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  ةراتية رسير

سلامينرفريدرنرصرمحمد.رد.أ ر  

 الدرجة العممية  أستاذ متفرغ
 التخصص العاـ  اقتصاد زراعي

 التخصص الدقيؽ الغذاء سياسات
 الوظيفة الحالية أستاذ متفرغ

 (7775-7777مدرس ) -(4002-7775)(_ أستاذ مساعد 4002أستاذ )مف  •
 التدرج الوظيفى مدرس مساعد-معيد  •

بالتطبيؽ عمى اقتصاد الغذاء  –دكتوراه: اقتصاد )تحميؿ وتقييـ النظـ والسياسات االقتصادية  •
 .7777ع يناير 0ـ0ج –جامعة الزقازيؽ  -في مصر(  

التنمية االقتصادية ماجستير: اقتصاد )تخطيط وتقييـ اقتصادي بالتطبيؽ عمى خطط  •
 .7755ع نوفمبر 0ـ0ج –واالجتماعية في مصر( جامعة الزقازيؽ 

دبمـو معيد األمـ المتحدة في التخطيط والتنمية االقتصادية مف المعيد اإلفريقي لمتػخطيط  •
 .7750-السنغاؿ  –بداكار  –والتنميػػة االقتصادية 

 .7757القاىرة ،  –القتصادية دبمـو معػػيد التخطيط القومى فى التخطيط والتنمية ا •

 المؤىالت العممية

 الجمهورية اليمنية.  –خبير استشارى لوزارة التخطيط والتعاون الدولى  •
 (. OUDAاستشارى برنامج األمم المتحدة لمتنمية بالقاهرة، وحدة تنفيذ مساعدات التنمية ) •

ياب لالستشارات اإلدارية  -استشارى •  القاهرة. –المركز الوطني لإلستشارات، وا 
إعداد وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل فى مجاالت التخصص بمحافظات مصر  •

وكل من وزارات التخطيط، اإلسكان، الزراعة، الشئون االجتماعيـــة، السياحة، التنمية 
 المحمية.

و"مشروع تجارة الحبوب" –االشتراك فــــى إعــــداد دراســـات جدوى لمشروع إنتاج الحبوب  •
 شركات "مجموعة مصر العربية لمدواجن".ضمن  –

 (.2002-8991بوزارة التخطيط بدولة الكويت ) –خبير اقتصادى  •
 (.USAIDاستشارى المعونة األمريكية بالقاهرة  ) •
استشارى "المركز السعودى لمتنمية اإلدارية والفنية" )سادمتك( بالرياض بالمممكة  •

 بالقاهرة. –اإلدارية والفنية" )تدريب( العربية السعودية، "والمركز العربى لمتنمية 
• (Executive Coordinator)  لكل من الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية(IFAD) 

 Arab Organization for  (AOAD)بروما، المنظمة العربيــة لمتنمية الزراعية 
Ag. Development  .بالخرطوم 

بمشروع إدارة  (8911-8911خبير اقتصادي مقيم طول الوقت خالل عامي ) •
 واستخدام المياه في مصر، إلعداد التقييم المالي واالقتصادي لممشروع.

 

أىػػػػػػػـ مجػػػػػػػاالت الخبػػػػػػػرات 
 السابقة



   

2 

 

 
  

 
مجػػػاالت االىتمػػػاـ البح يػػػة 

 والتدريبية
التركيز عمى الطرؽ والكباري" منشور  –"تقدير االحتياجات مف قطاعات البنية األساسية  •

)بحث  –عدد خاص  – 764سمسمة قضايا التخطيط رقـ بمعيد التخطيط القومى ضمف 
جماعى( بعنواف " تحديد االحتياجات بقطاعى الصرؼ الصحى والطرؽ والكبارى ولمواجية 

 . 4002يوليو  –العشوائيات " 
دراسة إستطالعية عمى اإلنترنت لعينة مف شباب الجامعات المصرية"  –"مشكالت الشباب  •

 . 4002يونيو  – 7477مذكرة خارجية رقـ  –القومى معيد التخطيط  –)بحث فردى(  –
 "رؤية مستقبمية لالحتياجات مف خدمات قطاع مياه الشرب والصرؼ الصحي مع مراعاة •

المعدالت العالمية"، منشور بمعيد التخطيط القومى ضمف سمسمة قضايا التخطيط رقـ 
مياه الشرب  –)بحث جماعى( بعنواف "تقييـ وتحسيف أداء بعض المرافؽ العامة  741

 .4001والصرؼ الصحي"، يوليو 
• Training Needs Assessment: Agricultural technology    

Utilization and transfer project, USAID/ Cairo, August 1997   بحث(
 تعاقدى مشترؾ(.

"تحميؿ البعد االجتماعى فى عالقات القطاع الريفى بمؤسسات التمويؿ"، منشور بمعيد  •
)بحػػث جمػاعى( بعنواف "التغيرات  707طيط القومى ضمف سمسمة قضايا التخطيط رقـ التخ

 –الييكمية فى مؤسسات التمويؿ الزراعى ومصادر ومستقبؿ التمويؿ الزراعى فى مصر " 
 .7770أغسطس 

"مستقبؿ التعميـ العالى وسوؽ العمؿ"، ضمف البحث الجماعي" تطوير التعميـ العالى فى  •
 .7775مارس  706تخطيط القومي،، قضايا التخطيط والتنمية رقـ ، معيد ال»مصر

تحميؿ أزمة الغذاء مع التركيز عمى القمح "ضمف البحث الجماعي" تطوير أساليب وقواعد  •
معيد التخطيط القومي، قضايا  –المعمومات فى إدارة األزمات المددة الطراد التنمية 

 .7774، نوفمبر 703التخطيط والتنمية رقـ 
الموازنة العامة لمدولة فى ضوء سياسات اإلصالح االقتصادي" سمسمة قضايا التخطيط  •

 .7773، بحث مشترؾ 74والتنمية رقـ 
دراسة  –حي السالـ  –"تحميؿ بعض مشكالت مجتمع متضررى الزالزؿ بمدينة النيضة  •

 . 7773، بحث فردى، 7361ميدانية" معيد التخطيط القومي، مذكرة خارجية رقـ 
دراسة تقويمية لبعض جوانب  –شاركة الشعبية والتنمية فى المجتمعات المحمية" "الم •

المشاركة الشعبية فى قطاع الزراعة بشماؿ سيناء  –التنمية فى مجتمع شماؿ سيناء 
 .7771، القاىرة  7347"معيد التخطيط القومى ، مذكرة خارجية رقـ 

 أىـ الدراسات
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منشور ممخص لو بمجمة مجمس  زيادة الكفاءة اإلنتاجية ورفع معدالت اإلنتاج "بحث •
 .7771الشعب، العدد السادس، السنة ال انية، سبتمبر 

قضايا  –"دور الصناديؽ العربية فى تمويؿ القطاع الزراعي" معيد التخطيط القومى  •
 .7777، 41التخطيط رقـ 

"دراسة تحميمية أل ر السياسات االقتصادية والمالية النقدية عمى تطور وتنمية القطاع  •
 .7770(، 26اعي"، معيد التخطيط القومي، قضايا التخطيط رقـ )الزر 

"الجوانب التكاممية لتخطيط وتحميؿ القطاع الزراعي فػػي خطط التنمية "معيد التخطيط  •
 .7767، 23القومي، قضايا التخطيط رقـ 

"دراسة تحميمية الستخداـ المسوح األسرية فػى تقديرات اإلستيالؾ العائمي"، معيد التخطيط  •
 .7767، يناير 7272القومى مذكرة خارجية رقـ 

"الخطة الخمسية لتطوير تسويؽ المنتجات الزراعية الرئيسيػػة فى مصر"، منظمة األغذية  •
 .7766والزراعة، روما 

" المنظمة العربية لمتنمية 4000"مستقبؿ اقتصاد الغذاء فى الدوؿ العربية حتى عاـ  •
 .7756الزراعية، الخرطـو 

 .7753اء فى البالد العربية "المنظمة العربية لمتنمية الزراعية"، الخرطـو اقتصاد الغذ» •
"التصنيؼ االقتصادى لألراضى الزراعية فى مصر"، معيد بحوث االقتصاد الزراعي،  •

 القاىرة، بحوث متعددة.
"النموذج القطاعى لمزراعة المصرية"، منظمة األغذية والزراعة / معيد التخطيط القومي،  •

 .7751القاىرة، 
"صمة الجدارة اإلغاللية المصرية بتبايف الجدارة التكنولوجية األرضية المزروعة "البحوث  •

 .7754الزراعية 
 

عداد واالجتماعى االقتصادى والتخطيط التحميؿ  الكمي المستوى عمى ومتابعتيا التنموية الخطط وا 
دارتيا التنموية المشروعات بتحميؿ -والمحمي والقومي والجزئي عداد وا   الجدوى دراسات وا 

ستحداث عادة لمتقييـ أساليب وا   .والمتابعة التقييـ وا 
 مجاالت اإلىتماـ

mohamed.nasr@inp.edu.eg 

mn_farid@hotmail.com 
 البريد اإللكترونى

 

 


