
     

 

 ا.د خادل زهراي أ مني

 أ س تاذ ادلرخة امؼومَة

 املامَة امؼامة وامس َاسات امؼامة. امتخطص امؼام

 امس َاسات والإدارة املامَة امتخطص ادلكِق

كتطادًة املكَة اموظَفة احلامَة  مدٍر مرنز امس َاسات الإ

 امتدرج اموظَفي

 كتطاد وامؼووم امس َاس َة  (6102خامؼة املاىرة )-أ س تاذ بلكَة الإ

 كتطاد وامؼووم امس َاس َة  (6101خامؼة املاىرة )-أ س تاذ مساػد بلكَة الإ

  كتطاد وامؼووم امس َاس َةمدرس بلكَة  (6112خامؼة املاىرة )-الإ

 املؤىالت امؼومَة

  دارة امؼامة  –دنتوراه امفوسفة يف الإدارة امؼامة ورك ) -لكَة روبرت اف واخرن مالإ  (6112خامؼة هًَو

  :دارة  -طص امس َاسات واملامَة امؼامة ختماحس تري امفوسفة يف الإدارة امؼامة ورك  -امؼامة لكَة روبرت اف واخرن مالإ خامؼة هًَو

(6112) 

 ( 0111باكمورًوس الاكتطاد) 

  (0112خامؼة املاىرة ) –لكَة الاكتطاد وامؼووم امس َاس َة  –ماحس تري امؼووم يف الإدارة امؼامة 

  (0112خامؼة املاىرة ) –لكَة الاكتطاد وامؼووم امس َاس َة  –باكمورًوس امؼووم امس َاس َة 

أ مه جمالت 

اخلربات 

 لة/احلامَةبامسا

  ة مؼدد من دول امرشق ال وسط مثل مرص، وامسؼودًة، وال ردن، وغٌلن، وسوراي ثلدمي امؼدًد من اخلدمات الاستشاًر

 واهمين، ومَبِا، وامؼراق، وامبحٍرن.

 امؼمل اكستشاري الإدارة املامَة والإضالح الإداري بوزارة امتخعَط واملتابؼة والإضالح الإداري 

  دارة املامَة امؼامة واملوازهة يف املفوضَة ال وربَة يف مرصامؼمل اكستشاري  اإ

 كِة ابملاىرة  امؼمل ك س تاذ مشارك، لكَة امش ئون ادلومَة وامس َاسة امؼامة ابجلامؼة ال مٍر

 ة املامَة ابمبنم ادلويل مبرص  امؼمل اكستشاري الإدارة املامَة امؼامة وامالمرنًز

 لِا امؼمل اكستشاري الإدارة املامَة امؼام  منظمة ال دم املتحدة نوعفوةل )ًوهُس َف( ابل ردن –ة نورشق ال وسط وشٌلل أ فًر

  منظمة ال دم املتحدة نوعفوةل )ًوهُس َف( يف غٌلن –امؼمل اكستشاري الإضالح املؤسيس والإدارة املامَة امؼامة 

  ة يف لك من وزارة امتخعَط واملتابؼة والإضالح الإ ة امؼدًد من انوجان اموزاًر داري، ووزارة امتؼاون ادلويل، ووزارة غضًو

 .6102املامَة، ووزارة امتؼومي، ووزارة امتمنَة احملوَة يف مرص، واملشارنة ابدلمع امفىن نوجنة امخلسني ىف ضَاغة دس تور مرص 

 .كِة ابملاىرة  غضو انوجنة ال اكدميَة بلكَة امش ئون ادلومَة وامس َاسات امؼامة ابجلامؼة ال مٍر

 امس َاسات والإدارة امؼامة ىف امرشق ال وسط. غضو ىف مجؼَة 

 .ورك  غضو يف رابعة اخلرجيني جلامؼة هًَو

جمالت 

الاىامتمات 

امبحثَة 

بِة  وامتدًر

كوميي، وحتوَل نفاءة  ني املرنزي والإ ػداد املزياهَة ػىل املس تًو امس َاسات والإدارة امؼامة والإدارة املامَة امؼامة، وامتخعَط واإ

دارة امبدلايت املرصوفات احلكو  ل واإ دارة امرضائب، وحتوَل وثلِمي امس َاسات وامربامج. احلومكة احملوَة ومتًو ة املامَة، واإ مِة، وامالمرنًز

 مع امرتنزي ػوىى امؼالكات املامَة احلكومِة بني املس توايت احملوَة وامتمنَة الاكتطادًة احملوَة.



     

أ مه ادلراسات 

 وامبحوث

  6102الإدارة املامَة احلكومِة مكدخل متؼٍزز املساءةل وامشفافِة، اجملوس اموظين املرصي نوتنافس َة، احملرر امرئُيس مكتاب. 

  ورمقة حبثَة بؼنوان: الإدارة املامَة نوحساابت وامطنادًق اخلاضة مع امتعبَق ػىل احلساابت وامطنادًق احملوَة يف مرص، يف

؟: خعوة حنو ثفؼَل املساءةل امشؼبَة، رشاكء نوتمنَة نوبحوث نتاب: هَف ثتحلق شفافِة املوازهة امؼامة يف مرص

 والاستشارات، حتت امعبع.            

  :وركة حبثَة بؼنوانSocial Accountability and Fiscal Policy Making in Egypt: The Case Study of 

the International Monetary Fund’s Proposed Loan in 2011جمة ، خمعط ورشىا ىف Advances in 

Management & Applied Economics 6102، هومفرب 2، رمق 2، جمدل. 

 " رساء احلسُين بؼنوان  Pre-University Education Outputs in Egypt: Does”وركة حبثَة ابملشارنة مع اإ

Money Matter? ، خمعط ورشىا ىف جمةBandung Journal of the Global South ،6102. 

  حبثَة بؼنوان: "وركة International Assistance to Egypt after the 2011 and 2013 Uprisings: More 

Politics and Less Development," ورشت يف جمة ،"Mediterranean Politics 6102، 2، رمق 01"، جمدل. 

  متر امس نوي ملكَة الاكتطاد وامؼووم امس َاس َة، وركة حبثَة بؼنوان: الإدارة احملوَة يف مرص: امواكع ومتعوبات الإضالح، املؤ

 .6102خامؼة املاىرة، ماًو 

  ة املامَة وامتمنَة الاكتطادًة والاحامتغَة: دروس مس تفادة من مراحؼة ال دبَات، مؤمتر وركة حبثَة بؼنوان: امالمرنًز

ة يف مرص: امتجارب املرصًة وادلومَة، جلنة امؼووم امس َاس َة، اجملوس ال    .6100ػىل نوثلافة، ماًو امالمرنًز

  وركة حبثَة بؼنوان: املساءةل الاحامتغَة ك سووب دلمع امتمنَة الاكتطادًة احملوَة يف مرص، مؤمتر متكني امبؼد احملًل من امتمنَة

 .6101الاكتطادًة، كسم الاكتطاد، خامؼة املاىرة، دٌسمرب 

  ضفاء امعابع احملًل ػىل امتمنَة الاكتطادًة، كسم وركة حبثَة بؼنوان: حومكة امتمنَة الاكتطادًة احملوَة، ورشة معل حول اإ

 . 6101الاكتطاد، لكَة الاكنطاد وامؼووم امس َاس َة، خامؼة املاىرة، ًوهَة 

 " :وركة حبثَة ابملشارنة مع مَىل امربادغي بؼنوانCommunity Participation in Education: A Case Study 

of the Board of Trustees Experience Fayoum Governorate in Egypt" ورشت يف جمة ،"African 

Education Review ،6101"، اجملدل امسابع، امؼدد امثاين. 

 ل اخلدمات امؼامة ػىل املس توى احملًل ة يف متًو : دراسة حاةل نولعاع املبل وركة حبثَة بؼنوان: ثلِمي دور احلكومة املرنًز

 .6111اجلامؼي مبرص. رشاكء من أ خل امتمنَة، 

  ،ل احملًل يف مرص: امواكع وحماولت الإضالح، جمة اههنضة  .6111وركة حبثَة بؼنوان: اهمتًو

  ة وامس َاسات الاحامتغَة مع امتعبَق ػىل س َاسات احلد من امفلر، مت ثلدمييا يف مؤمتر وركة حبثَة بؼنوان: امالمرنًز

ة يف مرص: امتحدايت وامفرص، كسم الإدارة امؼامة جبامؼة املاىرة، ولكَة أ هدرو ًوجن نوس َاسات امؼامة جبامؼة  "امالمرنًز

 .6112حورحِا، ًوهَو 

  :دراسة حول مرص بؼنوانDecentralization and Local Governance in the Middle East and North 

Africa: A Survey of Policies, Institutions and Practice, :36516"، ثلٍرر امبنم ادلويل رمق-MNA ،

لِا، مارس   .6112كسم امتمنَة املس تدامة، منعلة امرشق ال وسط وشٌلل أ فًر

  :دراسة حول مرص بؼنوانMunicipal Management and Local Governance in Middle East and 

North Africa: A Service Delivery Perspective :36516"، ثلٍرر امبنم ادلويل رمق-MNA كسم امتمنَة ،

لِا، مارس   .6112املس تدامة، منعلة امرشق ال وسط وشٌلل أ فًر

  :دراسة بؼنوانEducation Finance in Egypt: Fiscal Profile and the Issue of Equity ،" ضالح برانمج اإ

كِة نوتمنَة ادلومَة يف مرص،امتؼومي،   .6112ًناٍر  امواكةل ال مٍر

  ضالح هظام الإدارة امؼامة يف مرص، حتٍرر مطعفى امس َد، الإضالح املؤسيس وركة حبثَة ابملشارنة مع مَىل امربادغي بؼنوان: اإ



     

 

 

 

 .6112وامتمنَة يف مرص، رشاكء من أ خل امتمنَة، 

 َة املامَة مكهنج نوتمنَة يف مرص: املتعوبات ومشالك امتعب ق، جمة اههنضة، لكَة الاكتطاد وامؼووم وركة حبثَة بؼنوان: امالمرنًز

 .6112(، ًناٍر 0امس َاسة، خامؼة املاىرة، اجملدل امسابع )

  دراسة ابملشارنة معRobert Ebel " :بؼنوانIntergovernmental Relations and Fiscal Decentralization ،"

"Egypt Public Expenditure Review  6112"، امبنم ادلويل، ًناٍر. 

 " :دراسة بؼنوانLocal Administration, Fiscal Intergovernmental Arrangements, and Fiscal 

Decentralization in Egypt" ،"Egypt Public Expenditure Review  6112"، امبنم ادلويل، أ غسعس. 

 ة، مرنز حبوث واستشارات الإدارة دراسة بؼنوان: س َاسة ادلمع امغذايئ يف مرص: امواكع وملرتحات الإضالح، منتدى امس َاس

 .6112امؼامة، ًوهَو 

  بؼنوان: "رساةل دنتوراهFiscal Decentralization and Poverty: A Cross-Sectional Analysis and A Case 

Study of Egypt ،ورك  .6112"، لكَة روبرت اف واخرن نوخدمة امؼامة، خامؼة هًَو

 ظار مفاىميي، حتٍرر غعَة ال فندي، الإدارة امؼامة واملواظن وركة حبثَة بؼنوان: كسامئ املدارس مك هنج لإضالح امتؼومي يف مرص: اإ

 .6116يف املرن احلادي وامؼرشٍن، كسم الإدارة امؼامة، خامؼة املاىرة، 

  نز حبوث وركة حبثَة بؼنوان: دور املعاع اخلاص يف حٌلًة امبُئة يف مرص، حتٍرر سووى مجؼة، امبُئة وامتمنَة يف مرص، مر

 .6111واستشارات الإدارة امؼامة، 

جمالت الاىامتم 

س َة  امتدٌر

دارة املامَة احلكومِة  -املامَة امؼامة  حتوَل امس َاسات  –مناجه امبحث  –الإدارة امؼامة  –اكتطادايت حتوَل امس َاسات امؼامة  –اإ

 احلومكة  –امتمنَة الاكتطادًة احملوَة  –امؼامة وثلِمي امربامج 

  khza200@yahoo.com امرًبد الإمكرتوين
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