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 امعة سياسية، جكلية االقتصاد والعلوم ال، إدارة عامةقسم   ،االدارة العامةفي  الفلسفة دكتوراه

 القاهرة.
  2001 الجامعة االمريكية بالقاهرة،، االدارة العامةماجستير في. 
 1997، جامعة عين شمس ،كلية تجارة، المحاسبة في بكالوريوس. 

العلميةالمؤهالت   

 ( 2016- 2012خبير بالمكتب الفني لوزير التخطيط والمتابعة واالصالح االداري) 
 معتمد، دولي محترف مدرب IBCT. ،2019. 
 2019-2015 التدريبلجنة  عضو 
 2019 - 2018 ،القومي التخطيط معهد ،لجنتة الدراسات العليا عضو 

 والتدريب خبرات فى التدريس
  طيط ماجيستير مهني "التخماجستير،  أولى، اعداد خطط التنميةمادة تدريس المشاركة في

 2017-2016،معهد التخطيط القوميوالتنمية المستدامة"، 
  ديمي ماجيستير أكاماجستير،  ثانية، البرامج والمشروعات ادارةمادة تدريس المشاركة في

 2017-2016،معهد التخطيط القومي"التخطيط والتنمية"، 
  كاديمي أماجيستير ماجستير،  ثانية، استراتيجيات وسياسات التنمية مادة تدريسالمشاركة في

 2017-2016،معهد التخطيط القومي"التخطيط والتنمية"، 
 ور د –مؤشالت الفساد  –التخطيط االستراتيجي  –خطط العمل التنفيذية  تدريبية: برامج

 المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

أهم مجاالت 
 الخبرات السابقة

 االداء التنمذو  وتقيذيم  لمتابعذةا -التخطيط التنفيذذي  –التخطيط بالمشاركة  – والتنمية التخطيط
 ضايا الالجيئن ق -الثورة الصناعية الرابعة وتداعياتها  –

مجاالت االهتمام 
 والتدريبية البحثية
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 Strengthening Livelihood Capacities of Refugees and Asylum Seekers in 

Egypt, UNHCR, Survey Report, 2009. 

 إعداد بحث منفرد بعنوان  " “Maximizing Foreign Aid Effectiveness: Case of 

Egypt  ، 25بعد ثورة  -مصر في للتنمية مستقبلية سياسات"ورقة محكمة تم نشرها خالل مؤتمر 

 . 2011ديسمبر  5-4" والذي انعقد في الفترة 2011يناير 

  نموذج استرشادي في المحتوى  21بحث "التخطيط الوطني في مطمع القرن المشاركة في :

مؤتمر إصالح منظومة  –القسم األول: المحددات الفكرية وراء التخطيط القومي"  –والتشابكات 

 .2012مارس  –التخطيط في مصر 

  ل غز"تطوير استراتيجية التنمية الصناعية بمصر مع التركيز على قطاع الالمشاركة في بحث

يا ، والمحكم والمنشور في معهد التخطيط القومي في سلسلة قضاوالنسيج والمالبس الجاهزة"

لرابع من البحث . والقيام منفردة بإعداد وكتابة الفصل ا2013( في نوفمبر 243التخطيط والتنمية رقم )

حة ن صفم "تطوير رأس المال البشري في قطاع الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة"وهو بعنوان 

 . 141إلى  114

  ي معهدفوالمحكم والمنشور  "االقتصاد األخضر ودوره في التنمية المستدامة"،المشاركة في بحث 

م منفردة . والقيا2014( في فبراير 251التخطيط القومي في سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )

ية والتنم حول االقتصاد األخضر"إطار مفاهيمي بإعداد وكتابة الفصل األول من البحث وهو بعنوان 

 .28إلى  14من صفحة  المستدامة"

 ري بينضمن فعاليات مؤتمر "الشباب المص"الشباب وتحديات المستقبل"،  إعداد بحث فردى بعنوان 

مع  تعاونالتهميش والتمكين " محور" آليات تمكين الشباب المصري"، جامعة النهضة ببني سويف بال

 .2014فبراير  26- 24قافة خالل الفترة الهيئة العامة لقصور الث

 " ة للمرأ "، المجلس القومينقديه  لسياسات تمكين المرأة المصرية رؤيةإعداد بحث فردى بعنوان

.  2014، لثورةبالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة، مشروع "المشاركة السياسية للمرأة ما بعد ا

 )ورقة بحثية غير منشورة(

  لبشريةا التنمية تقرير فعاليات للشركات" ضمن االجتماعية المسئوليةبعنوان "إعداد بحث فردى- 

 )مقبول للنشر(. 2015مصر 

  الباحث الرئيسي لبحث جماعي بعنوان"Egypt’s Path towards SDG- Goal 6 " في مؤتمر

Pathways to SDG – Macro to Micro Perspectives والذى نظمته جامعة األمم ،

  )بحث مقبول النشر(. 2016نوفمبر  20-19وعقد في نيودلهي خالل  UNU-Meritالمتحدة 

  ن("،"كفاءة االستثمار العام في مصر )المحددات والفرص وإمكانيات التحسيالمشاركة في بحث 

( في 274والمحكم والمنشور في معهد التخطيط القومي في سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )

 ين كفاءة"سياسات وإجراءات تحسام منفردة بكتابة الفصل الرابع وهو بعنوان ، والقي2016سبتمبر 

 . 87إلى  73من صفحة  وإدارة االستثمار العام في مصر"

  إلطار المؤسسي لسوق العمل في مصر: وصف وتقييم مع إعداد بحث فردى محكم بعنوان"

هد ن  معوالتخطيط الصادرة ع ، والمحكم والمنشور في المجلة المصرية للتنميةمقترحات لإلصالح"

 . 128إلى  101من الصفحة  2017التخطيط القومي، المجلد الخامس والعشرون العدد الثالث في يونيه 

  لمحكم وا العربية"، جمهورية مصر في العام األعمال قطاع اصالح وسبل "آلياتالمشاركة في بحث

، 2017ليو ( في يو278والمنشور في معهد التخطيط القومي في سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )

ستثمار ارة اال"سياسات وإجراءات تحسين كفاءة وإدوالقيام منفردة بكتابة الفصل الثاني  وهو بعنوان 

 .58إلى  42من صفحة  العام في مصر"

 " لنيل"ون من أجل تحقيق التنمية المستدامة بدول حوض اتعزيز سبل التعاالمشاركة في بحث 

وم في الفي والذى أجراه معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل التابع لجامعة

 . 2017عام 

 Jobs Make the Difference: Expanding Economic Opportunities for 

Syrian Refugees and Host Communities Egypt - Iraq - Jordan - 
Lebanon - Syria – Turkey, UNDP, 2017.  
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