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 التخصص العام تخطيط التنمية الزراعية 
قالتخصص الدقي تخطيط وتنمية ريفية   

ةالوظيفة الحالي أستاذ التنمية الريفية ومدير مركز التخطيط والتنمية الزراعية  ، معهد التخطيط القومى   
 ( 2019-2017مدير مركز التخطيط والتنمية الزراعية) 
 ( 2018-2013استاذ مساعد  ـ مركز دراسات االستثمار وتقييم المشروعات) 
 (2012-2003مدرس) 
 ( 2003-1997مدرس مساعد) 
 ( 1997-1991معيدة) 

 التدرج الوظيفى

  ، كلية الزراعة ، جامعة عين شمس دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية ، اجتماع ريفي
2003 

  1996ماجستير االقتصاد الزراعي ، صادرات زراعية 
 ، 1994دبلوم في التخطيط والتنمية ،معهد التخطيط القومي ،القاهرة. 
  ، 1993دبلوم عام تربوي )شعبة زراعية (، كلية التربية ، جامعة طنطا 
  ، 1991اقتصاد زراعي  ،بكالوريوس العلوم الزراعية ، كلية الزراعة. 

ةالمؤهالت العلمي  

 خبرات بحثية 
  اعداد التقارير االقتصادية 
 ) اجراء الدراسات والبحوث الميدانية  )فردية ،جماعية 
  كتابة المقاالت  والتقارير الصحفية 

 خبرات التدريس :
 التنمية الريفية ومناهجها 

 اعداد دراسات الجدوى 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 التخطيط واعداد خطط التنمية 
 خبرات تدريبية 

 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات-
 دورات تدريبية في والتنمية البشرية.

 اعداد حقيبة تدريبية بعنوان الدعم المؤسسي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
 

أهم مجاالت 
ةالخبرات السابق  



يرة والمتوسطة، المشروعات الصغ –سياسات واستراتيجيات التنمية الزراعية  -التنمية الزراعية والريفية 
 التخطيط الزراعي  

مجاالت االهتمام 
البحثية 

 والتدريبية
دور الزراعة التعاقدية في النهوض باإلنتاج الزراعي فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة ،  .1

والتنمية الريفية ،  الزراعيورشة عمل آليات النهوض باإلنتاج الزراعي ، معهد بحوث االرشاد 

 2019فبراير 

ة المصرية لالقتصاد دور المرأة الريفية في ترشيد استخدامات المياه في محافظة القليوبية، المجل .2
 .2018الزراعي ، 

ــل قانــون الزراعــة  مصرفي فيسياسات وآليات تفعيــل الزراعة التعاقدية المستدامة  .3 ظـ

، رؤية مستقبلية للتنمية الزراعية المؤتمر السادس والعشرون  لالقتصاديين الزراعيينالتعاقــدية،

 .2018نوفمبر  8ـ7المستدامة فى مصر ،

 كفاءة التعليم الزراعي في مصر لموائمة سوق العمل) رؤى نظرية وتطلعات مستقبلية(تحسين    .4

 .2017مايو  8ـ 6المؤتمر الدولي للتعليم ، نحو تعليم داعم  للتنمية المستدامة ، القاهرة من 

واقع رأس المال االجتماعي داخل المنظمات الريفية "دراسة حالة لبعض المنظمات الريفية بمركز  .5

 .2017(، معهد التخطيط القومي، سبتمبر 1657غة محافظة سوهاج" مذكرة خارجية رقم )المرا 

دور سياسات التجارة الخارجية في تحقيق األمن الغذائي المصري في ظل أهداف التنمية المستدامة،  .6

المؤتمر الخامس والعشرون لالقتصاديين الزراعيين ، مستقبل الغذاء في مصر الواقع والمأمول، 

 .2017نوفمبر  2-1رة القاه

( عام 281بحث "المسئولية المجتمعية للشركات ودورها في تحقيق التنمية المحلية في مصر "رقم ) .7

 بسلسلة قضايا التخطيط والتنمية )الباحث الرئيسي(.  2017

، سلسلة قضايا 2011التغيرات االقتصادية واالجتماعية في الريف المصري  بعد ثورة يناير  .8

 ()الباحث الرئيسي  2014( ، معهد التخطيط القومي ، القاهرة 251مية)التخطيط والتن

 

 أهم الدراسات



اقتصاد الزراعي، التخطيط والتنمية االقتصادية ، التنمية البشرية ، التنمية الريفية التنمية المحلية وتنمية 
الريفية، المرأة المناطق، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدراسات الخاصة بالمؤسسات والمنظمات 
 الريفية، التعليم الزراعي والريفي، الدراسات السكانية .، االقتصاد الدولي واالتفاقيات الدولية .

 

االهتماممجاالت   

hanan.rage@gmail.com  نىالبريد اإللكترو  
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