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 مصر، (FAOة )مستشار وطني، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحد الوظيفة الحالية

 مصر -جامعة الوادي الجديد  –( TICO) االبتكارمدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم  

 منسق مبادرة جامعة الطفل بالوادي الجديد بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مصر 

 لتدرج الوظيفيا

 لوادي الجديدا، قسم المجتمع الريفي واالرشاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة ستاذأ حتى اآلن – 2022أكتوبر 

 لوادي الجديدا، قسم المجتمع الريفي واالرشاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة أستاذ مساعد 2022أكتوبر  – 2017أكتوبر 

رس، قسم المجتمع الريفي واالرشاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة أسيوط، فرع الوادي مد 2017أكتوبر  – 2014نوفمبر 

 الجديد

باحث، قسم االرشاد الزراعي، شعبة الدراسات االقتصادية واالجتماعية، مركز بحوث  2014أكتوبر  – 2012أكتوبر 

 الصحراء، القاهرة

الزراعي، شعبة الدراسات االقتصادية واالجتماعية، مركز باحث مساعد، قسم االرشاد  2012أكتوبر  – 2008نوفمبر 

 بحوث الصحراء، القاهرة

، مركز بحوث الصحراء، جنوب )رأس سدر( مساعد باحث، محطة بحوث جنوب سيناء 2008أكتوبر  – 2005فبراير 

 سيناء

 الدرجات العلمية

صص الرئيسي: اإلرشاد الزراعي، التخصص دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية، التخ 2012أغسطس  – 2009مارس 

تحليل نظام االبتكار الزراعي " في، كلية الزراعة، جامعة القاهرةالفرعي: االجتماع الري

 "في شبه جزيرة سيناء، مصر

ماجستير العلوم الزراعية، تخصص: اإلرشاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة أسيوط  2008يونيه  – 2005سبتمبر 

 "و فشل بعض المستحدثات الزراعية بمحافظة الوادي الجديدأسباب نجاح أ"
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)جيد جدًا مع  بكالوريوس العلوم الزراعية، تخصص: المجتمع الريفي واإلرشاد الزراعي 2003يونيه  – 1999سبتمبر 

 ، كلية الزراعة، جامعة أسيوط(%83.01مرتبة الشرف 

 خبرات العمل مع منظمات األمم المتحدة

. مشروع: ، مصر(FAOمستشار وطني، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) حتى األن 2020سبتمبر  1
"اإلدارة المستدامة للنظم البيئية المزرعية بواحة الخارجة، محافظة الوادي الجديد 

(GCP/EGY/030/GFF") 
، (FAOة لألمم المتحدة )كبير المستشارين الفنيين الوطنيين لمنظمة األغذية والزراع 2020أبريل   30–فبراير  1

. مشروع: "اإلدارة المستدامة للنظم البيئية المزرعية بواحة الخارجة، محافظة مصر
 ("GCP/EGY/030/GFFالوادي الجديد )

مارس  31 – 2017يونيه  1
2018 

مشروع "دعم ، مصر. (FAOمستشار منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )
 "(TCP/EGY/3503مصر ) إصالح التعاونيات الزراعية في

 األخرى خبرات العمل الدولية

نقل التقنيات والمعارف الزراعية من مراكز مستشار المشروع البحثي " معوقات  2017 - 2014
"، مركز االبحاث الزراعية بوزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية الى المزارعين

والمياه والزراعة، المملكة العربية  بحوث الزراعة والثروة الحيوانية، وزارة البيئة
 السعودية.

 أكاديمية أخرى /خبرات علمية 

أكاديمية البحث العلمي عضو اللجنة الوطنية لصون الطبيعة والموارد الطبيعية،  حتى اآلن -2022مايو 
 (2022لسنة  133)قرار رئيس األكاديمية رقم  والتكنولوجيا، مصر

الزراعة والغذاء، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحوث مجلس ا ثم أمينًا لعضوً  2021يونيو  – 2018يونيو 
 (2018لسنة  170)قرار وزاري رقم  مصر

أكاديمية البحث  – (EYASرئيس مشارك أكاديمية الشباب المصرية للعلوم )عضو ثم  2021يناير  – 2018يناير 
 (2018لسنة  9رقم )قرار رئيس األكاديمية  العلمي والتكنولوجيا، مصر

 شهادات التدريب االحترافي

(، FAOمدرب، مدارس األعمال الزراعية، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) 2021ديسمبر 
 ، الفيوم، مصر2021ديسمبر  17 – 13

(، Certified international Professional Trainerمدرب محترف دولي معتمد ) 2021أغسطس 
 ، جامعة القاهرةميسوري، عضو هيئة المدربين الدوليين جامعة والية

، مجلس الوحدة (AFSDE)ة مدرب معتمد من "االتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئ 2016
 ، جامعة الدول العربيةاالقتصادية العربية

 االحترافية  الخبرات
مديرية الشباب والرياضة بالوادي 

 2022أبريل  1الجديد، 
إدارة البرلمان والتعليم المدني ،  –الق طاقات الشباب )ريادة األعمال( مدرب، إط -

 وزارة الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة بالوادي 

 2022فبراير  8الجديد 
إدارة البرلمان والتعليم  - رؤيــة ونمــط حيـــاة، التـنـميـة المستدامــةمدرب،  -

 المدني ، وزارة الشباب والرياضة
فبراير  18-17عة بدر بالقاهرة،  جام

2022 
لزراعة وريادة األعمال: تمكين رواد متحدث، قمة مصر لريادة األعمال، ا -

 األعمال الزراعيين المستقبليين في مصر
منسق ومدرب، معسكر توليد االفكار الريادية، نادي ريادة األعمال جامعة الوادي  - 2021أكتوبر  25-24الوادي الجديد 

 تعاون مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مصرالجديد بال
 31-28، 26-23، 4-1الوادي الجديد 

  2021أغسطس 
منسق ومدرب، تدريب الميسرين والميسرات لمدارس المزارعين الحقلية،  -

"اإلدارة المستدامة للنظم البيئية المزرعية بواحة الخارجة، محافظة مشروع 

 (" منظمة األغذية والزراعة، مصرGCP/EGY/030/GFFالوادي الجديد )
مدرب، مبادرة "تدرب وافتح مشروعك" بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة  - 2019نوفمبر  17-11الوادي الجديد 

 وكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد
ادي " بمركز الخارجة محافظة الو55مدرب، برنامج تطوير قرية "الشركة  - 2019يونيه  16الوادي الجديد 

 الجديد، جامعة الوادي الجديد بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد
ومحاضر بندوة يوم العلوم األول بجامعة الودي الجديد بالتعاون مع  قررم - 2019مارس  19الوادي الجديد، 

 أكاديمية الشباب المصرية للعلوم وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
منسق ومستشار تدريب بالبرنامج التدريبي "تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج  - 2019ير فبرا 7 –يناير  27 القاهرة،

اإلرشادية الزراعية، برنامج رفع كفاءة المرشدين الزراعيين بالمملكة العربية 
 السعودية، بالتعاون مع جامعة الملك فيصل ومركز أكيد لالستشارات الزراعية
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ابقة مشروعات برنامج ريادة األعمال "ابدأ مشروعك"، عضو لجنة تحكيم مس - 2019الوادي الجديد، 
 جهاز تنمية المشروعات "مشاريع مصر" الوادي الجديد

مدرب بالبرامج التدريبية للمرأة الريفية حول "تصميم وتطوير مواد فنية  - 2018ديسمبر  9-نوفمبر  24البحيرة، 
متدربة  68 -يبيةبرامج تدر 3وتوعوية موجهة للمرأة في مجال إدارة مياه الري )

 (، مصرGIZمحافظة البحيرة(، هيئة التبادل العلمي األلماني ) –
رئيس فريق ومدرب بالبرنامج التدريبي "تنمية مهارات المزارعين في مجال  - 2018سبتمبر  26الوادي الجديد، 

زراعة الذرة الشامية"، مشروع "الخدمات االستشارية الزراعية كمدخل إرشادي 
جامعة الوادي  –وفير االحتياجات الغذائية بمصر" كلية الزراعة للمساهمة في ت

 الجديد بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة القاهرة.
رئيس فريق ومدرب بالبرنامج التدريبي لتنمية مهارات المرأة الريفية في مجال  - 2018مارس  15-12الوادي الجديد، 

عية كمدخل إرشادي تصنيع األلبان، مشروع "الخدمات االستشارية الزرا
جامعة الوادي  –للمساهمة في توفير االحتياجات الغذائية بمصر" كلية الزراعة 

 الجديد بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة القاهرة.
مستشار تدريب للبرنامج التدريبي ألعضاء مجالس إدارة التعاونيات الزراعية  - 2018مارس -المنيا، فبراير 

تعاونيتك الزراعية )تعاونيات وسط وجنوب إدارة  MY-COOPحول حزمة 
(، TCP/EGY/3503مصر(، مشروع دعم إصالح التعاونيات في مصر )

 منظمة األغذية والزراعة، مصر
مستشار تدريب للبرنامج التدريبي ألعضاء مجالس إدارة التعاونيات الزراعية  - 2017ديسمبر  –القاهرة، نوفمبر 

لزراعية )تعاونيات شمال مصر(، إدارة تعاونيتك ا MY-COOPحول حزمة 
منظمة (، TCP/EGY/3503مشروع دعم إصالح التعاونيات في مصر )

 األغذية والزراعة، مصر
مدرب ومستشار تدريب لورشة عمل للتحقق من النتائج وبناء الشراكات وتشارك  - 2017نوفمبر  28-26األقصر، 

يات في مصر دعم إصالح التعاونالخبرات والدروس المستفادة، من مشروع 
(TCP/EGY/3503 ،)منظمة األغذية والزراعة، مصر 

مدرب ومستشار تدريب لورشة العمل التشاركية لتطوير برنامج التطوير  - 2017أكتوبر  17-15القاهرة، 
المستقبلي للتعاونيات الزراعية في مصر، مشروع دعم إصالح التعاونيات في 

 ، مصرمنظمة األغذية والزراعة(، TCP/EGY/3503مصر )
( حول TOTمدرب ومستشار تدريب للبرنامج التدريبي الثاني لتدريب المدربين ) - 2017سبتمبر  28-24القاهرة، 

-إدارة تعاونيتك الزراعية  MY COOPإدارة التعاونيات الزراعية )حزمة 
المطورة من قبل منظمة العمل الدولية بالتعاون مع عدد من الجهات(، مشروع 

منظمة األغذية (، TCP/EGY/3503ات في مصر )دعم إصالح التعاوني
 والزراعة، مصر

( حول TOTمدرب ومستشار تدريب للبرنامج التدريبي األول لتدريب المدربين ) - 2017سبتمبر  20-17القاهرة، 
-إدارة تعاونيتك الزراعية  MY COOPإدارة التعاونيات الزراعية )حزمة 

اون مع عدد من الجهات(، مشروع المطورة من قبل منظمة العمل الدولية بالتع
منظمة األغذية (، TCP/EGY/3503دعم إصالح التعاونيات في مصر )

 والزراعة، مصر
مدرب ومستشار تدريب للمنتدى الوطني لمستقبل الحركة التعاونية في مصر،  - 2017أغسطس  9-7القاهرة، 

منظمة (، TCP/EGY/3503مشروع دعم إصالح التعاونيات في مصر )
 والزراعة، مصر األغذية

مدرب ومستشار تدريب لورشة عمل "بناء القدرات في مجال التفاوض ألعضاء  - 2017مايو  4-2القاهرة، 
منصة الحوار من اجل التعاونيات، مشروع دعم إصالح التعاونيات في مصر 

(TCP/EGY/3503منظمة األغذية والزراعة، مصر ،) 
ملتقى البيئي األول بعنوان "بوعي شبابنا بيئتنا مصانة" كلية الزراعة المتحدث ب - 2016أبريل  27-26الوادي الجديد، 

وزارة الدولة لشئون  –جامعة أسيوط بالتعاون مع وحدة الشباب  -الوادي الجديد –
 ، مصرالبيئة

متحدث بالندوة اإلعالمية بعنوان "المشروعات القومية: انطالقة لمسيرة البناء  - 2016أبريل  4الوادي الجديد/ 
جامعة أسيوط بالتعاون مع مركز  –الوادي الجديد  –لتنمية" كلية الزراعة وا

الهيئة العامة لالستعالمات، رئاسة مجلس الوزراء،  –إعالم النيل بالوادي الجديد 
 مصر

 –متحدث بالندوة العلمية األولى بعنوان "المكافحة اآلمنة لآلفات" كلية الزراعة  - 2015مايو  17الوادي الجديد، 
 جامعة أسيوط –ادي الجديد الو

"مبادي إعداد المشروعات  :تدريبيالبرنامج محاضر ومشارك في تنظيم ال - 2014يونيو  17-15القاهرة، 
 والتقدم للمنح، مركز بحوث الصحراء، القاهرة
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 2013ديسمبر  4-2القاهرة، 
 

بندوة وورشة عمل "مدارس تدريب المزارعين لتحسين  رئيس فريق ومتحدث -
عائالت الريفية من خالل اإلنتاج األمثل لألعالف والمنتجات الحيوانية" معيشة ال

  ة.مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية، القاهر
الوادي الجديد"  –الفرافرة  –مشروع "إدارة المياه الجوفية وتطوير الري مدرب ب - 2014-2012الوادي الجديد 

 القاهرةمركز بحوث الصحراء، 

 أكاديميةخبرات إدارية 
 جامعة الوادي الجديد –كلية الزراعة  –سم االقتصاد الزراعي ققائم بعمل رئيس  2019 – 2018
 جامعة الوادي الجديد –كلية الزراعة  –قائم بعمل رئيس قسم المجتمع الريفي واإلرشاد الزراعي  2020أكتوبر  – 2018
 جامعة الوادي الجديد –كلية الزراعة  –ودة التعليم واالعتماد مدير وحدة ج 2020أكتوبر  – 2018

 )لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا( الخبرات التدريسية

 المقرر الكود المقرر الكود

 إرشاد زراعي 2202م ج د  أسس االجتماع الريفي 1301م ج د 
 القيادة الريفية 2213م ج د  دراسات سكانية 1103م ج د 

2108م ج د  تنمية المرأة والشباب الريفي 1126د  م ج  االجتماعيمناهج البحث  
2162م ج د / أ ق ز  2107م ج د  في الريف واالجتماعية االقتصاديةالتغيرات    تخطيط وتقييم البرامج اإلرشادية 

5021م ج د  اجتماعيإحصاء  2105م ج د   االجتماعيطرق البحث  
 نظم المعلومات الجغرافية الريفية  2101م ج د  للمجتمعات الريفية التنمية البشرية 1225م ج د 
2210م ج د  العلميالقواعد العلمية إلعداد وكتابة البحث  5001م ج د   وتبني المستحدثات الزراعية انتشار 

 عضوية هيئة تحرير ولجان تحكيم المجالت العلمية

 نوع المشاركة التاريخ اسم المجلة

Asian Journal of Agricultural Extension, 
Economics & Sociology (AJAEES) (ISSN: 2320–
7027) 

 تحكيمهيئة  2016

Natural Resources Forum, a United Nations 
Sustainable Development Journal, Division for 
Sustainable Development 

 تحكيمهيئة  2017

Asian Research Journal of Agriculture (ARJA) 

(ISSN: 2456-561X) 

 تحكيمهيئة  2017

Asian Journal of Agricultural Extension, 
Economics & Sociology (AJAEES) (ISSN: 2320–
7027) 

25-7-

2017 

 هيئة تحرير

http://www.journalajaees.com/in

dex.php/AJAEES/ahmed-m-diab 

Acta Scientific Agriculture (ASAG) (ISSN: 2581-

365X) 

 هيئة تحرير: 

https://actascientific.com/editoria

l_popup.php?editor_id=1748 

American Journal of Agriculture and Forestry  :هيئة تحرير 

http://www.agricultureforestry.or

g/editorialboard 

 )متدرب( البرامج التدريبية

 ث العلمي والتكنولوجيا، مصر"، أكاديمية البحمن البحث إلى السوقمعسكر االبتكار " 2021أغسطس  14- 8

برنامج المدرب الدولي المحترف المعتمد، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، جامعة القاهرة  2021يوليو  17- 10

 وجامعة والية ميسوري األمريكية.

(، أسوان، FAO)برنامج تدريب ميسري الدراس الحقلية، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  2021مايو  28 -22

 مصر

منصة الباحثين  آفاق تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي"برنامج تدريبي " 2021مارس  3

 إيفاد والمؤسسة الدولية للتطوير األكاديمي –واألكاديميين 

http://www.journalajaees.com/index.php/AJAEES/ahmed-m-diab
http://www.journalajaees.com/index.php/AJAEES/ahmed-m-diab
https://actascientific.com/editorial_popup.php?editor_id=1748
https://actascientific.com/editorial_popup.php?editor_id=1748
http://www.agricultureforestry.org/editorialboard
http://www.agricultureforestry.org/editorialboard
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مارس  2 –فبراير  28

2021 

البحث العلمي والتكنولوجيا،  اكاديمية ،"البحث في قواعد بيانات براءات االختراع"برنامج تدريبي 

 مصر

"، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إدارة األزمات والكوارثبرنامج تدريبي " 2021فبراير  17-18

 جامعة الوادي الجديد

دات، "، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيااالختبارات االلكترونيةبرنامج تدريبي " 2021يناير  6-7

 جامعة الوادي الجديد

"، مركز التدريب والتطوير، جامعة عين 2030مكافحة الفساد ورؤية مصر برنامج تدريبي " 2020يوليو  9-10

 شمس

"، مركز التدريب والتطوير، جامعة عين الساعات المعتمدة واإلرشاد األكاديميبرنامج تدريبي " 2020مايو  5-6

 شمس

"، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفةتدريبي "برنامج  2017أكتوبر  23-24

 التدريس والقيادات، جامعة القاهرة

" مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس النشر الدولي للبحوث العلميةبرنامج تدريبي " 2017أكتوبر  23-24

 والقيادات، جامعة القاهرة

"، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، تنظيم المؤتمرات العلميةرنامج تدريبي "ب 2017أكتوبر  16-17

 جامعة القاهرة

 "، مركز التدريب والتطوير، جامعة عين شمسإدارة الفريق البحثيبرنامج تدريبي " 2017مايو  16-17

"، مركز التدريب والتطوير، جامعة عين يةمعايير الجودة في العملية التدريسبرنامج تدريبي " 2017مايو  16-17

 شمس

 "، مركز التدريب والتطوير، جامعة عين شمسنظم االمتحانات وتقويم الطالببرنامج تدريبي " 2017أبريل  18-19

مجلس الوحدة "، االتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، إعداد المدربينبرنامج تدريبي " 2015ديسمبر  27-30

 .ية العربية، جامعة الدول العربية، القاهرةاالقتصاد

"، المركز القومي التحليل االحصائي باستخدام الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعيةورشة عمل " 2013مارس  31

 للبحوث

"، مرفق البيئة العالمي، مركز موارد مهارات تصميم وإعداد مقترحات التمويلبرنامج تدريبي " 2012سبتمبر 

 ، القاهرة(CB2/GEF/UNDP)مشروع  مركز بحوث الصحراء التنمية،

 ، معهد التخطيط القومي، القاهرة"التنمية بالمشاركة وتقدير االحتياجاتبرنامج تدريبي " 2011يونيه  5-9

 " معهد التخطيط القومي، القاهرةاإلعالم واالتصال وقيادة العمل التنمويبرنامج تدريبي " 2011أبريل  3-7

بالتعاون ،  بحوث الصحراء" مركز كتابة مقترحات التمويل وإدارة المشروعاتبرنامج تدريبي " 2010ليو يو –مايو 

 القاهرة،  موارد التنميةمع مركز 

"، معهد التخطيط القومي، حل المشاكل ودعم اتخاذ القرار باستخدام الحاسببرنامج تدريبي " 2010مارس  14-25

 القاهرة

ديسمبر  20-سبتمبر  2

2007 

" الجهاز المركزي للتعبئة العامة البرنامج اإلحصائي العام لحملة المؤهالت العليابرنامج تدريبي "

 واإلحصاء، القاهرة

 ،".SPSS Win التحليل اإلحصائي باستخدام الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعيةبرنامج تدريبي " 2005أغسطس  6-24

 القاهرة، مصر معهد الدراسات والبحوث االحصائية، جامعة

 العلميةتنظيم الفعاليات 

يونية  19–18

2019 

"فكرة مشروعك" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة  منسق البرنامج التدريبي

 "مشاريع مصر"، فرع الوادي الجديد

ية الشباب المصرية للعلوم بجامعة الودي الجديد بالتعاون مع أكاديم يوم العلوم األول منسق ندوة 2019مارس  19
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 وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

أبريل  27- 26

2016 

 -الوادي الجديد –بعنوان "بوعي شبابنا بيئتنا مصانة" كلية الزراعة  لملتقى البيئي األولالمنسق العام ل

 وزارة الدولة لشئون البيئة –جامعة أسيوط بالتعاون مع وحدة الشباب 

 –بعنوان "المشروعات القومية: انطالقة لمسيرة البناء والتنمية" كلية الزراعة  مقرر الندوة اإلعالمية 2016أبريل  4

الهيئة العامة  –جامعة أسيوط بالتعاون مع مركز إعالم النيل بالوادي الجديد  –الوادي الجديد 

 لالستعالمات

جامعة  –الوادي الجديد  –آلمنة لآلفات" كلية الزراعة بعنوان "المكافحة ا أمين الندوة العلمية األولى 2015مايو  17

 أسيوط

يونيه  15-17

2014 

"مبادي إعداد المشروعات والتقدم للمنح، مركز بحوث الصحراء،  تنظيم برنامج تدريبي عضو لجنة

 القاهرة

ديسمبر  2-4

2013 

ئالت الريفية من "مدارس تدريب المزارعين لتحسين معيشة العا تنظيم ندوة وورشة عمل عضو لجنة

خالل اإلنتاج األمثل لألعالف والمنتجات الحيوانية" مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع المركز الدولي 

 للزراعة الملحية، القاهرة

 

 والتنموية المشروعات البحثية

 مصر منسق جامعة الطفل بالوادي الجديد، بتمويل من أكاديمية المبحث العلمي والتكنولوجيا، اآلن – 2020

الباحث الرئيسي لمشروع دعم نقل وتسويق التكنولوجيا واالبتكار بالوادي الجديد، بتمويل من أكاديمية البحث  اآلن – 2020

 العلمي والتكنولوجيا، مصر

2019 – 

2020 

 Sustainable -  4.0عضو فريق مشروع إعداد خارطة طريق حول "الزراعة المستدامة في مصر 

Agriculture In Egypt 4.0بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مصر ،" 

2017 – 

2019 

الخدمات االستشارية الزراعية كمدخل إرشادي للمساهمة في توفير االحتياجات الغذائية في منسق مشروع "

ديد، " بمحافظة الوادي الجديد، كلية الزراعة جامعة القاهرة بالتعاون مع كلية الزراعة بالوادي الجمصر

 جامعة أسيوط

2017 – 

2018 

("، منظمة TCP/EGY/3503مستشار وطني لمشروع "دعم إصالح التعاونيات الزراعية في مصر )

 (FAOاألغذية والزراعة لألمم المتحدة )

2014 – 

2017 

نقل التقنيات والمعارف الزراعية من مراكز االبحاث الزراعية مستشار دولي للمشروع البحثي " معوقات 

" وزارة البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية ارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية الى المزارعينبوز

 السعودية.

2012 – 

2014 

ظاهرة التغيرات المناخية في منطقة  منسق مكون الدراسات االقتصادية واالجتماعية بمشروع "التكيف مع

مستدام المحاصيل والثروة الحيوانية" بالتعاون مع المركز الدولي غرب آسيا وشمال أفريقيا من خالل التنوع ال

 للزراعة الملحية، دبي، االمارات العربية المتحدة

2012 – 

2014 

الوادي الجديد" مركز بحوث  –الفرافرة  –عضو فريق عمل مشروع "إدارة المياه الجوفية وتطوير الري 

 الصحراء، القاهرة

 السفر للخارج 

ظاهرة  التكيف مع)عمان(: مهمة عمل لتمثيل مركز بحوث الصحراء باجتماع دوري لمشروع " األردن 2013

التغيرات المناخية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا من خالل التنوع المستدام المحاصيل والثروة 

 "الحيوانية" بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية، دبي، االمارات العربية المتحدة

2016 

 2017و

 جاهورينا(: المشاركة في مؤتمر بعرض بحوث مقبولة للنشر –البوسنة والهرسك )سارييفو 

 كرييت(: المشاركة في مؤتمر بعرض بحث مقبول للنشر  –اليونان )أثينا  2017
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 : سياحةالنمسا )فيينا( 2017

 األنشطة البحثية

 عروض تقديمية

مارس  19

2019 

البيئية: مستقبل المياه والهواء في ظل التغيرات المناخية"، ندوة يوم العلوم جامعة عرض بعنوان: "التوعية 

 الوادي الجديد بالتعاون مع أكاديمية الشباب المصرية للعلوم وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

مارس  7

2018 

لوادي، ندوة يوم العلوم " جامعة جنوب امن األفكار إلى اآلثار: لالبتكارالنظم الوطنية عرض بعنوان "

بجنوب الوادي بالتعاون مع أكاديمية الشباب المصرية للعلوم وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعات 

 وأسوان وأسيوط.

أكتوبر  5-8

2017 

" الندوة الزراعية العلمية إلرشاد الزراعي بالمملكة العربية السعوديةالخارجية لتقييم البيئة عرض بعنوان "

جبل  إيطاليا. CIHEAM، جامعة شرق سراييفو وجامعة بلجراد ومعهد AGROSYM2017الدولية 

 ياهورينا، البوسنة والهرسك.

يوليو  4-7

2017 

عرض بعنوان "هل جهاز اإلرشاد الزراعي في المملكة العربية السعودية بحاجة إلى اإلصالح؟، المؤتمر 

 ا، اليونان (، خانيESEE 2017األوروبي الثالث والعشرين )

أكتوبر  9 – 6

2016 

عرض بعنوان " شبكات التواصل االجتماعي المستخدمة في خدمات اإلرشاد الزراعي بالمملكة العربية 

، جامعة شرق سراييفو وجامعة بلجراد ومعهد AGROSYM2016السعودية، الندوة الزراعية العلمية الدولية 

CIHEAM .جبل ياهورينا، البوسنة والهرسك. إيطاليا 

21-24 

اغسطس 

2016 

عرض بعنوان "تمكين المرأة الريفية في مجتمعات المناطق الجافة: حالة محافظة الوادي الجديد، مصر" 

، 2015المؤتمر الدولي الثاني عشر لتنمية األراضي الجافة :التنمية المستدامة باألراضي الجافة بعد عالم 

 تنمية األراضي الجافة وعدد من المؤسسات الدولية، مكتبة اإلسكندرية، مصراللجنة الدولية ل

أبريل  26

2016 

عرض بعنوان "حماية البيئة في المواثيق الدولية"، الملتقى البيئي األول بعنوان "بوعي شبابنا بيئتنا مصانة" 

 ارة الدولة لشئون البيئةوز –جامعة أسيوط بالتعاون مع وحدة الشباب  -الوادي الجديد –كلية الزراعة 

عرض بعنوان "أسس تكوين المجتمعات الجديدة: لمحات للمشروع القومي لالستصالح"، ندوة "المشروعات  2016أبريل  4

جامعة أسيوط بالتعاون مع مركز  –الوادي الجديد  –القومية: انطالقة لمسيرة البناء والتنمية" كلية الزراعة 

 الهيئة العامة لالستعالمات. –إعالم النيل بالوادي الجديد 

مايو  17

2015 

 –عرض بعنوان "رؤية مؤسسية للمكافحة اآلمنة لآلفات" ندوة "المكافحة اآلمنة لآلفات" كلية الزراعة 

 جامعة أسيوط –الوادي الجديد 

أبريل  16

2015 

اتية األصلية في عرض بعنوان "تحسين مستوى معيشة السكان من خالل االستغالل األمثل للثروات المعلوم

الوطن العربي: البنك العربي للمعارف األصلية" المؤتمر العربي "نحو استراتيجية جديدة لتفعيل دور 

االتحادات العربية في النهوض بالعمل العربي المشترك"، االتحاد العربي لحماية الحياة البرية، مجلس الوحدة 

 .ةاالقتصادية العربية، جامعة الدول العربية، القاهر

يونيه  16

2014 

تدريبي "مبادي إعداد البرنامج عرض بعنوان "إعداد السيرة الذاتية للتقدم للمنح والمشروعات"، ال

 المشروعات والتقدم للمنح، مركز بحوث الصحراء، القاهرة

ديسمبر  2

2013 

ة باإلنتاج األمثل عرض بعنوان "األثر االجتماعي واالقتصادي والتعليمي لمدارس المزارعين الحقلية المتعلق

لألعالف والمنتجات الحيوانية "، ندوة وورشة عمل "مدارس تدريب المزارعين لتحسين معيشة العائالت 

الريفية من خالل اإلنتاج األمثل لألعالف والمنتجات الحيوانية" مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع المركز 

 الدولي للزراعة الملحية، القاهرة

10 – 11 

 2012ديسمبر 

المؤتمر القومي "، مدخل للتنمية الزراعية في شبه جزيرة سيناء :الزراعي االبتكارنظام عرض بعنوان "

 ، المركز القومي للبحوث، القاهرةللتنمية الزراعية في سيناء

"اإلرشاد الزراعي وصحة األسرة"، اليوم العلمي لقسم تمريض صحة المجتمع، كلية  عرض بعنوان 2012أبريل  1



- 8 - 
 

 يض، جامعة عين شمس، القاهرة التمر

 أوراق بحثية
[2022]  
إدارة مزارعي الذرة (. 2022الرميلي، ومصطفى محمد صبري بكري ) ممحمد عبد العلي دياب، أحمد محمد، (37)

 43، مجلة االسكندرية للتبادل العلمي، مجلد الشامية لدودة الحشد الخريفية بمحافظة األقصر، مصر
 .124- 105، ص ص 1العدد 

Diab, Ahmed M.; Mohammed A.A. Elramily; Moustafa M.S. Bakry (2022). 
Management of Maize farmers for Fall Armyworm in Luxor Governorate, 
Egypt. Alexandria Science Exchange Journal, 43(1): 105-124. DOI: 
10.21608/asejaiqjsae.2022.218340 

[2021]  
المناخ التنظيمي في الرضا  يسهمكيف (. 2021هند مختار دياب، ودينا حسن إمام ) دياب، أحمد محمد، (36)

مجلة االسكندرية  وااللتزام الوظيفي للعاملين في اإلرشاد الزراعي بمحافظة الوادي الجديد، مصر؟
 .759- 749، ص ص 3العدد  42لمي، مجلد للتبادل الع

Diab, Ahmed M.; Hend M. Diab; Dena H. Emam (2021). How does 
organizational climate contribute to job satisfaction and commitment of 
agricultural extension personnel in the New Valley Governorate, Egypt? 
Alexandria Science Exchange Journal, 42(3): 749-759. DOI: 
10.21608/asejaiqjsae.2021.193596 

العالقة بين إدارة المعرفة الزراعية وإعادة هندسة العمليات (. 2021)إمام دينا حسن و أحمد محمددياب،  (35)
، ص 2العدد  3ة للعلوم الزراعية، مجلد ، المجلة العلميمصرفي  اإلرشاد الزراعيظمة بمن اإلدارية

 .539 – 530ص 
Diab, Ahmed M. and Dina H. Emam (2021). The relationship between 

agricultural knowledge management and the re-engineering of 
administrative processes within the Agricultural Extension Organization in 
Egypt. Scientific Journal of Agricultural Sciences, 3(2):530-539. DOI: 
10.21608/sjas.2021.85085.1130 

أجل التنمية الزراعية المستدامة: تقييم السلوك )الخدمات اإلرشادية القائمة على الهاتف المحمول من  (34)
 المعلوماتي للمزارعين(

Kassem, Hazem S.; Bader Alhafi Alotaibi; Yomna A. Ghoneim; and Ahmed M. 
Diab (2021). Mobile-based advisory services for sustainable agriculture: 
Assessing farmers’ information behavior. Information Development. 37(3): 
483-495. doi:10.1177/0266666920967979. 

(. الفجوات السلوكية للمزارعين فيما يتعلق بالزراعة 2021) أحمد محمد ديابو يعقوب محمد ممدوح (33)
 مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمي، .  ادي الجديد ، مصرالمستدامة في واحة الخارجة، محافظة الو

 .433 – 423، ص ص 2، العدد 42مجلد 

Yacoub Mohamed M. and Ahmed M. Diab (2021). Farmer' behavioral gaps 
concerning sustainable agriculture in Kharga oasis, New Valley 
Governorate, Egypt. Alexandria Science Exchange Journal, 42(2): 423-
433. DOI: 10.21608/asejaiqjsae.2021.171647 

العمال علاى تمكاين العااملين فاي  بيئاةدراساة تايثير خصاائص  (.2021ودينا حسن إماام )حمد محمد دياب، أ (32)
، 42مجلاة اإلساكندرية للتباادل العلماي، مجلاد . اإلرشاد الزراعي بمحافظاة الاوادي الجدياد ، مصار

 .422 – 413، ص ص 2العدد 
Diab Ahmed M. and Dina H. Emam (2021). Examining the Effects of workplace 

characteristics on empowerment of the agricultural extension employees in 
New Valley governorate, Egypt. Alexandria Science Exchange Journal, 
42(2):413-422. DOI: 10.21608/asejaiqjsae.2021.171645 

 إدارة المعرفاةاألداء الفاردي و علاىثر رأس المال الفكري أ(. 2021وهند مختار دياب ) دياب، أحمد محمد (31)
، العادد 42. مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمي، مجلد العربي خبراء اإلرشاد الزراعي في الوطن بين
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