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تقديــم وزيرة التخطيط واملتابعة والإ�صالح الإداري 
رئيــ�س جملــ�س اإدارة املعـــهد

اإن��ه لم��ن دواع��ي �س��روري اأن اأحتف��ل معك��م الي��وم وبح�س��ور 74 م��ن خريج��ي برنام��ج ماج�س��تير معه��د 
التخطي��ط القوم��ي ف��ي التخطي��ط والتنمي��ة عل��ى امت��داد الع�س��ر �س��نوات الما�سي��ة.

لق��د �س��رفت برئا�س��ة مجل���س اإدارة اأح��د اأع��رق الموؤ�س�س��ات العلمي��ة المتخ�س�س��ة ف��ي م�س��ر وه��و معه��د 
التخطيط القومي والذي ي�سم كوكبة من الأ�س��اتذة الإجالء في مختلف التخ�س�سات خالل م�س��يرته 
الت��ي تمت��د لم��ا يق��رب م��ن ٦٠ عام. فالمعهد هو اأحد اأه��م الأذرع البحثية والفكري��ة لوزارة التخطيط 

والجه��ات الحكومية المختلفة. 

وقد �س��اهم برنامج الماج�س��تير والذي بدء في 2٠٠8 في بناء الكوادر والقدرات التخطيطية في الوزارات والأجهزة الحكومية 
المختلف��ة والقط��اع الخا���س م��ن خ��الل مقررات��ه الدرا�س��ية المتخ�س�س��ة الت��ي ت�س��تمل عل��ى الجوان��ب النظري��ة والتطبيقي��ة 
والإ�سهامات العلمية المتنوعة لنخبة متميزة من اأ�ساتذة المعهد، وكذلك من خالل ما اأعده الباحثين من ر�سائل علمية �ساهمت 

ف��ي ح��ل العديد من الم�س��كالت التطبيقية ف��ي الواقع العملي.

لق��د كان لمعه��د التخطي��ط القوم��ي ال�س��بق ف��ي تنظيم برنامج الماج�س��تير المهني »التخطي��ط للتنمية الم�س��تدامة« والذي يعمل 
جنب��ًا اإل��ى جن��ب الماج�س��تير الأكاديم��ي ف��ي »التخطي��ط والتنمي��ة« ف��ي اإع��داد وتعزي��ز ق��درات العاملي��ن لإنجاز خط��ط التنمية 
 الم�س��تدامة بالجه��ات الت��ي يعمل��ون به��ا. وف��ي دع��م وح��دات التنمي��ة الم�س��تدامة ف��ي الأجه��زة المختلف��ة بما ي�س��هم ف��ي النهاية 

في تحقيق اإ�ستراتيجية التنمية الم�ستدامة: روؤية م�سر 2٠3٠.

اإن اإع��داد تل��ك الك��وادر اإ�ساف��ة اإلى منظومة التدريب الإداري للقيادات الإ�س��رافية الو�س��طى والتنفيذية في مجالت التخطيط 
والمتابعة في الأجهزة الحكومية يتكامل مع تحقيق اأهداف الإ�سالح الإداري الذي يعد عماد الإ�سالح القت�سادي في م�سر.

ف��ي النهاي��ة اأتوج��ه بال�س��كر والتقدي��ر لإدارة المعه��د لهتمامه��ا بتنظيم ه��ذا الحفل وتوا�سلها الم�س��تمر مع اأبنائه��ا من خريجي 
الماج�س��تير، مع خال�س تمنياتي لكم جميعًا بدوام التوفيق وال�س��داد.

 وزيرة التخطيط واملتابعة وال�صالح الداري
اأ.د/ هالة ال�صعيد  



تقدمي رئي�س املعهد
 ياأت���ي اإع���داد ه���ذا الكتي���ب ف���ي اإط���ار احتفالي���ة المعه���د بخريج���ي برنام���ج الماج�س���تير الأكاديم���ي 
ف���ي »التخطي���ط والتنمي���ة«، وذل���ك بمنا�س���بة م���رور 1٠ �س���نوات عل���ي ب���دء البرنام���ج. لق���د اأهت���م المعه���د 
من���ذ تاأ�سي�س���ه ون�س���اأته ف���ي ع���ام 19٦٠ ببن���اء الق���درات واإع���داد الك���وادر البحثي���ة المتخ�س�س���ة 
ف���ي مج���الت التخطي���ط والتنمي���ة، وذل���ك �س���واء م���ن خ���الل دبل���وم المعه���د ف���ي »التخطي���ط والتنمي���ة 
القت�سادي���ة والجتماعي���ة« اأو م���ن خ���الل ال���دورات التدريبي���ة المتنوعة التي ا�س���تفاد منه���ا المعنيين 
بالتخطيط والتنمية في كافة اأجهزة وموؤ�س�س���ات الدولة اإ�سافة اإلى المهتمين من الأ�س���قاء في الدول 
العربية والأفريقية، والتي �س���اعدت على �سقل خبراتهم في هذا المجال. وتاأكيدًا لدور المعهد الرائد في التخطيط والتنمية 
 عل���ى الم�س���تويين العرب���ي والإقليم���ي ا�س���تمل قان���ون المعه���د رق���م )13( لع���ام 2٠15 �سم���ن اأغرا�س���ه الع�س���رة الأ�سا�س���ية غر����س: 
من���ح الدرج���ات العلمي���ة  )دبل���وم - ماج�س���تير- دكتوراه( في مجالت التخطيط والتنمية منف���ردًا اأو بالتعاون مع الجهات العلمية 

المناظرة في الداخل والخارج. 

لق��د �س��اهم برنام��ج الماج�س��تير الأكاديم��ي »التخطي��ط والتنمي��ة« ف��ي بن��اء الك��وادر والق��درات التخطيطي��ة م��ن خ��الل مقرراته 
الدرا�س��ية المتخ�س�س��ة الت��ي ت�س��تمل عل��ى الجوان��ب النظري��ة والتطبيقي��ة والإ�س��هامات العلمي��ة المتنوع��ة للنخب��ة العلمي��ة 
 المتمي��زة م��ن اأ�س��اتذة المعه��د، وكذل��ك م��ن خ��الل م��ا اأع��ده الباحثي��ن م��ن ر�س��ائل علمي��ة �س��اهمت بال�س��رورة ف��ي ح��ل العدي��د 

من الم�سكالت التطبيقية في الواقع الم�سري.

وي�س��عدني بمنا�س��بة ه��ذا الحف��ل اأن اأتوج��ه بخال���س ال�س��كر والتقدي��ر لالأ�س��تاذة الدكت��ورة/ هال��ة حلم��ي ال�س��عيد - وزي��رة 
التخطي��ط والمتابع��ة والإ�س��الح الإداري ورئي���س مجل���س اإدارة المعه��د لرعايته��ا الكريم��ة للحف��ل، ولأع�س��اء مجل���س اإدارة 
المعه��د لدعمه��م الم�س��تمر لكاف��ة اأن�س��طة المعه��د، كما اأتوج��ه بخال�س �س��كري وتقديري لكافة اأع�س��اء الجهاز العلم��ي والإداري 
 بالمعه��د، وبالأخ���س لروؤ�س��اء لجن��ة الدرا�س��ات العلي��ا ال�س��ابقين: اأ.د. مح��رم الح��داد، واأ.د. ع��ال الحكي��م )رحم��ة اهلل عليه��ا(، 
واأ.د. عبد القادر دياب واأ.د. عزة الفندري لما بذلوه من جهود محمودة �سواء في تاأ�سي�س البرنامج والح�سول على موافقة المجل�س 
الأعلى للجامعات لبدء الدرا�س��ة في عام 2٠٠8، اأو اإ�س��هاماتهم الفعالة في نجاح البرنامج، كما اأتوجه بخال�س ال�س��كر والتقدير 
 للجنة الإعداد لحتفالية الخريجين برئا�سة اأ.د. عزة الفندري وع�سوية د. هبة مغيب، واأ. طارق عبد الوهاب، وم. محمد فتحي، 

واأ. ليلى البمبي و اأ. مروى عزت.

ول يفوتن��ي اأن اأتوج��ه بالتهنئ��ة لالأ�س��تاذ الدكت��ور/ خال��د عب��د العزي��ز عطي��ة بمنا�س��بة تولي �س��يادته مهام نائب رئي���س المعهد 
ل�س��ئون البح��وث والدرا�س��ات العلي��ا وهو ما يمثل اإ�ساف��ة قيمة وداعمة لتطوير برامج متنوعة للدرا�س��ات العليا.

واأخي��رًا اأتمن��ى لجمي��ع خريج��ي البرنام��ج دوام التوا�س��ل م��ع المعه��د الذي يمد يده ب��كل الحب والحر�س على تقدي��م كل ما يلزم 
لأبنائه الخريجين من التعليم الم�س��تمر ليكونوا اأهاًل للمناف�س��ة والتميز في �س��وق العمل الداخلي والخارجي. 

مع خال�س تمنياتي لجميع الخريجين والدار�سين الحاليين بالتوفيق والنجاح وبم�ستقبل م�سرق باإذن اهلل.

 رئيـ�س املعهــد
اأ.د/ عــالء زهــران  



تقدمي نائب رئي�س املعهد
اأن�س��ئ معه��د التخطي��ط القوم��ي عام  19٦٠- باعتب��اره اأحد اأهم بيوت الخبرة ومراك��ز الفكر الرائدة 
في  م�سر والمنطقة العربية- بغر�س اإجراء البحوث والدرا�سات المتعلقة باإعداد الخطط التنموية 
للدول��ة، وتزوي��د القائمي��ن بالعملي��ة التخطيطي��ة عل��ى كافة الم�س��تويات م��ن متخذي الق��رار و�سانعي 
ال�سيا�س��ات بالروؤى والبدائل ال�س��تراتيجية، وكذا ن�سر الوعي والمعرفة بق�سايا التخطيط والتنمية 
واأ�س�س��هما العلمي��ة والتطبيقي��ة. وف��ي ع��ام 2٠15 �سدر القانون رق��م )13( لتمكين المعه��د من مواكبة 
التط��ورات المحلي��ة والإقليمي��ة والدولي��ة الت��ي حدث��ت خالل الخم�س��ين عامًا الما�سي��ة، حيث اأ�ساف 
 القان��ون الجدي��د ب�س��كل وا�س��ح لأغرا���س المعه��د غر���س ه��ام األ وه��و: من��ح الدرج��ات العلمي��ة  )دبل��وم - ماج�س��تير- دكت��وراه( 

في مجالت التخطيط والتنمية منفردًا اأو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة في الداخل والخارج.

ولق��د ق��ام المعه��د ف��ي ع��ام 2٠15 بتحديد بو�سلته من خالل و�سع اأول خطة ا�س��تراتيجية ا�س��تملت عل��ي روؤية وا�سحة له تمثلت 
ف��ي »اأن يك��ون المعه��د �سم��ن اأف�س��ل خم���س موؤ�س�س��ات علمية م�سنفة محلي��ًا واإقليميًا في مج��الت التخطيط والتنمي��ة بنهاية عام 
2٠2٠م«. ور�س��الة محددة له تمثلت في »في اإنتاج ون�س��ر المعرفة وتقديم حلول مبتكرة ل�سانعي ال�سيا�س��ات ومتخذي القرارات 
عل��ى كاف��ة الم�س��تويات ف��ي مج��الت التخطي��ط والتنمي��ة، م��ن خ��الل اإج��راء البح��وث والدرا�س��ات وال�ست�س��ارات وبن��اء الق��درات 
لتحقي��ق اأه��داف خط��ط التنمي��ة الم�س��تدامة«، ولهذا فاإننا نوؤمن باأن برامج الدرا�س��ات العليا �س��وف ت�س��هم ب�س��كل كبير في تحقيق 
روؤي��ه ور�س��الة المعه��د م��ن خ��الل اإعداده للك��وادر البحثية المتميزه في مج��ال التخطيط والتنمية، بما يمكن م��ن النهو�س ببلدنا 

الحبي��ب وانطالقها نحو طري��ق النه�سة والتقدم.

 واإن��ه لم��ن دواع��ي �س��روري الي��وم اأن اأ�س��ارك اأبنائ��ي وبنات��ي واإخوت��ي خريج��ي وخريج��ات برنام��ج الماج�س��تير الأكاديم��ي 
 ف��ي »التخطي��ط والتنمي��ة« م�س��اعر البهج��ة ال�س��رور ف��ي ي��وم الحتف��ال بم��رور 1٠ �س��نوات عل��ي ب��دء ه��ذا البرنام��ج المتمي��ز، 

واثقًا باأنكم الآن اأ�سبحتم خبراء بمجال التخطيط والتنمية، واأن النجاح والنطالق اأ�سبح طريقكم.

 اأبنائ��ي وبنات��ي واإخوت��ي م��ن خريج��ي وخريج��ات الماج�س��تير الأكاديم��ي، ليك��ن العلم��اء المتمي��زون والمخل�س��ون ق��دوة لك��م، 
 وف�سائ��ل الأخ��الق د�س��توركم، والتفان��ى والإخال���س ف��ى العم��ل منهجك��م، والتع��اون والعم��ل ب��روح الفري��ق اأ�س��لوبا لحياتك��م، 
 واحر�س��وا كل الحر���س عل��ى الت��زود ب��كل م��ا ه��و جدي��د لتحقي��ق طموحاتك��م لتكون��وا خي��ر �س��فراء للمعه��د ف��ي جه��ات عملك��م، 

وحلقة فاعلة في �سل�سلة توا�سل المعهد مع �سركائه بالمجتمع. 

 واخي��رًا اأتوج��ه بخال���س �س��كري وتقدي��ري لك��م  ولكل زمالئي من اأع�س��اء الجهازين العلمي والإداري، اللذين �س��اهموا في بنائكم 
و�سهروا علي رعاية �سئونكم العلمية والن�سانية، م�ستهدفين اإعالء مكانتكم ومكانة المعهد محليًا واإقليميا ودوليًا.

واهلل الموفق والم�ستعان

نائــب رئيــ�س املعهــد
ل�صئون البحوث والدرا�صات العليا

اأ.د/ خـــالــد عطـــية



تقدمي رئي�س جلنة الدرا�صات العليا
ي�س��رفنى عب��ر �سفح��ات الكت��اب الأول لخريج��ي برنام��ج ماج�س��تير التخطي��ط والتنمي��ة - اأن اأتق��دم 
اإليكم باأ�سدق اآيات وعبارات التهنئة بمنا�س��بة تخرجكم بعد �س��نوات من الجد والجتهاد بين اأروقة 
معه��د التخطي��ط القوم��ي، تلقيت��م خاللها العلوم المختلفة في التخطيط والتنمية علي اأيدى ا�س��اتذة 
متميزين بعلمهم واإخال�سهم لإعدادكم اإعداد متكامل الجوانب العلمية والعملية بالإ�سافة اإلى باقة 

من المهارات التى ت�س��كل دعامة ا�سا�س��ية لتطوير قدراتكم المهنية.

اإن ه��ذا الكت��اب يمث��ل تقلي��د جدي��د لمعه��د التخطي��ط القوم��ي يوث��ق م�س��يرته خالل ع�س��ر �س��نوات من 
العم��ل ال��دوؤوب الجاد يعك���س النج��از الذي تحقق للمعه��د وخريجيه.

ان قي��ادات المعه��د عل��ي م��دار الع�س��ر �س��نوات ل��م تدخر جه��دًا علميًا كان او فني��ًا اأو اأداري��ًا، اإل بذلته اإيمانًا ويقينًا باأن ال�س��تثمار 
اإنم��ا ه��و م��ن الن�س��ان، واأن التط��ور ل��ن يك��ون اإل بتعليم متميز لك��ي يخرج كوادر مبدع��ة ومميزة لتلبي��ة احتياجات الوطن. 

اإن معهدن��ا ي�س��عي دائم��ًا لتحقي��ق تعلي��م ذو ج��ودة عالي��ة لتخري��ج ك��وادر تخطيطي��ة ق��ادرة عل��ي اأن تك��ون �س��واعد بن��اءة ق��ادرة 
وحري�س��ة كل الحر���س عل��ي ان ت�س��اهم ف��ي رفع��ة وطنن��ا وتقدمه. 

بك��م،  الوط��ن  دائم��ًا عن��د ح�س��ن ظ��ن  تكون��وا  اأن  اأو�سيك��م  والتنمي��ة  التخطي��ط  ماج�س��تير  برنام��ج   خريج��ات وخريج��ي 
عليك��م اأن تحر�س��وا عل��ي ا�س��تثمار م��ا ح�سلتم��وه من علوم ومع��ارف لتكونوا لبنة خير وب�س��ائر عطاء واأن ت�س��اهموا برفعة وطنكم 

نحو اآفاق م�ستقبل عظيم.

 رئي�س جلنة الدرا�صات العليا
 اأ.د/ عزة الفندري



تقدمي ممثل خريجي
الدرا�صات العليا باملعهد

ٱٱٻٱٻ

ُّامممرنزنمنننىن َّ
S

ال�سيدات وال�سادة الح�سور الكرام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

والعرف��ان،  والتقدي��ر والحت��رام  التحي��ة  بعظي��م  الكري��م  با�س��مكم  اتق��دم  اأن  ل��ي  ا�س��محوا  الأع��زاء،  وزمالئ��ي  زميالت��ي 
لأ�س��رة معه��د التخطي��ط القوم��ي، بقياداته��ا الت��ي اأدارت واأع��دت وخطط��ت، وهيئاته��ا العلمي��ة الم�س��تنيرة الت��ي ل��م تدخ��ر 
جه��دًا ف��ي اأن ت�س��ئ لن��ا ينابي��ع العل��م والن��ور وم��كارم الأخ��الق، واإل��ى كوادره��ا الإداري��ة وموظفيه��ا الذي��ن �س��عرنا معه��م اأنن��ا 
 داخ��ل محيطن��ا الأ�س��رى ال��ذي يهت��م ويحر���س عل��ى م�سالحن��ا وعل��ى اإنج��از كل مهامن��ا باإخال���س كبي��ر، فتحي��ة خال�س��ة 

من اأعماق قلوبنا لهم جميعًا.

زميالت��ي وزمالئ��ي م��ن حقن��ا اأن نعت��ز ونفتخ��ر باأننا ح�سلن��ا على هذه الدرجة العلمية رفيعة الم�س��توى من داخ��ل اأهم واأبرز قالع 
البحث العلمي في بلدنا م�سر بل وعالمنا العربي والإ�س��المي في مجال التخطيط والتنمية ال�س��املة.

ولك��ن قب��ل اأن نفتخ��ر بذل��ك فالب��د اأن نحم��د اهلل ع��ز وجل لعظيم ف�سلة وكرم��ة علينا باأن نكون من اأ�سح��اب الحظ الوفير في اأن 
نتج��ول ف��ي ب�س��اتين ه��ذه الموؤ�س�س��ة العلمي��ة والبحثي��ة العريقة لناأخذ من كل ب�س��تاٍن غ�سنًا، ومن كل غ�سٍن زه��رة، ومن كل زهرة 
عط��ره، ن�ستن�س��ق عبيره��ا، وبخا�س��ة واأن ه��ذا العبي��ر م�س��تمد م��ن عبي��ر علمائن��ا الأج��الء الذي��ن علمونا معن��ى اأن نعي���س من اأجل 
الحق والعلم لنظل اأحياء حتى لو فارقت اأرواحنا اأج�سادنا، نتمنى من اهلل �سبحانه وتعالى اأن يديم عليهم ال�سحة والعافية واأن 

يرح��م م��ن ف��ارق الحياة منهم واأن يدخلهم جميعًا الفردو���س الأعلى من الجنة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ممثل خريجي الدرا�صات العليا باملعهد
اأ.د/ وليد عبد ال�صالم



نبذة عن املعهد

تاأ�س���س معه��د التخطي��ط القوم��ي بموج��ب القان��ون رق��م 231 ل�س��نة 19٦٠ كموؤ�س�س��ة عامة لها �س��خ�سية اعتبارية م�س��تقلة ليعزز 
 نه��ج وفك��ر التخطي��ط العلم��ي ف��ي م�س��ر م��ن خ��الل الأن�س��طة البحثي��ة والتدريبي��ة والتعليمي��ة، ون�س��ر الفك��ر والعم��ل التخطيطي 
في جميع الموؤ�س�س��ات الوطنية، واإ�س��اعة ثقافة التخطيط في المجتمع الم�سري. وا�س��تكماًل لتطوير البنية الت�س��ريعية للمعهد 
�س��در قان��ون المعه��د رق��م 13 ل�س��نة 2٠15 ولئحت��ه التنفيذي��ة ف��ي 2٠1٦/12/17 لمواكب��ة اأح��دث الم�س��تجدات والتط��ورات 

الحادثة في الموؤ�س�س��ات العلمي��ة والأكاديمية المناظرة.

تاأكي��دًا ل��دور المعه��د ف��ي دع��م التنمي��ة الم�س��تدامة ف��ي م�س��ر من��ذ تاأ�سي�س��ه، ت��م تزوي��د المعه��د بالق��درات الب�س��رية والمادي��ة 
 الالزمة، واأوفد العديد من البعثات الدرا�سية اإلى كافة اأنحاء دول العالم للح�سول على الدرجات العلمية في مختلف التخ�س�سات، 
كم��ا ا�س��تقدم المعه��د كب��ار العلم��اء في مج��ال التنمية والتخطيط لنقل الخب��رة والمعرفة اإلى المعهد، وتع��ددت مجالت التعاون 

مع المنظمات الدولية والإقليمية، والعديد من المعاهد العلمية في اأوروبا واأفريقيا وال�سرق الأو�سط. 

 وات�س��اقًا م��ع الخط��ة ال�س��تراتيجية للمعه��د 2٠1٦/2٠15 - 2٠2٠/2٠19 ينف��ذ المعه��د مجموع��ة م��ن الأن�س��طة العلمي��ة 
علمي��ة،  وتقاري��ر  مرجعي��ة،  وكت��ب  وفردي��ة،  جماعي��ة  بح��وث  م��ن  تت�سمن��ه  بم��ا  البحثي��ة  الخط��ة  ف��ي  اأهمه��ا   يتمث��ل 
وكرا�س��ات �سيا�س��ات، وبرام��ج الدرا�س��ات العلي��ا المتمثل��ة ف��ي برنام��ج الماج�س��تير الأكاديم��ي ف��ي التخطي��ط والتنمي��ة وبرنام��ج 
الماج�س��تير المهن��ي ف��ي التخطيط للتنمية الم�س��تدامة، ومجالت التدريب وال�ست�س��ارات المختلفة، وك��ذا البرامج التي تقدمها 
المراك��ز العلمي��ة المختلف��ة ف��ي مج��ال خدم��ة المجتمع. ه��ذا بالإ�سافة اإلى مجموعة م��ن الفعاليات العلمية الهام��ة والتي ت�سم 
كل من الموؤتمر الدولي ال�سنوي، و�سيمنار الثالثاء، ولقاء الخبراء، والمتابعات العلمية، و�سيمنار �سباب الباحثين والندوات 

العلمية وور���س العمل. 



نبذة عن املعهد

اعتبارية شخصية  لها  عامة  كمؤسسة   1960 لسنة   231 رقم  القانون  مبوجب  القومي  التخطيط  معهد   تأسس 

البحثية والتدريبية والتعليمية، ونرش األنشطة  العلمي يف مرص من خالل  التخطيط  ليعزز نهج وفكر   مستقلة 

 الفكر والعمل التخطيطي يف جميع املؤسسات الوطنية، وإشاعة ثقافة التخطيط يف املجتمع املرصي. واستكامالً

التنفيذية يف 2016/12/17 املعهد رقم 13 لسنة 2015 والئحته  قانون  للمعهد صدر  الترشيعية  البنية   لتطوير 

.ملواكبة أحدث املستجدات والتطورات الحادثة يف املؤسسات العلمية واألكادميية املناظرة

 تأكيداً لدور املعهد يف دعم التنمية املستدامة يف مرص منذ تأسيسه، تم تزويد املعهد بالقدرات البرشية واملادية

يف العلمية  الدرجات  عىل  للحصول  العامل  دول  أنحاء  كافة  إىل  الدراسية  البعثات  من  العديد  وأوفد   الالزمة، 

إىل واملعرفة  الخربة  لنقل  والتخطيط  التنمية  مجال  يف  العلامء  كبار  املعهد  استقدم  كام  التخصصات،   مختلف 

أوروبا يف  العلمية  املعاهد  من  والعديد  واإلقليمية،  الدولية  املنظامت  مع  التعاون  مجاالت  وتعددت   املعهد، 

 .وأفريقيا والرشق األوسط

 واتساقاً مع الخطة االسرتاتيجية للمعهد 2016/2015 – 2020/2019 ينفذ املعهد مجموعة من األنشطة العلمية

 يتمثل أهمها يف الخطة البحثية مبا تتضمنه من بحوث جامعية وفردية، وكتب مرجعية، وتقارير علمية، وكراسات

 سياسات، وبرامج الدراسات العليا املتمثلة يف برنامج املاجستري األكادميي يف التخطيط والتنمية وبرنامج املاجستري

تقدمها التي  الربامج  وكذا  املختلفة،  واالستشارات  التدريب  ومجاالت  املستدامة،  للتنمية  التخطيط  يف   املهني 

الهامة العلمية  الفعاليات  من  مجموعة  إىل  باإلضافة  هذا  املجتمع.  خدمة  مجال  يف  املختلفة  العلمية   املراكز 

 والتي تضم كل من املؤمتر الدويل السنوي، وسيمنار الثالثاء، ولقاء الخرباء، واملتابعات العلمية، وسيمنار شباب

 .الباحثني والندوات العلمية وورش العمل

أ.د.  هالة حلمي السعيد

وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري- رئيس مجلس إدارة املعهد

أ.د.  عالء الدين محمود زهران

رئيس املعهد

أ.د. أحمد البقيل

مدير مركز التنمية اإلقليمية

د. حجازي الجزار

مدير مركز العالقات االقتصادية الدولية

د. سحر البهايئ

مدير مركز  التخطيط والتنمية البيئية

أ.د. محمد فتحي صقر

 مستشار وزيرة التخطيط  واملتابعة و

اإلصالح اإلداري للمتابعة

أ.د. أماين الريس

مدير مركز ااألساليب التخطيطية

د. حنان رجايئ

مدير مركز التخطيط والتنمية الزراعية

ـــــــار أ.د. سعد نصَّ

 أستاذ بكلية الزراعة - جامعه القاهرة –

  محافظ الفيوم األسبق

أ.د. ايهاب ابو عيش

نائب وزير املالية لشئون الخزانة العامة

أ.د. خالد زكريا

مدير مركز  السياسات االقتصادية الكلية

أ.د. شريين الشواريب

 أستاذ االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم

السياسية

 أ.د/ محمد مصطفى لطيف

أمني عام املجلس األعىل للجامعات

أ.د. جابر نصار

 األستاذ بكلية الحقوق - رئيس جامعة

القاهرة السابق

أ.د. خالد عطية

 نائب رئيس املعهد لشئون البحوث

والدراسات العليا

د. مجدة إمام

مدير مركز التخطيط االجتامعي والثقايف

أ.د. يارس رفعت عبد الفتاح

 أمني عام مجلس املراكز واملعاهد البحثية

ونائب وزير التعليم العايل

أ.د. حسني عيىس

رئيس لجنة الخطة واملوازنة

مبجلس النواب

اللواء/ خريت بركات

 رئيس الجهاز املركزي للتعبئة العامة

و اإلحصاء

أ.د.  محمد توفيق

مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية

األستاذ/ هشام الخازندار

 الرئيس التنفيذي لرشكة القلعة

لالستشارات املالية

* األسامء وفقاً للرتتيب األبجدي
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روؤ�صاء جلنة الدرا�صات العليا ال�صابقني

    اأ.د. عال احلكيم )رحمة اهلل عليها(اأ.د. حمرم احلداد

اأ.د. عزة الفندري اأ.د. عبد القادر دياب



كلمة اخلريجني

 حق��ًا لق��د ت�س��رفت اأنن��ي ق��د م��ررت م��ن هن��ا، ه��ذه الكلم��ة �س��ينتهي ب��ك الح��ال اإل��ى قوله��ا حتم��ًا لأن��ه ومن��ذ اللحظ��ة الأول��ى 

 التي تجد نف�س��ك بمعهد التخطيط القومي ت�س��عر اأنك قد خطوت اأولى خطواتك ال�سحيحة لتحقيق حلمك الكبير في الح�سول 

على الدرجة العلمية رفيعة الم�س��توى وذلك لعدة اأ�س��باب اأهمها فريق العمل �س��واء الأكاديمي الذي ي�سم اأ�س��اتذة وعلماء اأجالء 

حي��ن تلتق��ي به��م ل��ن يدخ��روا جه��دًا في تعليم��ك وتثقيفك وتنميتك علمي��ًا وعملي��ًا، اأو ال�س��ق الإداري الذي ي�سم اأف�س��ل العنا�سر 

 الإداري��ة المحترف��ة وتج��د الجمي��ع يدفعون��ك ب�س��دة نح��و تحقي��ق حلم��ك ويتعاونون معك ب��كل ما يملك��ون من اأدوات لت�س��اعدك 

في اإزاحة كل عثرة تقف اأمام تحقيقك لهذا الحلم. 

 لق��د ثب��ت لن��ا بالتجرب��ة الت��ي ع�س��ناها في معهد التخطيط اأنه من اف�سل الماكن  التي تحم��ل اأهدافا عظيمة ولها روؤية وا�سحة 

ومحددة ت�ستند على الإيمان باأن التعليم والبحث العلمي والثقافة هم و�سائل ال�سعوب لتحقيق التقدم والتنمية بمفهومها ال�سامل 

وبم��ا له��ا م��ن ق��درة عل��ى تحوي��ل المع��ارف المختلف��ة ال��ى �س��لوك متح�س��ر واإل��ى م��كارم الأخالق واإع��الء المث��ل العليا وقي��م العمل 

والإنجاز و ن�س��ر روح الت�س��امح والحرية وال�س��الم التي دعت اليها جميع الأديان، بهدف اأن يكون التعليم والثقافة وحب المعرفة 

 والبح��ث العلم��ي ه��و الو�س��يلة الخال��دة لإر�س��اء دعائ��م التنمي��ة وتحقي��ق التق��دم العلم��ي المن�س��ود، وق��د اأ�سبحت اأه��داف المعهد 

على مدى ال�سنوات المتعاقبة ت�سكل في مجملها دعوة ح�سارية للبناء الروحي والفكري والوجداني لالإن�سان الم�سري والعربي 

الت��ي تنب��ع م��ن الإيم��ان العمي��ق باأن التعليم والبحث العلمي والثقافة هم بكل المقايي���س اأف�سل ا�س��تثمار لبناء مجتمع الم�س��تقبل 

وهم ي�س��كلون الج�س��ر الرئي�س��ي لل�سباب للحاق بركب الح�سارة المعا�سرة والو�سيلة الوحيدة للن�سر قيم العلم والت�سامح وال�سالم 

الجتماعي والتطور الح�ساري وتر�سيخ قيم المواطن وتعزيز قيمة التجدد العلمي والمعرفي والتفكير النقدي والحوار ومعرفة 

 الأخ��ر والتب��ادل والتوا�س��ل المجتمع��ي والدول��ي وال��ذى يبع��ث ف��ي نفو���س من يدر���س في��ه الإح�سا���س بالفخر على م��ا ح�سل عليه 

وما قدم له من كنوز اإبداعية ومعرفية وفكرية، واإتاحة ج�سرا ي�سل بين الما�سي والحا�سر وي�سل بين الحا�سر والم�ستقبل. 

عن اخلريجني
وليد عبد ال�صالم حممد �صتلة 
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األستاذ الدكتور/ احمد عبد الوهاب برانية....................................................................................................................................... محكماً و عضواً

مستشار -مركز دراسات االستثمار وتخطيط وادارة المشروعات معهد التخطيط القومي

دفـــــــعة العـــــــام األكـــادميـــي

2014



لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

: صفاء صالح سند ابراهيم االسم  

:استاذ مساعد  الوظيفة 

:مركز البحوث الزراعية  جهة العمل 

الدولة           : مرص

الهاتف            : 01226994291

Name  : Safaa Salah Sanad Ibrahim
Position : Researcher Doctor
Employer : Ministry of Agriculture
Country : Egypt 
Email  : dr_safaasalah@yahoo.com
Mobile                : 01226994291

Thesis Titleعنوان الرسالة

البحث العلمي ودوره يف التنمية البرشية

Role of Scientific Research in Human Development

تاريخ إجازة الرسالة: 2014/1/21

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
األستاذ الدكتور/ خضر عبد العظيم أبو قورة.................................................................................................................................... مشرفاً ورئيساً

أستاذ علم االجتماع المتفرغ – مركز دراسات التنمية البشرية معهد التخطيط القومي

 األستاذ الدكتور / ماجد مصطفى الشربيني..................................................................................................................................... محكماً وعضواً

رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

األستاذ الدكتور/ علي محمد نصار................................................................................................................................................... محكماً و عضواً

أستاذ متفرغ – مركز التنبؤ االقتصادي ونماذج التخطيط معهد التخطيط القومي

: صربي محمد فريد الصحن االسم  

: مدير عام الوظيفة   

: الجهاز املركزي للمحاسبات  جهة العمل 

: مرص الدولة  

الهاتف             : 01275828822

Name  : Sabry Mohamed Farid Elsahn
Position : General Manager
Employer : Accountability State ِ ِAuthority(ASA)
Country : Egypt 
Email  : sabrysahn@gmail.com
Mobile               : 01275828822

Thesis Titleعنوان الرسالة

رؤية اسرتاتيجية للتنمية الشاملة يف ضوء تحديات وتطلعات الجمهورية املرصية الثانية

A Strategic Vision for Comprehensive Development in the light of 
the Second Egyptian Republic’s Challenges & Aspirations

تاريخ إجازة الرسالة: 2014/2/27

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
.............................................................................................................................................. مشرفاً ورئيساً األستاذ الدكتور / محرم صالح الحداد

المستشار بمركز التنبؤ االقتصادي ونماذج التخطيط – معهد التخطيط القومي

األستاذ الدكتور / محمود محمد عبد الحي صالح............................................................................................................................. محكماً وعضواً

أستاذ متفرغ مركز العالقات االقتصادية الدولية -مدير معهد التخطيط القومي األسبق

األستاذة الدكتورة / ناهد عبد اللطيف محيسن................................................................................................................................ محكماً و عضواً

أستاذ االقتصاد – كلية االقتصاد والعلوم السياسية



لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

االسم       : محمد سالمة شديد السييس

الوظيفة    : مدير املركز االستكشايف 

جهة العمل: املركز االستكشايف للعلوم والتكنولوجيا بالقليوبية 

الدولة     : مرص

الهاتف     : 01275694170

Name  : Mohamed Salama Shedid Elsisy
Position : Director
Employer : Science and Technology Exploration   
                              Center in Qalyubia
Country : Egypt 
Email  : Msalama32@yahoo.com
Mobile        : 01275694170

Thesis Titleعنوان الرسالة

أثر دمج تكنولوجيا املعلومات يف تنمية مفاهيم ومهارات الربمجة لدى معلمي الحاسب اآليل `

باملرحلة الثانية من التعليم األسايس

  The Effect of Merged Information Technology In Developing Programming Knowledge

and Skills for Computer Teachers In the Second Stage of Basic Education

تاريخ إجازة الرسالة: 2014/4/27

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
.......................................................................................................................................... مشرفاً ورئيساً األستاذة الدكتورة / زينات محمد طبالة

أستاذ متفرغ – مركز دراسات التنمية البشرية معهد التخطيط القومي

األستاذ الدكتور/ عبد القادر عبد المنعم صالح................................................................................................................................. محكماً وعضواً

أستاذ بكلية التربية النوعية – جامعة المنوفية

...................................................................................................................................... محكماً وعضواً األستاذ الدكتور/ سيد محمد عبد المقصود

أستاذ متفرغ-مركز التنمية االقليمية معهد التخطيط القومي

: عبد الرحمن فكري عيل االسم  

: مرشف عىل قسم شبكات الحاسب  الوظيفة 

: وزارة التخطيط واملتابعةواالصالح االداري  جهة العمل 

: مرص الدولة  

 01001950871 : الهاتف   

Name  : Abdel-Rahman Fekry Ali
Position : Supervisor of Computer Networks
Employer : Ministry of Planning Follow-up and  
                              Administrative Reform
Country : Egypt 
Email  : Arahman@ad.gov.eg
Mobile               : 01001950871

Thesis Titleعنوان الرسالة

دور الحكومة االلكرتونية يف تطوير نظام االنتخابات
Role of E-Government in Developing Elections’ System

تاريخ إجازة الرسالة: 2014/5/5

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
 األستاذ الدكتور / عبد الله عبد العزيز الدعوشي...................................................................................................................... مشرفاً ورئيساً

 أستاذ بحوث العمليات-مركز التنبؤ االقتصادي ونماذج التخطيط معهد التخطيط القومي

 األستاذ الدكتور / محمد محمد ابوالفتح الكفراوي..............................................................................................................      محكماً وعضواً

 أستاذ بحوث العمليات-مركز التنبؤ االقتصادي ونماذج التخطيط معهد التخطيط القومي

 الدكتور/ حاتم محمد عبد المنعم القاضي..........................................................................................................................     محكماً وعضواً

 مدرس -كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة



لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

: عبد النارص محمد سليم عطية االسم  

: باحث اقتصادي اول – مكتب الوزير  الوظيفة 

: وزارة التجارة والصناعة  جهة العمل 

: مرص الدولة  

01116349253 : الهاتف   

Name  : Ablel Nasser Mohamed Selim Attia
Position : Senior Economic 
    Researcher-Office of the Minister
Employer : Ministry of Trade and Industry
Country : Egypt 
Email  : abdelnaser.sleim@mti.gov.eg
Mobile               : 01116349253

Thesis Titleعنوان الرسالة

االثار املرتتبة عىل خصخصة صناعة االسمنت املرصية وانعكاساتها عىل االقتصاد القومي

 Impacts of Privatizing the Egyptian Cement Industry and Its  implications to

the National Economy

تاريخ إجازة الرسالة: 2014/8/18

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
.......................................................................................................................... مشرفاً ورئيساً األستاذ الدكتور / ممدوح فهمي ابراهيم الشرقاوي

أستاذ االقتصاد الصناعي المتفرغ –مركز دراسات االستثمار وتخطيط وادارة المشروعات معهد التخطيط القومي

األستاذ الدكتور / عبد الله عبد العزيز الصعيدي.............................................................................................................................. محكماً وعضواً

أستاذ اقتصاد متفرغ بقسم االقتصاد السياسي كلية الحقوق – جامعة عين شمس

الدكتور/ محمود محمد عبد الحي صالح......................................................................................................................................... محكماً وعضواً

أستاذ متفرغ مركز العالقات االقتصادية الدولية – مدير معهد التخطيط القومي االسبق

االسم      : رائف عيل عيل ابو القاسم

الوظيفة     : كبري باحثني 

جهة العمل : قطاع التخطيط االقليمي بوزارة التخطيط 

الدولة       : مرص

الهاتف       : 01005059920

Name  : Raef Ali Ali Abo Al Kassem
Position : Senior Researcher
Employer : The Regional Planning Sector in the                
                              Ministry of Planning
Country : Egypt 
Email  : raef.aly68@gmail.com
Mobile               : 01005059920

Thesis Titleعنوان الرسالة

تأثري اسرتاتيجية التغيري التنظيمي عىل فاعلية االداء والرضا الوظيفي بالتطبيق عىل ديوان عام محافظة شامل سيناء

Impact of Organizational Change Strategy’s on the Efficiency of Professional Perfor-

mance and Satisfaction: Application on the Head Office of North Sinai Governorate

تاريخ إجازة الرسالة: 2014/10/30

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
األستاذة الدكتورة / ايمان محمد عبد الفتاح منجي.......................................................................................................................... مشرفاً ورئيساً

أستاذ ادارة االعمال ومدير مركز دراسات التنمية البشرية – معهد التخطيط القومي

األستاذ الدكتور / علي محمد عبد الوهاب....................................................................................................................................... محكماً وعضواً

أستاذ ادارة االعمال كلية التجارة – جامعة عين شمس

الدكتور/ محمد حسن توفيق.......................................................................................................................................................... محكماً و عضواً

أستاذ ادارة االعمال المساعد – مركز دراسات االستثمار وتخطيط وادارة المشروعات معهد التخطيط القومي



لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

: عبدالعال سعد عيل مرعي االسم  

: مراقب مايل  الوظيفة 

: محكمة 6 اكتوبر االبتدائية  جهة العمل 

الدولة           : مرص

01114241449 : الهاتف   

Name  : Abd El_Aal Saad Ali Merai
Position : Financial Controller
Employer : 6 October Court
Country : Egypt 
Email  : asaaly50@yahoo.com
Mobile  : 01114241449

Thesis Titleعنوان الرسالة
مستقبل تطبيق الالمركزية يف تنمية املحافظات املرصية مع التطبيق العميل عىل محافظة بني سويف

The Future of Applying Decentralization in Developing the Egyptian
 Governorates: Application on Beni-Suef Governorate

تاريخ إجازة الرسالة: 2014/11/11

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
األستاذ الدكتور / سيد محمد عبد المقصود..................................................................................................................................... مشرفاً ورئيساً

أستاذ التخطيط اإلقليمي والعمراني مركز التنمية اإلقليمية -معهد التخطيط القومي

األستاذ الدكتور / فريد احمد عبدالعال............................................................................................................................................ محكماً و عضواً

مدير مركز التنمية االقليمية – معهد التخطيط القومي

األستاذ الدكتور/ صالح عبد الرحمن احمد الشيخ............................................................................................................................. محكماً و عضواً

أستاذ االدارة العامة والمحلية – كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

: شريين جودة نرص محمد االسم  

: أخصايئ نظم معلومـات أول  الوظيفة 

: مركز بحوث الصحراء – وزارة    جهة العمل 

                      الزراعة واستصالح االراضـــي 

: مرص الدولة      

01118452855 : الهاتف   

Name       : Shreen Gouda Nasr Mohamed
Position    : Specialist of  Information System Mangement
Employer : Desert Research Centre Ministry of 
                      Agriculture and Land Reclamation
Country   : Egypt 
Email      : g_shereen@yahoo.com
Mobile      : 01118452855

Thesis Titleعنوان الرسالة

ادارة الجودة الشاملة يف املستشفيات

Total Quality Management in Hospitals

تاريخ إجازة الرسالة: 2014/11/13

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
........................................................................................................................................................ مشرفاً ورئيساً الدكتور / محمد حسن توفيق

أستاذ إدارة االعمال المساعد -مركز دراسات االستثمار وتخطيط وادارة المشروعات معهد التخطيط القومي 

 األستاذة الدكتورة / ايمان محمد عبد الفتاح منجي......................................................................................................................... محكماً وعضواً

أستاذ إدارة االعمال ومدير مركز دراسات التنمية البشرية – معهد التخطيط القومي

.................................................................................................................................... محكماً و عضواً األستاذ الدكتور/ محمد خالد حسين النوري

نائب رئيس مستشفى سرطان االطفال ومدير الجودة



لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام
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The Role of NGOs in Improving Governmental Services at Local Level:

 Case Study on Markaz AL-FAYOUM.

تاريخ إجازة الرسالة: 2015/9/13

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
 األستاذ الدكتور / دسوقي حسين عبد الجليل .....................................................................................................................   رئيساً ومحكماً

 أستاذ متفرغ -مركز دراسات التنمية البشرية معهد التخطيط القومي

 األستاذ الدكتور / محمد نصر فريد....................................................................................................................................   مشرفاً ومحكماً  

أستاذ متفرغ -مركز دراسات التنمية البشرية معهد التخطيط القومي      

 األستاذة الدكتورة / اقبال االمير السمالوطي .........................................................................................................................  محكماً وعضواً 

أستاذ متفرغ – المعهد العالى للخدمة االجتماعية بالقاهرة 

االسم      : تامر سالمة شديد السيىس

الوظيفة     : باحث مساعد بقسم نظم اإلنتاج الحيواين 

جهة العمل : معهد بحوث اإلنتاج الحيواين

الدولة      : مرص

الهاتف      : 01280301919

Name       : Tamer Salama Shadid El-Sisy
Position    :Assistant Researcher, Department
       of Animal Production Systems
Employer : Animal Production Research Institute 
Country    : Egypt 
Email       : tsalamashd@yahoo.com
Mobile       : 01280301919

Thesis Titleعنوان الرسالة

الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لنظم مزارع دجاج التسمني يف مرص )دراسة ميدانية ملحافظة القليوبية(

Production and Economic Efficiency of Broiler Chicken Farm Systems in Egypt

(A Field Study in Qaliubiya Governorate)

تاريخ إجازة الرسالة:  2015/10/26

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
...................................................................................................................................... ..رئيساً ومحكماً األستاذ الدكتور / عبد القادر محمد دياب 

أستاذ االقتصاد الزراعي المتفرغ – مركز دراسات االستثمار وتخطيط وادارة المشروعات معهد التخطيط القومي

 األستاذة الدكتورة / نجوان سعد الدين عبد الوهاب ....................................................................................................................... مشرفاً و محكماً

أستاذ االقتصاد الزراعي المتفرغ – مركز دراسات االستثمار وتخطيط وادارة المشروعات معهد التخطيط القومي

األستاذ الدكتور / اسامة محمود محمد زعتر ..............................................................................................................مشرفاً مشاركاً ومحكماً

أستاذ نظم واقتصاديات انتاج الدواجن – معهد بحوث االنتاج الحيواني

............................................................................................................................................ .محكماً وعضواً االستاذ الدكتور / محمد السيد سلطان

أستاذ تربية الدواجن -كلية الزراعة جامعة المنوفية



لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

: أمرية محمد محمد حسني عامر االسم  

: مدير عام  الوظيفة 

: الجهاز املركزى للمحاسبات  جهة العمل 

: مرص الدولة  

01223730011 : الهاتف    

Name      : Amira Mohamed Mohamed Hussein Amer
Position   : General Manager
Employer: Accountability State Authority
Country   : Egypt 
Email      : amiraamer10@yahoo.com
Mobile      : 01223730011

Thesis Titleعنوان الرسالة

أثر االستثامرات األجنبية املبارشة من دول االتحاد األوروىب عىل الناتج املحىل اإلجاميل يف مرص

 The Impact of Foreign Direct Investments from EU Countries

on the GDP in Egypt

تاريخ إجازة الرسالة: 2015/11/12

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
األستاذ الدكتور / محمود محمد عبد الحي صالح............................................................................................................................. رئيساً و محكماً

أستاذ متفرغ مركز العالقات االقتصادية الدولية - مدير معهد التخطيط القومي األسبق

األستاذة الدكتورة / فادية محمد عبد السالم ................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً

أستاذ متفرغ مركز العالقات االقتصادية الدولية - مدير معهد التخطيط القومي األسبق

األستاذ الدكتور / فرج عبد العزيز عزت .......................................................................................................................................... محكماً و عضواً

أستاذ االقتصاد والوكيل االسبق لشئون الدراسات -كلية التجارة جامعة عين شمس 

: عيل السيد عيل الحارون االسم  

: مدير مايل تنفيذي  الوظيفة 

: رشكة ابداعات للصناعات الخشبية  جهة العمل 

: مرص الدولة  

01000024682 : الهاتف   

Name  : Ali AL-Sayed Ali AL-Haron
Position : Executive Finance Manager
Employer : EBDAA FOR Woodworking
Country : Egypt 
Email  : alyharony@yahoo.com
Mobile               : 01000024682

Thesis Titleعنوان الرسالة

دور السياسة املالية يف تحقيق االستقرار املايل يف مرص

The Role of Fiscal Policy in Achieving Financial Stability in Egypt

تاريخ إجازة الرسالة: 2015/11/16

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
االستاذ الدكتور / محمود محمد عبد الحي صالح............................................................................................................................. ......رئيساً و محكماً

أستاذ متفرغ مركز العالقات االقتصادية الدولية -مدير معهد التخطيط القومي األسبق

االستاذ الدكتور/ عبد الفتاح محمد حسين....................................................................................................................................... .....مشرفاً و محكماً

أستاذ متفرغ -مركز دراسات االستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات معهد التخطيط القومي

........................................................................................................................................ .......محكماً وعضواً االستاذ الدكتور/ صالح وهيب عبد الغنى

أستاذ االقتصاد – عميد المعهد العالي للدراسات االدارية والتعاونية )سابقاَ(
الدكتورة / أمل زكريا عامر.............................................................................................................................................................................. مرشفاً مشاركاً وعضواً

املدرس مبركز التنمية اإلقليمية -معهد التخطيط القومي



: عمرو محمد محمد املتوىل االسم  

: محاسب  الوظيفة 

: وزارة املالية جهة العمل 

: مرص الدولة    

01001158441 : الهاتف   

Name  : Amr Mohamed Mohamed El -Metwaly
Position : Accountant
Employer : Ministry of Finance
Country : Egypt 
Email  : maroo_m_m@hotmail.com
Mobile               : 01001158441

Thesis Titleعنوان الرسالة

إطار مقرتح لعالج عجز املوازنة العامة للدولة يف ضوء بعض التجارب الدولية )دراسة حاله جمهوريه مرص العربية(

A Proposed Frame work To Redress the State Budget Deficit with Reference to 

some International Experiences “Case Study on the Arab Republic of Egypt”

تاريخ إجازة الرسالة: 2016/1/5

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
األستاذ الدكتور / محمود محمد عبد الحي صالح............................................................................................................................. مشرفاً ورئيساً 

أستاذ متفرغ مركز العالقات االقتصادية الدولية -مدير معهد التخطيط القومي األسبق 

األستاذة الدكتورة / سهير أبراهيم أبو العينين.................................................................................................................................. محكماً وعضواً

أستاذ االقتصاد -مركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية معهد التخطيط القومي

االستاذ الدكتور/ صالح الدين فهمي محمد...................................................................................................................................... محكماً وعضواً

أستاذ االقتصاد ورئيس قسم االقتصاد األسبق-كلية التجارة جامعة األزهر

دفـــــــعة العـــــــام األكـــادميـــي

2016



 : االسم  

 : الوظيفة 

  : جهة العمل 

 : الدولة 

الهاتف  : 

Name  : 
Position : 
Employer : 
Country :  
Email  : 
Mobile :

Thesis Titleعنوان الرسالة

تاريخ إجازة الرسالة:

 : االسم  

 : الوظيفة 

  : جهة العمل 

 : الدولة 

الهاتف  : 

Name  : 
Position : 
Employer : 
Country :  
Email  : 
Mobile :

Thesis Titleعنوان الرسالة

تاريخ إجازة الرسالة:

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

: أحمد سيد حسن عىل االسم  

: باحث مايل  الوظيفة 

: وزارة املالية   جهة العمل 

: مرص الدولة    

الهاتف            : 01112905601

Name  : Ahmed Sayed Hassan Ali
Position : Financial Researcher
Employer : Ministry of Finance
Country : Egypt 
Email  : A_sayed.finance48@yahoo.com
Mobile               : 01112905601

Thesis Titleعنوان الرسالة

االبعاد املالية لنشاط البحث والتطوير يف مرص

The Financial Aspects of Research and Developments Activities in Egypt

تاريخ إجازة الرسالة: 2016/1/24

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
..................................................................................................................................... رئيساً و محكماً األستاذ الدكتور /عبد الفتاح محمد حسين 

أستاذ متفرغ -مركز دراسات االستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات معهد التخطيط القومي

................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً األستاذ الدكتور / محمد عبد الشفيع عيسى 

أستاذ متفرغ مركز العالقات االقتصادية الدولية – معهد التخطيط القومي 

.................................................................................................................................. محكماً و عضواً األستاذ الدكتور / دسوقي حسين عبد الجليل

أستاذ متفرغ -مركز دراسات التنمية البشرية معهد التخطيط القومي

............................................................................................................................................. محكماً وعضواً األستاذ الدكتور / محمود محمد صقر

رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

: هايدي سامي محمد محمود االسم  

: إحصايئ ثان  الوظيفة 

: الجهاز املركزي للتعبئة    جهة العمل 

             العامة واالحصاء 

الدولة           : مرص

0100 650 4330 : الهاتف   

Name  : Haidy Samy Mohamed Mahmoud
Position : Statistician
Employer : Central Agency for Public Mobilization and Statistics
Country : Egypt 
Email  : Haidy_samy2015@yahoo.com 
Mobile  : 0100 650 4330

Thesis Titleعنوان الرسالة

أثر تطبيق معايري الجودة الشاملة عىل املسوح األرسية

The Impact of Appling the Total Quality Standard on Households Surveys

تاريخ إجازة الرسالة: 2016/1/26

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
األستاذة الدكتورة / ماجدة إبراهيم فرج.......................................................................................................................................... رئيساً و محكماً

أستاذ االحصاء المتفرغ-مركز التنبؤ االقتصادي ونماذج التخطيط معهد التخطيط القومي

األستاذة الدكتورة / اماني حلمى الريس.......................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً

أستاذ ومدير مركز التنبؤ االقتصادي ونماذج التخطيط – معهد التخطيط القومي    

األستاذ الدكتور / محمد نجيب عبد الفتاح...................................................................................................................................... محكماً و عضواً

رئيس قسم الجودة – العميد األسبق بمعهد اإلحصاء )جامعة القاهرة( 



 : االسم  

 : الوظيفة 

  : جهة العمل 

 : الدولة 

الهاتف  : 

Name  : 
Position : 
Employer : 
Country :  
Email  : 
Mobile :

Thesis Titleعنوان الرسالة

تاريخ إجازة الرسالة:

 : االسم  

 : الوظيفة 

  : جهة العمل 

 : الدولة 

الهاتف  : 

Name  : 
Position : 
Employer : 
Country :  
Email  : 
Mobile :

Thesis Titleعنوان الرسالة

تاريخ إجازة الرسالة:

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

: سامل حاتم عبد الهادي سليامن االسم  

: أخصايئ ثقايف  الوظيفة 

: الهيئة العامة لقصور الثقافة  جهة العمل 

: مرص الدولة  

الهاتف            : 01094835633

Name  : Salem Hatem Abd Elhadi Soleman
Position : Cultural Specialist
Employer : The General Organization Culture Palaces
Country : Egypt
Email  : salemhatemm@gmail.com
Mobile  : 01094835633

Thesis Titleعنوان الرسالة

التنمية املهنية لقيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة يف مرص )دراسة تقوميية(

The Professional Development of The Leaders of The General Organization  

for Cultural  Palaces in Egypt “Evolutionary Study”

تاريخ إجازة الرسالة: 2016/2/2

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
.................................................................................................................................. مشرفاً ورئيساً األستاذ الدكتور/ دسوقي حسين عبد الجليل 

أستاذ متفرغ -مركز دراسات التنمية البشرية معهد التخطيط القومي

........................................................................................................................ محكماً وعضواً األستاذة الدكتورة / إيمان محمد عبد الفتاح منجي 

أستاذ إدارة االعمال ومدير مركز دراسات التنمية البشرية-معهد التخطيط القومي

األستاذ الكاتب / محمد عبد الحافظ ناصف.................................................................................................................................... محكماً و عضواً

وكيل وزارة الثقافة -رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق

: رضا عبد الحميد حسني عودات االسم  

: مدير إدارة التخطيط واملتابعة  الوظيفة 

: الندوة العاملية للشباب اإلسالمي جهة العمل 

: مرص الدولة  

01007073525 : الهاتف   

Name  : Reda Abd ElHameed Husein Awadat
Position : Director of Planning and Follow up Dep.
Employer : World assimply of Muslim Youth
Country : Egypt 
Email  : redaowidat@gmail.com 
Mobile  : 01007073525

Thesis Titleعنوان الرسالة

املسؤولية االجتامعية للشباب وإمكانيات تنميتها

Youth’s Social Responsibility of Potentials of its Development

تاريخ إجازة الرسالة: 2016/5/26

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
 األستاذ الدكتور / محمد نصر فريد................................................................................................................................................. مشرفاً ورئيساً

استاذ متفرغ – مركز دراسات التنمية البشرية معهد التخطيط القومي

................................................................................................................................... محكماً وعضوا األستاذة الدكتورة / عزة عمر حسن الفندري

استاذ متفرغ مركز دراسات التنمية البشرية –مدير معهد التخطيط القومي االسبق

األستاذ الدكتور / رشاد على عبد العزيز موسي................................................................................................................................ محكماً و عضواً
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........................................................................................................................................................ محكماً وعضواً الدكتورة / اميرة محمد عمارة

أستاذ مساعد – كلية تجارة واداره اعمال جامعة حلوان

: عالء عىل جامل الدين نصري االسم  

: رئيس القطاعات املالية    الوظيفة 

    واملوارد البرشية

: رشكة االسكندرية لتوزيع الكهرباء جهة العمل 

: مرص الدولة  

01002840839 : الهاتف   

Name  : Alaa Ali Gamal El-Dien Nosier
Position : Head of Financial and Human 
    Resources
Employer : Alex. Electricity Distribution 
    Company
Country : Egypt 
Email  : Nosur77@yahoo.Com
Mobile  : 01002840839

Thesis Titleعنوان الرسالة
دور رشكة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء يف تحقيق التنمية البرشية )عىل مستوى محافظات الغربية -املنوفية -القليوبية(

The Role of South Delta Electricity Distribution Company in Achieving 

Human Development (Gharbia, Monofia and Qalubia Governorates )

تاريخ إجازة الرسالة: 2016/12/26
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مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

: الشيامء أحمد محمد الصادق االسم  

: أخصايئ تخطيط الوظيفة 

: رئاسة مجلس الوزراء  جهة العمل 

الدولة           : مرص

01119891112 : الهاتف   

Name  : Al-Shaymaa Ahmed Mohamed Al-Sadek
Position : Planning Specialist
Employer : The Egyptian Cabinet
Country : Egypt
Email  : shayma20200@gmail.com
Mobile  : 01119891112

Thesis Titleعنوان الرسالة

تخطيط التعليم العام وتنمية املوارد البرشية يف مرص

Planning of Public Education of Human Resources Development in Egypt

تاريخ إجازة الرسالة: 2016/12/29
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دفـــــــعة العـــــــام األكـــادميـــي
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خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

االسم      : عمرو محمد احمد سيد

الوظيفة     : عضو املكتب الفني للتخطيط واملتابعة 

جهة العمل : الهيئة القومية لضامن جودة التعليم واالعتامد 

الدولة      :مرص

الهاتف      : 01098899982

Name  : Amr Mohammed Ahmed Sayed 
Position : Member of the Technical                                  
                              Office for Planning & Monitoring 
Employer : National Authority for Quality 
                              Assurance of   Education  
Country : Egypt 
Email  : Amr_jotun2000@yahoo.com 
Mobile :             : 01098899982

Thesis Titleعنوان الرسالة
الجودة الداخلية يف مؤسسات التعليم قبل الجامعي )بنية مقرتحة – دراسة ميدانية عىل محافظة القاهرة(

 Internal Quality in Pre-University Educational Institutions
( Suggested Structure - A field Study on Cairo Governorate)

تاريخ إجازة الرسالة:2017/1/24 

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
األستاذ الدكتور / سيد محمد عبد المقصود .................................................................................................................................... رئيساً و محكماً

أستاذ متفرغ – مركز التنمية اإلقليمية معهد التخطيط القومي

......................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً األستاذة الدكتورة / زينات محمد طبالة 

أستاذ متفرغ – مركز التخطيط االجتماعي والثقافي معهد التخطيط القومي       
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أستاذ مساعد قسم أصول التربية والتخطيط التربوي -جامعة حلوان

: محمد حسن أمني محمد االسم  

: مراقب حسابات   الوظيفة 

: وزارة املالية   جهة العمل 

الدولة           : مرص

01118607477 : الهاتف   

Name  : Mohamed Hassan Amin Mohamed 
Position : Controller    
Employer : Ministry of Finance   
Country : Egypt 
Email  : Moh.amino44@hotmail.com
Mobile  : 01118607477

Thesis Titleعنوان الرسالة

إمكانيات تقليل الواردات من السلع الغذائية األساسية يف مرص

Possibilities of Reducing Imports of Basic Food Commodities in Egypt

تاريخ إجازة الرسالة: 2017/1/29  
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أستاذ االقتصاد الزراعي المتفرغ -مركز التخطيط والتنمية الزراعية معهد التخطيط القومي

.............................................................................................................................................. محكماً و عضواً األستاذ الدكتور / وحيد على مجاهد 

أستاذ االقتصاد الزراعي المتفرغ – كليه الزراعة جامعة عين شمس 
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مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

: أحمد سعيد سيد مأمون االسم  

: محاسب بقطاع املوازنة العامة  الوظيفة 

: وزارة املالية  جهة العمل 

الدولة           :  مرص 

01007853001 : الهاتف   

Name  : Ahmed Said Sayed Mamoun
Position : Accountant – Public  Sector 
Employer : Ministry of Finance
Country : Egypt 
Email  : Ahmedm1a1@hotmail.com  
Mobile               : 01007853001

Thesis Titleعنوان الرسالة

جدوى ضم الصناديق والحسابات الخاصة إىل املوازنة العامة للدولة

Feasibility of Merging  the Special Funds and Accounts in the State Budget

تاريخ إجازة الرسالة: 2017/2/8 

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
األستاذ الدكتور / محمود محمد عبد الحي صالح............................................................................................................................. رئيساً و محكماً

أستاذ متفرغ مركز العالقات االقتصادية الدولية - مدير معهد التخطيط القومي األسبق

األستاذة الدكتورة / ايمان احمد الشربيني ...................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً

أستاذ المحاسبة -مركز التخطيط والتنمية الصناعية معهد التخطيط القومي     

............................................................................................................................................ محكماً و عضواً األستاذة الدكتورة / امنية امين حلمى 

أستاذ االقتصاد – كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

: حسني عىل محمد الرصاوى  االسم  

: مدرس رياضيات  الوظيفة 

: مدرسة الفرقان للغات- مكة  جهة العمل 

: مرص  الدولة    

01005284610 : الهاتف   

Name  : Hussein Ali Mohamed AlSarawy
Position : Math Teacher
Employer : Al forqan Language School-Makkah
Country : Egypt  
Email  : husseinalsarawy@yahoo.com 
Mobile  : 01005284610

Thesis Titleعنوان الرسالة

ضعف اقبال طلبه التعليم الثانوي العام مبرص عىل دراسة الرياضيات

Low Demand of General Secondary Education Students
in Egypt for Studying Mathematics

تاريخ إجازة الرسالة:2017/2/20  
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أستاذ متفرغ -مركز االساليب التخطيطية معهد التخطيط القومي

األستاذ الدكتور / دسوقي حسين عبد الجليل ...............................................................................................................مشرفاً مشاركاً وعضوا 

ًأستاذ متفرغ -مركز التخطيط االجتماعي والثقافي معهد التخطيط القومي

ً ................................................................................................................................ محكماً و عضوا  األستاذة الدكتورة / لمياء محمد احمد السيد 

أستاذ تخطيط واقتصاديات التعلم – كلية التربية جامعة عين شمس 
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مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي
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نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

Thesis Titleعنوان الرسالة

أثر تطبيق معايري الشفافية الدولية عىل إعداد املوازنة العامة للدولة يف مرص

The Impact of Applying the International Standards of Transparency on 
Preparing the State‘s General Budget in Egypt

تاريخ إجازة الرسالة: 2017/3/8 

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
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أستاذ المحاسبة ومدير مركز السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي 
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أستاذ المحاسبة ومدير مركز التخطيط والتنمية البيئية – معهد التخطيط القومي        

األستاذ الدكتور / عبد الفتاح عبد المعز الجبالي ............................................................................................................................. محكماً وعضواً

المستشار االقتصادي لوزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري

الدكتورة / هبة محمود الباز  ..................................................................................................................................مشرفاً مشاركاً وعضواً 

أستاذ االقتصاد المساعد -مركز السياسات االقتصادية الكلية معهد التخطيط القومي

 

االسم       : محمد فتحي محمد مرشف

الوظيفة      : الباحث بقطاع املوازنة العامة للدولة   

جهة العمل  : وزارة املالية 

الدولة        :   مرص

الهاتف       : 01114030909

Name      : Mohamed Fathy Mohamed Mashref
Position   : Researcher in the General Budget of the State 
Employer: Ministry of Finance 
Country   : Egypt  
Email      : Mmmashref@gmail.com  
Mobile     : 01114030909

: وليد عبد الله عبد العزيز  االسم  

: باحث موازنة  الوظيفة 
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أستاذ األراضي المساعد ورئيس قسم التربة – الهيئة القومية لالستشعار عن بعد 



 : االسم  

 : الوظيفة 

  : جهة العمل 

 : الدولة 

الهاتف  : 

Name  : 
Position : 
Employer : 
Country :  
Email  : 
Mobile :

Thesis Titleعنوان الرسالة

تاريخ إجازة الرسالة:

 : االسم  

 : الوظيفة 

  : جهة العمل 

 : الدولة 

الهاتف  : 

Name  : 
Position : 
Employer : 
Country :  
Email  : 
Mobile :

Thesis Titleعنوان الرسالة

تاريخ إجازة الرسالة:

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

: خالد محمد محمود ابو ليلة االسم  

: عميد اركان حرب متقاعد  الوظيفة 

:القوات املسلحة  جهة العمل 

: مرص الدولة    

01226236998 : الهاتف   

Name               : Khaled Mohammed Mahmoud Abu Lailh  
Position : Brigadier-General. Staff of War. Retired
Employer : Armed Force 
Country : Egypt 
Email  : khaledmohamed9094@yahoo.com 
Mobile               : 01226236998

Thesis Titleعنوان الرسالة

تقييم بعض سياسات دعم تنافسية صادرات قطاع الصناعات التحويلية يف مرص

Evaluation of Some Policies Supporting the Exports’ 

Competitiveness to the Manufacturing Sector’s in Egypt

تاريخ إجازة الرسالة:2018/8/19 

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
األستاذة الدكتورة/ فادية محمد أحمد عبد السالم............................................................................................................................ مشرفاً ورئيساً 

أستاذ متفرغ بمركز العالقات االقتصادية الدولية -مدير معهد التخطيط القومي األسبق

............................................................................................................................................. محكماً وعضواً األستاذ الدكتور/ مجدي محمد خليفة

أستاذ متفرغ بمركز العالقات االقتصادية الدولية – معهد التخطيط القومي   

............................................................................................................................................. محكماً و عضواً األستاذة الدكتورة / عبير فرحات على

 أستاذ االقتصاد ووكيل كلية التجارة جامعة عين شمس

: منري عبد الفتاح محمود جمعة  االسم  

: رئيس إدارة مركزية بقطاع الرتويج الوظيفة 

: الهيئة العامة لالستثامر   جهة العمل 

:مرص     الدولة    

01065889424 : الهاتف   

Name  : Munir Abdulfattah Mahmoud Jumah 
Position : Central Department Director 
Employer : General Authority for Investment
Country : Egypt 
Email  : m.jumah@gafinet.org.eg  
Mobile  : 01065889424

Thesis Titleعنوان الرسالة

أولويات االستثامر يف مرص: نحو بناء خريطة استثامرية متكاملة

Investment Priorities in Egypt: Towards Building an Integrated Investment Map

 تاريخ إجازة الرسالة:  2018/9/10

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
 األستاذ الدكتور / محمد عبد الشفيع عيسى .................................................................................................................................. مشرفاً ورئيساًً

أستاذ متفرغ بمركز العالقات االقتصادية الدولية – معهد التخطيط القومي

........................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً األستاذ الدكتور / مجدي محمد خليفة 

أستاذ متفرغ بمركز العالقات االقتصادية الدولية – معهد التخطيط القومي   

األستاذ الدكتور / محسن عادل حلمى ............................................................................................................................................ محكماً و عضواً

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة



 : االسم  

 : الوظيفة 

  : جهة العمل 

 : الدولة 

الهاتف  : 

Name  : 
Position : 
Employer : 
Country :  
Email  : 
Mobile :

Thesis Titleعنوان الرسالة

تاريخ إجازة الرسالة:

 : االسم  

 : الوظيفة 

  : جهة العمل 

 : الدولة 

الهاتف  : 

Name  : 
Position : 
Employer : 
Country :  
Email  : 
Mobile :

Thesis Titleعنوان الرسالة

تاريخ إجازة الرسالة:

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

: رشيف عالء الدين محمد حسنني االسم  

: مدير إدارة املتابعة ومراقبة األداء  الوظيفة 

: الرشكة القابضة لكهرباء مرص جهة العمل 

: مرص    الدولة    

الهاتف            : 01009765277

Name  : Sherif Alaa Eldin Mohamed Hasanin
Position : Director of Monitoring and    
                              Performance Control
Employer : Egyptian Electricity Holding Company
Country : Egypt 
Email  : Sheriff_mohammed@hotmail.com
Mobile  : 01009765277

Thesis Titleعنوان الرسالة

تطبيق نظم املعرفة وأساليبها الحديثة لتنمية قطاع الكهرباء يف مرص
Application of Knowledge Systems and Modern Methods to Development

the Electricity  Sector in Egypt

تاريخ إجازة الرسالة: 2018/9/16 

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
األستاذ الدكتور/ محمد محمد أبو الفتح الكفراوي........................................................................................................................... مشرفاً ورئيساً

أستاذ بحوث العمليات بمركز األساليب التخطيطية   -معهد التخطيط القومي 

 األستاذ الدكتور/ عبد الحميد سامي القصاص.................................................................................................................................. محكماً وعضواً

 أستاذ الرياضيات بمركز األساليب التخطيطية   ورئيس معهد التخطيط القومي سابقاً 

............................................................................................................................... محكماً و عضواً األستاذ الدكتور/ حسن محمد محمود مصطفي

وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لنظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودعم اتخاذ القرار

دكتور مهندس/ بسمة محرم الحداد...........................................................................................................................مشرفاً مشاركاً ومحكماً

أستاذ مساعد تكنولوجيا الحاسبات والنظم-مركز التخطيط االجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي

: محمد هشام صبحي حامد   االسم  

:مدير عام مركز عمليات الطوارئ الوظيفة 

: ميناء القاهرة الجوي   جهة العمل 

: مرص الدولة    

01007457145 : الهاتف   

Name  :  Mohamed Hisham Sobhy Hamed 
Position : General Manager of the    
                              Emergency Operation Center 
Employer : Cairo Airport  
Country : Egypt 
Email  : hitsh27@yahoo.com   
Mobile  : 01007457145

Thesis Titleعنوان الرسالة

منوذج مقرتح لتعظيم مستوى الخدمة يف مباين الركاب باملطارات دراسة حالة: ميناء القاهرة الجوي

Proposed Model for Maximizing the Level of Service at Airport Terminals

(Case Study of CAIRO Airport)

تاريخ إجازة الرسالة:2018/10/25 

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
األستاذ الدكتور/ محمد محمد الكفراوى ......................................................................................................................................... مشرفاً ورئيساً

مستشار بمركز األساليب التخطيطية -معهد التخطيط القومي 

 األستاذ الدكتور/ عبد الله عبد العزيز الدعوشي.............................................................................................................................. محكماً وعضواً

مستشار بمركز األساليب التخطيطية -معهد التخطيط القومي

............................................................................................................................................................. محكماً وعضواً مهندس/ ياسر احمد نصير

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات المالحة الجوية 



 : االسم  

 : الوظيفة 

  : جهة العمل 

 : الدولة 

الهاتف  : 

Name  : 
Position : 
Employer : 
Country :  
Email  : 
Mobile :

Thesis Titleعنوان الرسالة

تاريخ إجازة الرسالة:

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
................................................................................................................................ رئيساً و محكماً  األستاذة الدكتورة / سهير إبراهيم أبو العينين

مستشار بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية – معهد التخطيط القومي

....................................................................................................................................................... مشرفاً و محكماً  الدكتور/ أشرف السيد العربي

خبير أول بمركز دراسات السياسات االقتصادية الكلية - معهد التخطيط القومي

األستاذ/ عبد الفتاح الجبالي............................................................................................................................................................ محكماً و عضواً

نائب مدير مركز الدراســـات السياسيـــــــــة واالستراتيجيـــــة بجريدة األهرام

: محمد حنفى محمد حنفي االسم  

: أخصايئ تنمية ادارية  الوظيفة 

:   وزارة الزراعة  جهة العمل 

:  مرص الدولة    

01271247712 : الهاتف   

Name  : Mohamed Hanafy Mohamed Hanafy
Position : Administrative Development Specialist
Employer : Ministry of Agriculture
Country : Egypt 
Email  : MEDO_1974@hotmail.com  
Mobile  : 01271247712

Thesis Titleعنوان الرسالة

دور رأس املال البرشي يف االقتصاد القائم عىل املعرفة مع التطبيق عىل جمهورية مرص العربية

The Role of Human Capital in Knowledge-Based Economy with
 Application on the Arab Republic of Egypt

تاريخ إجازة الرسالة: 2018/10/31 

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
األستاذ الدكتور/ محمود محمد عبد الحي صالح.............................................................................................................................. مشرفاً ورئيساً 

أستاذ متفرغ بمركز العالقات االقتصادية الدولية -مدير معهد التخطيط القومي األسبق

.......................................................................................................................................... محكماً وعضواً  األستاذة الدكتورة / إيمان محمد منجى

 استاذ إدارة االعمال بمركز التخطيط االجتماعي والثقافي -معهد التخطيط القومي  

......................................................................................................................................................... محكماً وعضواً  األستاذ / سمير شعبان محمد

الرئيس السابق لإلدارة المركزية للمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار – قطاع شئون مكتب وزير الزراعة 

: جامل محمد فتحي عبد الحليم   االسم  

: معلم كبري رياضيات  الوظيفة 

: مدرسة الرشوق الرسمية املتميزة لغات  جهة العمل 

: مرص الدولة    

01223367057 : الهاتف   

Name  : Gamal Mohamed Fathy Abdel Halim
Position : Senior Mathematics
Employer : Al Shorouk Official Language School
Country : Egypt  
Email  : gamalgamma99@gmail.com  
Mobile               : 01223367057

Thesis Titleعنوان الرسالة

استخدام منوذج التعلم البنايئ يف تنمية الفكر الريايض
Using the Constructivist Learning Model in the Development 

of Mathematical Thinking

تاريخ إجازة الرسالة:2018/10/31 

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:
األستاذ الدكتور/ محمد محمد الكفراوى.......................................................................................................................................... مشرفاً ورئيساً

أستاذ بحوث العمليات مركز االساليب التخطيطية – معهد التخطيط القومي

........................................................................................................................................ محكماً و عضواً األستاذ الدكتور/ عبد القادر حمزة محمد

 أستاذ بحوث العمليات مركز االساليب التخطيطية – معهد التخطيط القومي

األستاذ الدكتور/ صابر حسين محمود.............................................................................................................................................. محكماً و عضواً

استاذ المناهج وطرق التدريس كلية التربية – جامعة عين شمس



لقطات من حفالت التخرج






