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  حسين محمد محمد صالح أ.د . 
 

 أستاذ  الدرجة العممية 
 اقتصاد التخصص العام 
 التنمية والتخطيط  اقتصاديات  التخصص الدقيق
 أستاذ متفرغ ،  معهد التخطيط القومي   الوظيفة الحالية 
  أستاذ متفرغ  –أستاذ  –أستاذ مساعد  –مدرس  –مدرس مساعد   التدرج الوظيفي 

  معهد التخطيط القومي( ب6112 -7551-7551 -7533-7549)
 ( 6172-6176استاذ في المعهد العربي لمتخطيط بالكويت ) 
 ( 6176-7551مستشار مجمس األمة في الكويت) 
 ( 7552-7551مستشار المجمس األعمي لمتخطيط في الكويت وقطر ) 

 7549ة ، برلين ، ألمانيا، دكتوراه في االقتصاد ، جامعة العموم االقتصادي  المؤهالت العممية 
  ، 7533دبموم معهد التخطيط القومى ، القاهرة 
  7532ماجستير في االقتصاد ، كمية الزراعة ، جامعة األزهر ، القاهرة 
  ، 7536دبموم في االحصاء ، كمية االقتصاد واإلحصاء ، جامعة وارسو 
 زراعة ، بكالوريوس في االقتصاد الزراعي ، تقدير عام جيد جدا ، كمية ال

  7523جامعة عين شمس 
أهم مجاالت الخبرات 

 السابقة 
  6174-6173عضو لجنة الترقيات بالمعهد  
  6174-6172عضو لجنة التدريب بالمعهد 
  اإلشراف والتدريس في برنامج " اعداد خطة التنمية ومتابعة تنفيذها ، برنامج

 6173تخطيط التجارة الخارجية ، معهد التخطيط القومي 
  اف والتدريس في برنامج " اإلطار العام لخطة التنمية والموازنة العامة اإلشر

  6171لمدولة ، معهد التخطيط القومي ، 
  برنامج تمويل مشروعات التنمية 

مجاالت االهتمامات البحثية 
 والتدريبية

  اإلطار العام لخطة التنمية والموازنة  –التخطيط والمتابعة وتقييم المشروعات
تمويل –برنامج عمل الحكومة  –متابعة خطة التنمية  –لة العامة لمدو 

تخطيط  –النفط والتنمية  –دراسات جدوى المشروعات  –مشروعات التنمية 
 التجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية . 

التغيرات في اسعار النفط وآثارها عمي االقتصاد العالمي والعربي والمصرى ،   أهم الدراسات 
يوليو ( ، معهد التخطيط القومي ، 622ا التخطيط والتنمية رقم )سمسمة قضاي

6172  
  تطور الصادرات السمعية المصرية وتحميل العوامل المسئولة عنها وسياسات

( ، معهد التخطيط القومي ، أبريل 7142تنميتها ، مذكرة خارجية رقم )
7551 

 ( معهد 7135اتجاهات الواردات السمعية في مصر ، مذكرة خارجية رقم ، )
 .  7552التخطيط القومي ، نوفمبر 
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  دراسة تحميمية ألهم المتغيرات االقتصادية واالجتماعية في دولة قطر خالل
( ، معهد التخطيط 7133النصف الثاني من الثمانينات ، مذكرة خارجية رقم )

 7552القومي ، يوليو 
 اع النفط والغاز في دولة قطر ) الواقع والتوجهات المستقبمية ( المجمس قط

 7559األعمي لمتخطيط ، دولة قطر ، 
  استخدام جداول المدخالت والمخرجات في تخطيط التجارة الخارجية في

دس عشر لإلحصاء والحسابات جمهورية مصر العربية ، المؤتمر الدولي السا
 7544قاهرة العممية ، جامعة عين شمس ، ال

 ( 7227التغيرات الهيكمية في ميزان المدفوعات المصرى ، مذكرة خارجية رقم )
  7543، معهد التخطيط القومي ،

  األساليب  –تخطيط ومتابعة التجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية
مكانيات التطوير ، مذكرة خارجية رقم ) ( ،  معهد التخطيط 7267الحالية وا 

  7542و يولي القومي ،
  تقدير الطمب عمي األسمدة في مصر ، بحث مشترك مع منظمة األغذية

 7542والزراعة )األمم المتحدة ( ومعهد التخطيط القومي ،
  تقدير تكمفة فرصة العمل في مصر ، الجهاز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء

 7541، القاهرة 
  ك مع منظمة األغذية تقدير الطمب عمي المواد الغذائية في مصر ، بحث مشتر

 7541والزراعة واألمم المتحدة ( و معهد التخطيط القومي ،
  مؤشرات احصائية لمعالقة بين األجور واألسعار في مصر ، مؤتمر إتحاد عمال

 7541مصر ، القاهرة ، 
  دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الكويت ، المجمس

 7535،األعمي لمتخطيط بالكويت 
  اتجاهات األرقام القياسية لألسعار في مصر ، المعهد العربي لمتخطيط بالكويت

،7534 
  ، تقدير دالة اإلنتاج في دولة الكويت مع التركيز عمي العمل ورأس المال

 7534المجمس األعمي لمتخطيط ، بالكويت 
 كويت دراسة سبل عالج العجز في الميزانية العامة لمدولة ، المجمس األعمي بال

7536  
تخطيط  –الموازنة العامة لمدولة  –خطة التنمية  –النفط والتنمية  –التنمية تمويل  مجاالت االهتمام التدريسية

  التجارة الخارجية 
 Hsaleh2010@yhoo.Com البريد االلكتروني 
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