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 التخصص العام تخطيط التنمية الزراعية 
دراسات الجدوى وتقييم المشروعات. -االقتصاد الزراعي  التخصص الدقيق 

 الوظيفة الحالية  بمعهد التخطيط القومي.  استاذ متفرغ
 استاذ متفرغ ( في معهد التخطيط الوطنيINP) (2011-  )حتى اآلن 
 مدير مركز دراسات االستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات بمعهد التخطيط القومي 

(INP( )2005-2011) 
  (اآلن – 1994منذ  )أستاذ 
  (1994-1988)  مساعدأستاذ 
 (1988-1982) مدرس في االقتصاد الزراعي 
 ( 1982-1976معيد/ مدرس مساعد) 

 التدرج الوظيفى

  ( 1973 )، كلية الزراعة ، جامعة القاهرة  الزراعيبكالوريوس االقتصاد. 
 (.1974بلوم معهد التخطيط القومي )د 
 (1982)المجر ,في االقتصاد الزراعي ، كلية العلوم الزراعية ة دكتورا. 

 المؤهالت العلمية

 : وبحثية وتدريبية استشارية خبرات 
  مجال التخطيط وإعداد الخطط ودراسات الجدوى،  فيتقديم العديد من الخدمات االستشارية

ومتابعة وتقييم المشروعات لعدد من المنظمات والجهات الدولية والمحلية منها: هيئة إنقاذ 
 االتحادالطفولة، منظمة األغذية والزراعة، وزارة التنمية المحلية، برنامج مصر لتنمية القرى، 

 لنساء مصر، شركة مطاحن أسيوط. وعيالن
  إعداد تقارير التنمية البشرية الوطنية والمحلية فيالمشاركة . 
  )اقتصادية تنموية  تناولت قضايا التيإعداد العديد من الدراسات والبحوث الفردية )والجماعية

 . واجتماعية هامة
  القوميينظمها معهد التخطيط  التيالدورات التدريبية وورش العمل  فيالمشاركة بالتدريس 

إعداد وتقييم دراسات جدوى  مجالي فيمنفردا أو بالتعاون مع منظمات أو جهات محلية وذلك 
 المشروعات، وتقييم ومتابعة المشروعات.

 .المشاركة في تدريس الماجستير المهني واألكاديمي للمعهد 

أهم مجاالت الخبرات 
 السابقة

    للتنمية الزراعية المستدامة في مصر. )تحت النشر(. معهدالزراعة التعاقدية كمدخل 

  معهد التخطيط القومي.2018. مصر فينحو تحسين أنماط اإلنتاج المستدام بقطاع الزراعة . 

 أهم الدراسات



  معهد التخطيط القومي.2017. مصر فيمتطلبات وآليات تحقيق أنماط االستهالك . 

 مصر "سبل وآليات  فيوالزراعة المستدامة والحد من الجوع  الغذائيحو تحسين اوضاع االمن ن

معهد  .2016, 2030-2016هداف التنمية المستدامة العالمية أمن  الثانيتحقيق الهدف 

   . التخطيط القومي

 Egypt’s Progress towards Millennium Development Goals, UNDP and 

Ministry of Planning Monitoring and Administrative Reform, Cairo, 

2015.   

 معهد التخطيط . 2015. مصر فيسياق توجهات التنمية  في 2015ألهداف اإلنمائية لما بعد ا

 . القومي

  2015, المصري الريف  في الميدانيوالتطبيق  العلميالطاقة المتجددة بين نتائج وابتكارات البحث .

 . معهد التخطيط القومي

  معهد التخطيط . 2011. مصر بعد األزمة المالية واالقتصادية العالمية في االقتصاديآفاق النمو

 . القومي

االهتماممجاالت  التنمية الزراعية, دراسات الجدوى وتقييم المشروعاتالمستدامة,التنمية   
hoda.elnemr@inp.edu.eg البريد اإللكترونى 
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