
    

 

 د هبة محمود امعنعاوى امباز

 ب س تاذ مساػد ادلرجة امؼومية

 اكتطاد امتخطص امؼام

امتخطص 

 ادلكيق
 اكتطاد مايل وهلدى

 مؼهد امتخعيط املويم  -ب س تاذ مساػد  اموظيفة احلامية

 (  مبؼهد امتخعيط املويم 2002 -2002-2002 - 2002ب س تاذ مساػد( ) -مدرس –مدرس مساػد  –مؼيد( امتدرج اموظيفي

 املؤهالت امؼومية

  ،2000باكموريوس الاكتطاد، لكية الاكتطاد وامؼووم امس ياس ية، جامؼة املاهرة  

  ،2002ماجس تري يف الاكتطاد، لكية امتجارة، جامؼة ػني مشس 

  2002امفوسفة يف الاكتطاد، لكية امتجارة، جامؼة ػني مشس،  دكتوراه 

ب مه جماالت  

 اخلربات امسابلة

 املشاركة يف االإرشاف ػىل رسائل ماجس تري يف امتخعيط وامتمنية، مؼهد امتخعيط املويم 

 ابمهرم،  خربات يف جمال امتدريس بدبووم امتخعيط وامتمنية، مؼهد امتخعيط املويم، ومبؼهد ادلراسات املتعورة

وتدريس ابنوغة امفروس ية معوبة املسم امفرويس، كسم الاكتطاد، لكية الاكتطاد وامؼووم امس ياس ية، جامؼة املاهرة، 

 وتدريس ابنوغة االإجنوزيية معوبة لكية الاكتطاد وامؼووم امس ياس ية، جامؼة املس تلبل.

 " منسق امربانمج امتدرييبTraining Course on Economics and Policy Analysis مؼهد امتخعيط ،"

 املويم ابالشرتاك مع منظمة امفاو ووزارة امزراػة بأ فغاوس تان 

 جلنة امفؼاميات امؼومية  -جلنة ادلراسات امؼويا –غضويةانوجان امؼومية وامفنية مبؼهد امتخعيط املويم )جلنة امبحوث- 

 جلنة اخلعة الاسرتاتيجية( -جلنة االتفاكيات 

 " غضوية جلنةNational Task Force امىت ب وشأ ها مؼهد امتخعيط املويم  نوتؼاون مع وزارة امتخعيط "

(2000) 

   غضوية جلنة امتخعيط امىت ب وشأ هتا وزارة امتخعيط املرصية 

  تلدمي الاستشارات وامتؼاون مع اجلهات اخملتوفة، خربات يف جمال الاشرتاك يف املؤمترات، خربات يف جمال املشاركة

ػداد امتلارير. بورش امؼمل، خرب   ات يف جمال املشاركة يف اإ

 ( ػداد وحترير حولات وشاط املتابؼات امؼومية مبؼهد امتخعيط املويم  (2000/2000املشاركة يف اإ

  اتكد(2000/2000، وػام 2003/2000غضو يف هيئة حترير امتلرير الاكتطادي مؼام(. 

 2002/2002امتخعيط املويم ) غضو يف فريق دراسة امتخعيط الاسرتاتيجي مكدخل متعوير مؼهد ،

2002/2002) 

 ( 2002منسق نوحولة ال وىل من وشاط املتابؼات امؼومية) 

جماالت 

الاهامتمات 

امبحثية 

 امتخعيط وامتمنية -مامية ػامة -امس ياسات املامية وامنلدية



    

 وامتدريبية

 ب مه ال حباث

 ومي ادلويل امرابع ل اكدميية رشظة دىب، اجلواهب املاهوهية ال زمة املامية امؼاملية وػدم الاهضباط املرصيف، املؤمتر امؼ

 2003مارس  01-02والاكتطادية وال منية مل زمة املامية امراهنة، دىب، االإمارات امؼربية املتحدة، 

  ،دور بورضة امنيل يف جمال تلدمي اخلدمات اهمتويوية نومرشوػات امطغرية واملتوسعة يف املرحةل امراهنة واملس تلبوية

ظار امبحث ادلاغي "رؤية مس تلبوية مل دوار املتوكؼة نوجهات املموةل نومرشوػات متناهية امطغر  ػداده يف اإ مت اإ

وامطغرية واملتوسعة يف مرص يف ظل امتغريات امراهنة، مؼهد امتخعيط املويم، سوسةل كضااي امتخعيط وامتمنية، رمق 

 2002(، يوهيو 222)

 ظار امبحث ادلاغي دور امترشيؼات امرضيبية يف مرص واهؼ ػداده يف اإ اكساهتا ػىل اهمنو وػداةل توزيع ادلخل، مت اإ

امس ياسات املامية يف حتليق اهمنو وامؼداةل يف مرص، مع امرتكزي ػىل امرضائب والاستامثر امؼام، مؼهد امتخعيط 

 2002(، هومفرب 221املويم، سوسةل كضااي امتخعيط وامتمنية، ػدد رمق )

  هفاق امؼام يف مرص وملرتحات مالرتلاء هبا، جمةل مرص املؼارصة، ادلؼية املرصية مالكتطاد امس يايس كياس كفاءة االإ

 2002مارس  22واالإحطاء وامترشيع، املاهرة، ملبول نونرش بتارخي 

جماالت الاهامتم 

 امتدريس ية
 مبادئ الاكتطاد اجلزيئ  -مبادئ الاكتطاد املكي 

 hoopa.elbaz@gmail.com / heba.elbaz@inp.edu.eg امربيد االإمكرتوين
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