
 

 

 

 

 أشرف السٌد العربًاألستاذ الدكتور/ 

 الدرجة العلمٌة دكتوراه 

 التخصص العام االقتصاد

 التخصص الدقٌق االقتصاد الكلً

 اآلن(.  – 2017مستشار بالمعهد العربً للتخطٌط بالكوٌت )مارس  -

 اآلن(.  – 2015أستاذ اقتصاد )مستشار( بمعهد التخطٌط القومً بالقاهرة )ٌونٌو  -

 اآلن(. – 2018أمٌن عام الجمعٌة العربٌة للبحوث االقتصادٌة بالقاهرة )سبتمبر  -

 اآلن(.  – 2019عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري )نوفمبر  -

 الوظٌفة الحالٌة

 (. 2017فبراٌر  - 2014اإلداري )ٌونٌو وزٌر التخطٌط والمتابعة واإلصالح  -

 (. 2014ٌونٌو  – 2014وزٌر التخطٌط والتعاون الدولً )فبراٌر  -

 (. 2014فبراٌر  – 2013وزٌر التخطٌط )ٌولٌو  -

 (. 2013ماٌو  – 2012وزٌر التخطٌط والتعاون الدولً )أغسطس  -

 (. 2017فبراٌر  – 2012رئٌس مجلس إدارة بنك االستثمار القومً )أغسطس  -

 (.2012ٌولٌو  – 2011خبٌر اقتصادي أول بالمعهد العربً للتخطٌط بالكوٌت )دٌسمبر  -

 (. 2011دٌسمبر  – 2006المشرف العام على المكتب الفنً لوزٌر التخطٌط )ٌناٌر  -

دٌسمبر  – 2004التجارة الخارجٌة )ٌولٌو اقتصادي أول بالمكتب الفنً لوزٌر الصناعة و -

2005 .) 

 (. 2004ٌونٌو  – 1996معٌد ثم مدرس مساعد ثم مدرس )خبٌر( بمعهد التخطٌط القومً )إبرٌل  -

 (.1996مارس  – 1993مساعد باحث بمنتدى العالم الثالث ) -

 الوظٌفًالتدرج 

 . 2004المتحدة األمرٌكٌة،  دكتوراه الفلسفة فً االقتصاد من جامعة والٌة كانساس بالوالٌات -

 . 1997جامعة القاهرة،  –ماجستٌر فً االقتصاد من كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة  -

 . 1992جامعة القاهرة،  –بكالورٌوس اقتصاد من كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة  -

 المؤهالت العلمٌة

 الخبرة التدرٌسٌة:
العلٌا، كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة، جامعة القاهرة، "اقتصادٌات الموارد البشرٌة"، الدراسات  -

2005 - 2011. 

مبادئ االقتصاد" و "التنمٌة االقتصادٌة"، دبلوم التخطٌط والتنمٌة، معهد التخطٌط القومً، " -

2004-2011. 

 .2007-2005"التنمٌة االقتصادٌة"، األكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحري،  -

 .2007 - 2006ٌا اقتصادٌة معاصرة فً مصر"، الجامعة الفرنسٌة فً مصر، ربٌع "قضا -

 - 2002"االقتصاد الكلً"، قسم االقتصاد، جامعة والٌة كانساس، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،  -

2004. 

مساعد مدرس: االقتصاد القٌاسً، االقتصاد الرٌاضً، االقتصاد الجزئً )مبادئ، متوسط،  -

 2001اد العمل، قسم االقتصاد، جامعة والٌة كانساس، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، متقدمة(، اقتص

أهم مجاالت 
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- 2004. 

 المحّرر الرئٌسً ورئٌس فرٌق العمل للتقارٌر والدراسات االستشارٌة التالٌة: -

دور جدٌد  –تقرٌر التنمٌة العربٌة "المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فً االقتصادات العربٌة  -

لتعزٌز التنمٌة المستدامة"، اإلصدار الرابع، المعهد العربً للتخطٌط بالكوٌت، معهد التخطٌط 

 . 2019القومً بالقاهرة، 

"، لصالح جامعة 2030 – 2020"اإلطار االستراتٌجً العربً للقضاء على الفقر متعدد األبعاد  -

العربٌة، القاهرة، تم إقراره فً القمة العربٌة التنموٌة: االقتصادٌة واالجتماعٌة الرابعة،  الدول

 . 2019ٌناٌر  20بٌروت، 

"، لصالح 2030"التقرٌر الوطنً الطوعً األول ألهداف التنمٌة المستدامة لسلطنة ُعمان  -

م تقدٌمه للمنتدى السٌاسً رفٌع المستوى باألمم األعلى للتخطٌط، سلطنة ُعمان، ت المجلس

 . 2019المتحدة، نٌوٌورك، ٌولٌو 

اإلمارات  "الخارطة االستثمارٌة لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة"، لصالح وزارة االقتصاد، دولة -

 . 2018العربٌة المتحدة، 

 البرامج التدرٌبٌة المقدمة:
 "، المعهد العربً للتخطٌط، الكوٌت."استراتٌجٌات وسٌاسات التنمٌة االقتصادٌة -

 "العون اإلنمائً العربً والدولً"، المعهد العربً للتخطٌط، الكوٌت. -

 "التخطٌط االستراتٌجً"، المعهد العربً للتخطٌط، الكوٌت.  -

 "تطبٌقات الحوكمة واإلصالح المؤسسً فً القطاع الحكومً"، المعهد العربً للتخطٌط، الكوٌت. -

 لمستدامة"، المعهد العربً للتخطٌط، الكوٌت."البٌئة والتنمٌة ا -

 "مؤشرات قٌاس الفقر وتوزٌع اإلنفاق"، المعهد العربً للتخطٌط، الكوٌت. -

 "سٌاسات التنمٌة"، المعهد العربً للتخطٌط، الكوٌت. -

 "السٌاسات الصناعٌة والعولمة"، المعهد العربً للتخطٌط، الكوٌت. -

 لعربً للتخطٌط، الكوٌت."االستثمار األجنبً المباشر"، المعهد ا -

 خبرات ومناصب مهنٌة أخرى:
محافظ مصر لدى العدٌد من مؤسسات التموٌل الدولٌة واإلقلٌمٌة، وفً مقدمتها البنك الدولً وبنك  -

التنمٌة وإعادة اإلعمار األوروبً والصندوق العربً لإلنماء االقتصادي واالجتماعً.  والمحافظ 

 المناوب لمصر لدى بنك التنمٌة اإلفرٌقً.  

، والتً 2030ٌجٌة التنمٌة المستدامة: رؤٌة مصر اإلشراف على فرٌق عمل ضخم إلعداد استرات -

، وأصبحت منذ ذلك التارٌخ بمثابة 2016أعلن عنها رسمٌاً السٌد/ رئٌس الجمهورٌة فً فبراٌر 

خارطة الطرٌق واإلطار الحاكم لكل الخطط التنموٌة وبرامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعً 

 الجاري تنفٌذها حالٌاً. 

، وإعداد قانون الخدمة 2017أوائل  – 2014اإلداري فً مصر خالل الفترة قٌادة جهود اإلصالح  -

، والذي ٌمثل حجر األساس لكل جهود اإلصالح الجاري 2016المدنٌة الجدٌد الذي صدر عام 

 تنفٌذها حالٌاً. 

مشرف مشارك على عدد من رسائل الماجستٌر والدكتوراه، كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة،  -

 رة.جامعة القاه



 

 

 

مستشار وطنً لمرصد سوق العمل فً مصر، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس  -

 .2007-2010، (ETF)ومؤسسة التدرٌب األوروبٌة  (IDSC)الوزراء المصري 

 .2011 - 2009عضو مجلس أمناء المعهد العربً للتخطٌط بالكوٌت،  -

 .2011-2005عضو اللجنة االقتصادٌة للمجلس القومً للمرأة فً مصر،  -

 .2003-2001رئٌس اتحاد الطالب المسلمٌن، كانساس، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،  -

 .2002/2003رئٌس اتحاد الطالب المصرٌٌن، جامعة والٌة كانساس،  -

 .التخطٌط االستراتٌجً والتنمٌة -

  .اقتصادٌات العمل -

 .اقتصادٌات التعلٌم -

مجاالت االهتمام 

 البحثٌة والتدرٌبٌة

 األوراق المنشورة باللغة العربٌة:

"التخطٌط وتموٌل التنمٌة: حالة مصر"، المجلة المصرٌة للتنمٌة والتخطٌط، معهد التخطٌط  -

 . 157 – 131، ص 2019القومً، عدد خاص، مارس 

الربٌع العربً: مقاربة اقتصادٌة لفهم الدوافع واستخالص الدروس"، مجلة التنمٌة والسٌاسات " -

 . 127-83، ص 2013، ٌناٌر 1، العدد 15االقتصادٌة، المعهد العربً للتخطٌط، المجلد 

"النمو االقتصادي المستدام فً مصر بعد األزمة االقتصادٌة العالمٌة"، فً إبراهٌم العٌسوي  -

، 226"آفاق النمو فً مرحلة ما بعد األزمة فً مصر"، سلسلة التخطٌط والتنمٌة، رقم )محرر(، 

 . 2010معهد التخطٌط القومً، القاهرة، 

، مركز 2009، دٌسمبر 205"تموٌل التعلٌم العالً فً مصر". أوراق استراتٌجٌة، العدد  -

 الدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة، مطبوعات األهرام، القاهرة.

ائد االقتصادٌة الخاصة للتعلٌم فً مصر"، فً عال الخواجة )المحرر(، "العائد االقتصادي "العو -

 .2009واالجتماعً للتعلٌم فً مصر"، شركاء التنمٌة، القاهرة، 

"التنبؤ بالتضخم فً مصر"، فً إبراهٌم العٌسوي )محرر(، "استهداف التضخم فً مصر"، معهد  -

 . 2007نمٌة، التخطٌط القومً، سلسلة التخطٌط والت

"رأس المال البشري فً مصر: المفهوم والقٌاس والوضع النسبً"، مجلة بحوث اقتصادٌة  -

 .2007، بٌروت، صٌف 39عربٌة، الجمعٌة العربٌة للبحوث االقتصادٌة، المجلد 

"القدرة التنافسٌة للتعلٌم المصري"، فً أحمد عبدالونٌس ومدحت أٌوب )محررٌن(، "الخدمات  -

 .2006كز دراسات الدول النامٌة، كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة، جامعة القاهرة، والتنمٌة"، مر

محرر تقرٌر صندوق األمم المتحدة للسكان عن "السكان والتنمٌة فً مصر"، صندوق األمم  -

 . 2006المتحدة للسكان والمركز الدٌمغرافً، 

اقتصاد المعرفة"، فً مدحت أٌوب "نحو بٌئة جاذبة لالستثمار فً رأس المال البشري فً ظل  -

)محرر(، "اقتصاد المعرفة فً مصر"، مركز دراسات الدول النامٌة، كلٌة االقتصاد والعلوم 

 .2005السٌاسٌة، جامعة القاهرة، 
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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).  

- "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.  
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