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 السيرة الذاتية
 

  :البيانات الشخصية
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :القدرات العلمية

 تجارة خارجية، اقتصاديات التنمية تدريس مناهج مختلفة من العلوم االقتصادية )اقتصاد دولي ،

 واالحصاء(. والكلي والتخطيط، االقتصاد الجزئي

  في مؤتمرات دولية.نشر بعض من المقاالت 

 .خبرة طويلة في اعداد وتقديم الدراسات المختلفة عن بعض القضايا االقتصادية المعاصرة 

 المستوي الجزئي والكلي على خبرة طويلة في االدارة والتخطيط ورسم االستراتيجيات. 

 

 :مجاالت االهتمام البحثي
 واالغراق.، منظمة التجارة العالمية، مشاكل الدعم االقتصاد الدولي 

  .االقتصاد الصناعي وقضايا تحويل التكنولوجيا    

 .التخطيط االستراتيجي وادارة المؤسسات   

 المقارنة االقتصاديات. 

  

 :الوظيفة الحالية
  -2016  ، األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنميةقتصاديا خبير

 :الوظائف السابقة
  

  العلمية الخارجية، معهد التخطيط عضو لجنة االتفاقيات والعالقات

 القومي.

2014/2013 

 

 اقتصادي( بمركز العالقات االقتصادية الدولية بمعهد  مدرس )خبير

 التخطيط القومي

2014/2016 

 2005/2007  رئيس اتحاد الطلبة المصريين في فرنسا، بلجيكا وسويسرا 

  2004/2003 فرنسا كاين،جامعة  للتكنولوجيا،مساعد باحث، المعهد الجامعي 

  2002/2006  بفرنسا. عضو البعثة الخارجية لدراسة الدكتوراه 

  2002/2000  خدمة قدوة حسنة الدفاع،جندي، االمانة العامة لوزارة 

 1998/2000 التخطيط القومي الدولية، معهدمركز العالقات االقتصادية  معيد 

  1998/1997 جامعة طنطا. طنطا،باحث مساعد "منحة علمية" كلية تجارة 

 

 :واإلدارة االقتصاد فيالمؤهالت العلمية 
  مركز  "(،اإلغراق ومكافحته "حالة مصاااااار )تحليلدكتوراه في االقتصاااااااد الدولي

" ، كلية االقتصااااااد واإلدارة ، جامعة   CREM“ األبحاث االقتصاااااادية واإلدارية 

 .فرنسا، كاين ، نورماندى

2009/2002 

 إمام على كامل خليل دكتور/ االسم

 7/8/1975 تاريخ الميالد

 مصري:  الجنسية
 ويعول. متزوج الحالة االجتماعية

 طنطا أول 4شقة  يقصر الندشارع سعدالدين عمارة  13 العنوان

 0403343521 تليفون 

 01004612913 موبايل

 emam_aly@yahoo.com إلكترونيبريد 

mailto:emam_aly@yahoo.com
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  2009/2007 نورماندى ، مدينة لوهافر/فرنسا األعمال،مدرسة إدارة  العامة،بكالوريوس اإلدارة 

  امة،العمالية القتصااااد واالقسااام  اقتصاااادية،علوم  ماجساااتير،تمهيدي  األولى،الفرقة 

 كلية تجارة/جامعة طنطا،  تقدير جيد جداً ، أول الدفعة
1998/1997 

  عااماة، كلياة الماالياة القتصااااااااد واالعلوم اقتصاااااااادياة، قساااااام  تجاارة،بكاالوريوس

 ثاني الدفعة. الشرف،تقدير جيد جداً مع مرتبة  طنطا،تجارة/جامعة 
1993-1997 

 

 العلمي:البحث  فيالخبرات العلمية 
 

  معهد التخطيط القومي.(2) بعض رسائل الماجستير علىاإلشراف ، 

 (2013-2004مصر خالل السنوات ) األبعاد المالية لنشاط البحث والتطوير في -
تجارب تمويل التنمية في الدول الصناعية الجديدة وامكانية اإلفادة منها في مصر:  -

 دراسة مقارنة.

 

2015 

 مستمرة

  2014،2015 منظمة الفرانكفونية في( 6)محكم لبعض رسائل الماجستير والدكتوراه 

  (3) ألبحاااث الحج والعمرةمحكم لبعض األوراق البحثيااة في المؤتمر الثااالااث ،

 جامعة أم القري، المدينة المنورة.
2013 

 2009  درسة اإلدارة بكاين "فرنسالطلبة م (2) مسئول عن بعض مشروعات التخرج 

 

 بفرنسا:أبحاث غير منشورة تم إنجازها بمدرسة اإلدارة بلوهافر 
 2009 لسوق خدمات الكمبيوتر لطبقة الموظفين بفرنسا دراسة 

  2008 القوميلتطوير معهد التخطيط  كأداةاستراتيجية التحالف 

 )2008 دراسة حالة )تطور نماذج نظام المعلومات 

 2008 وراثي؟، تأثير إعداد اإلداريين 

  2008 من تايلور وحتى مدرسة باريس التنظيميتطور السلوك 

 2007 التكاليف والعمليات اإلدارية 

 

 :المنشورات العلمية

 
  التنمية االقتصادية واالجتماعية في ماليزيا والدروس المستفادة، سلسلة قضايا تجربة

 التخطيط والتنمية، معهد التخطيط القومي، القاهرة، مصر.

2016 

  سوق النفط في مصر )تحليل، قياس(، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، معهد التخطيط

 القومي، القاهرة، مصر.

2016 

  سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، ، حول أهمية النفط وأسعاره وأسواقهالمفاهيم واألدبيات

 معهد التخطيط القومي، القاهرة، مصر.

2016 

ANALYSIS OF SOME RESOURCES OF ECONOMIC GROWTH IN 

EGYPT (1977- 2012), 4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM, ISF 

2015, 2-4 September, Oxford, United Kingdom, Proceedings Vol.1 

2015 

ANALYSIS OF DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT 

INVESTMENT IN EGYPT (1970-2013), 3rd International Scientific 

Forum, ISF 2015, 22-25 April 2015, Amman, Jordan, Proceedings,  

2015 

  ية   المجلة المصرالحاضر والمستقبل(، )العرب البحث العلمي والتنمية في مصر والوطن

 للتنمية والتخطيط، معهد التخطيط القومي، القاهرة، مصر.

2013 

  هد خادم مع ،بجدة زعبد العزيانتظار الحجاج للتفويج بمطار الملك  بفتراتنموذج للتبؤ
، مكة، المملكة العربية جامعة أم القري ن الشريفيين ألبحاث الحج والعمرة،الحرمي

 السعودية.

2013 

  معهد خادم  ،لمياه زمزم عبد هللاتقييم وتحسين جودة الخدمات للحجاج من مشروع الملك
، مكة، المملكة العربية الحرمين الشريفيين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة أم القري

 السعودية.

2012 
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Egyptian System of anti-dumping, the Conference of European integration, 

competition under globalization, University (Cluj- Napora) Romania. 

2007 

  قوميمعهد التخطيط القضايا التخطيط والتنمية،  بالمعهد، سلسلةتطوير دبلومة التخطيط ،

 القاهرة، مصر.

2000 

  ،نمية، سلسلة قضايا التخطيط والتتأثير العولمة على بعض القطاعات االقتصادية في مصر

    مصر.، القاهرة، معهد التخطيط القومي

2000 

  ،عهد مسلسلة قضايا التخطيط والتنمية، إدارة التجارة الخارجية في ظل العولمة االقتصادية

 ، القاهرة، مصر.التخطيط القومي

1999 

  ،ط والتنمية، ا التخطيسلسلة قضايكفاءة قطاع التصدير المصري وعالقته بالتنمية البشرية

 ، القاهرة، مصر.معهد التخطيط القومي

1999 

 :وبعض االنشطة العلمية المؤتمرات وورش العمل

 
  2015/11 ، وزارة التخطيط، معهد التخطيط القومي.2030استراتيجية التنمية في مصر 

 2015/09 الملتقي العلمي الرابع، جامعة اكسفورد، المملكة المتحدة 

  04/2015 العلمي الثالث، المعهد العلمي األوربي، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردنالملتقي 

  منار من سي الحج،استراتيجية طويلة االجل لتطوير الخدمات في منطقة مني أثناء عملية

 حلقتين، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة ام القري. 

03/2014 

  المؤتمر الثالث عشر ألبحاث الحج والعمرة، معهد خادم الحرمين الشريفين للحج

 .أم القرى والعمرة، جامعة

2013/04 

  تدعيم قدرات البحث العلمي في االقتصاد، برنامج تدريبي في االقتصاد العام، برنامج

ة يكل مع كالدراسات الدولية، مدرسة االقتصاد والسياسة، جامعة جورجيا، باالشترا

 .القاهرةاالقتصاد والعلوم السياسية، 

01/2012 

  االستثمار في البحث العلمي ودوره في التنمية في الوطن العربي، المنظمة االسالمية

 .2011للعلوم والثقافة، اإليسيكو، الشارقة، االمارات العربية المتحدة، أكتوبر 

10/2011 

  ،لهيئة اواقعية وخطط مستقبلية،  رؤيةمؤتمر التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء

 اهرة، القلالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء مشاركة مع معهد التخطيط القومي،  القومية

09/2011. 

  الصعيدين المحلي والدولي، سيمنار  علىمشكلة االغراق في مصر وكيفية مواجهتها

 التخطيط القومي. علمي، معهد

03/2011 

  جامعة ) والمنافسة،، مؤتمر التكامل مصر فيوسائل مكافحة اإلغراقCluj Napora 

 .( رومانيا

09/2007 

 
 :الدورات التدريبية

  04/2015 االستراتيجيالتخطيط 

  04/2015                                                                                                                                            إدارة الوقت 

 03/2015 كيفية كتابة البحوث التنافسية 

  2015/03 تنظيم المؤتمرات العلمية 

 2015/02 إدارة الفريق البحثي 

  2015/02 استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم 

 .1999/10 دورة اعداد القادة، معهد اعداد القادة، حلوان 

 

 إعدادها:أعمال يتم 
 والختامية االقتصادية الربع سنوية التنمية تقارير متابعة خطة. 

  2016-2015تقرير تقييم األداء التنموي لخطة التنمية االقتصادية. 

  في مصر، وزارة التخطيط.البحث العلمي والتنمية المستدامة 

 اقتصاديات المعرفة ودورها في التنمية المستدامة في الدول النامية 

 موذج )ن. في ظل نقص المعلومات دول العالم الثالث والدول الصناعية واستخداماتها بين نظرية اإلغراق

 .(رياضي

 

 التدريس: فيالخبرات العلمية 
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 2016 وتقييم المشروعات، معهد التخطيط القومي، القاهرة. جدوىراسات د 

 ماجستير، معهد التخطيط القومي،  تمهيديالفرقة االولي،  الدولي،قدمة في االقتصاد م

 القاهرة
2012 

 2004 االحصاء الوصفي، الفرقة االولى، المعهد الجامعي للتكنولوجيا، جامعة كاين، فرنسا 

 1998 االقتصاد الدولي، الفرقة الثالثة، كلية التجارة، جامعة طنطا 

 1998 والتخطيط، الفرقة الثالثة، كلية التجارة، جامعة طنطا اقتصاديات التنمية 

 1998 مشاكل اقتصادية معاصرة، الفرقة الرابعة، كلية التجارة، جامعة طنطا 

  1988 مةقسم االقتصاد والمالية العا طنطا،كلية تجارة/جامعة  الثانية،الفرقة  الجزئي،االقتصاد 

 
 

 اللغوية:ة رفالمع
 األماللغة   العربية 

 اجادة تامة  الفرنسية 

 إجادة تامة االنجليزية. 
 

 الكومبيوتر:برامج 
  المتنوعةميكروسوفت برامج. 

 برامج Ciel   اإلدارة والمحاسبة في 

  برنامجSPSS 

  برنامجEvieus  

  برنامجStata    

 المراجـع:
  للتخطيط والتنمية، الكويت.أ. إيمان المطيري، األمين العام المساعد، األمانة العامة للمجلس األعلى 

 معهد التخطيط القومي–االقتصاد المتفرغ  ، استاذصالححسين . أد. 

 القوميالتخطيط  معهد-االقتصاد المتفرغ  ، استاذعالشفي عبدمحمد . أد  

  .ادارة البحوث االقتصادية، الشركة القابضة للمالحة. عوض، مديرمحمد د 

 كلية االقتصاد واالدارة، جامعة رينيون، فرنسا. ، االقتصادمساعد  سماوي، أستاذ. حاتم أد 

 ا.كند، كيبيكمساعد التخطيط االستراتيجي، جامعة  جرمان، أستاذفيه ي. اولأد 


