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الشهادات ِ
العلمية
 -1دكتوراه الفلسفة في االقتصاد الزراعي ،أكاديمية العلوم المجرية ،بودابست1982 ،م.
عنوان الرسالة  :تخطيط وتنمية الزراعة المصرية .

 -2ماجستير االقتصاد الزراعي ،كلية الزراعة ،جامعة اإلسكندرية1974 ،م.

عنوان الرسالة  :التوزيع الجغرافي لألسواق داخل محافظة اإلسكندرية وأثره على تسويق منتجات الخضر والفاكهة.

 -3بكالوريوس العلوم الزراعية ،اقتصاد زراعي ،كلية الزراعة ،جامعة اإلسكندرية1968 ،م.

التدرج ِ
العلمي والوظيفي
 -1رئيس قسم االقتصاد الزراعي ،كلية الزراعة ،جامعة المنوفية ،اعتبا اًر من 2003م إلى 2006م.
 -2أستاذ بقسم االقتصاد الزراعي ،كلية الزراعة ،جامعة المنوفية ،اعتبا اًر من 1993م.

 -3أستاذ مساعد اعتبا ار من 1988م ،مدرس اعتبا ار من 1983م ،مدرس مساعد اعتبا ار من 1974مُ ،معيد اعتبا ار منن 1970م بناات
القسم والكلية.

مجال االختصاص
 -1التخصص العام  :االقتصاد الزراعي .
 -2التخصص الدقيق  :التنمية والموارد الزراعية.

مجال تطوير التعليم الجامعي
تنفيا مشروع إنشاء مركنز وموقنع لمعلومنات بحنوق االقتصناد الز ارعني ،و نو أو مشنروع منن نوعن فني مصنر ،نجنل المشنروع فني تجمينع
وتحمي نل أكثننر مننن مائننة ألننل صننفحة علميننة متخصصننة فنني االقتصنناد الز ارعنني بحننوق -رسننائل -م ارجننعب بحجننم  10جيجننا بايننت ،و ننو
حجننم يف ننوق العدي نند مننن المواق ننع العالمي ننة المشننابهة .ومرف ننق النشن نرل العلميننة الخاص ننة بالمش ننروع النناي يخ نندم التعل ننيم الجننامعي ف نني مج ننا
االقتصاد الزراعي باللغتين العربية واإلنجليزية.
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مجال الخبرة التخطيطية
 -1االشتراك في إعداد الخطة الخمسية للتحو االقتصادي واالجتماعي في ليبيا  90-1995ب
 -2االشتراك في تأسيس وإنشاء معهد التخطيط في ليبيا ،وإعداد اللوائل الخاصة ب .

مجال االستشارات االقتصادية
 -4مستشار اقتصادي لمشروع التنمية والتدريب التعاوني باألراضي الجديدة 2002 – 1996م ب.
 -3مستشار اقتصادي لمشروع األنشطة اإلنتاجية لسيدات المنتفعين باألراضي الجديدة 1995 - 1993مب.
 -2مستشار اقتصادي لمشروع التدريب التعاوني للعاملين باألراضي الجديدة 1994 - 1992م ب.
 -1مستشار اقتصادي لمشروع التنمية الريفية بمحافظة البحيرة 1990 - 1986م ب.

مجال الدراسات الميدانية
-12دراسة للمشاكل التسويقية للمنتجات الزراعية للمنتفعين من مشروع تطوير النظم الزراعية2001 ،م.
-11دراسة للسمات االقتصادية واالجتماعية لمنطقة وسط سيناء2001 ،م.

-10دراسة االحتياجات التدريبية واإلرشادية في مجا نظم الري المتطور2000 ،م.
-9دراسة الزراعات المحمية في سيناء والعوامل المؤثرل في انتشار ا1999 ،م.
-8دراسة األوضاع االقتصادية والبيئية لمشروع تطوير النظم الزراعية بمحافظة اإلسماعيلية1999 ،م.
-7دراسة لفئات السيدات األكثر احتياجا للتنمية بمنطقة بنجر السكر1995 ،م.
-6دراسة السمات االقتصادية واالجتماعية لمنطقة بنجر السكر1994 ،م.

-5دراسة إلمكانية تطوير طرق تمويل المشروعات اإلنتاجية الصغيرل1989 ،م.
-4دراسة إمكانية تسويق منتجات مشروع األنشطة اإلنتاجية بمنطقة كوم أمبو1989 ،م.
-3دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية للمشروعات اإلنتاجية بمنطقة كوم أمبو1989 ،م.
-2دراسة مستقبل القرية المصرية1988 ،م.
-1دراسة أنماط االستثمار الجديدل في األراضي المستصلحة1985 ،م.

مجال الدورات التدريبية
االشتراك في إعداد وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية :

-6دورات للعاملين في مجا تقييم دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية.
-5دورات للعاملين في مجا إدارة المشروعات الزراعية.
-4دورات للعاملين في مجا البحوث االقتصادية الزراعية.
 -3دورات للعاملين في مجا التخطيط والتنمية في ليبيا.

 -2دورات للعاملين في مجا الجمعيات التعاونية الزراعية.
 -1دورات للعاملين في مجا الزراعة واستصالح األراضي.
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قائمة باإلنتاج ِ
العلمي

لألستاذ الدكتور  /محمد مدحت مصطفى
أوال  :المؤلفات ِ
العلمية المنشورة ،مرتبة ترتيبا تنازليا من حيث تاريخ النشر.
 -25األب الروحي :مؤسسة رؤية ،اإلسكندرية2015 ،م.

 -24السان سيمونية والباشا :مؤسسة رؤية ،اإلسكندرية2014 ،م.
 -23التحوالت االقتصادية في الستينات ،مؤسسة رؤية ،اإلسكندرية2014 ،م.
 -22االصالح الزراعي وفقراء الفالحين :مؤسسة رؤية2014 ،م.

 -21كبار مالك األراضي ودورهم في السياسة المصرية ،مؤسسة رؤية2014 ،م.
 -20جهود االصالح الزراعي قبل 1952م ،.مؤسسة رؤية ،اإلسكندرية2014 ،م.

 -19األجانب في االقتصاد الزراعي المصري ،مؤسسة رؤية ،اإلسكندرية2014 ،م.
 -18اإلسكندرية والباشا ،مؤسسة رؤية ،اإلسكندرية2014 ،م.

 -17نشأة وإقرار الملكية الفردية لأل راضي الزراعية في مصر ،مؤسسة رؤية ،اإلسكندرية2013 ،م.
 -16السد العالي ومشاكل مياه النيل ،مؤسسة رؤية ،اإلسكندرية1013 ،م.

 -15االستنزاف التاريخي للفائض االقتصادي المصري ،دار ليلت ،اإلسكندرية2013 ،م.
 -14النمط المصري لإلنتاج ،دار بوب بروفيشينال برس ،القاهرة2012 ،م.

 -13شارل عيساوي ،التحليل االقتصادي واالجتماعي لمصر ،ترجمة وتحليل ،دار بوب بروفيشينال برس ،القاهرة2012 ،م.
 -12أ.إ.كراوتشيللي ،التنمية االقتصادية لمصر الحديثة ،ترجمة وتحليل ،دار بوب بروفيشينال برس ،القاهرة2012 ،م.
 -11الموجز في علم االقتصاد ،مؤسسة رؤية ،اإلسكندرية2012 ،م.

 -10الموارد االقتصادية الزراعي :األرض والمياه ،مؤسسة رؤية ،اإلسكندرية2010 ،م.
 -09االقتصاد الزراعي ،باإلشتراك مع عادل يوسف ،مؤسسة رؤية ،اإلسكندرية2010 ،م.

 -08مناااها البحااث فااي العلااوم االقتصااادية واالجتماعيااة ،باالشااتراك مااع سااهير عبااد الظاااهر أحمااد ،مكتبااة ومطبعااة اإلشااعاي الفنيااة،
اإلسكندرية2004 ،م.

 -07اقتصاديات الموارد المائية :رؤية شاملة إلدارة المياه ،مكتبة ومطبعة اإلشعاي الفنية ،اإلسكندرية2001 ،م.

 -06االقتصاااد الزراعااي المصااري  :دراسااات فااي التطااور االقتصااادي ،الجاازء الثاااني  :النصااف األول ماان القاارن العشاارين – 1900

1950م) ،مكتبة ومطبعة اإلشعاي الفنية ،اإلسكندرية2001 ،م.

 -05االقتصاد الكلي  :مدخل تحليلي ،دار الحسين للطباعة ،شبين الكوم2001 ،م.
 -04مقدمة في علم االقتصاد الزراعي ،مكتبة ومطبعة اإلشعاي الفنية ،اإلسكندرية2000 ،م.

 -03النماااذج الرياضااية للتخطاايط والتنميااة االقتصااادية ،باالشااتراك مااع سااهير عبااد الظاااهر أحمااد ،مكتبااة ومطبعااة اإلشااعاي الفنيااة،
اإلسكندرية1999 ،م.

 -02اقتصاديات األراضي الزراعية  :األسس ،النظريات ،التطبيق .مكتبة ومطبعة اإلشعاي الفنية ،اإلسكندرية1998 ،م.

 -01االقتصاااد الزراعااي المصااري  :دراسااات فااي التطااور االقتصااادي ،الجاازء األول  :ماان الدولااة الفرعونيااة إلااى نهايااة القاارن التاسااع
عشر ،مكتبة ومطبعة اإلشعاي الفنية ،اإلسكندرية1998 ،م.
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قائمة باإلنتاج ِ
العلمي

لألستاذ الدكتور  /محمد مدحت مصطفى
ثانيا  :البحوث ِ
العلمية المنشورة ،مرتبة ترتيبا تنازليا من حيث تاريخ النشر.
 -32بحث األزمة المالية الراهنة للادول اآلسايوية حديثاة التصانيع ومادى قادرة قطاعاتهاا الزراعياة علاى تعزياز االساتقرار االقتصاادي،

باالشننتراك مننع سننمير عنندلي ،مننؤتمر تجننارق شننرق وجنننوق شننرق نسننيا فنني النمننو االقتصننادي فنني ضننوء األزمننة ال ار نننة ،مركننز الخنندمات
القانونية واالقتصادية ،كلية الحقوق ،جامعة اإلسكندرية 24 - 23 ،ديسمبر 1998م.

 -31النمط الغذائي المصري وأهم العوامل المؤثرة عليه ومدى قدرة الزراعة المصرية في الوفااء بتاوفير إمادادات الغاذاء تحات مختلاف
الظااروف ،باالشننتراك مننع سننمير عنندلي ،المننؤتمر السننادق لاقتصنناد والتنميننة فنني مصننر والننباد العربيننة ،جامعننة المنصننورل16 - 14 ،
أكتوبر 1997م.

– 30التجارة الخارجية للسلع الزراعية :دراسة في أثار اتفاقياات الجاات والشاراكة األور ياة ،باالشنتراك منع سنهير عبند الظنا ر ،المنؤتمر

العربي التجاري الصناعي األو  ،اإلسكندرية 23 – 22 ،نوفمبر 1996م .

 -29التركياااب المحصاااولي المصاااري  :دراساااة فاااي المحاااددات والتطاااور التااااريخي ،الملتق نني ي
العلم نني الث نناني لجمعي ننة تح ننوتي للد ارس ننات
ُ
المصرية ،اإلسكندرية ،األو من فبراير 1995م .أعيد نشره كملحق مستقل لمجلة األ رام االقتصادي ،القا رل 18 ،سبتمبر 1995م.
 -28الفجااوة الغذائيااة واالكتفاااء الااذاتي  :منظااور الحاجااات ،الملتقننى ي
العلمنني الثنناني لجمعيننة تحننوتي للد ارسننات المص نرية ،اإلسننكندرية،
ُ
األو من فبراير 1995م.
 -27قطاااي األعمااال العااام والنشاااد االقتصااادي الز ارعااي ،مننؤتمر قطنناع األعمننا العننام فنني ُمجمننل السياسننة االقتصننادية ،كليننة الحقننوق،

جامعة اإلسكندرية 6 - 4 ،مايو 1994م.

 -26المااارأة األكثااار احتياجاااا للتنمياااة ،باالش ننتراك م ننع من نريم أحم نند مص ننطفي ،الم ننؤتمر األو ح ننو مش نناركة المن نرأل الريفي ننة ف نني تنمي ننة
المجتمعات المستحدثة باألراضي الجديدل ،و ازرل الزراعة واستصاح األراضي ،أسوان 7 - 4 ،فبراير 1994م.

 -25التركيب المحصاولي وسياساة محماد علاى الزراعياة ،المجلنة المصنرية لاقتصناد الز ارعني ،المجلند الثالن

 -العندد األو  ،الجمعينة

المصرية لاقتصاد الزراعي ،القا رل ،مارق 1993م.

 -24السياسااات االقتصااادية العامااة وتنظاايم القطاااي االقتصااادي الزراعااي للدولااة ،مجلننة المنوفيننة للبحننوق الزراعيننة ،المجلنند رقننم - 18

العدد  ،1جامعة المنوفية ،شبين الكوم1993 ،م.

المكثفاة ،باالشنتراك منع محمنود موسنى ،مجلنة
 -23دراسة اآلثار االقتصادية ألمراض الحيوان وتقييم أسلوب حماالت الرعاياة البيطرياة ُ
المنوفية للبحوق الزراعية ،المجلد رقم  - 18العدد  ،1جامعة المنوفية ،شبين الكوم1993 ،م.

 -22التحليل القياسي للاداالت اإلنتاجياة ِ
الساماكية ،باالشنتراك منع عناد يوسنل وسنعيد عبند الحناف  ،مجلنة المنوفينة للبحنوق الزراعينة،

المجلد رقم  - 18العدد  ،1جامعة المنوفية ،شبين الكوم1993 ،م.
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 -21دراسة اقتصادية اجتماعية ) للمقتصد السماكي بالبحر األحمر ،باالشتراك مع عاد يوسل وسنعيد عبند الحناف  ،مجلنة المنوفينة
للبحوق الزراعية ،المجلد رقم  - 18العدد  ،1جامعة المنوفية ،شبين الكوم1993 ،م.

 -20النمااوذج القياسااي للقواعااد اإلنتاجيااة الساامكية ببحياارة السااد العااالي ،باالشننتراك مننع عنناد يوسننل وعلننى جبننر

 ،مجلننة المنوفيننة

للبحوق الزراعية ،المجلد رقم  - 18العدد  ، 1جامعة المنوفية ،شبين الكوم1993 ،م.

 -19اقتصاااديات تسااويق أسااماك بحياارة السااد العااالي ،باالشننتراك مننع عنناد يوسننل وعلننى جبننر

 ،مجلننة المنوفيننة للبحننوق الزراعيننة،

المجلد رقم  - 18العدد  ،1جامعة المنوفية ،شبين الكوم1993 ،م.

 -18التقييم االقتصادي للتشغيل الحالي والمستقبلي لمراكب الصيد اآللية بالبحر المتوسط ،باالشتراك منع عناد يوسنل ونبينل بينومي،
مجلة المنوفية للبحوق الزراعية ،المجلد رقم  - 18العدد  ،1جامعة المنوفية  ،شبين الكوم1993 ،م.
 -17الهاواما التسااويقية لألسااماك البحريااة بمحافظااة اإلسااكندرية ،باالشنتراك مننع عنناد يوسننل ونبيننل بيننومي ،مجلننة المنوفيننة للبحننوق

الزراعية ،المجلد رقم  - 18العدد  ،1جامعة المنوفية ،شبين الكوم1993 ،م.

لمعاماال رأس المااال وأساالوب ِحسااابه ،المجلننة المصنرية لاقتصنناد الز ارعنني ،المجلنند الثنناني  -العنندد الثنناني ،الجمعيننة
 -16دراسااة نظريااة ُ
المصرية لاقتصاد الزراعي ،القا رل ،سبتمبر 1992م.

 -15اإلصالح الزراعي في مصر بين النظرية والتطبيق ،المجلة االجتماعينة القومينة ،المجلند السنادق والعشنرون ،العندد الثناني ،المركنز

القومي للبحوق االجتماعية والجنائية ،القا رل ،مايو 1989م.

 -14دراسااة اقتصااادية لزراعااة خلاايط البرساايم  -الشااعير ) بمحافظااة البحياارة ،باالشننتراك مننع محمننود موسننى ،المننؤتمر النندولي ال اربننع
عشر لإلحصاء والحسابات ي
العلمية والبحوق االجتماعية والسكانية ،القا رل  30 - 25 ،مارق 1989م.
المبكاار لعجااول الجاااموس ،باالشننتراك مننع محمننود موسننى ،المننؤتمر النندولي الثال ن
 -13التقياايم االقتصااادي لمشااروعات الفطااام ُ
لإلحصاء والحسابات ي
العلمية والبحوق االجتماعية والسكانية ،القا رل  31 - 26 ،مارق 1988م.

عشننر

 -12التقياايم االقتصااادي لمشااروعات تساامين العجااول إلنتاااج اللحااوم الحم اراء ،باالشننتراك مننع محمننود موسننى ،المننؤتمر النندولي الثال ن
عشر لإلحصاء والحسابات ي
العلمية والبحوق االجتماعية والسكانية ،القا رل  31 - 26 ،مارق 1988م.
 -11حول اقتصاديات محصول األرز في مصر ،منؤتمر االقتصناد والتنمينة الزراعينة فني مصنر والنباد العربينة ،جامعنة المنصنورل- 2 ،

 4فبراير 1988م.

 -10التوقعات المستقبلية إلنتاج واساتهالك البايض فاي الاولن العر اي ،باالشنتراك منع عبند القنادر أبنو عقنادل وسنليمان سنليمان ،مجلنة

البحوق الزراعية ،مجلد  - 14العدد الثاني ،كلية زراعة كفر الشيخ ،جامعة طنطا1988 ،م.

 -9اقتصاااديات إنتاااج واسااتهال ك األلبااان فااي الااولن العر ااي ،باالشننتراك مننع عبنند القننادر أبننو عقننادل وسننليمان سننليمان ،مجلننة البحننوق

الزراعية  ،مجلد  - 14العدد الثاني ،كلية زراعة كفر الشيخ ،جامعة طنطا1988 ،م.

 -8أزمة الغذاء المصري في إلار أزمة الغاذاء العر اي والمتغيارات االقتصاادية الدولياة ،المنؤتمر الثناني لتنظنيم وإدارل الز ارعنة المصنرية،

جامعة المنوفية 27 ،إبريل 1987م.
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 -7الثروة الحيوانية واساتهالك اللحاوم فاي الاولن العر اي ،المنؤتمر العربني األو لإلنتناج الحينواني والنداجني ،المنظمنة العربينة للتنمينة
الزراعية ،الرباط ،المملكة المغربية 30 ،مارق  4 -إبريل 1987م.

 -6مؤش ارات للتكاماال االقتصااادي الزراعااي فااي إنتاااج واسااتهالك الخلاار والفاكهااة بااالولن العر ااي ،المننؤتمر العربنني األو للبسنناتين،
المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،عمان ،المملكة األردنية 17 - 12 ،إبريل 1986م.

 -5توزيع الدخل في ريف وحلار مصار ،المنؤتمر الندولي الحنادي عشنر اإلحصناء والحسنابات ي
العلمينة والبحنوق االجتماعينة والسنكانية،

القا رل  29 ،مارق  3 -إبريل 1986م.

 -4تطبيقااات البرمجااة الخطيااة فااي اقتصاااديات نقاال الساالع الزراعيااة وسياار الزراعيااة بالسااك الحديديااة المصاارية ،باالشننتراك مننع السننيد
الشنرقاوي ،المنؤتمر النندولي الحنادي عشنر اإلحصنناء والحسنابات ي
العلمينة والبحننوق االجتماعينة والسنكانية ،القننا رل  29 ،منارق  3 -إبريننل
1986م.
 -3التركيب المحصاولي والسياساات االقتصاادية فاي مصار ،مجلنة المنوفينة للبحنوق الزراعينة ،مجلند  - 11العندد الثناني ،كلينة الز ارعنة،
جامعة المنوفية  ،شبين الكوم 1986 ،م.

 -2دراسااة للعالقااة بااين اتجاهااات االسااتثمار الزراعااي وهيكاال الحيااازة فااي قريااة مصاارية ،مجلنة المنوفيننة للبحننوق الزراعيننة ،مجلنند - 11
العدد الثاني ،كلية الزراعة ،جامعة المنوفية  ،شبين الكوم1986 ،م.

 -1االتجاهات الجديدة في حياازة األراضاي الزراعياة خاالل الفتارة 1977 - 1961م ) فاي جمهورياة مصار العر ياة ،باالشنتراك منع
محمد الصيفي ،مؤتمر تنظيم وإدارل قطاع الزراعة في مصر ،جامعة المنوفية 15 ،مايو 1983م.
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