أعضبء هيئة التدريس بقسم األراضي الذين حصلوا علي دورات من FLDP
عضو هيئة التدريس

الدورات

URL

أ.د /.إثراْٛى يحًٕد انطُطبٖٔ



-----

-----

أ.د /.يحًذ ٚح ٗٛضٛذ انؼرلبٌ



-----

-----

أ.د /يحًذ ٔخذ٘ يحًذ انؼدرٔدٖ



-----

-----












































اخاللٛبد ٔ آداة انًُٓخ
انًٓبراد االدارٚخ
ارخبر انمراراد ٔحم انًشكالد
رمٛٛى انزذرٚص
اندٕاَت انمبََٕٛخ ثبندبيؼبد
رٕكٛذ اندٕدح ٔ االػزًبد
انجرايح انمٛبدٚخ نالكبدًٍٛٚ
ادارح انٕلذ ٔاالخزًبػبد
انزخطٛظ االضزرارٛدٗ
َظى االيزحبَبد ٔرمٕٚى انطالة
رذرٚت انًذرثٍٛ
اندٕاَت انمبََٕٛخ ثبندبيؼبد
انجرايح انمٛبدٚخ نالكبدًٍٛٚ
ادارح انُبش
اندٕاَت انمبََٕٛخ ثبندبيؼبد
رٕكٛذ اندٕدح ٔ االػزًبد
انًٓبراد االدارٚخ
اضبنٛت انجحش انؼهًٗ
اخاللٛبد ٔ آداة انًُٓخ
يٓبراد االرصبل انفؼبل
رٕكٛذ اندٕدح ٔ االػزًبد
انطبػبد انًؼزًذح
ادارح انٕلذ ٔضغٕط انؼًم
اندٕاَت انمبََٕٛخ ثبندبيؼبد
الزصبدٚبد رطٕٚك ٔ رًٕٚم انجحٕس انؼهًٛخ
انزذرٚص ثبنزمُٛخ
انًٓبراد االدارٚخ
اضبنٛت انجحش انؼهًٗ
اخاللٛبد ٔ آداة انًُٓخ
يٓبراد االرصبل انفؼبل
يؼبٛٚر اندٕدح فٗ انؼًهٛخ انزذرٚطٛخ
ادارح انٕلذ ٔاالخزًبػبد
اندٕاَت انًبنٛخ ٔانمبََٕٛخ فٗ االػًبل اندبيؼٛخ
َظى االيزحبَبد ٔرمٕٚى انطالة
ادارح انفرٚك انجحثٗ
رذرٚت انًذرثٍٛ
االردبْبد انحذٚثخ فٗ انزذرٚص
رصًٛى يمرر ٔ يُٓح
يٓبراد االرصبل انفؼبل
يٓبراد انؼرض انفؼبل
اخاللٛبد ٔ آداة انًُٓخ
ادارح انجحش انؼهًٗ

http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=10165

أ.د /.انطٛذ يحًٕد فٕز٘ انحذٚذ٘

أ.د /.أحًذ ػجذ انمبدر طّ

أ.د /.ضبي ٙػجذ انحًٛذ حًبد

أ.د /.خبنذ حطٍ انحبيذٖ

أ.د /أ ًٍٚيحًذ انغًر٘

أ.و.د /.خًؼّ نجٛت أحًذ

أ.د/.طبرق يحًذ انسْٛرٖ

http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=6474
http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=9172
http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=9509
http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=9880

http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=9722

http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=8805

رسالة البرنامج :إعداد كوادر زراعية مزودة بالمهارات والمعارف الالزمة وملمة بالقيم الالزمة للممارسات المهنية والريادة في مجال
األراضي والمياه والتي تلبي التطلعات المجتمعية محليا ً وإقليميا ً

عضو هيئة التدريس

أ.د/.أحًذ ػهٗ أثٕ انؼطب

أ.و.د /.ػجذ انحًٛذ أحًذ ػًر انُدبر

أ.و.د /.يحًٕد يٕضٗ ػًر

الدورات


















































يٓبراد انزحهٛم اإلحصبئٗ
ادارح انفرٚك انجحثٗ
اػذاد ٔ رصًٛى االخزجبراد االنكزرَٔٛخ
اندٕاَت انًبنٛخ ٔانمبََٕٛخ فٗ االػًبل اندبيؼٛخ
االدارح اندبيؼٛخ
َظبو انطبػبد انًؼزًذح
اضبنٛت انجحش انؼهًٗ
يٓبراد االرصبل انفؼبل
اخاللٛبد ٔ آداة انًُٓخ
يٓبراد انزفكٛر
ارخبر انمراراد ٔحم انًشكالد
يٓبراد انؼرض انفؼبل
َظبو انطبػبد انًؼزًذح
يشرٔػبد انجحٕس انزُبفطٛخ انًحهٛخ ٔ انؼبنًٛخ
اندٕاَت انًبنٛخ ٔانمبََٕٛخ فٗ االػًبل اندبيؼٛخ
يؼبٛٚر اندٕدح فٗ انؼًهٛخ انزذرٚطٛخ
انُشر انؼهًٗ
انزخطٛظ االضزرارٛدٗ
َظى االيزحبَبد ٔرمٕٚى انطالة
يٓبراد انزحهٛم اإلحصبئٗ
ادارح انفرٚك انجحثٗ
ادارح انًراخغ ٔفٓرضزٓب انكزرَٔٛب
اػذاد ٔ رصًٛى االخزجبراد االنكزرَٔٛخ
رصًٛى ٔ اَزبج انًمرراد االنكزرَّٔٛ
رصًٛى انًٕالغ انشخصٛخ الػضبء ْٛئخ انزذرٚص
اخاللٛبد انجحش انؼهًٗ
يٓبراد االرصبل فٗ اًَبط انزؼهٛى انًخزهفخ
ضهٕكٛبد انًُٓخ
انؼرض انفؼبل
اندٕاَت انًبنٛخ ٔانمبََٕٛخ فٗ االػًبل اندبيؼٛخ
يؼبٛٚر اندٕدح فٗ انؼًهٛخ انزذرٚطٛخ
ادارح انفرٚك انجحثٗ
يحركبد انجحش انؼهًٗ ٔطرق رصُٛف
اندبيؼبد
اػذاد ٔ رصًٛى االخزجبراد االنكزرَٔٛخ
االدارح اندبيؼٛخ
يٓبراد انزحهٛم اإلحصبئٗ
ادارح االزيبد ٔانكٕارس
رصًٛى انًٕالغ انشخصٛخ الػضبء ْٛئخ انزذرٚص
رصًٛى ٔ اَزبج انًمرراد االنكزرَّٔٛ
يفبْٛى ٔطجٛؼخ اإلػبلخ ٔضجم انزٛطٛراد انًخزهفخ
نٓى خبصخ فٗ انزؼهٛى
انزخطٛظ االضزرارٛدٗ
يكبفحخ انفطبد ٔانزؼرٚف ثّ
خٕدح األداء فٗ األلطبو انؼهًٛخ
يٓبراد انزفكٛر
اضبنٛت انجحش انؼهًٗ
االردبْبد انحذٚثخ فٗ انزذرٚص
يٓبراد انؼرض انفؼبل
اندٕاَت انًبنٛخ ٔانمبََٕٛخ فٗ االػًبل اندبيؼٛخ
يؼبٛٚر اندٕدح فٗ انؼًهٛخ انزذرٚطٛخ

URL

http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=10466

http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=5995

http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=7541

رسالة البرنامج :إعداد كوادر زراعية مزودة بالمهارات والمعارف الالزمة وملمة بالقيم الالزمة للممارسات المهنية والريادة في مجال
األراضي والمياه والتي تلبي التطلعات المجتمعية محليا ً وإقليميا ً

عضو هيئة التدريس

الدورات





أ.و.د /.يذحذ ػصبو يحًذ انصؼٛذ٘

أ.و.د /.كرٚى فكر٘ يحًٕد فٕدِ
















































ادارح انفرٚك انجحثٗ
انزخطٛظ االضزرارٛدٗ
اػذاد ٔ رصًٛى االخزجبراد االنكزرَٔٛخ
يحركبد انجحش انؼهًٗ ٔطرق رصُٛف
اندبيؼبد
َظى االيزحبَبد ٔرمٕٚى انطالة
يكبفحخ انفطبد ٔانزؼرٚف ثّ
انزحٕل انرلًٗ
يٓبراد انزفكٛر
اضبنٛت انجحش انؼهًٗ
انزذرٚص نالػذاد انكجٛرح ٔ انًحذٔدح
يٓبراد االرصبل انفؼبل
انُشر انؼهًٗ
اضزخذاو انزكُٕنٕخٛب فٗ انزذرٚص
انزخطٛظ االضزرارٛدٗ
ادارح انٕلذ ٔاالخزًبػبد
ضهٕكٛبد انًُٓخ
اندٕاَت انًبنٛخ ٔانمبََٕٛخ فٗ االػًبل اندبيؼٛخ
يٓبراد انزحهٛم اإلحصبئٗ
َظى االيزحبَبد ٔرمٕٚى انطالة
ادارح انفرٚك انجحثٗ
اػذاد ٔ رصًٛى االخزجبراد االنكزرَٔٛخ
اػذاد ٔ رصًٛى االخزجبراد االنكزرَٔٛخ
رصًٛى ٔ اَزبج انًمرراد االنكزرَّٔٛ
يكبفحخ انفطبد ٔانزؼرٚف ثّ
يٓبراد انزفكٛر
اخاللٛبد ٔ آداة انًُٓخ
اضبنٛت انجحش انؼهًٗ
انزذرٚص انفؼبل
انزذرٚص نالػذاد انكجٛرح ٔ انًحذٔدح
يٓبراد االرصبل انفؼبل
انؼرض انفؼبل
يشرٔػبد انجحٕس انزُبفطٛخ انًحهٛخ ٔ انؼبنًٛخ
اخاللٛبد انجحش انؼهًٗ
انؼرض انفؼبل
انُشر انؼهًٗ
يؼبٛٚر اندٕدح فٗ انؼًهٛخ انزذرٚطٛخ
انزخطٛظ االضزرارٛدٗ
رطجٛك انًؼبٛٚر األكبدًٛٚخ نهجرَبيح انزؼهًٙٛ
ادارح انفرٚك انجحثٗ
اندٕاَت انًبنٛخ ٔانمبََٕٛخ فٗ االػًبل اندبيؼٛخ
رُظٛى انًؤرًراد انؼهًٛخ
يشرٔػبد انجحٕس انزُبفطٛخ انًحهٛخ ٔ انؼبنًٛخ
االدارح اندبيؼٛخ
ادارح االزيبد ٔانكٕارس
رصًٛى انًٕالغ انشخصٛخ الػضبء ْٛئخ انزذرٚص
يٓبراد انزحهٛم اإلحصبئٗ
اػذاد ٔ رصًٛى االخزجبراد االنكزرَٔٛخ
ادارح انًراخغ ٔفٓرضزٓب انكزرَٔٛب
رصًٛى انًٕالغ انشخصٛخ الػضبء ْٛئخ انزذرٚص
رصًٛى انًٕالغ انشخصٛخ الػضبء ْٛئخ انزذرٚص

URL

http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=7527

http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=8238

رسالة البرنامج :إعداد كوادر زراعية مزودة بالمهارات والمعارف الالزمة وملمة بالقيم الالزمة للممارسات المهنية والريادة في مجال
األراضي والمياه والتي تلبي التطلعات المجتمعية محليا ً وإقليميا ً

عضو هيئة التدريس

د /يصطفٗ يحًٕد ػجذ انٓبد٘

أ.و.د /.دُٚب ػجذ انرحٛى يحًذ غبز٘

د /إُٚبش يصطفٗ أحًذ ضهًٛبٌ

د /ضبن ٙفبدٖ أثٕ انؼس

الدورات




















































يٓبراد االرصبل انفؼبل.
انزذرٚص انفؼبل.
يٓبراد انزفكٛر.
اخاللٛبد ٔ آداة انًُٓخ.
يٓبراد انؼرض انفؼبل.
انزذرٚص ثبنزمُٛخ.
انزخطٛظ االضزرارٛدٗ.
ادارح انٕلذ ٔاالخزًبػبد.
رُظٛى انًؤرًراد انؼهًٛخ.
اخاللٛبد انجحش انؼهًٗ.
َظى االيزحبَبد ٔرمٕٚى انطالة.
َظبو انطبػبد انًؼزًذح.
رطجٛك انًؼبٛٚر األكبدًٛٚخ نهجرَبيح انزؼه.ًٙٛ
االدارح اندبيؼٛخ.
ادارح االزيبد ٔانكٕارس.
رصًٛى ٔ اَزبج انًمرراد االنكزرَٔ.ّٛ
اخاللٛبد ٔ آداة انًُٓخ.
اضبنٛت انجحش انؼهًٗ.
انزذرٚص نالػذاد انكجٛرح ٔ انًحذٔدح.
يٓبراد انزفكٛر.
يشرٔػبد انجحٕس انزُبفطٛخ انًحهٛخ ٔ انؼبنًٛخ.
اخاللٛبد انجحش انؼهًٗ.
انُشر انؼهًٗ.
اضبنٛت انجحش انؼهًٗ
يٓبراد االرصبل انفؼبل
انزذرٚص انفؼبل
اخاللٛبد ٔ آداة انًُٓخ
انزخطٛظ االضزرارٛدٗ
رُظٛى انًؤرًراد انؼهًٛخ
اندٕاَت انًبنٛخ ٔانمبََٕٛخ فٗ االػًبل اندبيؼٛخ
اخاللٛبد انجحش انؼهًٗ
اخاللٛبد انجحش انؼهًٗ
انؼرض انفؼبل
ادارح انٕلذ ٔاالخزًبػبد
َظى االيزحبَبد ٔرمٕٚى انطالة
َظبو انطبػبد انًؼزًذح
رطجٛك انًؼبٛٚر األكبدًٛٚخ نهجرَبيح انزؼهًٙٛ
االدارح اندبيؼٛخ
ادارح االزيبد ٔانكٕارس
رصًٛى ٔ اَزبج انًمرراد االنكزرَّٔٛ
يٓبراد االرصبل فٗ اًَبط انزؼهٛى انًخزهفخ.
اضزخذاو انزكُٕنٕخٛب فٗ انزذرٚص.
انؼرض انفؼبل.
ضهٕكٛبد انًُٓخ.
اندٕاَت انًبنٛخ ٔانمبََٕٛخ فٗ االػًبل اندبيؼٛخ.
انُشر انؼهًٗ.
َظبو انطبػبد انًؼزًذح.
اخاللٛبد انجحش انؼهًٗ.
رُظٛى انًؤرًراد انؼهًٛخ.
انزخطٛظ االضزرارٛدٗ.
رُظٛى انًؤرًراد انؼهًٛخ.

URL
http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=7432

http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=9413

http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=9859

http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=6366

رسالة البرنامج :إعداد كوادر زراعية مزودة بالمهارات والمعارف الالزمة وملمة بالقيم الالزمة للممارسات المهنية والريادة في مجال
األراضي والمياه والتي تلبي التطلعات المجتمعية محليا ً وإقليميا ً

عضو هيئة التدريس

و.و  /أيم ػجذ انحبفظ حهًٙ

و /احًذ اضزفزبذ يحًذ خْٕر

وٚ /بضً ٍٛحطبو ػجذ انهطٛف
و /رضٕ٘ اثٕطبنت

الدورات

URL





















يشرٔػبد انجحٕس انزُبفطٛخ انًحهٛخ ٔ انؼبنًٛخ.
يٓبراد انزحهٛم اإلحصبئٗ.
رصًٛى ٔ اَزبج انًمرراد االنكزرَٔ.ّٛ
ادارح انفرٚك انجحثٗ.
فٍ انمٛبدح انُبخحخ.
ادارح انًراخغ ٔفٓرضزٓب انكزرَٔٛب
يؼبٛٚر اندٕدح فٗ انؼًهٛخ انزذرٚطٛخ.
اضزخذاو انزكُٕنٕخٛب فٗ انزذرٚص.
انؼرض انفؼبل.
انُشر انؼهًٗ.
اخاللٛبد انجحش انؼهًٗ.
يٓبراد االرصبل فٗ اًَبط انزؼهٛى انًخزهفخ.
ادارح انٕلذ ٔاالخزًبػبد.
ادارح االزيبد ٔانكٕارس.
فٍ انمٛبدح انُبخحخ.
انزحٕل انرلًٗ.
يٓبراد االثذاع ٔاالثزكبر ٔرٚبدح األػًبل.
رصًٛى انًٕالغ انشخصٛخ الػضبء ْٛئخ انزذرٚص.
انُشر انؼهًٗ.







يؼبٛٚر اندٕدح فٗ انؼًهٛخ انزذرٚطٛخ.
ادارح انٕلذ ٔاالخزًبػبد.
انؼرض انفؼبل.
اخاللٛبد انجحش انؼهًٗ.
رصًٛى ٔ اَزبج انًمرراد االنكزرَٔ.ّٛ

http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=761



يؼبٛٚر اندٕدح فٗ انؼًهٛخ انزذرٚطٛخ.




ادارح انًراخغ ٔفٓرضزٓب انكزرَٔٛب
اخاللٛبد انجحش انؼهًٗ

http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=307
http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=11120

http://udc.mans.edu.eg/udc_back/arabi
c/bod.ASP?button=%DA%D1%D6&i
d=1773

رسالة البرنامج :إعداد كوادر زراعية مزودة بالمهارات والمعارف الالزمة وملمة بالقيم الالزمة للممارسات المهنية والريادة في مجال
األراضي والمياه والتي تلبي التطلعات المجتمعية محليا ً وإقليميا ً

