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المؤهالت العلمية
 درجةةة البكااالوريو

فةةي العلةةوم الزراعيةةة ةشةةعبة إنتةةا زراعةةي) مةة كليةةة الزراعةةة بةةدمنهور  -جامعةةة

االسكندرية دور يونيو عام  2004م بتقدير عام جيد جداً.
 درجةةة الماجسااتير فةةي العلةةوم الزراعيةةة فةةي ةاإلرشةةاد الزراعةةي) مةة كليةةة الزراعةةة بةةدمنهور  -جامعةةة
االسةكندرية عةام  2010م وعنوانهااا" :االحتياجةات التدريبيةةة الزراعيةة المتعلقةة بةةبعل األنشةطة اإلرشةةادية
المرتبطة بحماية البيئة بي المرشدي الزراعيي ببعل مراكز محافظة البحيرة".
ENVIRONMENT

SOME

TO

RELATED

NEEDS

TRAINING

AGRICULTURAL

EXTENSION ACTIVITIES AMONG EXTENSION WORKERS IN SOME DISTRICTS IN
BEHEIRA GOVERNORATE.

 درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية في ةاإلرشاد الزراعي) م كلية الزراعةة  -جامعةة دمنهةور عةام
 2015م وعنوانها" :دور المراكز اإلرشادية الزراعية في العمل اإلرشادي بمحافظة البحيرة".
AGRICULTURAL EXTENSION CENTERS ROLE IN THE AGRICULTURAL EXTENSION
WORK IN EL-BEHIRA GOVERNORATE.

المؤهالت الوظيفية
 عي في وظيفة معياد بقسةم االقتصةاد واإلرشةاد الزراعةي والتنميةة الريفيةة ةتخصة

إرشةاد زراعةي) بكليةة

الزراعة بدمنهور  -جامعة االسكندرية اعتبارا ً م  2006 /1 /21م وحتى  2010 /3 / 6م.
 عي في وظيفة مدر

مساعد بقسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية ةتخص

إرشاد زراعي)

بكلية الزراعة بدمنهور  -جامعة االسكندرية اعتبارا ً م  2010 /3 /7م وحتى 2015 /10 /27م.
 عي في وظيفة مدر

بقسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنميةة الريفيةة ةتخصة

إرشةاد زراعةي) بكليةة

الزراعة  -جامعة دمنهور اعتبارا ً م  2015 /10 /28م وحتى اآلن.

البرامج التدريبية والشهادات المعتمدة
 -1دورة مهااارات التفكياار :فةةي الفتةةرة مةة  27 - 25أغسةةط
التدري

والقيادات ) - (FLDCجامعة االسكندرية  -مصر.

 -2دورة أساليب البحث العلمي :في الفترة م  27 - 25أغسط
التدري

 2007م  -مركةةز تنميةةة قةةدرات أعئةةا
 2007م  -مركةز تنميةة قةدرات أعئةا

يئةة

والقيادات ) - (FLDCجامعة االسكندرية  -مصر.

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

يئةةة

والقيادات ) - (FLDCجامعة االسكندرية  -مصر.
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 -4دورة الساعات المعتمدة :في الفترة م  6 - 4سبتمبر  2007م  -مركز تنمية قةدرات أعئةا

يئةة التةدري

والقيادات ) - (FLDCجامعة االسكندرية  -مصر.
 -5دورة الجوانب المالية والقانونية بالجامعات :في الفتةرة مة  10 - 8سةبتمبر  2007م  -مركةز تنميةة قةدرات
أعئا

يئة التدري

والقيادات ) - (FLDCجامعة االسكندرية  -مصر.

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

يئةة التةدري

والقيادات ) - (FLDCجامعة االسكندرية  -مصر.
 -7دورة مهااارات العاارف الفعااال :فةةي الفتةةرة م ة  4 - 3نةةوفمبر  2014م  -مركةةز تنميةةة قةةدرات أعئةةا
التدري

يئةةة

والقيادات ) - (FLDCجامعة دمنهور  -مصر.

 -8دورة معااايير الجااودة فااي العمليااة التعليميااة :فةةي الفتةةرة م ة  6 - 5نةةوفمبر  2014م  -مركةةز تنميةةة قةةدرات
أعئا

يئة التدري

والقيادات ) - (FLDCجامعة دمنهور  -مصر.

 -9دورة أخالقيات البحث العلمي :في الفترة م  13 - 12نةوفمبر  2014م  -مركةز تنميةة قةدرات أعئةا
التدري

يئةة

والقيادات ) - (FLDCجامعة دمنهور  -مصر.

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

والقيادات ) - (FLDCجامعة االسكندرية  -مصر.

 -11دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب :في الفترة م  21 - 20يونيو 2015م  -مركز تنمية قدرات أعئةا
يئة التدري

والقيادات ) - (FLDCجامعة االسكندرية  -مصر.

الخبرات في مجال الكمبيوتر (الحاسوب)
 حصاال علااى الاادورات الخاصااة بشااهادة الرخصااة الدوليااة لقيااادة الحاسااب اآللااي ةInternational )ICDL Computer Driving Licenceفي عام  2010 /12 /12م والدورات ي:
 دورة المفا يم األساسية لتكنولوجيا المعلومات.
 دورة معالجة النصوص .Word
 دورة معالجة العروض التقديمية .Power Point
 دورة معالجة جداول البيانات .Excel
 دورة قواعد البيانات .Access
 دورة المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت.
 دورة مقدمة ع حماية وصيانة الحاسوب.
 دورة استخدام الحاسوب والتعامل مع الملفات.
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الخبرات في مجال اللغات
 إجادة اللغة العربية ةتحدث وكتابة).
 إجادة اللغة اإلنجليزية ةتحدث وكتابة).
 برنامج التويفل  :TOEFL PROGRAMفي  2015 /7 /13م بتقدير عام جيد جدا ً ة 677 /553درجة)
 -مركز خدمة المجتمع  -جامعة االسكندرية  -مصر.

االهتمامات العلمية
 تحليل البيانات إحصائيا ً باستخدام برامج الحاسب اآللي المختلفة مثل برنةامج  Excelوبرنةامج  Spssوذلة
م خالل بيئة النوافذ .Windows
 التعامل مع شبكة المعلومات العالمية االنترنت .Internet
 التعامل بكفأة مع مجموعة برامج الحاسب اآللي .Microsoft Office

الخبرات التدريسية
التدريس بداية من العام الجامعي  2016 /2015م وحتى اآلن للمقررات الدراسية التالية:
مرحلة البكالوريو :
الرقم الكودي
02337
02337
02339
02340
02441
02442
02443
02444
02445
02446
02447
02448

المقررات
مبادئ اإلرشاد الزراعي
مبادئ اإلرشاد الزراعي
البرامج والمشروعات اإلرشادية الزراعية
المعينات السمعية والبصرية
موضةةةةوعات مختةةةةارة فةةةةي مجةةةةال التعلةةةةيم
واإلرشاد الزراعي
أساسيات تعليم الكبار
المعارض اإلرشادية الزراعية
اإلرشاد الزراعي االقتصادي
القيادة في العمل اإلرشادي
اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية
المنا ج اإلرشادية الزراعية
أساسيات إدارة العمل اإلرشادي
تخطيط البرنامج اإلرشادي

عدد الساعات
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الفرقة الدراسية
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة

الكلية
الزراعة
التربية
الزراعة
الزراعة

الجامعة
دمنهور
دمنهور
دمنهور
دمنهور

الرابعة

الزراعة

دمنهور

الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة

الزراعة
الزراعة
الزراعة
الزراعة
الزراعة
الزراعة
الزراعة
الزراعة

دمنهور
دمنهور
دمنهور
دمنهور
دمنهور
دمنهور
دمنهور
دمنهور
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مرحلة الدراسات العليا:
الرقم الكودي
27 02 890
27 02 898
27 02 899
27 02 901
27 02 887
27 02 897
27 02 903
27 02 900
27 02 907
27 02 881
27 02 882
27 02 883
27 02 884
27 02 885
27 02 886
27 02 888
27 02 889
27 02 891
27 02 892
27 02 893
27 02 894
27 02 895
27 02 896
27 02 902
27 02 904
27 02 905
27 02 906
27 02 908

الساعات األسبوعية
محاضرات تطبيقات

المقررات

أوالا :مقررات إجبارية لدرجة الماجستير
النظريات االجتماعية واإلرشاد الزراعي.
النظم اإلرشادية المقارنة.
الطرق اإلرشادية المقارنة.
طرق البحث في اإلرشاد الزراعي.
ثانيا :مقررات إجبارية لدرجة الدكتوراه
اإلرشاد الزراعي والتغيير االجتماعي الموجه.
تحليل المشاكل اإلرشادية القائمة.
تقييم األنشطة والبرامج اإلرشادية.
اإلرشاد الزراعي االقتصادي.
طرق التعليم الزراعي.
ثالثا :مقررات اختيارية لدرجتي الماجستير والدكتوراه
المعينات السمعية والبصرية.
مبادئ تعليم الكبار.
الوسائل التعبيرية التحررية والشفوية.
البرامج الريفية الزراعية.
تنظيم المعارض الزراعية.
صحافة زراعية.
اإلرشاد الزراعي والعلوم الزراعية األخرى.
مبادئ التصوير.
إدارة وتنظيم ومراقبة المرفق اإلرشادي الزراعي.
القيادات والوسائل اإلرشادية.
التدريب اإلرشادي الميداني.
دراسات خاصة في اإلرشاد الزراعي.
بحوث إرشادية زراعية.
حوار في اإلرشاد الزراعي.
تخطيط البرامج اإلرشادية.
نظريات االتصال وتطبيقاتها في اإلرشاد الزراعي.
االتصال الجما يري والرأي العام.
مبادئ التعليم الزراعي.
تطوير البرامج التعليمية الزراعية.

ساعات معتمدة

3
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

األنشطة العلمية والتطبيقية في الكلية
 قام بالمشاركة واإلشراف على مشاريع التخرج لطالب الفرقة الرابعة برنامج العلوم االقتصاادية واالجتماعياة(شعبة إرشاد زراعي) للعام الجامعي  2016 /2015م وهى كالتالي:
 االحتياجات اإلرشادية لزراع محصول بنجر السكر ببعل مراكز محافظة البحيرة.
 االحتياجات اإلرشادية لمزارعي البطاط

بمحافظة البحيرة.

 االحتياجات اإلرشادية إلنتا وتسويق الخرشوف بمحافظة البحيرة.
 االحتياجات اإلرشادية لمزارعي الطماطم بمحافظة البحيرة.
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 قام بالمشاركة واإلشراف على مشروع التخرج لطالب الفرقة الرابعة برنامج العلوم االقتصاادية واالجتماعياة(شعبة عامة) للعام الجامعي  2017 /2016م وهو بعنوان:
 المستوى المعرفي للزراع والمرشدي الزراعيي في مجال المخصبات الحيوية بمحافظة البحيرة.

اإلشراف على الرحالت العلمية والتدريب الصيفي الخاص بالطلبة
 قام باإلشراف على الرحالت العلمية والتدريب الميداني والعملي الصيفي لطالب الفرقة الثالثة بقسام االقتصاادواإلرشاااد الزراعااي والتنميااة الريفيااة  -كليااة الزراعااة  -جامعااة دمنهااور للعااام الجااامعي  2015 /2014م وهااى
كالتالي:
 مشروع التنمية الريفية بمحافظة البحيرة.
 بن التنمية واالئتمان الزراعي بمحافظة البحيرة.
 إدارة اإلرشاد الزراعي بمحافظة البحيرة.
 المنطقة اإلحصائية بمحافظة البحيرة.
 قام باإلشراف على الرحالت العلمية والتدريب الميداني والعملي الصيفي لطالب الفرقة الثالثة بقسام االقتصاادواإلرشاااد الزراعااي والتنميااة الريفيااة  -كليااة الزراعااة  -جامعااة دمنهااور للعااام الجااامعي  2016 /2015م وهااى
كالتالي:
 مشروع التنمية الريفية بمحافظة البحيرة.
 إدارة التعاون الزراعي بمحافظة البحيرة.
 محطة تحئي ذريعة األسماك بأبو الشيقاف  -مركز حوش عيسى  -محافظة البحيرة.
 قام باإلشراف على الرحالت العلمية والتدريب الميداني والعملي الصيفي لطالب الفرقة الثالثة بقسام االقتصاادواإلرشاااد الزراعااي والتنميااة الريفيااة  -كليااة الزراعااة  -جامعااة دمنهااور للعااام الجااامعي  2017 /2016م وهااى
كالتالي:
 محطة تحئي ذريعة األسماك بأبو الشيقاف  -مركز حوش عيسى  -محافظة البحيرة.

عضوية الجمعيات العلمية واالجتماعية
 عئو نقابة المه الزراعية بالبحيرة في الفترة م عام  2006م حتى اآلن.
 عئو جمعية الرعاية االجتماعية للشباب  -مشهرة برقم  328لسنة  1977م  -مديرية التئام االجتماعي -
محافظة البحيرة في الفترة م عام  2006م حتى اآلن.
 عئو الجمعية العلمية لإلرشاد الزراعي في الفترة م عام  2016م حتى اآلن.
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قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية  -كلية الزراعةة  -جامعةة دمنهةور فةي الفتةرة

م  2016 /2 /15م حتى اآلن.
 عئو لجنة العالقات العلمية والثقافية الخارجية على مستوي الكلية للعام الجامعي  2017 /2016م.
 عئ و لجنة التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة بمركز ضةمان الجةودة  -كليةة الزراعةة  -جامعةة دمنهةور فةي
الفترة م عام  2016م حتى اآلن.
 منسق بي قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية ووحدة تكنولوجيةا المعلومةات  -كليةة الزراعةة -
جامعة دمنهور في الفترة م  2016 /11 /27م حتى اآلن.
 عئو لجنة الكنترول التراكمي بكلية الزراعة  -جامعة دمنهور -في الفترة م عام  2015م حتى اآلن.
 عئو لجنة كنترول الفرقة الثالثة بكلية الزراعة  -وحدة التعليم المفتوح  -جامعة دمنهور -في الفترة م عام
 2015م حتى عام  2017م.
 عئو لجنة كنترول الفرقة الثالثة شعبة االجتماع  -كلية اآلداب  -جامعة دمنهور -في الفترة م عام  2015م
حتى اآلن.
 عئو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوي الكلية للعام الجامعي  2018 /2017م.
 مقرر مجل

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

م  2017 /7 /9م حتى اآلن.

المشاركة في أعمال االمتحانات
 قام بالمشاركة في وضع االمتحانات النظرية والعمليةة والشةفهية وتصةحي االمتحانةات لطةالب الفرقةة الثالثةة
والفرقة الرابعة شعبة االقتصاد واإلرشةاد الزراعةي والتنميةة الريفيةة  -كلياة الزراعاة  -جامعةة دمنهةور -فةي
الفترة م عام  2015م حتى اآلن.
 وقام بالمشاركة في وضع االمتحانات النظرية والعملية والشفهية وتصحي االمتحانات لطةالب الفرقةة الثالثةة
والفرقة الرابعة بكلية الزراعة  -وحدة التعليم المفتاوح -جامعةة دمنهةور -فةي الفتةرة مة عةام  2015م حتةى
اآلن.
 وقام بالمشاركة في وض ع االمتحانات النظرية والعملية والشفهية وتصحي االمتحانات لطةالب الفرقةة الثالثةة
شعبة التعليم الزراعي  -كلية التربية  -جامعة دمنهور -في الفترة م عام  2015م حتى اآلن.
 وقام بالمشاركة في العمل بالكنترول التراكمي الخاص بطالب كلية الزراعة  -جامعة دمنهور -في الفترة مة
عام  2015م حتى اآلن.
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 وقام بالمشاركة فةي العمةل باللجةان االمتحانيةة واإلشةراف عليهةا باإلضةافة إلةى أعمةال الكنتةروالت والرصةد
الخاصة بطالب كلية الزراعة  -وحدة التعليم المفتوح  -جامعةة دمنهةور -فةي الفتةرة مة عةام  2015م حتةى
عام  2017م.
 وقام بالمشاركة فةي العمةل باللجةان االمتحانيةة واإلشةراف عليهةا باإلضةافة إلةى أعمةال الكنتةروالت والرصةد
الخاصة بطالب الفرقة الثالثة شعبة االجتمةاع  -كلياة اآلداب  -جامعةة دمنهةور -فةي الفتةرة مة عةام  2015م
حتى اآلن.

أسماء األساتذة الذين يمكن الرجوع إليهم
 السيد األستاذ الدكتور /زكريا محمد سالم الزرقا  -أستاذ اإلرشاد الزراعي المتفرغ  -كلية الزراعةة  -جامعةة
دمنهور .ت01005024839 :

01117606327

 الساايد األسااتاذ الاادكتور /أماال عبااد الرسااول أحمااد فايااد  -أسةةتاذ اإلرشةةاد الزراعةةي  -كليةةة الزراعةةة  -جامعةةة
دمنهور .ت01012651055 :

األبحاث العلمية المنشورة
 -1علةةى محمةةود محمةةد عبةةد الحلةةيم" :االحتياجااات التدريبيااة الزراعيااة المتعلقااة باابعإل األنشااطة اإلرشااادية
المرتبطة بحماية البيئة بين المرشدين الزراعيين ببعإل مراكاز محافظاة البحيارة" رسةالة ماجسةتيرق قسةم
االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفيةق كلية الزراعة بدمنهورق جامعة االسكندريةق  2010م.
 -2على محمود محمد عبد الحليم" :دور المراكز اإلرشادية الزراعية في العمل اإلرشاادي بمحافظاة البحيارة"ق
رسالة دكتوراهق قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفيةق كلية الزراعةق جامعة دمنهورق  2015م.
 -3حرحشق مها السيد ق وعلى محمود محمد عبد الحليم" :الوضع الرا

لمدارس المزارعي الحقلية بمحافظة

البحيرة ةالموسم الزراعي ")2016 /2015ق مجلةة االسةكندرية للعلةوم الزراعيةةق المجلةد ة)61ق العةدد ة)4ق
511-499ق أغسط

 2016م.

 -4حرحشق مها السيدق وعلى محمود محمد عبد الحليم" :بعل العوامل المؤثرة على اتجا ات الزراع نحو
المدارس الحقلية بمحافظة البحيرة"ق مجلة المنوفية للعلوم االقتصادية واالجتماعيةق العدد ة)2ق 157-141ق
إبريل  2017م.
 -5أمةةل عبةةد الرسةةول أحمةةد فايةةدق وعلةةى محمةةود محمةةد عبةةد الحلةةيم" :المسااتوا المعرفااى للاازراع والمرشاادين
الاازراعيين فااى مجااال المخصاابات الحيويااة فااى منطقااة البسااتان بمحافظاة البحياارة" مجلةةة الجمعيةةة العلميةةة
لالرشاد الزراعى ق العدد ة)21ق المجلد الثانىق  2017م.
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المشاركة في المؤتمرات العلمية
 -1شةةارك فةةي فعاليةةات "المااؤتمر الاادولي للتكنولوجيااا الحيويااة والبيئااة"ق جامعةةة االسةةكندريةق كليةةة الزراعةةةق
باالشتراك مع جامعة ليدز البريطانيةق في الفترة م  3-1نوفمبر  2016مق االسكندريةق مصر.
 -2شارك في فعاليات المؤتمر الدولي األول لكلية الزراعةق جامعة االسكندرية بعنةوان "أفاا وتحاديات التنمياة
الزراعية في أفريقيا والعالم العربي"ق جامعة االسكندريةق كلية الزراعةق في الفترة م  23-22فبراير 2017مق
االسكندريةق مصر.
 -3شارك في فعاليات المؤتمر الثالث عشر تحت عنوان "رؤية شباب الباحثين في اإلرشاد الزراعي والعااملين
بااح حااول مسااتقبل العماال اإلرشااادي"ق تحةةت رعايةةة وزارة الزراعةةة واستصةةالر األراضةةيق مركةةز البحةةوث
الزراعيةةق مركةةز معلومةةات تغيةةر المنةةاة والطاقةةة المتجةةددةق الجمعيةة العلميةةة لإلرشةةاد الزراعةةيق فةةي الفتةةرة مة
 11-10يوليو  2017مق الجيزةق مصر.

المشاركة في الندوات العلمية و ورش العمل
 -1حئور ورشة عمةل بعنةوان "الناانو تكنولاوجي وبعاإل تطبيقاتهاا فاي الزراعاة" المركةز القةومي للبحةوثق
الشعبة الزراعية والبيولوجيةق الجيزةق مصرق  24يوليو  2016م.
 -2حئور ورشة العمل الدولية بعنوان "ورشة العمل الدولية للهندسة الزراعية فاي مصار والصاين" المركةز
القومي للبحوثق الشعبة الزراعية والبيولوجيةق القا رةق مصرق الصي ق  7أغسط

 2016م.

 -3اجتياز الدورة األولى م البرنامج القومي "إعداد قادة المحليات" والمنعقدة بمحافظةة االسةكندرية فةي الفتةرة
م ة 2016 /8 /13م) حتى ة 2016 /8 /15م)ق مؤسسة القادة والهيئة العامة لالستعالمات ةمركز النيل لإلعالم
باالسكندريةق مصر.
 -4حئةةور ورشةةة عمةةل بعنةةوان "نظاام المعلومااات الجغرافيااة فااي الزراعااة والبيئااة" المركةةز القةةومي للبحةةوثق
الشعبة الزراعية والبيولوجيةق الجيزةق مصرق  15أغسط

 2016م.

 -5حئور ورشة عمل بعنوان "حماية باراءات االختاراع المحلياة والدولياة" المركةز القةومي للبحةوثق مكتةب
برا ات االختراعق الشعبة الزراعية والبيولوجيةق الجيزةق مصرق  24أغسط

 2016م.

 -6حئور ورشة عمل بعنوان "مبادرة خلى سطح بيتا جناة" تحةت رعايةة االتحةاد العربةي للتنميةة المسةتدامة
والبيئةق مديرية الزراعة بالبحيرةق جهاز شئون البيئة فرع البحيرةق دمنهورق مصرق  20سبتمبر  2016م.
 -7حئةةور ورشةةة عمةةل بعنةةوان "ملوثااات الغااذاء :المخاااقر قاار الكشا

والوقايااة" مدينةةة األبحةةاث العلميةةة

والتطبيقات التكنولوجيةق مع هد بحةوث زراعةة األراضةي القاحلةةق قسةم تكنولوجيةا األغذيةةق االسةكندريةق مصةرق
 26سبتمبر  2016م.
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 -8حئةةور ورشةةة العمةةل الدوليااة بعنةةوان "اسااتخدام أساااليب التربيااة الحديثااة فااي الزراعااة" المركةةز القةةومي
للبحوثق الشعبة الزراعية والبيولوجيةق القةا رةق مصةرق المركةز العربةي لدراسةات المنةاطق الجافةة واألراضةي
القاحلةق مركز معلومات التكنولوجيا الحيويةق  10أكتوبر  2016م.
 -9حئور ورشة عمل بعنوان "سالمة الغذاء ومستقبل الثروة الحيوانية في مصر" المركةز القةومي للبحةوثق
الجمعية المصرية لسالمة الغذا ق القا رةق مصرق  15فبراير  2017م.
 -10حئور ورشة عمل بعنوان"بن المعرفة المصري" جامعة دمنهورق دمنهورق مصرق 7-6مارس2017م.
 -11حئور ورشة عمل بعنوان "تقنيات اقتناص الوظائ

 "Job Hunting Techniqueجامعة دمنهورق

الحاضنة التكنولوجية للمبتكري ق دمنهورق مصرق  15-14مارس  2017م.
 -12حئور ورشة عمل بعنوان "إنشاء وتعديل المواقع االلكترونية ألعضاء هيئة التدريس" جامعة دمنهةورق
كلية الزراعةق وحدة تكنولوجيا المعلوماتق دمنهورق مصرق  20مارس  2017م.
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