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المؤهالت العلمية
 -1ب كالوريوس العلوم الزراع ية "ان تاج زراعى" كل ية الزرا عة بدمنهور جام عة اإلسكككككككك ندر ية ،دور
يونيو،عام  1991بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف.
 -2ماجستير في العلوم الزراعية تخصص "اقتصاد زراعي" كلية الزراعة جامعة االسكندرية  ،بتاريخ
 ،1997 /6/24بعنوان (اقتصاديات مشروعات الصناعات الزراعية الصغيرة في محافظة البحيرة
بجمهورية مصر العربية).
 -3دكتوراه الفلسكككككفة في العلوم الزراعية تخصكككككص" اقتصكككككاد زراعي" كلية الزراعة بدمنهور جامعة
االسككككككككندرية ،بتاريخ  ،2003 /11/22بعنوان (أثر بعض المتغيرات االقتصاااااااادية العالمية على
التجارة الخارجية الزراعية في مصر).
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التدرج الوظيفي
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

رئيس مجلس قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي والتنمية الريفية بكلية الزراعة ،جامعة دمنهور،
بداية من  2017/7/8وحتى االن.
قائم بتسيير أعمال قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي والتنمية الريفية بكلية الزراعة ،جامعة
دمنهور ،خالل الفترة من  2017/2/20إلى 2017/7/7
استاذ االقتصاد الزراعي ،قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي والتنمية الريفية بكلية الزراعة،
جامعة دمنهور اعتبار من  2014/10/29وحتى االَن
استاذ االقتصاد الزراعي ،قسم األعمال الزراعية وعلوم المستهلك ،كلية العلوم الزراعية
واألغذية ،جامعة الملك فيصل اعتبارا من  2014/10/29وحتى 2016/7/7
استاذ مشارك ،قسم األعمال الزراعية وعلوم المستهلك  ،كلية العلوم الزراعية واالغذية ،جامعة
الملك فيصل اعتبارا من  2011/9/20م ( 1432/10/22هـ) وحتى 2014/10/28
استاذ مساعد ،قسم االقتصاد الزراعي بكلية الزراعة  ،جامعة دمنهور اعتبار 2009/3/31
وحتى 2014/10/28
مدرس ،قسم االقتصاد الزراعي ،كلية الزراعة بدمنهور جامعة االسكندرية اعتبار
من 2003/12/30وحتي . 2009/3/30
مدرس مساعد بقسم االقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بدمنهور جامعة اإلسكندرية اعتباراً من
 1997/8/18وحتى. 2003/12/29
معيده ،قسم االقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بدمنهور جامعة االسكندرية اعتباراً من
 1992/2/5وحتى .1997/8/17

الخبرة التدريسية

تدريس المقررات التالية لطلبة مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا:
المرحلة التدريسية
المقرر
مسلسل

أوال :مقررات تم تدريسها فى قسم االقتصاد واالرشاد الزراعى والتنمية الريفية جامعة دمنهور
 )1مبادئ االقتصاد العام
 )2االقتصاد الزراعي
 )3إدارة األعمال المزرعية
 )4اقتصاديات التمويل واالئتمان الزراعي
 )5إدارة المشروعات الزراعية
 )6اقتصاديات األسعار الزراعية
 )7تقييم المشروعات الزراعية
 )8مبادئ التسويق الزراعى
 )9اقتصاديات االنتاج الزراعي
 )10اقتصاديات التنمية الزراعية
 )11الضرائب والتشريعات الزراعية
 )12الكفاءة االقتصادية للموارد واألجهزة الزراعية
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دراسات عليا
دراسات عليا
دراسات عليا
دراسات عليا
دراسات عليا
دراسات عليا

التحليل االحصائي
التقدم التكنولوجي وصناعة الزراعة
طرق البحث في االقتصاد الزراعي
اقتصاديات االنتاج الزراعي
التجارة الخارجية
السياسات والبرامج الزراعية

ثانيا :مقررات تم تدريسها بقسم اأاعمال الزراعية وعلوم المستهلك ،جامعة الملك فيصل
(السعودية)
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18

البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
دراسات عليا
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
دراسات عليا
دراسات عليا
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس

السياسة والتنمية الزراعية
التجارة العالمية للسلع الزراعية
اقتصاديات البيئة والموارد الطبيعية
مقدمة فى االحصاء
النقود والبنوك
مقدمة في االقتصاد
االقتصاد الجزئي
قضايا اقتصادية معاصرة
اقتصاديات االنتاج الزراعي
االقتصاد الكلى
االقتصاد الزراعي
االقتصاد الرياضي
االقتصاد الجزئي التطبيقي
التجارة الدولية
طرق بحث
اقتصاديات االدارة المزرعية
دراسات خاصة
حلقات نقاش
اإلشراف على الرسائل العلمية:

أوال :رسائل تم انجازها :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

رسالة ماجستير بعنوان(الكفاءة التسويقية لبعض محاصيل الفاكهة باألراضى الجديدة بمحافظة البحيرة)
عام .2007
رسكككالة دكتوراه بعنوان (المزايا النسااابية و التنافساااية ألهم السااالع الزراعية المصااارية التصاااديرية) عام
2008
رسككككالة ماجسككككتير بعنوان(دراسااااة اقتصااااادية ألهم العوامل ذات الت ثير على انتاج دجاج اللحم بمحافظة
البحيرة) 2010 ،
رسالة ماجستير بعنوان( االثار االقتصادية لميكنة بعض العمليات المزرعية بمحافظة البحيرة)2011 ،
رسالة ماجستير بعنوان( اقتصاديات انتاج االسماك بمحافظة البحيرة)2012،
رسالة ماجستير بعنوان (اقتصاديات انتاج واستهالك الخبز (دراسة حالة بمحافظة البحيرة).2012 ،
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 -7رسكككالة دكتوراه بعنوان ( دراساااة اقتصاااادية لمراحل تساااويق حيوانات اللحوم الحمراء الحية ومنتجاتها
بمحافظة البحيرة ).2013 ،
 -8رسالة ماجستير بعنوان ( تقييم اقتصادي ألداء محطات الميكنة الزراعية بمحافظة البحيرة)2013 ،
 -9رساااااالة دكتوراة بعنوان ( أثر التغيرات المناخية على بعض محاصااااايل الحبو الرئيساااااية فى مصااااار )
2017

ثانيا :رسائل جارى االشراف عليها:
 -1رسالة دكتوراه في مجال (أثر السياسة السعرية على السلع الزراعية فى مصر )
 -2رسالة ماجستير فى مجال ( اقتصاديات انتاج بنجر السكر فى محافظة البحيرة)
 -3رسالة ماجستير فى مجال ((اقتصاديات انتاج وتسويق اهم محاصيل الفاكهة بمحافظة البحيرة)
 -4رسالة ماجستير فى مجال (اقتصاديات انتاج وتسويق دجاج اللحم بمحافظة البحيرة)
 -5رسالة ماجستير فى مجال ( اقتصاديات استهالك بعض السلع الغذائية)
 -6رسالة ماجستير فى مجال (محددات األمن الغذائى فى مصر)
األبحاث المنشـــــــــــــورة :
 -1أثر التغيرات المناخية على اقتصاديات انتاج أهم محاصيل الحبوب الرئيسية فى مصر ،المجلة
المصرية لالقتصاد الزراعي  ،العدد األول ،مارس 2017

 -2دراسة تحليلية ألثر تغير السياسة السعرية على الطل المحلى للبنزين بالمملكة العربية السعودية
دراسة حالة محافظة االحساء  ،المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم اإلنسانية واإلدارية) تحت
النشر
 -3دراسة اقتصادية الستهالك السكر بالمملكة العربية السعودية وبمحافظة االحساء ،المجلة العلمية
لجامعة الملك فيصل (العلوم االساسية والتطبيقية) ،المجلد رقم ( ،)18العدد (2017 ،)1
 -4تحليل قياسي لسوق العمل في مصر ،مجلة العلوم الزراعية والبيئية ،جامعة دمنهور ،مجلد (،)13
العدد ( ،)1ابريل . 2014
 -5البطالة بين صفوف خريجات التعليم العالي الزراعي ودور التوظيف الذاتي كحل لمشكلة البطالة
(دراسة خاصة لخريجات كلية العلوم الزراعية – جامعة الملك فيصل) ،المجلة المصرية لالقتصاد
الزراعي  ،العدد الثالث  ،سبتمبر 2013
 -6دراسة اقتصادية لألسماك في مصر والوطن العربي ،المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي  ،العدد
الثالث والعشرون  ،العدد الثالث  ،سبتمبر 2013
 -7دراسة اقتصادية لمراحل تسويق حيوانات اللحوم الحمراء الحية ومنتجاتها في محافظة البحيرة
المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي ،المجلد الثالث والعشرون ،العدد الثالث ،سبتمبر 2013
 -8تقييم اقتصادي ألداء محطات الميكنة الزراعية بمحافظة البحيرة ،المجلة المصرية لالقتصاد
الزراعي ،المجلد الثالث والعشرون ،العدد الرابع  ،ديسمبر 2013
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 -9الكفاءة االنتاجية واالقتصادية لالستزراع السمكي في األحواض الترابية بمحافظة البحيرة ،
المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي  ،المجلد الثاني والعشرون  ،العدد الرابع  ،ديسمبر 2012
 -10التجارة البينية للسلع الزراعية وفرص التكامل بين الدول العربية  ،المجلة المصرية لالقتصاد
الزراعي  ،المجلد الثاني والعشرون  ،العدد الثالث سبتمبر 2012
 -11محددات انتاج واستهالك الخبز المدعم بمحافظة البحيرة  ،المجلة المصرية لالقتصاد
الزراعي  ،المجلد الثاني والعشرون  ،العدد الرابع  ،ديسمبر 2012
 -12دراسة اقتصادية الستخدام التكنولوجي الميكانيكي في انتاج بعض محاصيل الحبو  ،المجلة
المصرية لالقتصاد الزراعي ،المجلد الحادي والعشرون ،العدد الرابع ديسمبر 2011
 -13الفجوة الغذائية بالوطن العربي ،مجلة العلوم الزراعية والبيئة ،كلية الزراعة جامعة دمنهور،
العدد األول ،ابريل 2011
 -14الكفاءة االنتاجية والتسويقية لمزارع انتاج دجاج اللحم بمحافظة البحيرة ،المجلة المصرية
لالقتصاد الزراعي ،المجلد العشرون ،العدد الثاني  ،يونيه 2010
 -15الطل على البطاطس المصاارية في االسااواق الخارجية ،مجلة الجديد في البحوث الزراعية ،كلية
الزراعة سابا باشا ،المجلد الرابع عشر ،العدد الثاني 2009
 -16الطل على البرتقال المصري في األسواق الخارجية ،المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي،
المجلد الثامن عشر ،العدد الرابع ،ديسمبر 2008
 -17مؤشاارات األمن الغذائي المصااري ،حوليات العلوم الزراعية ،كلية الزراعة بمشككتهر جامعة بنها،
المجلد السادس واألربعين ،العدد الثالث ،سبتمبر 2008
 -18اقتصاااديات تنتاج وتصاانيع واسااتهالك المحاصاايل السااكرية في مصاار ،حوليات العلوم الزراعية،
كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها ،المجلد السادس واألربعين ،العدد الثاني ،يونيو 2008
 -19معالم وآثار السااياسااة السااعرية والتسااويقية لمحاصاايل الحبو  ،مجلة العلوم الزراعية والبيئية،
كلية الزراعة بدمنهور ،جامعة اإلسكندرية ،المجلد السادس ،العدد الثالث ،ديسمبر 2007
 -20الكفاءة التسويقية ألهم محاصيل الفاكهة باألراضي الجديدة بمحافظة البحيرة ،المجلة المصرية
لالقتصاد الزراعي ،المجلد السابع عشر ،العدد الرابع ،ديسمبر 2007
 -21تحليل اقتصااادي لالسااتغالل المزروعي السااائد بمحافظة البحيرة ،مجلة جامعة المنصككورة للعلوم
الزراعية ،مجلد  32العدد ( ،)7يوليو 2007
 -22محددات الدخل من القطاع الزراعي ،مجلة العلوم الزراعية والبيئية ،كلية الزراعة بدمنهور،
جامعة اإلسكندرية ،المجلد الخامس ،العدد األول ،ابريل 2006
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 -23القدرة التنافساااااية لبعض الصاااااادرات الزراعية المصااااارية ،مجلة العلوم الزراعية والبيئية ،كلية
الزراعة بدمنهور ،جامعة اإلسكندرية ،المجلد الرابع ،العدد الثاني ،ديسمبر 2005
 -24أثر سياسة اإلصالح االقتصادي على بعض المتغيرات االقتصادية المرتبطة بإنتاج القمح ،المجلة
المصرية لالقتصاد الزراعي ،المجلد الرابع عشر ،العدد الثالث ،سبتمبر 2004
المشروعات البحثية وأنشطة خدمة المجتمع:
 -1باحث مشارك في مشروع بحثي بعنوان (دراسة تحليلية ألثر تغير السياسة السعرية علي الطل
المحلي للبنزين بالمملكة العربية السعودية) عام  2015الممول من عمادة البحث العلمي جامعة
الملك فيصل
 -2الباحث الرئيس لمشككروع بحثي بعنوان "اقتصاااديات اسااتهالك والتجارة الخارجية للسااكر بالمملكة
العربية السعودية ( دراسة حالة لمحافظة االحساء)"عام" 2014الممول من عمادة البحث العلمي
جامعة الملك فيصل
 -3باحث مشكككارك في مشكككروع بحثي بعنوان " البطالة بين صااافوف خريجات التعليم العالي الزراعي
ودور التوظيف الذاتي كحل لمشاااااكلة البطالة (دراساااااة خاصاااااة لخريجات كلية العلوم الزراعية –
جامعة الملك فيصل)" عام  ،2013الممول من عمادة البحث العلمي جامعة الملك فيصل
 -4معاونة الفريق العلمي اإلقليمي القائم بإعداد (تقرير التنمية البشااااارية لمحافظة البحيرة) والصكككككادر
عن وزارة التنمية المحلية والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة عام .2005
 -5االشتراك في دراسة (دور المشروعات الصغيرة بالقرية المصرية في مواجهة مشكالت الشبا )
من خالل الدراسات التي قام بها القسم بالمشاركة مع المركز القومي للبحوث والممول من اكاديمية
البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك خالل الفترة من  1998/7/1وحتى .2000/7/1
 -6االشككككتراك في دراسككككة (االحتياجات التنموية لمحافظة البحيرة) ،من خالل التعاون مع الصااااندوق
االجتماعي للتنمية ،الذي تم اعداده خالل الفترة من  1998/11/26وحتى .1999/8/26

المشاركات الفعالة واالنشطة:
 .1القيام بتدريس محاضرة تأهيلية عن كيفية كتابة التقارير لطالبات التدريب التعاوني بقسم االعمال
الزراعية وعلوم المستهلك  ،جامعة الملك فيصل  ،السعودية
 .2القيام بتدريس محاضرة تأهيلية عن كيفية كتابة السيرة الذاتية لطالبات التدريب التعاوني بقسم االعمال
الزراعية وعلوم المستهلك  ،جامعة الملك فيصل  ،السعودية
 .3المشاركة في توصيف وتقرير المقررات وعمل ملف المقرر للعديد من مقررات اإلقتصاد بقسم
األعمال الزراعية وعلوم المستهلك ،جامعة الملك فيصل  ،السعودية.
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 .4المشاركة الفعالة في معرض قسم األعمال الزراعية وعلوم المستهلك الثاني تحت شعار (صنعتي
بيدي) والذي اقيم في الفترة 1435/6/15-14
 .5المشاركة الفعالة في معرض قسم األعمال الزراعية وعلوم المستهلك الثالث تحت شعار (االقتصاد
مستقبلي) والذي اقيم في 1436/6/5/12
 .6المشاركة الفعالة في معرض قسم األعمال الزراعية وعلوم المستهلك الرابع تحت شعار (عين على
االقتصاد التطبيقي) والذي أقيم في الفترة 1437/5/8-7
 .7والمشاركة في تحكيم ابحاث طلبة كلية العلوم الزراعية واالغذية بجامعة الملك فيصل للمؤتمر العلمي
الطالبي السادس خالل العام الدراسي 1436/1435
الدورات التدريبية:
تم اجتياز عدة دورات بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة االسكندرية وجامعة دمنهور
وهى:
 -1كتابة البحوث العلمية ونشرها دوليا
 -2مهارات العرض الفعال
 -3مهارات االتصال الفعال
 -4أساليب البحث العلمي
 -5تصميم المقرر
 -6التدريس الفعال
 -7معايير الجودة في العملية التعليمية
 -8اخالقيات البحث العلمي
 -9نظام الساعات المعتمدة
تم اجتياز العديد من البرامج التدريبية بعمادة تطوير التعليم وعمادة الجودة وضاااااامان االعتمادبجامعة
الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية
 -1البرنامج التدريبي  :تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد
 -2برنامج بالك بورد
 -3البحوث الكمية
improving teaching and student learning through curse design -4
activities
 -5ورشة عمل ( إجراءات وتقرير الدراسة الذاتية للمؤسسة)
 -6المكتبة الرقمية ومصادر المعلومات
 -7مهارات انجاز االستبيان اإللكتروني باستخدام نظام Survey Monkey
 -8مؤشرات االداء والمقارنة المرجعية
 -9ثقافة الجودة ومعايير الهيئة الوطنية
 -10مؤشرات االداء والمقارنة المرجعية
 -11المفاهيم االساسية للجودة
 -12ورشة عمل ( توصيف المقرر)
Course specification and course report -13
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المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية:
 -1حضاااور مؤتمر (اساااتدامة انتاج وتربية اإلبل)  ،جامعة الملك فيصكككل  ،الساااعودية × خالل الفترة
 20 – 17فبراير 2013
 -2المشااااااركة ببحث في مؤتمر (األمن الغذائي المصاااااري وتحديات المساااااتقبل)  ،قسااااام االقتصااااااد
الزراعي ،كلية الزراعة  ،جامعة اإلسكندرية 27،نوفمبر.2008
 -3المؤتمر السكككادس عشكككر لالقتصكككاديين الزراعيين( ،الساااياساااات االقتصاااادية في قطاع الحبو في
مصر) ،الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي  16 – 15اكتوبر 2008
 -4مؤتمر البحيرة ألفاق التنمية الزراعية ،مديرية الزرا عة بالبحيرة ،كلية الزراعة بدمنهور19 ،
مايو 2008
 -5المؤتمر الثامن للمجلس القومي للمرأة ( المرأة المصرية في مواقع القيادة) المجلس القومي للمرأة
 ،محافظة البحيرة 16 ،مارس 2008
 -6المؤتمر الخامس عشكككككككر لالقتصكككككككاديين الزراعيين ( الثروة الحيوانية في تطار التنمية الزراعية
المصرية) الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي 18 – 17 ،سبتمبر 2007
 -7مؤتمر (اقتصاديات التصنيع الغذائي وتمكانات ومحددات التصدير للسلع الغذائية المصنعة) ،كلية
الزراعة  ،جامعة اإلسكندرية 26 ،ابريل .2007
 -8المؤتمر الرابع عشكككر لالقتصكككاديين الزراعيين (التجارة الزراعية المصااارية) ،الجمعية المصكككرية
لالقتصاد الزراعي  21 – 20،ديسمبر 2006
 -9المؤتمر السكككككككادس للمجلس القومي للمرأة ( التمكين اإلقتصاااااااادي للمرأة طريق للتقليل من الفقر)
المجلس القومي للمرأة محافظة البحيرة 16 ،مارس 2006
 -10ندوة (الجاموس ثروة قومية في مصااااار) ،كلية الزراعة فرع دمنهور ،جامعة االسككككككندرية 20 ،
فبراير .2006
 -11المؤتمر الثالث لالقتصككككككاديين الزراعيين ( قضااااااايا معاصاااااارة في الزراعة المصاااااارية ) الجمعية
المصرية لالقتصاد الزراعي  29 – 28ديسمبر 2005
 -12برنامج ورشككة العمل الخامسككة (اسااتراتيجية جودة التعليم والتقييم الذاتي للمؤسااسااات التعليمية)
مركز ضمان الجودة واالعتماد .2004/11/22،
 -13الندوة العلمية الثانية لتنمية وتطوير االستزراع السمكي بمحافظة البحيرة ،كلية الزراعة بدمنهور،
جامعة االسكندرية 11،اكتوبر .2004
عضوية اللجان والمجالس بالكلية :
 -1رئيس مجلس قسم االقتصاد واالرشاد الزراعى والتنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة دمنهور من
 2017 /7/8وحتى األن
 -2قائم بتسيير أعمال قسم االقتصاد واالرشاد الزراعى والتنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة دمنهور
خالل الفترة
 -3عضو مجلس الكلية
 -4عضو لجنة شؤون التعليم والطال بكلية الزراعة جامعة دمنهور خالل العام الجامعة 2017/2016
 -5رئيس لجنة الدراسات العليا ،كلية العلوم الزراعية واالغذية (اقسام الطالبات)  ،جامعة الملك فيصل
عام 2016/2015
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 -6عضو لجنة الكونترول ،كلية العلوم الزراعية واالغذية (اقسام الطالبات)  ،جامعة الملك فيصل خالل
عام 2016/2015
 -7عضو لجنة األمن والسالمة ،كلية العلوم الزراعية واالغذية (اقسام الطالبات)  ،جامعة الملك فيصل
خالل عام 2016/2015
 -8عضو اللجنة الثقافية ،كلية العلوم الزراعية واالغذية ،جامعة الملك فيصل خالل عام 2015/2014
 -9رئيس لجنة االنضباط ،كلية العلوم الزراعية واالغذية (اقسام الطالبات)  ،جامعة الملك فيصل ،عام
2014 /2013
 -10عضو اللجنة الثقافية ،كلية العلوم الزراعية واالغذية ،جامعة الملك فيصل خالل عام
1434/1433
 -11عضو لجنة شؤون التعليم والطال بكلية الزراعة جامعة دمنهور عام ،2010/2009
2011/2010
 -12عضو مجلس الكلية ،كلية الزراعة جامعة دمنهور خالل عام .2008/2007
 -13عضو لجنة المكتبات ،كلية الزراعة جامعة دمنهور خالل عامي 2006/2005
2007/2006،
 -14عضو لجنة العالقات الثقافية والخارجية ،كلية الزراعة جامعة دمنهور خالل أعوام
2009/ 2008، 2008/2007 ،2007/2006 ،2006/2005
 -15عضو لجنة شئون التعليم والطال  ،كلية الزراعة جامعة دمنهور عام .2005/2004
 -16عضو مجلس قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية  ،كلية الزراعة جامعة دمنهور
خالل األعوام .2007/2006، 2006/2005 ،2005/2004
عضوية الجمعيات العلمية واألهلية:
 -1عضو الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي
 -2عضو جمعية الرعاية االجتماعية للشباب بمحافظة البحيرة ،جمهورية مصر العربية
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