووزم للمنوواخ  –مركووز البحوووث الزراعيووة  –عووة واستصووالل األراضووىالزرا

 .الزراعى 
  التركيك المحصولى فى األراضى القديموة "عرو مساعد ضمن الفريق البحيي لم روع

مع ود  –مركوز البحووث الزراعيوة  –وزارة الزراعوة واستصوالل األراضوى ،"والجديودة 
 .بحوث االقتصاد الزراعى 

 

العليا والتعليم  لمرحلتى البكالوريوس والدراساتفى تدريس المقررات الدراسية  اشتركت (5)

 :المفتوح 

 :مرحلة البكالوريوس -1
  تقييم الم روعات الزراعية. 
  أسس المحاسبة الزراعية. 
  إدارة األعمال المزرعية. 
  مبادئ االقتصاد الزراعى. 
  مبادئ االقتصاد العام. 
 م روعات الزراعية دراسات الجدوم االقتصادية لل. 
  مبادئ ايحصاء االقتصادم واالجتماعى. 
  السياسات والبرامز الزراعية.  
  اقتصاديات التنمية الزراعية. 
   اقتصاديات األراضى والميا. 
  اقتصاديات اينتاج الحيوانى والدواجن. 
  اقتصاديات الصناعات الغذائية واأللبان. 
  ت ريعات وضرائك زراعية. 
  اعى االلكتروني الزرالتسويق. 
  التجارة الزراعية الدولية. 
 تحليل اقتصادم. 
  م روع التخرج. 
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 :مرحلة الدراسات العليا -2
 التحليل االقتصادم الجزئى. 
  جدوم وتقييم الم روعات الزراعية. 
  تقييم الم روعات الزراعية. 
  الم اكل االقتصادية الحالية لصناعة الزراعة. 
 ئية واأللبان اقتصاديات الصناعات الغذا. 
  طرم البحث فى االقتصاد الزراعى. 
 اقتصاديات األسعار الزراعية الخاص. 
 وكتابة الرسائل  طرم البحث. 
 التحليل االقتصادم 
 

 :التعليم المفتوح  -3
  ت ريعات وضرائك زراعية. 
  مبادئ إدارة األعمال. 
  المحاسبة الزراعية. 
  مبادئ االقتصاد العام. 
 اعى مبادئ االقتصاد الزر. 
 جدوم وإدارة الم روعات الزراعية. 
 التسويق الزراعى والتجارة الخارجية. 
 

 : في مشروعات تطوير التعليم المشاركة( 6)

من حيث توصيع المقررات وكتابة القيام باألعمال الخاصة بالجودة واالشراف علي ا 

  وم روعات ، والم اركة فى تعديل اللوائمن االل العمل كرئيس لمجلس  القسمالتقارير

التاوير بايضافة إلى المساهمه فى وض  الخاة البحيية للقسم و تنفيذها من االل 

األشراف على الرسائل العلمية البحيية بالقسم ، ومناق ة وكتابة االبحاث  العلمية بالمجالت 

 .المحلية والعالمية
 

 : والدكتوراهعلي رسائل الماجستير  أشرفت (7)
  تح  عنوان  رسائل للماجستيرامس  علي ايشرافتم االنت اء من : 
 ."عمليات المزرعية بمحافظة البحيرةاآلثار االقتصادية لميكنة بعض ال" -
بمحافظووة  النبوواتي كووأعالف غيوور تقليديووة اآلثووار االقتصووادية السووتخدام مخلفووات اينتوواج " -

 ".ةالبحير
 . "البحيرة اقتصاديات إنتاج واست الك الخبز دراسة حالة بمحافظة" -
 . "تقييم اقتصادم ألداء محاات الميكنة الزراعية بمحافظة البحيرة" -
 ."لكيماوية فى جم ورية مصر العربيةدراسة اقتصادية لتسويق األسمدة ا" -
  دكتورا  تح  عنوان لل ئلرساثالث  علي ايشرافتم االنت اء من : 
فوى إنتواج أهوم المحاصويل فوى كول مون الكفاءة االقتصادية الستخدام مورد العمل الب ري "  -

 " األراضى القديمة والجديدة بمحافظة البحيرة 
دراسووة اقتصووادية لمراحوول تسووويق حيوانووات اللحوووم الحمووراء الحيووة ومنتجات ووا بمحافظووة "  -

 ".البحيرة 
اآلثار االقتصوادية للتحوول مون نظوام اييوواء المفتوول إلوى نظوام اييوواء المغلوق لموزارع "  -

 ".لحم بحافظة البحيرة دجاج ال
 
  رسائل للدكتورا  (  9) وعدد رسائل للماجستير (  3) عدد علي  ايشرافجارم. 
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 : دكتوراهالوماجستير الرسائل فى لجان المناقشة والحكم على  شتركتا (8)

   التاليةماجستير الرسائل لجان المناقشة والحكم على: 
عووام " الريفيووة الصووغيرة بمحافظووة الجيووزةدراسووة تقييميووة اقتصووادية لووبعض الم ووروعات " -

2273. 
 2271عام " اقتصاديات إنتاج اللحوم الحمراء بمناقة برج العرب"  -      
 .2279عام " في الجم ورية العربية الليبية دراسة اقتصادية للموارد المائية "  -
دراسوووة اقتصوووادية لوووبعض الم وووروعات الزراعيوووة الصوووغيرة الممولوووة مووون الصوووندوم " -

 . 2271عام " الجتماعى للتنمية فى محافظة ال رقيةا
 . 2275عام " دراسة اقتصادية لتسويق األسمدة الكيماوية فى جم ورية مصر العربية"  -
 عام " تقييم اقتصادم ألداء محاات الميكنة الزراعية بمحافظة البحيرة "  -

2273 . 
 .2272عام "  البحيرةاقتصاديات إنتاج واست الك الخبز دراسة حالة بمحافظة " -
 . 2272عام " اآلثار االقتصادية لميكنة بعض العمليات المزرعية بمحافظة البحيرة "  -

 
 ة رسائل دكتوراه التاليةشلجان مناق : 
الساسيات الرريبية واثارها االقتصادية على االستيمار فى قاواع تكنولوجيوا المعلوموات  "  -

 .2273، عام ( مصر وتركيا)
االقتصادية الستخدام مورد العمول الب وري فوى إنتواج أهوم المحاصويل فوى كول مون  الكفاءة" -

 .2271عام " األراضى القديمة والجديدة بمحافظة البحيرة 
    اآلثار االقتصوادية للتحوول مون نظوام اييوواء المفتوول إلوى نظوام اييوواء المغلوق لموزارع "  -

 . 2279عام " دجاج اللحم بحافظة البحيرة 
اسووة اقتصووادية لمراحوول تسووويق حيوانووات اللحوووم الحمووراء الحيووة ومنتجات ووا بمحافظووة در"  -

 .  2273عام "البحيرة 
 

 :في مؤلفات شاركت ( 9)
وزارة الزراعووووة " دليوووول االسووووتخدام اآلموووون للمخلفووووات الزراعيووووة"شووووارك  فووووي مراجعووووة 
 -عووى المعموول المركووزم للمنوواخ الزرا –مركووز البحوووث الزراعيووة  –واستصووالل األراضووى

2221 . 

 :مقاالت في مجال التخصص ( 11) 
 .شارك  في كتابة مقاالت في المجلة الزراعية  
 

 :خدمة البيئة وخدمة المجتمع( 11)  
  االسووتخدام اآلموون للمخلفووات "بالعديوود موون الزيووارات الميدانيووة موون اووالل م ووروع  قموو

وزارة  -عيووة مركووز البحوووث الزرا –المعموول المركووزم للمنوواخ الزراعووى ". الزراعيووة 
 .الزراعة واستصالل األراضى 

   مركوز  –بالعديد من الزيوارات الميدانيوة مون اوالل مع ود بحووث ال ندسوة الزراعيوة قم
 وزارة الزراعة واستصالل األراضي  -البحوث الزراعية 

   المعوول "المكافحووة الحيويووة "بالعديوود موون الزيووارات الميدانيووة موون اووالل م ووروع قموو
وزارة الزراعووة واستصووالل  -مركووز البحوووث الزراعيووة  –لحيويووة المركووزم للمكافحووة ا

 .األراضى 
   تدريك طالب الفرقة اليالية –بالزيارةالميدانية لمزارع شركة بيكو قم. 

 

 :عضوية اللجان العلمية بالكلية( 12)
  مجلس الكلية. 
  مجلس القسم . 
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  لجنة شئون الاالب. 
 لجنة الدراسات العليا. 
  لجنة البيئة. 
 لجنة الدراسات العليا  رئيس 
 لمكتباتلجنة ا رئيس. 
  رئيس لجنة العالقات اليقافية. 

 

 :ةجامععضوية اللجان العلمية بال( 31)

 لجنة الدراسات العليا. 
 لمكتباتلجنة ا. 

 

 :في الجمعيات العلمية واألهلية والنقابات المهنية  اشتركت( 41) 
 : اآلنعرو فى الجمعيات و المجالت العلمية التالية حتى 

  عرو الجمعية العربية االقتصادية. 
 عرو الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى. 
 عرو الجمعية المصرية لحماية المزارع الصغير. 
 عروال راكة المائية المصرية. 
  عرو جمعية مصر للتنمية المستدامة وحماية البيئة بسيناء. 
  عرو نقابة الم ن الزراعية. 
 عية لل باب بدمن ور عرو جمعية الرعاية االجتما. 
  عرو الجمعية الخيرية للخدمات االجتماعية بالحصة. 

 

 :االشتراك في الندوات والمؤتمرات العلمية( 51)
 :شارك  في فعاليات الم تمرات و الندوات العلمية التالية

 فوى مصور غذاءال"بحث عن  –ع ر لالقتصاديين الزراعيين  ب الم تمر السا حرور "– 
 . 2271أكتوبر  32-37

  التنميوة الزراعيوة المسوتدامة فوي " جامعة القاهرة –حرور الم تمر االول لكلية الزراعة
 .2279اكتوبر  72، "مصر 

   السياسوات االقتصوادية فوى "بحوث عون  –الم تمر السادس ع ر لالقتصاديين الزراعيين
 . 2223أكتوبر  79-71 –" قااع الحبوب فى مصر

   2223نووووفمبر 1/72 –(الجافوووة)األراضوووى القاحلوووة المووو تمر الووودولى التاسووو  لتنميوووة ،
 .ايسكندرية 

    جامعوة  –االشتراك ببحث فى ورشوة العمول الدوليوة لمصوادر الميوا  فوى ال ورم األوسو
 .2223أكتوبر  27-76جامعة ميونخ الفنية /العلوم والتكنولوجيا األردنية

  فوى اقلويم حوول البحور االشتراك ببحث فى ورشوة العمول الدوليوة يدارة الميوا  وجودت وا
 22-73جامعوة ميوونخ الفنيوة /جامعوة العلووم والتكنولوجيوا األردنيوة –األبويض المتوسو  

 .2221نوفمبر
  الجمعيوة العربيوة للميوا  –حرور الم تمرالدولى الياني للميوا  الصوحية فوى العوالم العربوى

 .2221يونيو  29-21الصحية االل الفترة من 
 2221مارس  1 -" الميا  والمستقبل"موارد المائية حرور م تمر الخاة القومية لل. 
  قرووايا معاصوورة فووى " –إلقوواء بحووث فووى الموو تمر اليالووث ع وور لالقتصوواديين الووزراعيين

 .2221سبتمبر  26،  23-"  الزراعة المصرية
  التنميووة الب وورية فووى " –إلقوواء بحووث فووى الموو تمر الحووادم ع وور لالقتصوواديين الووزراعيين

 . 2223سبتمبر  21،  25 –"  القااع الزراعى 
 2279حتي عام  حرور جمي  م تمرات وندوات الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى . 
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  حرور جمي  م تمرات وزارة الموارد المائية والرم تقريبا. 
 

 :شاركت في فعاليات ندوات وحلقات نقاش وورش عمل التالية 
 
 ى فوي االراضوى الجديودةالم وروع القوومى لتنتواج الحيووان"ورشة العمل عن حرور " ،

مع د صحة الحيوان ، وزارة الزراعة واستصالل االراضى ، مركز البحوث الزراعية ،
 .2271مارس 

 وزارة " تاووووير المنظوموووة التسوووويقية للتموووور فوووى مصووور"ورشوووة العمووول عووون حرور ،
الزراعووة واستصووالل االراضووى ، مركووز البحوووث الزراعيووة ،مع وود بحوووث البسوواتين ، 

 .2271مارس 
  مليوون فودان  7.1حرور الحلقة النقاشية عن الم روع القومى الستصوالل واسوتزراع (

 .    2279جامعة القاهرة ، ابريل  –، كلية الزراعة ( الرؤم والتحديات 
  والتووى " أثوور التغيوورات المناايووة علووى الزراعووة المصوورية"حرووور فعاليووات نوودوة دااليووة

 . 2277د الزراعى ، فبراير نظم ا قسم بحوث السل  بمع د بحوث االقتصا
  والتى نظم ا مع د بحوث االقتصاد " أسس تقييم البحوث الزراعية"حرور فعاليات ندوة

 . 2277الزراعى ، يناير 
  التووى تروومن ا "  تووأثير الصوورف الصووحي علووى اينسووان والبيئووة"حرووور فعاليووات نوودوة

ن أجوول موووارد مائيووة بنوواء شووراكات موو" ايحتفووال بيوووم الميووا  العووالمي الووذي يرفوو  شووعار 
 .2223مارس  25 -"مستدامة

  أهمية تبنى سياسات وآليات للتوس  فى زراعوة الوذرة الصوفراء " حرور سمينار حول "
 ( .26/1/2221)بمع د بحوث ال ندسة الوراثية 

  إدارة العمليووات الزراعيووة لت ووغيل المعوودات الزراعيووة   باألقمووار "حرووور فعاليووات نوودوة
 ( .27/72/2221)ث ال ندسة الزراعية بمع د بحو" الصناعية

 دور المواصوفات القياسوية فوى تفعيول ايدارة المتكاملوة " حرور فعاليات ورشة عمل عن
 (. 27/3/2221)، بمع د بحوث ال ندسة الزراعية "لنظم هندسة الرم الحقلى بمصر

  والتووى نظم ووا المعموول "التغيوورات المناايووة والزراعووة "حرووور فعاليووات ورشووة العموول
 .2221مارس  9مركزم للمناخ الزراعى فى ال

  المنعقوودة " دراسووة ميدانيوة للجوانوك المعرفيووة للكومبوسو "متحدثوة فوى ورشووة عمول عون
ضوووووومن فعاليوووووووات ( وزارة الزراعووووووة)بقاعووووووة الموووووو تمرات بالعالقووووووات الخارجيووووووة 

 .2229يونيو " االستخدام اآلمن للمخلفات الزراعية "م روع
  بحووث االقتصواد األراضوي وإلقواء بحوث تحو  عنووان  االشتراك فى تنظيم نودوة لقسوم "

 -مع ود بحووث االقتصواد الزراعوي -" ترشيد استخدام ميوا  الوري فوي الزراعوة المصورية
75  /7  /2225 . 

  حرور فعاليات جمي  ورش العمل لل راكة المائية المصرية. 
  2271 – 2229القسم فى الفترة من  اتحرور سمينار. 

 

   :  أنشطة آخرى (61)
  الم اركة في جمي  األن اة التي أجري  بقسم بحوث األراضى بمع د بحوث االقتصاد

 . 73/6/2229- 2/7663الزراعى االل هذ  الفترة من
 في و الم اركة في الخاة البحيية بقسم بحوث األراضى بمع د بحوث االقتصاد الزراعى

ة ألهم الزروع الحقلية تصنيع الموارد األرضية الزراعية وفقا للغلة الفداني" دراسة 
 ( .2221-2222)وأيرا االل الفترة ("  2222 – 7669) االل الفترة 

 جامعة االسكندرية  ومع د بحوث ال ندسة الزراعية  -التنسيق بين كلية الزراعة بدمن ور
وتم جلك ع رة االت زراعية  مركز البحوث الزراعية لعقد بروتوكول بين ما –

 . لمزرعة الكلية بالبستان
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   كن اط للجنة العلوم " زراعة االسا  كوج ه حرارية للمدن"تنظيم ندرة بعنوان
 .وتكنولوجيا المعلومات بالكلية 

  2273عرو لجنة االستيمار بمحافظة البحيرة عام . 
  رئاسة وفد الكلية الم ارك فى الدورة التدريبية لاالب االتحاد التى نظمت ا وزارة التعليم

 . 2223يناير  32-21الل الفترة العالى بجامعة أسيوط ا
  2229/2221رائدة اللجنة الفنية بالكلية للعام الجامعى . 
 2223/2226رائدة لجنة العلوم وتكنولوجيا المعلومات بالكلية للعام الجامعى ، 

2226/2272  ،2272/2277 . 
  2272/2273رائدة اللجنة اليقافية بالكلية للعام الجامعى . 
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                               Agricultural Research Center, Egypt. 

 

PUBLICATIONS: 

 

(1) Researches published in scientific conferences and internal 

activities: 

-"The efficiency of using the human labor resource in producing the most 

important crops in the old and new lands in El - Beheira 

governorate",2017. 

-"The Impact of Climate Change on the Economics of Production of the 
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Bread in EL- Beheira Governorate", Egyptian journal Of Agricultural 

Economics ,,2013. 

- "Economic Return For The Use Of Some Agricultural Crop Residues As 

Non-Traditional Feed In EL Behiera Governorate", Egyptian journal Of 
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Economics, 2010. 
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University, 2007. 
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On The Production Efficiency Of Cotton In Egypt", Egyptian journal 
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Science And Technology / Technical University Of Munich, November 

18 to 20, 2007. 
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participated in the following training activities: 

- Lectured courses on the safe use of agricultural residues Central 

Laboratory for Agricultural Climate Balbusily, Rashid Center, the 

province of the lake - Interchange Center, New Valley Governorate 

(project safe use of agricultural residues SUOFW). 

-  Lectured in economics of water resources courses at the Agricultural 

Economics Research Institute 

-   Lectured in land economics courses at the Agricultural Economics 

Research Institute 
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- Water Resources Economic  

- Recycling Agricultural Wastes Economics  
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- Perfect command of the computer skills. 
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Overseas Training 

- International Training Workshop on the Theory and Technology of 

Plant Protection for Sustainable Agricultural in 21stCentury from 
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University - China). 

- Distance-Training Course :Agricultural policies: institutions , tools and 

evaluation  March 1, 2007- July 29 ,2007 , (Bari-Italia) 
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installation in old and new territory." The Ministry of Agriculture and 
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Land Reclamation Already- Agricultural Research Center - Agricultural 

Economics Research Institute. 
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department, and to participate in modifying the regulations and 

development projects as well as to contribute in developing the research 

plan of the department and implemented through the supervision of 

theses and research department, discuss and write scientific research, 

local and international magazines. 

 

Supervised the following Ph.D and Master Theses  : 

- Economic Impacts Of Mechanization Of Some Farming Operations In 

El-Beheira Governorate. (MSc). 

- Economic Effects Of Use The Residues Of Plant Produce As Non- 

Traditional Feed In El- Beheira Governorate. (Msc).  

- Economics Of  Production And Consumption Of Bread Case Study In 

El- Beheira Governorate.  (Msc). 

- An Economical Evaluation Of The Performance Of Agricultural 

Mechanization Stations In El- Beheira Governorate. (Msc). 

- An Economic Study For The Marketing Of Chemical Fertilizers In The 

Arab Republic Of Egypt. (MSc). 

- An Economic Study Of The Marketing Stages Of Red Meat Live Stock 

And Their  Products In El- Beheira Governorate.. (Ph.D). 

- Economic Impacts Of Converting From An Open To A closed Housing 

System For Broiler Farms In Beheira Governorate. (Ph.D). 

- -"The Impact of Climate Change on the Economics of Production of the 

Major Cereal Crops in Egypt" , (Ph.D). 

-  

-  Eight master degrees and six Ph.D degrees are still in progress 
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following master and Ph.D Theses : 

- An Economical Study For Some Small Projects That Have Been 

Funded From The Social Development Fund In Sharkia Governorate 

2015. (MSc). 

- An Economical Evaluation Of The Performance Of Agricultural 

Mechanization Stations In El- Beheira Governorate. (Msc). 

- Economics Of  Production And Consumption Of Bread Case Study In 

El- Beheira Governorate.  (Msc). 

- Economic Impacts Of Mechanization Of Some Farming Processes In 
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El-Beheira Governorate. (MSc). 

- An Economic Study For The Marketing Of Chemical Fertilizers In The 

Arab Republic Of Egypt. (MSc). 

- "An Economic Evaluation  Study for Some Small Rural Projects in 

Giza Governorate", 2018. (MSc). 

- "The economics of the production of red meat in the region of Burj Al 

Arab" in 2017, (MSc). 

- - "Economic study of water resources in the Libyan Arab Republic" in 

2016. (MSc). 

- An Economic Study Of The Marketing Stages Of Red Meat Live Stock 

And Their  Products In El- Beheira Governorate.. (Ph.D). 

- Economic Impacts Of Converting From An Open To A closed Housing 

System For Broiler Farms In Beheira Governorate. (Ph.D). 

- "Taxas and their economic effects on investment in the information 

technology sector (Egypt and Turkey), 2018, (Ph.D). 

Taught the following Agric. Econ. undergraduate courses 

-  Agricultural Projects evaluation. 

-  Foundations of agricultural accounting. 

-  Farm business management. 

-  Principles of Agricultural Economics. 

-  Principles of the general economy. 

-  Feasibility studies for agricultural projects. 

-  Principles of economic and social statistics. 

- Agricultural policies and programs. 

-  Agricultural Development Economics. 

-  Land and Water economics. 

-  Livestock and poultry economics. 

-  Food industry and dairy economics. 

-  Agricultural legislation and taxes. 

-  Agricultural Marketing website. 

-  International agricultural trade. 

-  Economic Analysis. 

- graduation project .engineering 

 

Taught the following Agric. Econ. postgraduate courses 

-  Microeconomic analysis. 

-  Feasibility and evaluation of agricultural projects. 

-  Agricultural Projects evaluation. 

-  The current economic problems of the agriculture industry. 

-  Food industry and dairy economics. 

-  Research Methods in Agricultural Economics. 

-  Special agricultural economics prices. 

-  Research methods and writing Theses  
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Taught the following Agric. Econ. Open Education courses 

- Agricultural legislation and taxes. 

-  Principles of Business Administration. 

- Agricultural accounting. 

-  Principles of the economics. 

-  Principles of Agricultural Economics. 

-  Feasibility and management of agricultural projects. 

- Agricultural marketing and foreign trade. 

-  

Assisted in preparing the following Agricultural  Economics 

undergraduate lectures or books: 

- Principles of Agricultural Economics. 

-  Principles of the general economy. 

- Agricultural legislation and taxes. 

- Foundations of agricultural accounting. 

- Principles of Business Administration 

- Agricultural Marketing and Foreign Trade Thermodynamics 

 

Participated in Publications: 

Participated in a review of "Guide for the Safe Use of Agricultural 

Residues" The Ministry of Agriculture and Land Reclamation Alorady- 

ARC - Central Laboratory for Agricultural Climate -, 2005. 

 

Articles in the Area of Specialization: 

participated in writing of articles in the Agricultural  Magazine. 

 

 Environment Service and Community Service: 

- Conducted many field visits by the "Safe use of Agricultural Residues." 

Central Laboratory for Agricultural Climate - ARC - The Ministry of 

Agriculture and Land Reclamation. 

- Conducted many field visits through the Agricultural Engineering 

Research Institute - Agricultural Research Center - Ministry of 

Agriculture and land reclamation 

-  Conducted many field visits through the project "Biological Control"  

Central Laboratory of Biological Control - ARC - The Ministry of 

Agriculture and Land Reclamation. 

-  Conducted field visit to "Bico Company Farm" –for training students 

in the third class. 

 

Membership in Scientific Committees at the Faculty:  

- The Faculty Council. 

- The Department Council. 
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- The Students' Affairs Committee. 

- Graduate Studies Committee. 

- Environment Committee. 

 

Participation in the Scientific associations and trade Non-

governmental Organizations: 

Member of the following associations and scientific Journals so far: 

- Member of the Economic Arab Society. 

- Member of the Egyptian Society of Agricultural Economics. 

- Member of the Egyptian Society for the Protection of the Small Farms. 

- Egyptian Water Partnership. 

- Member of the Egyptian Association for Sustainable Development and 

Environmental Protection in Sinai. 

- Member of the Agricultural Professions Syndicate. 

- Member of the Social Care Association for Youth in Damanhour. 

- Member of the Charity Society for Social Services in "Hessa". 

 

Participation in Seminars and Scientific Conferences: 

participated in the following conferences and scientific symposia: 

- attended the first conference of the Faculty of Agriculture, Cairo 

University "sustainable agricultural development in Egypt," October 

10, 2016. 

- Contributed to the Sixteenth Conference of Agricultural Economists – 

15 to 16 October 2008, with a research on "Economic Policies of Grain 

Sector in Egypt"  

- Gave a speech at the Thirteenth Conference of Agricultural 

Economists, "Contemporary Issues in the Egyptian agriculture" -28.29 

September 2005. 

- Gave a speech at the Eleventh Conference of Agricultural Economists - 

"Human Development in the Agricultural Sector",24-25 September, 

2003 

- Attended all the conferences and seminars of the Egyptian Society of 

Agricultural Economics. 

- Contributed a paper to the Ninth International Conference for the 

Development of Arid Areas (dry) - 7/10 November 2008, Alexandria. 

- Participated in International Workshop for Water Resources in the 

Middle East – Jordan, University of Science and Technology / 

Technical University of Munich , October 19-212008. 

- Participated in the International Workshop for the Management and 

Quality of Water in the Mediterranean region - Jordan University of 

Science and Technology / Technical University of Munich, 18 to 20 

November, 2007. 

- Attended the Second International Conference for the Healthy Water in 
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the Arab world -The Arab Society for Healthy Water during the period 

from June 25 to 26, 2007. 

- attend the "Water and the Future" National Water Resources Plan - 

Conference on March 5, 2005. 

- Attended almost all conferences and the Ministry of Water Resources 

and Irrigation. 

 

Participated in the following seminars, panel discussions and 

workshops the following: 

- Attended a workshop on "National Project for Animal Production in the 

new lands", the Ministry of Agriculture and Land Reclamation, 

Agricultural Research Center, the Institute of Animal Health, March 

2017. 

- Attended a workshop on "the development of the system of marketing 

of dates in Egypt," the Ministry of Agriculture and Land Reclamation, 

Agricultural Research Center, Horticulture Research Institute, March 

2017. 

- Attended a Seminar on the National Project for Reclamation of 1.5 

million Feddans (visions and challenges), Faculty of Agriculture - Cairo 

University, April, 2016. 

-  Attended an internal seminar on "the Impact of Climate Change on the 

Egyptian Agriculture", organized by the Department of Commodity 

Research at the Institute of Agricultural Economics Research, February 

2011. 

-  Attended the Symposium on "the Principles of Evaluating Agricultural 

Research" , organized by the Agricultural Economics Research 

Institute, January 2011. 

-  Attended the symposium "Impact of Sanitation on Humans and the 

Environment" included in the celebration of World Water Day, which 

raises the slogan "build partnerships for sustainable water resources" - 

Mar 24, 2008. 

-  Attend a seminar on "The importance of Adopting Policies and 

Mechanisms for Expansion in Yellow Maize Cultivation," Genetic 

Engineering Research Institute (29/07/2007). 

-  Attended the seminar on "Management of Agricultural Operations to 

run Farm Equipments by Satellites" at the Institute of Agricultural 

Engineering Research (21/10/2007). 

-  Attended a workshop on "The role of Standards in the Activation of 

Integrated Management Systems of field Irrigation Engineering in 

Egypt," the Institute of Agricultural Engineering Research (21/8/2007) 

-  Attended the workshop "Climate Change and Agriculture" organized 

by the Central Laboratory for Agricultural Climate in the March 6, 

2007. 
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-  Gave a speach at a workshop on "An Empirical Study of the Aspects of 

cognitive Compost" held at the Conference Hall of Foreign Relations 

(Ministry of Agriculture) within the activities of the "Safe Use of 

Agricultural Residues" in June 2006. 

-  Participated in the organization of a seminar for the Department of 

Land Economics Research and gave a speech on the "Rationalization 

of the Use of Irrigation Water in agriculture in Egypt" - Economics 

Research Institute, 14/01/2004. 

-  attend all the work of the Egyptian Water Partnership workshops 

-  Attended the Department Seminar in the period from 2006 to 2016. 

 

Other activities: 
-  Participated in all activities conducted within Land Research 

Department at the Institute of Agricultural Economics Research during 

the period 2/1998 -18/9/2006. 

-  Participated in the research plan of Land Research Department at the 

Institute of Agricultural Economics Research in the study on 

"Classification of Agricultural Land Resources in a Accordance with 

the Yields of Major Crops , during the period (1996 - 2000)" and also 

during the period (2000-2005). 

-  Coordinated for a Protocol between the Faculty of Agriculture, 

Damanhur- Alexandria University and the Institute of Agricultural 

Engineering Research - ARC. 

-  Organized a symposium entitled "planting surfaces as a cultural 

destination for the cities" as an activity of the Commission on Science 

and information technology at the Faculty. 

-  Member of the Investment Committee at Beheira Governorate in 2013. 

-  Heading the Faculty Delegation participating in the training session for 

the Students Union organized by the Ministry of Higher Education at 

the University of Assiut, during the period January 25 to 30, 2008 

-  leading the Technical Committee of the Faculty for the academic year 

2006/2007. 

-  Head of the Committee of Science and information technology of the 

Faculty for the academic year 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011. 

-  Head of the Cultural Committee of the Faculty for the academic year 

2012/2013. 
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