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 السيرة الذاتية

 :ًالبيانات الشخصية أوال 

 لمياء توفيق عبد الحميد عابد   :              االسم

 مشارك بعمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي جامعة الجوفأستاذ  :           الوظيفة

 Lamia.aabd@ju.edu.sa البريد اإللكتروني:

                     Lamia_aabd@yahoo.com 

 المؤهالت العلمية  

تخصص إرشاد زراعى قسم اإلقتصاد الزراعى واإلرشاد    العلوم الزراعيةفى  دكتوراه -1

 م . 2000زيق فرع بنها عام كلية الزراعة جامعة الزقا

قسم اإلقتصاد الزراعى ماجستير فى العلوم الزراعية تخصص إقتصاد زراعى  -2

 م . 1995واإلرشاد كلية الزراعة جامعة الزقازيق فرع بنها عام 

وإرشاد قسم اإلقتصاد  تخصص إقتصاد زراعىبكالوريوس فى العلوم الزراعية  -3

 م 1991زقازيق فرع بنها عام الزراعى واإلرشاد كلية الزراعة جامعة ال

 الوظيفي األكاديمي: جالتدر  

قسم اإلقتصاد الزراعى واإلرشاد كلية الزراعة جامعة الزقازيق فرع بنها ب مساعدأستاذ  -1

 م . 2007عام 

قسم اإلقتصاد الزراعى واإلرشاد كلية الزراعة جامعة الزقازيق فرع بنها عام ب مدرس -2

 م . 2000

د الزراعى واإلرشاد كلية الزراعة جامعة الزقازيق فرع قسم اإلقتصاب مدرس مساعد -3

 م . 1995بنها عام 

قسم اإلقتصاد الزراعى واإلرشاد كلية الزراعة جامعة الزقازيق فرع بنها عام بمعيد  -4

 م . 1993

 

 فى مجال جودة التعليم الجامعي الدورات التدريبية : 

mailto:Lamia_aabd@yahoo.com
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هـ  1436/  2/ 25من  "ها حضور دورة " توصيف المقررات والخبرة الميدانية وتقرير -1

المملكة العربية -جدة -هـ في الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد  1436/ 2/  26إلى 

 السعودية

 2/  9هـ إلى   1436/  2/ 8من  " Risk Measurement Planningحضور دورة "  -2

لكة المم-الرياض -هـ باللغة اإلنجليزية في الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد  1436/

 العربية السعودية

من   " External Reviewer Trainingحضور دورة " تدريب المراجع الخارجى " " -3

هـ باللغة اإلنجليزية في الهيئة الوطنية للتقويم 1436/ 2/  4هـ إلى  1436/ 2/ 1

 . المملكة العربية السعودية-الرياض -واالعتماد 

 Measurement of Learningحضور دورة " قياس مخرجات التعلم " " -4

Outcomes "  هـ باللغة اإلنجليزية في  1435/ 11/  16هـ إلى  1435/  11/  15من

 المملكة العربية السعودية-الرياض -الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 

 Leadership Training inحضور دورة " التدريب على القيادة في التعليم العالي " -5

Higher Education "  باللغة اإلنجليزية  م 2014/  3/ 10إلى  م 2014/  3/ 9" من

 المملكة العربية السعودية-الرياض -في الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 

هـ  1435/ ربيع الثاني /  26من  "حضور دورة " مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية  -6

المملكة -جدة -عتماد هـ في الهيئة الوطنية للتقويم واال 1435/ ربيع الثاني / 27إلى 

 العربية السعودية

/ ربيع الثاني /  19من  "حضور دورة " إجراءات إعداد تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج  -7

-الرياض -في الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد  1435/ ربيع الثاني / 20إلى  1435

 المملكة العربية السعودية

هـ  1435/  4/  20إلى  1435/  4/ 19" من  حضور دورة " الدراسة الذاتية للبرنامج -8

 المملكة العربية السعودية-الرياض -في الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 

 Planning & Managing the Quality of Research Activitiesحضور دورة "  -9

ويم هـ باللغة اإلنجليزية في الهيئة الوطنية للتق 1435/ 2/  6هـ إلى  1435/  2/ 5" من 

 المملكة العربية السعودية-الرياض -واالعتماد 

 2/  2هـ إلى  1435/  2/ 1حضور دورة " توصيف البرامج وتقاريرها " من  -10

 المملكة العربية السعودية-الرياض -هـ في الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد  1435/

/  11إلى هـ  1435/  1/ 10حضور دورة " ضمان الجودة والتقويم البرامجى " من  -11

 المملكة العربية السعودية-جدة  –هـ فى الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد  1435/ 1

حضور واجتياز دورة " تدريب المدربين بمشروع الطرق المؤدية للتعليم العالي " من  -12

 جمهورية مصر العربية –جامعة بنها  م 2011/  9/  22إلى  م 2011/  9/  18
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/  12/ 19الوثائق الداعمة لمؤسسات التعليم العالي " من حضور دورة " الممارسات و -13

 في الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد م 12/2010/  20إلى  م 2010

م إلى  2010/  2/ 21حضور دورة " نواتج التعلم وخرائط المنهج ـ تعليم عالي " من  -14

جمهورية مصر  –اهرة الق-م في الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد  2010/ 2/  25

 العربية

م 2010/ 1/  31حضور دورة " المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى " من  -15

جمهورية مصر  –القاهرة -م في الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد  2010/ 2/ 4إلى 

 العربية

م  1/2010/ 17حضور دورة " التقويم الذاتى المؤسسى لمؤسسات التعليم العالى " من  -16

جمهورية مصر  –القاهرة -م في الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد  21/1/2010إلى 

 العربية.

م الى    18/7/2010حضور دورة " التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى " من -17

 جمهورية مصر العربية. –القاهرة -جامعة بنهام في  19/7/2010

 2009/ 25/6م الى  2009/ 6/ 24ين الداخليين " من حضور دورة " إعداد المراجع -18

 جمهورية مصر العربية. –م في كلية الزراعة ـ جامعة بنها 

 :الدورات التدريبية فى مجال تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

مركز تنمية قدرات اعضاء م  2004/  12/  7-5 " حضور دورة " أساليب البحث العلمى -1

 ها، جمهورية مصر العربيةمعة بنهيئة التدريس، جا

مركز تنمية م  2004/  12/  13 – 12حضور دورة "أخالقيات وأداب المهنة " فى الفترة  -2

 قدرات اعضاء هيئة التدريس، جامعة بنها، جمهورية مصر العربية.

مركز تنمية م، 2006/ 17/8-15 "ضور دورة " إستخدام التكنولوجيا فى التدريس ح -3

 س، جامعة بنها، جمهورية مصر العربية.قدرات اعضاء هيئة التدري

م مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  2006/  8/  30- 28 " حضور دورة " تصميم مقرر -4

 التدريس، جامعة بنها، جمهورية مصر العربية.

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة م  2007/  10/  30-29 " النشر العلمىحضور دورة "  -5

 صر العربية التدريس، جامعة بنها، جمهورية م

                             إلىم  2008/ 1/ 8حضور دورة " نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب " من  -6

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس، جامعة بنها، جمهورية مصر  م2008/ 1/  10

 العربية 

أعضاء هيئة  قدرات بمركز تنمية " والتى عقدت اإلدارة الجامعية  حضور و إجتياز دورة " -7

 . 2018 / 6 / 14-12فى الفترة  –جامعة ببنها والقيادات ب التدريس
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قدرات أعضاء  بمركز تنمية " والتى عقدت إدارة الجودة الشاملة  حضور و إجتياز دورة " -8

 .2018 / 6 / 14-12فى الفترة  –جامعة ببنها والقيادات ب هيئة التدريس

 بمركز تنمية " والتى عقدت والمراجعة الخارجية التقييم الذاتي  حضور و إجتياز دورة " -9

 .2018 / 6 / 21- 19فى الفترة  –جامعة ببنها والقيادات ب قدرات أعضاء هيئة التدريس

 الحاسب اآللي:فى مجال  الدورات التدريبية 

 المنعقدة  م  2017فى مارس   "نظام المجالس واللجان اإللكتروني" دورة تدريبية حضور  -1

     المملكة العربية السعودية - الجوف - بجامعة الجوف

هـ  1435/   6/  2 " تطبيقات الحوسبة السحابية فى التعليم" ورشة تدريبية حضور  -2

المنعقدة ضمن فعاليات حلقة النقاش الثانية عشر " ممارسات التعلم اإللكتروني : عوامل 

     المملكة العربية السعودية- الجوف- جامعة الجوف نجاح " 

/   Lecture Maker " 2  /6تصميم وحدة تعليمية بإستخدام " ورشة تدريبية ر حضو -3

المنعقدة ضمن فعاليات حلقة النقاش الثانية عشر " ممارسات التعلم اإللكتروني : هـ  1435

 . المملكة العربية السعودية- الجوف- جامعة الجوف عوامل نجاح " 

 ICDl(Version 4   ) لحصول على شهادة  ا  -4

 MS-Wordميكروسوفت وورد        

 MS-Power pointميكروسوفت باور بوينت        

  MS-Accessميكروسوفت أكسس        

  MS- Excelميكروسوفت اكسل        

      Internetإنترنت      

 :العلمية والتطبيقية : األنشطة ثامنا  

سالة الماجستير ،  ، ر الجدارة اإلنتاجية لبعض محاصيل الخضر بمحافظة القليوبية -1

تخصص إقتصاد زراعى قسم اإلقتصاد الزراعى واإلرشاد كلية الزراعة جامعة 

 م . 1995الزقازيق فرع بنها عام 

Productive Efficiency of some vegetable crops in Qalyoubia 

Governorate 

ية نحو تقليل الفاقد دراسة تحليلية لبعض المتغيرات المرتبطة بمعارف وإتجاهات المراة الريف -2

زراعى  رشادتخصص إ ، رسالة دكتوراه ،من بعض محاصيل الخضر في محافظة القليوبية

 م . 2000قسم اإلقتصاد الزراعى واإلرشاد كلية الزراعة جامعة الزقازيق فرع بنها عام 
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Analytical Study of some variables related to knowledge and Attitudes 

of rural women for reducing loss of some vegetable crops in Qalyoubia 

Governorate 

 

 البحوث العلمية : 

فى دوريات ومجالت علمية مختلفة وكذلك فى  بحث "حتى اآلن"  15تم نشر عدد 

 والدولية المؤتمرات العلمية المحلية

 :البحوث الفردية 

 المشروعات الزراعية الصغيرة بناء مقياس إلتجاهات المراة الريفية نحو إقامة  -1

Developing a scale for attitude of rural women towards small 

agricultural projects   

 م.2005)العدد الرابع(، ديسمبر  43مجلة حوليات مشتهر، كلية الزراعة، جامعة بنها، مجلد  

 

 ـ فعالية المراكز اإلرشادية فى محافظة القليوبية2

 Effectiveness of the agricultural extension centers in Qalyoubia 

Governorate   

 م 2007)العدد الخامس( مارس 45مجلة حوليات مشتهر، كلية الزراعة، جامعة بنها، مجلد  

مستوى معارف وممارسات مربى النحل نحو أفات وأمراض نحلل العسلل فلى بعلض مراكلز  - 3

 محافظة القليوبية 

The Knowledge and practices level of bees breeders towards 

honeybee's pests and diseases in some districts, Qalyoubia 

Governorate   

 م 2006)العدد الرابع( ديسمبر 44مجلة حوليات مشتهر، كلية الزراعة، جامعة بنها، مجلد 

 يتعلق بمدارس المزارعين الحقلية ـ اإلحتياجات التدريبية لمهندسى الرعاية البستانية فيما  4

Training needs of horticultural engineers of famers field school in 

Qalyoubia Governorate   
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المجلة المصرية للعلوم التطبيقية ـ الجمعية المصرية للعلوم التطبيقية ـ جامعلة الزقلازيق ـ مجللد  

 م.2007ب( ـ فبراير 2)العدد  22

اس لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة ومقياس لتقنين مراحل تطبيق إدارة الجودة بناء مقي-5

 الشاملة في مراكز اإلرشاد الزراعي.

)العدد  8مجلد  المنصورة،كلية الزراعة، جامعة  االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية،مجلة 

 م2017 ديسمبر( الثاني عشر

Building a Scale for Application of the Principles of Total Quality 

Management and Scale of Rationing of Phases of the Application 

of Total Quality Management in Agricultural Extension Centers. 

J.Agric. Econom. and Social Sci, Monsoura Univ., Vol 8 (12 ):931-

939, 2017. 

المتغيرات المستقلة المؤثرة على األداء الوظيفي للمرشد الزراعي فى تحليلية لبعض  دراسة-6

 العمل اإلرشادي الزراعي.

)العدد  9مجلد  المنصورة،كلية الزراعة، جامعة  االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية،مجلة 

 م2018 مايو( الخامس

Analytical study of some independent variables affecting the 

performance of the agricultural extension agents in agricultural 

extension work 

J.Agric. Econom. and Social Sci, Monsoura Univ., Vol 9 (5 ):377-

358, 2018. 

التعليمية للحقول اإلرشادية على معارف مزارعي محصول القمح المتعلقة بالمبيدات  األثار-7

 القليوبية.في محافظة  الزراعية

)العدد  9مجلد  المنصورة،كلية الزراعة، جامعة  االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية،مجلة 

 م2018 مايو( الخامس

The educational effects of the Indicative fields on the knowledge of 

wheat farmers related to agricultural pesticides In Qualyoubia 

Governorate 

J.Agric. Econom. and Social Sci, Monsoura Univ., Vol 9 (5 ) 427-

434, 2018. 
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 البحوث المشتركة:

أثلر بعلض المتغيلرات عللى كلل ملن قلدرتى التحلدث واإلسلتماع للدى اإلخصلائيين المرشلدين ـ  1

 أثناء اإلجتماعات اإلرشادية للزراع بمحافظة المنوفية 

The effect of some variables on subject matter specialist's 

capabilities of speaking and hearing during farmers meetings in 

Menofia Governorate    

)العللدد 14المجللة المصللرية لصقتصللاد الزراعلي، الجمعيللة المصللرية لالقتصلاد الزراعللي، مجلللد  

 م.2004الثالث(، سبتمبر 

 عى األسماك ـ فعالية التدريب اإلرشاردى لمزار2

Effectiveness of the extension training for fish farm workers  

 م 2006)العدد الرابع( ديسمبر  44مجلة حوليات مشتهر، كلية الزراعة، جامعة بنها، مجلد  

 ـ اإلحتياجات المعرفية للمرشدين الزراعيين لزراعة الفول البلدى مطرياً بمحافظة مطروح  3

Knowledge needs for agricultural extension agents of been rainy 

agriculture in Matrouh Governorate  

 م.2007)العدد األول( مارس  45مجلة حوليات مشتهر، كلية الزراعة، جامعة بنها، مجلد  

 ـ إتجاهات الزراع نحو اإلستزراع السمكى بمحافظة الوادى الجديد 4

Farmer's attitude towards fish aquaculture in New Valley 

Governorate 

 م. 2008مؤتمر نحو إنتاج غذائي أمن، المركز القومي للبحوث، مايو 

معارف اللزراع ومصلادر معلوملاتهم علن التوصليات الفنيلة المتعلقلة بالمقاوملة الحيويلة ألفلة  - 5

 العنكبوت األحمر لمحصول الخوخ بمحافظة شمال سيناء.

Farmers Knowledge and there information Sources on the 

Technical Recommendations on the Vital Resistance to the 

scourge of the Red Spider Peach crop in North Sinai  Governorate. 

) العلدد  13مجلة الجمعية العلمية لصرشاد الزراعلي، الجمعيلة العلميلة لصرشلاد الزراعلي، مجللد 

 م .2009، ديسمبر  الثالث  (
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6 -Awareness of Personnel in Direct Contact with Animals 

Regarding Brucellosis , The journal of   American Science, Vol. 

NO( 9562) , 2012  

7 -Effect of Nutritional educational guideline among pregnant 

woman with Iron deficiency anemia at rural areas  Kalyoubia 

Governorate,  The journal of   Live Science Vol, NO( 9 ) , 2012. 

 .جربة جامعة الجوف فى تطبيق إدارة الجودة الشاملةت  -8

المؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جودة التعليم العالي، جامعة الشارقة، دولة اإلمارات  

 م 3/2015/ 5-3العربية المتحدة، 

 متطلبات الحد من تدهور البيئة بمحافظة شمال سيناء -9

Requirements on the reduction of environmental degradation in 

North Sinai Governorate 

 29-27 -جامعة الفيوم –المؤتمرالدولى السادس للتنمية الزراعية المتواصلة كلية الزراعة 

 2010ديسمبر 

 


