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 /  ستاذ الدكتورلأل السيرة الذاتية                 

  لق عبد المؤمن دعبسمحمد عبد الخا
 محمد عبد الخالق عبد المؤمن دعبس . دأ.  :         االسم 

 11/11/1691:     تاريخ الميالد
 محمول  1189666991منزل      1898821611التميفون        :   

 القميوبية–القناطر الخيرية –: البرادعة    محل اإلقامة 
 رئةةيس مسمةةس قسةةم سةةم االقتصةةاد المنزلةةي و بقاقتصةةاد زراعةةي : أسةةتاذ      الوظيفةةة   

 . سامعة المنيا –بكمية التربية النوعية  -االقتصاد المنزلي
 أبناء )ولدين وبنت(  3متزوج ويعول  :الحالة االستماعية

 المؤىالت العممية:
 –قسم االقتصاد الزراعةي  –تخصص اقتصاد زراعي  –بكالوريوس العموم الزراعية -1

 .1629دور يونيو-ة عين شمسسامع –كمية الزراعة 
 –قسةم االقتصةاد الزراعةي  –تخصص اقتصاد زراعي  –ماسستير العموم الزراعية  -8

 .  86/18/1668في  سامعة عين شمس –كمية الزراعة 
  "  "الطمب عمي المحوم في مصر                  



قتصةاد قسةم اال –تخصةص اقتصةاد زراعةي  –دكتوراه الفمسفة في العموم الزراعية  -3
 . 1662  /19/6في  سامعة عين شمس –كمية الزراعة  –الزراعي 

"دراسة اقتصةادية لمشةاكل إنتةاج وتسةويق فةول الصةويا ومنتساتةو            
 "في ظل سياسة التحرر االقتصادي

 College of Business and Economics –ميمة عممية  -9

University of Idaho –Moscow-Idaho State – America 

From 7/7/2005 To 8/1/2006 

 الخبرات األكاديمية:
 –بمعيةةد بحةةوث االقتصةةاد الزراعةةي  –باحةةث مسةةاعد بقسةةم بحةةوث العينةةات  -1

 . 6/9/1669بوزارة الزراعة اعتبارا من –بمركز البحوث الزراعية 
بمركةةز  –بمعيةةد بحةةوث االقتصةةاد الزراعةةي  –باحةةث بقسةةم بحةةوث العينةةات  -8

 . 82/9/1662الزراعة اعتبارا من  بوزارة –البحوث الزراعية 

 -سامعةةة المنيةةا–كميةةة التربيةةة النوعيةةة –مةةدرس بقسةةم االقتصةةاد المنزلةةي  -3
 . 2/1666/ 31اعتبارا من 

كميةةةة التربيةةةة  –أسةةةتاذ مسةةةاعد اقتصةةةاد زراعةةةي بقسةةةم االقتصةةةاد المنزلةةةي  -9
 .  31/2/8113اعتبارا من  -المنيا سامعة  –النوعية 

–كميةة التربيةة النوعيةةة –القتصةاد المنزلةي قةائم بعمةل رئةيس مسمةس قسةم ا -6
بقةةرار أ.د رئةةيس السامعةةة رقةةم  8119/8112 سامعةةة المنيةةا لمعةةام السةةامعي

 .  18/11/8119 ( في1899)

–كميةة التربيةة النوعيةة  –قائم بعمل رئيس مسمةس قسةم االقتصةاد المنزلةي  -9
بقةةرار أ.د رئةةيس السامعةةة رقةةم  8112/8112 لمعةةام السةةامعي سامعةةة المنيةةا

 . 2/2/8112 ( في299)

 –كميةةة التربيةةة النوعيةةة  –اقتصةةاد زراعةةي بقسةةم االقتصةةاد المنزلةةي أسةةتاذ  -2
   82/11/8112اعتبارا من  -المنيا سامعة 



 سامعة المنيةا–كمية التربية النوعية  –رئيس مسمس قسم االقتصاد المنزلي  -2
 حتى أالن 82/6/8116من

 

 أوال :التدريس الجامعي:
 : مرحلة البكالوريوس 

 :لسم االلتصاد المنزلي-1
 الفرلة األولي      * مبادئ النظرية االلتصادية                       
 الفرلة األولي      *مبادئ اإلحصاء                                   

 الفرلة األولي   *مدخل وتاريخ االلتصاد المنزلي                     
 الفرلة األولي                               * التصاديات األسرة      

 الفرلة الثانية    * إدارة أعمال منزل                                  
 الفرلة الثانية   *التصاديات الغذاء والتغذية                          
 الفرلة الثالثة  * إدارة الموارد وترشيد االستهالن                   

 لتنمية االلتصادية واالجتماعية للموارد البشرية    الفرلة الثالثة*ا
 الفرلة الرابعة *التصاديات المالبس والنسيج                        
 الفرلة الرابعة   *ثمافة التصادية                                      
 الفرلة الرابعة     *التمنين الغذائي                                      
 الفرلة الرابعة  *االستهالن وتوزيع األسعار                         
 الفرلة الرابعة   *تسويك المنتجات األسرية                          

 المعهد العالي للتعاون الزراعي:-2
 94/1995   *الرياضة                                                 

 95/1996           تحليل األسعار                                  * 
 95/1996                                  *اإلحصاء االلتصادي     

 97/1998                                *االلتصاد الشامل           
 89/1888  ليالفرلة األو                           * النظرية االلتصادية

 88/2000  الفرلة األولي                           النظرية االلتصادية *
  2000/2001*التصاديات الموارد الزراعية                  الفرلة الثالثة 

 :التأهيل التربوي-3
 جامعة المنيا: –كلية التربية 

 وي الثانيم        لطالبات المست 251*ممرر التصاد منزلي           
 م         لطالبات المستوي الثالث351* ممرر التصاد منزلي          
 م         لطالبات المستوي الرابع451* ممرر التصاد منزلي          

 مرحلة الدراسات العليا:
 جامعة المنيا –كلية الزراعة  -1



 بلوم تكنولوجيا *تكنولوجيا المعلومات الزراعية            لطالب الفرلة األولي د
زراعة الخضر المحمية العام الجامعي                                             

2006/2007 
 جامعة المنيا:-كلية التربية-2

 ساعات     لطالبات الفرلة األولي دبلوم خاص  6(    1*ممرر مادة تخصص )
 تدريس التصاد منزليمناهج وطرق                                             

 ساعات     لطالبات الفرلة األولي دبلوم خاص  8(    2*ممرر مادة تخصص )
 مناهج وطرق تدريس التصاد منزلي                                           
 ثانيا: اإلشراف علي الرسائل العلمية:

ي لم يتم فتح الدراسات    جامعة المنيا من الكليات الحديثة الت -كلية التربية النوعية -1
العليا بها للحصول علي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه في جميع ألسام 

 الكلية.
كلية  –لسم االلتصاد المنزلي  –شاركت في األشراف علي رسائل الدكتوراه  -2

 جامعة عين شمس . –التربية النوعية 
 

 ثالثا: المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية:
 المؤتمرات:-أ

المؤتمر التاسع لاللتصاديين الزراعيين "مستمبل تجارة السلع الزراعية  -1
 . 2001سبتمبر  27-26المصرية " الماهرة 

-25المؤتمر العاشر لاللتصاديين الزراعيين "األمن الغذائي العربي " الماهرة  -2
 . 2002سبتمبر   26

ن "التنمية البشرية في المطاع المؤتمر الحادي العاشر لاللتصاديين الزراعيي -3
 .2003سبتمبر  25-24الريفي " الماهرة 

المؤتمر الثاني العاشر لاللتصاديين الزراعيين "الميزة التنافسية للزراعة  -4
 .2004سبتمبر  30-29المصرية " الماهرة 

كلية  - المؤتمر المومي لاللتصاد المنزلي أثاره علي تنمية التصادنا المومي -5
 2004فبراير  16-15مصر  –جامعة المنوفية  -د المنزلي االلتصا

المؤتمر الدولي التاسع والعشرون لإلحصاء وعلوم الحاسب وتطبيماته.  -6  
 . 2004إبريل  17-22( ESSالجمعية اإلحصائية المصرية)

المؤتمر الدولي الثالثون لإلحصاء وعلوم الحاسب وتطبيماتها. الجمعية  -7
 .2005إبريل   23- 28( ESSاإلحصائية المصرية)

المؤتمر الثالث العاشر لاللتصاديين الزراعيين "لضايا معاصرة في الزراعة  -8
 .2005سبتمبر  29-28المصرية " الماهرة 

-المؤتمر الرابع العاشر لاللتصاديين الزراعيين "التجارة الزراعية المصرية -9
 .2006سبتمبر  21-20اإلمكانيات والمحددات " الماهرة 



المؤتمر الخامس العاشر لاللتصاديين الزراعيين "الثروة الحيوانية في إطار  -10
 .2007أكتوبر  18-17التنمية الزراعة المصرية " الماهرة 

المؤتمر السادس والعشرون لاللتصاديين المصريين "التطورات الحديثة  -11
حصاء الجمعية المصرية لاللتصاد السياسي واإللمفهوم التصاديات السوق " 

 .2007  نوفمبر  15-16 الماهرة والتشريع, 
مركز   -المؤتمر العلمي األول التفكير اإلبداعي وطموحات الوالع المصري -12

 -جامعة عين شمس  –كلية التربية النوعية  -الماهرة الدولي للمؤتمرات 
 .2007ابريل   15 -14مصر

 الندوات : -ب
 . 4/7/2003لماهرة ا -تحديات المياه في المنطمة العربية -1
 . 4/11/2003الماهرة  –المستهلن والمنتجات المهندسة وراثيا  -2
 . 23/12/2003الماهرة  –مستمبل التعليم الزراعي في مصر  -3
 . 2004مارس 6الماهرة   –التنمية البشرية في مصر  -4
 . 2004ابريل  19الماهرة  -األسعار الزراعية إلي أين ؟!! -5
 .  2004مايو  17الماهرة  –ريمية التنمية األف -6
 . 2004يوليو  12الماهرة  -المشروعات الصغيرة  -7
 . 2005ابريل  26الماهرة  –خريطة االستثمار والتجارة العربية البيئية  - 8
 .  2005مايو  30الماهرة  –التنمية في أفريميا )نيباد(  -9

 2005يونيو  27 -يةمفاوضات اتفالية الزراعة في منظمة التجارة العالم-10
 . 2007يوليو  4الماهرة  –تطوير إحصاءات الثروة الحيوانية  -11
 2008فبراير 20الماهرة–مشكلة األسمدة الكيميائية في الزراعة المصرية -12

هذا وللمتمدم بحوث منشورة ضمن أعمال المؤتمرات السابك اإلشارة إليها        
لمرفمات وصور خطابات تفيد المشاركة ( . وتوضح لائمة ا12272625في البنود )

 في المؤتمرات السابك ذكرها.
 رابعا:عضوية الجمعيات العلمية:

 * عضو في الجمعية المصرية لاللتصاد الزراعي .  
 * عضو في الجمعية المصرية لاللتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع .  
 
 
 
 

 المسم والكلية: خامسا : المشاركة في النشاط العلمي الجامعي علي مستوي
شاركت كعضو في إعداد الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بالمسم 2كما شارن -1

 في اإلعداد العلمي للممررات المتخصصة.



شاركت كعضو في لجنة المشتريات الخاصة بشراء الكتب العلمية العربية  -2
 واألجنبية التخصصية أللسام الكلية من المعرض الدولي للكتاب.

 شاركت كعضو في اجتماع مجلس شئون التعليم والطالب علي مستوي الكلية  -3
 شاركت كعضو في اجتماعات مجلس أعضاء هيئة التدريس بالكلية . -4

 سادسا: المشاركة في تطوير التعليم الجامعي:
 شاركت كعضو في الفريك التنفيذي لمشروع توكيد الجودة واالعتماد بالكلية. -1
التصاديات األسرة 2أجهزة وأدوات " لممررات الدراسية لام المتمدم بتوصيف ا -2

منزلية2 إدارة أعمال منزل 2استخدام الحاسب اآللي في التخصص2 التصاديات 
المالبس والنسيج2 التمنين الغذائي" في  لمشروع توكيد الجودة واالعتماد 

 بالكلية. 
 ية.شاركت كعضو في ورش العمل في مشروع توكيد الجودة والعتماد بالكل -3
شاركت في إعداد الرسالة والرؤية الخاصة بمسم االلتصاد المنزلي والكلية في  -4

 مشروع توكيد الجودة واالعتماد بالكلية .
لامت كمنسك عام للمشروع بمسم االلتصاد المنزلي في مشروع توكيد الجودة  -5

 والعتماد بالكلية.
لتصاد المنزلي شاركت في إعداد المعايير األكاديمية في مجال تخصصه بمسم اال -6

 في مشروع توكيد الجودة واالعتماد بالكلية .
شاركت في إعداد برنامج االلتصاد المنزلي في مشروع توكيد الجودة واالعتماد  -7

 بالكلية .
شاركت في حضور عدد من الدورات التدريبية الخاصة بتنمية لدرات أعضاء  -8

وانب الميادية هيئة التدريس  "توكيد الجودة في العملية التدريسية 2 الج
األكاديمية2 إدارة الولت واالجتماعات 2 أخالليات البحث العلمي 2 إدارة الفريك 

 البحثي2 التخطيط االستراتيجي" .
شاركت في حضور ورشة عمل " المعاير األكاديمية المومية المرجعية "التي  -9

م في تنظمها اللجنة المومية لضمان الجودة واالعتماد لمعاير أداء الطالب المعل
كليات التربية النوعية وكليات رياض األطفال بدار الضيافة بجامعة عين شمس 

 . 2008فبراير  7إلي  3خالل الفترة من 
شاركت في حضور ورشة عمل " المعاير األكاديمية المومية المرجعية "التي  -10

 تنظمها اللجنة المومية لضمان الجودة واالعتماد لمعاير أداء الطالب المعلم في
كليات التربية النوعية وكليات رياض األطفال بكلية الهندسة جامعة اإلسكندرية 

 . 2008مارس  27إلي  23خالل الفترة من 
 

 : سابعا : في مجال إعداد الكتب العلمية



لامت بإعداد كتاب للطالب كمذكرة اللتصاديات األسرة و أجهزة وأدوات منزلية         
عمال منزل للفرلة الثانية 2 و اللتصاديات المالبس والنسيج للفرلة األولي 2 و إلدارة أ

 للفرلة الرابعة بمسم االلتصاد المنزلي بالكلية.
 ثامنا : األنشطة الطالبية:

جامعة المنيا  –شاركت في المعرض األول لكلية التربية النوعية2 صالة األنشطة  -1
 .2001أكتوبر عام 

 7/3/2005عملت كرائد لجنة األسر بتاريخ  -2
 .2004/2005عملت رئيسا للكنترول الفرلة الثانية للعام الجامعي  -3
 2007/2008عملت رئيسا للكنترول الفرلة األولي للعام الجامعي  -4
شاركت في أعمال االمتحانات والمرالبة والكنتروالت بالكلية للعام الجامعي  -5

 حتي تاريخه. 2001/2002
الخاص بكلية اآلداب في العام الجامعي  شاركت كعضو في أعمال الكنترول -6

2006/2007 . 
جامعة  –شارن المتمدم في المعرض الثاني لكلية التربية النوعية2 صالة األنشطة  -7

 .2005المنيا عام 
جامعة المنيا –شاركت في المعرض الثالث لكلية التربية النوعية2 صالة األنشطة  -8

 .2007عام 
لتربية النوعية علي مستوي الجمهورية2 كلية شاركت في المعرض لكليات ا -9

 2007جامعة الماهرة عام -التربية النوعية 
عملت كرائد للجنة الرياضية بالكلية وحصل علي شهادة تمدير من السيد  األستاذ -10

 .2006/2007الدكتور رئيس جامعة المنيا 
ادته بما      شاركت في لجان الفحص في انتخابات االتحادات الطالبية ولام سي -11

 عليه خير ليام.
عضو مجلس إدارة صندوق التكافل االجتماعي بالكلية للعام الجامعي  -12

2007/2008. 
عملت كرائد للجنة الرياضية بالكلية وحصل علي شهادة تمدير من السيد   -13

 2008/2009األستاذ الدكتور رئيس جامعة المنيا 
ادة تمدير من السيد  األستاذ الدكتور رئيس لجنة األسر بالكلية وحصل علي شه-14

 .2009/2010رئيس جامعة المنيا 
 تاسعا : األنشطة العلمية في مجال خدمة المجتمع:

دورة )برنامج تعميك فكرة العمل الحر بالتعاون الصندوق  شاركت في       
االجتماعي للتنمية بجامعة المنيا( حيث لام بإلماء محاضرة بعنوان "دراسة الجدوى 

اللتصادية للمشروعات الصغيرة"2 ومحاضرة بعنوان "إدارة المشروعات الصغيرة" ا
  2008مارس 4فبراير حني  225 ولنعمده خالل الفترة من26/2/2008في 

 المنشورة التي لامت بنشرها العلمية بيان بالبحوث   



 بحوث تم نشرها في مجالت عالمية بالواليات المتحدة األمريكية -1
1-The Impact of " GAAT-WTO Creates Trade Opportunities for 

Egyptian Agribusiness "  
      Journal of International Food &Agribusiness Marketing 
,Volume 19. Number 1 2007  
Partner with  Professor: Joseph Guenthner ,University of Idaho 
,USA 

 مجالت محلية بجمهورية مصر العربية بحوث تم نشرها في مؤتمرات و -2
 

: فردي  بعنوان  تأثير اإلنفاق االستهالكي األسري السنوي علي  متوسط نصيب البحث األول  
 0الفرد من استهالن السكر في ريف وحضر مصر

       THE IMPACT MEASUROATION OF FAMILY TOTAL ANNUAL 
CONSUMPTION EXPENDITURE ON AVERAG FOR PER- 
CAPITA OF SUGAR IN RURAL AND URBAN REGION IN 
EGYPT. 

 جهة النشر : المؤتمر السنوي الرابع لجمعية اإلسكندرية لاللتصاد المنزلي                        
-26)دور االلتصاد المنزلي في الزراعة والبيئة والتعليم والعمل األهلي(                  

 2001مارس 27
:فردي بعنوان : العوامل المحددة الستهالن األسرة المصرية من زيت  الثانيالبحث         

             الطعام.
FACTORS AFFECTING CONSUMPTION OF FOOD OIL BY 
EGYPTIAN FAMILIES. 

 2000مايو( 5العدد ) 25جهة النشر :مجلة جامعة المنصورة للعلوم الزراعية مجلد  
بعنوان: دراسة 0محمود فرحان حسين2  عبد الخالك عبد المؤمن دعبسدمحم د.: مشترن البحث الثالث    

 0الستهالن األسرة المصرية من البروتينات وإمكانية تحميك االكتفاء الذاتي منها
A STUDY OF EGYPTIAN FAMILY CONSUMPTION OF 
PROTEINS AND POTENTIAL OF ITS SELF – SUFFICIENCY 
REALIZATION  
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