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:التخصص الرئيسي إرشاد زراعي  

 جامعة التخرج: جامعة اإلسكندرية.

 

 المؤهالت العلمية
 

تم الحصول على بكالوريوس العلوم الزراعية تخصص اقتصاد زراعي - كلية الزراعة 

 بدمنهور جامعة اإلسكندرية بتقدير عام جيد جداً .

2000يونيه   

جامعة تم الحصول على الماجستير في اإلرشاد الزراعي من كلية الزراعة بدمنهور  

االحتياجات اإلرشادية لتقليل الفاقد اإلنتاجي والتسويقي من "تحت عنوان :   اإلسكندرية

 "والغربية في ج . م . عبرتقال التصدير بين بعض مزارعي محافظتي البحيرة 

2005أكتوبر   

 

Extension Needs For Minimizing Production And Marketing 

Losses of Exported Orange Among Some Farmers In El-

Behera and Al-Gharbia Governorates In A.R.E 

 المتحدة , باليابانجامعة إيوات من  في اإلرشاد الزراعي ةتم الحصول علي درجة الدكتورا

   ."وتنمية الموارد البشرية بالريفالمستحدثات الزراعية  نشر عملية" تحت عنوان :

2012سبتمبر  

 

Diffusion Process of Agricultural Innovation and Human 

Resources Development In Rural.  

 
 الخبرات المهنية

 
 حتى اآلن 2013 فبرايرمن  بداية جامعة دمنهور واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية, قتصادإلبقسم امدرس :   -

لسيرة الذاتيةا  

Curriculum Vitae 

 مها السيد عبد الحفيظ حرحش

جامعة دمنهور -كلية الزراعة  
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 الخبرات في مجال الحاسب اآللي  واللغات

ً ( قتصاد الزراعي جامعة اإلسكندرية فرع دمنهوربقسم اإل مدرس مساعد: - من عام  ) جامعة دمنهور حاليا

 . 2013 برايرف حتى 2001

ً ( قتصاد الزراعي جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور بقسم اإل :ةمعيد - -2001في الفترة)) جامعة دمنهور حاليا

2005). 

مشروع التنمية الريفية المتكاملة )شروق( التابع لجهاز بناء ل بحافظة البحيرة المحموديةلمركز  منسق علمي -

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

- Traning (intern ship) in the Memuro Agricultural Research Station, for identify 

the role of Memuro agriculture research station in farmers’ extension service, 

Hookaido, Japan. 

- Research Associate at Animal Global Health / Hygiene (AGH),  Obihiro 

University of Agriculture and Veterinary Medicine, Hookaido, japan, from 

(March 2009 - September 2012) 

 

والتري والتعلريم المفترو  تدريس بعض المقررات المقرررة علري برالر مرحلتري البكرالوريوس والدراسرات العليرا 

  منها:

 مرحلة البكالوريوس( مبادئ اإلرشاد الزراعي (. 

 مرحلة البكالوريوس( البرامج والمشروعات اإلرشادية الزراعية (. 

 مرحلة البكالوريوس(. .المعينات السمعية والبصرية ( 

 مرحلة البكالوريوس(. تخبيب وتقييم األنشبة اإلرشادية( 

 (.ومرحلة الدراسات العليا )مرحلة البكالوريوس اإلرشاد الزراعي اإلقتصادي 

 مرحلة البكالوريوس موضوعات مختارة في التعليم واإلرشاد الزراعي ( .) 

 مرحلة البكالوريوس (. المعارض األرشادية الزراعية ( 

 (ومرحلة الدراسات العليا  ) مرحلة البكالوريوس المناهج اإلرشادية الزراعية. 

 ( ومرحلة الدراسات العليا ) مرحلة البكالوريوس أساسيات إدارة العمل اإلرشادي. 

 مرحلة البكالوريوس( اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية ( . 

 مرحلة البكالوريوس( . القيادة في العمل اإلرشادي ( 

 مرحلة الدراسات العليا ( إدارة المرفق اإلرشادي (. 

 مرحلة الدراسات العليا (. النظم اإلرشادية المقارنة ( 

 مرحلة الدراسات العليا (.أساسيات تعليم الكبار ( 

  الدراسات العليا (.) مرحلة نظريات اإلتصال وتببيقاتها في اإلشاد الزراعي 

  مرحلة التعليم المفتوح(.أساسيات اإلرشاد الزراعي( 

 (.التعليم المفتوح)مرحلة  مباني ريفية وتحكم بيئي 

 
      

 
 

  . الخبرة الجيدة ببرامج الكمبيوتر وكذلك المكونات الصلبة للحاسب 
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 الدورات التدريبية 

 األبحاث المنشورة                                                 

 عضوية الجمعيات العلمية واإلجتماعية والبيئية

 االشراف علي الرسائل العلمية

  ميكروسرررروفت المكتبيررررة )الخبرررررة الجيرررردة بحزمررررةWord, Excel, PowerPoint, Movie 

Maker…..etc. ) 

 الخبرة الجيدة ببرنامج التحليل اإلحصائيSPSS . 

 
 
 

 
 

بجامعتي اإلسكندرية تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات والتي عقدت  تم إجتياز عدة دورات بمركز
 والتي منها:ودمنهور

 النشر الدولي للبحوث العلمية. -

 معايير الجودة في العملية التعليمية. -

 نظم الساعات المعتمدة. -

 أخالقيات البحث العلمي -

 أساليب البحث العلمي -

 التدريس الفعال. -

 التعلم اإللكتروني -

 متطلبات التقدم لإلعتماد -

 تصميم المقرر -

 مهارات اإلتصال في أنماط التعليم المختلفة -

 المهنة في العمل الجامعيآداب وسلوكيات  -

 تنظيم المؤتمرات العلمية -
 
 

 

 عضو لجنة اإلشراف علي رسائل الماجستير بالقسم للطالب  -

                               محمد قطب عبد التواب عبد العال  -

                              لمياء إبراهيم عبد المعطى إبراهيم  -

  هبة خالد محمد اللبودى                      -

   الواحد عبد سعد المجيد عبد محمد -

 

  
 

 عضو نقابة المهن الزراعية بالبحيرة. -

 عضو الجمعية العلمية لإلرشاد الزراعي -

 - The agricultural economics Society of  Hokkaido 
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نشطة خدمة المجتمع:أالبحثية والمشروعات   

 
1- Diffusion of Corn Silage and Its Prescribing Factors in Egyptian agriculture- 

Indian J Agric, Res,. 46(2): 110-118, 2012. 

2-  An Investigation of  Farmers’ Knowledge of The Environmental  Friendly 

Practices in Obihiro, Hokkaido, Japan, J.Agric.&Env.S ci.Dam.Univ.,Egypt, 

Vol.12 (3) :160-171, 2013. 

3- Adoption  Process as an Introduction to Human Resource Development in 

Rural Areas: A Case Study of  Introducing Corn Silage in Egyptian Agriculture- 

The 7th Int. Conf. for Develop. and the Env. in the Arab World, March, 23-25-319-

331Assuite university-Egypt. 2014. 

ري محافظة اإلنتاج الزراعى في بعض قمعارف الزراع المتعلقة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية علي  -4
.2014جامعة دمنهور, -كلية الزراعة - 18-1العدد الثاني:13المجلد -مجلة العلوم الزراعية والبيئية -البحيرة  

, مجلة البحوث محددات أداء الجمعيات التعاونية الزراعية  لدورها اإلرشادى الزراعى بمحافظة البحيرة -5
، العدد الثاني، يونيو 42خ, مجلة العلوم اإلقتصادية واالجتماعية الزراعية، المجلد الزراعية, جامعة كفر الشي

2016. 
, مجلة (2016/ 2015الوضع الراهن لمدارس المزارعين الحقلية بمحافظة البحيرة )الموسم الزراعي   -6

 .2016, 511 -499(, 4, العدد )61اإلسكندرية للعلوم الزراعية, مجلد 
, اعي فيهللزراعة التعاقدية لمحصول بنجر السكر بالنوبارية والدور المرتقب لإلرشاد الزر  الوضع الراهن -7

. 2016, 724 – 715(, 3العدد ) 54مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر, مجلد   
م ة للعلو , مجلة المنوفي العوامل المؤثرة على اتجاهات الزراع نحو المدارس الحقلية بمحافظة البحيرة بعض -8

.2017( ، يونيه 3األقتصادية واإلجتماعية, العدد )  
اد الزراعى الوالء التنظيمى ألعضاء هيئتى التدريس الجامعي والمراكز البحثية فى مجال تخصص اإلرش -9

 أغسطس,363- 385( :4,  مجلة المنوفية للعلوم األقتصادية واإلجتماعية الزراعية, مجلد )فى ج. م. ع
2017.  

 
 

 

لمشروع التنمية الريفية المتكاملة )شروق( التابع لجهاز بناء وتنمية  منسق علمي لمركز المحمودية بحافظة البحيرة -

 (.2004-2002) وزارة التنمية المحلية في الفترة –القرية 
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 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 

 

 

 

 

 عضوية اللجان والمجالس بالكلية

 

 

 

 

 

للمرشدين الزراعيين بمركزي إيتاي البارود علي مهارات اإلتصال والعرض الفعال  اد وتنفيذ برنامج تدريبيإعد -

بالتعاون مع هيئة كير الدولية الراعية لمبادرة بإدارة اإلرشاد الزراعي بالبحيرة  وحوش عيسي بمحافظة البحيرة

 .2016يناير   11إلي  10في الفترة من , ''قمح والدنا'' 

 

- - Research Associate at  Animal Global Health/Hygiene(AGH),  Obihiro 

University of Agriculture and Veterinary Medicine, Hookaido, japan, from (March 

2009 - September 2012) 

 
 

 
 
1- Shared in workshop in the International Institute for Educational Planning, Paris 

with presentation    about “Educational Extension System for Farmers in Japan 

and its Application to Developing Countrie, September, 2009. 

2- Shared in conference in Akita University that organized by The Farm Management 

Society of Japan at   16 - 19 September 2010, with presentation about “Diffusion of 

corn silage and its prescribing factors   in Egyptian agriculture”. 

3- Shared in 3th GCOE International Symposium of Animal Global Health at Obihiro 

University of Agriculture and Veterinary Medicine, May 31st, 2011, Obihiro, Japan  

with poster about “Diffusion of corn silage and its prescribing factors in Egyptian 

agriculture”. 

4- Shared in Conference in Obihiro University that organized by The Agricultural 

Economics Society of Hokkaido at 29 - 30 September 2011,Obihiro, Japan with 

presentation about “Human Resource Development of Rural Area: A Case Study 

of Egyptian Agricultural”. 

5-Shared in 4th GCOE International Symposium of Animal Global Health at Obihiro 

University of Agriculture and Veterinary Medicine, May 31st, 2012, Obihiro, Japan with 

poster about “Human Resource Development of Rural Area: A Case Study of 

Egyptian Agricultural. 

6- BioVisionAlexandria 2014, 7-9 April 2014 

  , األسكندرية,2015, أكتوبر 20 -19 المؤتمر الدولي الثالث للزراعة وسالمة الغذاء -7

 م, األسكندرية. 2017فيراير,  23 -22امعة األسكندرية, ج – المؤتمر الدولي األول لكلية الزراعة -8

 م 2017مارس  29 -27,  المؤتمر الدولي الرابع للدراسات والبحوث البيئة " بيئة مستدامة ذكية" -9

 
 

 

 2015، 2014، 2013بالكلية خالل أعوام  العالقات الثقافيةعضو لجنة  -

 2017,  2016بالكلية خالل أعوام  المكتباتعضو لجنة  -

 .2017, 2016, 2015، 2014 أعوامخالل  اإلشراف العلمي علي سمينار القسم -
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 (. 2017 -2013الريفية خالل الفترة ) عضو مجلس قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية -

أغسطس  -2013من سبتمبر  االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية خالل الفترةقسم مقرراً لمجلس  -

2014. 


