
أ.د/ سمير عريقات لسيرة الذاتيةا  

 عريقاتعبد الحميد أ.د/ سمير 
 الدرجة العلمية  استاذ متفرغ

 التخصص العام االقتصاد الزراعي

 التخصص الدقيق  ., التنمية الريفيةدراسات الجدوى وتقييم المشروعات

 الوظيفة الحالية استاذ متفرغ بمركز التخطيط والتنمية الزراعية بمعهد التخطيط القومي. 

  باحث اقتصادي بإدارة الدراسات الدولية واإلعالم الخارجي ــ العالقات الزراعية الخارجية
 م(.1993م ـــ يناير1985بوزارة الزراعة، القاهرة )

 يناير 13القاهرة )  ،معهد التخطيط القومي  ،مدرس مساعد بمركز التخطيط الزراعي
 م(.1993نوفمبر  14 ـــــم1993

 م 1993نوفمبر  15بمركز التخطيط الزراعي ـ معهد التخطيط القومي ـ القاهرة ) مدرس
 م(.1999ابريل 23ـ 

 ـ معهد التخطيط ،أستاذ مساعد بمركز دراسات االستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات
 م(.2004ابريل  23م ـ 1999ابريل  24القومي ـ القاهرة ) 

 معهد التخطيط القومي ،ارة المشروعاتأستاذ بمركز دراسات االستثمار وتخطيط وإد، 
 م (.2013فبراير  22م حتى 2004ابريل  24القاهرة ) من 

 ـ معهد التخطيط ،استاذ متفرغ بمركز دراسات االستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات
 م، وحتى اآلن(2013فبراير  23ـ القاهرة ) من ،القومي

 سات الفنية واالقتصادية، التابعة خبير اقتصادي، ثم رئيس للوحدة االستشارية للدرا
للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية )شركة عربية منبثقة عن مجلس الوحدة 

االقتصادية التابع لجامعة الدول العربية(. بالمكتب اإلقليمي بالرياض بالمملكة العربية 
 م(، 13/8/2009م، وحتى 2/12/2006السعودية اعتبارا من )

 ـ )أستاذ( بمعهد الملك عبد هللا للبحوث والدراسات االستشارية بجامعة مستشار تنفيذي ــ
م(، 24/10/2009الملك سعود بالرياض، بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من )

 م.20/7/2015وحتى 

 التدرج الوظيفى

 م(   1993دكتوراه الفلسفة في االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة جامعة األزهر) أكتوبر 
  درجة التخصص ) الماجستير( في االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة جامعة

 المؤهالت العلمية



 م(1987األزهر)ديسمبر 
  بكالوريوس العلوم الزراعية، شعبة االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس

 م(1975)يونيو 
   وتدريبية  خبرات بحثية

 م المشــــــروعات، ورئيســــــا  للوحــــــدة عمـــــل خبيــــــرا فــــــي مجــــــال دراســــــات الجــــــدوى وتقيــــــي
االستشـــارية للدراســـات الفنيـــة واالقتصـــادية بالشـــركة العربيـــة لتنميـــة الثـــروة الحيوانيــــة 

 .بمقر المركز اإلقليمي للشركة بالرياض
  تـــدريس مقـــرر دراســـات الجـــدوى لطلبـــة البكـــالوريوس بقســـم االقتصـــاد الزراعـــي بكليـــة

 م(.2009م ـــ 2007)علوم األغذية والزراعة بجامعة الملك سعود، 
  مستشـــــارا  تنفيـــــذيا  )أســـــتاذ( بمعهـــــد الملـــــك عبـــــد هللا للبحـــــوث والدراســـــات االستشـــــارية

م(، لديه خبـرات ومهـارات نيريـة 2015ـــــ  2010ـبجامعة الملك سعود خالل الفترة )
وعمليــــة متنوعــــة فــــي مجــــال دراســــات الجــــدوى وتقيــــيم المشــــروعات، ومجــــال العمــــل 

 االستشاري.

مجاالت الخبرات أهم 
 السابقة

ـــ دعــداد التقــارير  تحليــل وتقيــيم الفــرث االســتثمارية، تقيــيم المشــرعات، دراســات الجــدوى 
ـــــ الدراســــات  االقتصــــادية والماليــــة ـ التخطــــيط االســــتراتيجي ـــــــ الخــــدمات االستشــــارية ــ

 االقتصادية ــ  التنمية الريفية.
 مجاالت االهتمام

 

  معهيد التطيييي القيوم    التنمية المحلية في  القريية المصيريةتقييم مشروعات صندوق ،
 & أكاديميييية ال حيييم العلمييي  والتكنولوعييييا،  الشيييع ة المشيييتركة ل حيييوم تنميييية القريييية،

 م(.2004م ـــ نوفم ر 2002(، )أكتو ر P5 – RDC – 03مشروع  حث  رقم )
 

  ،ومقترحيات يييادا القيدرا اإلنتاج والصادرات من معمدات وعصيارر  الطرير والكاكهية
(،  معهيد 161التنافسية لها  األسواق المحلية والعالمية""، قرايا التطييي والتنميية رقيم )

 م.2002التطييي القوم  يوليو
 

  أسواق الن اتات والييوت الي ية والعيرية، وس ل النكاذ إليها، دراسة حالية ل حيم دراسية
(، معهييد 170ا التطييييي والتنمييية رقييم )قريياي -األسييواق الطارعييية وسيي ل النكيياذ إليهييا 

 م.2003التطييي القوم . يوليو
 

  ( معهييد 1622مييذكرا طارعييية رقييم ) -المشييروعات الصيي يرا فيي  إيييار التنمييية الشيياملة
 م.2004التطييي القوم ، يوليو 

 

 ال حوم العماعية 
 

 "( معهيد 65مستق ل إنتاج الييوت ف  مصر" قرايا التطيييي والتنميية رقيم  ،) التطيييي
 م.1991القوم ، أكتو ر 

 أهم الدراسات



 

  اإلنتاعية ف  االقتصاد القيوم  المصيرو وسي ل تحسيينها" قريايا التطيييي والتنميية رقيم
 م.1991(، معهد التطييي القوم ، أكتو ر 66)

 

 ( معهيييد 77"التحريييير االقتصيييادو وقيييياع اليراعييية "قريييايا التطيييييي والتنميييية رقيييم ،)
 م.1993التطييي القوم ، يناير 

 

  اآلثيار ال يريية للتنميية اليراعيية ) السياسيات والمتيل يات (، قريايا التطيييي والتنميية رقييم
 م.1993(، معهد التطييي القوم ، نوفم ر 83)

 

  دور الدوليية فيي  القييياع اليراعيي  فيي  مرحليية التحرييير االقتصييادو". قرييايا التطييييي"
 م.1994(،  معهد التطييي القوم ، ديسم ر 92والتنمية رقم )

 

 االقتصيادية الدوليية عليط قييياع اليراعية، ) إعيداد عييص مين الكصيل الثالييم  تثير التكيتاا
 عنييوان" عاقييات مصيير التعارييية  المعموعيية االقتصييادية األورو ييية"( قرييايا التطييييي 

 م.1996(،  معهد التطييي القوم ، يناير 99والتنمية رقم )
 

  المتيل يييات والسياسيييات، ) إعيييداد الكصيييل  -التنميييية الريكيييية ومسيييتق ل القريييية المصيييرية
الطامس  عنوان" نماذج مقترحة للتنمية الريكية المتكاملة"(، قريايا التطيييي والتنميية رقيم 

 م.1996(،  معهد التطييي القوم ، س تم ر 103)
 

  اليراعة المصرية ف  مواعهة القيرن الواحيد والعشيرين" ) إعيداد الكصيل السيا ا  عنيوان"
لتحيديات في  إدارا القيياع اليراعي " ( ـ  قريايا التطيييي والتنميية رقيم " دور الدولية وا

 م.1998(،  معهد التطييي القوم ، ف راير 113)
 

  التوقعات المستق لية إلمكانيات االستصيا  واالسيتيراع  عنيول اليوادو )إعيداد الكصيل "
دو"( قريايا الطامس  عنوان" النظام التمويل  والتسيويق  المقتير  تي يقيي في  عنيول اليوا

 م.1998(، معهد التطييي القوم ، ديسم ر 119التطييي والتنمية رقم )
 

  ،"إعيداد الكصيل الثاليم  عنيوان " "اآلفاق واإلمكانيات التكنولوعية في  اليراعية المصيرية
، قرييايا المحييددات االقتصييادية واالعتماعييية للتقييدم التكنولييوعط فيي  اليراعيية المصييرية

 م .1999(، معهد التطييي القوم ، س تم ر 126التطييي والتنمية رقم )
 

 Commercial Cottonseed  For Vegetable Oil –pricing and marketing Issues 

- Agriculture Police Reform Program (APRP), September 2000      
 

 " المصيييرية"، ) إعيييداد العييييص الطييياف  مفشيييرات الكقييير فييي  القريييية القريييية فييي  الكقييير
 م.2001المصرية(، دراسة طلكية لتقرير التنمية ال شرية، مصر 

 

  ،"إعداد الكصل الثالم  عنيوان " اميم "آفاق ومستق ل التعاون اليراع  ف  المرحلة القادمة
(، 137"،  قرييايا التطيييي والتنميية رقييم )محيددات ومعوقيات العميل التعيياون  في  مصير

 م.2001معهد التطييي القوم ، يناير 
 

 استعا ة معتما المنتعين اليراعيين للسياسات اليراعية" ) إعيداد العييص الطياف  " قياس
 استعا ة المنتعين الييراعيين لسياسية االرتميان اليراعي (، قريايا التطيييي والتنميية رقيم 

 م.2002(، معهد التطييي القوم ، مارس 147)
 

 صييرية، " طصييارف ومت يييرات السييوق المصييرو، دراسيية تحليلييية ليي ع  األسييواق الم



اإليييار النظييرو والتحليليي "، العيييص الطيياف  الرقا يية علييط األسييواق، قرييايا التطييييي 
 م .2005(،  معهد التطييي القوم  يناير183والتنمية رقم )

 

  ال مركيييية التطيييييي فييي  المحافظييات المصيييرية"،  حيييم مقييدم ل رنيييام  الامركييييية "
العاميية، كلييية االقتصيياد والعلييوم وقرييايا المحليييات، مركييي دراسييات واستشييارات اإلدارا 

 م.2006مارس  28السياسية، عامعة القامرا، 
 

  الحسييا ات اإلقليمييية كمييدطل لامركيييية المالييية" )إعييداد العيييص الطيياف  يي ثر الامركيييية"
علييط التنمييية المحلييية، والتحييديات التيي  تحييول دون تكعيييل الامركيييية المالييية، ومقومييات 

ومقترحيات، وآليييات العميل المقترحيية(، قريايا التطييييي والتنميية رقييم الامركييية المالييية، 
 م.2006(، معهد التطييي القوم  يونيي 188)
 

  مشروع تنميية عنيول اليوادو " توشيك "  يين األميداج واإلنعيايات"، قريايا التطيييي "
 م .2006(،  معهد التطييي القوم  يونيي 191والتنمية رقم )

 

 الكرديةوالدراسات ال حوم 

 

 " السمك  ودوره ف  تنمية قياع الثروا السيمكية فيط مصير". ميذكرا طارعيية رقيم االرتمان
 م.1997(، معهد التطييي القوم ، س تم ر 1594)
 

 " تنمييية القرييية المصييرية"، ورقيية مقدميية لنييدوا التنمييية  ودورمييا فييطالمشييروعات الصيي يرا
وتحيييديات المسيييتق ل للقيييرن الحيييادو والعشيييرين، الصيييندوق االعتمييياع  للتنميييية& معهيييد 

 .1998التطييي القوم  & مفسسة العلميين الدوليين، ف راير 
 

  مستق ل التعاون التعارو اليراعي   يين مصير والسيوق المشيتركة لشيرق وعنيول أفريقييا"
 م.1998(، معهد التطييي القوم ، ديسم ر1598كوميسا("، مذكرا طارعية رقم ) )

 

  التنافسييية فيي  اليراعيية المصييرية"، نييدوا اآلليييات والنميياذج المعتمييدا فيي  دراسيية ومتا عيية "
القييدرا التنافسييية"، معهييد التطييييي القييوم  & را ييية المعامييد العر ييية للتطييييي والتنمييية، 

 م.2002أكتو ر 
 

 كة فيي  السييوق والتنمييية ال شييرية" ، دراسية طلكييية لتقرييير التنمييية ال شييرية، مصيير " المشيار
 م، معهيييد التطيييييي القيييوم  & ال رنيييام  االنميييارط ل ميييم المتحيييدا2002م ، ميييايو 2003

UNDP. 
 

  ( معهييد 1618" التكافييل وإدارا المطيياير اليراعييية فيي  مصيير"، مييذكرا طارعييية رقييم ،)
 م.2004التطييي القوم  يناير 

  اعيداد العييص الطياف  التعيارل الدوليية"، الرسم القياع  ف  الرسم " دم  القياع غير 
 ، تحت النشر2016/2015، القوم ، معهد التطييي 

 

  شرمفسسية فريييد  تمويييل مين لمشيروعات صي يرا معموعيي مين دراسييات العيدو إعيداد 
ن الععيول ، تر يية تسيمي في  معياالت ناومان األلمانية وعهاي  ناص وتنمية القرية المصيرية 

العيياموس الحييال وإنتيياج الليي ن،  تر ييية وتسييمين األغنييام والميياعي، إنتيياج  ييدارو المارييدا، 
إنتاج  ي  الماردا ، إنتاج األرانل ، تسمين روم ، الي ي ال كيني  ، مصينا منتعيات أل يان، 
مصيينا إلنتيياج األعيياج، مشييروع تر ييية نحييل وإنتيياج العسييل ، تر ييية دود الحرييير وحييل 

رانق ، ميرعة سمكية، مشروع تر يية األسيماف في  أحيوا ، مشيروع تر يية األسيماف الش
فييي  أقكييياف  اسيييتيكية، مشيييروعات صيييناعات غذاريييية، مشيييروعات  يريييية ، مشيييروعات 



 نسيعية، ورش ومصانا ص يرا.
 

  دراسيية عييدو  لمشييروع إنتيياج حيييوان  ) تر ييية حيوانييات اللحييم والليي ن (  منييايق السييلية
 .  الكلسيينية

  منايق السلية الكلسيينية) الحمامات ( دراسة عدو  لمشروع إنتاج  استيف الصول   . 

  ،م.2005إنتاج وتعارا الذرا ف  مصر، الشركة األملية لاستشارات 

  دوليي م، رقييم إيييداع 1995تيي ليج كتييال عيين "دراسييات العييدو  للمشييروعات السييياحية 

ISBN.977.00.0030.2 

 سيياحية ) قير  سيياحية ،فنيادق وميياعم معموعي من دراسات العدو  لمشيروعات  إعداد
 عارمة وثا تة ، مدن مام  مارية وعادية ، صاالت ريارية ، أطر (. 

 الكهر ار . المشروعات الص يرا المتكاملة إلنتاج الشنيور إعداد معموعة من 

samir.orikat@inp.edu.eg 
soraika@yahoo.com 

 البريد اإللكترونى
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