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 :البيانات الشخصية 

 درية محمد خيرى السيد   /د ا :-     ســـــم اإل

 –رئيس قسم اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفى كلية الزراعة و أستاذ اإلرشاد الزراعى    -:  الوظيفة

 حتى اآلن 2009أغسطس  10منذ جامعة المنوفية 

 1960/ 3/9 -تاريخ الميالد :

 محافظة المنيا  -المنيا   :محل الميالد    

 مصرية :الجنسية        

 مسلمة :الديانة          

أثنان متزوجات د /علياء الذهبى ، د/رضوى ، محمد طالب  اءمتزوجة ولها ثالثة أبن :الحالةاإلجتماعية

 سكندريةبكلية الهندسة باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا باأل

 103 ب شقة  –برج األمراء  -شارع ابوبكر الصديق       –طنطا  - ع.م.ج :عنوان السكن   

 01222537239 المحمول-   3338373/ 040المنزل  :تليفون          

 0022579495فاكس 048/2235694   ;- تليفون العمل

  ria_elsayed@yahoo.comdor  البريد اإللكترونى

 

 :المؤهالت العلمية 

 .كلية الزراعة جامعة المنوفية 1999دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية تخصص إرشاد زراعى 

 .كلية الزراعة جامعة المنوفية  1989ماجستير فى العلوم الزراعية تخصص إرشاد زراعى 

 .كلية الزراعة جامعة المنوفية  1982ى يونيو إقتصاد زراعقسم بكالوريوس فى العلوم الزراعية 

 

 : التدرج الوظيفى
 

 .1989حتى ديسمبر 1983معيدة بقسم اإلقتصاد الزراعى كلية الزراعة جامعة المنوفية منذ يناير -

حتى  1989مدرس مساعد بقسم اإلرشاد الزراعى كلية الزراعة جامعة المنوفية منذ ديسمبر  -

 .1999يونيو

 . 1999يوليو  إلرشاد الزراعى والمجتمع الريفى كلية الزراعة جامعة المنوفية منذ مدرس بقسم ا -

 2004أستاذ مساعد بقسم اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفى كلية الزراعة جامعة المنوفية منذ  يوليو  -

نوفية منذ    اإلرشاد الزراعى بقسم اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفى كلية الزراعة جامعة الم أستاذ  -

 2009يوليو 

 2009رئيس مجلس قسم اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفى كلية الزراعة جامعة المنوفية منذ  أغسطس -

 حتى اآلن

 

 إرشاد زراعى  :- التخصص العام

 واتصالادارة  :-الدقيق  التخصص

  



  : التعليمى واألكاديمى  النشاط *

ل العمل بقسم اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريف  بكلية  الزراعة تدريس المقررات الدراسية التالية خال -1

جامعة المنوفية منذ العمل بوظيفة معيدة حتى اآلن  واإلشتراك فى تدريس مقررات اإلرشاد الزراعى  –

 -:والمجتمع الريفى واالقتصاد المنزلى التالية لطلبة البكالوريوس

نظرية األحتماالت -تعاون زراعى -تسويق زراعى-مزرعية أعمالإدارة  -ميكرو( -أقتصاد زراعى)ماكرو  

إدارة  –تنمية موارد بشرية -اقتصاديات اراضى–تجارة دولية –مشروعات زراعية     تقييم —األحصائية

ارشاد ريفى  -مجتمع وإجتماع ريفى -إدارة الشئون الحياتية  –أساليب اتصال  –مهارات اتصال  –منزل 

 – أساليب االتصال واإلقناع – طرق اإلتصال اإلرشادي  –بادئ إرشاد زراعى م –مناهج تنمية ريفية  –

مناهج   – اإلرشاديمبادئ التصوير  –إعالم زراعى  -إختيار مواد إرشادية  – تعليم كبار  –لغة إرشادية 

أساليب تجميع وتحليل –علم نفس إجتماعى  –قيادة ريفية  – مناهج بحث إجتماعى  -إرشادية مقارنه 

بحث -تنمية المهارات اإلتصالية اإلرشادية--نظريات إجتماعية – إحصاء إجتماعى  – انات إجتماعية بي

 ومناقشات.

الية لطلبة الدراسات العليا اإلشتراك فى تدريس مقررات اإلرشاد الزراعى وإدارة منزل ومؤسسات الت -2

بنواج  عة طنطا واألقتصاد المنزلى اإلقتصاد المنزلى جامعة المنوفية  والزراعة جام بكليات الزراعة و

 -جامعة األزهر فرع طنطا:

االتجاهات –إدارة وتنظيم اإلرشاد الزراعى  -إدارة وتنظيم المنزل  –تنمية مرأة ريفية -نظريات تعلم 

تبسيط  –نظريات إتصال  –السياسة اإلرشادية  –المواقف اإلرشادية التعليمية -الحديثة فى اإلرشاد واإلدارة

تحليل  –تحليل محتوى المواد اإلعالمية  –الصحافة الزراعية  –مناهج تنمية ريفية–مات الزراعية المعلو

 -اإلحصاء إجتماعى  -تقييم البرامج اإلرشادية-المواقف اإلرشادية المقارنة تخطيط البرامج اإلرشادية

ادئ اإلدارة المنزلية نظريات ومب -علم نفس تعليم  -منهجية البحث فى  اإلرشاد-تبسيط معلومات زراعية

بحث ومناقشات   -منهجية البحث العلمى-علم نفس نمو–أمومة وطفولة –إدارة منزل ومؤسسات -الزراعية

 متقدم.

 المشاركة فى الحوارات العلمية األسبوعية بالقسم-3

اإلشراف العلم  على رسائل الماجستير والدكتوراه بكليات الزراعة واالقتصاد المنزل   -

 )بنواج( جامعة األزهر فرع طنطا المنزل  واالقتصاد نوفية وجامعة طنطاجامعة الم

 

 رسائل تم األشراف عليها و مناقشتها :أوال 

آداب  جامعة المنوفية المنزل كلية االقتصاد _أدارة منزل -ماجستير ’وسام عادل يوسف بدر الدين  - 1

 2009يناير  ف تمت المناقشة  .بأبعاد التوافق لدى األطفال وعالقتهالتصرف بين الزوجين 

 

تقييم دور مؤسسات )جامعة المنوفية المنزل كلية االقتصاد _أدارة منزل -ماجستير ’ فاطمة حسان دوام  -2

 2009أغسطس  ف تمت المناقشة  . رعاية أطفال الشوارع وعالقتها بسماتهم الشخصية(

 



جامعة المنوفية أثر شبكة المعلومات  لمنزل ا االقتصادشيماء محمود الطيب ،ماجستير أدارة منزل كلية  -3

 .2009الدولية والعاب الكمبيوتر على التكيف اآلجتماعى لألطفال تمت المناقشة فى مايو

 -رسائل تمت مناقشتها فقط:

  

تقييم عملية  تخطيط البرامج اإلرشادية بمحافظة المنوفية تمت  زراع إرشاد  دكتوراه–معمر جاد  -4

 2009   رالمناقشة فى نوفمب

دور المرشد الزراعى  ف  (جامعة المنوفية –موسى أبو الحسن ، ماجستير إرشاد زراعى كلية الزراعة -5

 . 2008تمت المناقشة فى أبريل  ). تنمية البيئة الريفية بمحافظة المنوفية

لى جامعة المنوفية تقدير الطلب ع  –كلية الزراعة  زراع نجوى أحمد بسيونى ، ماجستير إرشاد -6

 .2008 تمت المناقشة فى يونيو . الخدمة اإلرشادية الزراعية بمحافظة المنوفية

أثر ضغوط العمل  ;جامعة المنوفية –محمد عبد الفتاح طاحون ، ماجستير إرشاد زراعى كلية الزراعة -7

 .2009على أداء العاملين_ باإلرشاد الزراعى بمحافظة المنوفية تمت المناقشة فى سبتمبر

 

للمجلس  الوقائ جامعة المنوفية الدور  المنزل كلية االقتصاد _ماجستير أدارة منزل  -ت الميهى بسن -8

لألمومة والطفولة وعالقته باتجاهات ربة األسرة نحو رعاية أطفالها تمت المناقشة فى  القوم 

 .2009مارس

جتماعية للمرشدة جامعة المنوفية الكفاءة اال–ماجستير إرشاد زراعى كلية الزراعة  رشا حمدى -9

 .2009تمت المناقشة فى سبتمبر الزراعية بمحافظة المنوفية

دور اإلرشاد فى نشر نمط ) جامعة المنوفية محمود عبد السالم ، ماجستير إرشاد زراعى كلية الزراعة -10

 .2011  (ع .م.الزراعة العضوية بمحافظات ج

مستوى وعى الزراع بتبن  التكثيف  (المنوفية  جامعة–ماجستير كلية الزراعة    -ناجح فوزى غربية -11

 .يونيو2010   )الزراع  والتعامل اآلمن مع المخلفات الزراعية

 

كفاءة  مصادر المعلومات  -جامعة المنوفية  –كلية الزراعة   -دكتوراه  –سمير عبد الستار الجندى  -12  

  2013ة .مايوالزراعية فى عمليت  اإلنتاج والتسويق لبعض الحاصالت الزراعي

 

دور األتصال األلكترونى  -جامعة المنوفية –ماجستير كلية الزراعة -سمر جمال محمد شعير  -13

 .2013نوفمبر  -واالتصال بالمشاركة فى تفعيل الخدمة اإلرشادية

معوقات نقل التكنولوجيا واثرها  على  -جامعة المنوفية–ماجستير كلية الزراعة -محمد شعبان الغيمى -14

 .2014فبراير  -الزراع  نتاجاإل

الريفية  للمرأةاألحتياجات التعليمية  جامعة المنوفية–ماجستير كلية الزراعة -عبير عبد السالم عالم -15

 2000-بمحافظة المنوفية

الجهاز اإلرشادى جامعة المنوفية تقييم فاعلية –شريف عبد المنعم حسن ماجستير كلية الزراعة  -16

  2015براير ة فبمحافظة المنوفي

 

 رسائل على وشك اإلنجاز :ثانيا 

 



ى تنمية البيئة جامعة المنوفية أثر األساليب المستخدمة ف –كلية الزراعة  -دكتوراه-موسى أبو الحسن -1

 .2008دورة أكتوبر الريفيين  الريفية على حياة

تحديد المشاكل  فيةجامعة المنو  – إرشاد زراعى كلية الزراعة  -نجوى أحمد بسيونى ، دكتوراه --2

 2008دورة أكتوبر  التسويقية للريفيات الحائزين لمشروعات صغيرة

جامعة المنوفية آليات التدخل اإلرشادي لسد الفجوة الغذائية فى –كلية الزراعة ماجستير شادية عادل - 3

 2014محافظة المنوفية دورة فبراير
دور اإلرشاد فى تنمية -جامعة المنوفية –لزراعة رشا حمدى عبد الهادى ،دكتوراه إرشاد زراعى كلية ا -4

2008أكتوبر  ةدور المرشد كعنصر بشرى   

 

دور اإلرشاد فى الحد من أثر التغيرات  جامعة المنوفية –دكتوراه  كلية الزراعة _ناجح فوزى غربية -5

 2009دورة أكتوبر  المناخية على األنتاج الزراعى فى محافظة المنوفية

 

الريفية فى الحد من أثر  المرأةدور   جامعة المنوفية –كلية الزراعة حمود ،ماجستير يمنى محمد م -6

 التغيرات المناخية على الزراعة فى قرى محافظات الدلتا

 

التوجهات التجديدية لصغار  –جامعة المنوفية  –أمل ياسين ماجستير إرشاد زراعى كلية الزراعة  -7

 .2012دورة أكتوبر الزراع فى بعض قرى محافظة المنوفية 

 

دور اإلرشاد الزراع   فى تنمية المرأة  –جامعة المنوفية  –إيمان محمد عبده ماجستير إرشاد زراعى  -8

 )وافدة (.2013الجمهورية العربية اليمنية أكتوبر  –الريفية فى بعض قرى محافظة أب 

 

 ثالثا : رسائل حديثة التسجيل

  

بمحافظة  الزراعيينجامعة المنوفية التنمية المهنية للمرشدين –ة عالء أمين ماجستير كلية الزراع- -1

  2014المنوفية دورة فبراير

 

 رسائل تمت مناقشتها فقط دون األشراف  :رابعا 

 

جامعة طنطا مستوى تنفيذ المرأة الريفية للممارسات –نجفة رزق عبد الجليل دكتوراه  كلية الزراعة -1

    2010تمت المناقشة فى   مجال األلبان    الموصى بها فى 

جامعة طنطا أثر التعليم عن بعد فى اإلرشاد الزراعى –عصام محمد البعلى دكتوراه  كلية الزراعة -2

       2010بمحافظة الغربية تمت المناقشة فى 

ر جامعة طنطا اآلثار التعليمية واالجتماعية لمشروع تطوي -دكتوراه كلية الزراعة  مؤمن نعيم الشرقاوى -1

  2012الرى الحقلى بين الزراع فى محافظة كفر الشيخ

الحاصالت على قروض من جامعة طنطا دكتوراه  ممارسات واتجاهات الريفيات الى -حنان ابراهيم عيد   -2

الصندوق االجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية ألقامة مشروعات صغيرة فى مركزى طنطا وكفر 

 .  2012الزيات . 

 جامعة قناة السويس –ماجستير إرشاد زراعى  –ء نجيب ابراهيم كلية الزراعة بالعريش شيما -3
 



 .المشاركة فى العديد من االمتحانات التأهيلية الشفهية والتحريرية داخل الجامعة وخارجها 4

 سمير الجندى -خالد عبد الفتاح--منال -حسام الباشا -) رضا داود جامعة المنوفية قسم اإلرشاد -

 (منال عبد العظيم-جح غربية نا

جامعة طنطا ) منال ، عصام البعلى ، أحمد الجوهرى ،  الزراعى كلية الزراعة قسم االقتصاد -

 هدى ، نجالء ، ربيع ، أحمد ، الحصاوى(  -مؤمن   هالة، أمانى ، تيسير ، حنان ، محمد نواره

 صادومه ( حمد)مريم ،م الزراعى كلية الزراعة جامعةالمنوفية قسم االقتصاد -

 قسم الدواجن )ابتهال( -

 (طالبات3المنوفية ) اقتصاد منزلى -

 

 -:المشروعات  البحثية 

 
تنمية المرأة  بين جامعة المنوفية وجامعة كونكيتكت األمريكية منذ  مشروع البحثى ل فريق العضو -1

حتين  كاملتين للدراسة  بأمريكا والذى على أثره سافر طالبتين من  أعضاء الهيئة المعاونة على من2005أكتوبر

 هما ) شيماء تربية نوعية أشمون ،وريهام تجارة المنوفية ( 

 

ثر العوامل الثقافية واالقتصادية لخصخصة الشركات الزراعية والممول بواسطة أ مشروع البحثى ل فريق العضو  -2

بكلية الزراعة جامعة المنوفية  الريف والمجتمع  الزراع وزارة الزراعة المصرية والمنفذ بواسطة قسم اإلرشاد 

 2005حتى 1994مع جهات أخرى منذ  باالشتراك

 

وضع برنامج ارشادى  مقترح للتخلص من المخلفات الزراعية والممول من وزارة  مشروع البحثى ل فريق العضو  - 3

ى لمشروع اآلثار االجتماعية الزراعة بواسطة قسم اإلرشاد الزراع  والمجتمع الريف  بكلية الزراعة جامعة عضو بحث

 .المنوفية

 

دراسة معوقات مشاركة المرأة فى األنشطة المجتمعية المحلية والممول من وزارة  مشروع البحثى ل فريق العضو  -4

 الزراعة والمنفذ بواسطة قسم اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفى بكلية الزراعة جامعة المنوفية

 وع تطوير البحر الفرعونى باألشتراك مع محافظة المنوفيةمشرالبحثى ل فريق العضو   -4-5

 2007رئيس  الفربق العلمى ليرنامج قرية بال آمية بالمنوفية  المنفذ من قبل جهاز تنمية القرية فى الفترة من  -4-6

  2008حتى 

 

 -:األنشطة العلمية

 
 محافظة المنوفية والمنفذ  منسق علمى لمشروع شروق للتنمية الريفية المتكاملة بمركز شبين الكوم -1

 1998بواسطة جهاز بناء وتنمية القرية المصرية منذ             

 حتى االن  2004منذ.هيئة التدريس بجامعة المنوفية أعضاءمنسق علمى لمشروع تنمية قدرات  -2

 عضو الفريق البحثى لمشروع تنمية المرأة بين جامعة المنوفية وجامعة كونكيتكت  -3

 األمريكية             

 (CIQPعضو فريق مشروع الجودة بالكلية)التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد -4      

 

جنة المشاركة المؤسسية والمجتمعية ضمن مشروع الجودة بالكلية)التطوير المستمر والتأهيل لرئيس ل -5

 (CIQPلألعتماد

  
 :الجودة بالكلية وكلية ضمن مشروع التطوير الزرعى بال اإلرشادرئيس اللجان العلمية التالية لقسم -6

 

:منسقة  تعدادات نقطية ورقمية



 (رئيس لجنة (لجنة التعليم االلكترونى  -ب     (مستشار (األكاديمى  اإلرشادلجنة  -أ        

 .لجنة البرامج التعليمية والمناهج الدراسية      ``   (عضو)لجنة التعليم والمؤتمرات  -ج          

 البيئة ضمن برنامج التطوير بالكلية . المجتمعية وتنمية  لجنة المشاركةرئيس  -و          

 حتى اآلن      1992منذ المنزلى الزراعة التربية الحقوق االقتصادفى كنتروالت الكليات كلية  االشتراك رئاسة او -7

             

 المنزلى واالقتصاداألشتراك فى لجان التصحيح بكليات الزراعة  -8

 .ية لمقرر مبادئ اإلرشاد الزراعى ومقرر األساليب اإلدارية للمؤسساتإعداد مذكرة مرجع -9

 اإلنتداب كمستشارة لبحوث تنمية المرأة الريفية فى معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية -10     

 2005منذ مايوللمرأة  عضو بالمجلس القومى-11

     2008ة وجامعة كونيتكت األمريكية منذ مارسعضو مؤسس لمركز دراسات المرأة بين جامعة المنوفي-12

 2007-9حتى–  2007- 7-15عضو مهمة علمية لمدة ثالثة شهور لجامعة كونيتكت األمريكيةفى الفترة من -13

 

 عضوية النقابات والمؤسسات
 
  . 1982ضو نقابة الزراعية منذ ع -1

    1983عضو الجمعية العلمية إلرشاد الزراع   -2

 حتى اآلن  2009كلية الزراعة منذ  عضو مجلس -3

         2009/2010العام الدراسى  لجنة قطاع خدمة المجتمع وتنمية  البيئة بالكلية المنبثقة من مجلس الكليةمنذ عضو-  4

 اآلن بصفة متواصلة وحتى

  

 -:المساهمات فى خدمة المجتمع والبيئة 

 .المصريتنظمها جامعة المنوفية وكلية الزراعة لتجوب الريف   الت والزراعية فى القوافل المتكاملة االشتراك -1  

 

 .فى خدمة المجتمع  المساهمة فى ورش العمل الخاصة بالمشاركة بين جامعة المنوفية والجمعيات األهلية   -2         

 للعاملين  ية والمنوفيةالغرب بمحافظت النيل لإلعالم  بمركزي األسرةوتنمية  االتصالومدرب فى مجال  محاضر -3         

 .بالجهات المؤسسية المختلفة 

 ومندوبى ومندوبات شروق من واألسرةمحاضر ومدرب ألعضاء لجان شروق ولجان المرأة -4    

 .وحتى اآلن 1998خالل المشروع القومى للتنمية الريفية المتكاملة منذ عام        

مجاالت المشروعات الصغيرة  تنمية المرأة بجامعة المنوفية ف وع ومنظم لثالث ورش العمل ضمن مشر محاضر-5          

 بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات األهلية ومجاالت التنمية البيئية تركةشموالعالقة ال

 مجاالت المشروعات الصغيرة والعالقة التشاركية بين الجامعة ومؤسسات المجتمع  -6

 م البوابة األلكترونية لمحافظة المنوفية فى الفترة منعضو الفريق العلمى لتقيي-7

 .ومحافظة المنوفية وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات بمجلس الوزراء2007 حتى مايو 2006فبراير      

 - :لتدريب ا

 
 تم الحصول على عدة دورات بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية وهذه: أوال  

 : الدورات كالتالى        

 

 ساعة)  24) عدد الساعات( 25/9/2004-27 االتجاهات الحديثة فى التدريس-1    



 

 ةساع) 24 )عدد الساعات  )(24/11/2004-22  (إتخاذ القرارات وحل المشكالت-2    

 ساعة) 24 (عدد الساعات ) 29/11/2004-27  )مهارات العرض الفعال - 3

 ساعة) 20)عدد الساعات ) 13/9/2005-10  )قت وضغوط العملإدارة الو-4        

 ساعة) 15 )عدد الساعات ) 21/3/2009-19  )أخالقيات وأداب المهنة--5         

 ساعة )48)عدد الساعات ) TOT(  20-24/8/2006 تدريب المدربين--6     

 ساعة)15  )عدد الساعات ) 29/8/2006-27 (التدريس لألعداد الكبيرة والتدريس المصغر  --7       

 ساعة) 20عدد الساعات)  ) 27/9/2005-24 المهارات اإلدارية )--8       

 

 

 

 فى الفترة للمرأةتم الحصول على ثالث دورات فى التأهيل السياس  للمرأة  بالمجلس القومى   :ثانيا 

 لمدة ثالثة أسابيع لكل دورة2004 مايو حتى 2004 من أبريل 

 

 أسابيع( 6  )الدوليةICDLلرخصة  للتأهيلالحصول على ثالث دورات فى الكومبيوتر تم   :ثالثا 

 

 ساعة(40) بمعدل.أسابيع (5  (بمركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة االنجليزيةتم الحصول على دورة فى اللغة   :رابعا 

 فى مهارات الكمبيوترCITPتم الحصول على دورة  -:خامسا

 -:البحوث العلمية 

 واإلرشاد والتنمية البشرية واإلدارية والريفية والبيئية االتصالفى مجال  البحوث العلمية من 38تم نشر

 -:على سبيل المثال منها 

 
ع مجلة .م.دور جمعيات تنمية المجتمع الريفى فى تنمية القدرات اإلسترشادية واإلدارية للريفيات ببعض محافظات ج-1

 .( مشترك (2002 ديسمبرجامعة حلوان العلوم الزراعية 

  الخامس ببحث يونيو المنزل  االقتصادنحو الممارسات البيئية الخاصة بصيانة البيئة  مؤتمر  الريف الشباب  اتجاهات-2

 (. مشترك( 2000

 

ة المنوفية والغربية مقدم فى مؤتمر كلية التجارة جامع بمحافظت الريفيات نحو المشروعات الصغيرة  اتجاهاتدراسة عن -3

 (. مشترك) 2002 ابريل  20/16 المنعقد بمبنى جامعة الدول العربية فى الفترة من  2002 المنصورة ابريل 

الغربية  محافظت فى عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتقنيات الزراعية المستحدثة ببعض قرى  الزراع دور المرشد - 4

 . ى (فرد) 2002 بر والمنوفية مجلة كلية الزراعة  جامعة المنوفية ديسم

العلوم الزراعية مجلة  2003الغربية والمنوفية مايو  محافظت أثر التدريب على كفاءة المرشدين الزراعيين بقرى - 75

 (.ىفرد(جامعة المنصورة

  ريالمصالتعليمية للمرأة الريفية كمحور لتنميتها بإحدى قرى محافظة المنوفية مؤتمر تنمية الريف  االحتياجاتتحديد -  86

 (.مشترك)2003 كلية الهندسة جامعة المنوفية

بعض قرى محافظة المنوفية مجلة كلية الزراعة بكفر  الريبعض العوامل المحددة لسلوك الزراع الخاص بترشيد مياه -107

 (.فردى)  2004 الشيخ جامعة طنطا 

:منسقة  تعدادات نقطية ورقمية



تصيب محصول  الت لة  لبعض اآلفات معرفة وتنفيذ الزراع  لتوصيات المكافحة المتكام درجت العوامل المؤثرة فى -128

 (. مشترك)2004 القطن بمحافظة المنوفية بحث مشترك مجلة كلية الزراعة   كفر الشيخ جامعة طنطا فبراير

    قرى مركز  بأحدياألسمدة والمبيدات الكيماوية   استخدامالناتج عن  البيئ لوث تللزراع بال المعرف محددات المستوى -9

 (.فردى (2007 (فبراير مجلة كلية الزراعة  جامعة المنوفية .بيةطنطا محافظة الغر

  سبتمبر.محافظة الغربية الريفية بقرى مراكز المرأةبمجال تنمية  العامالتوالمهارى للمرشدات  المعرف  االحتياجدرجة  -10

 (. فردى) المصريالسادس لتنمية الريف  المؤتمر

 

كتاب -العلوم الزراعية  بمحافظة المنوفية حوليات الزراع  باإلرشادريب للعاملين والتد اإلعدادمقترحات تحسين برامج  -11

 (. مشترك ( 2006 (نوفمبر2-1جامعة عين شمس (بحوث المؤتمر العاشر لبحوث التنمية الزراعية 

  لمزارع  الري مياهفاعلية الطرق اإلرشادية المستخدمة فى نقل المستحدثات الخاصة بترشيد -12

 مجلة كلية الزراعة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ  ديسمبر ,حديثة االستصالح بمنطقت  السادات والنوبارية األراض  

 .( فردى(

    العلوم  بمحافظة المنوفية  مجلة الزراع  اإلرشاديةاستفادة الريفيين المترددين من المراكز  العوامل المؤثرة على-13

 .( فردى (2009  جامعة المنوفية فبراير الزراعية

جامعة العلوم الزراعية اء البرنامج مجلة بن حلللعاملين اإلرشاديين بمحافظة المنوفية بمرا المعرف المستوى -14

 .(مشترك) 2009المنوفية فبراير

 المنوفية والغربية محافظت قرى  ف  تنمية البيئة الريفية ف  الزراع لدور المرشد  مقارنيهدراسة  - 15    

 .(فردى)2008 جامعة المنصورة أكتوبرالزراعية العلوم مجلة  .

 باإلضافة لعدد من دولية مجلة فى نشرة تم وبحث المختلفة العلمية المجالت فى نشرهم تم علم  بحث 23   إلىباألضافة :

ة عن دراسة لبحث تم إجراءه أثناء التواجد فى المهمة العلمي باإلضافةتم استخراجها من الرسائل الت  تم مناقشتها  بحاث األ

المنوفية والمراكز اإلرشادية األمريكية بوالية كونكيتكت  بمحافظةمقارنية بين مدى األستفادة من المراكز اإلرشادية المصرية 

وبحث تم نشرة فى المؤتمر األوربى الثانى   journal extensionوتم اإلنتهاء منه وفى سبيله للنشر بإذن هللا فى

 2015والتعليم مايو والعشرون لإلرشاد الزراعى 

 المؤتمرات العلمية 
 

 سواء الت  تنظمها جامعة المنوفية أو الجامعات األخرى المصرية وذلك ببحوث العديد من المؤتمرات والندوات حضور

  

 لندوات الت  عقدت بكلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة كونكيتكت األمريكيةكافة ابالحضور باإلضافة لحضور  أو

  اء التواجد فى المهمة العلميةأثن 

ابريل  28من  المنعقد فى هولندا  2015المؤتمر األوربى الثانى والعشرون لإلرشاد الزراعى والتعليم مايو  حضور-   

  والمشاركة ببحث 2015مايو 1حتى 

 


