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  دارة نوس ياسات الاكذصادية جتاٍ  ىف الاكـخصاد غن رساةل بؼيوان "مهنج  ملرتح  دنخور امفوسفةدرخة ا 

ظارادلين امؼام ادلادـىل مبرص ىف  خامؼة ػني مشس –الاكذصادى " ، لكية امخجارة ال صالح برانمج  ا 

 .9110يوميو، 

   ملرصيني امؼاموني ابخلارج ىف معوية اخري ىف الاكذصاد غن رسامـة بؼيوان "  دور حتويـالت درخة املاحس

 .  0221مارس   -  من لكية  امخجارة خامؼة ػني مشس  -دراسـة مـلارهة " –امخمنية الاكذصادية مبرص 

 خامؼة ػني مشس   –لكية امخجارة  0290مايو دور  –اس بة احمل شؼبة– امخجارة باكموريوس. 

  

 

o  شِادة ملرض مؼمتد من احتاد املصارف الأمريكية 

o   امِيئة املومية مضامن اجلودة  –املراحؼة اخلارحية جلودة امخؼومي امؼاىل دورات مذرصصة ىف 

o  دورة ىف امخحكمي ادلوىل ىف جمال ىزاػات الاسدامثر وامبيوك مرنز امخحكمي ادلوىل بلكية احللوق خامؼة

 ػني مشس 

o كمي مبرنز ادلراسات املضائية موزارة امؼدل دورة ىف امخح 

o  دورات مذرصصة ىف امبيئة من مؼِد ادلراسات امبيئية جبامؼة ػني مشس 

o  ابجلامؼة الامريكية –دورات ىف دراسة احلاسب الاىلA.U.C 

 ..IBMومرنز –ومرنز احلاسب امؼومى جبامؼة ػني مشس            
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 الىظيفى : التذرج           

 وحىت الان 9109وهيل املكية مش ئون امخؼومي وامعالب مٌذ انخوبر 

  9103/9101وحىت  9112/9101وهيل املكية مش ئون ذدمة اجملمتع وحمنية امبيئة 

  وحىت الان 9101مٌذ رئيس كسم الاكذصاد واملامية امؼامة 

  9101خامؼة نفرامش يخ–جارة لكية امخ–اس خاذ الاكذصاد امخحويىل بلسم الاكذصاد واملامية امؼامة 

  9112خامؼة نفر امش يخ مٌذ  –بلكية امخجارة اس خاذ الاكذصاد املساػد 

  اس خاذ الاكذصاد واملامية امؼامة املساػد ورئيس شؼبة الادارة واحملاس بة ابملؼِد امؼاىل نوحاس بات

 9112فرباير-9110امرشوق  يوهيو  ااكدمييةسابلا –وحكٌوموحيا املؼوومات 

 ابملرار اموزارى  9112-9119مؼام ادارة املؼِد امؼاىل نوحاس بات وحكٌوموحيا املؼوومات  غضو جموس

 9112وحىت  9119ىف انخوبر 3399امصادرمن وزير امخؼومي امؼاىل برمق 

  أأس خاذ الاكذصاد املساػد املٌـخدب نوـدراسات امؼـويا بلكية امخجارة خامؼة ػني مشس )ثدريس دلبووم

 9119وحىت  9113ادة اسواق املال امؼاملية (.مٌذم -الاكذصاد امؼاملى

  مدرس اكذصاد ومامية ػامة ابملؼِد امؼاىل نوحاس بات وحكٌوموحيا املؼوومات اباكدميية امرشوق مٌذ

 9110وحىت9119

 والمصرفيت التذريبيت التذريس األكاديمي والخبرة   

 وحيت الان 9112خامؼة نفر امش يخ مٌذ –خجــارةبلكية ام  الاكذصادملررات  حمارض 

  خامؼة نفر امش يخ –امخجارة الاكذصاد ندلراسات امؼويا بلكية ملررات حمارض  
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 املؼِد امؼاىل نوحاس بات وحكٌوموحيا املؼوومات ااكدميية امرشوق مٌذػام يف  الاكذصاد ملررات  حمارض 

  9119ػام   وحىت9119

 مادة اسواق املال  9112وحىت  9113خامؼة ػني مشس مٌذ  –رة دراسات ػويا لكية امخجا حمارض(

 امؼاملية(  

  فرع كٌاة امسويس–اميلل امبحرى  امؼربية اكدمييةلاب ابنوغة الاجنوزيية امخحويىل   الاكذصادملرر حمارض 

  حمارض مٌخدب مخدريس دراسات اجلدوى الاكذصادية ومادة امخمنية وامخرعيط الاكذصادى معالب

 9103وػام 9109امؼاىل نوحاس بات وحكٌوموحيا املؼوومات ااكدميية امرشوق ػام  املؼِد

  امخؼومي امؼاىل –مراحع ذارىج ابمِيئة املومية مضامن اجلودة 

 ؼِد املرصىف امخابع نوبيم املرنزى املرصى ابمل  دبري امخدريب 

 (   جمالمدرب جبامؼة نفر امش يخ ) الازمات وامكوراث 

 ػداد وثيفيذ امؼديد  أأمهِا ما يىل كذصادية والادارية  من  من امربامج املامية والا ا 

 مخمنية املواردامبرشية برانمج ثدريىب ىف الاجتاُات احلدير . 

 امخفكري الابخاكرى والابداع  حمارضات فـى 

  حمارضة غن الاكذصاد املرصى والازمة املامية امؼاملية بلرص امثلافة بكفر امش يخاملاء 

  زورة اخلامس وامؼرشين من يياير وامخحدايت الاكذصادية مبرنز  حمارضة غناملاء

 امييل مالػالم بكفر امش يخ 

  املاء حمارضة ابميدوة امثلافية معالب لكية امرتبية اميوغية جبامؼة نفر امش يخ بؼيوان

 9100ىف مرص  بني امش باب  نورروج من مازق امبعاةل   ورشزلافة امؼمل احلر
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  اكاهما ظالب لكية امرتبية اميوغية جبامؼة نفر امش يخ بؼيوان امىتاملاء حمارضة ابميدوة 

  9103املرشوػات مذياُية امصغر وامصغرية واملخوسعة وامهيهتا ىف ػالج مشلكة امبعاةل . 

  امعالبية الارشاف الااكدميى  ػىل فريق سايف نفر امش يخ والاوشعة 

 بلرار امس يد املسدشار وزير امؼدل رمق  ىف جمال امبيوك والاسدامثر دبري ابحملامك الاكذصادية

 .  9101ىف انخوبر 2999

  0221وحىت  0299من ػام  ابمبيوك امؼامة ذربة مرصفية 

  ابل دارة امؼامة نوبحوث الاكذصادية  9119وحىت   0221ذربة حبثية ىف اجملال املرصىف من

 امخلرير امس يوى نوبيمو ومذابؼة الئامتن واحلساابت اجلارية املديية والاغامتدات املسدٌدية 

 .وامًرشة الاكذصادية  

 االقتصاديت والتى من اهمها :وورش العمل المؤتمراث 

  الندوة العممية التى عقدىا قسم االقتصاد بكمية االقتصاد والعموم السياسية بالتعاون مع
USAID ىات السياسة العامة  " فى بعنوان " سوق االسكان : الحقائق واتجا

 0227نوفمبر02

  المشاركة فى لجنة الخبراء بمعيد التخطيط القومى لمناقشة موضوع  "الدين العام
  0228الداخمى الظاىرة    والسياسات المطموبة لمحد منو  "

  الحمقة النقاشية لتوصيات البحث المقدم فى مجال سوق االوراق المالية بين الحاضر
  USAIDلمقدمة من فريق العمل برئاسة أ.د منير ىندى باالشتراك مع والمستقبل   ا

  المشاركة فى احتفالية الجمعية المصرية لالقتصاد السياسى واالحصاءوالتشريع
 بمناسبةالعيد المئوى
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  مؤتمر االثر االقتصادى لثورات الربيع العربى والذى نظمو مجمس الوحدة االقتصادية
وشارك ببحث    0200مايو 6قتصادية بجامعة الدول العربية واالمانة العامة لمشئون اال

 بعنوان " الثورة المصرية والتحديات االقتصادية فى المرحمة الراىنة "

  المؤتمر الدولى لدور المشروعات المشتركة فى تحقيق التكامل االقتصادى العربى الذى
لدلتا لمعموم والتكنولوجيا جامعة الدول العربية وجامعة ا–مجمس الوحدة االقتصادية   نظمو 
وشارك ببحث بعنوان " المشروعات المشتركة  0200نوفمبر  6- 5لفترة من     خالل 

 الواقع واالفاق" -االقتصادي العربي     كمدخل لمتكامل 

 1
st
 International Conference –Faculty of Management Sciences –

October University For Modern Sciences and Arts (MSA) ”The Impact of 

Revolutions on Risk Management In the Framework of Governance” 

February 16-17 ,2013. 

  شارك المتقدم فى ورشة عمل عقدتيا الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية بعنوان"ادارة
ئتمانى السيادى االحتياطيات الدولية وانعكاساتيا عمى سياسة سعر الصرف والتصنيف اال

 . 00/3/0203لمصر"يوم 

  مؤتمر دور االعالم االقتصادى العربى فى التنمية والذى نظمو مجمس الوحدة
بيئة شارك ببحث بعنوان " مو   0203ابريل 05-01جامعة الدول العربية –االقتصادية 

ت الراهنة االعمال لممشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية  التحديا
 والفرص"

 شعار والمتوسطة  تحت الصغيرة المشروعات لدعم األول العربي شارك فى المؤتمر 

 الصغيرة الصناعات مجال واإلجتماعية  في االقتصادية لمتنمية العربية المبادرات تفعيل
 0203مايو/03جامعة الدول العربية –والمتوسطة والذى نظمو مجمس الوحدة االقتصادية 

  مؤتمر االتحاد العربى لحماية حقوق الممكية الفكرية بعنوان " التنافسية كمحرك شارك فى
 0203مايو  32لمنمو" تحت رعاية مجمس الوحدة االقتصادية العربية فى 

 المسـتوى الوزاري لمجمس   شارك فى إجتماعات الدورة العادية السادسة والتسعـــين عمى
، بصفتى عضوا فى الييئـة 0203يونيو  6الوحدة االقتصادية العربية المنعقدة فى 
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لمييئـة اإلستشارية   اإلستشارية لعرض  المشروعات العربية المشتركة التي سبق
 مناقشتيـــا وينتظـــر إقرارىـــا والموافقة عمييا في اإلجتماعات المشار إلييا.

 : االنشطت البحثيت    

   رسائل الدكتواره بقسم االقتصاد ضمن المجان المشكمة   شارك فى فحص وتقييم
من الالئحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 55لفحص الرسائل وفقا لممادة 

 وتعديالتو70لسنة19

  االشراف عمى رسالة الدكتوراه بعنوان " نموذج مقترح لتطبيق معيار كفاية رأس
دراسة ميدانية عمى  –تحقيق التنمية المستدامة المال لتدعيم دور المصارف فى

قطاع المصارف التجارية المصرية " بمعيد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين 
   0200شمس

 جامعة– التجارة بكمية االقتصاد فحص وتقييم رسالة الدكتوراه فى االقتصاد بقسم 
 . 0200السويس 

 ة لالدوار المتوقعة لمجيات الممولة لممشروعات تحكيم وتقييم دراسة بعنوان " رؤية مستقبمي
متناىية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى مصر فى ظل التغيرات الراىنة " بموجب خطاب 

، والذى تم نشرىا ضمن سمسة قضايا تحت   02/0/0200معيد التخطيط القومى بتاريخ 
 .0200اصدار يونيو 038رقم 

  0202/0200ة بالكمية لمعام الجامعى عضو لجنة فحص المؤلفات العممية المشكم  

 0200 عضو المجنة العميا والمشرف عمى وحدة الجودة بالكمية 
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 الكتب العلميت : 

 

 رقم االيداع  اسم الكتاب  م  
 6996/3916 اصول االقتصاد 1
 دراسات اقتصادية بمغة انجميزية 3

Economics 

6999/3916 

 6996/3916 االقتصاد التحميمى 6
 6998/3916 سياسات مالية 4
النظرية التحميل االقتصادى فى  5

 لمدراسات العميا  االقتصادية
6994/3916 

–اقتصاديات التجارة الخارجية  6
 الجزء الثانى 

6993/3916 

–مشاكل اقتصادية معاصرة  7
 الجزء الثانى 

6997/3916 

 1394/3914 دراسات الجدوى االقتصادية 8
النقود والبنوك اقتصاديات  9

 لمدراسات العميا واالسواق المالية
 

محاضرات فى االئتمان  19
 لمدراسات العميا  المصرفى
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 : ومنها االتىوالمجالث العلميت للمؤتمراث العلميت  أبحاث 

تاريخ  الجهة المنشور فيها البحث عنوان البحث م
 النشر

 االول
 )فردى(

 باألزماتمبكر لمتنبؤ ال  إدارة إنشاء أهمية" 
 المصرفية بالبنـوك

 األزمات االقتصادية إدارةبمؤتمر 
الـذى عقد بكمية التجارة جامعة 

 عين شمس

 فبراير
1002 

 الثانى
 )فردى( 

المصارف العربية فى تطوير مناخ االستثمار  دور
لتحديـات العـالمية ابالوطن العربى فى ضوء  
 المعاصرة"

ى بالمـؤتمر العـممى الدولى السنو 
ة ـجامع –ـية التـجارة ملك
امعة ـد بجـذى عقـورة الـالمنص

 دول العربيةـال

ابريل 
1001 

 الثالث
 )فردى(

اتفاقية المشاركة المصرية األوربية فى تحديث دور 
عادة هيكمة الصناعة المصرية  وا 

بالمـؤتمر العـممى الدولى السنوى 
ـية التـجارة  جامعة المنصورة ملك

 ول العربيةالذى عقد بجامعة الد

ابريل 
1003 

 الرابع
 )فردى(

تنمية القدرة التنافسية لمقطاع المصرفى فى ضوء 
المعاصرة واثر ذلك  التطورات االقتصادية العالمية

 "عمى مستقبل صناعة الخدمات فى مصر

المؤتمر العممى السنوى ب
ـية التـجارة  جامعة مالعشرون لك

 المنصورة

ابريل 
1002 

 الخامس
 )فردى(

إعادة هيكمة البنوك المصرية فى ظل   أهمية
 التحديات العالمية المعاصرة

بالمجمة العممية لكمية التجارة 
 جامعة المنصورة

العدد الرابع 
1002 

 السادس
 )فردى(

السياسات االقتصادية والبيئة المالئمة لالستثمار 
 "االجنبى فى مصر

بالمؤتمر العممى العاشر بكمية 
 التجارة جامعة عين شمس

 سمبردي
1002. 

 السابع
 )فردى(

اتجاهات التطوير بالبنوك فى عصر التنافسية "
 "العالمية 

مارس التحاد بنوك مصر بمجمة البنوك
1002 

 الثامن
 )فردى(

تجربة التخصصية ومستقبل تحرير الصناعة 
المصرية فى ضوء التجارب الدولية     والحالة 

 المصرية "

الجمعية –بمجمة مصر المعاصرة 
ة لالقتصاد السياسى المصري

 واإلحصاء والتشريع بالقاهرة

يونيو
1002 

 التاسع
 )فردى(

 فشل آلية االسواق واهمية تدخل الدولة

 االزمة االقتصادية العالمية ضوء فى 
مجمة مصر المعاصرة التى 
تصدرها الجمعية المصرية 

لالقتصاد السياسى واالحصاء 
 والتشريع بالقاهرة

 يناير
1022 

 202العدد

مجمد بحوث المؤتمر الدولى لدور المشروعات المشتركة كمدخل لمتكامل االقتصادي  اشرالع
المشروعات المشتركة فى تحقيق 

 2-2من 
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التكامل االقتصادى العربى )مجمس  الواقع واالفاق -العربي )فردى(
الوحدة االقتصادية العربية وجامعة 

 الدلتا لمعموم والتكنولوجيا(

نوفمبر 
1021 

الحادى 
 ر)فردى(عش

العشرين من والثورة المصرية فى الخامس 

والتحديات االقتصادية فى المرحلة 1022يناير

 أهم المظاهر وسبل العالج  - الراهنة

مجلت الىحذة االقتصاديت العربيت 

التى  تصذرها االمانت العامت 

لمجلس الىحذة االقتصاديت 

 العربيت

 ديسمبر
1021 
 (21العدد)

 الثانى عشر
 )فردى(

 ومتطمبات والخاص العام القطاعين بين راكةالش
 المصرية الحالة -والتحديات  اإلمكانيات -التنمية 

 الدولية التجارب ضوء فى

المجمة العربية لالدارة التى 
تصدرها  المنظمة العربية 

لمتنمية االدارية جامعة الدول 
 العربية

 1023يناير
 اصدارخاص

 الثالث عشر
 )فردى(

Targeting Poverty through Inclusive 

Education in Egypt: A Review of the 

Experiences of some Developing 

Countries 

المجمة العربية لالدارة التى 
تصدرها  المنظمة العربية 
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 يت العلم الجمعياث  

 عضوا عامال فى الجمعيات العممية االتية : 

  ة وامدرشيع ابملاُر  وال حصاءغضو ابدلؼية املرصية مالكذصاد امس ياىس 

   الاكذصادية  غضو ابدلؼية امؼربية نوبحوث 

    غضو ابدلؼية امؼربية مال دارة 

                                                  االنشطت الجامعيت :

املشارنة ىف اوشعة مرنز اخلدمة امؼامة ومرنز احلساب امؼومى بصفذَ وهيل املكية مش ئون ذدمة  •

 9103/9101وػام   9109وحىت يياير  9112امفرتة من انخوبراجملمتع وحمنية امبيئة ذالل 

 الارشاف ػىل اوشعة انوجية امؼومية ابحتاد ظالب املكية  •

املشارنة ىف ثيظمي  موخلى نوخوظيف معالب املكية مبشارنة ػدد من رخال وس يدات الاغامل  •

 9101مة اجملمتع وحمنية امبيئة ىف مايو ومديرى امبيوك وامرشاكت ابحملافظة ذالل ثوميَ واكةل املكية مش ئون ذد

واكهت من امه هخاجئِا ربط املكية ابجملمتع وسوق امؼمل وثدريب ػدد من امعالب ذالل امفرتة 9100،وابريل  

 امصيفية .

املشارنة ابحلضور وببحر ىف املؤمتر امس يوى مالحتاد الاكوميى نوجمؼيات واملؤسسات الاُوية مبحافظة نفر •

 9101حبر بؼيوان " دور ادلؼيات الاُوية ىف اهمتكني الاكذصادى " واذلى غلد ىف مايو  امش يخ وثلدمي

ا ػىل الاكذصاد  • املاء حمارضثني ىف مرنز امييل مالػالم بكفر امش يخ غن الازمة املامية امؼاملية واتزرُي

اخلامس وامؼرشين من املرصى وامثاهية غن امخحدايت الاكذصادية امىت ثواخَ مرص غلب امثورة املرصية ىف 

   9100يياير 

  دورات مذرصصة ىف حمنية كدرات اغضاء ُيئة امخدريس مرنزحمنية كدرات اغضاء ُيئة امخدريس جبامؼة املاُرة .•

 9100/9109رئيس جلية الاػداد وامخيظمي )شؼبة انوغة الاجنوزيية ( غن امفصل ادلراىس امثاىن  •
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 مس خوى املكية واجلامؼة مثل :املشارنة  ىف انوجان اخملخوفة ػىل  •

 احامتػات جموس املكية  •

 رئيس جلية ذدمة اجملمتع وحمنية امبيئة سابلا  •

 غضو جموس ذدمة اجملمتع وحمنية امبيئة ابجلامؼة  •

 غضو انوجية امفرغية مالزمات وامكوراث ابملكية سابلا  •

 غضو انوجية امؼويا مالزمات وامكوراث ابجلامؼة سابلا  •

 و جلية ادلراسات امؼويا ابملكية غض •

 غضو جلية اخملخربات والاهجزة  •

 ثلدمي ادلمع نوكذاب اجلامؼى جشجيع و املشارنة ىف  •

حرش يحى من  اجلامؼة ممثال من خامؼة نفر امش يخ ميلوم ابمربط مع امسادة املس ئومني غن مؼرض  •

 9101ة نومؼارض واملؤمترات ( اذلى هظمخَ امِيئة املرصية امؼام CIFومذيدى املاُرة ادلوىل 

حرش يحى من اجلامؼة حلضور فؼاميات مؤمتر مرنز حتدير امصياػة بؼيوان "حنو حاكمل دور املعاع  •

اخلاص وثؼومي رايدة الاغامل ىف مرص " نومشارنة والاس خفادة من ثبادل اخلربات بني اجلِات احلكومية 

زلافة امؼمل احلر وربط امخؼومي ابمصياػة واحذياخات سوق واملؤسسات امخؼوميية وجممتع الاغامل ىف مرص دلمع 

 9100امؼمل 

     .املشارنة املخؼددة ىف اوشعة لكية امرتبية اميوغية  جبامؼة نفر امش يخ •

 

 


