السيرة الذاتية
االســـــــــــــــــــم  :عفاف عبد المنعم محمد السيد .
التخصص العـــــام :اقتصاد زراعى .
التخصص الدقيـق  :اقتصاديات الموارد .
تاريـــخ الميــــالد 1965/3/17 :
محـــــل الميــــالد  :طوخ – قليوبية .
أرقـــام التليفـــون  :عمل  - )045( 3282303فاكس )045(3282292
محمول )01224489090( :
البريد االلكترونيafafmoneim@gmail.com :
A_moneim2009@yahoo.com
المؤهالت العلمية :
 دكتووورا الفلسووفة فووى االقتصوواد الزراعووى –كليووة الزراعووة بم ووت ر  -جامعووة الزقووازيق –
2003
عنوان الرسالة ":دراسة اقتصادية للموارد المائية فى السياسة الزراعية".
 ماجستير اقتصاد زراعى – كلية الزراعة  -جامعة القاهرة – .1995
عنوان الرسالة " :دراسة تحليلة للعوائد إلى السعة فى المزارع المصرية"
 بكالوريوس علوم زراعية – اقتصاد زراعى  -كلية الزراعة بم وت ر  -جامعوة الزقوازيق
– .1987
اللغـات  :العربية  :اللغة األم ،االنجليزية :ممتاز ،األلمانية  :جيد
التدرج الوظيفى :








قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة – جامعة دمن ور اعتبارا
من  2016 /11/1حتى االن .
أستاذ ورئيس مجلس قسم االقتصاد واالرشاد الزراعى والتنمية الريفية بكلية الزراعة –
جامعة دمن ور اعتبارا من  2015 /1/28حتى . 2017/2/20
أستاذ االقتصاد الزراعى بكلية الزراعة – جامعة دمن ور ،اعتبارا من .2015/1/28
قائم بأعمال رئيس مجلس قسم االقتصاد واالشاد الزراعى والتنمية الريفية بكلية الزراعة
– جامعة دمن ور  ،اعتبارا من  2012 /9 /8حتى .2015/1/27
أستاذ مساعد االقتصاد الزراعى بكلية الزراعة – فرع دمن ور – جامعة االسكندرية
اعتبارا من .2015/1/27 -2009/4/28
مدرس االقتصاد الزراعى بكلية الزراعة – فرع دمن ور – جامعة االسكندرية اعتبارا
من . 2009/4/27 – 2006/9/18
باحث بمع د بحوث االقتصاد الزراعوى – مركوز البحووث الزراعيوة وذلول اوالل الفتورة
.2006/9/17 - 2004/1/29

 باحوووث مسووواعد بمع ووود بحووووث االقتصووواد الزراعوووى وذلووول اوووالل الفتووورة 1 - 1997/6
.2004/
 م ندسووة زراعيووة بمع وود بحوووث االقتصوواد الزراعووى وذلوول بصووفة م قتووة اووالل الفتوورة
.1997/6 - 1988/2
النشاط العلمى :
( )1البحوث المنشورة فى المؤتمرات واألنشطة العلمية الداخلية :

















" أثر التغيرات المنااية على إقتصاديات إنتاج أهم محاصيل الحبوب الرئيسية
فى مصر" ,المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى ،عام .2017
" اآلثار االقتصادية للتحول من نظوام اييوواا المفتوول إلوى نظوام اييوواا المغلوق لموزارع
دجاج اللحم بمحافظة البحيرة " ,المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى ،عام .2015
" دراسووة ميدانيووة لتوودقيق مسوواحة وإنتاجيووة المحاصوويل االسووتراتيجية بمحافظووة البحيوورة"،
المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى ،عام .2014
" تقدير المسواحة األريوية الزراعيوة بوالارم المويووعية بمحافظوة البحيورة " ،المجلوة
المصرية لالقتصاد الزراعى ,عام .2014
" دراسة اقتصادية ألثر التوسو فوى مسواحة القمو علوى حسواب مسواحة البرسويم" ،مجلوة
االقتصاد الزراعى والعلوم االجتماعية ،جامعة المنصورة.2014 ،
" تحليوول اقتصووادم للمتغيوورات المرتباووة بمنتوواج المحاصوويل السووكرية فووى مصوور" ،مجلووة
االقتصاد الزراعى والعلوم االجتماعية ،جامعة المنصورة.2014 ،
" تسويق األسمدة الكيماوية فى جم ورية مصر العربية " ،مجلة العلوم الزراعية – كليوة
الزراعة – جامعة كفر ال يخ ،عام . 2014
" تقييم اقتصادم الداا محاات الميكنوة الزراعيوة بمحافظوة البحيورة " ،المجلوة المصورية
لالقتصاد الزراعى.2013 ،
" دراسة إقتصادية لمراحل تسوويق حيوانوات اللحووم الحموراا الحيوة ومنتجات وا بمحافظوة
البحيرة " ،المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى. 2013 ،
" محددات إنتاج واست الك الخبز المدعم بمحافظة البحيرة " ،المجلة المصرية لالقتصواد
الزراعى2013 ،
" العائد االقتصادم الستخدام بعض المخلفات الزراعية النباتية كأعالف غير تقليدية على
اينتاج الحيوانى فى محافظة البحيرة " ،المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى. 2012 ،
" دراسة اقتصادية الستخدام التكنولوجى الميكوانيكى فوى إنتواج بعوض محاصويل الحبووب
" ،المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى . 2010،
" تقدير الميا االفترايية ومدم كفاية الموارد المائية لألمن الغذائى العربى "  ،الجمعيوة
المصرية لالقتصاد الزراعى2009 ،
" أثر تغيور تكواليع عناصور االنتواج علوى إقتصواديات أهوم حاصوالت الحبووب " ،المجلوة
المصرية لالقتصاد الزراعى. 2008 ،
"آثووار السياسووة السووعرية الزراعيووة علووى محصووول البصوول فووى مصوور" ،مجلووة العلوووم
الزراعية والبيئية – جامعة ايسكندرية. 2007 ،
" دراسووة اقتصووادية لتووأثير المقاومووة الحيويووة علووى الكفووااة اينتاجيووة لمحصوول القاوون "،
المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى. 2006 ،
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 " تقدير الميا االفترايية ومدم كفاية الموارد المائية لألمن الغوذائى المصورم" ،المجلوة
المصرية لالقتصاد الزراعى. 2005 ،
 " اقتصاديات تاووير الورم فوى زراعوات قصو السوكر" ،نودوة مع ود بحوـوث االقتصوـاد
الزراعى ،مركز البحوث الزراعية2004 ،
 " أثووور السياسوووة الصووونفية لمحصوووول األرز علوووى كفوووااة اسوووتخدام ميوووا الووورم " ،المجلوووة
المصرية لالقتصاد الزراعى . 2003 ،
( )2البحوث المنشورة فى المؤتمرات واألنشطة العلمية الخارجية :
" نظووم الوورم المناسوووبة لترشوويد الميوووا فووي الزراعوووة المصوورية" ،مووو تمر جامعووة العلووووم
والتكنولوجيا االردنية /جامعة ميونخ الفنية. 2008 ،
 " محاوووات معالجوووة ميوووا الصووورف الصوووحى منخفروووة التكووواليع للقووورم والمجتمعوووات
المعزولوووة" ،المووو تمر الووودولى التاسووو لتنميوووة األرايوووى القاحلوووة – االسوووكندرية 11/7 -
نوفمبر.2008
" تأثير التسوية بالليزر على ترشيد الميوا فوى الزراعوة المصورية" ،ورشوة العمول الدوليوة
يدارة الميوووا وجودت وووا فوووى اقلووويم حوووول البحووور األبووويض المتوسووو  ،جامعوووة العلووووم
والتكنولوجيا األردنية/جامعة ميونخ الفنية  20-18 ،نوفمبر.2007
( )3المشاركة فى األنشطة التدريبية التالية :
 ألقيو محايوورات فووى دورات االسووتخدام اآلموون للمخلفووات الزراعيووة بالمعموول المركووزم
للمناخ الزراعى بالبوصيلى  ،مركز رشويد ،محافظوة البحيورة – مركوز الدالوة  ،محافظوة
الوادم الجديد ( م روع االستخدام اآلمن للمخلفات الزراعية.)SUOFW
 ألقيووو محايووورات فوووى دورات اقتصووواديات المووووارد المائيوووة بمع ووود بحووووث االقتصووواد
الزراعى .
 ألقي محايرات فى دورات اقتصاديات األرايى بمع د بحوث االقتصاد الزراعى .
التدريب الداخلى :
 حررت دورات فى المجاالت اآلتية :
 دراسات الجدوم وتقييم الم روعات الزراعية
 دراسات جدوم م روعات اينتاج الحيوانى.
 مجال اقتصاديات الموارد األريية.
 مجال اقتصاديات الموارد المائية.
 تحليل السياسة الزراعية.
 تابيقات األرصاد الجوية الزراعية فى مجال الرم الحقلى .
 التحليل االقتصادم للسل الزراعية.
 جم وتحليل البيانات .
 التجارة الخارجية.
 الملكية الفكرية.
 مجال الحاس اآللى.
 مجال األنترن .
 اللغة اينجليزية.
 دورات تنمية قدرات أعراا هيئة التدريس .
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التدريب الخارجى :
 حررت تدري بدولة الصوين بجامعوة شوين يوانز الزراعيوة فوى " نظريوات وتكنولوجيوا
حماية النباتات من أجول الزراعوة المسوتدامة فوى القورن  " 21وذلول اوالل الفتورة مون10
سبتمبر  11 -أكتوبر . 2007
األدوات
 حررت تدري بدولوة ايااليوا بمع ود بوارم فوى " السياسوات الزراعيوة –
والتقيوويم " اووالل الفتوورة موون 12مووارس –  6ابريوول  ،والفتوورة موون  29 – 16يوليووو عووام
 ، 2007التعليم عن بعد بمصر االل الفترة من  8أبريل –  15يوليو .
( )4اشتركت في المشروعات البحثية:
 عروأساسى بوالفريق البحثوي لم وروع "االسوتخدام األمون للمخلفوات الزراعيوة " .وزارة
الزراعووة واستصووالل األرايووى– مركووز البحوووث الزراعيووة – المعموول المركووزم للمنوواخ
الزراعى .
 عرو مساعد يمن الفريق البحثي لم روع "التركي المحصولى فى األرايى القديموة
والجديودة " ،وزارة الزراعوة واستصوالل األرايوى– مركوز البحووث الزراعيوة – مع ود
بحوث االقتصاد الزراعى .
( )5اشتركت فى تدريس المقررات الدراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا والتعليم
المفتوح :
 -1مرحلة البكالوريوس:
 تقييم الم روعات الزراعية .
 أسس المحاسبة الزراعية .
 إدارة األعمال المزرعية .
 مبادئ االقتصاد الزراعى .
 مبادئ االقتصاد العام .
 دراسات الجدوم االقتصادية للم روعات الزراعية .
 مبادئ ايحصاا االقتصادم واالجتماعى .
 السياسات والبرامز الزراعية .
 اقتصاديات التنمية الزراعية .
 اقتصاديات األرايى والميا .
 اقتصاديات اينتاج الحيوانى والدواجن .
 اقتصاديات الصناعات الغذائية واأللبان .
 ت ريعات ويرائ زراعية .
 التسويق الزراعى االلكتروني .
 التجارة الزراعية الدولية .
 تحليل اقتصادم.
 م روع التخرج .
 -2مرحلة الدراسات العليا:
 التحليل االقتصادم الجزئى.
 جدوم وتقييم الم روعات الزراعية .
 تقييم الم روعات الزراعية .
 الم اكل االقتصادية الحالية لصناعة الزراعة .
 اقتصاديات الصناعات الغذائية واأللبان .
 طرم البحث فى االقتصاد الزراعى .
 اقتصاديات األسعار الزراعية الخاص.
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 طرم البحث وكتابة الرسائل .
 -3التعليم المفتوح :
 ت ريعات ويرائ زراعية .
 مبادئ إدارة األعمال .
 المحاسبة الزراعية .
 مبادئ االقتصاد العام .
 مبادئ االقتصاد الزراعى .
 جدوم وإدارة الم روعات الزراعية.
 التسويق الزراعى والتجارة الخارجية.
( )6المشاركة في مشروعات تطوير التعليم :
القيام باألعمال الخاصة بالجودة واالشراف علي ا من حيث توصيع المقررات وكتابة
التقاريرمن االل العمل كرئيس لمجلس القسم ،والم اركة فى تعديل اللوائ وم روعات
التاوير باييافة إلى المساهمه فى وي الخاة البحثية للقسم و تنفيذها من االل
األشراف على الرسائل العلمية البحثية بالقسم  ،ومناق ة وكتابة االبحاث العلمية بالمجالت
المحلية والعالمية.
( )7أشرفت علي رسائل الماجستير والدكتوراه :
 تم االنت اا من ايشراف علي امس رسائل للماجستير تح عنوان :
 "اآلثار االقتصادية لميكنة بعض العمليات المزرعية بمحافظة البحيرة". "اآلثووار االقتصووادية السووتخدام مخلفووات اينتوواج النبوواتي كووأعالف غيوور تقليديووة بمحافظووةالبحيرة".
 "اقتصاديات إنتاج واست الك الخبز دراسة حالة بمحافظة البحيرة" . "تقييم اقتصادم ألداا محاات الميكنة الزراعية بمحافظة البحيرة" . "دراسة اقتصادية لتسويق األسمدة الكيماوية فى جم ورية مصر العربية". تم االنت اا من ايشراف علي رسالتين للدكتورا تح عنوان :
 " دراسووة اقتصووادية لمراحوول تسووويق حيوانووات اللحوووم الحمووراا الحيووة ومنتجات ووا بمحافظووةالبحيرة ".
 " اآلثار االقتصوادية للتحوول مون نظوام اييوواا المفتوول إلوى نظوام اييوواا المغلوق لموزارعدجاج اللحم بحافظة البحيرة ".
 "أثوور التغيوورات المناايووة علووى اقتصوواديات إنتوواج بعووض محاصوويل الحبوووب الرئيسووية فوويمصر".
 جارم ايشراف علي عدد (  ) 10رسائل للماجستير وعدد (  ) 6رسائل للدكتورا .
( )8اشتركت فى لجان المناقشة والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه :
 لجان المناقشة والحكم على رسائل الماجستير التالية:
 " اقتصاديات إنتاج اللحوم الحمراا بمناقة برج العرب" عام 2017 " دراسة اقتصادية للموارد المائية في الجم ورية العربية الليبية " عام .2016 "دراسوووة اقتصوووادية لوووبعض الم وووروعات الزراعيوووة الصوووغيرة الممولوووة مووون الصوووندوماالجتماعى للتنمية فى محافظة ال رقية" عام . 2015
 " دراسة اقتصادية لتسويق األسمدة الكيماوية فى جم ورية مصر العربية" عام . 2014 " تقييم اقتصادم ألداا محاات الميكنة الزراعية بمحافظة البحيرة " عام. 2013
 "اقتصاديات إنتاج واست الك الخبز دراسة حالة بمحافظة البحيرة " عام .2012 " اآلثار االقتصادية لميكنة بعض العمليات المزرعية بمحافظة البحيرة " عام . 20105

 لجان مناقشة رسائل دكتوراه التالية :
 " اآلثار االقتصوادية للتحوول مون نظوام اييوواا المفتوول إلوى نظوام اييوواا المغلوق لموزارعدجاج اللحم بحافظة البحيرة " عام . 2016
 " دراسووة اقتصووادية لمراحوول تسووويق حيوانووات اللحوووم الحمووراا الحيووة ومنتجات ووا بمحافظووةالبحيرة "عام . 2013
( )9شاركت في مؤلفات :
شووووارك فووووي مراجعووووة "دليوووول االسووووتخدام اآلموووون للمخلفووووات الزراعيووووة" وزارة الزراعووووة
واستصووالل األرايووى– مركووز البحوووث الزراعيووة – المعموول المركووزم للمنوواخ الزراعووى -
. 2005
( )10مقاالت في مجال التخصص :
شارك في كتابة مقاالت في المجلة الزراعية .
( )11خدمة البيئة وخدمة المجتمع:
 قم و بالعديوود موون الزيووارات الميدانيووة موون اووالل م ووروع "االسووتخدام اآلموون للمخلفووات
الزراعيووة " .المعموول المركووزم للمنوواخ الزراعووى – مركووز البحوووث الزراعيووة  -وزارة
الزراعة واستصالل األرايى .
 قم بالعديد من الزيوارات الميدانيوة مون اوالل مع ود بحووث ال ندسوة الزراعيوة – مركوز
البحوث الزراعية  -وزارة الزراعة واستصالل األرايي
 قموو بالعديوود موون الزيووارات الميدانيووة موون اووالل م ووروع "المكافحووة الحيويووة "المعوول
المركووزم للمكافحووة الحيويووة – مركووز البحوووث الزراعيووة  -وزارة الزراعووة واستصووالل
األرايى .
 قم بالزيارةالميدانية لمزارع شركة بيكو – تدري طالب الفرقة الثالثة.
( )12عضوية اللجان العلمية بالكلية:
 مجلس الكلية .
 مجلس القسم .
 لجنة شئون الاالب .
 لجنة الدراسات العليا.
 لجنة البيئة .
 رئيس لجنة الدراسات العليا
 رئيس لجنة المكتبات.
 رئيس لجنة العالقات الثقافية .
( )13عضوية اللجان العلمية بالجامعة:
 لجنة الدراسات العليا.
 لجنة المكتبات.
( )14اشتركت في الجمعيات العلمية واألهلية والنقابات المهنية :
عرو فى الجمعيات و المجالت العلمية التالية حتى اآلن:
 عرو الجمعية العربية االقتصادية .
 عرو الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى.
 عرو الجمعية المصرية لحماية المزارع الصغير.
 عروال راكة المائية المصرية.
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عرو جمعية مصر للتنمية المستدامة وحماية البيئة بسيناا .
عرو نقابة الم ن الزراعية .
عرو جمعية الرعاية االجتماعية لل باب بدمن ور .
عرو الجمعية الخيرية للخدمات االجتماعية بالحصة .

( )15االشتراك في الندوات والمؤتمرات العلمية:
شارك في فعاليات الم تمرات و الندوات العلمية التالية:
 حرور الم تمر االول لكلية الزراعة –جامعة القاهرة " التنميوة الزراعيوة المسوتدامة فوي
مصر " 10 ،اكتوبر .2016
 الم تمر السادس ع ر لالقتصاديين الزراعيين – بحوث عون "السياسوات االقتصوادية فوى
قااع الحبوب فى مصر" –  16-15أكتوبر . 2008
 المووو تمر الووودولى التاسووو لتنميوووة األرايوووى القاحلوووة (الجافوووة)–  10/7نووووفمبر،2008
ايسكندرية .
 االشتراك ببحث فى ورشوة العمول الدوليوة لمصوادر الميوا فوى ال ورم األوسو – جامعوة
العلوم والتكنولوجيا األردنية/جامعة ميونخ الفنية  21-19أكتوبر .2008
 االشتراك ببحث فى ورشوة العمول الدوليوة يدارة الميوا وجودت وا فوى اقلويم حوول البحور
األبوويض المتوسو – جامعووة العلوووم والتكنولوجيووا األردنية/جامعووة ميووونخ الفنيووة 20-18
نوفمبر.2007
 حرور الم تمرالدولى الثاني للميوا الصوحية فوى العوالم العربوى –الجمعيوة العربيوة للميوا
الصحية االل الفترة من  26-25يونيو .2007
 حرور م تمر الخاة القومية للموارد المائية "الميا والمستقبل"  5 -مارس .2005
 إلقوواا بحووث فووى الم و تمر الثالووث ع وور لالقتصوواديين الووزراعيين – "قرووايا معاصوورة فووى
الزراعة المصرية"  29 ، 28-سبتمبر .2005
 إلقوواا بحووث فووى المو تمر الحووادم ع وور لالقتصوواديين الووزراعيين – "التنميووة الب وورية فووى
القااع الزراعى " –  25 ، 24سبتمبر .2003
 حرور جمي م تمرات وندوات الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى حتي عام .2016
 حرور جمي م تمرات وزارة الموارد المائية والرم تقريبا .
شاركت في فعاليات ندوات وحلقات نقاش وورش عمل التالية :







حرورورشة العمل عن "الم وروع القوومى لتنتواج الحيووانى فوي االرايوى الجديودة" ،
وزارة الزراعة واستصالل االرايى  ،مركز البحوث الزراعية ،مع د صحة الحيوان ،
مارس .2017
حرور ورشوووة العمووول عووون "تاووووير المنظوموووة التسوووويقية للتموووور فوووى مصووور"  ،وزارة
الزراعووة واستصووالل االرايووى  ،مركووز البحوووث الزراعيووة ،مع وود بحوووث البسوواتين ،
مارس .2017
حرور الحلقة النقاشية عن الم روع القوومى الستصوالل واسوتزراع  1.5مليوون فودان (
الرؤم والتحديات )  ،كلية الزراعة – جامعة القاهرة  ،ابريل .2016
حرووور فعاليووات نوودوة دااليووة "أثوور التغيوورات المناايووة علووى الزراعووة المصوورية" والتووى
نظم ا قسم بحوث السل بمع د بحوث االقتصاد الزراعى  ،فبراير . 2011
حرور فعاليات ندوة "أسس تقييم البحوث الزراعية" والتى نظم ا مع د بحوث االقتصاد
الزراعى  ،يناير . 2011
حرووور فعاليووات نوودوة "تووأثير الصوورف الصووحي علووى اينسووان والبيئووة" التووى تروومن ا
ايحتفووال بيوووم الميووا العووالمي الووذم يرفو شووعار " بنوواا شووراكات موون أجوول موووارد مائيووة
مستدامة" 24 -مارس .2008
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حرور سمينار حول " أهمية تبنى سياسات وآليات للتوس فى زراعوة الوذرة الصوفراا "
بمع د بحوث ال ندسة الوراثية (. )2007/7/29
حرووور فعاليووات نوودوة "إدارة العمليووات الزراعيووة لت ووغيل المعوودات الزراعيووة باألقمووار
الصناعية" بمع د بحوث ال ندسة الزراعية (. )2007/10/21
حرور فعاليات ورشة عمل عن" دور المواصوفات القياسوية فوى تفعيول ايدارة المتكاملوة
لنظم هندسة الرم الحقلى بمصر" ،بمع د بحوث ال ندسة الزراعية (.) 2007/8/21
حرووور فعاليووات ورشووة العموول "التغيوورات المناايووة والزراعووة "والتووى نظم ووا المعموول
المركزم للمناخ الزراعى فى  6مارس .2007
متحدثوة فوى ورشووة عمول عون "دراسووة ميدانيوة للجوانو المعرفيووة للكومبوسو " المنعقوودة
بقاعووووووة الموووووو تمرات بالعالقووووووات الخارجيووووووة (وزارة الزراعووووووة) يوووووومن فعاليوووووووات
م روع"االستخدام اآلمن للمخلفات الزراعية " يونيو .2006
االشتراك فى تنظيم نودوة لقسوم بحووث االقتصواد األرايوي وإلقواا بحوث تحو عنووان "
ترشيد استخدام ميوا الورم فوي الزراعوة المصورية"  -مع ود بحووث االقتصواد الزراعوي-
. 2004 / 1 / 14
حرور فعاليات جمي ورش العمل لل راكة المائية المصرية .
حرور سمينارات القسم فى الفترة من .2017 – 2006

( )16أنشطة آخرى:
 الم اركة في جمي األن اة التي أجري بقسم بحوث األرايى بمع د بحوث االقتصاد
الزراعى االل هذ الفترة من. 2006/9/18- 1998/2
 الم اركة في الخاة البحثية بقسم بحوث األرايى بمع د بحوث االقتصاد الزراعى وفي
دراسة " تصنيع الموارد األريية الزراعية وفقا للغلة الفدانية ألهم الزروع الحقلية
االل الفترة (  ") 2000 – 1996وأيرا االل الفترة (. )2005-2000
 التنسيق بين كلية الزراعة بدمن ور -جامعة االسكندرية ومع د بحوث ال ندسة الزراعية
– مركز البحوث الزراعية لعقد بروتوكول بين ما وتم جل ع رة االت زراعية
لمزرعة الكلية بالبستان .
 تنظيم ندرة بعنوان "زراعة االسا كوج ه حرارية للمدن" كن اط للجنة العلوم
وتكنولوجيا المعلومات بالكلية .
 عرو لجنة االستثمار بمحافظة البحيرة عام . 2013
 رئاسة وفد الكلية الم ارك فى الدورة التدريبية لاالب االتحاد التى نظمت ا وزارة التعليم
العالى بجامعة أسيوط االل الفترة  30-25يناير . 2008
 رائدة اللجنة الفنية بالكلية للعام الجامعى . 2007/2006
 رائدة لجنة العلوم وتكنولوجيا المعلومات بالكلية للعام الجامعى، 2009/2008
. 2011/2010 ، 2010/2009
 رائدة اللجنة الثقافية بالكلية للعام الجامعى . 2013/2012
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