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 –ووكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةالمساعد  زراعيال قتااداال أستاذ:     الوظيفة
 جامعة المنيا . -كمية التربية النوعية 

     

 انعهمٍة : انمؤهالت

 1977دور يونيو –جامعة المنيا  –كمية الزراعة  – عامةبة شع –العموم الزراعية  بكالوريوس -1
 بتقدير عام جيد. –

 أكتوبر  – المنياجامعة  –كمية الزراعة  –تخاص اقتااد زراعي  –العموم الزراعية  ماجستير -2
1989. 

 إنتاج وتسويق قاب السكر في محافظة المنيا "  اقتااديات"        
 جامعة –كمية الزراعة  –تخاص اقتااد زراعي  -ية الفمسفة في العموم الزراع دكتوراه -3

 .1996أبريل  –المنيا 
 القمح في جميورية مار العربية " اناعة اقتااديات"           

 

 انوظٍفً : انتدرج 

 اعتبارا من -نجع حمادي  ماانع  -بشركة السكر والتقطير المارية  أخاائي -1
21 /4/1978. 

 .7/1/1980المنيا اعتبارا من بشركة مطاحن مار الوسطي ب أخاائي -2
 . 21/8/1981اعتبارا من  –شركة مطاحن مار الوسطي –مطاحن المنيا  مدير -3
 مناعتبارا –جامعة المنيا  –كمية التربية النوعية –بقسم االقتااد المنزلي  مدرس -4

1/3/1998. 
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 –النوعية كمية التربية –بقسم االقتااد المنزلي  (اقتااد زراعي تخاص ) مساعد أستاذ -4
 .25/2/2003 مناعتبارا –جامعة المنيا 

-جامعة المنيا –كمية التربية النوعية  –قائم بعمل رئيس مجمس قسم االقتااد المنزلي-6 -5
 0 2/3/2004( في 232بقرار أ.د. رئيس الجامعة رقم ) 2003/2004لمعام الجامعي 

-جامعة المنيا –النوعية كمية التربية  –قائم بعمل رئيس مجمس قسم االقتااد المنزلي -7 -6
 0 8/8/2004( في 897بقرار أ.د. رئيس الجامعة رقم ) 2004/2005لمعام الجامعي 

-جامعة المنيا –كمية التربية النوعية  –قائم بعمل رئيس مجمس قسم االقتااد المنزلي -8 -7
 0  2/8/2005( في 814بقرار أ.د. رئيس الجامعة رقم ) 2005/2006لمعام الجامعي 

-جامعة المنيا –كمية التربية النوعية  –-بعمل وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب قائم -9 -8
 0 23/8/2006( في869بقرار أ.د. رئيس الجامعة رقم ) 2006/2007لمعام الجامعي 

 
 :  انعـهــمٍـةاث ـحـباأل

 : فردي ومنشور في مؤتمر عممي. البحث األول
 لسكر في مار ".عنوان البحث : "التكنولوجيا واقتااديات ا

" THE TECHNOLOGY AND THE ECONOMICS OF SUGAR IN EGYPT " 
 جية الناشر : المؤتمر السابع لالقتااديين الزراعيين ، التكنولوجيا والزراعة المارية في القرن الواحد 

 . 136 – 115والعشرين ، الجمعية المارية لالقتااد الزراعي ، افحات من          
 . 1999ر : يوليو ، تاريخ النش  
 

 : فردي ومنشور في مجمة عممية .  البحث الثاني
 عنوان البحث : " أنماط استيالك الغذاء في محافظة المنيا " .

" FOOD CONSUMPTION PATTERNS IN EL- MINIA  VORNORATE " 
القةةاىرة .   جيةةة النشةةر : المجمةةة الماةةرية لالقتاةةاد الزراعةةي ، الجمعيةةة الماةةرية لالقتاةةاد الزراعةةي ،

 . 0222تاريخ النشر : سبتمبر ، 
 

 : فردي ومنشور في مجمة عممية . البحث الثالث
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 عنةةوان البحةةث :" أثةةر سياسةةة التحةةرر االقتاةةادي عمةةي أربحيةةو وتكمفةةة إنتةةاج أىةةم حااةةالت الغةةذاء فةةي 
 مار ".                 

 

 

" THE IMPACT OF ECONOMIC LIBERALIZATION POLICY ON RO- 

   FITABILITY AND COST OF PRODUCTING MAIN FOOD CROPS IN  

   EGYPT  ". 
 جيةةةة النشةةةر : المجمةةةة الماةةةرية لالقتاةةةاد الزراعةةةي الالجمعيةةةة الماةةةرية لالقتاةةةاد الزراعةةةي الالقةةةاىرة 

 .692 -673،المجمد الحادي عشر، العدد الثاني ، افحات من               
 . 0221تاريخ النشر : سبتمبر ، 

 : مشترك ومنشور في مؤتمر عممي . البحث الرابع
 عنوان البحث : " التقدير اإلحاائي لدول الطمب الماري عمي القمح والذرة الشامية ". 

 “ STATISTICAL ESTIMATION OF EGYPTION DEMAND FUNCTIONS   

    ON WHEAT AND MAIZE ” . 
 ين ال مسةةتقبل تجةةارة السةةمع  الزراعيةةة الماةةرية ال الةةزراعي نجيةةة النشةةر :المةةؤتمر التاسةةةع لالقتاةةاديي

 .047ة009الجمعية المارية لالقتااد الزراعي ال افحات من               
 . 0221تاريخ النشر : سبتمبر ، 

 

 : مشترك ومنشور في مؤتمر عممي . البحث الخامس
 ت المارية ".عنوان البحث : "  تخميل اقتاادي لممركز التنافسي ألىم الاادرا          

 

“ AN ECONOMIC ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF THE MAIN   

   EGYPTION AGRICULTURAL AXPORTS ”. 
 ال 00: مةؤتمر المنيةا األول لمعةوم الزراعيةة والبيئيةة الكميةة الزراعةة ال جامعةة المنيةا ال مجمةد جية النشةر 
 .711ة675)أ( ال افحات من 0رقم              

 . 0220لنشر: مارس ، تاريخ ا 
 

 مشترك ومنشور في مؤتمر عممي . البحث السادس :
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 عنوان البحث :"التحميل القياسي ألثر التغير الانفي عمي إنتاج محاول القمح".  

 “ ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE EFFECT VARIETY CHANGE ON  

 

   

THE PRODUCTION OF WHEAT CROP “. 
 ال 00مؤتمر المنيا األول لمعوم الزراعية والبيئية الكمية الزراعة ال جامعة المنيا ال مجمد  :جية النشر 

 1ة1063)ب( ال افحات من0رقم    
 

 . 0220تاريخ النشر: مارس ، 
 

 : مشترك ومنشور في مؤتمر عممي . البحث السابع
 افظة المنيا ". عنوان البحث :" تحميل اقتاادي لنشاط بنك التنمية واالئتمان الزراعي  بمح

 

  “ AN ECONOMICAL ANALYSIS OF ACTIVITIES OF THE PRINCIPAL  

     BANK OF AGRICULTURALDEVELOPMENT AND CREDIT IN EL 

MINIA  GOVERNORATE ”.  
 :المةةؤتمر العممةةي الثةةاني لمعةةوم الزراعيةةة الكميةةة الزراعةةة ال جامعةةة أسةةيوط ال الجةةزء الثةةانيال جيةةة النشةةر 

 .1016ة 1021افحات من             
 . 0222تاريخ النشر: أكتوبر ، 

 

 فردي ومنشور في مجمة عممية . البحث الثامن :
 عنةةةوان البحةةةث : " دراسةةةة تحميميةةةة ألثةةةر بعةةةض العوامةةةل عمةةةي المسةةةاحة المزروعةةةة لةةةبعض المحااةةةيل 

 الزيتية في جميورية مار العربية ".                   
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“ ANALYTICAL STUDY OF SOME ECONOMIC FACTORS EFFECTING 

 

  THE CULTIVATED LAND OF SOME OIL CROPS IN THE ARAB REP- 

   UBLIC OF EGYPT “. 

 (ال 0( ، العةةةدد )15جيةةةة النشةةةر : المجمةةةة الماةةةرية لمعمةةةوم التطبيقيةةةة ، جامعةةةة الزقةةةازيق ، المجمةةةد )
 . 165 – 109افحات من               

 . 0222اير ، تاريخ النشر : فبر 
 

 فردي ومنشور في مؤتمر عممي . البحث التاسع :
 البحةث  : " تأثير شةير رماةان عمةي التباينةات االسةتيالكية الغذائيةة  لمعمةال محةدودي الةدخل وأسةرىم 

 في محافظة المنيا " .           
“ THE EFFECT OF RAMADAN MONTH ON THE FOOD CONSUMPTION 

DIFFERENCES OF WORKER WITH LIMITE ENCOMES AND THEIR 

FAMILIES IN EL-MINIA GOVERNORATE ”. 

 
 ال 00: مؤتمر المنيا األول لمعمةوم الزراعيةة والبيئيةة الكميةة الزراعةة ال جامعةة المنيةا ال مجمةد جية النشر 
 .1921ة1891)جة( ال افحات من0رقم              

 . 0220تاريخ النشر : مارس 
 

                                      ومنشور في مؤتمر عممي .مشترك  البحث العاشر:
مكانية تحقيق االكتفاء الةذاتي منيةا  عنوان البحث : "دراسة الستيالك األسر المارية من البروتينات وا 

 ." 
“ STUDY OF THE EGYPTIAN FAMILY CONSUMPTION OF BROTINES  

  AND THE POTINTIAL OF ITS SELF- SUFFICIENCY REALIZATION  “. 

  يجية النشر : المؤتمر الماري الخامس لالقتااد المنزلي ، جامعة المنوفية ، كمية االقتااد المنزل
 .41 – 09، المجمد األول ، افحات من             

 . 0222تاريخ النشر: يوليو، 
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 مشترك ومنشور في مجمة عممية البحث الحادي عشر :
 نيات تحقيق االكتفاء الذاتي من السكر في مار".: " إمكا عنوان البحث

"POSSIBILITY OF ACHIEVING SELF-SUFFICIENCY OF SUGAR IN EGYPT" 
 ( ، 34جية الناشر : :  مجمة أسيوط لمعموم الزراعية ، كمية الزراعة جامعة أسيوط ، المجمة ) 

 .  196-177( افحات من 4العدد رقم )               
 . 0223ر:  تاريخ النش  
 

 : مشترك ومنشور في مجمة عممية .  البحث الثاني عشر
 عنوان البحث : " دراسة  تحميمية لاادرات األرز   الماري في ظل المتغيرات المحمية والعالمية " .

"AN ANALYTICAL STUDY OF EGYPTIAN RICE EXPORTS UNDER  LOCAL AND 

WORLD CHANGING  FACTORS " 
مجمةةة الماةةرية لالقتاةةاد الزراعةةي ، الجمعيةةة الماةةرية لالقتاةةاد الزراعةةي ، القةةاىرة               جيةةة النشةةر : ال

 . 616-585،المجمد الرابع عشر، العدد الثالث ، افحات من
 . 0224تاريخ النشر : سبتمبر ،   
 

 : مشترك ومنشور في مؤتمر عممي.البحث الثالث عشر
 الزيتية في جميورية مار العربية ".   عنوان البحث :" تحميل اقتاادي لمفجوة

" ANALYTICAL STUDY OF OIL GAP IN  THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT   "  

التنميةةة  222جيةةة النشةةر : المةةؤتمر الماةةري السةةوري الثالةةث ، الزراعةةة والغةةذاء فةةي الةةوطن العربةةي 
 .337-317( ، افحات من1( رقم )3وتحديات المستقبل ، مجمد )

 . 0226نوفمبر  9-6تاريخ النشر :
 

 : مشترك ومنشور في مؤتمر عممي . البحث الرابع عشر
 عنوان البحث : " دراسة اقتاادية ألىم المحاايل البقولية في جميورية مار العربية". 

 “ECONOMIC STUDY OF IMPORTANT LEGUME CROPS IN THE ARAB 

REPUBLIC EGYPT ” . 
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التنميةةة  222وري الثالةةث ، الزراعةةة والغةةذاء فةةي الةةوطن العربةةي جيةةة النشةةر : المةةؤتمر الماةةري السةة
 .077-057( ، افحات من0( رقم )3وتحديات المستقبل ، مجمد )

 . 0226نوفمبر  9-6تاريخ النشر :
 

 : فردي ومنشور في مؤتمر عممي . البحث الخامس عشر
إلنتاجية واالقتاادية لمحاولي عنوان البحث : " تقييم أثر سياسة التحرر االقتاادي عمي  المتغيرات ا

 البال والذرة الشامية في مار".
 

“EVALUATION OF THE IMPACT OF THE ECONOMIC LIBERALIZATION  

POLICY ON THE ECONOMIC AND    PRODUCTIVE   CHANGES OF 

ONION AND MAIZE CROPS IN EGYPT ”. 
ال كميةةةةةة الزراعةةةةةة ال جامعةةةةةة أسةةةةةيوط ال              : المةةةةةؤتمر العممةةةةةي الرابةةةةةع لمعمةةةةةوم الزراعيةةةةةة جيةةةةةة النشةةةةةر 
 .855-809افحات من 

 .0224ديسمبر  9-7تاريخ النشر:   
 

 فردي ومنشور في مؤتمر عممي . البحث السادس عشر :
 عنوان البحث :" دراسة تحميمية مقارنة لمواع الراىن واألمثل ألىم اادرات الخار المارية ".

 

 

“AN ANALYTICAL COMPARATIVE STUDY OF PRESENT STATUS 

AND THE OPTIMUM STATUS OF IMPORTANT EGYPTIAN 

VEGETABLE EXPORTS  “. 
: المةةؤتمر الةةدولي الثالةةث لمتنميةةة والبيئةةة فةةي الةةوطن العربةةي ، مركةةز الدراسةةات والبحةةوث جيةةة النشةةر 

 . 455-439البيئية ، جامعة أسيوط،  افحات من
 . 0226مارس ،  03-01تاريخ النشر:
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 : فردي ومنشور في مؤتمر عممي . البحث السابع عشر
ىم الاادرات الزراعية عنوان البحث :" دراسة تحميمية ألثر اتفاقية المشاركة المارية األوروبية عمي أ

المارية ".

 

 

  “ ANALYTICAL STUDY OF THE IMPACTS    EGYPTIAN-EUROPEAN  

PARTNERSHIP AGREEMENT    ON THE   MAIN EGYPTIAN 

AGRICULTURAL EXPORTS ”.   
:المؤتمر السنوي األربعون لإلحااء وعموم الحاسب وبحوث العمميات ، معيد الدراسات جية النشر 

 .                                                     106-82والبحوث اإلحاائية، جامعة القاىرة ،   افحات من
 .  0225ديسمبر  6-3تاريخ النشر: 

 

 : مشترك ومنشور في مجمة عممية. البحث الثامن عشر
عنوان البحث : " دراسة تحميمية ألثر التحرر االقتاادي عمي ربحية الحااةالت والتركيبةات المحاةولية 

 الزراعية الرئيسية في محافظة المنيا"
“ AN  ANALYTICAL STUDY OF THE IMPACT OF ECONOMIC   

LIBERALIZATION ON PROFITABILITY OF MAIN AGRICULTURAL    

CROPPING PATTERNS IN MINIA GOVERNORATE “. 

 ( ، 34جية الناشر : :  مجمة أسيوط لمعموم الزراعية ، كمية الزراعة جامعة أسيوط ، المجمة ) 
 .  071-056( افحات من3العدد رقم )               

 . 0223تاريخ النشر:    
 

 مشترك ومنشور في مجمة عممية.:  البحث التاسع عشر
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عنةوان البحةث : " دراسةة تحميميةة لمعمالةةة الزراعيةة المسةتخدمة فةي إنتةةاج  أىةم المحااةيل الحقميةة فةةي 
 جميورية مار العربية "

 “ AN ANALYTICAL STUDY OF THE AGRICULTURAL LABOR    

REQUIRED TO PRODUCE MAIN FIELD CROPS IN EGYPT ” 

ر : المجمةةة الماةةرية لالقتاةةاد الزراعةةي ، الجمعيةةة الماةةرية لالقتاةةاد الزراعةةي ، القةةاىرة               جيةةة النشةة
 . 838-815،المجمد الثالث عشر، العدد الرابع، افحات من 

 . 0223تاريخ النشر : ديسمبر ،  
 

 اإلشـــزاف عهى انزسـائم انعهـمـٍة :

 رسائل ماجستير تحت اإلشراف: -
تاريخ الرسالة مواوعاالسمم

التسجيل

1أسماء ممدوح فتحى عبد المطيف أنماط اإلنفاق الشخاى لمشباب "
الجامعى في اوء ثقافة العولمة وعالقتيا 

بسموكيم االجتماعى"

9/4/0226

0عال السعودى رشاد منيج مقترح لمادة المشروع الممبسى "
لطالب كميات التربية النوعية"

11/6/0226

اه تحت اإلشراف:رسائل دكتور  -

تاريخ التسجيلمواوع الرسالةاالسمم

1أريج سالمة عمى سالم"دراسات عن حب العزيز ومنتجاتو "19/9/0224

0رييام جاد الرب عبد الابور‘ استخدام العسل األسود في منتجات
طبيعية لتغذية تالميذ المدارس االبتدائية"

11/10/0225

3تفاحة موسى عبد الحميد" برنامج فيديو تفاعمي إلكساب طالبات
كمية التربية النوعية ميارات إعداد وتنفيذ 
النموذج األساسي الحريمى المسطح 

بالطريقة اإلنجميزية"

9/4/0226
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انمشــاركة فً انمؤتـمزات واننــدوات انعــهمـٍة 

: 
 

 المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية التالية :
الةةزراعيين ،الجمعيةةة الماةةرية لالقتاةةاد الزراعةةي ،نةةةادى                                                       نلالقتاةةاديي المةةؤتمر الخةةامس (1

 .   1997مارس 9-8الزراعيين ، الدقى ،
الةةزراعيين ،الجمعيةةة الماةةرية لالقتاةةاد الزراعةةي ،نةةادى  نالمةةؤتمر السةةادس لالقتاةةاديي (2

 . 1998يو يول29-28الزراعيين ، الدقى ،
مةةارس 19-17المةةؤتمر الةةدولي األول لالقتاةةاد الزراعةةي  ،كميةةة الزراعةةة ،جامعةةة المنيةةا ، (3

1998   . 
الزراعيين ،" التكنولوجيا والزراعةة الماةرية فةي القةرن الواحةد  نالمؤتمر السابع لالقتااديي (4

-28والعشةةةةرين" الجمعيةةةةة الماةةةةرية لالقتاةةةةاد الزراعةةةةي ، نةةةةادى الةةةةزراعيين ، الةةةةدقى ، 
 .     1999يوليو29

الةةةزراعيين ،الجمعيةةةة الماةةةرية لالقتاةةةاد الزراعةةةي ،نةةةادى  نالمةةةؤتمر الثةةةامن لالقتاةةةاديي (5
 .2000سبتمبر  28-27الزراعيين ، الدقى،

أكتةةوبر  30-28المةةؤتمر العممةةي الثةةاني لمعمةةوم الزراعيةةة ، كميةةة الزراعةةة ،جامعةةة أسةةيوط ، (6
2000 . 

،" مسةةةتقبل تجةةةارة السةةةمع الزراعيةةةة الماةةةرية " الةةةزراعيين  نالمةةةؤتمر التاسةةةع  لالقتاةةةاديي (7
 . 2001سبتمبر 27-26الجمعية المارية لالقتااد الزراعي ، نادى الزراعيين ، الدقى ، 

مةارس  28-25مؤتمر المنيا األول لمعموم الزراعية والبيئيةة ،كميةة الزراعةة ،جامعةة المنيةا ، (8
2002 . 

االقتاةةاد المنزلةةي ،جامعةةة المنوفيةةة المةةؤتمر الماةةري الخةةامس لالقتاةةاد المنزلةةي ،كميةةة  (9
 . 2000يوليو  16-17،

 المةةةؤتمر العربةةةي لالقتاةةةاد المنزلةةةي وتنميةةةة اصسةةةرة ،كميةةةة االقتاةةةاد المنزلةةةي ،جامعةةةة    (10
 . 2001سبتمبر 4-2المنوفية ،  

 المةةؤتمر العاشةةر لالقتاةةاديين الةةزراعيين ،"األمةةن الغةةذائي العربةةي" الجمعيةةة الماةةرية    (11
 . 2002سبتمبر 26-25اعي ، نادى الزراعيين ، الدقى ، لالقتااد الزر   

12)  
13)  

 
14)  
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15)  
16)  
17)  
18)  
19)  

   النةةةدوة العمميةةةة عةةةن " اتفاقيةةةة المشةةةاركة الماةةةرية األوربيةةةة )الجوانةةةب الزراعيةةةة (،  (20
 .1996يوليو  25الجمعية المارية لالقتااد الزراعي ، نادى الزراعيين ، الدقى ،  

 
 

 الجمعيةة الماةرية لالقتاةاد الزراعةي،  " الندوة العممية عن " مسةتقبل القطةن الماةري   (21
 1996سبتمبر  26باالشتراك مع جامعة اإلسكندرية    

 النةةةةةدوة العمميةةةةةة عةةةةةن "ماةةةةةر والمتغيةةةةةرات الدوليةةةةةة المعااةةةةةرة "الجمعيةةةةةة الماةةةةةرية                                        ( 14           
 .      1999ديسمبر  2عيين ، الدقي ،لالقتااد الزراعي ، نادى الزرا                  

  (  النةةدوة العمميةةة عةةن " التجةةارة الخارجيةةة الزراعيةةة الماةةرية فةةي ظةةل المتغيةةرات الدوليةةة 15           
 . 1999أبريل 6المعاارة " كمية الزراعة ،جامعة أسيوط                   

 ال الغةةذاء والزراعةةة " الجمعيةةة الماةةرية                                                النةةدوة العمميةةة عةةن "الممكيةةة الفكريةةة فةةي مجةة ( 16           
 . 2000نوفمبر  9لالقتااد الزراعي ، نادى الزراعيين ، الدقي ،                  

   الندوة العممية عن "تحديات الميةاه فةي المنطقةة العربيةة " الجمعيةة الماةرية لالقتاةاد  (17           
 . 2002يوليو  1،الزراعي ، نادى الزراعيين ، الدقي                   

 الندوة العممية عن "الزراعة المارية في إطار جولة المفاواات الجديدة )الجات (                                                (18           
 . 2002يوليو  29نادى الزراعيين ، الدقي، لجمعية المارية لالقتااد الزراعي ،ا                

 (المؤتمر الثاني عشر لالقتااديين الزراعيين " الميزة التنافسية لمزراعة المارية"19             
 .         2004سبتمبر  29-30                   

     9-7أسيوط ال  ( المؤتمر العممي الرابع لمعموم الزراعية ال كمية الزراعة ال جامعة 20           
 .2004ديسمبر                

 المؤتمر السنوي األربعون لإلحااء وعموم الحاسب وبحوث العمميات ، معيد  (21       
 .  0225ديسمبر  6-3الدراسات والبحوث اإلحاائية، جامعة القاىرة ،             

 ن العربي ، مركز الدراسات والبحوث  المؤتمر الدولي الثالث لمتنمية والبيئة في الوط (22        
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 . 0226مارس ،  03-01البيئية ، جامعة أسيوط، ،  

 التنمية   000المؤتمر الماري السوري الثالث ، الزراعة والغذاء في الوطن العربي  ( 23        
 . 6006نوفمبر  9-6وتحديات المستقبل ،              

          
 
     

 عضوٌة انجمعٍات انعهمٍة :

 

 المارية لالقتااد الزراعي .عاو في الجمعية (1              
 الريااي لمدة أربع سنوات خالل الدورة  ط( عاو مجمس إدارة منتخب بنادي سمالو 2     

 . 3/9/2005حتى  3/9/2001من                 
 ة أربع سنوات خالل الدورة الريااي لمد ط( عاو مجمس إدارة معين بنادي سمالو  3  

 . 4/9/2009حتى  4/9/2005من                 
 (عاو مجمس إدارة مركز تكنولوجيا تطوير التعميم وخدمة المجتمع  .4 
 (هدير هركز تكنولوجيا تطوير التعلين وخدهة الوجتوع بقرار أ.د. رئيس الجاهعة رقن ) 5          

 0 1/6/2003(  في 460             

 هدير هركز تكنولوجيا تطوير التعلين وخدهة الوجتوع بقرار أ.د. رئيس الجاهعة رقن )  (6      

 .  25/10/2004(  في 1250             

 هدير هركز تكنولوجيا تطوير التعلين وخدهة الوجتوع بقرار أ.د. رئيس الجاهعة رقن )  (7       

 .  13/11/2006(  في 1272             

       
 

انمشاركة فً اننشاط انعهمً انجامعً عهً مستوي 

 انقسم وانكهٍة :
 

 الداخمية لمرحمة البكالوريوس بالقسم . ةشارك كعاو في إعداد الالئح (1

 شارك كعاو في المجنة العممية بالكمية.وتختص المجنة باألعمال التالية: (2

 تفعيل ندوة السيمنار بالكمية وجعميا جمسة عممية دائمة . -
 ندوات العممية واقتراح المؤتمرات .عقد ال -

-  
-  
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-  
-  
-  
-  

واع برنامج لتدعيم المختبرات واألجيزة بالكميةة بمةا يكفةل رفةع مسةتوي الدراسةة  -
 العممية بيا .

 واع نظام الستخدام األجيزة العممية لتيسير استعماليا بين أقسام الكمية . -

يمكو الطالةب إعداد مشروع موازنة المختبرات بالكميةة سةنويا وفقةا لمعةدل مةا يسةت -
 وحار األجيزة الموجودة بالكمية وتقرير االحية الموجود منيا وبيان 

األجيةةزة أو المةةواد الناقاةةة واسةةتكماليا وواةةع نظةةام لتجديةةد واةةيانة الموجةةود 
 منيا .

 
 
 
 
 
 

شارك في تحرير العدد األول من مجمة البحوث العممية بالكمية بعنوان "مجمة البحوث في  (3
 وعية "مجاالت التربية الن

شارك في تأسيس وتجييز المعامل بالقسةم ، كمةا يشةارك المتقةدم فةي الوقةت الحةالي فةي  (4
 استكمال وتطوير ىذه المعامل .

 

 انمشاركة فً تطوٌز انتعهٍم انجامعً:
 

شةارك فةي مةؤتمر " التفاعةةل بةين كميةات الجامعةة لإلسةةيام فةي تطةوير التعمةيم الجةةامعي "  (1
 .   2001يونيو 8-7منيا ،كمية التربية النوعية ، جامعة ال

 شارك   في الدورات التدريبية الخااة بتنمية ميارات أعااء ىيئة التدريس. (2
 

 األنشطة انعهمٍة قً مجال خدمة انمجمع :

شارك قي األنشطة اإلعالمية عمي مستوى اإلدارة المركزية إلعالم شمال ووسط الاعيد  (1
 –أسيوط -المنيا –بنى سويف  -وم.والتي تام مراكز اإلعالم والنيل بمحافظات : الفي

الوادي الجديد وذلك بإلقاء محاارات عن "االقتااد الزراعي ،والتنمية  –سوىاج 
االقتاادية ،واقتااديات األسرة ،والنقود والبنوك ،والتسويق الزراعي ،وترشيد االستيالك 

 ،واالقتااد المنزلي .

2)  
3)  
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4)  
5)  
6)  
7)  
8)  

 القتااد المنزلي " بقار ثقافة المنيا .قام بإلقاء محاارات عن "ترشيد االستيالك ،وا (9
( شارك في ندوة بمركز النيل لإلعالم بعنوان "الاحافة المدرسية بين النظرية والتطبيق " 3

 حيث قام المتقدم بإلقاء محاارة عن وسائل األعالم .
 انب   ( شارك في العديد من البرامج التميفزيونية بالقناة السابعة حيث تحدث عن الجو 4           

 االقتاادية المتعمقة بتمك البرامج .              
 ( شارك في البرنامج التميفزيوني "حواء والحياة "حيث تحدث عن اإلسراف في شير  5
 رماان وأثره عمي اقتااديات األسرة .   
                

 

                                                   
 

================================= 


