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الخبرات العملية السابقة

 العمل في معظم مجالت النتاج النباتي والسمكي في
. عاما في القطاع الخاص20القطاع الخاص لكثر من 

 العمل في مجالت الرشا د الزراعي والسمكي في قطاع
الرشا د الزراعي بوزارة الزراعة. 

 العمل في مجال الرشا د السمكي في برنامجي تكنولوتجيا
المصايد الطبيعية وتكنولوتجيا المستزراع المائي في كلية 

     تكنولوتجيا المصايد والمسماك تجامعة أمسوان.

 البحاث المنشورة في المجلت العلمية
بحث بعنوان: ) 1

متطلبات تحديث مراكز تجميع الزريعة السمكية بمحافظات   
المسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ و دمياط وبور مسعيد .
Eltorky, M.R -Fayed, A.A and Elsaey, S.E.F (2015). 
Modernization Requirements of the Fish Fry Collection 
Centers in Alexandria, Beheira, Kafr Elsheikh, Domiata 
And, Bort-Saed Governorates. The Arab Aquaculture 
Society.

بحث بعنوان: ) 2
 درامسة بعض الاثار البيئية والقتصا دية والتجتماعية للتغير 
المناخي علي المستزراع السمكي من وتجهة نظر المتخصصين.
Elsaey, S.E.F.and M.sh.El-Katan (2016). A study of some 
environmental, economic and social impacts of climate 
change on aquaculture from the viewpoint of specialists. 
Journal of Scientific Society of Agricultural Extension.Vol.20
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بحث بعنوان: ) 3
 درامسة بعض الاثار البيئية والقتصا دية والتجتماعية للتغير 
المناخي علي قطاع المصايد من وتجهة نظر المتخصصين.
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Univ., Vol.7(2):235-244.

بحث بعنوان: ) 4
نحوإمستراتيجية إرشا دية مسمكية لتنمية بحيرة ناصر.

Eltorky, M.R and Elsaey, S.E.F (2016). Towards A Fish 
Extension Strategy for Development of Lake Nasser. J. 



Agric. Econom. and Social Sci, Mansoura Univ., 
Vol.7(8):763-772.

بحث بعنوان: ) 5
الوضع الراهن للجمعيات التعاونية لصائدي المسماك وإمكانيات 
تطويرها. ( درامسة تحالة بمحافظة أمسوان).
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Societies for Fishermen and The Possibilities of Developed.
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بحث بعنوان: ) 6
معرفة وتنفيذ صائدي المسماك بالقوانين والقرارات المنظمة 
لعملية الصيد ببحيرة ناصر في محافظة أمسوان.
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بحث بعنوان: ) 7

التحليل القتصا دي للنتاج السمكي ببحيرة ناصر في محافظة   
أمسوان.
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 دورات التنمية البشرية والبرامج التحصائية قبل العمل

 في الجامعة
-  دورات متعدة فى مجال النتاج النباتي والحيواني 1

والسمكي وترشيد امستخدام مياه الري.

 دورة تبنى منهج الرشا د بالمشاركة بين البحوث الزراعية -2
 تحتي 2011مع الجانب المسترالي خلل الفترة من    يونيو

م بعنوان2012يناير   " 

Participatory Framework for Research Adaptation 
and Extension for Egypt Program "



 Data Collection and-  دورة تجمع البيانات واعدا د التقارير3
Reporting م.11/9/2014-9 خلل الفترة من

 " SPSS- دورة إ دخال وتحليل البيانات بامستخدام برنامج 4
Data Entry& Analysis Using SPSS Program خلل " 

م.22/1/2015-19الفترة من 

- دورة "مهارات التصال في أنماط التعليم المختلفة" 5
م.19/10/2011-18خلل الفترة من 

-1- دورة "مهارات العرض الفعال " خلل الفترة من 6
م.2/10/2011

م.2011 في TOEFL-اتجتياز اختبار 7
م.2011 في ICDL-اتجتياز8

.

 دورات تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس 
 والقيا دات الجامعية

-اتجتياز  دورة "تنظيم المؤتمرات العلمية" في الفترة من1
م.30/4/2015 إلي 28/4

-اتجتياز  دورة " مهارات التصال في أنماط التعليم المختلفة"2
 م.3/5/2015 إلي 1/5في الفترة من 

-اتجتياز الدورة الثامنة عشر لعدا د المعلم الجامعي بكلية 3
م إلي16/5/2015التربية بأمسوان في الفترة من 

م.21/5/2015
 13/6-اتجتياز  دورة "التخطيط المستراتيجي" في الفترة من 4

م.15/6/2015إلي 
-تحضور ورشة عمل "أمسرار النشر العلمي" في5

م.21/4/2016
 " في  ديسمبرCareer Success Workshop-تحضور  دورة " 6

م.2016
 15/2-اتجتياز  دورة "النشر العلمي الدولي" في الفترة من 7

م.16/2/2018إلي 
 13/3-اتجتياز  دورة "مهارات العرض الفعال" في الفترة من 8

م.14/3/2018إلي 
-اتجتياز  دورة "امستخدام التكنولوتجيا في التدريس" في الفترة9

م.16/3/2018 إلي 15/3من 



 دورات مركز ضمان تجو دة التعليم بجامعة

أمسوان
-تحضور الدورة التدريبية " امستراتيجيات التعليم والتعلم " في1

م.22/3/2016
-تحضور الدورة التدريبية "كيفية إعدا د الخطة المستراتيجية " 2

م.29/3/2016في 
-تحضور الدورة التدريبية "كيفية إعدا د الدرامسة الذاتية" في3

م.5/4/2016
-تحضور الدورة التدريبية "كيفية مواصفات الورقة المتحانية"4

م.5/4/2017في 

 دورات الحامسب اللي وتكنولوتجيا المعلومات  

  " فيPresentations" -اتجتيازالدورة التدريبية 1
م.12/11/2015

 Information and-اتجتياز الدورة التدريبية" 2
Communication م.12/11/2015 " في

 Using Computers and-اتجتياز الدورة التدريبية"   3
Managing Files م.12/11/2015 " في

المؤتمرات العلمية
المشاركة بالحضور في مؤتمر محافظة البحيرة العلمي -1

م.3/3/2014-2الول للبحوث والتكنولوتجيا خلل الفترة من 

-المشاركة بالحضور وعرض بحث في مؤتمر الجمعية العربية 2
م.10/12/2015-9للمستزراع المائي خلل الفترة من 

-المشاركة بالحضور في مؤتمر الجمعية العلمية للرشا د 3
الزراعي بعنوان "رؤية شباب الباتحثين في الرشا د الزراعي 
والعاملين به تحول مستقبل العمل الرشا دي" خلل الفترة من

م.10-11/7/2017

- المشاركة بالحضور في مؤتمر الجمعية العلمية للرشا د 4
الزراعي بعنوان "المرأة الريفية الفرص والتحديات " خلل 

م.16/10/2017-15الفترة من 

عضويات
.عضو الجمعية العربية للمستزراع المائي



.عضو الجمعية العلمية للرشا د الزراعي

 رئيس وتحدة متابعة الطلب المتعثرين والمتفوقين
 درامسيا بكلية تكنولوتجيا المصايد والمسماك - تجامعة 
أمسوان.

عضو تدريس في كلية تكنولوتجيا المصايد والمسماك
قسم القتصا د والتنمية البشرية ( الرشا د 
السمكي).

 عضو تدريس في التعليم المفتو ح بكلية الزراعة
والموار د المائية - تجامعة أمسوان

 عضو لجان مناقشة أبحاث التخرج للفرقة الرابعة
بكلية تكنولوتجيا المصايد والمسماك - تجامعة أمسوان.

التدريس في مجال علم الرشا د السمكي
والتنمية البشرية والقتصا دية بكلية

تكنولوتجيا المصايد والمسماك تجامعة امسوان
-تدريس مقرر علم المجتمع والرشا د السمكي.1

-تدريس مقرر طرق الرشا د السمكي.2
-تدريس مقررتخطيط وتقييم البرامج الرشا دية.3

-تدريس مقرراقتصا ديات الثروة السمكية.4
-تدريس مقررتخطيط وإ دارة المشروعات السمكية.5

-المشاركة في تدريس مقررتحصر وإتحصاء مسمكي.6
-تدريس مقرر إ دارة الزمات.7

التدريس بنظام التعليم المفتو ح بكلية الزراعة

 والموار د المائية بجامعة أمسوان
-تدريس مقرر إرشا د زراعي.1

-تدريس مقرر مشروعات ريفية صغيرة.2
-تدريس مقررتنمية إتجتماعية ريفية.3

-تدريس مقرر منظمات إتجتماعية ريفية.4
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