
     

 

 ا.د هدى محمد صبحى

 أ س تاذ  ادلرجة الؼلمية

 اكتصاد التخصص الؼام

التخصص 

 ادلكيق

 وختطيط ػ تمنية وختطيط النوع الاجامتغي ػ مالية ػامة تمنية

 مؼهد التخطيط اللويم  -أ س تاذ متفرغ  الوظيفة احلالية

 التدرج الوظيفي
( مبؼهد التخطيط 0292 - 1995  - 1986  -9111ػ 9191أ س تاذ متفرغ( ) -)مؼيد ـمدرس ػ أ س تاذ مساػد ػ أ س تاذ

 اللويم

 املؤهالت الؼلمية

  تصاد ) تلدير جيد جدا مع مرتبة الرشف(، لكية الاكتصاد والؼلوم الس ياس ية، جامؼة اللاهرة، باكلورًوس الاك

9191 

 ،9112دبلوم يف التخطيط والتمنية الاكتصادًة والاجامتغية )تلدير امتياز(، مؼهد التخطيط اللويم 

 كلميية، مدرسة براج لال  9111كتصاد، شي يووسلوااهيا، ماجس تري ودنتوراه الفلسفة يف اكتصادايت ختطيط التمنية الإ

 ( دراسات ما بؼد ادلنتوراه، مؼهد ماساشيوستس للتونولوجيا ابلولايت املتحدة ال مريويةMIT كسم اكتصادايت ،)

 9190التحرض، 

أ مه جمالت  

 اخلربات السابلة

  املتحدة الإمنايئ، مستيارختطيط النوع الاجامتغي يف مؼهد التخطيط اللويم ومع منظمة اليوهيس يف وصندوق ال مم

 وصندوق ال مم املتحدة للمرأ ة،ومنظمة ال مم املتحدة للساكن

  يب لؼمل موازانت ال داء يف مصلحة الوفاًة مستياروزيرى املالية والصناػة لتنفيذ مرشوع البنم ادلويل التجًر

هتاجية والهيئة املرصًة للتوحيد الليايس )  (0222 – 0220الإ

 ػداد خطط الهنوض ابملرأ ة املرصًة ومتابؼة وتليمي هذه مستيار ال مني الؼام للمجل س اللويم للمرأ ة واملس ئول غن اإ

 (0292-0222اخلطط  )

 ( دماج النوع الاجامتغي يف التخطيط والتمنية ابجمللس اللويم للمرأ ة  (0221 – 0222منسلمرشوع اإ

  (0292 – 0221) منسلمرشوع ختطيط ومتابؼة وتليمي النوع الاجامتغي ابجمللس اللويم للمرأ ة 

جمالت الاهامتم 

البحثية 

بية  والتدًر

 كلميي -التخطيط الاكتصادي -التمنية الاكتصادًة والاجامتغية  -املتابؼة والتليمي -ختطيط النوع الاجامتغي -التخطيط الإ

 موازانت ال داء 

 أ مه ادلراسات

 د التخطيط اللويم وبرانمج ال مم املتحدة الإمنايئ،  النوع الاجامتغي والؼوملة، وركة خلفية لتلرير التمنية البرشًة، مؼه

  0229اللاهرة، 

 ( اجمللس اللويم للمرأ ة، اللاهرة،  0221 – 0220اخلطة اللومية للهنوض ابملرأ ة املرصًة ،)0220  

   ة، اللاهرة، موازانت النوع الاجامتغي، حاةل وزارة الي باب، اجمللس اللويم للمرأ ة وبرانمج ال مم املتحدة الإمنايئ للمرأ

0222  

  ادلليل التدًريب " تضمني النوع الاجامتغي يف اخلطة اللومية للتمنية "، التخطيط ابمليارنة، اجمللس اللويم للمرأ ة



     

  0222ومنظمة ال مم املتحدة للساكن، اللاهرة، 

 ( اجمللس اللويم للمرأ  0290 – 0221اخلطة امخلس ية للهنوض ابملرأ ة املرصًة، خطط احملااظات ،) ة ومنظمة ال مم

  0229املتحدة للساكن، اللاهرة، 

   ،يب مرجؼي دماج النوع الاجامتغي يف التمنية : الربامج واملرشوػات، اخلطط، التخطيط واملتابؼة والتليمي، دليل تدًر اإ

  0229اجمللس اللويم للمرأ ة، اللاهرة،  

 يب املرجؼي حنو تاكاؤ الفرص للنوع الاجامتغي يف امل وازهة الؼامة )الباحث الرئييس(، وحدة تاكاؤ الفرص ادلليل التدًر

  0221وزارة املالية والسفارة الهولندًة وبرانمج ال مم املتحدة الإمنايئ للمرأ ة، اللاهرة، 

  دماج النوع دماج النوع الاجامتغي يف التخطيط للتمنية واملوازهة الؼامة، حاةل اجمللس اللويم للمرأ ة )مرص(، مؤمتر اإ اإ

  0229 التمنية، البحرين، الاجامتغي يف

  hodamsobhy@gmail.com / hoda.sobhy@inp.edu.eg الرًبد الإلورتوين
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