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 سيرة ذاتية 
  
 
 (    بيانات شخصية :1)

 عبد الرحمن محمد محمود تريل   /أ.د  االسم  :
  3جاردنيا هايتس  –و  80فيال  –التجمع الخامس  –الجديدة العنوان : القاهرة 

 الحالة االجتماعية :  متزوج  
   01002591208:                         موبايل

drtaryal@hotmail.comMail: -E 
  (    المؤهالت العلمية : 2)

   -صسوم اصتصوواد ات الءوولاا العووالما  –الزراعيووة  اتمعهود ححووول السياسوو –  فووا االصتصوواد الزراعووا = دكتوورا  
 . 1983 يونيو 23  –ألمانيا االتحاد ة  –جامعة بون  

 – إلعداد أعضاا هيئة التدريس فا مجوا  االصتصواد الزراعوا شهور ( 6)  = شهادة إجتياز البرنامج التدريبا
) البرنووامج  1983سووبتمبر  30 –ألمانيووا االتحاد ووة  –وزارة التعوواون االصتصووادل حالتعوواون مووع جامعووة كاسوول 

 ممو  حالكامل من الحكومة األلمانية(
 . 1974 /26/11 –طنطا  جامعة –كلية الزراعة حشبين الكوم  – ماجستير االصتصاد الزراعا = 

  . 1969يونيو  -جامعة القاهرة  –كلية الزراعة  –)اصتصاد زراعا(    =  حكالوريوس 
 
 :  (      التاريخ الوظيفا3)

   . 29/12/1974حتى 6/5/1970= معيد حقسم االصتصاد الزراعا حكلية الزراعة حشبين الكوم من 
 25/2/1984حتوى  30/12/1974لزراعة حشبين الكوم مون= مدرس مساعد حقسم االصتصاد الزراعا حكلية ا

عضووو حع ووة دراسووية حكوميووة للحصووو   27/10/1983حتووى  14/9/1974) خووال  هوول  الفتوورة واعتبووار موون 
 على درجة الدكتورا  من جامعة بون حألمانيا االتحاد ة ( 

 26/2/1984موووونجامعوووة المنوفيوووة  -= مووودرس اصتصووواد زراعوووا حقسوووم االصتصووواد الزراعووووا حكليوووة الزراعوووة
 . 19/11/1988حتى

  0 21/11/1993حتى  20/11/1988= أستاذ مساعد االصتصاد الزراعا بلات القسم من 
 .28/4/2007حتى  22/11/1993= أستاذ االصتصاد الزراعا بلات القسم من 

 حتى اآلن 2007 /4 /29=  أستاذ االصتصاد الزراعا المتفرغ بلات القسم من 
 المناصب اإلدارية :

  2001/ 9/ 4حتى 18/8/1997عميد كلية السياحة والفنادق حجامعة المنوفية من  =
 1/9/2005إعتبارًا منالجيزة .   -= عميد معهد طيبة العالا لتكنولوجيا االدارة والمعلومات

  2010/ 31/7وحتى  
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 (    الخبرات البح ية واالستشارية :  4)
 

  ة حقطوواا الشووئون االصتصوواد ة بوووزارة الزراعووة واستصووال = مستشووار اصتصووادل وعضووو المجموعووة االصتصوواد
 .  18/8/1998حتى تولا عمادة كلية السياحة والفنادق حجامعة المنوفية فا  1992األراضا فا الفترة من 

رة = عضووو فريووخ الخبووراا لوضووع وصووياجة إسووتراتيجية الزراعووة المصوورية فووى التسووعينات والمشووكل موون صبوول وزا
   .1992–صطاا الشئون االصتصاد ة  –ألراضا الزراعة واستصال  ا

وا = عضو فريخ الخبراا لوضع إسوتراتيجية البحوول الزراعيوة فوى جمهوريوة مصور العربيوة والممولوة مون مشور 
   . 1994  -(  حالتعاون مع وزارة الزراعة واستصال  األراضا  CEMARPالتعاون المصر الكندل )

عاون لمانية للتزراعية التا تتم بوزارة الزراعة حالتعاون مع الهيئة األ = مستشار اصتصادل لتقييم المشروعات ال
  .1999حتى ا 1996 من (  GTZالفنا ) 

م اهرة لتقيووي= مستشووار اصتصووادل حاللجووان االستشووارية الدانمووة حالبنووت الرنيسووا للتنميووة واالنتمووان الزراعووا حالقوو
 االجتماعيوةو اج الزراعا ومشروعات التنميوة الزراعيوة دراسات الجدوى المقدمة للبنت لتمويلها فا مجاالت اإلنت

  . 2000حتى  1993فا الفترة من 
شوروا = عضو فريخ المتاحعة وتقيويم السياسوات الزراعيوة المصورية فوا إطوار برنوامج اإلصوال  االصتصوادل ) م

ال  اعوة واستصورة الزر اإلنتاج الزراعا( الممو  من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية فا مصر حالتعاون مع وزا
 .(  1994حتى د سمبر  1991األراضا ) الفترة من أكتوبر 

لعربيوة االهيئوة  –= عضو فريخ دراسوة التقيويم االصتصوادل للمشوروعات البيئيوة فوا المملكوة العربيوة السوعود ة 
 .(1997حتى د سمبر  1997السعود ة للمواصفات والمقاييس حالرياض ) فا الفترة من أكتوبر 

 الدراسات البح ية الممولة اآلتية :  عن الجانب المصرل فاحث رنيسا = حا
لمصرل اتقييم  اآلثار االصتصاد ة لتطوير محطات جربلة التقاول فى مصر ) ممولة من المشروا  -1

 . 1996سبتمبر  –وزارة الزراعة (  –األلمانا لتطوير صطاا التقاول 
2-    Identifying The Barriers to The Introduction of Environmental 

Legislation  In The Kingdom Of Saudi Arabia  -  الهيئة العربية السعود ة
الفترة من  –الرياض  – Resource للمواصفات والمقاييس حالتعاون مع مكتب الخبرة البريطانا 

 ., 1997يناير -1996أكتوبر 
تسووعير وتسووويخ األسوومدة فووا السوووق المصوورل فووا إطووار سياسووات ا لتحوورر االصتصووادل المصوورل )  -3

 . 1997مايو  -ممولة من مشروا إصال  السياسات الزراعية بوزارة الزراعة (
ئووة الممووو  موون الهي (  IPMالتقيوويم االصتصووادل للمرحلووة األولووى لمشووروا المكافحووة المتكاملووة )  -4

بوووراا )حاالشوووتراع موووع الخ  1998أكتووووبر  -حالتعووواون موووع وزارة الزراعوووة  األلمانيوووة للتعووواون الفنوووا
 .األلمان(

شوروا التقييم االصتصادل لمشوروا اسوتخدام بولور القطون منزوعوة الزجوب كيميانيوًا ) المموو  مون الم -5
اا ) حاالشوتراع موع الخبور    1999يوليوو  –   المصرل األلموانا لتطووير صطواا التقواول فوا مصور (

 األلمان(  
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دراسووة الوضووع الووراهن لتعاونيووات استصووال  األراضووا فووا مصوور ) ممولووة موون المشووروا المصوورل  -6
 . 1999سبتمبر  –األلمانا لتطوير التعاونيات الزراعية  فا مصر ( 

مجووواالت تسوووويخ  ان الزراعوووا فوووا  تطووووير من وووور السياسوووات االنتمانيوووة لبنوووت التنميوووة واالنتمووو -7
يووة مشووروا التحووديث الزراعووا الممووو  موون الوكالووة األمريك الحاصووالت الزراعيووة ) دراسووة ممولووة موون

   1999أكتوبر  -للتنمية الدولية حالتعاون مع البنت الرنيسا للتنمية واالنتمان الزراعا (  
ال  التقيوويم االصتصووادل للمشووروا المصوورل األلمووانا لتطوووير صطوواا القطوون بوووزارة الزراعووة واستصوو   -8

 2000سبتمبر  –األلمان( ) حاالشتراع مع الخبراا  األراضا 
هيئوووة التقيووويم االصتصوووادل لمشوووروا المكافحوووة المتكاملوووة المنفووول بووووزارة الزراعوووة والمموووو  مووون  ال   -9

   2000أكتوبر –األلمانية للتعاون الفنا     ) حاالشتراع مع الخبراا األلمان ( 
 
 (       عضوية اللجان العلمية :5)

ر لودكتور وزيواليا للسياحة والفنادق والمشكلة من السيد األسوتاذ عضو اللجنة العليا لتقييم المعاهد الع .1
   .نوفيةجامعة الم -التعليم العالا والدولة للبحث العلما خال  فترة عمادة كلية السياحة والفنادق

 عضووو لجنووة صطوواا اآلدال والعلوووم اإلنسووانية حووالمجلس األعلووى للجامعووات خووال  فتوورة عمووادة كليووة .2
 . امعة المنوفيةج -السياحة والفنادق

توورة فعضووو لجنووة تقيوويم المعاهوود العليووا للسووياحة والفنووادق التاحعووة للمجلووس األعلووى للجامعووات خووال   .3
 . جامعة المنوفية -عمادة كلية السياحة والفنادق

 .  2013 منل  –المجلس األعلا للجامعات  –عضو لجنة المعادالت )تخصص االصتصادالزراعا(  .4
 2015 -اللجنة العلمية  –قافة عضو المجلس األعلا لل  -5
 (           المهمات واإلجازات العلمية واإلعارات:6)

 1977بر = حع ة دراسية للحصو  على درجة الدكتورا  من جامعة بون حألمانيا االتحاد ة فا الفترة مون سوبتم
    . 1983حتى أكتوبر 

 ووة فووا جامعووة كاسوول حألمانيووا االتحاد –ت = حضووور الوودورة التدريبيووة إلعووداد أعضوواا هيئووة التوودريس حالجامعووا
 .)على نفقة الحكومة األلمانية(   1983حتى سبتمبر  1983الفترة من أبريل 

 . 1995و حتى ماي 1994جامعة صنعاا حاليمن فى الفترة من أكتوبر  –= إعارة للعمل أستاذًا حكلية الزراعة 
هيئووة عووة بووون حألمانيووا االتحاد ووة علووى نفقووة ال= مهمووة علميووة حح يووة حمعهوود ححووول السياسووات الزراعيووة حجام

  . 31/8/1996حتى  1/7/1996فا الفترة من  (DAAD ) األلمانية للتباد  العلما 
ئوة الهي –د ة = إجازة خاصة لالشتراع فى دراسة التقييم االصتصادل للمشروعات البيئية حالمملكة العربية السوعو 

  .  1996حتى د سمبر   1996لرياض فا الفترة من أكتوبر العربية السعود ة للمواصفات والمقاييس حا
ون موع المجور فوا مهموة رسومية لدعوداد لبروتوكوو  تعوا-= زيارة المعهود العوالا للسوياحة والفنوادق ببوداحسو 

 . 2000يوليو  -جامعة المنوفية  -كلية السياحة والفنادق 
 – صتصوواد ات الءوولاا العووالما حجامعووة بووون صسووم ا–= مهمووة علميووة حح يووة حمعهوود ححووول السياسووات الزراعيووة  
          . 31/8/2001-1/7(فا الفترة من  (  DFGالمانيا االتحاد ة على نفقة الجمعية األلمانية للبحث العلما 
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 – صسووم اصتصوواد ات الءوولاا العووالما حجامعووة بووون –= مهمووة علميووة حح يووة حمعهوود ححووول السياسووات الزراعيووة  
حتوى  15/7/2002فوا الفتورة مون (DAAD ) فقوة الهيئوة األلمانيوة للتبواد  العلموا ألمانيوا االتحاد وة علوى ن

31/9/2002 .  
  ( اإلشراف على الرسانل العلمية :8) 

ا وتوم رسالة ماجستير حاإلضافة إلوى عشورة رسوانل دكتوورا  فوا مجواالت االصتصواد الزراعو 26تم اإلشراف على 
 فووا مجوواالت ف علووى خمسووة رسووانل ماجسووتير ورسووالة دكتووورا موونحهم الوودرجات العلميووة حاإلضووافة الووى اإلشوورا

 السياحة والفنادق .
 =================== 30/1/2018فا ========================تحريرًا 

 


