
   

1 

 

ر ةراتية رسير

مامرهللارلطف.رد.أ ر صاحلرت   

 الدرجة العممية  أستاذ متفرغ 
 التخصص العاـ إحصاء
قياسي اقتصاد  التخصص الدقيؽ 
 الوظيفة الحالية  والثقافي االجتماعي التخطيط بمركزمتفرغ  أستاذ
 ( 5991-5991)مدرس - (5991-5991أستاذ مساعد ) -( 5991)مف عاـ أستاذ 

 (5991-5995محاسب في بنؾ مصر )
 (5991-5991مدرس مساعد ) -(5991-5991معيد )  

 التدرج الوظيفى

 جامعة – االقتصادية العمـو كمية –( قياسي اقتصاد) االقتصادية العمـو في الدولة دكتوراه 
 .5991 سنة – فرنسا –بروفانس آف إكس  II مارسيميا – إكس

 جامعي – االقتصادية العمـو كمية –( إحصاء) االقتصادية العمـو في العميا الدراسات دبمـو 
 .5999 سنة – فرنسا بروفانس آف إكس  – II مارسيميا – إكس

 جامعة – السياسية والعمـو االقتصاد كمية – اإلحصاء قسـ – اإلحصاء في ماجستير 
 .5991 سنة – القاىرة

 القاىرة جامعة – اإلحصائية والبحوث الدراسات معيد – اإلحصاء في العميا الدراسات دبمـو 
 .5991 سنة –

 5991 يونيو – القاىرة جامعة – التجارة كمية – المحاسبة في بكالوريوس. 
 العربية مصر جميورية خارج الدولية ولممنظمات لمدوؿ والبعثات المنح: 
 إلى 5991 ديسمبر إلى 5991 إبريؿ مف الفترة خالؿ العممي البحث عمى لمتدريب منحة 

 االقتصادية لمجنة التابع والتنمية االقتصادي لمتخطيط اإلفريقي بالمعيد 5991 ديسمبر
 The United Nations African Institute for Economic-إلفريقيا

planning & Development   السنغاؿ – داكار – المتحدة األمـ ىيئة. 
 5991 فبراير حتى 5991 أكتوبر مف الفترة خالؿ الفرنسية الحكومة مف دراسية منحة 

 في الدولة ودكتوراه االقتصادية العمـو في العميا الدراسات دبمـو درجتي عمى لمحصوؿ
 آف إكس II مػارسيميا/  إكس جامعة – االقتصادية العمـو كمية مف االقتصادية العمـو

 .فرنسا – بروفانس
 بسويسرا -جنيؼ – العالمية الصحة منظمة - اإلحصائية المناىػج بقسـ بحثيػة منحػة 

The World Health Organization WHO ( .5999 ديسمبر/  أكتوبر.) 
 لحضور5991 مايو حتى 5991 مارس مف الدولية لمتنمية األمريكية الوكالة مف منحة 

 المؤىالت العممية
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 نورث بوالية  The Research Triangle Institute (RTI)  بمعيد تدريبي برنامج
 . األمريكية المتحدة الواليات – كارولينا

 دراسي عاـ لمدة مصر بنؾ مف والمعنوية المادية المزايا بكافة داخمية بعثة عمى الحصوؿ 
 والبحوث الدراسات معيد مف العميا الدراسات دبمـو عمى لمحصوؿ 5991/ 5999

 .اإلحصائية
 بالجامعات المصرية:التدريس 

قسػـ اإلحصػاء(و وعػيف  ػمس  –تـ التدريس بجامعات القاىرة )كمية االقتصاد والعمػـو السياسػية 
)كمية البنات(و واألزىر )كميػة اليندسػة(و أكاديميػة السػػادات لمعمػوـ اإلداريػةو جامعػة طنطػا )كميػة 

معيػػد التخطػػيط  -دارة األعمػػاؿ(التجػػارة(و األكاديميػػة العربيػػة لمنقػػؿ البحػػرو والتكنولوجيػػا )كميػػة إ
 القومى.

 التدريس بالجامعات اإلقميمية والدولية خارج جميورية مصر العربية: 
جامعػة اإلمػاـ  –أستاذ مساعد بقسـ اإلقتصػاد اإلسػالمى بكميػة ال ػريعة وأصػوؿ الػديف  •

المممكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات مػف عػاـ  –محمد بف سعود اإلسالمية أبيا 
 .5999إلى عاـ  5991

دولػة بورنػدو  –بوجمبػورا  –أستاذ بكمية العمـو اإلقتصػادية واإلداريػة جامعػة بورونػدو  •
 )تـ التدريس بالمغة الفرنسية(. 5991/5991عامى 

الجميوريػػػة  –جامعػػػة محمػػػد خيضػػػر بمدينػػػة بيسػػػكرا  –أسػػػتاذ بكميػػػة العمػػػوـ اإلداريػػػة  •
 (.1111الجزائرية )يونيو 

لمسػػادة/ الػػوزراء والمحػػافظيف ورؤسػػاء ال ػػركات القابضػػة داخػػؿ جميوريػػة الوظػػائؼ االست ػػارية 
 مصر العربية:

 –مست ػػار لمسػػيد األسػػتاذ الػػدكتور/ وزيػػر التربيػػة والتعمػػيـ ل ػػئوف اقتصػػاديات التعمػػيـ  •
  (.5999 – 5991القاىرة )اعتبارا مف 

 5991ي مست ار لمسيد األستاذ الدكتور/ وزير السكاف و ئوف األسػرة لمتخطػيط )عػام •
– 5991.) 

مست ار لمسيد المواء/ محافظ كفػر ال ػيل لمتنميػة االقتصػادية والتعػاوف الػدولي )أعػواـ  •
 (.1119إلى  1111مف 

وزارة  –مست ػار اقتصػادي لقطػػاع التعػاوف االقتصػػادي مػع الواليػػات المتحػدة األمريكيػػة  •
 (.5991 – 5995القاىرة )أعواـ  –التعاوف الدولي 

القػومي لمطفولػة واألمومػة فػي مجػالي التخطػيط والمعمومػات القػاىرة مست ار بػالمجمس  •
(5999 – 5991.) 

أىـ مجاالت الخبرات 
 السابقة
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عضو الجمعيات العامة ل ركات التأميف القطاع العػاـ المصػرية األربعػة )مصػر لمتػأميف  •
 – 1111المصػػػرية إلعػػػادة التػػػأميف )أعػػػواـ  –األىميػػػة لمتػػػأميف  –ال ػػػرؽ لمتػػػأميف  –

1119.) 
 والمنظمات وبيوت الخبرة اإلقميمية والدولية: الوظائؼ اإلست ارية لمدوؿ •
 Theمست ػػػار اقتصػػػادو لممنظمػػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة لبمػػػداف  ربػػػي آسػػػيا •

Economic & Social Committee For Western Asian Countries 
The  التابعػػة لييئػػة األمػػـ المتحػػدة–  ( قسػػـ النقػػؿ واالتصػػاالت والسػػياحةESCWA )

 (.5991عاـ  –العراؽ  –بغداد  –ومقرىا 
لمعمػػؿ بالبرنػامج القػػومى  – The World Bankمست ػار إقتصػادو لمبنػػؾ الػدولى  •

 (.5991إلى فبراير  5991لمكافحة أمراض البميارسيا بمصر الوسطى )مف سبتمبر 
  Jhon Snow For Public Healthمست ار اقتصادو لبيت الخبرة األمريكى  •
•  Group Incorporation (J.S.I) لمعمػػػؿ بالم ػػػروع القػػػومى لمكافحػػػة أمػػػراض

 (. 5995إلى أ سطس  5991اإلسياؿ )خالؿ الفترة مف يناير 
 The Medical servicesمست ػػػػار اقتصػػػػادو لبيػػػػت الخبػػػػرة األمريكػػػػى  •

International 
 Corporation (M.S.C.I)لمعمؿ بم روع أبحاث البميارسيا  •
لمعمؿ بم روع اسػترداد   Abt Associatesمست ار اقتصادو لبيت الخبرة األمريكى  •

 The Cost Recovery For Health Projectتكمفة الرعاية الصحية: 
 The Arab Council forمست ػار اقتصػادو لممجمػس العربػى لمطفولػة والتنميػة  •

Childhood & Development ( 5995يناير.) 
 The Netherland Governmentمست ػار اقتصػادو لمحكومػة اليولنديػة بالىػاو  •

محافظػة زامػار  –لتقييـ م روع الرعاية الصحية األولية المموؿ مف الحكومة اليولنديػة 
 (.5991الجميورية اليمنية )خالؿ الفترة مايو/ يونيو  –الجميورية  –

 The Sector Policyالمػػدير التنفيػػذو لوحػػدة إصػػالح السياسػػات القطاعيػػة:  •
Reform  Unit (SPRU)  ريكيػة لمتنميػة الدوليػة بالتعاقد مع الوكالة األمUSAID  

 (. 1111حتى سبتمبر عاـ  5991)خالؿ الفترة مف أ سطس عاـ 
 The Development Supportالمػدير التنفيػػذي لوحػػدة برنػػامج دعػػـ التنميػة:  •

Program Unit (DSPU)  بالتعاقد مع الوكالػة األمريكيػة لمتنميػة الدوليػةUSAID 
 (.1111سبتمبر عاـ  إلى 1111)خالؿ الفترة مف أكتوبر عاـ 

وحدتي إصالح السياسات القطاعية وبرنامج دعـ التنمية سالفتي الذكر كانتا مسػئولتاف  •
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عف التفاوض واالتفاؽ مع الوكالة األمريكيػة لمتنميػة الدوليػة لتحديػد إجػراءات اإلصػالح 
االقتصادي لجميورية مصر العربية ومتابعة تنفيذىا لدو كافة وزارات وىيئػات ومصػالح 

يوريػػػة مصػػػر العربيػػػة مػػػف خػػػالؿ التعػػػاوف بػػػيف الوكالػػػة األمريكيػػػة لمتنميػػػة الدوليػػػة جم
USAID  وقطػػاع التعػػاوف االقتصػػادي مػػع الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بػػوزارة التعػػاوف

الدولي بجميورية مصر العربية و وقد جمبتا الوحدتاف سػالفتا الػذكر لمصػر خػالؿ الفتػرة 
مبمػػا اثنػػيف مميػػار دوالر أمريكػػي منحػػا  ال تػػرد مػػف  1111حتػػى عػػاـ  5991مػػف عػػاـ 

  1الواليات المتحدة األمريكية
لمعمػؿ بالبرنػامج   The European Unionاقتصػادي لالتحػاد األوروبػي مست ػار  •

  The Egyptian Program For Health Reformالمصػري لصصػالح الصػحي 
 (.1111إلى يوليو  1111)خالؿ الفترة مف أكتوبر 

لمعمػؿ كمنسػؽ لم ػروع دعػـ   The World Bankمست ػار اقتصػادو لمبنػؾ الػدولى  •
  Early childhood Education Enhancementرة:   تعمػيـ الطفولػػة المبػػػك

The  (.1111إلى أكتوبر  1111)خالؿ الفترة مف مايو 
 IBM Business Consultingمست ػػار اقتصػػادو لبيػػت الخبػػرة األمريكػػى:  •

Services  و لمعمػػػػؿ بالبرنػػػػامج المصػػػػرو لمخصخصػػػػةThe Egyptian 
Privatization Program  . 

 VACCERAمست ػػػار اقتصػػػادو لم ػػػركة القابضػػػة لحمصػػػاؿ والمقاحػػػات بػػػالعجوزة :  •
  1(1111إلى نياية عاـ  1111)خالؿ الفترة مف يناير عاـ 

لمعمػؿ بم ػروع  /Allen/Hamilton Boozمست ار إحصائى لبيت الخبرة األمريكػى : •
 The Data(: )1111حتػػى سػػبتمبر  1111البيانػػات )خػػالؿ الفتػػرة مػػف يوليػػو 

Access and Transmission Activity Project (DATA Project . 
وتػػـ تنفيػػذه   USAIDوالم ػػروع تػػـ تمويمػػو مػػف الوكالػػة األمريكيػػة لمتنميػػة الدوليػػة  •

بالتعػػػاوف مػػػع كػػػؿ مػػػف وزارة التخطػػػيط والجيػػػاز المركػػػزي لمتعبئػػػة العامػػػة واإلحصػػػاء 
  1بجميورية مصر العربية

 SPANمف خالؿ بيت الخبرة األمريكى   The World Bankمست ار لمبنؾ الدولى  •
Consultants  (. 1111لمعمؿ مست ارا لبرنامج دعـ التعميـ بمصر )أكتوبر 

مست ار لمصندوؽ الكويتى لمتنمية لمعمؿ مست ػارا بقطػاع برمجػة الم ػروعات الممولػة  •
 –صػػػػػنعاء  –دوليػػػػػا  )دوؿ ومنظمػػػػػات دوليػػػػػة( بػػػػػػػوزارة التخطيػػػػػػػط والتعػػػػػاوف الػػػػػػدولى 

   1(1119حتى مايو  1119ميورية العربية اليمنية )خالؿ الفترة مف يناير بالج
مست ػػػار لتطػػػوير الييكػػػؿ التنظيمػػػى والتوصػػػيؼ الػػػوظيفى لم ػػػركة العامػػػة لمصػػػوامع  •
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والتخػػزيف المسػػئولة عػػف اسػػتقباؿ وت ػػويف وتخػػزيف وحمايػػة وصػػرؼ األقمػػاح والحبػػوب 
  1(1119الواردة لجميورية مصر العربية مف الخارج )عاـ 

ديديػة التػػى مست ػار لتطػوير الييكػؿ التنظيمػى والتوصػيؼ الػوظيفى ل ػركة السػبائؾ الح •
 (.1119تقـو بتصنيع وتصدير السبائؾ الحديدية لمختمؼ دوؿ العالـ )عاـ 

مست ػػػار لتطػػػوير الييكػػػؿ التنظيمػػػى والتوصػػػيؼ الػػػوظيفى ل ػػػركة المػػػاكس لممالحػػػات  •
 (. 1155باألسكندرية وبورفؤاد )عاـ 

ـ مست ػػار لتطػػوير الييكػػؿ التنظيمػػى الػػوظيفى ل ػػركة أميسػػػػاؿ لحمػػالح المعدنيػػة بػػالفيو  •
 (.1151/1151)عاـ 

( لبرنػػامج تأىيػػؿ 1155إلػػى فبرايػػر  1119موجػػو أكػػاديمي )خػػالؿ الفتػػرة مػػف يوليػػو  •
دارسي الدراسات العميا لمحصػوؿ عمػى درجػة الماجسػتير فػي إدارة األعمػاؿ بالقػاىرة مػف 
خالؿ برنامج منح درجة الماجستير في إدارة األعماؿ الذو ت رؼ عميػو المدرسػة العميػا 

 L’Ecole superiereبفرنسػػا:       –ـ التجاريػػة التطبيقيػػة الفرنسػػية الحػرة لمعمػػو 
Libre des Sciences Commerciales APPliquees (ESLSCA)  

رسػػالة ماجسػػتير فػػي إدارة  59وتػػـ مػػف خػػالؿ العمػػؿ بالبرنػػامج المػػذكور اال ػػراؼ عمػػى  •
بالمغػػػة األعمػػػاؿ بالمغػػػة االنجميزيػػػة عػػػالوة عمػػػى تػػػدريس مػػػادة منػػػاىج البحػػػث العممػػػي 

االنجميزية ثالث مرات. كما تـ اإل راؼ عمى إعداد الخريجػػيف مف حممػة الماجستير في 
مقالػة عمميػة فػي المغػة االنجميزيػة مسػتقاه مػف رسػائؿ الماجسػتير  51إدارة األعماؿ لػػ 

 التي أنجزوىا كتمييد لن رىا بالمجالت العممية الدولية.
 –فرنسػا  –أو لمعمؿ أو لمتدريس بيػا: السػنغاؿ  الدوؿ األجنبية التي تـ زيارتيا لمدراسة •

المممكػة العربيػة  –السػوداف  –الػيمف –العػراؽ  –الواليات المتحدة األمريكيػة  –سويسرا 
يطاليا لمسياحة –الجزائر  –السعودية   دولة بوروندي عالوة عمى زيارة كؿ مف إنجمترا وا 

 

 

 

 

 

 


