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 المؤهالت العلمية





دكتوراه في االقتصاد التطبيقي ) (Walden Universityالواليات المتحدة األمريكية
(معادلة من المجلس األعلى للجامعات المصرية برقم )0239024
ماجستير نقود وبنوك ) (New York Universityالواليات المتحدة األمريكية
بكالوريوس إدارة األعمال ) (North Eastern Universityالواليات المتحدة األمريكية
بكالوريوس في االقتصاد – جامعة عين شمس 1975

 الخبرات السابقة – باختصار





أستاذ ورئيس قسم االقتصاد وإدارة األعمال بكلية اإلدارة والتكنولوجيا – باألكاديمية البحرية
(إحدى منظمات جامعة الدول العربية – لمدة  20عام)
أستاذ االقتصاد المساعد ) (Boston Universityالواليات المتحدة األمريكية
أستاذ االقتصاد المشارك بكلية الدراسات العليا بجامعة  ، Moldyالنرويج – األكاديمية
رئيس المجموعة االقتصادية بسيتي بنك – الواليات المتحدة األمريكية )(Senior Economist P.B.D.

 وحاليا
 أستاذ االقتصاد المتفرغ باألكاديمية البحرية ) (AASTوالجامعات الخاصة
 خبير بقطاع األعمال المصري وبيوت الخبرة العربية واألمريكية
)(Team, Gitrack, Arther – Andreson Inc.
 استشاري لعمليات التقييم االقتصادي واختبارات الجدوى والجودة – للمؤسسات التالية :
 oمركز إعداد القادة بوزارة االستثمار – بجمهورية مصر العربية
 oالهيئة القومية لالتصاالت السلكية والالسلكية (المصرية لالتصاالت حاليا)ً
 oشركة بتروجاس
 oإيجل – للكيماويات الحديثة بمدينة أكتوبر
 oالشركة الدولية للصناعات الدوائية
 oالشركة الدولية للصناعات الغذائية (جهينة)
 oحرس الحدود السعودي
 oبالط السلطان العماني
 oصندوق دعم التكنولوجيا – بالمغرب
 oالمجلس الوطني – بالبحرين
 oمصانع الصلب بمسراطة – بليبيا
 oالقيادات التنفيذية بالمصرف العربي شومان – بغزة ورام هللا
 oتقييم مشروع دعم الصناعات الصغيرة بوزارة الشئون االجتماعية – باإلسكندرية
 oتهيئة وتدريب مديرو العموم بشركتي البترول والمكس للمالحات – لدرجة رئيس قطاع
 oتصميم برامج ،خاصة بالتفكير االبتكاري لتدريب القيادات اإلدارية بوزارة القوى العاملة على فن التفاوض
وإدارة الصراع وحل المشكالت
 oتدريب القيادات المدنية بوزارة الداخلية في دولة اإلمارات العربية على استخدام األساليب الكمية في معالجة
المشاكل اإلدارية والمدنية
 oإبداء الرأي والمشورة ألعضاء مجلس إدارة شركة مصر للتأمين؛ لتفعيل الدراسات اإلكتوارية – على مستوى
التخطيط والتنفيذ والمتابعة
قائمة المؤلفات والمنشورات العلمية ،وأيضا المقاالت الصحفية بالجرائد المصرية والعربية واألجنبية – على موقعنا
بالشبكة الدولية ،باإلضافة إلى تفاصيل السيرة الذاتية والخبرات الوظيفية وبعض اللقاءات اإلذاعية والتليفزيونية.

