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 أ.د . مجدى محمد أحمد خليفة   
 

 أستاذ  الدرجة العممية 
 اقتصاد التخصص العام 
 اقتصاد وتخطيط    التخصص الدقيق
 أستاذ متفرغ ،  معهد التخطيط القومي   الوظيفة الحالية 
حتي  5002رئيس قسم التخطيط والمتابعة وحشد األموال باالتحاد االفريقي من   التدرج الوظيفي 

 ) أديس أبابا ، إثيوبيا (   5052
 استشاري ( لهيئة المعونة األلمانيةCIZ)  (5005-5004) 
 لمهيئة العامة لمتصنيع بدولة اإلمارات العربية المتحدة إلعداد دراسة تسويقية  استشاري

 5000شهور عام  6لمضرب أرز لمدة 
 دة ، الفصل الدراسي أستاذ زائر كمية اإلدارة واالقتصاد جامعة اإلمارات العربية المتح

 .99/5000األول 
 ( استشارى اقتصادى لبنك اإلنشاء والتعمير األلمانيKFW )5995-5991  بالقاهرة 
 5919أستاذ متفرغ ( ) –أستاذ  -أستاذ مساعد –مدرس  -مدرس مساعد -) معيد-

 ( بمعهد التخطيط القومى .  5944-5949-5994-5999-5052
اقتصاد ) تقدير امتياز ( ، كمية الزراعة ، جامعة القاهرة  –العموم الزراعية في دكتوراه   المؤهالت العممية 

 ،5949 . 
  اقتصاد ) تقدير امتياز ( ، كمية الزراعة ، جامعة  –ماجستير في العموم الزراعية

  5941القاهرة ، 
  بكالوريوس عموم زراعية ، اقتصاد زراعي ) تقدير جيد جدًا ( ، كمية الزراعة ، جامعة

  5916شمس  عين
 

 Post Doctorدراسات ما بعد الدكتوراه  أهم مجاالت الخبرات السابقة 
  زيارة عممية بالواليات المتحدة االمريكية لمدة ثالث شهور لدراسة " سياسات إصالح

ميزان المدفوعات " وكيفية التطبيق عمي ميزان المدفوعات المصرى في ظل اإلصالح 
 . 5991جامعة ايوا ، االقتصادى ، كمية االقتصاد ، 

  5990حضور السيمنار الصيفي ، كمية العموم االقتصادية ، جامعة برلين  
 ( استشارى لمشركة األهمية لالستشاراتNCF بالقاهرة ) 
  حضور المؤتمرات السنوية لالقتصاديين المصريين ، الجمعية المصرية لالقتصاد

 السياسي واإلحصاء والتشريع . 
  ية لمجمعية المصرية لالقتصاديين الزراعيين السنو حضور المؤتمرات 
  حضور العديد من الندوات العممية والمؤتمرات األخرى المتعمقة بتجارة مصر الخارجية

وميزان المدفوعات المصرى وتجارب التكامل االقتصادي العربي ، جامعة الدول العربية 
. 

  م ، معهد التخطيط اإلشراف عمي العديد من الدراسات والبحوث الخاصة بطمبة دبمو
 القومى والماجستير .  

إدارة المشروعات  –تخطيط التجارة الدولية  –التسويق الدولي  –التجارة الخارجية مجاالت االهتمامات البحثية 
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 –إعداد الخطة االستراتيجية  –دراسات الجدوى االقتصادية والتسويقية  –والبرامج  والتدريبية 
 تخطيط التنمية المستدامة . 

اتفاقية منطقة التجارة الحرة األفريقية وآثارها عمي االقتصادات األفريقية عمومُا   أهم الدراسات 
( ، معهد 541خصوصُا ، سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقم ) المصريواالقتصاد 
  5051سبتمبر  القوميالتخطيط 

 سمسمة  والمصرياالقتصاد العالمي والعربي  التغيرات في أسعار النفط وآثارها عمي ،
 . 5056، يوليو  القومي( ، معهد التخطيط 566قضايا التخطيط والتنمية رقم )

  المجمة المصرية لمتنمية  – المصريالتطورات المالية والقدرة التنافسية لالقتصاد
 .5999والتخطيط ، العدد الثاني ، ديسمبر 

 صر وانعكاساتها عمي االقتصاد القومى ، سمسمة اقتصاديات القطاع السياحي في م
 5994، ديسمبر  القومي( ، معهد التخطيط 524قضايا التخطيط والتنمية ، رقم )

 The Economic Reform Policies and their Impact on the 
Balance of Payments" Adjustment in Egypt, Memo No.1599 , 

Dec .,1998,INP 
 األوراق المالية في مصر ، المجمة المصرية لمتخطيط  الخصخصة وتطور سوق

 5994يو لمجمد السادس ، العدد األول ، يونوالتنمية ، ا
  المستجدات العالمية ) الجات وأوروبا الموحدة ( وتأثيرها عمي تدفقات رؤوس األموال

والعمالة والتجارة السمعية والخدمية ) دراسة حالة مصر ( سمسمة قضايا التخطيط 
 .5992( ، أغسطس 91تنمية رقم )وال

 Socio Economic Aspect for Economic Reform Policies and its 
Impact on Egyptian Economy, Memo No,1590.1996,INP 

  أثر قيام السوق األوربية المشتركة عمي مصر والمنطقة العربية ، سمسمة قضايا
  .  5994، يناير  معهد التخطيط القومى(، 42التخطيط والتنمية رقم )

 –كمية ( إدارة المشروعات والبرامج  –النظرية االقتصادية ) جزئية  -التسويق الدولي  مجاالت االهتمام 
عداد الخطة االستراتيجية  –نظريات التجارة الخارجية  خطة  –التخطيط االستراتيجي وا 

ات الجدوى دراس –المتابعة والتقييم لمخطط االستراتيجية  –التنمية المستدامة 
 التسويقية لممشروعات . 
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 Magdis2015eg@yahoo.com 
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