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 املؤهالت الدراسية: 

 . 2004دكتوراه الفلسفة في االقتصاد من جامعة والية كانساس بالواليات املتحدة األمريكية،  -

 . 1997جامعة القاهرة،  – ماجستير في االقتصاد من كلية االقتصاد والعلوم السياسية -

 . 1992جامعة القاهرة،  –بكالوريوس اقتصاد من كلية االقتصاد والعلوم السياسية  -

 

 :مجاالت االهتمام

 .التخطيط االستراتيجي والتنمية -

 .العمل تاياقتصاد -

 .اقتصاديات التعليم -

 

 الوظائف الحالية:

 اآلن(.  – 2017مستشار باملعهد العربي للتخطيط بالكويت )مارس  -

 اآلن(.  – 2015أستاذ اقتصاد )مستشار( بمعهد التخطيط القومي بالقاهرة )يونيو  -

 

 التاريخ الوظيفي:

 (. 2017فبراير   - 2014وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري )يونيو  -

 (. 2014يونيو  – 2014وزير التخطيط والتعاون الدولي )فبراير  -

 (. 2014فبراير  – 2013وزير التخطيط )يوليو  -

 (. 2013مايو  – 2012وزير التخطيط والتعاون الدولي )أغسطس  -

 (. 2017فبراير  – 2012رئيس مجلس إدارة بنك االستثمار القومي )أغسطس  -

 (.2012يوليو  – 2011)ديسمبر خبير اقتصادي أول باملعهد العربي للتخطيط بالكويت  -

 (. 2011ديسمبر  – 2006املشرف العام على املكتب الفني لوزير التخطيط )يناير  -

 (. 2005ديسمبر  – 2004اقتصادي أول باملكتب الفني لوزير الصناعة والتجارة الخارجية )يوليو  -

 (. 2004يونيو  – 1996معيد ثم مدرس مساعد ثم مدرس )خبير( بمعهد التخطيط القومي )إبريل  -

 (.1996مارس  – 1993مساعد باحث بمنتدى العالم الثالث ) -
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 :باللغة العربية األوراق املنشورة

دوافع واستخالص الدروس"، مجلة التنمية والسياسات االقتصادية، لالفهم  مقاربة اقتصاديةالربيع العربي: " -

 . 127-83، ص 2013، يناير 1، العدد 15، املجلد للتخطيط عهد العربيامل

االقتصادي املستدام في مصر بعد األزمة االقتصادية العاملية"، في إبراهيم العيسوي )محرر(، "آفاق النمو " -

، يمو قلا طيطختلا دهعم، 226، رقم ةيمنتلاو سلسلة التخطيط النمو في مرحلة ما بعد األزمة في مصر"، 

 . 2010القاهرة، 

، مركز الدراسات السياسية 2009، ديسمبر 205العدد  تمويل التعليم العالي في مصر". أوراق استراتيجية،" -

 .واالستراتيجية، مطبوعات األهرام، القاهرة

 واالجتماعي االقتصادي دئاعلا)املحرر(، " ةجاو خلا العالعوائد االقتصادية الخاصة للتعليم في مصر"، في " -

 .2009التنمية، القاهرة، للتعليم في مصر"، شركاء 

في مصر"، في إبراهيم العيسوي )محرر(، "استهداف التضخم في مصر"، معهد التخطيط  التنبؤ بالتضخم" -

 . 2007التخطيط والتنمية، القومي، سلسلة 

عربية، الجمعية قتصادية بحوث ا"، مجلة يبسنلا عضو لاو والقياس  مو هفملارأس املال البشري في مصر: " -

 .2007وت، صيف ، بير39العربية للبحوث االقتصادية، املجلد 

ونيس ومدحت أيوب )محررين(، "الخدمات والتنمية"، الالقدرة التنافسية للتعليم املصري"، في أحمد عبد" -

 .2006السياسية، جامعة القاهرة،  مو لعلاو النامية، كلية االقتصاد  ل و دلامركز دراسات 

"، صندوق األمم املتحدة للسكان حرر تقرير صندوق األمم املتحدة للسكان عن "السكان والتنمية في مصرم -

 . 2006واملركز الديمغرافي، 

مدحت أيوب )محرر(، "اقتصاد  يفاملعرفة"، اقتصاد  لظ رأس املال البشري في يفستثمار ال ل ةبذاجنحو بيئة " -

 .2005السياسية، جامعة القاهرة،  مو لعلاو النامية، كلية االقتصاد  ل و دلااملعرفة في مصر"، مركز دراسات 

 

 

 األوراق املنشورة باللغة االنجليزية:

- “Access and Equity in Higher Education Finance: A Comparative Assessment of Six Arab 

Countries”, in Ahmed Galal and Taher Kanaan (editors) 2010. "Financing Higher Education in 

Arab Countries”, ERF Policy Research Report, Number 34, July 2010.  

- “Arab Immigrants in the United States: How and Why Do Returns to Education Vary by Country 

of Origin?”, Journal of Population Economics, Volume 23, Number 2, March 2010, pp. 519-538 

(with James Ragan).  

- "Food Subsidies in Egypt: Assessment and Reform Options." World Food Program, Egypt, 2010 

(with Karima Korayem). 

- "Eradicating Extreme Poverty and Hunger: Can Egypt Hit the Goal by 2015 and How?" 

Background paper to Egypt MDG's report 2010, United Nations Development Program (UNDP).  
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- "What Determines the Optimal Level and Type of Schooling in Egypt?", Partners in 

Development, PID conference on "Education in Egypt", Cairo, May 2010.   

- “Productivity and Competitiveness in the Egyptian Economy”, Background Paper to the 

“Egyptian Competitiveness Report 2009”, Egyptian National Competitiveness Council (ENCC). 

- "The Labor Force Competitiveness: Where Does Egypt Stand?" (with Magued Osman), 

Background paper for the "Egyptian Competitiveness Report 2005-2006", A Special Issue for the 

World Economic Forum's Annual Regional Meeting, May 2006.  

 

 الخبرة التدريسية:

 - 2005الدراسات العليا، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، اقتصاديات املوارد البشرية"، " -

2011. 

 .2011-2004، القوميمبادئ االقتصاد" و "التنمية االقتصادية"، دبلوم التخطيط والتنمية، معهد التخطيط " -

 .2007-2005والنقل البحري،  التنمية االقتصادية"، األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا" -

 .2007 - 2006معاصرة في مصر"، الجامعة الفرنسية في مصر، ربيع  ةيداصتقاقضايا " -

 .2004 - 2002األمريكية، االقتصاد الكلي"، قسم االقتصاد، جامعة والية كانساس، الواليات املتحدة " -

، متقدمة(، متوسط: االقتصاد القياس ي، االقتصاد الرياض ي، االقتصاد الجزئي )مبادئ، مدرسمساعد  -

 .2004 - 2001 ،ةيكير مأل ا ةدحتملا تايال و لا اقتصاد العمل، قسم االقتصاد، جامعة والية كانساس،

 

 البرامج التدريبية املقدمة:

 املعهد العربي للتخطيط، الكويت. التنمية االقتصادية"، "استراتيجيات وسياسات -

 ، املعهد العربي للتخطيط، الكويت."العون اإلنمائي العربي والدولي" -

 ، املعهد العربي للتخطيط، الكويت. "التخطيط االستراتيجي" -

 "تطبيقات الحوكمة واإلصالح املؤسس ي في القطاع الحكومي"، املعهد العربي للتخطيط، الكويت. -

 ، املعهد العربي للتخطيط، الكويت."البيئة والتنمية املستدامة" -

 ، املعهد العربي للتخطيط، الكويت."اإلنفاققياس الفقر وتوزيع مؤشرات " -

 ، املعهد العربي للتخطيط، الكويت."سياسات التنمية" -

 ، املعهد العربي للتخطيط، الكويت."السياسات الصناعية والعوملة" -

 ، املعهد العربي للتخطيط، الكويت.املباشر" "االستثمار األجنبي -
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 :ى ر خأ ةينهم بصانمو  تار بخ

محافظ مصر لدى العديد من مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية، وفي مقدمتها البنك الدولي وبنك التنمية  -

وإعادة اإلعمار األوروبي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.  واملحافظ املناوب ملصر لدى بنك 

 التنمية اإلفريقي.  

 2030يجية التنمية املستدامة: رؤية مصر اإلشراف على فريق عمل ضخم إلعداد استرات -
ً
، والتي أعلن عنها رسميا

، وأصبحت منذ ذلك التاريخ بمثابة خارطة الطريق واإلطار الحاكم 2016السيد/ رئيس الجمهورية في فبراير 

 .
ً
 لكل الخطط التنموية وبرامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي الجاري تنفيذها حاليا

، وإعداد قانون الخدمة املدنية الجديد 2017أوائل  – 2014خالل الفترة  رصماإلداري في قيادة جهود اإلصالح  -

. 2016الذي صدر عام 
ً
 ، والذي يمثل حجر األساس لكل جهود اإلصالح الجاري تنفيذها حاليا

 اهرة.كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة الق عدد من رسائل املاجستير والدكتوراه، ىلع كر اشم فر شم -

 (IDSC) ي ر صملا ءار ز و لا سلجمب رار قلا ذاختا معدو  تامو لعملا زكر م مستشار وطني ملرصد سوق العمل في مصر، -

 .2007-2010، (ETF)ومؤسسة التدريب األوروبية 

 .2011 - 2009الكويت، ب عضو مجلس أمناء املعهد العربي للتخطيط -

 حتى اآلن. 2008عضو مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث االقتصادية،  -

 .2011-2005للمرأة في مصر،  يمو قلاعضو اللجنة االقتصادية للمجلس  -

 .2003-2001الطالب املسلمين، كانساس، الواليات املتحدة األمريكية،  داحتارئيس  -

 .2002/2003الطالب املصريين، جامعة والية كانساس،  داحتارئيس  -

 

 أهم اإلنجازات األكاديمية:

الحصول على جائزة أفضل محاضر في قسم االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة،  -

 . 2006عام 

 . 2003الحصول على جائزة أفضل طالب دراسات عليا بقسم االقتصاد بجامعة والية كانساس األمريكية، عام  -

 

 البيانات الشخصية:

 1970ديسمبر  14 تاريخ امليالد:

 متزوج ويعول  االجتماعية:الحالة 

 مصري  الجنسية:

 

 

 

2018آخر تحديث: فبراير   


