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الوظيفة  معهد التخطيط القومى -مدير مركز األساليب التخطيطية 
 الحالية

 (اآلن -2014) مركز األساليب التخطيطيةمدير  •
 (2013-2006-2000-1993-1986) (ذأستا-مساعد أستاذ -مدرس-مساعد  مدرس -عيد)م •

التدرج 
 الوظيفى

 .2000أكتوبر -المملكة المتحدة-جامعة برمنجهام  –علوم الحاسب دكتوراه الفلسفة فى  •
 .1993مايو -جامعة عين شمس -ماجستير فى العلوم )رياضية بحتة(  •
 .1987-القاهرة-القومىمعهد التخطيط -دبلوم التخطيط والتنمية •
 1983مايو - )جيد جدًا( جامعة عين شمس - بكالوريوس علوم )إحصاء رياضي( •

المؤهالت 
 العلمية

 عضو مجلس إدارة معهد التخطيط القومى •
 عضو المجلس العلمى التنسيقى •
أحد التشكيالت العلمية بقطاع المجالس  –عضو في مجلس الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر  •

 النوعية بأكاديمية البحث العلمى
 عضو لجنة تفعيل التعاون بين أكاديمية البحث العلمى و األياسا )النمسا( •
 .2012المنسق لمؤتمر المركز الديموجرافى. ديسمبر  •
"  حولللمشاركة فى دراسة   2008حتى ديسمبر  2008باحث زائر بجامعة برجن بالنرويج من يوليو  •

 تشكيل الجامعات البحثية بدول حوض النيل ".
 2005عضو مهمة علمية ألبحاث ما بعد الدكتوراه بجامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة من يونيو  •

 .2005حتى نوفمبر 
 لومات التخطيطيةالمشرف العلمى على مركز المع •

أهم مجاالت  
الخبرات 
 السابقة

(، " دراسة تحليليةة لموقةم مصةر فةى التجةارة البينيةة بةين الةدول العربيةة 2018أمانى الريس وآخرون ) •
( معهةةد التخطةةيط القةةومى، 290باسةةتخدام تحليةةل الشةةبكات". سلسةةلة قضةةايا التخطةةيط والتنميةةة رقةةم )

 أهم الدراسات 



 
 

 

 القاهرة.
(، " متطلبةةات التحةةول القتصةةاد قةةائم علةةى المعرفةةة فةةي مصةةر". سلسةةلة 2017)أمةةانى الةةريس وآخةةرون  •

 ( معهد التخطيط القومى، القاهرة.277قضايا التخطيط والتنمية رقم )
(، " نحو إطار متكامل لقياس ودراسة آثر أهداف التنمية المستدامة لما 2016أمانى الريس وآخرون ) •

" سلسةةلة قضةةايا 2030-2016المسةةتدامة فةةى مصةةر خةةالل الفتةةرة علةةى أوضةةاع التنميةةة  2015بعةةد 
 ( معهد التخطيط القومى، القاهرة.268التخطيط والتنمية رقم )

اسةةتخدام منهجيةةة تحليةةل الشةةبكات فةةى دراسةةة االتجاهةةات المجتمعيةةة علةةى (، 2015)أمةةانى الةةريس  •
الم الرسمي والخاص على تلك شبكات التواصل االجتماعي بالتطبيق على تقييم اإلقبال على وسائل اإلع

 (. معهد التخطيط القومى.1655مذكرة خارجية رقم ) .الشبكات
حةول مفةاهيم ومؤشةرات اقتصةاد المعرفةة )عةرض لةبعر التجةارة الدوليةة مةم (، 2007)أمانى الةريس  •

 (. معهد التخطيط القومى.1634اإلشارة لحالة مصر(. مذكرة خارجية رقم )
• Higher Education and Research in Egypt. Amani El Rayes and Hosam 

El Emam. Chapter in Book “Shaping Research Universities in the Nile 
Basin Countries. Mary Mwiandi, Kassahun Berhanu and Tor 
Halvorsen (editors). University of Bergen. Fountain Publishers 2010. 

• Development of Cross Border Trade among Nile Basin Countries. A 
Scoping Study. Nile Basin Initiative, Socio- Economic Development 
and Benefit Sharing Project. Institute of National Planning and Nile 
Basin Initiative. July 2007. 

• Using PEPA to Model the Unemployment Problem. Case Study Egypt. 
With Ann Nosseir. INP Memo number (1646), Institute of National 
Planning. September 2010 

• Using the Probabilistic Model Checker PRISM to analyze Credit Card 
Use. With Mevliyar Er. In the Electronic Journal Information Systems 
Evaluation (EJISE) Volume 11 Issue 1, pp.7-16, 2008. 
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