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  بحوث قسم ،  "محدادات األمن الغذائى فى مصر" عضو الفريق البحثى فى دراسة ضمن الخطة البحثية بعنوان
 .جارية ، معيد بحوث االقتصاد الزراعىالسياسة الزراعية وتقييم المشروعات،

 :شتراك بالتدريب والتدريسإلا: خامساً 
  (:2012-2003)التدريس بقسم العموم اإلقتصادية واإلجتماعية بالمعيد العالي لمتعاون الزراعي خالل الفترة 

مبادئ - االقتصاد القياسي- الرياضيات لالقتصاديين: في بقاعات الحاسب اآلليتطبيقات عممية تدريس 
بحوث العمميات - تحميل المشروعات- اإلحصاء االقتصادي باستخدام الحاسب األلي- التحميل اإلحصائي

اإلدارة - اقتصاد إنتاج نباتي- تحميل األسعار- أساسيات التسويق- التسويق التعاوني والزراعي- التسويقية
. استخدام الحاسب اآللي في التحميل المالي لممشروعات الزراعية- المزرعية

 :الدورات التدريبية :سادساً 
 :الدورات التي شاركت فييا كمحاضر -1
 المحددة باستخدام برنامج  تقدير الكفاءة وفقا لدوال االنتاج الحدودية" إلقاء محاضرة بعنوانDEAP " دورة  ضمن

خالل الفترة  بمعيد بحوث االقتصاد الزراعي ،(مستوي ثاني)االقتصادي لمسمع الزراعيةتحميل تطبيقات في مجال ال
28/12/2014 -1/1/2015. 
 دراسات الجدوى االقتصادية لتدريبية الدورة  ضمن برنامج ال "دراسة الجدوى الفنية لممشروعات" إلقاء محاضرة بعنوان

 .8/2/2018- 4/2/2018خالل الفترة بمعيد بحوث االقتصاد الزراعي  ،وتقييم المشروعات



 دراسات الجدوى لتدريبية الدورة  ضمن برنامج ال"دراسة جدوى لمشروع إنتاج لحوم الماشية" إلقاء محاضرة بعنوان
 .6/12/2018- 2/12/2018خالل الفترة بمعيد بحوث االقتصاد الزراعي  ،االقتصادية وتقييم المشروعات

 نتاج صمصة الطماطم :دراسة حالة" إلقاء محاضرة بعنوان عروة إنتاجية " التقييم المالي لمشروع وحدة تصنيع وا 
بمعيد بحوث ، تدريبية بناء القدرات لمتابعة المشاريع االنمائية وآليات تقييمياالدورة  ضمن برنامج ال"واحدة فى العام

 .19/9/2019- 15/9/2019خالل الفترة االقتصاد الزراعي 
 :دورات تدريبية خارج مصر -2
  والطريق الحزام لدول ومقاييسيا الزراعية التنمية سياسات" حضور دورة تدريبية عن"  

“Agricultural Development Policies and Measures for the Belt and Road Countries” 

 .بجميورية الصين الشعبية، 2017 يوليو 5 يونيو إلى 15خالل الفترة من      
 :الدورات التي شاركت فييا كمتدرب -3
 :دورات فى المغة االنجميزية (أ)
 معيد المغات لمقوات المسمحة، بكوبري القبة خالل الفترة  المغة اإلنجميزيةالمشاركة في دورة تدريبية فى ،

(12/12/2013 -12/4/2014.) 
 منحة من الجامعة األمريكية، المكتبة القومية رابع، المستوى ال المغة اإلنجميزية المشاركة في دورة تدريبية فى ،

 (.4/3/2015-11/1/2015)وذلك خالل الفترة من الزراعية،
 منحة من الجامعة األمريكية، المكتبة القومية خامسال، المستوى المغة اإلنجميزية دورة تدريبية فى المشاركة في ،

 (.15/6/2015-4 /27)الفترة من وذلك خالل الزراعية، 
 منحة من الجامعة األمريكية، المكتبة القومية الزراعية، دسالسا، المستوى المغة اإلنجميزية دورة تدريبية فى حضور ،

 (.15/10/2016-8 /21) الفترة من وذلك خالل
  -منحة من الجامعة األمريكية، المكتبة القومية سابعال، المستوى "المغة اإلنجميزية" دورة تدريبية فى حضور ،

 (.27/3/2017-2 /2)الفترة من وذلك خالل الزراعية، 
 منحة من الجامعة األمريكية، المكتبة القومية الزراعية، ثامنال، المستوى المغة اإلنجميزية دورة تدريبية فى حضور ،

 (.19/11/2017-10 /1)الفترة من وذلك خالل 
 منحة من الجامعة األمريكية، المكتبة القومية الزراعية، تاسع ال، المستوىالمغة اإلنجميزية دورة تدريبية فى حضور ،

 (.15/5/2018-3 /18) الفترة من وذلك خالل
 منحة من الجامعة األمريكية، المكتبة القومية الزراعية، العاشر ، المستوىالمغة اإلنجميزية دورة تدريبية فى حضور ،

 (.17/4/2019-2 /24) الفترة من وذلك خالل
  :دورات في الحاسب اآللي وحضور حمقات نقاشية أون الين (ب)
 والتي عقدت بمعيد بحوث االقتصاد الزراعى،  القطرية فى مجال الحاسب األلى واالنترنت، المشاركة في دورة تدريبية

 .13/1/2008 –2007/ 30/12خالل الفترة 

 القطرية فى مجال إستخدام بعض الحزم اإلحصائية والحاسوب فى تحميل البيانات المشاركة في الدورة التدريبية 
 .2012 نوفمبر 8 – 4والتي عقدت بالمنظمة العربية لمتنمية الزراعية، خالل الفترة األساسية، 

 القطرية حول استخدام برنامج المشاركة في الدورة التدريبية SPSS ،والتي عقدت بالمنظمة  في التجارب الزراعية
 .2014 ديسمبر 18-14العربية لمتنمية الزراعية، خالل الفترة 



 المشاركة بالحضور:" ”Join Webinar online, Building Classification and Regression 
Trees(CART)” Using Statgraphics and R, on Statgraphics 18  , Wednesday, Nov 
28,2018.                                                                                                          

 المشاركة بالحضور: “join Webinar online, 2018,S Top Ways to Visualize Your Data”, on 
Statgraphics 18  , Wednesday, Dec 19,2018.                                                        

 المشاركة بالحضور:" ”Join Webinar online, Distribution Fitting for Arbitrarily Censored Data 
,on Statgraphics 18  , Wednesday, Mar 27,2019.                                                   

 المشاركة بالحضور:”Join Webinar online, Definitive Screening Designs”, Statgraphics 18  , 
Thursday, Jul 10,2019.                                                                                        

 أون الينالمشاركة بالحضور ”Join Webinar online, Esri National Security Webinar Series: Intel 
  Ops and Analysis with ArcGIS Pro for Intelligence”,  Wednesday, September 12, 

2019.                                                                                                              
 أون الينالمشاركة بالحضور ”Join Webinar online, Esri Emergency Communications Webinar 

Series: Life-Saving Data Feeds for the PSAP”,  Wednesday, October 16,2019.        
 :دورات في مجال التخصص (جـ)
  ،معيد بحوث االقتصادوالتي عقدت بالمشاركة في الدورة التدريبية في مجال التحميل االقتصادي لمسمع الزراعية 

 .31/3/2004-20/3الزراعي، مركز البحوث الزراعية، خالل القترة 
  ،معيد بحوث االقتصادوالتي عقدت بالمشاركة في الدورة التدريبية في مجال التحميل االقتصادي لمسمع الزراعية 

 .27/9/2004-14/9الزراعي، مركز البحوث الزراعية، خالل القترة 
  ،معيد بحوث االقتصادوالتي عقدت بالمشاركة في الدورة التدريبية في مجال التحميل االقتصادي لمسمع الزراعية 

 .5/1/2005-25/12/2004الزراعي، مركز البحوث الزراعية، خالل القترة 
  ،معيد بحوث االقتصادوالتي عقدت بالمشاركة في الدورة التدريبية في مجال التحميل االقتصادي لمسمع الزراعية 

 .7/2/2005-25/1الزراعي، مركز البحوث الزراعية، خالل القترة 
  ،معيد بحوث االقتصادوالتي عقدت بالمشاركة في الدورة التدريبية في مجال التحميل االقتصادي لمسمع الزراعية 

 .9/2/2012-5/2الزراعي، مركز البحوث الزراعية، خالل القترة 
  ،الزراعي، معيد بحوث االقتصادوالتي عقدت بالمشاركة في الدورة التدريبية في مجال تنمية المجتمعات الريفية 

 .14/3/2013-10/3مركز البحوث الزراعية، خالل الفترة 
  ،معيد بحوث االقتصادوالتي عقدت بالمشاركة في الدورة التدريبية في مجال التحميل االقتصادي لمسمع الزراعية 

 .6/3/2014-2/3الزراعي، مركز البحوث الزراعية، خالل الفترة 
  ،معيد بحوث االقتصادوالتي عقدت بالمشاركة في الدورة التدريبية في مجال التحميل االقتصادي لمسمع الزراعية 

 .28/8/2014-24/8الزراعي، مركز البحوث الزراعية، خالل الفترة 
 معيد والتي عقدت ب، (مستوي أول)المشاركة في الدورة التدريبية في مجال اقتصاديات الموارد األرضية الزراعية

 .4/9/2014-31/8 الزراعي، مركز البحوث الزراعية، خالل القترة بحوث االقتصاد
 : المؤتمرات والندوات العممية وورش العمل: سابعاً 
  الجمعية " السياسات اإلقتصادية فى قطاع الحبوب فى مصر"حضور المؤتمر السادس عشر لالقتصاديين الزراعيين

 .2008 أكتوبر 16-15 الذي عقد بنادي الزراعيين بالدقي، المصرية لالقتصاد الزراعى،



  األزمة المالية واالقتصادية العالمية وتداعياتيا عمى الزراعة "حضور المؤتمر السابع عشر لالقتصاديين الزراعيين
 .2009 أكتوبر 15-14 الذي عقد بنادي الزراعيين بالدقي، الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى،" المصرية

  الجمعية " التعاون االقتصادي والزراعي المصري اإلفريقي" حضور المؤتمر الثامن عشر لالقتصاديين الزراعيين
 .2010 أكتوبر 14-13 الذي عقد بنادي الزراعيين بالدقي،  الزراعي ،دالمصرية لالقتصا

  السياسة الزراعية والتحديات المحمية واإلقميمية والدولية"حضور المؤتمر التاسع عشر لالقتصاديين الزراعيين" 
 .2011 ديسمبر 8-7 الذي عقد بنادي الزراعيين بالدقي،  الزراعي،دالجمعية المصرية لالقتصا

 والتى الذي عقدت بنادي  ،"العنب ودوره فى التنمية الزراعية فى مصر: " بعنوان ورشة عمل المشاركة في فاعميات
 .2012 سبتمبر 24-23الزراعيين بالدقي، 

 مستقبل التنمية الزراعية في مصر األىداف واإلمكانات " حضور المؤتمر العشرون لالقتصاديين الزراعيين
 أكتوبر 17-16  الذي عقد بنادي الزراعيين بالدقي،الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى،" والمحددات واآلليات

2012. 
 والتى الذي عقدت بنادي  ،"إستراتيجية إنتاج المانجو فى مصر: " بعنوان ورشة عمل المشاركة في فاعميات

 .2013 أكتوبر 28-27الزراعيين بالدقي، 
  األمن الغذائي المصري فى ظل مخاطر األسواق العالمية"حضور المؤتمر الحادى العشرون لالقتصاديين الزراعيين "

 . 2013 أكتوبر 31-30  الذي عقد بنادي الزراعيين بالدقي،الجمعية المصرية لالقتصادالزراعي،
 الجوانب االقتصادية الستخدام الموارد الزراعية فى مصر" الزراعين نحضور المؤتمر الثانى والعشرون لالقتصاديي "

 . 2014 نوفمبر13-12  الذي عقد بنادي الزراعيين بالدقي،الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى،
  الجمعية المصرية  ،"التكامل اإلقتصادي الزراعي العربي" والعشرون لالقتصاديين الزراعين الثالثحضور المؤتمر

 .2015ر  نوفمب12- 11 الذي عقد بنادي الزراعيين بالدقي، ي،لإلقتصاد الزراع
  القاعة الرئيسية لمعيد"- أ ر التغيرات المناخية عمى إنتاجية أىم الحاصالت الزراعية"  عممية بعنوانحضور ندوة 

 .2016 من أغسطس 1 األثنين الموافق –بحوث االقتصاد الزراعي ،
 مستقبل الزراعة المصرية في ظل المتغيرات  " والعشرون لإلقتصاديين الزراعينالرابع المؤتمر المشاركة في فاعميات

 نوفمبر 10-9  الذي عقد بنادي الزراعيين بالدقي،ي، الجمعية المصرية لإلقتصاد الزراع"المحمية واالقميمية والدولية 
2016. 

  الجمعية ،"مستقبل الغذاء في مصر الواقع والمأمول" والعشرون لالقتصاديين الزراعين الخامسحضور المؤتمر 
 .2017نوفمبر 2-1 ي، الذي عقد بنادي الزراعيين بالدقي،المصرية لإلقتصاد الزراع

  بقسم ،"أ ر تغير السياسات الزراعية عمى أىم محاصل الحبوب االستراتيجية فى مصر: " بعنوانإلقاء ورشة عمل 
 .2018 مارس ،السياسة الزراعية وتقييم المشروعات

  حضور ورشة عمل بعنوان“ Introduction to Scival" بقاعة اجتماعات المركز االقميمى لألغذية واألعالف -
 .2018/ 17/9 بتاريخ ،المقر الرئيسى لمركز البحوث الزراعية

 بالقاعة الرئيسية لمركز البحوث الزراعية بالجيزة، والتي عقدت "الكتابة األكاديمية "حضور ندوة عممية بعنوان ،
 . 2018 أكتوبر 3األربعاء الموافق 

  رؤية مستقبمية لمتنمية الزراعية المستدامة في مصر" والعشرون لالقتصاديين الزراعين السادسحضور المؤتمر"، 
 .2018 نوفمبر8-7ي، الذي عقد بنادي الزراعيين بالدقي،الجمعية المصرية لإلقتصاد الزراع



 أسس وقواعد مينة الترجمة "حضور ندوة عممية بعنوانAbbreviations in English - استخداميا في مجال
األربعاء . بالقاعة الرئيسية لمركز البحوث الزراعية بالجيزةوالتي عقدت ، "الكتابة اليامشية وكتابة قائم المرجعيات

 . 2018 نوفمبر 21الموافق 
 والتي عقدت ، "قاعدة البيانات الزراعية ودور تطبيقات التكنولوجيا في مجال الزراعة "حضور ندوة عممية بعنوان

 .2019 يناير 30األربعاء الموافق . بالقاعة الرئيسية لمركز البحوث الزراعية بالجيزة
  نحو رؤية فى االدارة المتكاممة لممزراع الحدي ة بالقرى المصرية القائمة  " عممية بعنوانحمقة نقاشيةحضور

القاعة الرئيسية  فى إطار مبادرة التنمية الحضرية المستدامة بالمشاركة المجتمعية،، "باألراضى الصحراوية والنائية
 .4/2/2019، االثنين الموافق لمعيد بحوث االقتصاد الزراعي

  االتحاد العام لمنتجي - الصادرات الزراعية البستانية المصرية بين الواقع والمأمول" حضور ورشة عمل بعنوان
 .19/2/2019الثالثاء الموافق –القاعة الرئيسية لمعيد بحوث االقتصاد الزراعي - ومصدري الحاصالت البستانية

  القاعة الرئيسية لمعيد بحوث االقتصاد الزراعي،"التكيف مع ظاىرة التغيرات المناخية"حضور ورشة عمل بعنوان ، 
 .4/3/2019بتاريخ 

  القاعة الرئيسية لمعيد ، "المشروع القومى لمصوب الزراعية ودورة فى التنمية المستدامة"حضور ورشة عمل بعنوان
 .2/4/2019 بتاريخ ،بحوث االقتصاد الزراعي

  القاعة الرئيسية لمعيد بحوث ،"إنشاء وتطوير وتحديث قاعدة البيانات الزراعية" حضور ورشة عمل بعنوان 
 .9/4/2019 ،االقتصاد الزراعي

  الجيزة،  ، فندق بيراميز،"رؤية مستقبمية لدور الزراعات التعاقدية فى التنمية الزراعية" حضور ورشة عمل بعنوان
 .25/6/2019الثالثاء الموافق الدقى، 

  الثالثاء ،القاعة الرئيسية لمعيد بحوث االقتصاد الزراعي، "أصول الكتابة العممية" حضور ورشة عمل بعنوان 
 .16/7/2019الموافق 

  القاعة ، "دراسة إقتصادية أل ر تحرير سعر الصرف عمى أىم مستمزمات اإلنتاج" حضور ورشة عمل بعنوان
 .25/8/2019 بتاريخ ،الرئيسية لمعيد بحوث االقتصاد الزراعي

 في إطار فعاليات المؤتمر الدولي " دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة" حضور ندوة بعنوان
الرابع واألربعون لإلحصاء وعموم الحاسب وتطبيقاتو لمجمعية االحصائية المصرية  والتي عقدت بقاعة السينميا 

 .2019سبتمبر  4 الموافق ربعاءاألبالمتحف الزراعي ، الدقي ، الجيزة ، 
 17ء الموافق ثالثا ال، بالجيزةالمكتبة القومية الزراعية، الدقى،، "الزراعة بدون تربة "حضور ندوة عممية بعنوان 

 .2019سبتمبر 
  قسم بحوث إحصاء "التطبيق العممى إلستخدام االستبيانات الميدانية فى التغيرات" حضور ورشة عمل بعنوان ،

 .7/10/2019 الموافق ثنيناالالعينات، 
  قاعة ، "االستخدام األم ل لمموارد االقتصادية فى تحقيق األمن الغذائى المصرى "حضور ندوة عممية بعنوان

 .2019أكتوبر 13 الموافق حد األالمؤتمرات بكمية الزراعة، جامعة عين شمس،
  اإلستفادة من التقنيات "االحتفال بالذكرى العاشرة ليوم األمن الغذائى والتغذوى األفريقى تحت عنوان حضور مؤتمر

 .29/10/2019، بفندق تريومف القطامية، القاىرة، يوم الثالثاء الموافق "الزراعية الجديدة لتحسين النظم الغذائية
 دور التسويق الداخمى وتنمية الصادرات فى التنمية " والعشرون لالقتصاديين الزراعين بعحضور المؤتمر السا

  نوفمبر7 - 6، ، الجمعية المصرية لإلقتصاد الزراعي، الذي عقد بنادي الزراعيين بالدقي"الزراعية المستدامة
2019. 



 :المشاركة في المشاريع البح ية:اً  امن
المرأة والعمل بالمؤسسات العاممة في قطاعي السياحة واالتصاالت وتكنولوجيا  "المشاركة في مشرع بعنوان -1

شركة )تنفيذ " وكالة تابعة لالتحاد األوروبي- تمويل المؤسسة األوروبية لمتدريب" المعمومات بالقاىرة الكبري 
 .2009، (مستشارو التبادل بين الشمال والجنوب

دور الزراعة المحمية في تبني بعض السياسات االقتصادية الالزمة لتنفيذ استرتيجية  "المشاركة في مشرع بعنوان -2
 .2011 ، في إطار تعاون كمية الزراعة جامعة عين شمس مع وزارة الزراعة ، سبتمبر الزراعة المصرية

دراسة حول احتياجات الشركات العاممة في اإلنتاج األخضر من الميارات الفنية  "المشاركة في مشرع بعنوان -3
، في إطار برنامج دعم تشغيل الشباب الذي ينفذه قطاع التعميم الفني الالزمة لمعاممين المعنيين بيذا اإلنتاج

شركة مستشارو التبادل بين الشمال )بوزارة التعميم بدعم من منظمة التعاون الدولي األلمانية ، تنفيذ 
 .2012،مارس (والجنوب

من خالل قياس – تقييم الزراعة المستدامة في المحافظات المصرية  " المشاركة في إعداد مقترح بح ي لمشروع -4
قدرة كل محافظة لتنفيذ الكفاءة في اإلنتاج الزراعي، األمن الغذائي، التقميل من التموث البيئي في ضوء الموارد 

 .2013 معيد بحوث االقتصاد الزراعي، المتاحة ،
 "حالة محافظة المنيا"ربط صغار المزارعين بالتنمية، برنامج التنمية الريفية الشاممة " المشاركة في مشرع بعنوان  -5

 .2015تحت اشراف الييئة القبطية االنجيمية ،بمشاركة جامعة عين شمس، تمويل اتحاد اوروبى، 
حالة محافظة " "حالة محافظة المنيا"تقييم مشروع ربط صغار المزارعين بالتنمية " المشاركة في مشرع بعنوان  -6

 .2016 تحت اشراف الييئة القبطية االنجيمية ،بمشاركة جامعة عين شمس، تمويل اتحاد اوروبى، "المنيا
 تحت "حالة محافظة المنيا "حالة محافظة المنيا"نحو مجتمعات مصرية ريفية مرنو " المشاركة في مشرع بعنوان  -7

 .2019اشراف الييئة القبطية االنجيمية ،بمشاركة جامعة عين شمس، تمويل اتحاد اوروبى، 
 :الخبرة فى مجال الحاسب األلى: تاسًعا

 :إجادة التطبيق عمي البرامج التالية-
Eviews, AMOS SPSS, Excel, Statgraphics, Front41, DEAP, ITSM, Minitab, Stata Gretl, 

WIN QSB, LINDO, R, SAS. 
 :بالجمعيات العممية التالية عضو: عاشراً 

.     جمعية اإلقتصاديين الزراعيين- 
 .نقابة المين الزراعية- 
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