
 
 

 السرية اذلاتية

نفيسة س يد محمد أ بوالسعودأ .د   

 الدرجة العممية أستاذ
 التخصص العاـ ىندسة بيئية 
 التخصص الدقيؽ تخطيط بيئي

 الوظيفة الحالية .معيد التخطيط القومى -مركز التخطيط و التنمية البيئية  –أستاذ و رئيس قسـ التخطيط البيئي 
 والثقافى،معيد االجتماعى التخطيط مركز باحث، مساعد 9541 مارس إلى 9535 مارس مف 

 .القومى التخطيط
 والثقافى،معيد االجتماعى التخطيط مركز باحث، 9551 اكتوبر إلى 9541 مارس مف 

 .القومى التخطيط
 والثقافى،معيد االجتماعى التخطيط مركز خبير، 9551 اكتوبر إلى 9551 اكتوبر مف 

 .القومى التخطيط
 والثقافى،معيد االجتماعى التخطيط مركز أوؿ، خبير 0111 اكتوبر إلى 9551 اكتوبر مف 

  .القومى التخطيط
 دارة البيئة دراسات مركز ،(مستشار)أستاذ0111 أغسطس إلى 0111 أكتوبر مف  الموارد وا 

 .القومى التخطيط الطبيعية،معيد
 دارة البيئة دراسات مركز مدير 0112 يونيو إلى 0111 أغسطس مف  الموارد وا 

 .القومى التخطيط الطبيعية،معيد
 التخطيط مركز ، و رئيس قسـ التخطيط البيئي متفرغ استاذ اآلف حتى 0112 يونيو مف 

دارة البيئة دراسات مركز) البيئية والتنمية  .القومى التخطيط ،معيد سابًقا( الطبيعية الموارد وا 

 التدرج الوظيفى

 عيف البيئية،جامعة والبحوث الدراسات البيئة،معيد ىندسة قسـ البيئة، عمـو فى دكتوراه 
   .9551، شمس

 االسكندرية العامة،جامعة لمصحة العالى البيئة،المعيد صحة قسـ البيئة، عمـو فى ماجستير  ،
9541. 

 9524، القاىرة جامعة اليندسة، كيميائية،كمية ىندسة ىندسة،قسـ بكالوريوس. 

 المؤىالت العممية

 الكوؾ لصناعة النصر شركة ومتابعة، تخطيط أخصائى 9532 فبراير إلى 9525 مارس مف 
 حمواف التبيف، األساسية، والكيماويات

 الطبية،جامعة اليندسة قسـ آلى، حاسب مبرمج9533 إلى 9532 يونيو مف 
 .األمريكية المتحدة فيرجينيا،الواليات

 9550-9559 المحمية،كيمونكس، التنمية لمشروع الوقت بعض استشاري 
 مركز اجتماع فى المصرية البيئة شئوف لجياز ممثؿ UNITAR اؿ عمؿ وورشة PRTRفى 

أىـ مجاالت 
 الخبرات السابقة



 
 

 .جنيؼ
 الصحى والصرؼ الشرب مياه لقطاع األساسية الخطة إلعداد العميا االستشارية المجنة عضو 
 لمجالى البيئية اإلدارة قطاع فى البيئة لجيازشئوف الوقت بعض استشاري: 

 .لممشروعات البيئية اآلثار تقييـ دراسات .9
 .والخطرة الصمبة المخمفات إدارة .0

 اإلنمائى المتحدة األمـ ،برنامج(البيئة قضايا) البشرية التنمية لتقرير الوقت بعض استشاري. 
 المخمفات إلدارة القومية لمخطة العاـ اإلطار إلعداد البيئة شئوف لجياز الوقت بعض استشاري 

 .الصمبة
 إلدارة مشروع إلعداد وأوروبا العربية لممنطقة والبيئة التنمية لمركز الوقت بعض استشاري 

 .اإلسكندرية لمدينة الصمبة المخمفات
 إلدارة وطنية خطة إلعداد أسيا غرب لمنطقة لمبيئة المتحدة األمـ لبرنامج دولى خبير 

 .اليمف فى الصمبة المخمفات
 اقميمية خطة لتطوير المتوسط األبيض البحر لمنطقة لمبيئة المتحدة األمـ لبرنامج دولى خبير 

 .لممنطقة الخطرة المخمفات إلدارة
 فى بحثية دراسات وتقديـ إلعداد العربية الدوؿ لجامعة اقميمى خبير: 

 (الكويت فى تقديميا) الخطرة والمخمفات المواد إدارة .9
 (القاىرة فى تقديميا) اإللكترونية المخمفات إدارة .0
 (البحريف فى تقديميا)البيئية اإلدارة أدوات .3

 لمصر المستدامة لمتنمية العميا االستشارية المجنة فى التخطيط لوزارة ممثؿ 
 التخطيط قضايا)المستدامة لمتنمية الوطنية االستراتيجية إلعداد البيئة شئوف لجياز مستشار 

 (الصمبة والمخمفات
 لمتنمية العربى لممنتدى الوقت بعض استشارى AFED المخمفات عف كتاب فى فصؿ إلعداد 

 العربية الدوؿ فى الصمبة
 الدولية التنمية لمركز الوقت بعض استشارى(IDC) مكوف صحية، رعاية مشروع فى لممشاركة 

 الصحية لممنشآت الداخمية البيئة،البيئة صحة خدمات
 الخطرة المواد مجاؿ فى المصرية العدؿ وزارة لدى خبير. 

 :اآلتية المناصب تولى
 البيئة شئوف بجياز الخطرة والمخمفات الصمبة والمخمفات الخطرة المواد إدارات عاـ مدير 

 (0113-9555) المصرى
 دارة البيئة دراسات مركز مدير  (0112-0111)القومى التخطيط بمعيد الطبيعية الموارد وا 
 اآلتية والمنتديات االتفاقيات فى المصرى البيئة شئوف لجياز االتصاؿ ونقطة ممثؿ: 



 
 

 منيا اآلمف والتخمص الحدود عبر الخطرة النفايات لمرور بازؿ اتفاقية .9
 POPs الثابتة العضوية لممموثات استوكيولـ اتفاقية .0
 IFCSالكيماوى لألماف الحكومى المنتدى .3

 البيئة شئوف جياز ، الخطرة والمخمفات لممواد المصرية القوائـ إعداد فى والمشاركة التنسيؽ 
 المصرى

 البيئة شئوف جياز مصر، فى الخطرة المخمفات إلدارة وطنية الستراتيجية العاـ اإلطار إعداد 
 المصرى

 اآلتية والبرامج المشروعات فى المصرى الممثؿ: 
عداد القاىرة جامعة مستشفيات فى الصحية الرعاية لمخمفات المتكاممة اإلدارة مشروع .9  وا 

 الدنماركية المعونة ىيئة)مصر فى الصحية الرعاية مخمفات إلدارة وطنية استراتيجية
 (دانيدا

  :تضمف والذى( األمريكية المعونة ىيئة) البيئية لمسياسات المصرى البرنامج .0
 وأدلة تدريب وبرامج مصر فى الصمبة المخمفات إلدارة وطنية استراتيجية إعداد -

 استرشادية
عداد مصر فى الخطرة المخمفات إدارة -  وتدوير ومعالجة لتداوؿ استرشادية أدلة وا 

 .منيا النيائى والتخمص
 مصر فى الصمبة لممخمفات الصحى لمدفف المناسبة المواقع اختيار" لمشروع الوطنى المنسؽ 

عداد  األوروبى( اإلتحاد) ليا عمؿ خطة وا 
 اكتوبر مف السادس مدينة فى  الصناعية لممخمفات المتكاممة اإلدارة" لمشروع الوطنى المنسؽ 

 (األوروبى اإلتحاد" )مصر فى
 المصرى البيئة شئوف جياز صناعية، لمشروعات البيئية اآلثار تقييـ دراسات بعض مراجعة 
 مقترحة صناعية مشروعات لبعض البيئية اآلثار تقييـ لدراسات االستماع جمسات حضور 
 التخطيط معيد والتنمية، التخطيط لمجمة بالبيئة مرتبطة موضوعات فى أبحاث وتحكيـ مراجعة 

 القومى
 القومى التخطيط لمعيد الدولى لممؤتمر بالبيئة مرتبطة موضوعات فى أبحاث وتحكيـ مراجعة 
 اإلدارى واإلصالح والتنمية التخطيط لوزارة بالبيئة مرتبطة موضوعات فى دراسات مراجعة. 
 القومى التخطيط بمعيد والفنية العممية المجاف عضوية: 

 (0112-0111) لممعيد العممية المجنة عضوية -
 (0113-0112) العميا الدراسات لجنة -
 (0191-0115) االتفاقيات لجنة -
 (تاريخو حتى 0192) الترقيات لجنة -



 
 

 (تاريخو حتى) البحثية األنشطة لجنة -
 

 9551 األساسػية واالعتبػارات المفػاىيـ"  لممشػروعات البيئيػة اآلثػار تقيػيـ" عف دراسة إعداد-
 القومى التخطيط معيد ،9552

 معيػػد ،9552-9551مصػػر فػػى الصػػمبة المخمفػػات إلدارة الشػػامؿ التخطػػيط:عػػف دراسػػة إعػػداد 
 القومى التخطيط

 اآلتية لممشروعات رئيسى باحث: 
 شئوف جياز مع والتعاوف بالتنسيؽ (NEAP) لمصر البيئى لمعمؿ الوطنية الخطة تحديث -

 0112-0111 المصرى البيئة
 شػئوف جياز مع والتعاوف بالتنسيؽ مصر فى المختمفة الوزارات فى البيئة ميزانيات دراسة -

 0112-0111 المصرى البيئة
 معيػد)مصػر فػى الخطػرة لممخمفػات المتكاممػة لػددارة مقترحػة قوميػة استرتيجية:" رئيسى باحث 

 (القومى التخطيط
 القػومى التخطػيط معيػد عمػى( 91111 األيػزو)البيئيػة اإلدارة نظػاـ تطبيػؽ نحو: رئيسى باحث 

 مصرية بحثية لمؤسسة كنموذج
 معيػد) مصػر فػى البيئػة قضػايا بعػض لمواجيػة كمػدخؿ البيئيػة اإلدارة المركزيػة: رئيسػى باحث 

 (القومى التخطيط
 مقدمػػة بحثيػػة ورقػػة ،"مصػػر فػػى الصػػناعات فػػى والتنافسػػية البيئيػػة االعتبػػارات: "رئيسػػى باحػػث 

 القومى التخطيط لمعيد السنوى لممؤتمر
 صػناعات عمػى حالػة دراسػة المصػرية، والصػادرات البيئيػة االعتبػارات" عػف بحػث فػى المشاركة 

 (القومى التخطيط معيد) النسيج،
 (القومى التخطيط معيد)،(المنافع وتبادؿ المستدامة التنمية) النيؿ حوض مبادرة: فريؽ عضو 
 الفصػؿ لمصػر، القومى االقتصاد" عف القومى التخطيط لمعيد الدورى إعدادالتقرير فريؽ عضو 

 البيئية باإلستثمارات الخاص
 التخطػيط معيد)،"المستقبمية والرؤية الحالى الوضع: المناخية التغيرات"  عف لقاء وتنفيذ إعداد 

 (القومى
 التشػكيؿ إعػادة)مصػر فى واإلنساف والمناخ المياه تفاعالت:"بعنواف جماعى بحث فى المشاركة 

 (القومى التخطيط معيد)،" متواصؿ اقتصاد أجؿ مف
 األراضػػى تػػيجير مجػػاؿ فػػى األفريقػػى المصػػرى التعػػاوف:"بعنػػواف جمػػاعى بحػػث فػػى المشػػاركة 

 (القومى التخطيط معيد) ،"الغذائى والتصنيع
 الجديػػدة الطاقػػة مصػػادر السػػتخداـ مسػػتقبمية لرؤيػػة إطػػار:"بعنػػواف جمػػاعى بحػػث فػػى المشػػاركة 

 أىـ الدراسات



 
 

 (القومى التخطيط معيد)،"مصر فى والمتجددة
 المسػػتدامة، التنميػػة تحقيػػؽ فػػى ودوره األخضػػر االقتصػػاد:"بعنػػواف جمػػاعى بحػػث فػػى المشػػاركة 

 (القومى التخطيط معيد)
 تكمفػة لتقػدير استرشػادى دليػؿ: مصػر فػى البيئػى التػدىور:"بعنػواف جمػاعى بحث فى المشاركة 

 (القومى التخطيط معيد)،" نموذجا الشمالية البحيرات; البيئى الضرر
 لمتغيػػػػرات المحتممػػػػة المخػػػػاطر مواجيػػػػة احتياجػػػػات:" بعنػػػػواف جمػػػػاعى بحػػػػث فػػػػى المشػػػػاركة 

 (القومى التخطيط معيد) ،"مصر المناخيةعمى
 لمصػػػػػادرات التنافسػػػػػية والقػػػػػدرة البيئيػػػػػة المعػػػػػايير:"بعنػػػػػواف جمػػػػػاعى بحػػػػػث فػػػػػى المشػػػػػاركة 

 (القومى التخطيط معيد)،"المصرية
 ميػاه قطػاع) مصػر فػى  المرافػؽ بعػض اداء وتحسيف تقييـ:"بعنواف جماعى بحث فى المشاركة 

 (القومى التخطيط معيد)،( "الصحى والصرؼ الشرب
 والكبػارى والطػرؽ الصػحى الصرؼ قطاعى احتياجات تحديد:"بعنواف جماعى بحث فى المشاركة 

 (القومى التخطيط معيد) العشوائيات، لمواجية
 فػى البيئػة بقضػايا الخاصػة المصرى،األجزاء االقتصاد تقارير إعداد عمؿ فريؽ ضمف المشاركة 

 (القومى التخطيط معيد) مصر،
 مػف السػابع اليػدؼ البيئيػة، االسػتدامة ،قضػايا" األلفيػة أىداؼ تقييـ"تقرير اعداد فى المشاركة 

 األلفية أىداؼ
 معيػد)،"المصػرى االقتصػاد دعػـ فػى ودورىػا الصػمبة لممخمفػات المتكاممػة اإلدارة:"رئيسػى باحث 

 (القومى التخطيط
 (القومى التخطيط معيد")،"دعميا وسبؿ مصر فى البيئية اإلدارة المركزية:"رئيسى باحث 
 اإلنمائيػػػػة واألىػػػػداؼ البيئػػػػة اسػػػػتدامة ضػػػػوء فػػػػى الطبيعيػػػػة المػػػػوارد ادارة:" رئيسػػػػى باحػػػػث 

 (القومى التخطيط معيد)،"لأللفية
 

 التخطيط البيئى 
 تقييم اآلثار البيئية للمشروعات 
 ةالتنمية المستدام 
  المتكاملةاإلدارة البيئية      

 مجاالت اإلىتماـ
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