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 الدرجة العلمية  أستاذ

 التخصص العام تخطيط التنمية الزراعية 
التخصص  اقتصاديات الموارد المائية

 الدقيق
، معهد التخطيط القومى متفرغأستاذ   الوظيفة الحالية 
 ( 1992استاذ- )اآلن 
 ( 1992 -1987استاذ مساعد) 
 ( 1987-1980مدرس). 
 / ( 1980-1968)معيد مدرس مساعد.  

 التدرج الوظيفى

  حاصل على دكتوراه الفلسفة من معهد البولى تكنيك بجمهورية جورجيا باالتحاد السوفيتى
 .(1980) د)سابقا( فى تطبيق أساليب بحوث العمليات فى تخطيط تصرفات األنهار خلف السدو 

  (1976الموارد المالية )ماجستير في اقتصاديات . 
 ( 1968بكالوريوس كلية الهندسة جامعة القاهرة) .   

المؤهالت 
 العلمية

 

 خبرات بحثية: 

  الزراعيوالتخطيط للقطاع  الزراعيةوتقييم المشروعات إعداد دراسات حول إعداد 

 :المشاركة في العديد من المشروعات والبرامج الدولية 

  منظمة األغذية والزراعةFAO مجاالت إعداد وتقييم المشروعات  في

 .  الزراعيوكذلك تخطيط القطاع 

  األمريكيةوكالة المعونة USAID المؤسسيمجال التطوير  في. 

  أحد مشروعات  –مشروع التنمية االقتصادية واالجتماعية وتبادل المنافع

 .القوميمعهد التخطيط ببرنامج الرؤية المشتركة لمبادرة حوض النيل 

   تخطيط القطاع الزراعى برنامج(CAPPA) برنامج تقييم اآلثار البيئية ،

للسلسلة  ، برنامج تحليل القيمة (ECOZONE)للمشروعات الزراعية 

 من دول العالم.فى العديد  Value chain analysisالسلعية 

  خاصة دول إقليم الشرق الشرق األدنى  العديد من الدولإعداد االستراتيجيات الزراعية

أهم مجاالت 
الخبرات 
 السابقة



 .NENAوشمال أفريقيا 

 خبرات تدريبية:

 الدورات التدريبية للمنظمات الدولية واإلقليمية والمحلية  منها: 

  للزراعة  الدولي المصريالمركز(EICA)  لمتدربين من قارات إفريقيا )الناطقين

باإلنجليزية والفرنسية(، وأمريكا الجنوبية )الناطقين باإلسبانية(، وآسيا )الناطقين 

 باإلنجليزية(.

 المنظمة العربية للتنمية الزراعيةAOAD   

  البرامج الجاهزة(Software) أعدتها وطورتها منظمة األغذية والزراعة الخاصة  التي

 . (DASI)على إعداد وتقييم المشروعات الزراعية بالتدريب 

مجاالت  اقتصاديات الموارد المائية
 االهتمام 

 Incorporating Environmental Considerations in Cost-Benefit 

Analysis. GCP/SYR/006/ITA Project, Damascus, Syria, 2000.  

 Comparative Advantage and Competitiveness of Crops, Crop 

Rotations and Livestock in Egypt. FAO/RNE, Cairo, Egypt, 2000.  

 Comparative Advantage and Competitiveness of Crops, Crop 

Rotations and Livestock in the Palestinian Territories. FAO/RNE, 

Cairo, Egypt, 1999.  

 Commodity Chain Analysis: Olives. Case Study Prepared for 

GCP/SYR/006/ITA Project, Damascus, Syria, 1997.  

 Environmental Impact of Agricultural Development. INP, Cairo, 

Egypt, 1993.  

 Economic Liberalization and Agricultural Sector. INP, Cairo, Egypt, 

1992.  

 Implications of Consumption Rates on Agricultural Policies in Egypt. 

INP, Cairo, Egypt, 1988.  

 Economic Feasibility of Jordanian Company for Red Meat and 

Fodder. National Consulting Firm and Arab Consulting Center. 

Cairo, Egypt, 1988.  

 أهم الدراسات



 Agricultural Project Analysis Curriculum: Review, Shortcomings 

and Areas for Consideration. FAO, Rome, Italy, 1987.  

 Northern Lakes: Transplantation vs. Fishering – an Economic 

Evaluation. INP, Cairo, Egypt, 1985. 
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