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 الدرجة العلمية استاذ

 التخصص العام تخطيط التنمية الزراعية 
 التخصص الدقيق اقتصاد أراضي

 الوظيفة الحالية استاذ اقتصاد أراضي متفرغ بالمركز
  (1979)معيد 
  (1985)مدرس مساعد 
  (1992) مدرس 
 (1998)د أستاذ مساع.  
   (2005)أستاذ.  

 التدرج الوظيفى

  كلية الزراعة، جامعة القاهرة  –"  زراعيبكالوريوس الفلسفة في العلوم الزراعية " اقتصاد– 
(1976).  

   ماجستير الفلسفة في العلوم الزراعية " اقتصاد زراعى " تخصص اقتصاديات اإلنتاج الزراعي– 
 .(1985) –جامعة القاهرة  –كلية الزراعة 

  كلية  –تخصص اقتصاد أراضى  –تصاد زراعى " دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية " اق
 .(1992)  -جامعة القاهرة  –الزراعة 

 المؤهالت العلمية

 

 : وتدريبية  خبرات بحثية

  بمعهد   شاركت في التدريس واإلشراف على العديد من الدورات التدريبية
 التخطيط القومي، والعديد من المنظمات الدولية والمحلية،

 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات 
  التخطيط االستراتيجي 
   المشروعات الصغيرة 
  إدارة الجودة الشاملة 
   :المشاركة في العديد من ورش العمل والسيمنارات منها 
   )مع الفاو والمركز  كاالشتراب ايتركبسيمنار )تحليل سياسات األغذية والزراعة

ــــرة، والمكتب اإلقليمي  ــ ــ ـــ اإلسالمي للبحوث االقتصادية واالجتماعية واإلحصائية بأنقــ
 للشرق األدنى.

  ورشة عمل الخبراء عن بيانات األمن الغذائي في إطار عمل نظام متكامل عن

 أهم مجاالت الخبرات السابقة



  .اإلحصاءات الزراعية )المركز الدولي للزراعة(
 حاث من أبرزها شاركت في العديد من األب 
  ـــرية المصرية،  فيبحث أكاديمية البحث العلمي المشروعات التكاملية ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  القـــ
  استكشاف فرص النمو من خالل الخدمات اللوجستية 
  سالمة الغذاء المصري واألمن الغذائي المصري 
  ــــة.السياسات الزراعية المستقبلية لمصر في ضوء المتغيرات المحلية ــ ــ ـــ ــ  واالقليميــــ

ــةالزراعيوالتنمية دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الزراعية والتخطيط   مجاالت االهتمام  
  ــة "  اســتخدام" تطــور ــدوة العر ي ــة لل المــؤتمر  –المــوارد اضرضــية الزراعي

الجـز  اضوة مركـز  – اإلسالميالعالم  فيحوة اقتصاديات الزراعة  الدولي
إبريــ   25 -22جامعــة اضزهــر ،  – اإلســالميصــالع عبــد ق لالقتصــاد 

2000  . 
  ية ومـدى كفايتاـا إلنتـاج الءـ ا " المـؤتمر " الموارد اضرضية الزراعية العر 

ـــزراعيين ) االمـــن  الجمعيـــة  –(  العر ـــي الءـــ ا يالعاشـــر لالقتصـــاديين ال
 .  2002سبتمبر  26 -25المصرية لالقتصاد الزراعي ، 

  " سلسـلة قاـايا  –اآلفاق واإلمكانيـات التننولوجيـة فـى الزراعـة المصـرية
الفصــــ  الخــــام   – 1999مبر ( ، ســــبت126التخطــــيط والتنميــــة رقــــم ) 

 فـي التننولـوجيبعنوان " اآلفـاق المسـتقبلية وأولويـات ومتطلبـات التطـوير 
 . 149إلى ص 135من ص  –الزراعة المصرية " 

  (. 52مشـرو  الدراسـة رقـم ) –بحث أكاديمية البحـث العلمـي والتننولوجيـا
"  الشـــعبة المشـــتركة لبحـــول تنميـــة القريـــة بعنـــوان –المجـــال  النوعيـــة 

 دراسة اقتصادية للمشروعات الصناعية التناملية فى القرية المصرية " 
  آفاق ومستقب  التعاونيـات الزراعيـة فـى المرحلـة القادمـة" سلسـلة قاـايا"

بعنــوان "  البــاا النــانى – 2001ينــاير  –( 137التخطــيط والتنميــة رقــم ) 
مستقب  العم  التعاونى الزراعي فى ظـ  المتءيـرات الحاليـة والمسـتقبلية " 

حتــى ص  60الفصــ  االوة والفصــ  النــانى والفصــ  النالــث مــن ص   -
93  . 

  " قيـــاس اســـتجابة مجتمـــن المنتجـــين الـــزراعيين للسياســـات الزراعيـــة "– 
بحـــث – 2002 مـــارس –( 147سلســلة قاـــايا التخطــيط والتنميـــة رقــم ) 

 أهم الدراسات



بعنـــوان " االشـــكاة التنويميـــة وصـــيي وآليـــات تفعيـــ  بعـــد المشـــاركة فـــى 
سلســـلة قاــــايا  –عمليـــات التخطـــيط علــــى مســـتوا القطـــا  الزراعــــي " 

ــــم )  ــــة رق ــــث بالدراســــة  – 2002 –( 152التخطــــيط والتنمي الفصــــ  النال
   95ص  إلى 83" من ص  المؤسسيبعنـــــوان " استنماة وتطوير اإلطار 

  قطا  الزراعة " سلسـلة قاـايا التخطـيط والتنميـة  في" أولويات االستنمار
   2003يوليو  –( 171رقم ) 

nagwan.saad@inp.edu.eg البريد اإللنترونى 
 

 


