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 قسم االقتصاد الزراعي

 بيان بالتطور العلمي والوظيفي

 سعد محمود محمد عبد المنعم / للدكتور
 بيانات شخصيه -1

 د/ محمود محمد عبد المنعم سعد         االسم الكامل:

 محل الميالد: الفيوم                1954       تاريخ الميالد:

 0محافظة المنوفيه –مركز  شبين الكوم  –مليج  –الزراعيةشارع  15عنوان السكن: 

  01004949137محمول:                     (048)2274077  تليفون المنزل:

  dr_mahmoud_saad@yahoo.com: بريد اليكتروني

  بيانات وظيفيه -2
 0جامعة المنوفيه – الزراعةكلية ببقسم االقتصاد الزراعي   متفرغ أستاذ: الحالية الوظيفة   

   494( داخلي: 048)  2235693تليفون العمل: 

 شهادات علميه -3
 مائيةالتخصص العام : اقتصاد زراعي       التخصص الدقيق : اقتصاد موارد    دكتوراه:

 Hokkaido جامعة هوكايدو    Faculty of  Fisheriesالمصايد بهاكوداته  : علومالكلية

University -Japan  م.1992  ، مارسباليابان 

دراسة اقتصادية إلدارة المصايد من خالل الجمعيات التعاونيات : الدكتوراه رسالةعنوان  

  An Economic Study Of-دراسة حالة لمصايد السلمون بشمال اليابان -السمكية اليابانية

Fisheries Management Through  Fisheries Cooperative Associations in 

Japan - Case study of salmon fisheries in northern Japan. 

           المنوفية: زراعة شبين الكوم جامعة ةكلي( من مائيةاقتصاد موارد )زراعي  داقتصا ماجستير:

 0بمحافظة الفيوم السمكية الثروةتنمية   :الرسالةعنوان وكان  1983عام 
حاليا (      المنوفيةزراعة شبين الكوم جامعة طنطا )  ة كليمن  زراعيه ) عام ( معلو بكالوريوس:

 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.  1976عام: 

 العلميةأهم المؤلفات  -4
 الخاصة الدراسية الكتب والمذكرات  بعض في عمل واألساتذةمع بعض الزمالء  المشاركة

إدارة ،  المحاسبة الزراعيةالنظرية االقتصادية ،بمقررات:  والخاصةبطالب البكالوريوس 

وتقييم المشروعات  الجدوىدراسة ،  اقتصاديات االنتاج الزراعي، المتخصصة المزارع

  0إدارة األعمال المزرعيةو عامال اإلحصاء ،التسويق الزراعي، االقتصاد الزراعي، الزراعية

  أعمال أخري -5

تدريس المقررات  - االشراف العلمي علي طالب الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه(

الزراعي الخاصة بالنظرية االقتصادية واالحصاء العام واقتصاديات االنتاج 

التجارة الدولية واقتصاديات وإدارة األعمال المزرعية و الزراعية والمحاسبة

وغيرها لطالب  ...بحوث العملياتوالموارد والتسويق الزراعي وإدارة المصانع 



في  شاركت -)ماجستير ودكتوراه( مراحل البكالوريوس والدبلوم والدراسات العليا

بمحافظة  الري  تطوير وميكنة –المزرعية باإلدارة الخاصةبعض المشروعات البحثية 

 0نظم معلومات بحوث االقتصاد الزراعي -السمكيةتنمية المزارع  -المنوفية
 

 د. محمود محمد عبد المنعم                                   

 

 

 

 


