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أوالا :البحوث المنشورة خالل فترة العمل كمدرس

" .1قياااس الكءااالة الءنيااة حمنتاااج حماصاايل الزيااوت الر يسااية يف مصاار (ماادخل دوال احمنتاااج ايدوديااة)" اجمللااة املصارية لالقتصاااد
الزراعى جملد ( )14العدد ( )0ديسمرب  ( 7114حبث مشًتك منشور باللغة االذمليزية ).
" .7قياااس الكءااالة الءنيااة التصااديرية دىاام الصااادرات الزراعيااة املصارية " الاادول العربيااة" جملااة املنوفيااة للب ااوث الزراعيااة جملااد
( )22العدد ( )2ديسمرب  ( 7114حبث مشًتك منشور باللغة احمذمليزية).
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" .2التغاريات الكمياة والنوعياة يف ادراااي الزراعيااة املصارية" جملاة االقتصااديني الاازراعيني العارب جملاد ( )1العادد ( )1يوليااو
 ( 7115حبث فردي منشور باللغة العربية).
" .0تقاادير دوال "ساات ابة العاارل للبطاااطص يف مصاار" جملااة املنوفيااة للب ااوث الزراعيااة جملااد ( )20العاادد ( )2ديساامرب
 ( 7115حبث مشًتك منشور باللغة العربية).
" .1دور قطاع الثروة اييوانية يف توليد الدخل املزرعي وخلق فرص عمل يف مصر" اجمللة املصرية لالقتصاد الزراعى جملد ()71
العدد ( )2سبتمرب  ( 7111حبث مشًتك منشور باللغة االذمليزية).
 " .2رمو صياغة "طار نظري لتءسري دور التمويل الزراعي والتأمني اد املخاطر الزراعية يف التنمية الزراعية" جملة املنوفية للب وث
الزراعية جملد ( )21العدد ( )1اكتوبر  (. 7111حبث مشًتك منشور باللغة العربية).
" .3رمو بنال مؤشر جديد لًتتيب الدول املتنافسة يف ادسواق املستوردة -دراسة حالة :صادرات البطاطص املصرية" جملة
املنصورة للعلوم االقتصادية و االجتماعية الزراعية جملد ( )7العدد ( )11أكتوبر  ( 7111حبث فردي منشور باللغة
العربية).

ثانيا :البحوث المنشورة خالل فترة العمل كأستاذ مشارك

 .1اآلثااار االقتصااادية املًتتبااة علااي هااور ماارل "نءلااونزا الطيااور  ،افظااة القليوبيااة جملااة املنوفيااة للب ااوث الزراعيااة جملااد ()23
العدد ( 0اجلزل ادول) أغسطص 7117م ( حبث مشًتك منشور باللغة العربية).
" .7بنااال ذااوذج لقياااس تااأثري املتغاريات االقتصااادية املكونااة لنساابة االكتءااال الااقاح ماان القمااص يف مصاار بعااد تصاانيءها دوليااا" جملااة
املنصااورة للعلااوم االقتصااادية و االجتماعيااة الزراعيااة جملااد ( )0العاادد ( )2يونيااة  ( 7112حبااث مشااًتك منشااور باللغااة
العربية).
 " .2دراسااة يليليااة ملكونااات املي ازان القم ااي يف مصاار و العااا م ا التنبااؤ باالء وة القم يااة يف مصاار " جملااة املنوفيااة للب ااوث
الزراعية جملد ( )25العدد ( )1أكتوبر  ( 7110حبث مشًتك منشور باللغة العربية).
 " .0دراسة دىم الدواف االقتصادية و االجتماعية و التنظيمية للتعدي علي ادرااي الزراعية (دراسة حالة حمافظاة املنوفياة) "
جملة املنوفية للب وث الزراعية جملد ( )40العدد ( – )1اجلزل الثاين فرباير ( 7111حبث مشًتك منشور باللغة العربية).
 " .1قياس كءالة السياسة اال تمانية لبنك التنمية و اال تمان الزراعي من منظور مصريف " جملة املنوفية للب وث الزراعياة جملاد
( )40العدد ( – )1اجلزل الثاين فرباير ( 7111حبث مشًتك منشور باللغة العربية).
 " .2تقدير الكءالة الءنية حمنتاج البلص لصغار املزارعني بواحة سيوة " جملة املنوفية للب وث الزراعية جملد ( )40العدد ()2
ديسمرب  ( 7111حبث مشًتك منشور باللغة العربية).
 " .3تقدير تأثري الءاقد يف أىم حملاصيل من الءاكهة و اخلضر املصرية علي عوا د صادرات تلك احملاصيل" جملة اجلديد يف
الب وث الزراعية جملد ( )71العدد ( )1مارس 7112م (حبث فردي منشور باللغة العربية).

ثانيا :التدريس الجامعي

يقوم السيد الدكتور  /خالد صالح الدين طو حممود .بالتدريص ىف كلياة الزراعاة -جامعاة املنوفياة بصاءة أساساية لطاالب
مرحلة البكالوريوس وطالب الدراسات العليا (ماجستري -دكتوراه) حياث يقاوم بتادريص العدياد مان املقاررات الدراساية االقتصاادية
الزراعيااة واحمحصااا يةبالكلية .كمااا يقااوم الاادكتور /خالااد صااالح الاادين طااو حممااود .بتاادريص عاادد ماان املقااررات االقتصااادية الزراعيااة
واحمحصااا ية باابعي كليااات اجلامعااة ادخاارب س اوال لطااالب مرحلااة البكااالوريوس أو الدراسااات العليااا ككليااة الًتبيااة وكليااة االقتصاااد
املنز  .وفيما يلى بيان باملقررات الدراسية الىت يقوم بتدريسها:
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تدريس المقررات التالية لطلبة مرحلة البكالوريوس كمدرس مساعد






احمحصال
"دارة ادعمال املزرعية
االقتصاد القياسى
التسويق الزراعى
التسويق و "دارة املصان







االقتصاد الكلى
دراسات اجلدوب وتقييم املشروعات
اقتصاديات احمنتاج الزراعى
اقتصاد عام
السياسة الزراعية

تدريس المقررات التالية لطلبة مرحلة البكالوريوس كعضو هيئة تدريس
 اقتصاااد احمنتاااج الزراعااى ( لطااالب  تسويق زراعي
الءرقا ا ا ا ااة الرابعا ا ا ا ااة -شا ا ا ا ااعبة االقتصا ا ا ا اااد
الزراعي وطاالب الءرقاة الثالثاة برناام
"دارة ادعما ا ا ا ااال الزراعيا ا ا ا ااة وط ا ا ا ا ااالب
الشعبة الزراعية بكلية الًتبية)
 دراسات اجلدوب وتقييم املشروعات
 االقتصاد الكلى
 اقتصاد "نتاج الدواجن
 اقتصاد امليكنة الزراعية
 اقتصاد عام
 اقتصاد زراعي
 متويل و "دارة أعمال مزرعية
 جتارة خارجية زراعية
 تنمية زراعية
 التسويق وتكنولوجيا التعبئة







االقتصاد اجلز ى
االقتصاد الزراعى
يليل ادسعار
جتارة خارجية زراعية
اقتصاد أرااي

 اقتصاد جز ي(لطالب الءرقة ادو
برنام "دارة ادعمال الزراعية وطالب
الءرقة الثالثة شعبة االقتصاد الزراعي).







االقتصاد القياسى
حاسب آىل ونظم معلومات
اقتصاديات التغري التكنولوجى
اقتصاد موارد زراعية
اقتصاد أرااي

تدريس المقررات التالية لطلبة الدراسات العليا


نظرية االحتماالت احمحصا ية
يليل التباين
اقتصاد احمنتاج الزراعي





اقتصاد املوارد املا ية









اقتصاد جز ي (أ)
تسويق اياصالت النباتية
"حصال متقدم (أو ماجستري مالبص
و أنس ة)
اقتصاد امليكنة الزراعية



اقتصاد كلي (أ)
نظرية الت ارة الدولية
اقتصاد املوارد ادراية



اقتصاد استصالح ادرااي
اقتصاد املوارد البشرية






ثالث ا :اإلشراف على و تحكيم الرسائل العلمية

 " .1دراسة اقتصادية لآلثار املًتتبة علي ادمرال البيطرية الوبا ية (دراسة حالة حمنءلونزا الطيور) "  -رسالة ماجستري  -قسم
االقتصاد الزراعي  -كلية الزراعة  -جامعة املنوفية ( قام باالشراف و متت املناقشة يف ابريل 7117م).
" .7كءااالة اددال لبنااوك التنميااة واال تمااان الزراعااي يف مصاار"  -رسااالة دكتااوراه  -قساام االقتصاااد الزراعااي  -كليااة الزراعااة -
جامعة املنوفية ( قام باالشراف و متت املناقشة يف ديسمرب 7110م).
" .2تقييم اآلثار االقتصادية للتوس يف احمستخدامات ايضرية علي ادرااي الزراعية يف مصر (دراساة حالاة حمافظاة املنوفياة)
" رسالة ماجستري  -قسم االقتصاد الزراعي  -كلية الزراعة  -جامعاة املنوفياة (قاام باالشاراف و الت كايم و متات املناقشاة يف
نوفمرب 2014م).
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 " .0دراسة اقتصادية حممكانية بنال خمزون طوارئ من السل الغقا ية االسًتاتي ية (القمص و السكر) يف مصر " رسالة دكتوراة
 قسم االقتصاد الزراعي  -كلية الزراعة  -جامعة املنوفية (قام بالت كيم و متت املناقشة يف ديسمري 2014م). " .1اقتصاااديات انتاااج و تسااويق الاابلص يف مصاار "  -رسااالة ماجسااتري  -قساام االقتصاااد الزراعااي  -كليااة الزراعااة  -جامعااة
املنوفية املنوفية (قام باالشراف و الت كيم و متت املناقشة يف أغسطص 2015م).
" .2دور قطاااع احمنتاااج ايي اواين يف ايااد ماان الءقاار يف الري ا املصااري"  -رسااالة دكتااوراه  -قساام االقتصاااد الزراعااي  -كليااة
الزراعة  -جامعة املنوفية (قام باالشراف و الت كيم و متت املناقشة يف مايو 2015م).

رابعا :المشروعات البحثية

 .1عضو الءريق الب ثي " التنمية االقتصاادية واالجتماعياة لصاناعة االساتزراع السامكي يف مصار " أحاد مشاروعات
املمولة بواسطة ىيئة املعونة ادمريكية  USAIDالقاىرة .1551
 .7عضو الءريق الب ثي للربنام القومي للتنمية الريءية املتكاملة ( شروق )  -حمافظة املنوفية .1555-1554

NARP

خامسا :االنشطة الخدمية والمشاريع

 .1عضااو جملااص "دارة وعضااو الل نااة ادكادليااة والتنءيقيااة اخلاصااة بتنءيااق "مشااروع نظاام معلومااات حبااوث االقتصاااد الزراعااي
و"نش ااال حم اارك حب ااث عل ااى ش اابكة املعلوم ااات الدولي ااة لب ااوث االقتص اااد الزراع ااى ىف مص اار " www.agrecores.edu.eg
مشروع دمول من مشروعات تطوير التعليم .7113 - 7111
 .7ر يص جلنة نظم املعلوماات احمدارياة الداخلياة بالكلياة  -مشاروع التطاوير املساتمر والتأىيال لالعتمااد مشاروع ()CIQAP
بالتعاون م صندوق تطوير التعليم العا وزارة التعليم العا – يوليو  – 7115حيت اآلن.
 .2املشرف علي وحدة التدريب بالكلياة  -مشاروع التطاوير املساتمر والتأىيال لالعتمااد  CIQAPمان  7111/1/17حايت
.7117/11/21
 .0مستشار جلنة النشاط العلمي والتكنولوجي بالكلية من  7114/11/1حىت .7117/11/21
 .1ر يص يرير جملة النشاط العلمي  -أول جملاة طالبياة علمياة تصادر ةامعاة املنوفياة " -يااد الطاالب – كلياة الزراعاة –
جامعة املنوفية – يونيو .7111
 .2أمني جملص قسم االقتصاد الزراعي بالكلية للعامني اجلامعيني .7111/7111 7111/7115
 .3عضو جملص الكلية للعام اجلامعي .7111/7111
 .4منسق الدراسات العليا بقسم االقتصاد الزراعي بالكلية من بداية العام اجلامعي  7110/7112و حيت اآلن.
 .5ر يص جلنة مكتبة قسم االقتصاد الزراعي -كلية الزراعة -جامعة املنوفية منق اكتوبر  7113و حيت اآلن.
.11ر يص الءريق املكلا بإعاداد اخلطاة االساًتاتي ية لكلياة الزراعاة – جامعاة املنوفياة و املزما تنءياقىا خاالل الءاًتة (أكتاوبر
 :7112سبتمرب 7171م).

سادسا :التدريب

أ) كمدرب
 .1حماار ومدرب ملهندسي مديرية الزراعة باملنوفية علي مج وعرل وتبويب البيانات احمحصا ية  -الربنام التدرييب املعد
بالتعاون بني وزارة الزراعة املصرية ومركز تسويق الب وث واخلدمات اجلامعية – جامعة املنوفية من .1554/1/71 " 12
 .7حماااار وماادرب برنااام الت لياال احمحصااا ي – الربنااام التاادرييب املعااد بالتعاااون بااني وزارة الزراعااة املص ارية ومركااز تسااويق
الب وث واخلدمات اجلامعية – جامعة املنوفية من .1554/2/75 "1554 /1/ 72
0

-7111 ركااز نظاام معلومااات حبااوث االقتصاااد الزراعااي – كليااة الزراعااة – جامعااة املنوفيااة،  ماادرب دعضااال فريااق العماال.2
.7113
ب) كمتدرب

الدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال الحاسب اآللي
Accomplish Successfully The Following Training Courses:
1. HTML Web Design Programming Language, Menoufia University, Faculty
of Computers and Information, Public Service Center for Computers and
Information, 2007.
2. PHP Web Design Programming Language, Menoufia University, Faculty of
Computers and Information, Public Service Center for Computers and
Information, 2007.
3. Java Script, Menoufia University, Faculty of Computers and Information,
Public Service Center for Computers and Information, 2007.
4. My SQL Data Base Programming, Menoufia University, Faculty of
Computers and Information, Public Service Center for Computers and
Information, 2007.
5. Photoshop and Flash Design, Menoufia University, Faculty of Computers and
Information, Public Service Center for Computers and Information, 2007.
دورات تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية
:ركز الدراسات احمسًتاجتية وتنمية قدرات أعضال ىيئة التدريص والقيادات ةامعة املنوفية، حضور الربام التالية

عدد الساعات

تاريخ نهاية البرنامج

تاريخ بداية البرنامج
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7114/5/5

7114/5/3

مهارات العرل الءعال

1

11

7114/5/12

7114/5/10

مهارات االتصال يف أذاط التعليم
املختلءة

2

11

7114/5/72

7114/5/71

الساعات املعتمدة

3

11

7111/2/71

7111/2/15

احمدارة اجلامعية

4

11

7111/3/0

7111/3/2

التخطيط احمسًتاتي ي

5

11

7111/3/17

7111/3/11

"دارة الوقت واالجتماعات

6

1

اسم البرنامج

م

سابع ا :المؤتمرات و الندوات

 منس ااق ملا اؤمترات العلمي ااة لقس اام االقتص اااد الزراع ااى بالكلي ااة خ ااالل الء ااًتة م اان  7112و ح اايت اآلن باس ااتثنال الع اااميني اجل ااامعيني
 7112/7117 7117/7111بسبب احمعارة للخارج.
 حضا ا ااور امل ا ا اؤمترات العلمي ا ا ااة للكليا ا ااة خا ا ااالل الء ا ا ااًتة ما ا اان  7111و حا ا اايت اآلن باس ا ا ااتثنال العا ا اااميني اجل ا ا ااامعيني 7117/7111
 7112/7117بسبب احمعارة للخارج.
 حضور املؤمتر السادس لتنمية الري املصري  -كلية اهلندسة  -جامعة املنوفية أكتوبر .7113
 حضور مؤمتر دلتا النيل لتنيمة الصادرات الزراعية كلية الزراعة جامعة املنوفية .7114
 حضور املؤمتر السادس لتنمية الري املصري  -كلية اهلندسة  -جامعة املنوفية أكتوبر .7115
 حض ا ااور ن ا اادوة " ادزم ا ااة املالي ا ااة العاملي ا ااة وانعكاس ا ااا ا املس ا ااتقبلية" – جلن ا ااة النش ا اااط الثق ا ااايف  -كلي ا ااة الزراع ا ااة  -جامع ا ااة املنوفي ا ااة
.7114/11/11
 حضور مؤمتر البنك االسالمي  -االجتماع السنوي – جمموعة البنك االسالمي للتنمية -اخلرطوم – السودان 17-11( -مجاادي
ادو 1022ىا) ( 0-2ابريل 7117م).
 ايضور و املشاركة يف مناقشات و فعاليات املؤمتر العاملي الستدامة و تربية احمبل -كلية العلوم الزراعية و ادغقياة  -جامعاة امللاك
فيصل -االحسال – اململكة العربية السعودية 11-3( -ربي الثاين 1020ىا) ( 71-13فرباير 7112م)

المشاركة -اإلشراف علي وتنظيم و إدارة الندوات التالية:

 املش اااركة يف ن اادوة " احملم ااول يف اياص اار واملس ااتقبل" – جلن ااة النش اااط العلم ااي والتكنول ااوجي  -كلي ااة اهلندس ااة  -جامع ااة املنوفي ااة
.7115/17/12
 احمشراف علي وتنظيم و "دارة ندوة " ادمن الغقا ي والغقال اآلمن" – جلنة النشاط العلمي والتكنولوجي  -كلية الزراعة  -جامعة
املنوفية .7111/0/12
ثامنا :اإلعارات:

 خبري اقتصادي باملنظمة العربية للتنمية الزراعية ( خالل شهري مارس و ابريل .)7117
 أستاذ مشارك بقسم ادعمال الزراعية و علوم املستهلك – كلية العلوم الزراعية و ادغقية – جامعة امللك الءيصل – اململكة العربية
السعودية (الءصل الدراسي ادول و الثاين للعام اجلامعي .)7112/7117
تاسعا :المؤلفات والكتب العلمية ( المنشورة دوليا):

 خالد صالح الدين طو حممود – "الت ارة اخلارجية الزراعية بني الدول العربية" الناشر د .كوسًت  -برلني
 -2أملانيا .7111

ISBN 3-89574-564--

التحكيم الدولي للبحوث العلمية:

مراج و حمكم دو دحد الب وث الدولية املنشورة يف اجمللة الدولية للب وث الزراعية و الغقا ية بكندا بتاريخ 7110/2/3

:

International Journal of Agricultural and Food Research (IJAFR).

عنوان الب ث القي مت يكيمو:
"FACTORS INFLUENCING SMALLHOLDER DAIRY FARMERS’ CHOICE OF MILK MARKETING
OUTLET IN NANDI NORTH DISTRICT, KENYA"- (Manuscript IJAFR 399-1207-1-SM).
2

عاشرا:عضوية الجمعيات العلمية

:

( )1عضو اجلمعية املصرية لالقتصاد الزراعي .
( )7عضو مجعية االقتصاديني الزراعيني العرب.
حادي عشر :األنشطة الطالبية

 مرشد أكادلي لطالب الءرقة الثانية يف العاميني اجلامعيني .7115/7114 7114/7113
 ر يص يرير جملة النشاط العلمي  -أول جملة طالبية علمية تصدر ةامعة املنوفية " -ياد الطالب – كلية الزراعة – جامعة املنوفية
– يونيو .7111
 مرشااد أكااادلي لطااالب الءرقااة الثالثااة و الرابعااة (برنااام "دارة ادعمااال الزراعيااة) منااق بدايااة الءصاال الدراسااي الثاااين للعااام اجلااامعي
 7110/7112و حيت اآلن.
 مستشار جلنة النشاط العلمي والتكنولوجي (أحد جلان اياد الطالب بالكلية) من  7114/11/1حىت .2112/11/31
األنشطة

المجتمعية:

دعام أواصاار التعاااون والتبااادل العلمااي بااني الكليااة واجملتما ماان خاالل التواصاال العلمااي بااني أساااتقة وطااالب الكليااة ماان ناحيااة
وأساااتقة وطااالب الكليااات ادخاارب باجلامعااة وكااقا الشااركات واهليئااات الزراعيااة الرا اادة ماان ناحيااة أخااري ( م ازارع دينااا شااركة
أمريكانااا الصااندوق االجتماااعي للتنميااة كااربي شااركات الاادواجن  ).......حيااث مت ذلااك ماان خااالل فااتص قناوات االتصااال
متمثلة يف "صدار جملة النشاط العلمي يف يونيو  7111كأول جملة طالبية علمية تصدر علي مستوي كليات اجلامعة يف يونيو
 7111حيث توزع جمانا علي املهتمني من الطالب و أعضال ىيئة التدريص وكقا اهليئات والشركات سالءة القكر.



الجوائز :
احمشراف علي حبوث التخرج لطالب شعبة االقتصاد الزراعي بالكلية واليت حازت علي جا زة قسم االقتصاد الزراعي كأفضل حبوث
طالبية بالشعبة خالل ادعوام اجلامعية .7111/7111 7115/7114 7114/ 7113
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