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 المؤهالت العلمية
 

  جامعةةة  -كليةةة الزراعةةة بةةدمنهور ( مةة  زراعةةينتةةا  إ العلةةوم الزراعيةةة ةشةةعبة فةةي البكااالوريو درجةةة

 م بتقدير عام جيد جداً. 2004عام  يونيواالسكندرية دور 

  جامعةةة   -كليةةة الزراعةةة بةةدمنهور  مةة  (الزراعةةيرشةةاد ةاإل فةةيالعلةةوم الزراعيةةة  فةةي الماجسااتيردرجةةة

رشةةادية نشةطة اإلقةة بةةبعل األاالحتياجةات التدريبيةةة الزراعيةة المتعل" :وعنوانهااام  2010االسةكندرية عةام 

 المرتبطة بحماية البيئة بي  المرشدي  الزراعيي  ببعل مراكز محافظة البحيرة".

AGRICULTURAL TRAINING NEEDS RELATED TO SOME ENVIRONMENT 

EXTENSION ACTIVITIES AMONG EXTENSION WORKERS IN SOME DISTRICTS IN 

BEHEIRA GOVERNORATE. 

  جامعةة دمنهةور عةام  -كلية الزراعةة ( م  الزراعيةاإلرشاد  فيالعلوم الزراعية  في الفلسفةدكتوراه درجة  

 بمحافظة البحيرة". اإلرشاديالعمل  في"دور المراكز اإلرشادية الزراعية  وعنوانها:م  2015

AGRICULTURAL EXTENSION CENTERS ROLE IN THE AGRICULTURAL EXTENSION 

WORK IN EL-BEHIRA GOVERNORATE. 

 المؤهالت الوظيفية
 

   بكليةة  (زراعةيتخصة  إرشةاد ةوالتنميةة الريفيةة  الزراعةيبقسةم االقتصةاد واإلرشةاد  معيادوظيفة  فيعي

 م. 2010/ 3 / 6م وحتى  2006/ 1 /21جامعة االسكندرية اعتباراً م   - بدمنهور الزراعة

   زراعيتخص  إرشاد ةوالتنمية الريفية  الزراعيبقسم االقتصاد واإلرشاد  مدر  مساعدوظيفة  فيعي) 

 م. 2015/ 10 /27م وحتى 2010 /3 /7جامعة االسكندرية اعتباراً م   - بدمنهور بكلية الزراعة

   بكليةة  (زراعةيتخصة  إرشةاد ةوالتنميةة الريفيةة  الزراعيبقسم االقتصاد واإلرشاد  مدر وظيفة  فيعي

  ن.اآلم وحتى  2015 /10/ 28اعتباراً م   دمنهورجامعة  -الزراعة 

 البرامج التدريبية والشهادات المعتمدة 
 

مركةةز تنميةةة قةةدرات أعئةةا   يئةةة  - م 2007 أغسةةط  27 - 25 الفتةةرة مةة  فةةي :دورة مهااارات التفكياار -1

 .مصر - جامعة االسكندرية - (FLDC) التدري  والقيادات

مركةز تنميةة قةدرات أعئةا   يئةة  -م  2007أغسط   27 - 25 الفترة م  في :العلميدورة أساليب البحث  -2

 .مصر - جامعة االسكندرية - (FLDC) التدري  والقيادات

مركةةز تنميةةة قةةدرات أعئةةا   يئةةة  -م  2007سةةبتمبر  3 - 1 الفتةةرة مةة  فةةي :دورة مهااارات االتصااال الفعااال -3

 .مصر - جامعة االسكندرية - (FLDC) التدري  والقيادات
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مركز تنمية قةدرات أعئةا   يئةة التةدري   -م  2007سبتمبر  6 - 4الفترة م   في :دورة الساعات المعتمدة -4

 .مصر - جامعة االسكندرية - (FLDC) والقيادات

مركةز تنميةة قةدرات  -م  2007سةبتمبر  10 - 8 الفتةرة مة  في :دورة الجوانب المالية والقانونية بالجامعات -5

 .مصر - ة االسكندريةجامع - (FLDC) أعئا   يئة التدري  والقيادات

مركز تنمية قدرات أعئا   يئةة التةدري   -م  2007سبتمبر  17 - 15 الفترة م  في :دورة التدريس الفعال -6

 .مصر - جامعة االسكندرية - (FLDC) والقيادات

مركةةز تنميةةة قةةدرات أعئةةا   يئةةة  -م  2014نةةوفمبر  4 - 3الفتةةرة مةة   فةةي :دورة مهااارات العاارف الفعااال -7

 .مصر - جامعة دمنهور - (FLDC) ري  والقياداتالتد

مركةةز تنميةةة قةةدرات  -م  2014نةةوفمبر  6 - 5الفتةةرة مةة   فةةي :العمليااة التعليميااة فاايدورة معااايير الجااودة  -8

 .مصر - جامعة دمنهور -  (FLDC)أعئا   يئة التدري  والقيادات

مركةز تنميةة قةدرات أعئةا   يئةة  -م  2014نةوفمبر  13 - 12الفترة م   في :العلميدورة أخالقيات البحث  -9

 .مصر - جامعة دمنهور - (FLDC) التدري  والقيادات

مركةز تنميةة قةدرات أعئةا   -م  2014نةوفمبر  16 - 15الفتةرة مة   فةي :دورة تنظيم الماؤتمرات العلمياة -10

 .مصر - جامعة االسكندرية - (FLDC)  يئة التدري  والقيادات

مركز تنمية قدرات أعئةا   -م  2015يونيو 21 - 20الفترة م   في :ت وتقويم الطالبدورة نظم االمتحانا -11

 .مصر - جامعة االسكندرية - (FLDC)  يئة التدري  والقيادات

 مجال الكمبيوتر )الحاسوب( فيالخبرات 
 

 ICDL)Internationalة لااياآلحصاال علااى الاادورات الخاصااة بشااهادة الرخصااة الدوليااة لقيااادة الحاسااب  -

Computer Driving Licence يم والدورات  2010/ 12/ 12عام  في : 

 ساسية لتكنولوجيا المعلومات.دورة المفا يم األ 

  دورة معالجة النصوصWord. 

  دورة معالجة العروض التقديميةPower Point. 

  دورة معالجة جداول البياناتExcel. 

  دورة قواعد البياناتAccess. 

 يا االتصاالت.دورة المعلومات وتكنولوج 

 .دورة مقدمة ع  حماية وصيانة الحاسوب 

 .دورة استخدام الحاسوب والتعامل مع الملفات 
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 مجال اللغات فيالخبرات 
 

 .)إجادة اللغة العربية ةتحدث وكتابة 

 .)إجادة اللغة اإلنجليزية ةتحدث وكتابة 

 برنامج التويفل TOEFL PROGRAM: درجة 677/ 553ة بتقدير عام جيد جداً م  2015/ 7/ 13 في) 

 .مصر - جامعة االسكندرية -مركز خدمة المجتمع  -

 االهتمامات العلمية
 

  ً وذلة   Spssوبرنةامج   Excelلي المختلفة مثل برنةامج باستخدام برامج الحاسب اآل تحليل البيانات إحصائيا

 .Windowsم  خالل بيئة النوافذ 

  التعامل مع شبكة المعلومات العالمية االنترنتInternet. 

 لي التعامل بكفأة مع مجموعة برامج الحاسب اآلMicrosoft Office. 

  الخبرات التدريسية 
 

 ن للمقررات الدراسية التالية:وحتى اآلم  2016/ 2015 الجامعيالتدريس بداية من العام 

 مرحلة البكالوريو :
 الجامعة الكلية الفرقة الدراسية عدد الساعات المقررات الكوديرقم ال

 دمنهور الزراعة الثالثة  مبادئ اإلرشاد الزراعي 02337

 دمنهور التربية الثالثة  مبادئ اإلرشاد الزراعي 02337

 دمنهور الزراعة الثالثة  البرامج والمشروعات اإلرشادية الزراعية 02339

 دمنهور الزراعة الثالثة  المعينات السمعية والبصرية 02340

02441 
مجةةةةال التعلةةةةيم موضةةةةوعات مختةةةةارة فةةةةي 

 واإلرشاد الزراعي
 دمنهور الزراعة الرابعة 

 دمنهور الزراعة الرابعة  أساسيات تعليم الكبار 02442

 دمنهور الزراعة الرابعة  المعارض اإلرشادية الزراعية 02443

 دمنهور الزراعة الرابعة  اإلرشاد الزراعي االقتصادي 02444

 دمنهور الزراعة لرابعةا  رشاديالقيادة في العمل اإل 02445

 دمنهور الزراعة الرابعة  اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية 02446

 دمنهور الزراعة الرابعة  المنا ج اإلرشادية الزراعية 02447

 دمنهور الزراعة الرابعة  رشاديأساسيات إدارة العمل اإل 02448

 دمنهور الزراعة الرابعة  تخطيط البرنامج اإلرشادي 
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 مرحلة الدراسات العليا:

 المقررات الرقم الكودي
  األسبوعيةالساعات 

 ساعات معتمدة 
 تطبيقات  محاضرات 

 لدرجة الماجستير  إجبارية: مقررات والا أ

 3 2 3  .النظريات االجتماعية واإلرشاد الزراعي 27 02 890

 3 2 2 .النظم اإلرشادية المقارنة 27 02 898

 3 2 2  .الطرق اإلرشادية المقارنة 27 02 899

 3 2 2  .طرق البحث في اإلرشاد الزراعي 27 02 901

 لدرجة الدكتوراه   إجبارية: مقررات ثانيا  

 3 2 2  .اإلرشاد الزراعي والتغيير االجتماعي الموجه 27 02 887

 3 2 2  .رشادية القائمةتحليل المشاكل اإل 27 02 897

 3 2 2  .نشطة والبرامج اإلرشاديةتقييم األ 27 02 903

 3 2 2  .االقتصادي الزراعياإلرشاد  27 02 900

 3 2 2       .الزراعيطرق التعليم  27 02 907

 الماجستير والدكتوراه   لدرجتي: مقررات اختيارية ثالثا  

 3 2 2  .المعينات السمعية والبصرية 27 02 881

 2 2 2  .مبادئ تعليم  الكبار 27 02 882

 3 2 2  .الوسائل التعبيرية التحررية والشفوية 27 02 883

 2 2 2  .البرامج الريفية الزراعية 27 02 884

 2 2 2  .تنظيم المعارض الزراعية 27 02 885

 3 2 2   .صحافة زراعية 27 02 886

 3 2 2   .والعلوم الزراعية األخرى الزراعياإلرشاد  27 02 888

 3 2 2   .لتصويرمبادئ ا 27 02 889

 3 2 2 .إدارة وتنظيم ومراقبة المرفق اإلرشادي الزراعي 27 02 891

 3 2 2 .القيادات والوسائل اإلرشادية 27 02 892

 3 2 2  .التدريب اإلرشادي الميداني 27 02 893

 3 2 2 .دراسات خاصة في اإلرشاد الزراعي 27 02 894

 3 2 2 .بحوث إرشادية زراعية 27 02 895

 3 2 2 .حوار في اإلرشاد الزراعي 27 02 896

 3 2 2 .رشاديةتخطيط البرامج اإل 27 02 902

 3 2 2 .نظريات االتصال وتطبيقاتها في اإلرشاد الزراعي 27 02 904

 3 2 2 .االتصال الجما يري والرأي العام 27 02 905

 3 2 2    .التعليم الزراعي مبادئ 27 02 906

 3 2 2 .البرامج التعليمية الزراعية تطوير 27 02 908

 

 الكلية فيالعلمية والتطبيقية  األنشطة
 

شراف على مشاريع التخرج لطالب الفرقة الرابعة برنامج العلوم االقتصاادية واالجتماعياة المشاركة واإلقام ب -

 :كالتاليوهى م  2016/ 2015 الجامعيللعام  (زراعيإرشاد  شعبة)

  لزراع محصول بنجر السكر ببعل مراكز محافظة البحيرة.االحتياجات اإلرشادية 

  البطاط  بمحافظة البحيرة. لمزارعياالحتياجات اإلرشادية 

 نتا  وتسويق الخرشوف بمحافظة البحيرة.االحتياجات اإلرشادية إل 

 .االحتياجات اإلرشادية لمزارعي الطماطم بمحافظة البحيرة 
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خرج لطالب الفرقة الرابعة برنامج العلوم االقتصاادية واالجتماعياة الت وعقام بالمشاركة واإلشراف على مشر -

 :و بعنوانم وه 2017/ 2016للعام الجامعي  (شعبة عامة)

 المستوى المعرفي للزراع والمرشدي  الزراعيي  في مجال المخصبات الحيوية بمحافظة البحيرة. 

 الخاص بالطلبة الصيفياإلشراف على الرحالت العلمية والتدريب 
 

بقسام االقتصااد لطالب الفرقة الثالثة  الصيفي والعملي الميدانيباإلشراف على الرحالت العلمية والتدريب قام  -

هااى و م 2015/ 2014 الجااامعيللعااام  جامعااة دمنهااور -كليااة الزراعااة  -والتنميااة الريفيااة  الزراعاايواإلرشاااد 

 :كالتالي

 .مشروع التنمية الريفية بمحافظة البحيرة 

 بمحافظة البحيرة. الزراعيية واالئتمان بن  التنم 

 بمحافظة البحيرة. الزراعيرشاد دارة اإلإ 

  بمحافظة البحيرة. اإلحصائيةالمنطقة 

بقسام االقتصااد لطالب الفرقة الثالثة  الصيفي والعملي الميدانيباإلشراف على الرحالت العلمية والتدريب قام  -

هااى و م 2016/ 2015 الجااامعيللعااام  جامعااة دمنهااور -الزراعااة كليااة  -والتنميااة الريفيااة  الزراعاايواإلرشاااد 

 :كالتالي

 .مشروع التنمية الريفية بمحافظة البحيرة 

  بمحافظة البحيرة. الزراعي التعاونإدارة 

   محافظة البحيرة. -مركز حوش عيسى  -األسماك بأبو الشيقاف  ذريعةمحطة تحئي 

بقسام االقتصااد الميداني والعملي الصيفي لطالب الفرقة الثالثة  باإلشراف على الرحالت العلمية والتدريبقام  -

هااى و م 2017/ 2016للعااام الجااامعي  جامعااة دمنهااور -كليااة الزراعااة  -واإلرشاااد الزراعااي والتنميااة الريفيااة 

 كالتالي:

   محافظة البحيرة. -مركز حوش عيسى  -األسماك بأبو الشيقاف  ذريعةمحطة تحئي 

 ية واالجتماعيةعضوية الجمعيات العلم
 

  حتى اآلن.م  2006عئو نقابة المه  الزراعية بالبحيرة في الفترة م  عام 

  االجتماعيمديرية التئام   -م  1977لسنة  328مشهرة برقم  -لشباب االجتماعية لرعاية العئو جمعية - 

 م حتى اآلن. 2006في الفترة م  عام  محافظة البحيرة

 م حتى اآلن. 2016في الفترة م  عام  لزراعيعئو الجمعية العلمية لإلرشاد ا 
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  جامعةة دمنهةور فةي الفتةرة  -كلية الزراعةة  -عئو مجل  قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية

 حتى اآلن.م  2016 /2 /15 م 

  م 2017/ 2016 للعام الجامعي الكلية يمستو ىعل العالقات العلمية والثقافية الخارجيةعئو لجنة. 

 يدمنهةور فةجامعةة  -كليةة الزراعةة  -و لجنة التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة بمركز ضةمان الجةودة عئ 

 م حتى اآلن. 2016الفترة م  عام 

  كليةة الزراعةة  -المعلومةات  وحدة تكنولوجيةاومنسق بي  قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية- 

 م حتى اآلن. 2016 /11/ 27جامعة دمنهور في الفترة م  

  م حتى اآلن. 2015في الفترة م  عام  -جامعة دمنهور - بكلية الزراعةعئو لجنة الكنترول التراكمي 

  في الفترة م  عام  -جامعة دمنهور - وحدة التعليم المفتوح -عئو لجنة كنترول الفرقة الثالثة بكلية الزراعة

 .م 2017عام حتى م  2015

  م  2015في الفترة م  عام  -جامعة دمنهور - كلية اآلداب -الثالثة شعبة االجتماع عئو لجنة كنترول الفرقة

 حتى اآلن.

  م. 2018/ 2017مستوي الكلية للعام الجامعي  ىعل خدمة المجتمع وتنمية البيئةعئو لجنة 

 فةي الفتةرة  -جامعة دمنهور  -كلية الزراعة  -قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية مجل   مقرر

 حتى اآلن.م  2017/ 7/ 9م  

 عمال االمتحاناتأ فيالمشاركة 
 

  الفرقةة الثالثةة  متحانةات لطةالبالوضع االمتحانات النظرية والعمليةة والشةفهية وتصةحي  ا فيقام بالمشاركة

فةي  -جامعةة دمنهةور - كلياة الزراعاة - شعبة االقتصاد واإلرشةاد الزراعةي والتنميةة الريفيةة والفرقة الرابعة

 م حتى اآلن. 2015الفترة م  عام 

  وضع االمتحانات النظرية والعملية والشفهية وتصحي  االمتحانات لطةالب الفرقةة الثالثةة  فيوقام بالمشاركة

م حتةى  2015فةي الفتةرة مة  عةام  -جامعةة دمنهةور -وحدة التعليم المفتاوح -والفرقة الرابعة بكلية الزراعة 

 اآلن.

  ع االمتحانات النظرية والعملية والشفهية وتصحي  االمتحانات لطةالب الفرقةة الثالثةة وض فيوقام بالمشاركة

 م حتى اآلن. 2015في الفترة م  عام  -جامعة دمنهور - كلية التربية - الزراعيشعبة التعليم 

  ة مة  في الفتر -جامعة دمنهور - كلية الزراعةالخاص بطالب التراكمي  الكنترولالعمل بوقام بالمشاركة في

 م حتى اآلن. 2015عام 
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  عمةال الكنتةروالت والرصةد ألةى ضةافة إشةراف عليهةا باإلالعمةل باللجةان االمتحانيةة واإلوقام بالمشاركة فةي

م حتةى  2015فةي الفتةرة مة  عةام  -جامعةة دمنهةور - وحدة التعليم المفتوح -الخاصة بطالب كلية الزراعة 

 .م 2017عام 

  عمةال الكنتةروالت والرصةد ألةى إضةافة شةراف عليهةا باإلن االمتحانيةة واإلالعمةل باللجةا فةيوقام بالمشاركة

م  2015فةي الفتةرة مة  عةام  -جامعةة دمنهةور - اآلدابكلياة  - الفرقة الثالثة شعبة االجتمةاع الخاصة بطالب

 حتى اآلن.

 أسماء األساتذة الذين يمكن الرجوع إليهم
 

  جامعةة  - كلية الزراعةة -المتفرغ  الزراعيأستاذ اإلرشاد  - األستاذ الدكتور/ زكريا محمد سالم الزرقاالسيد

 01117606327       01005024839 ت: دمنهور.

 جامعةةة  -كليةةة الزراعةةة  - الزراعةةيأسةةتاذ اإلرشةةاد  - األسااتاذ الاادكتور/ أماال عبااد الرسااول أحمااد فايااد الساايد

          01012651055 ت: دمنهور.

 األبحاث العلمية المنشورة
 

"االحتياجااات التدريبيااة الزراعيااة المتعلقااة باابعإل األنشااطة اإلرشااادية  مةةود محمةةد عبةةد الحلةةيم:علةةى مح -1

رسةالة ماجسةتيرق قسةم  المرتبطة بحماية البيئة بين المرشدين الزراعيين ببعإل مراكاز محافظاة البحيارة" 

 م.  2010ريةق االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفيةق كلية الزراعة بدمنهورق جامعة االسكند

ق "دور المراكز اإلرشادية الزراعية في العمل اإلرشاادي بمحافظاة البحيارة" على محمود محمد عبد الحليم: -2

 م.  2015رسالة دكتوراهق قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفيةق كلية الزراعةق جامعة دمنهورق 

الوضع الرا   لمدارس المزارعي  الحقلية بمحافظة " :وعلى محمود محمد عبد الحليم قمها السيد  قحرحش -3

(ق 4(ق العةدد ة61المجلةد ة مجلةة االسةكندرية للعلةوم الزراعيةةق ق"(2016/ 2015البحيرة ةالموسم الزراعي 

 م. 2016ق أغسط  499-511

"بعل العوامل المؤثرة على اتجا ات الزراع نحو  :وعلى محمود محمد عبد الحليم قمها السيدق حرحش -4

ق 157-141(ق 2العدد ةمجلة المنوفية للعلوم االقتصادية واالجتماعيةق  دارس الحقلية بمحافظة البحيرة"قالم

 م. 2017إبريل 

"المسااتوا المعرفااى للاازراع والمرشاادين : عبةةد الحلةةيممحمةةد أمةةل عبةةد الرسةةول أحمةةد فايةةدق وعلةةى محمةةود  -5

مجلةةة الجمعيةةة العلميةةة  ة البحياارة" الاازراعيين فااى مجااال المخصاابات الحيويااة فااى منطقااة البسااتان بمحافظاا

 .م 2017ق المجلد الثانىق (21ة لالرشاد الزراعى ق العدد
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 المؤتمرات العلميةالمشاركة في 
 

ق ق جامعةةة االسةةكندريةق كليةةة الزراعةةة"المااؤتمر الاادولي للتكنولوجيااا الحيويااة والبيئااة"شةةارك فةةي فعاليةةات  -1

 ق االسكندريةق مصر. م 2016نوفمبر  3-1 فترة م في ال باالشتراك مع جامعة ليدز البريطانيةق

"أفاا  وتحاديات التنمياة لكلية الزراعةق جامعة االسكندرية بعنةوان  األول المؤتمر الدولي شارك في فعاليات -2

ق م2017فبراير  23-22ق جامعة االسكندريةق كلية الزراعةق في الفترة م  الزراعية في أفريقيا والعالم العربي"

  يةق مصر.االسكندر

والعااملين  الزراعي اإلرشاد فيرؤية شباب الباحثين " تحت عنوان عشر المؤتمر الثالث شارك في فعاليات -3

وزارة الزراعةةة واستصةةالر األراضةةيق مركةةز البحةةوث  تحةةت رعايةةة ق"اإلرشاااديبااح حااول مسااتقبل العماال 

   الفتةةرة مةة  فةةيلميةةة لإلرشةةاد الزراعةةيق الجمعيةة الع مركةةز معلومةةات تغيةةر المنةةاة والطاقةةة المتجةةددةق الزراعيةةق

  ق مصر.الجيزةمق  2017 يوليو 10-11

 ورش العملو الندوات العلمية المشاركة في 
 

 قللبحةوث القةوميالمركةز  تطبيقاتهاا فاي الزراعاة"بعاإل تكنولاوجي و "الناانوحئور ورشة عمةل بعنةوان  -1

 .م 2016يوليو  24ق الجيزةق مصرق الشعبة الزراعية والبيولوجية

المركةز  مصار والصاين" فاي للهندسة الزراعية ورشة العمل الدولية"بعنوان  الدولية ورشة العملحئور  -2

 .م 2016 أغسط  7الصي ق  القا رةق مصرق الشعبة الزراعية والبيولوجيةق قللبحوث القومي

حافظةة االسةكندرية فةي الفتةرة والمنعقدة بم "إعداد قادة المحليات"الدورة األولى م  البرنامج القومي  اجتياز -3

مؤسسة القادة والهيئة العامة لالستعالمات ةمركز النيل لإلعالم  ق(م 2016 /8/ 15ة حتى( م 2016/ 8/ 13ة م 

 .ق مصرباالسكندرية

 قللبحةةوث القةةوميالمركةةز  "والبيئااة فااي الزراعااة نظاام المعلومااات الجغرافيااة"حئةةور ورشةةة عمةةل بعنةةوان  -4

 .م 2016أغسط   15ق الجيزةق مصرق يولوجيةالشعبة الزراعية والب

ق مكتةب للبحةوث القةوميالمركةز  "حماية باراءات االختاراع المحلياة والدولياة"حئور ورشة عمل بعنوان  -5

 .م 2016أغسط   24ق الجيزةق مصرق الشعبة الزراعية والبيولوجية برا ات االختراعق

تحةت رعايةة االتحةاد العربةي للتنميةة المسةتدامة  "مبادرة خلى سطح بيتا  جناة"حئور ورشة عمل بعنوان  -6

 .م 2016سبتمبر  20 مصرق دمنهورق والبيئةق مديرية الزراعة بالبحيرةق جهاز شئون البيئة فرع البحيرةق

مدينةةة األبحةةاث العلميةةة  "ملوثااات الغااذاء: المخاااقر  قاار  الكشاا  والوقايااة"حئةةور ورشةةة عمةةل بعنةةوان  -7

هد بحةوث زراعةة األراضةي القاحلةةق قسةم تكنولوجيةا األغذيةةق االسةكندريةق مصةرق  والتطبيقات التكنولوجيةق مع

 .م 2016سبتمبر  26
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 القةةوميالمركةةز  "اسااتخدام أساااليب التربيااة الحديثااة فااي الزراعااة"بعنةةوان  الدوليااة ورشةةة العمةةلحئةةور  -8

المنةاطق الجافةة واألراضةي القةا رةق مصةرق المركةز العربةي  لدراسةات  الشعبة الزراعية والبيولوجيةق قللبحوث

 .م 2016أكتوبر  10 القاحلةق مركز معلومات التكنولوجيا الحيويةق

 قللبحةوث القةوميالمركةز  "سالمة الغذاء ومستقبل الثروة الحيوانية في مصر"حئور ورشة عمل بعنوان  -9

  .م 2017فبراير  15 قالقا رةق مصر الجمعية المصرية لسالمة الغذا ق

 .م2017مارس 7-6جامعة دمنهورق دمنهورق مصرق "بن  المعرفة المصري"عمل بعنوانحئور ورشة  -10

جامعة دمنهورق  " Job Hunting Technique ائاقتناص الوظ تقنيات"حئور ورشة عمل بعنوان  -11

 . م 2017مارس  15-14دمنهورق مصرق الحاضنة التكنولوجية للمبتكري ق 

جامعة دمنهةورق  ديل المواقع االلكترونية ألعضاء هيئة التدريس""إنشاء وتعحئور ورشة عمل بعنوان  -12

  .م 2017مارس  20كلية الزراعةق وحدة تكنولوجيا المعلوماتق دمنهورق مصرق 


