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السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور  /مصطفى محمد السعدنى
أستاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ بكلية الزراعة – جامعة دمنهور

االسم  :مصطفى محمد عفيفى السعدنى
تاريخ الميالد 1491 / 3 / 1 :
محل الميالد  :محافظة البحيرة
العنوان  :دمنهور  14شارع محمد عبد الكريم شقة 11
تليفون  :منزل – 590 – 3314947
محمول 51511053515 - 51550110737 :
فاكس 5903311030 :
البريد االلكترونى melsadany2012@yahoo.com :
المؤهالت الدراسية :
 بكاااالوريوس العلاااوم الزراعياااة تدصاااع امتصاااااد زراعاااى مااان امعاااة االسااااكندريةعام . 1410
 -ما ستير فى االمتصاد الزراعى من امعة االسكندرية عام . 1470

 دكتوراه الفلسفة فى االمتصاد الزراعى من امعة المنصورة عام . 1409التدرج الوظيفى:
 مهنااادس زراعاااى بمصااالحة االمتصااااد الزراعاااى واالحصاااا اعتباااارا مااان / 11 / 31.1410
 مساعد باحث بمعهد بحوث االمتصاد الزراعى اعتباراً من . 1471 / 4 / 17 باحااااث مساااااعد (ماااادرس مساااااعد بمعهااااد بحااااوث االمتصاااااد الزراعااااى اعتباااااراً ماااان.1401 / 1 / 10
 -باحث "مدرس" بمعهد بحوث االمتصاد الزراعى اعتباراً من .1400 / 1 / 1
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 رئااايس وحااادة بحاااوث االمتصااااد الزراعاااى بمحافظاااة البحيااارة اعتبااااراً مااان 11 / 13. 1400 /
 باحاااث ول " اساااتاد مسااااعد " بمعهاااد بحاااوث االمتصااااد الزراعاااى اعتبااااراً مااان / 9. 1445 / 3
 سااااتاد مساااااعد االمتصاااااد الزراعااااى بكليااااة الزراعااااة باااادمنهور امعااااة االسااااكندريةاعتباراً من . 1449 / 1 / 10
 ماااااائم بعمااااال رئااااايس مسااااام االمتصااااااد الزراعاااااى بكلياااااة الزراعاااااة بااااادمنهور امعاااااةاألسكندرية اعتباراً من مايو . 1440
 اسااااتاد االمتصااااا د الزراعااااى بكليااااة الزراعااااة باااادمنهور امعااااة االسااااكندرية اعتباااااراًمن . 1444 / 1 / 31
 رئااااايس مسااااام االمتصااااااد الزراعاااااى بكلياااااة الزراعاااااة بااااادمنهور امعاااااة االساااااكندريةاعتباراً من . 1444 / 1 / 31
 وكيااال كلياااة الزراعاااة بااادمنهور امعاااة االساااكندرية لشااائون التعلااايم والطاااالً اعتبااااراًمن  1551 / 0 / 11وحتى . 1551 / 7 / 31
 اسااااتاد االمتصاااااد الزراعااااى المتفاااارب بكليااااة الزراعااااة باااادمنهور امعااااة االسااااكندريةاعتباراً  1551 / 0 / 11وحتى اآلن .
النشاط األكاديمى :
أوالً  :التدريس
 تاااادريس مقاااارراد االمتصاااااد واالمتصاااااد الزراعااااى لطااااالً مرحلتااااى البكااااالوريوسوالدراساد العليا بكلياد الزراعة ب امعتى دمنهور واالسكندرية .
 تاااادريس مقاااارراد االمتصاااااد واالمتصاااااد الزراعااااى لطااااالً التعلاااايم المفتااااو بكليااااةالزراعة امعة دمنهور .
 تااااادريس مقااااارراد االمتصااااااد اال تمااااااعى والتنمياااااة االمتصاااااادية لطاااااالً المعهااااادالعالى للددمة اال تماعية بدمنهور .
ثانيا ً  :االشراف على الرسائل العلمية .
 االشااارال علاااى ثالثاااة وثالثاااون رساااالة ما ساااتير ودكتاااوراه منحاااد در اتهاااا بكلياااةالزراعة امعة دمنهور .
 االشاااارال علااااى رسااااالتين للما سااااتير والاااادكتوراه منحااااد در اتهااااا بكليااااة الزراعااااةامعة االسكندرية .
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 االشرال على رسالة ما ستير منحد در تها بكلية اآلداً امعة دمنهور . االشاارل حاليااا ً علااى سااتة رسااائل دكتاااوراة و ربعااة رسااائل ما سااتير تمهيااداً لمنحهااااالدر ة.
ثالثا ً  :الكتب العلمية
تااافليل ساااتة كتاااً فاااى االمتصااااد واالمتصااااد الزراعاااى واالشاااتراى فاااى مرا عاااة كتااااً
الحياة الحلوة ( كمددل للتنمية االنسانية ودلى على النحو التالى -:
 -1مبادى علم االمتصاد :لطالً مرحلة البكالوريوس بكلياد الزراعة .
 -1التنمية االمتصادية  :لطالً مرحلة البكالوريوس بكلياد الزراعة .
 -3مبادى االمتصاد الزراعى  :لطالً مرحلة البكالوريوس بكلياد الزراعة .
 -9التسويق الزراعى  :لطالً مرحلة البكالوريوس بكلياد الزراعة .
 -0إدارة االعمال المزرعية  :لطالً مرحلة البكالوريوس بكلياد الزراعة .
 -1االمتصاااااد ال زئااااى  :لطااااالً التعلاااايم عاااان بعااااد بكليااااة العلااااوم االداريااااة واالنسااااانية
ب امعة العلوم والتكنولو يا ب مهورية اليمن .
 -7مرا عااااة كتاااااً الحياااااة الحلااااوة ( كمااااددل للتنميااااة االنسااااانية  :الناشاااار م سسااااة دار
التعاااااون للطباااا والنشاااار باااارمم ايااااداع  ، 1553 / 17379وبتاااارميم دولااااى – 115 - x
. I-S-B-N. – 477 – 114
االسهامات فى تطوير العملية التعليمية
 -1االسااااهام فااااى إنشااااا مساااام االمتصاااااد الزراعاااا بالكليااااة وتطااااوير المنااااا
الداصه به على مستوى مرحلتى البكالوريوس والدراساد العليا .

الدراسااااية

 -1المشاااااااركة فااااااى تطااااااوير لااااااوائى الكليااااااة علااااااى مسااااااتوى مرحلتااااااى البكااااااالوريوس
والدراساد العليا
 -3عضاااااو م لاااااس إدارة وحااااادة التعلااااايم المفتاااااو بالكلياااااة لبرناااااام إدارة وتكنولو ياااااا
البيئة الزراعية عام . 1513 -1511
المشاركة فى مشروعات التطوير
 -1المشاااااركة فااااى مشااااروع إنشااااا المعااااايير االكاديميااااة المر عيااااة للتعلاااايم الزراعااااى
المنفااا د مااان داااالل مطااااع الدراساااااد الزراعياااة باااالم لس األعلاااى لل امعااااد ودلااااى
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لبرناااام االمتصااااد واالرشااااد الزراعاااى والتنمياااة الريفياااة المنبثاااق مااان م اااال العلاااوم
االنسانية الزراعية .

االنضمام إلى هيئات تحرير المجالت العلمية المتخصصة :
 عضاااااو يئاااااة تحريااااار م لاااااة العلاااااوم الزراعياااااة والبيئياااااة بكلياااااة الزراعاااااة امعاااااةدمنهور.
المشاركة فى تحكيم األعمال :
 -1عضااااو يئااااة المحكمااااين بالل نااااة العلميااااة الدائمااااة لالمتصاااااد واالرشاااااد الزراعااااى
والتنمياااااة الريفياااااة لترمياااااة األسااااااتدة واألسااااااتدة المسااااااعدين فاااااى م اااااال االمتصااااااد
الزراعى والمشكلة بقرار الم لس األعلى لل امعاد اعتباراً من عام .1511
 -1عضاااو ل ناااة الحكااام لبحاااوث الترمياااة إلاااى مرتباااة االساااتادية فاااى االمتصااااد الزراعاااى
لبعض عضا يئة التدريس ب امعة الموصل ب مهورية العراق .
 -3عضااااو ل نااااة الحكاااام لبحااااوث الترميااااة إلااااى در ااااة سااااتاد مساااااعد فااااى االمتصاااااد
الزراعى لبعض المدرسين بالمركز القومى للبحوث ب مهورية مصر العربية.
 -9عضااااو ل نااااة الحكاااام علااااى عاااادد ثالثااااون رسااااالة ما سااااتير ودكتااااوراه فااااى كليااااة
الزراعة امعة دنمهور .
 -0عضاااو ل ناااة الحكااام علاااى عدياااد مااان رساااائل الما ساااتير والااادكتوراه بكليااااد الزراعاااة
بمدتلل ال امعاد المصرية .
 -1عضاااو ل ناااة الحكااام علاااى البحاااوث المنشاااورة فاااى م لاااة :العلاااوم الزراعياااة والبيئياااة
بكليااااة الزراعااااة امعااااة دمنهااااور  ،وم لااااة البحااااوث الزراعيااااة امعااااة االسااااكندرية
والم لة المصرية لالمتصاد الزراعى .
 -7عضاااااو ل ناااااة التقيااااايم والمتابعاااااة لمشاااااروع امتصاااااادياد التكنولو ياااااا الحديثاااااة فاااااى
الزراعة بفكاديمية البحث العلمى .
 -0تحكااايم بحاااوث المااا تمر الااادولى الثالاااث عشااار لعلاااوم المحاصااايل المنعقاااد مااان داااالل
ال معية المصرية لعلوم المحاصيل بكلية الزراعة امعة بنها عام . 1511
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 -4تقيااايم بحاااوث الل ناااة العلمياااة الدائماااة لترمياااة األسااااتدة واألسااااتدة المسااااعدين للعلاااوم
اإل تماعياااة الزراعياااة باااالم لس األعلاااى لل امعااااد المصااارية داااالل دورتيهاااا الحادياااة
عشر والثانية عشر بصفتى حد عضا يئة التحكيم بالل نة .
 -15تقييم بحوث الل نة العلمية الدائمة لترمية االساتدة واالساتدة المساعدين بشعبة
االمتصاد الزراعى للمركز القومى للبحوث .
البحوث العلمية المنشورة :
 -1امتصاااادياد إنتاااااس وتساااويق المااااوز فاااى مصاااار  ،بحاااث منشااااور فاااى م لااااة امعااااة
المنصورة للعلوم الزراعية م لد (  11العدد (  1فى فبراير عام . 1400
 -1الكفاااا ة التساااويقية للبطاااااطس فاااى مهوريااااة مصااار العربياااة ،بحااااث منشاااور بكتاااااً
المااااا تمر الااااادولى الساااااادس ل حصاااااا والحسااااااباد العلمياااااة والبحاااااوث اال تماعياااااة
ب امعااة عاااين شاامس – م لاااد (  1فااى بريااال عااام  1401و اااو بحااث مشاااترى مااا
الدكتور  /محمد بر المغربى .
 -3ال اااادارة االمتصااااادية لفااااول الصااااويا فااااى مصاااار  ،بحااااث منشااااور بكتاااااً الماااا تمر
الثااااانى لعلااااوم النباااااد الزراعااااى بكليااااة الزراعااااة امعااااة المنصااااورة فااااى ساااابتمبر
 1400و ااااو بحااااث مشااااترى ماااا كاااال ماااان .د  /محمااااد عبااااد الحميااااد الدسااااومى ،
د /محمد بر المغربى  ،د  /حامد د د .
 -9دوال اسااات ابة عااارض فاااول الصاااويا  ،بحاااث منشاااور بكتااااً المااا تمر الثاااانى لعلاااوم
النباااااد الزراعااااى بكليااااة الزراعااااة امعااااة المنصااااورة – م لااااد (  1فااااى ساااابتمبر
عاااام  ، 1400و اااو بحاااث مشاااترى مااا كااال مااان .د  /محماااد عباااد الحمياااد الدساااومى ،
د  /محمد بر المغربى  ،د  /حامد د د .
 -0التوساااا الزراعااااى األفقااااى والر سااااى بمحافظااااة البحياااارة  ،بحااااث منشااااور فااااى م لااااة
حولياااااد العلااااوم الزراعيااااة بمشااااتهر  ،امعااااة الزمااااازيق م لااااد (  17العاااادد ( 1
فى يونيو عام  1404و و بحث فردى .
 -1دراساااة تحليلياااة أل ااام العوامااال المااا ثرة علاااى تكااااليل إنتااااس األرز بمحافظاااة البحيااارة،
بحاااث منشاااور بكتااااً المااا تمر الثاااانى لعلاااوم المحاصااايل بال معياااة المصااارية لعلاااوم
المحاصاااايل بكليااااة الزراعااااة امعااااة االسااااكندرية – م لااااد (  1فااااى ساااابتمبر عااااام
 1401و و بحث مشترى م د  /كمال سلطان سالم .
 -7الف ااوة الغدائيااة ماان لحااوم األسااماى فااى مهوريااة مصاار العربيااة  ،بحااث منشااور فاااى
كتااااااً المااااا تمر السااااانوى الحاااااادى والعشااااارين ل حصاااااا وعلاااااوم والحاساااااً اآللاااااى
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وبحاااوث العمليااااد بمعهاااد الدراسااااد والبحاااوث اإلحصاااائية ب امعاااة القاااا رة – م لاااد
(  1فى ديسمبر عام  1401و و بحث مشترى م د  /محمد الحسينى محمد .
 -0العوامااال المحاااددة لالساااتهالى المصااارى مااان القماااى ودميقاااه  ،بحاااث منشاااور بكتااااً
الماااا تمر الاااادولى األول لالمتصاااااد والتنميااااة الزراعيااااة فااااى مصاااار والاااابالد العربيااااة
ب امعاااة المنصاااورة – م لاااد (  1فاااى فبرايااار عاااام  1400و اااو بحاااث مشاااترى مااا
د  /منيره طه الحادق .
 -4الكفاااا ة االمتصاااادية للت اااارة الدار ياااة للسااال الزراعياااة المصااارية  ،بحاااث منشاااور
فاااى كتااااً المااا تمر الااادولى الثاااانى لالمتصااااد والتنمياااة الزراعياااة فاااى مصااار والااادول
العربيااااة ب امعااااة المنصااااورة – م لااااد (  1فااااى مااااارس عااااام  1404و ااااو بحااااث
فردى .
 -15دراسااااة امتصااااادية وا تماعيااااة للعواماااال الماااا ثرة علااااى ادتيااااار الاااازراع ل صاااانال
ال ديااادة مااان محصاااولى القماااى واألرز بمحافظاااة البحيااارة  ،بحاااث منشاااور فاااى م لاااة
حولياااااد العلااااوم الزراعيااااة بمشااااتهر امعااااة الزمااااازيق م لااااد (  10العاااادد ( 3
فى سبتمبر عام  1445و و بحث فردى .
 -11الت اااارة الدار ياااة للبطااااطس المصااارية  ،بحاااث منشاااور فاااى م لاااة حوليااااد العلاااوم
الزراعياااة بمشاااتهر امعاااة الزماااازيق م لاااد (  14العااادد (  9فاااى ديسااامبر عاااام
 1441و و بحث فردى .
 -11دراسااااة عاااان المااااوزع والمرتااااد ماااان تقاااااوى األصاااانال ال دياااادة أل اااام محاصاااايل
الحباااااوً بمحافظاااااة البحيااااارة  ،بحاااااث منشاااااور فاااااى الم لاااااة المصااااارية لالمتصااااااد
الزراعااااى الم لااااد (  1العاااادد (  1فااااى مااااارس  1441و ااااو بحااااث مشااااترى ماااا
.د  /محمود السيد منصور .
 -13تحليااال وميااااس ثااار التمويااال االئتماااانى علاااى القطااااع الزراعاااى فاااى محافظاااة البحيااارة ،
بحاااث منشاااور فاااى م لاااة حوليااااد العلاااوم الزراعياااة بمشاااتهر م لاااد ( 35العااادد ( 1
فى يونية عام  1441و و بحث مشترى م د  /محمد الحسينى محمد .
 -19محااادداد الطلاااً علاااى العمااال المزرعاااى النتااااس األرز بمحافظاااة البحيااارة  ،بحاااث
منشااااور فااااى م لااااة االسااااكندرية للبحااااوث الزراعيااااة م لااااد (  30العاااادد (  1فااااى
بريل عام  1443و و بحث فردى .
 -10بعاااض م شاااراد التغيااار التقناااى فاااى القطااااع الزراعاااى  ،بحاااث منشاااور فاااى الم لاااة
المصاااارية لالمتصاااااد الزراعااااى م لااااد (  9العاااادد (  1فااااى مااااارس عااااام 1449
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و اااو بحاااث مشااااترى مااا
محمد

كاااال مااان د  /كمااااال سااالطان سااااالم  ،د  /محماااد الحسااااينى

 -11المالماااى الرئيساااية للت اااارة الدار ياااة للسااال الزراعياااة فاااى الااادول العربياااة  ،بحاااث
منشاااور فكاااى كتااااً المااا تمر الااادولى الرابااا لالمتصااااد والتنمياااة الزراعياااة فاااى مصااار
والدول العربية م لد (  1فى ابريل  1449و و بحث فردى .
 -17محااادداد إنتااااس واساااتهالى األساااماى فاااى مصااار ،بحاااث منشاااور فاااى كتااااً المااا تمر
الااادولى الرابااا لالمتصااااد والتنمياااة الزراعياااة فاااى مصااار والااادول العربياااة م لاااد (1
فى ابريل عام  1449و و بحث فردى .
 -10ح ااام العيناااة ومسااااحة القطعاااة الت ريبياااة المناساااً لتقااادير إنتا ياااة القماااى بفسااالوً
العينااااد فاااى األراضاااى ال ديااادة بمحافظاااة البحيااارة  ،بحاااث منشاااور فاااى م لاااة امعاااة
المنصااااااورة للعلااااااوم الزراعيااااااة م لااااااد (  44العاااااادد (  11فااااااى ديساااااامبر عااااااام
1449و و بحث فردى .
 -14دراساااة امتصاااادية ألساااااليً تدااازين البطااااطس بمحافظااااة البحيااارة  ،بحاااث منشااااور
فاااى م لاااة االساااكندرية للبحاااوث الزراعياااة م لاااد (  95العااادد (  3فاااى ديسااامبر
عام  1440و و بحث فردى .
 -15الكفاااا ة التصاااديرية أل ااام محاصااايل الدضااار والفاكهاااة فاااى مصااار ،بحاااث منشاااور
فااااى م لااااة ال ديااااد فااااى البحااااوث الزراعيااااة بكليااااة الزراعااااة بسااااابا باشااااا امعااااة
االسكندرية م لد (  1العدد (  1فى ديسمبر  1441و و بحث فردى .
 -11الكفااااا ة االمتصااااادية النتاااااس عساااال النحاااال بمحافظااااة البحياااارة  ،بحااااث منشااااور فااااى
م لااااة االساااااكندرية للبحااااوث الزراعياااااة م لااااد (  93العااااادد (  1فااااى ساااااطس
عام  1440و و بحث فردى .
 -11ثاااار بعااااض المتغيااااراد االمتصااااادية علااااى ربحيااااة محصااااول البطاااااطس  ،بحااااث
منشاااور فاااى م لاااة امعاااة المنصاااورة للعلاااوم الزراعياااة م لاااد (  13العااادد ( 0
فى سطس عام  1440و و بحث مشترى م د  /سمير فدرى م ل .
 -13محاااادداد الفامااااد ماااان مياااااه الاااارى لاااابعض المحاصاااايل الحقليااااة بمحافظااااة البحياااارة ،
بحاااث منشاااور فاااى م لاااة ال دياااد فاااى البحاااوث الزراعياااة بكلياااة الزراعاااة بساااابا باشاااا
امعاااة االساااكندرية م لاااد (  1العااادد (  1فاااى سااابتمبر عاااام  1447و اااو بحاااث
مشترى م د  /زكريا محمد الزرما .
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 -19كفااااا ة اسااااتددام المااااوارد الزراعيااااة فااااى كاااال ماااان األراضااااى القديمااااة وال دياااادة
بمحافظاااة البحيااارة  ،بحاااث منشاااور فاااى م لاااة امعاااة المنصاااورة للعلاااوم الزراعياااة
م لد (  13العدد (  1فى فبراير عام  1440و و بحث فردى .
 -10دراساااااة امتصاااااادية تحليلياااااة لكفاااااا ة دا ال معيااااااد األ لياااااة بمحافظاااااة البحيااااارة ،
بحاااث منشاااور فاااى م لاااة االساااكندرية للبحاااوث الزراعياااة م لاااد (  91العااادد ( 1
فى بريل عام  1551و و بحث مشترى م د  /سمير فدرى م ل .
 -11دور المشاااااروعاد الزراعياااااة الصاااااغيرة فاااااى التنمياااااة بمحافظاااااة البحيااااارة  ،بحاااااث
منشاااور فاااى كتااااً المااا تمر الثاااانى لالساااتراتي ية العربياااة لزياااادة االنتااااس الزراعاااى
وحماياااااة البيئاااااة – الصاااااندوق اال تمااااااعى للتنمياااااة م لاااااد (  1فاااااى سااااابتمبر عاااااام
 1553و و بحث فردى .
 -17مصااااادر التلااااوث البيئااااى بالقريااااة المصاااارية ( دراسااااة حالااااة بمحافظااااة البحياااارة ،
بحااااث منشااااور فااااى كتاااااً الماااا تمر الثااااانى لالسااااتراتي ية العربيااااة لزيااااادة االنتاااااس
الزراعاااى وحماياااة البيئاااة – الصاااندوق اال تمااااعى للتنمياااة م لاااد (  1فاااى سااابتمبر
عام  1553و و بحث مشترى م د  /سمير فدرى م ل .
 -10الموماااال االمتصااااادى الاااارا ن وسياساااااد موا هااااة المشااااكلة االمتصااااادية بمحافظااااة
البحياااارة  ،بحااااث منشااااور بكتاااااً الماااا تمر السااااادس للم لااااس القااااومى للماااار ة م لااااد
( 1فى مارس عام  1551و و بحث فردى .
 -14تحليااال امتصاااادى الساااتدداماد ماااورد العمااال فاااى نشااااط إنتااااس اللحاااوم الحمااارا فاااى
محافظاااااة البحيااااارة ،بحاااااث منشاااااور فاااااى م لاااااة العلاااااوم الزراعياااااة والبيئياااااة بكلياااااة
الزراعاااة بااادمنهور امعاااة االساااكندرية م لاااد (  1العااادد (  3فاااى ديسااامبر عاااام
 1557و اااو بحاااث مشاااترى مااا كااال مااان .د  /محماااد الحساااينى محماااد  ،د  /حساااام
الدين حامد منصور .
 -35امتصااااادياد إنتاااااس وتصااااني واسااااتهالى المحاصاااايل السااااكرية فااااى مصاااار  ،بحااااث
منشاااور فااااى م لااااة حولياااااد العلااااوم الزراعيااااة بمشااااتهر امعااااة بنهااااا م لااااد ( 91
العدد ( 1فى يونية عام  1550و و بحث مشترى م د  /لفد على ملوى .
 -31م شااااراد األماااان الغاااادائى المصاااارى  ،بحااااث منشااااور فااااى م لااااة حولياااااد العلااااوم
الزراعيااااة بمشااااتهر امعااااة بنهااااا م لااااد (  91العاااادد (  3فااااى ساااابتمبر 1550
و و بحث مشترى م د  /لفد على ملوى .
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 -31الطلااااً علااااى البرتقااااال المصاااارى فااااى األسااااواق الدار يااااة  ،بحااااث منشااااور فااااى
الم لااااة المصاااارية لالمتصاااااد الزراعااااى الم لااااد (  10العاااادد (  9فااااى ديساااامبر
عاااام  1550و اااو بحاااث مشاااترى مااا كااال مااان  .د  /حمااادى عباااده الصاااوالحى  ،د /
لفد على ملوى  ،د  /رانيا محمد بر ش .
 -33الطلااااً علااااى البطاااااطس المصاااارية فااااى األسااااواق الدار يااااة  ،بحااااث منشااااور فااااى
م لااااة ال ديااااد فااااى البحااااوث الزراعيااااة الم لااااد (  9العاااادد (  1فااااى يونيااااة عااااام
 1554و ااااو بحااااث مشااااترى ماااا كاااال ماااان  .د  /حماااادى عبااااده الصااااوالحى  ،د /
لفد على ملوى  ،د  /رانيا محمد بر ش .
 -39الكفااااا ة االنتا يااااة والتسااااويقية لماااازارع إنتاااااس د اااااس اللحاااام بمحافظااااة البحياااارة ،
بحاااث منشاااور فاااى الم لاااة المصااارية لالمتصااااد الزراعاااى م لاااد (  15العااادد (1
فى يونية عام  1515و و بحث مشترى م د  /لفد على ملوى .
 -30محااادداد ومشاااكالد الت اااارة االلكترونياااة فاااى م اااال تصااادير المنت ااااد الزراعياااة
المصاااارية  ،بحااااث منشااااور فااااى م لااااة العلااااوم الزراعيااااة والبيئيااااة بكليااااة الزراعااااة
امعاااااة دمنهاااااور م لاااااد (  4العااااادد (  1فاااااى ابريااااال عاااااام  1515و اااااو بحاااااث
مشااااترى ماااا كاااال ماااان  .د  /نصاااار القاااازاز  ،والمهناااادس  /شااااريل عبااااد الاااارازق
الشعيره.
 -31الف ااااوة الغدائيااااة بااااالوطن العربااااى  ،بحااااث منشااااور فااااى م لااااة العلااااوم الزراعيااااة
والبيئيااااة بكليااااة الزراعااااة امعااااة دمنهااااور الم لااااد (  4العاااادد (  1فااااى سااااطس
عام  1515و و بحث مشترى م د  /لفد على ملوى .
 -37دراسااااة امتصااااادية السااااتددام التكنولااااو ى الميكااااانيكى فااااى إنتاااااس بعااااض محاصاااايل
الحباااوً  ،بحاااث منشاااور فاااى الم لاااة المصااارية لالمتصااااد الزراعاااى الم لااااد (11
العااادد (  9فاااى ديسااامبر عاااام  1511و اااو بحاااث مشاااترى مااا كااال مااان د  /لفاااد
على ملوى  ،د  /عفال عبد المنعم محمد .
 -30العائااااد االمتصااااادى السااااتددام بعااااض المدلفاااااد الزراعيااااة النباتيااااة كاااافعالل ياااار
تقليدياااااة فاااااى االنتااااااس الحياااااوانى بمحافظاااااة البحيااااارة  ،بحاااااث منشاااااور فاااااى الم لاااااة
المصااااارية لالمتصااااااد الزراعاااااى الم لاااااد (  11العااااادد (  9فاااااى ديسااااامبر عاااااام
 1511و ااااو بحااااث مشااااترى ماااا د  /لفااااد علااااى ملااااوى  ،د  /عفااااال عبااااد الماااانعم
محمد  ،والمهندس  /محمد حمد عبد الحفيظ .
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 -34محاااادداد إنتاااااس واسااااتهالى الدبااااز بمحااااافظ البحياااارة  ،بحااااث مننشااااور فااااى الم لااااة
المصااااارية لالمتصااااااد الزراعاااااى الم لاااااد (  11العااااادد (  9فاااااى ديسااااامبر عاااااام
 1511و ااااو بحااااث مشااااترى ماااا د /لفااااد علااااى ملااااوى  ،د  /عفااااال عبااااد الماااانعم
محمد  ،و سحر سعيد يعقوً .
 -95الكفاااااا ة االنتا ياااااة واالمتصاااااادية لالساااااتزراع السااااامكى فاااااى األحاااااواض الترابياااااة
بمحافظاااااة البحيااااارة  ،بحاااااث منشاااااور فاااااى الم لاااااة المصااااارية لالمتصااااااد الزراعاااااى
الم لاااد (  11العااادد (  9فاااى ديسااامبر عاااام  1511و اااو بحاااث مشاااترى مااا د /
لفااااد علااااى ملااااوى  ،د  /عفااااال عبااااد الماااانعم محمااااد  ،المهناااادس محمااااد حمااااد عبااااد
الحفيظ .
 -91محاااادداد انتاااااس التقاااااوى المعتماااادة أل اااام محاصاااايل الحبااااوً فااااى مصاااار  ،بحااااث
منشاااور فاااى الم لاااة المصااارية لالمتصااااد الزراعاااى الم لاااد (  13العااادد (  3فاااى
سااااابتمبر عاااااام  1513و اااااو بحاااااث مشاااااترى مااااا .د  /علاااااى رزق مصاااااطفى  ،د /
و يه عبد العزيز فراس .
 -91اآلثاااار االمتصاااادية لمشاااروع تطاااوير الااارى بمحافظاااة كفااار الشااايخ  ،بحاااث منشاااور
فاااى الم لاااة المصااارية لالمتصااااد الزراعاااى الم لاااد (  13العااادد (  3فاااى سااابتمبر
عااااام  1513و ااااو بحااااث مشااااترى ماااا د  /حمااااد باااادير السااااعدى  ،د  /مااااال عبااااد
الرازق منيسى .
 -93دراسااااة امتصااااادية لمراحاااال تسااااويق حيواناااااد اللحااااوم الحماااارا الحيااااة ومنت اتهااااا
بمحافظاااااة البحيااااارة  ،بحاااااث منشاااااور فاااااى الم لاااااة المصااااارية لالمتصااااااد الزراعاااااى
الم لاااد (  13العااادد (  3فاااى سااابتمبر عاااام  1513و اااو بحاااث مشاااترى مااا د /
لفد على ملوى  ،د  /عفال عبد المنعم محمد  ،السيد /تامر محمد عدالن .
 -99تقيااااايم امتصاااااادى ألدا محطااااااد الميكناااااة الزراعياااااة بمحافظاااااة البحيااااارة  ،بحاااااث
منشاااور فاااى الم لاااة المصااارية لالمتصااااد الزراعاااى الم لاااد (  13العااادد (  9فاااى
ديسااامبر عاااام  1513و اااو بحااااث مشاااترى مااا د  /لفااااد علاااى ملاااوى  ،د  /عفااااال
عبد المنعم محمد  ،المهندسة دعا رمضان صبى .
Determinants and Problems of E-commerce in the Filed Of -90
Exporting Egyptian Agricultural Products.
بحث لقى فى الم تمر الدولى التانى لعلوم الحياة التطبيقية المنعقد بدبى دالل الفترة
(  17-10سبتمبر 1513
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 -91تسويق األسمدة الكيماوية فى مهورية مصر العربية  ،م لة البحوث الزراعية ،
امعة كفر الشيخ  ،الم لد ( ، 95العدد الثالث  ،سبتمبر . 1519
 -97الوض الرا ن إلنتاس الدوا ن فى مصر و مية إنشا م زر آلى بمحافظة البحيرة ،
الم تمر االمتصادى االستثمارى األول لمحافظة البحيرة  11-11 ،يناير . 1510
 -90المقوماد واآلثار االمتصادية للبورصة السلعية بمحافظة البحيرة  ،الم تمر االمتصادى
االستثمارى األول لمحافظة البحيرة  11-11 ،يناير . 1510
 -94اآلثار االمتصادية للتحول من نظام االيوا المفتو إلى نظام اإليوا المغلق لمزارع
د اس اللحم بمحافظة البحيرة  ،الم لة المصرية لالمتصاد الزراعى  ،الم لد الدامس
والعشرون  ،العدد الثالث  ،سبتمبر . 1510
 -05ثر التغيراد المنادية على امتصادياد إنتاس م محاصيل الحبوً الرئيسية فى مصر
 ،الم لة المصرية لالمتصاد الزراعى  ،الم لد الساب والعشرون  ،العدد األول ،
مارس . 1517
 -01كفا ة استددام مورد العمل البشرى فى إنتاس م المحاصيل فى األراضى القديمة
وال ديدة بمحافظة البحيرة  ،م لة العلوم الزراعية والبيئية  ،ابريل . 1517

المشاركة فى المؤتمرات العلمية :
 -1المشااااركة فااااى الماااا تمر الاااادولى الساااادس لالحصااااا والحساااااباد العلميااااة والبحااااوث
اال تماعياااة والساااكانية المنعقااادة ب امعاااة عاااين شااامس فاااى ابريااال عاااام  1401بإلقاااا
بحث بعنوان " الكفا ة التسويقية للبطاطس فى مهورية مصر العربية " .
 -1المشاااااركة فااااى الماااا تمر الثااااانى لعلااااوم النباااااد الزراعااااى المنعقااااد بكليااااة الزراعااااة
امعاااااة المنصاااااورة فاااااى سااااابتمبر عاااااام  1400بإلقاااااا بحاااااث بعناااااوان " ال ااااادارة
االمتصاااادية لفاااول الصاااويا فاااى مصااار "  ،و بحاااث بعناااوان " دوال اسااات ابة عااارض
فول الصويا " .
 -3المشاااااركة فااااى الماااا تمر الثااااانى لعلااااوم النباااااد الزراعااااى المنعقااااد بكليااااة الزراعااااة
امعاااة المنصاااورة فااااى سااابتمبر عاااام  1400بإلقااااا بحاااث بعناااوان " دوال اساااات ابة
عرض فول الصويا " .
 -9المشاااااركة فااااى الماااا تمر الثااااانى لعلااااوم المحاصاااايل والماااانظم ماااان دااااالل ال معيااااة
المصااارية لعلاااوم المحاصااايل بكلياااة الزراعاااة امعاااة االساااكندرية عاااام  1401بإلقاااا
بحث بعنوان " دراسة تحليلية أل م العوامل الم ثرة على تكاليل إنتاس األرز".
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 -0المشاااااركة فااااى الماااا تمر الساااانوى الحااااادى والعشاااارين ل حصااااا وعلااااوم الحاسااااً
اآللاااى وبحاااوث العمليااااد بمعهاااد الدراسااااد والبحاااوث االحصاااائية ب امعاااة القاااا رة
فااى ديسااامبر عاااام  1401بإلقاااا بحاااث بعناااوان " الف اااوة الغدائياااة مااان لحاااوم األساااماى
فى مهورية مصر العربية .
 -1المشاااااركة فااااى الماااا تمر الاااادولى األول لالمتصاااااد والتنميااااة الزراعيااااة فااااى مصاااار
والاااادول العربيااااة المنعقااااد ب امعااااة المنصااااورة عااااام  1400بإلقااااا بحااااث بعنااااوان "
العوامل المحددة لالستهالى المصرى من القمى ودميقه " .
 -7المشاااااركة فااااى الماااا تمر الاااادولى الثااااانى لالمتصاااااد والتنميااااة الزراعيااااة فااااى مصاااار
والاااادول العربيااااة المنعقااااد ب امعااااة المنصااااورة عااااام  1404بإلقااااا بحااااث بعنااااوان "
الكفا ة االمتصادية للت ارة الدار ية للسل الزراعية المصرية " .
 -0المشاااااركة فااااى الماااا تمر الاااادولى الراباااا لالمتصاااااد والتنميااااة الزراعيااااة فااااى مصاااار
والاااادول العربيااااة المنعقااااد ب امعااااة المنصااااورة عااااام  1449بإلقااااا بحااااث بعنااااوان "
المالمى الرئيسية للت ارة الدار ية للسل الزراعية فى الدول العربية " .
 -4المشاااااركة فااااى الماااا تمر الاااادولى الراباااا لالمتصاااااد والتنميااااة الزراعيااااة فااااى مصاااار
والاااادول العربيااااة المنعقااااد ب امعااااة المنصااااورة عااااام  1449بإلقااااا بحااااث بعنااااوان "
محدداد إنتاس واستهالى األسماى فى مصر " .
 -15المشاااااركة فااااى الماااا تمر الثااااانى لالسااااتراتي ية العربيااااة لزيااااادة االنتاااااس الزراعااااى
وحماياااة البيئاااة المااانظم مااان داااالل التعااااون باااين كلياااة الزراعاااة بااادمنهور والصاااندوق
اال تماااااعى للتنميااااة فااااى ساااابتمبر عااااام  1553بإلقااااا بحااااث ولهمااااا بعنااااوان " دور
المشاااااروعاد الزراعياااااة الصاااااغيرة فاااااى التنمياااااة بمحافظاااااة البحيااااارة "  ،وثانيهماااااا
بعناااااوان " مصاااااادر التلاااااوث البيئاااااى بالقرياااااة المصااااارية (دراساااااة حالاااااة بمحافظاااااة
البحيرة .
 -11المشااااركة فاااى المااا تمر الساااادس للم لاااس القاااومى للمااار ة المنعقاااد فاااى ماااارس عاااام
 1551بإلقااااا بحااااث بعنااااوان " الموماااال االمتصااااادى الاااارا ن وسياساااااد موا هااااة
المشكلة االمتصادية بمحافظة البحيرة " .
 -11المشااااركة فاااى مااا تمر األمااان الغااادائى المصااارى وتحااادياد المساااتقبل المنعقاااد بكلياااة
الزراعاااااة امعاااااة االساااااكندرية فاااااى ناااااوفمبر عاااااام  1550بإلقاااااا بحاااااث بعناااااوان "
م شراد األمن الغدائى المصرى " .
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 -13المشاااااركة كمعقااااً علااااى البحااااوث االمتصااااادية التااااى لقيااااد فااااى الماااا تمر الثالااااث
للشااارق األوساااط وشااامال فريقياااا لبحاااوث الثاااروة الحيوانياااة المنعقاااد مااان داااالل معهاااد
بحاااوث االنتااااس الحياااوانى بمركاااز البحاااوث الزراعياااة بالقاااا رة عاااام ، 1515وعاااام
.1511
 -19المشاااااركة بااااالبحوث والتعقيااااً فااااى الماااا تمراد الساااانوية لالمتصاااااديين الاااازراعيين
المنعقدة من دالل ال معية المصرية لالمتصاد الزراعى .
-10المشاركة فى الم تمر الدولى التانى لعلوم الحياة التطبيقية المنعقد فى دبى بدولة
االماراد العربية دالل الفترة  17-10سبتمبر  1513ببحث عنوانه "
Determinants and Problems of E-commerce in the Filed Of
Exporting Egyptian Agricultural Products
 -61المشاركة فى الم تمر االمتصادى االستثمارى األول لمحافظة البحيرة  11-11 ،يناير
. 1510
أنشطة خدمة البيئة وتنمية المجتمع .
أوال  :المشروعات البحثية :
 -1عضاااو الفرياااق البحثاااى لنشااااط الكفاااا ة المزرعياااة و اااو حاااد نشاااطة مشاااروع تطاااوير
النظم الزراعية ( مصر – كالفورنيا دالل الفترة ( . 1409 – 1401
 -1عضاااااو الفرياااااق البحثاااااى لنشااااااط امتصاااااادياد إنتااااااس وتساااااويق الفاكهاااااة باألراضاااااى
ال ديااادة و اااو حاااد نشاااطة مشاااروع تطاااوير الااانظم الزراعياااة ( مصااار  -كالفورنياااا
دالل الفترة ( . 1401 – 1409
 -3عضااااو الفريااااق البحثاااا لنشاااااط التكثياااال الزراعاااا دااااالل عااااام 1401 ، 1400
و و حد نشطة كاديمية البحث العلم والتكنولو يا المصرية.
 -9عضااااو الفريااااق البحثاااا لنشاااااط تسااااويق المنت اااااد الزراعيااااة باألراضاااا ال دياااادة
(منطقاااااة النوبارياااااة ضااااامن نشاااااطة المشاااااروع القاااااوم ل بحااااااث الزراعياااااة داااااالل
الفترة (. 1445 – 1400
 -0باحااااث رئيسااااى لنشاااااط العواماااال المحااااددة لتبنااااى الاااازراع ل صاااانال ال دياااادة ماااان
القماااااى واألرز بالمشاااااروع القاااااومى ل بحااااااث الزراعياااااة ( الناااااارً داااااالل عاااااامى
. 1445 ، 1404
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 -1باحاااث رئيساااى لنشاااااط الوضااا الحااااالى والتصاااور المساااتقبلى للساااال الزراعياااة فااااى
مصااااار ضااااامن مكاااااون تحليااااال السياسااااااد الزراعياااااة بالمشاااااروع القاااااومى ل بحااااااث
الزراعية (النارً دالل عامى . 1441 ، 1445
 -7عضاااو الفرياااق البحثاااى لنشااااط التنبااا بإنتا ياااة المحاصااايل الزراعياااة بمشاااروع مااا
وتحليااال البيانااااد – المشاااروع القاااومى ل بحااااث الزراعياااة داااالل الفتااارة ( – 1401
. 1443
 -0باحاااث رئيساااى لمشاااروع تقااادير الفاماااد مااان ميااااه الااارى دادااال الحقااال وبعاااض سااااليً
ترشاايده فااى كاال ماان األراضااى القديمااة وال دياادة بمحافظااة البحياارة ماان دااالل التعامااد
باااااين كلياااااة الزراعاااااة بااااادمنهور والم اااااالس اإلمليمياااااة للبحاااااوث واإلرشااااااد باااااوزارة
الزراعة دالل الفترة من بريل  1441إلى بريل . 1447
 -4باحااااااث مناااااااوً لمشااااااروع دور المشااااااروعاد الصااااااغيرة بالقريااااااة المصاااااارية فااااااى
موا هاااة مشاااكالد الشاااباً مااان داااالل تعاماااد كااال مااان كلياااة الزراعاااة بااادمنهور امعاااة
االسااااكندرية والمركااااز القااااومى للبحااااوث ماااا كاديميااااة البحااااث العلمااااى والتكنولو يااااا
دالل الفترة من يوليو  1440إلى يوليو . 1555
 -15باحاااث رئيساااى لمشاااروع دراساااة االحتيا ااااد التنموياااة لمحافظاااة البحيااارة المماااول
مااان الصاااندوق اال تمااااعى للتنمياااة داااالل الفتااارة مااان ناااوفمبر  1440إلاااى ساااطس
. 1444
ثانيا  :عضوية اللجان ومجموعات العمل :
 -1المنساااق العلماااى لبرناااام شاااروق للتنمياااة الريفياااة المتكاملاااة بمحافظاااة البحيااارة داااالل
الفتاااارة ماااان عااااام  1555وحتااااى عااااام  1550والمنفااااد ماااان دااااالل هاااااز بنااااا وتنميااااة
القرية بوزارة التنمية المحلية .
 -1رئااااايس الم موعاااااة العلمياااااة اإلمليمياااااة إلعاااااداد تقريااااار التنمياااااة البشااااارية لمحافظاااااة
البحيااارة والصاااادر عاااام  1550عااان البرناااام اإلنماااائى ل مااام المتحااادة بالتعااااون مااا
وزارة التنمية المحلية .
 -3عضاااو م لاااس إدارة المعهاااد العاااالى للددماااة اال تماعياااة بااادمنهور مااان عااااام 1555
وحتى عام . 1515
 -9المشااااركة فاااى ورشاااة العمااال الداصاااة ببناااا الشاااراكة باااين المنظمااااد يااار الحكومياااة
والم تمااا الااادولى مااان داااالل يئاااة اإل اثاااة االساااالمية بالتعااااون مااا وزارة التضاااامن
اال تماعى والمنعقدة بالقا رة بتاريخ  11فبراير عام . 1551
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 -0عضااااو الل نااااة التنفيديااااة لمكتااااً ددمااااة المسااااتثمرين بمحافظااااة البحياااارة ماااان عااااام
 1555وحتى تاريده .
 -1عضو الل نة العليا لالستثمار بمحافظة البحيرة من عام  1511وحتى تاريده .
 -7عضااااو الل نااااة اإلشاااارافية لمشااااروع مراكااااز معلوماااااد التنميااااة المحليااااة بمحافظااااة
البحيرة .
 -0عضاااااو ل ناااااة التنسااااايق والتيساااااير لبااااارام التمكاااااين االمتصاااااادى للمااااار ة بمحافظاااااة
البحيرة .
 -4عضااااو ل نااااة الدراساااااد الداصااااة بإنشااااا بورصااااة الدضاااار والفاكهااااة بمدينااااة باااادر
بمحافظة البحيرة من دالل الغرفة الت ارية المصرية بمحافظة البحيرة .
ثالثا :التنظيم والمشاركة فى الدورات التدريبية والندوات .
 -6تنظااايم نااادوة " دور المنظمااااد يااار الحكومياااة فاااى تنمياااة المشاااروعاد الصاااغيرة
" عاااااام  1440مااااان داااااالل التعااااااون باااااين كلياااااة الزراعاااااة بااااادمنهور ومحافظاااااة
البحيرة والمركز القومى للبحوث .
 -1المشاااااركة فااااى تنفيااااد الاااادوراد التدريبيااااة لمساااائولى التنميااااة الريفيااااة بالوحااااداد
المحليااااة القرويااااة بمحافظااااة البحياااارة ماااان دااااالل العماااال كمنسااااق علمااااى لبرنااااام
شاااروق للتنمياااة الريفياااة المتكاملاااة بمحافظاااة البحيااارة داااالل الفتااارة مااان عاااام 1440
وحتى عام . 1550
 -3المشاااااركة فااااى تنفيااااد العديااااد ماااان الباااارام التدريبيااااة فااااى الم اااااالد االمتصااااادية
والتى من برز ا :
 تنفياااااد البااااارام التدريبياااااة عااااان ال ااااادوى االمتصاااااادية للمشاااااروعاد الزراعياااااةللعاملين ببنى التنمية واالئتمان الزراعى ومطاع الزراعة .
 المشاااااركة فااااى تنفيااااد الباااارام التدريبيااااة عاااان التسااااويق الزراعااااى للعاااااملين فااااىالتعليم الزراعى بمحافظة البحيرة .
 المشااااااركة فاااااى تنفياااااد االبااااارام التدريبياااااة عااااان بااااارام التنمياااااة االمتصااااااديةوالبشرية لمسئولى التنمية ومراكز معلوماد التنمية المحلية بمحافظة البحيرة .
 القاااا المحاضاااراد فاااى المنتااادياد الثقافياااة المنعقااادة بمحافظاااة البحيااارة مااان دااااللمديرية الثقافة وال معياد األ لية ونقابة المهن الزراعية .
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رابعا ً  :المشاركة فى الجمعيات العلمية والنقابات المهنية والجمعيات األهلية :
 -1عضو ال معية المصرية ل متصاد الزراعى .
 -1رئااااايس م لاااااس إدارة معياااااة إساااااكان عضاااااا

يئاااااة التااااادريس بفااااارع امعاااااة

اإلسكندرية بدمنهور من ول إشهار ا وحتى نهاية عام . 1553
 -3عضاااااو م لاااااس إدارة معياااااة الرعاياااااة اإل تماعياااااة للشاااااباً بمحافظاااااة البحيااااارة
عتباراً من عام  1555وحتى عام . 1515
 -9عضو م لس إدارة ال معية المصرية للتنمية وحماية البيئة بدمنهور .
 -0عضااااو نقابااااة المهاااان الزراعيااااة والمشاااااركة فااااى األنشااااطة الثقافيااااة التااااى ي ريهااااا
فرع النقابة بمحافظة البحيرة .
النشاط فى مجال الدراسات االقتصادية ودراسات الجدوى الفنية واالقتصادية
القيااااام بإعااااداد العديااااد ماااان الدراساااااد االمتصااااادية الالزمااااة لباااارام التنميااااة الزراعيااااة
ودراسااااااد ال ااااادوى االمتصاااااادية الالزماااااة لعدياااااد مااااان المشاااااروعاد االساااااتثمارية
والتى من مها :
 -1دراساااة امتصاااادية عااان الوضااا الحاااالى والتصاااور المساااتقبلى لمحصاااول البطااااطس
فى مصر ضمن عمال مكون تحليل السياسة الزراعية المصرية عام . 1441
 -1المشاااااركة فااااا إ ااااارا دراساااااة إمترابااااااد إعاااااادة يكلاااااة نظاااااام اإلدارة المحلياااااة
بالتعااااون مااا مركاااز التنمياااة والااادعم الم سسااا بالقاااا رة والتااا

رياااد بمحافظاااة

البحياااارة عااااام  1550لتقياااايم مشااااروع مباااااردة الالمركزيااااة المصاااارية لتدطاااايط
التنمية المحلية بالمشاركة.
 -7المشاااااركة فااااا مشااااروع دراساااااة المدطااااط اإلمليمااااا لمنطقااااة المديناااااة المناااااورة
بالمملكاااة العربياااة الساااعودية عاااام  1550مااان داااالل إ ااارا الدراسااااد الداصاااة
بتساااويق المنت ااااد الزراعياااة ودلاااى مااان داااالل التعااااون باااين المكاتاااً االستشاااارية
المصرية و مانة المدينة المنورة.
 -0المشاااااركة فااااى إن اااااز تقرياااار التنميااااة البشاااارية لمحافظااااة البحياااارة الصااااادر عااااام
 1550من دالل البرنام اإلنمائى ل مم المتحدة .
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المهمات العلمية بالخارج :
 -1الساااافر للوالياااااد المتحاااادة األمريكيااااة عااااام  1443للتاااادريً علااااى بعااااض األساااااليً
المساااااتددمة فاااااى الزراعاااااة األمريكياااااة فاااااى م اااااال بحاااااوث االمتصااااااد الزراعاااااى
واألساليً االحصائية المستددمة فى التنب بانتا ية المحاصيل الزراعية .
 -1الساااافر إلااااى دولااااة االماااااراد العربيااااة إللقااااا بحااااث للماااا تمر الاااادولى الثااااانى لعلااااوم
الحياة التطبيقية بدبى دالل الفترة من  17 -10سبتمبر 1513
الجوائز العلمية :
حاصل على ائزة امعة االسكندرية للتش ي العلمى عام . 1440
حاصل على ائزة امعة دمنهور التقديرية عام .1519

