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 منتجع ،ط مصر االسماعلية الصحراوى ،1ك  ، ة جسر السويس الجديدةنمديالعنوان الحالي: 
 .جمهوية مصر العربية  ، القاهرة ، النخيل

 02201090509439 – 02201280897287رقم الجوال: 

 .مة.مسلالجنسية والديانة : مصرية

    . 1974يناير  19تاريخ الميالد: 

متلك مهارات القيادة والتوجيه واالقناع والسيطرة والتحكم تشخصية قيادية المهارات الشخصية: 
والعمل  .تحمل المسؤوليةو ومهارات االتصال بكفاءة، و قدرة المبادرة، والعمل تحت ضغط العمل. 

 ضمن فريق.
 المؤهالت العلمية: 

  2014 –كلية التجارة جامعة عين شمس  –دكتوراة االقتصاد. 
  2007–كلية التجارة جامعة عين شمس  -ماجستير االقتصاد. 
  تقدير جيد جدُا  –فرع البنات  –جامعة األزهر  –كلية التجارة  –بكالوريوس االقتصاد– 

 .1999الترتيب الثالثة.

 االبحاث والمؤتمرات العلمية: 

بحث مقدمة إلى المؤتمر  – دراسة اقتصادية وبيئية –اقتصاديات تخزين الطاقة الشمسية  .1
مارس  14-12فى الفترة  للبيئة والتنمية المستدامة، الطاقة حق ومسئولية،األول  العلمى
 بحث مشترك.مصر.  جامعة االزهر. 2017
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المؤتمر بحث مقدم إلى  – الطاقة الخضراء وآثارها على التنمية المستدامة فى مصر .2
أكتوبر  28-24الفترة  –تركيا  –الدولى الثانى  للطاقة الخضراء والتنمية المستدامة أنطاليا 

 –بعة لمخبر أبحاث البيئة والتنمية مجلة االستراتيجية والتنمية التا. البحث منشور ب2019
 بحث فردى.. 2020الجزائر فبراير  –جامعة مستغانم 

أثر العوامل السياسية الداخلية على تحقيق التنمية المستدامة بالتطبيق على قطاع  .3
المؤتمر الدولى االول االتجاهات مقدم إلى . بحث 2019-2009السياحة ف مصر 

. البحث منشور 2019أكتوبر  28-24الحديثة فى صناعة السياحة، أنطاليا، تركيا، الفترة 
 –جامعة مستغانم  –بعة لمخبر أبحاث البيئة والتنمية مجلة االستراتيجية والتنمية التاب

 .بحث مشترك. 2020الجزائر فبراير 
مجلة السياسة  - على الفقر وتوزيع الدخل فى مصروأثرها سياسات تحرير سعر الصرف   .4

 . 2021( يناير 9العدد ) -جامعة بنى سويف  -واالقتصاد 
5. The correlation between health care and the purple economy its 

impact on sustainable development in Egypt – بحث مقبول النشر - 

 . 2021 ( أكتوبر11العدد ) -جامعة بنى سويف -االقتصاد لة السياسة و مج

دراسة تحليلية معاصرة لنص "أغاثة  دالالت التخلف االقتصادى عند المقريزى .6
 25العدد  –جامعة األزهر  –مجلة قطاع كليات التجارة  –االمه بكشف الغمة"

 .2021يناير  –
 :والمهام العملية والعلمية الخبرات

  منذ اكتوبر   -جامعة بنى سويف –السياسة واالقتصاد كلية  –مدرس بقسم االقتصاد
2014. 

  1جامعة بنى سويف من  –كلية السياسة واالقتصاد  –مدرس مساعد بقسم االقتصاد 
 . 2014سبتمبر  30وحتى  2013أبريل 

  القاهرة  –جية المعهد العالى للعلوم اإلدارية والتجارة الخار  –مدرس مساعد بقسم االقتصاد
 .2013وحتى مارس  2007من يناير  –

  من  –القاهرة  –المعهد العالى للعلوم اإلدارية والتجارة الخارجية  – -معيد بقسم االقتصاد
 .2007وحتى ديسمبر   2003سبتمبر 
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  1999مركز االستشارات االقتصادية )د/حاتم القرنشاوى( من أغسطس  –باحث اقتصادى 
 . 2007وحتى أغسطس 

  شعبة اللغة االنجليزية والعربية والتعليم  –مدرس منتدب بكلية التجارة جامعة بنى سويف
 المدمج. 

  القاهرة. مصر. .2015-2014مدرس منتدب بمعهد االلسن العالى بمدينة نصر عام 
  .إلى  2014/2015مدرس منتدب بالمعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان الفترة

 مصر.  ،2018-2019
 2019/2020 -مدرس منتدب باالكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السالم . 
   2015- 2014  ، جامعة بنى سويف كلية السياسة  واالقتصاد –مدير وحدة الجودة  .  
  مصر.جامعة بنى سويف. -2016-2015نائب مدير وحدة التخطيط االستراتيجى 
 جامعة بنى سويف. ، 2016 ذهيئة التدريس من مدرب معتمد بمركز تنمية قدرات أعضاء

 مصر. 
 .مصر. خبير دراسات جدوى وتقييم  المشروعات بجامعة بنى سويف 
  .عضو لجنة الموسم الثقافى، الجمعية المصرية لالقتصاد السياسى والتشريع واإلحصاء

 مصر. .2008-209
  .مصر.عضو عامل بالجمعية المصرية لالقتصاد السياسى والتشريع واالحصاء 
 ( مدرب معتمد بالمنظمة الدولية للمدربين المعتمدينIBCT). 
  2017)د هانى فاروق الزينى( منذ بمركز أكاديمية الرواد للتدريب واالستشاراتمدرب .

 مصر.
 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها خالل الثالث سنوات االخيرة: 

، المالية التمويل الدولى، اقتصاديات التمويل، دراسات الجدوى االقتصادية، قتصاديات الطاقةا
، النظرية االقتصادية الكلية، النظرية االقتصادية الجزئية، العالقات مبادىء االقتصاد العامة،

المنظمات ، تاريخ الفكر االقتصادى، النقود والبنوك ية، التنمية االقتصادية،االقتصادية الدول
االقتصاد بحث وتطبيقتها فى علم االقتصاد، مناهج  قرأت بلغة انجليزية اقتصاد. ،االقتصادية الدولية

االشراف على مشاريع  االقتصاد الصحى، االقتصاد االجتماعى، االقتصاد الزراعى.الهندسى. 
 بكلية السياسة واالقتصاد جامعة بنى سويف.  لطالب قسم االقتصاد ورسائل ماجستير التخرج


