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أوال :البيانات الشخصية:
االسم:

حسن نبيه ابراهيم أبو سعد

اتريخ امليالد:

1963 / 12 / 28

احلالة االجتماعية:

متزوج

اجلنسية:

الوظيفة احلالية:

التخصص العام:

التخصص الدقيق:

تليفون:

الربيد اإللكرتوين:

مصري

أستاذ االقتصاد الزراعي

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
اقتصاد زراعي

اقتصادايت املوارد الزراعية

( 0403454955 منزل).

( 01000190712 حممول).

Hassan63h@yahoo.com
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ثانيا :المؤهالت العلمية:
 بكا ااالوريول العلا ااوم الزراعيا ااة (اقتصا اااد زراعا ااي) – كليا ااة الزراعا ااة – جامعا ااة املنوويا ااة يونيا ااو  1987بتقا اادير عا ااام
ممتاز مع مرتبة الشرف.
 ماجستري العلوم الزراعية (اقتصاد زراعي)  -كلية الزراعة – جامعة املنووية سبتمرب .1992
 دكت ا ااوراه الفلس ا اافة ل العل ا ااوم الزراعي ا ااة (اقتص ا اااد زراع ا ااي)  -كلي ا ااة الزراع ا ااة – جامع ا ااة والنس ا اايا بس ا اابانيا س ا اابتمرب
.1998

ثالثا :التدرج الوظيفي:
 معيد بقسم االقتصاد الزراعي – كلية الزراعة – جامعة املنووية سبتمرب .1987
 مدرل مساعد االقتصاد الزراعي – كلية الزراعة – جامعة املنووية أكتوبر .1992
 مدرل االقتصاد الزراعي – كلية الزراعة – جامعة املنووية ورباير .1999
 أستاذ مساعد االقتصاد الزراعى  -كلية الزراعة – جامعة املنووية يونيو .2004
 أستاذ االقتصاد الزراعى  -كلية الزراعة – جامعة املنووية يونيو .2009
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب منذ سبتمرب . 2014

رابعا :المناصب القيادية واألنشطة األكاديمية والخبرة اإلدارية:
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.
 عضو جملس إدارة وحدة اجلودة ابلكلية.
 عضو جملس التعليم املفتوح ابلكلية.
 انئ ا اار م ا اادير اللجن ا ااة ايكادخلي ا ااة اذا" ا ااة بتنفي ا ااذ لمش ا اارو إنش ا اااة مرك ا ااز معلوم ا ااات وحم ا اار

ا ا ا عل ا ااى ا اابكة

املعلوما ا ا ااات الدوليا ا ا ااة لباا ا ا ااو االقتصا ا ا اااد الزراع ا ا ا اي ل مصا ا ا اار www.agrecores.edu.egل مشا ا ا اارو
ممول من مشروعات تطوير التعليم.2005 - 2004 ،
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خامسا :النشاط العلمي األكاديمي:
 موضو رسالة املاجستري :دراسة اقتصادية لتسويق عجول اجلامول الرضيعة (البتلو) مبنطقة وسط الدلتا مبصر.
 موضو رسالة الدكتوراه :دراسة اقتصادية لتقييم كفاةة استخدام وإدارة مياه الري ل مصر.
 موضو الورقة املرجعية للرتقية يستاذ مساعد :أثر السياسات الزراعية على قطا الزراعة ىف العقود ايخرية.

سادسا :اإلنتاج العلمي:
 و منشورة:
 لاملوارد الزراعية املصرية واملشكالت البيئيةل  ،املؤمتر السانوي التاساع والعشارون للساكان والتنمياة املساتدامة ،املركاز
الدخلوجرال ،القاهرة  29نوومرب2-ديسمرب .1999
 لالنظام التسويقى ىف ايراضى اجلديدة (معوقات وحلول)ل ،جملة املنووية للباو الزراعية ،جملاد رقام ( ،)26العادد
رقم ( ،)6ديسمرب .2001
 لدراسة اقتصادية لتسويق البصل مبااوظة الغربيةل ،جملة املنووية للباو الزراعية ،جملد رقم ( ،)27العدد رقم ()4
اجلزة الثاىن ،أغسطس .2002
 لاآلاثر االقتصااادية لنقاال التكنولوجيااا علااى إنتاااج ايرز منااذ تطبيااق سياسااة اإل"ااالح االقتصاااد ىف مصاارل ،ا لااة
املصرية لالقتصاد الزراعي ،ديسمرب .2002
 لدراسة تطبيقية لتاديد عوائد عنا"ر اإلنتاج الزراعي ابستخدام نظرية أويلر للتوزيع – حالة احملا"يل احلقلية –ل،
ا لة املصرية لالقتصاد الزراعي ،سبتمرب .2003


لاقتصادايت املقاومة احليوية حملصول البطاطس ل مصرل ،ا لة املصرية لالقتصاد الزراعي ،سبتمرب .2003

 لدراسااة اقتصااادية للكفاااةة التسااويقية للاااوم احلم اراة – دراسااة حالااة ىف حماوظااة املنوويااةل ،جملااة املنوويااة للباااو
الزراعية ،جملد رقم ( ،)28العدد رقم ( ،)6ديسمرب .2003
 لطرق قيال الكفاةة التكنولوجية –دراسة حالة إنتاج القمح ل حماوظة الغربية ل مصر-ل ،جملة املنووية للباو
الزراعية ،جملد رقم ( ،)29العدد رقم ( ،)1ورباير .2004
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 لتسعري مياه الري :هل هي أداة كفئه لرت يد استخدام املياه؟ل ،جملة املنووية للباو الزراعياة ،جملاد رقام ( ،)30العادد
رقم ( ،)2أبريل .2005
 لتقدير وحتليل الكفاةة الفنية إلنتااج ايرز مبااوظاة الغربياةل ،ا لاة املصارية لالقتصااد الزراعاى ،جملاد رقام ( ،)16العادد
رقم ( ،)4ديسمرب .2006
 لأثر حساب الرتقية ل قطا اإلنتاج احليواين على الدخل القاومي الزراعايل ،ا لاة املصارية لالقتصااد الزراعاي ،جملاد رقام
( ،)16العدد رقم ( ،)4ديسمرب .2006
 لايثر االقتصادي ملرض أنفلونزا الطيور علاى أساعار دجااج التسامم ل مصارل ،جملاة اجلدياد ل البااو الزراعياة ،جملاد
رقم ( ،)12العدد رقم ( ،)4ديسمرب .2007
 لدراسة مقارنة لنماذج قيال معامل التغري التكنولوجي ل الزراعة املصاريةل ،جملاة اجلدياد ل البااو الزراعياة ،جملاد رقام
( ،)12العدد رقم ( ،)4ديسمرب .2007
 لاإلنتاج الزراعي واهلجارة الريفياة  -احلضارية :الادواوع واآلاثرل  ،جملاة اإلساكندرية للبااو الزراعياة ،جملاد رقام (،)53
العدد رقم ( ،)2أغسطس .2008
 لالكفاااةة الفنيااة والتوزيعيااة وكفاااةة السااعة والتكااالي مل ازار دجاااج التساامم مبااوظااة املنوويااةل ،جملااة املنوويااة للباااو
الزراعية ،جملد رقم ( ،)33العدد رقم ( ،)6ديسمرب .2008
 لاقتصادايت إنتاج ايغنام مبنطقة بنغازي ابجلماهريية الليبيةل ،جملة املنووية للباو الزراعية ،جملد رقم ( ،)34العدد رقم
( )1اجلزة الثاين ،ورباير .2009
 لتقدير الفجوة الغذائية املستقبلية للاوم احلمراة ل مصرل ،جملة املنصورة للعلوم الزراعية ،جملاد رقام ( ،)34العادد رقام
( ،)3مارل .2009
 ل معايري الكفاةة اإلنتاجية للسكرل ،جملة املنووية للباو الزراعية ،جملد رقم ( ،)36العدد ( ،)5يوليو .2011
 لدراسة اقتصادية للمسالك التسويقية حملصول العنر مبااوظة الغربية ل  ،جملة االقتصاد الزراعى والعلوم
االجتماعية ،كلية الزراعة – جامعة املنصورة ،جملد رقم ( ،)6العدد ( ،)10أكتوبر .2015

 املؤلفات العلمية وايكادخلية والكتر الدراسية:
 االقتصاد الكلى (مدخل حتليلي).
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 املدخل لفهم االقتصاد
 أسس علم اإلحصاة
 دراسات اجلدو وتقييم املشروعات الزراعية
 املشاركة ل إعداد دراسات مشرو التطوير املستمر والتأهيل لالعتماد :CIQAP
 املشاركة ل إعداد الدراسة الذاتية للكلية.
 منسق معيار اجلهاز اإلداري ابلكلية
 املشروعات الباثية:
 عضو الفريق الباثي ل النظام التسويقي للاا"الت الزراعية ابيراضي اجلديدة – مشكالت وحلول ل دراسة ثية
ممولة من مشرو البستان للتنمية الزراعية ابلتعاون مع االحتاد ايوريب .2001-2000
 عضو وريق التنسيق العلمي للربانمج القومي للتنمية الريفية املتكاملة ( روق) من .2005-1998
 عضو الفريق العلمي إلعداد تقرير التنمية البشرية حملاوظة املنووية  ،2003مشرو ممول من الربانمج القومي للتنمية
الريفية املتكاملة ابلتعاون مع الربانمج اإلمنائي لألمم املتادة ومعهد التخطيط القومي.
 عضو الفريق الباثيل اآلاثر املرتتبة على استخدام ايعالف غري التقليدية ل تغذية احليواانت املزرعية ابلزراعة
املصريةل ،مشرو

ثي ممول من ا الس اإلقليمية للباو واإلر اد .2004- 2000

 عضو الفريق الباثي ل بعض اجلوانر االقتصادية إلنتاج اذبز البلدي املخلوط ابلذرة ل ،مشرو إ"الح السياسات
الزراعية ،وزارة الزراعة .2000 -1999
 عضو الفريق الباثي ل اآلاثر االقتصادية لتارير جتارة ايمسدة على قطا الزراعة ل مصر ل مشرو

ثي ممول من

ا الس اإلقليمية للباو واإلر اد .2001 -1998
 عضو الفريق الباثي ل اجلوانر االقتصادية إلنتاج وتسويق ايمسا ببارية ان"ر ل مشرو

ثي ممول من ا الس

اإلقليمية للباو واإلر اد . 2004 -1998


عضو الفريق الباثي ل التقييم االقتصادي إلنتاج ايرز من اي"ناف املبكرة النضج واملتأخرة (جتربة استهال املياه)،
معهد و ايرز ،وزارة الزراعة ،احلملة القومية لألرز.2001-1999 ،
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 انئر مدير اللجنة ايكادخلية اذا"ة بتنفيذ لمشرو إنشاة مركز معلومات وحمر

على بكة املعلومات الدولية

لباو االقتصاد الزراعي ل مصر  www.agrecores.edu.egل مشرو ممول من مشروعات تطوير
التعليم. 2005 - 2004 ،
 عضو الفريق الباثي ل دراسة اقتصادية لزراعة ماةة أل

هكتار قمح مرو ابجلماهريية الليبية ل مركز الباو

والدراسات االقتصادية ،جامعة قار يونس ،اجلماهريية الليبية.2008-2007 ،
 عضو الفريق الباثي ل دراسة اقتصادية حلصاد مياه ايمطار مبنطقة اجلبل ايخضر ابجلماهريية الليبية ل وزارة الزراعة
الليبية ،اجلماهريية الليبية.2010 ،

سابعا :المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية:
أوال :املؤمترات:
 املشاركة ل أعمال املؤمتر ايول لالقتصاديم الزراعيم حتت عنوان (الزراعة املصرية وحتدايت املستقبل)
اجلمعية املصرية لالقتصاد الزراعي ،القاهرة ،سبتمرب .1991
 املشاركة ل أعمال املؤمتر الثاين لالقتصاديم الزراعيم حتت عنوان (السياسات الزراعية ل إطار برانمج
اإل"الح االقتصادي) ،اجلمعية املصرية لالقتصاد الزراعي :القاهرة 24-23 ،سبتمرب .1992
 املشاركة ىف أعمال املؤمتر السنوي التاسع والعشرون للسكان والتنمية املستدامة ،املركز الدخلوجرال،
القاهرة  29نوومرب2-ديسمرب ( 1999نشر

).

 املشاركة ل أعمال املؤمتر الثامن لالقتصاديم الزراعيم (الزراعة العربية وحتدياات القرن الواحد
والعشرين) اجلمعية املصرية لالقتصاد الزراعي ،القاهرة 28 - 27 ،سبتمرب .2000
 املشاركة ل أعمال املؤمتر التاسع لالقتصاديم الزراعيم (مستقبل جتارة السلع الزراعية املصرية) اجلمعية
املصرية لالقتصاد الزراعي ،القاهرة  27 : 26سبتمرب .2001
 املشاركة ل أعمال املؤمتر العا ر لالقتصاديم الزراعيم ( ايمن الغذائي العريب) اجلمعية املصرية
لالقتصاد الزراعي ،القاهرة  ،سبتمرب . 2002
 املشاركة ل أعمال املؤمتر احلادي عشر لالقتصاديم الزراعيم ( التنمية البشرية ) اجلمعية املصرية
لالقتصاد الزراعي  ،القاهرة  ،سبتمرب . 2003
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 املشاركة ل أعمال املؤمتر الثاين عشر لالقتصاديم الزراعيم (امليزة التناوسية للزراعة املصرية)  -اجلمعية
املصرية لالقتصاد الزراعي  -القاهرة  ،سبتمرب . 2004
 املشاركة ل أعمال املؤمتر التاسع عشر لالقتصاديم الزراعيم (السياسة الزراعية والتادايت احمللية
واإلقليمية والدولية)  -اجلمعية املصرية لالقتصاد الزراعي  -القاهرة  ،ديسمرب . 2011
 املشاركة ل أعمال املؤمتر الثاين والعشرون لالقتصاديم الزراعيم (اجلوانر االقتصادية الستخدام املوارد
الزراعية ل مصر)  -اجلمعية املصرية لالقتصاد الزراعي  -القاهرة  ،نوومرب . 2014

اثنيا :املشاركة ل الندوات العلمية وورش العمل:
 املشاااركة ل أعمااال ن اادوة ل مستقب اال ايراض ااي اجلدي اادة ل مصاارل ،اجلمعيااة املصاارية لالقتصاااد الزراعااي،
القاهرة ،يوليو .1993
 املشاااركة ل ناادوة (تنميااة التجااارة العربيااة ل ظاال التكااتالت العامليااة) ،اجلمعيااة املصاارية لالقتصاااد الزراعااي،
وكلية الزراعة ،جامعة الزقازيق ،ومجعية املستثمرين ابلعا ر من رمضان ،الزقازيق 26 ،أبريل .2000
 ورش العمل والندوات اذا"ة ابملشروعات الباثية املمولة من ا الس اإلقليمية للباو واإلر اد ٍ
بكل
من مركز الباو الزراعية – مقر ا الس اإلقليمية للباو واإلر اد ،وكلية الزراعة بكفر الشيخ واملنووية
خالل الفرتة .2003 - 2000
 ورش العمل والندوات اذا"ة بربانمج روق على املستو اإلقليمي واملستو القومي واليت ينظمها جهاز
بناة وتنمية القرية املصرية ( روق) خالل الفرتة .2005 - 1998
 املشاااركة ل ناادوات وورش العماال الاايت ينظمهااا معهااد ااو االقتصاااد الزراعااي – مركااز الباااو الزراعيااة،
وزارة الزراعة ،القاهرة.
 ورش العمل والندوات اذا"ة ابلكلية وذلك ضمن مشرو التطوير املستمر والتأهيل لالعتماد.
 املشاااركة ل ور ااة عماال حااول ل مشاارو توكيااد اجلااودة واالعتماااد ل كليااة االقتصاااد ،جامعااة عماار املختااار،
طربق ،ليبيا ،ديسمرب .2011
 عضاو وريااق إعاداد ور ااة عمال بعنااوان ل دور الصااناعات الصاغرية ل التنميااة االقتصااديةل ،كليااة االقتصاااد،
جامعة عمر املختار طربق ،ليبيا ،سبتمرب .2012
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 عضااو وريااق إعااداد ور ااة عماال بعنااوان ل اآلاثر االقتصااادية واالجتماعيااة للبطالااة وكيفيااة مواجهتهااال ،كليااة
االقتصاد ،جامعة عمر املختار ،طربق ،ليبيا ،ورباير .2013
 املشاركة ل ور ة عمل بعنوان ل اقتصاادايت التعلايمل ،كلياة االقتصااد ،جامعاة عمار املختاار ،طاربق ،ليبياا،
مايو .2013
 عضو وريق إعداد وتنظيم ندوة ل توعية اجلهاز اإلداري بنشطة اجلاودة ودوره ل احلصاول علاى االعتماادل،
كلية الزراعة ،بم الكوم ،أبريل .2014


املشاركة ل أعمال امللتقى ايول جلمعية رعاية خرجيي جامعة املنووية بعنوان ل أتهيل اذرجم ملواكبة سوق
العملل جامعة املنووية ،بم الكوم ،ديسمرب .2014

ثامنا :اإلشراف ومناقشة الرسائل العلمية:
اإل راف على الرسائل العلمية:
 ل أثاار اسااتكمال منطقااة التجااارة احلاارة العربيااة الكاارب علااى الزراعااة املصاارية ل  -رسااالة ماجسااتري  -قساام االقتصاااد
الزراعي  -كلية الزراعة  -جامعة املنووية . 2009
 ل تسويق السكر ل مصر ل  -رسالة دكتوراه  -قسم االقتصاد الزراعي  -كلية الزراعة  -جامعة املنووية .2011
 ل دراسااة حتديااد التوليفااات االقتصااادية لألعااالف احليوانيااة ابلزراعااة املصاارية ل  -رسااالة دكتااوراه  -قساام االقتصاااد
الزراعي  -كلية الزراعة  -جامعة املنووية .2012
 ل دراسااة يهاام ال عواماال االقتصااادية واالجتماعيااة املااؤثرة علااى الاانمط الغااذائي لألساارة املصاارية (دراسااة حالااة حماوظااة
اجليزة)ل (حتت الدراسة).
 ل أثر التقلبات السعرية العاملية على اقتصادايت انتاج أهم احملا"يل الغذائية الرئيسيةل(حتت الدراسة).
 لاقتصادايت أهم حما"يل اذضر املستخدمة ل التصنيع الغذائي ل مصرل(حتت الدراسة).
 لالكفاةة االقتصادية الستخدام ايراضي الزراعية (دراسة حالة مبااوظة املنووية)ل (حتت الدراسة).
 لدراسة اقتصاادية الساتخدام تكنولوجياا الزراعاة العضاوية ل الزراعاة املصارية  -رساالة دكتاوراه  -قسام االقتصااد
الزراعي  -كلية الزراعة  -جامعة املنووية .2017
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 اال رتا ل جلان واص ومناقشة رسائل علمية
اال ارتا ل واااص ومناقشااة ( 28رسااالة ماجسااتري ودكتااوراه) بكليااات الزراعااة وامعااات املنوويااة ،الزقااازيق ،املنصااورة،
دمنهور ،طنطا ،ايزهر ،عمر املختار بليبيا.

تاسعا :المشاركة في تقييم األبحاث العلمية محليا ودوليا:
(أوالً) عضااو ابللجنااة العلميااة للعلااوم االقتصااادية لوظااائ ايساااتذة وايساااتذة املساااعدين وامعااة عماار املختااار بليبيااا
خالل الفرتة .2013-2010

)اثنياً) التاكيم على املستو احمللي:
 تقيايم عاادد  47ا ل جماال االقتصاااد الزراعااي للمجاالت العلميااة (جملااة املنووياة للباااو الزراعيااة ،ا لااةاملصرية لالقتصاد الزراعي ،جملة الزقازيق للباو الزراعية ،جملة املنصورة للعلوم الزراعية.

(اثلثاً) التاكيم على املستو الدويل:
 -تقييم عدد 11

ل جمال االقتصاد الزراعي.

 عضااو اللجنااة الثالثيااة لتقياايم ااو الاادكتور  /عبااد املطلااوب بااو وااروة للرتقيااة لدرجااة أسااتاذ مساااعد بكليااةاالقتصاد – جامعة عمر املختار بليبيا.
 عضو اللجنة الثالثية لتقييم و الدكتور  /خريي الدين حسن احلمر للرتقية لدرجة أستاذ مسااعد بكلياةاالقتصاد – جامعة عمر املختار بليبيا.
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عاشرا :خبرة التدريس:
 مرحلة البكالوريول  -تدريس املقررات اآلتية :
االقتصاد اجلزئي  -االقتصاد الكلي – اإلحصاة العام -اإلحصاة االقتصادي  -االقتصاد القياسي  -اقتصادايت
املوارد الزراعية  -اقتصادايت املوارد ايرضية  -اقتصادايت امليكنة الزراعية  -إدارة املزار – التسويق الزراعي -
التمويل الزراعي  -اقتصادايت اإلنتاج الزراعي  -إدارة مزار اإلنتاج احليواين -التنمية الزراعية  -السياسة الزراعية -
دراسات اجلدو وتقييم املشروعات الزراعية.

 مرحلة الدراسات العليا :تدريس املقررات اآلتية:
االقتصاد اجلزئي لأل  -االقتصاد الكلى لأل  -االقتصاد الكلى لبل  -اقتصاد قياسي لأل  -اقتصادايت اإلنتاج
زراعي  -منهجية البا العلمي ل علوم االقتصاد الزراعي  -تسويق احلا"الت النباتية  -تسويق املنتجات احليوانية
 تسويق زراعي متقدم . االنتداابت اذارجية للتدريس:
 االنتداب لتدريس مقرر االقتصاد الزراعي ومقرر إدارة مزار اإلنتاج احليواين لطالب الشعبة الزراعياة بكلياة الرتبياة
 جامعة املنووية. االنتداب لتدريس مقررات الدراسات العليا التالية بكلياة الزراعاة  -جامعاة طنطاا (االقتصااد الرايضاي – اإلحصااة
االقتصادي التطبيقي  -االقتصاد الكلى).

حادي عشر :أنشطة علمية وتطبيقية أخرى:
 املشاركة ل دورات تدريبية كمدرب:
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 حماضر ومدرب ل الدورة التدريبية لاقتصادايت إنتاج عيش الغرابل ،مركز تسويق اذدمات اجلامعية ،جامعة املنووية
.2003
 حماضار وماادرب ل الاادورة التدريبيااة لاقتصااادايت إنتاااج احلرياار الطبيعايل ،جهاااز بناااة وتنميااة القريااة املصاارية ( ااروق)
.2002
 حماضر ومدرب يعضاة جلان روق وجلان املرأة ومندويب ومندوابت روق من خالل املشرو القومي للتنمية الريفية
املتكاملة منذ عام .2005 - 1998
 حماضر ومدرب ل لبرانمج حتليل اقتصادايت السوقل  ،مشرو إ"الح السياسات الزراعية .2000/1999

 املشاركة ل دورات أكادخلية كمتدرب:
 ل أخالقي ااات وبداب املهن ااة ل ،مرك ااز تنمي ااة ق اادرات أعض اااة هيئ ااة الت اادريس والقي ااادات وامع ااة املنووي ااة ،س اابتمرب
.2004
 ل تصميم املقرر ل ،مركز تنمية قدرات أعضاة هيئة التدريس والقيادات وامعة املنووية ،أغسطس .2006
 ل اسااتخدام التكنولوجيااا ل التاادريس ل ،مركااز تنميااة قاادرات أعضاااة هيئااة التاادريس والقيااادات وامعااة املنوويااة،
أغسطس .2006
 ل مهارات العرض الفعال ل ،مركز تنمية قدرات أعضاة هيئة التدريس والقيادات وامعة املنووية ،سبتمرب .2008
 ل مهااارات االتصااال ل أمناااط التعلاايم املختلفااة ل ،مركااز تنميااة قاادرات أعضاااة هيئااة التاادريس والقيااادات وامعااة
املنووية ،سبتمرب .2008
 ل الساعات املعتمدة ل ،مركز تنمية قدرات أعضاة هيئة التدريس والقيادات وامعة املنووية ،سبتمرب .2008
 ل تدرير املدربم (  ( TOTل ،اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،ورباير .2014
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ثاني عشر :المهمات العلمية واإلعارات:
 إعااارة إج جامعااة عماار املختااار ابجلماهرييااة الليبيااة للعماال أسااتاذ اقتصاااد بكليااة االقتصاااد خااالل الفاارتة – 2010
.2013
 إعارة إج جامعة قار يونس ابجلماهريية الليبية للعمل أستاذ مساعد االقتصاد الزراعى بكلياة الزراعاة ووقااً لالتفاقياة
املربمة بم ا لس ايعلى للجامعات مبصر ووزارة التعليم الليبية وذلك خالل الفرتة .2008 - 2006
 زايرة جامعة والنسايا بسابانيا خاالل اهر يولياو  2005هبادف القياام بدراساة ل قياال الكفااةة الفنياة ملازار إنتااج
اللااىف ىف مصاارل ،دراسااة ممولااة ماان جملااس الباا العلمااي ايسااباين ابلتعاااون مااع أكادخليااة الباا العلمااي ومهوريااة
مصر العربية.
 زايرة جامعة والنسيا بسبانيا خالل هر يوليو  2004هبدف القياام بدراساة ل أثار اساتكمال منطقاة التجاارة احلارة
العربية الكارب علاى الصاادرات الزراعياة املصارية ل ،دراساة ممولاة مان جملاس الباا العلماي ايساباين ابلتعااون ماع
أكادخلية البا العلمي ومهورية مصر العربية.
 زايرة جامعة والنسيا بسبانيا خاالل اهر يولياو  2003هبادف القياام بدراساة ل طارق قياال الكفااةة الفنياة لابعض
احملا"يل احلقليةل  ،دراسة ممولة من جملس البا العلمي ايساباين ابلتعااون ماع أكادخلياة الباا العلماي ومهورياة
مصر العربية.
 زايرة جامعااة والنساايا بساابانيا خااالل ااهر يوليااو  2002هباادف القيااام بدراسااة ل أثاار اتفاقيااة الش اراكة باام مصاار
واالحتاد ايورويب على "ادرات البطاطس املصرية ل ،دراسة ممولة من جملس البا العلماي ايساباين ابلتعااون ماع
أكادخلية البا العلمي ومهورية مصر العربية.
 زايرة جامعة والنسيا بسبانيا خالل هر يوليو  2001هبدف القيام بدراسة ل القدرة التناوسية للربتقال املصري ل
السوق العاامليل ،دراساة ممولاة مان جملاس الباا العلماي ايساباين ابلتعااون ماع أكادخلياة الباا العلماي ومهورياة
مصر العربية.
 زايرة جامعاة باون بملانياا خاالل اهر أغساطس  1997وذلاك هبادف التادرير علاى بعاض منااذج التاليال الكمااى
املرتبطة ابلربجمة متعددة ايهداف.
ثالث عشر :اللغات:
 اإلجنليزية قراةة وكتابة وحمادثة
 اإلسبانية قراةة وكتابة وحمادثة
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رابع عشر :الجمعيات المشترك فيها:
 عضو اجلمعية املصرية لالقتصاديم الزراعيم.
 عضو مجعية االقتصاديم واالقتصاديم الزراعيم العرب.
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