
 

 السرية اذلاتية

  محمد مصطفى الشال هما .د

 الدرجة العلمية مساعد أستاذ
 التخصص العام اقتصاد

 التخصص الدقيق تنمية صناعية
، معهد التخطيط القومى مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية  الوظيفة الحالية 

  (2019-2017) قسم التنمية الصناعيةرئيس 
 (2017) أستاذ مساعد -( 2008) مدرس –( 2002) مساعد مدرس -( 1996) معيد  

 التدرج الوظيفى

 كلية العلوم االدارية،  -أكاديمية السادات للعلوم االداريةقسم االقتصاد،   ،في االقتصاد الفلسفة دكتوراه
 .2008 القاهرة، ، "تحديث الصناعة المصرية دور المشاركة األوربية فيبعنوان " رسالة 

 رسالة  ، كلية العلوم االداريةأكاديمية السادات للعلوم االدارية  ، قسم االقتصاد،ماجستير في االقتصاد ، 
، القاهرة، " بناء القدرة التنافسية للصناعة المصرية فى ظل المتغيرات العالمية الجديدة "بعنوان 
2002. 

 1998، القاهرة (جدا   جيد تقدير, )االدارية للعلوم السادات أكاديمية ، االدارية العلوم في عام دبلوم . 
 تقدير) االدارة كلية – االدارية للعلوم السادات أكاديمية ، تخصص بنوك،االدارية العلوم في بكالوريوس 

 .1993القاهرة،  (،الشرف مرتبة مع امتياز عام

 المؤهالت العلمية

 باألمانة والتنمية التخطيط ألبحاث الوطني المركزو  والتنمية التخطيط وزير بمكتب اقتصادي مستشار 
 (2014-2011، دولة الكويت )والتنمية للتخطيط االعلى للمجلس

 (2014-2012) الكويت دولة والمتابعة المستقبل استشراف مستشار اقتصادي بقطاع 
 معتمد، مشارك مدرب IBCT. ،2019. 
 للخطة التنموي  االداء تقييمإعداد خطة التنمية متوسطة األجل والخطة السنوية، تقرير  :المشاركة فى 

 -سنوية النصف -سنوية الربع) المتابعة تقاريرو  ،االهداف اإلنمائيةتقرير و  ،السنوية والخطط االنمائية
، الراهنة المجتمعية القضاياتقرير و  ،الوطنية األولويات رصدتقرير و  ،المؤشرات العالمية تقريرو  ،(السنوية

 الكويت، والتنمية، للتخطيط األعلى بالمجلس العامة االمانة ،العمل وقوة للسكان األساسية السماتتقرير و 
2011-2014. 

 عرض التقارير الدولية المتعلقة بالتنمية الصناعية وتحليل وضع مصر وبعض الدول العربية.  
 2019 - 2015 القاهرة، القومي، التخطيط معهد البحثية، االنشطة لجنة عضوية 
 2019- 2018 القاهرة، القومى، التخطيط معهد والجودة، االستراتيجى التخطيط لجنة عضو 

 والتدريب خبرات فى التدريس
 على بعض شراف المشترك االو  ماجستير، معهد التخطيط القومي الشاملة، تمهيدي الجودة تدريس ادارة

 2019-2017، القاهرة،بمعهد التخطيط القوميرسائل ماجستير التخطيط والتنمية 

أهم مجاالت الخبرات 
 السابقة
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 الغذائية الصناعات على بالتركيز المصرية الصناعات في ومؤشراته العلمى البحث دور" محاضرة"، 
 سبتمبر 26-25 القاهرة، للبحوث، القومى المركز والغذاء، الغذائية للصناعات السابع السنوى  المؤتمر
2018 

 أكاديمية صناع القرار،  -9201، مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ريادة األعمال في تدريبية: برامج
وتقييم تخطيط ومتابعة  -2018، "التخطيط االستراتيجى" الدبلوم قصير األجل -2019ناصر العسكرية، 

 مهارات القيادة واإلدارة وأساليب مكافحة الفساد، فبراير -2018 -2016 خطة التنمية المستدامة،
 - -2017-2016،المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجاالت تطبيقات التنمية المستدامة -2017

أساسيات التخطيط للتنمية، معهد  -2016سبتمبر  Industrial Policy  ،5ورشة عمل الجايكا 
 اإلسالميدراسات الجدوى وتقييم المشروعات، البنك  -2015ديسمبر  17-6التنمية األفريقي، القاهرة، 

  2010للتنمية 
البحث  -التقارير والمؤشنننرات الدولية -األعمالاالبتكار وريادة  -والتنمية التخطيط -الصنننناعيةالتنمية 
 االداء التنموى وتقييم  المتابعة -والتطوير التكنولوجى العلمى

 مجاالت االهتمام البحثية
 والتدريبية

  دور العناقيد الصنننننناعية فى تدعيم القدرة التنافسنننننية لصنننننناعة األثاث فى مصنننننر المشننننناركة في بحث"
معهد التخطيط القومى،  (301سننننننلسننننننلة قضننننننايا التخطيط والتنمية رقم ) ،على مدينة دمياط" بالتطبيق
 . 2019فبراير القاهرة، 

  بحث " دور االبتكار في التنمية الصننناعية المسننتدامة في مصننر"، معهد التخطيط القومى، مذكرة خارجية
 .2018يوليو القاهرة، (، 1659رقم )

  للمخلفات الصنننلبة ودورها في دعم االقتصننناد المصنننرى"، سنننلسنننلة  ةبحث "اإلدارة المتكاملالمشننناركة في
  .2017يوليو  القاهرة،  (، معهد التخطيط القومى،277قضايا التخطيط والتنمية رقم )

  ،"بحث " تعظيم دور البحث العلمى بالجامعات المصنننننننننرية قى ضنننننننننوء بعض الخبرات اإلقليمية والعالمية
مايو  8-6دامة في مصنننننننننر"، معهد التخطيط القومي، القاهرة، " نحو تعليم داعم للتنمية المسنننننننننتمؤتمر

2017. 
  ورقة بحثية عن " انشننناء جهاز لتنمية المشنننروعات الصنننغيرة والمتوسنننطة"، ةراء في سنننلسنننلة التخطيط

 .11/3/2017، 18والتنمية، معهد التخطيط القومى، العدد 
  في ضننننوء  –بحث " دور البحث العلمى والتطوير التكنولوجى في النهوض بالقطاع الصننننناعى المصننننرى

أهم الخبرات الدولية"، مؤتمر نقل وتوطين التقانة في الوطن العربى، جامعة الدول العربية، مركز البحوث 
 2016نوفمبر  2-1واالستشارات الصناعية، الخرطوم، جمهورية السودان، 

اتأهم الدراس  

االهتماممجاالت    التخطيط والتنمية -السياسات الصناعية -البحث العلمى والتطوير التكنولوجى -التنمية الصناعية  
maha.elshal@inp.edu.eg/ mahaelshal@hotmail.com  البريد اإللكترونى 
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