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نبذة عامة:
 المقررات التدريسية : .3االقتصاد الكلي .
 .2االقتصاد الجزئي .
.1مبادئ االقتصاد .
.5مشكالت اقتصاد معاصر .6 .االقتصاد القياسي "مستوى أول" .
.4االقتصاد الدولي .
.7االقتصاد القياسي "مستوى ثان " .8 .تحليل السالسل الزمنية " أحادية  -متعددة" المتغيرات .
 .9التنمية و التخطيط .

الشهادات العلمية:
 بكالوريوس تجارة شعبة التجارة الخارجية  -كلية التجارة و إدارة األعمال  -دفعة  - 1998تقدير عام جيد . دبلومة االقتصاد العالمي و العالقات الدولية  -كلية التجارة جامعة عين شمس  - 2001 -تقدير عام ممتاز . ماجستير اقتصاد  -كلية التجارة جامعة عين شمس  2007 -بعنوان " تحرير سعر صرف الجنيه و أثره على ميزانالمدفوعات المصري "
 دكتوراه الفلسفة في االقتصاد  -كلية التجارة جامعة عين شمس  2013 -بعنوان " نظام الوقف و دوره في تحقيقالتنمية االقتصادية و االجتماعية في مصر  -دراسة مقارنة "
 دبلوم في اإلحصاء  -معهد الدراسات و البحوث اإلحصائية جامعة القاهرة . 20016 - دبلوم التحليل القياسي للسالسل الزمنية  -كلية الدراسات العليا للبحوث و الدراسات اإلحصائية جامعة القاهرة -. 2019

الخبرات السابقة:
 العمل بهيئة األوقاف المصرية في الفترة  2014 - 1999حتى الوصول لمنصب مدير االستحقاقات باإلدارة العامةللموارد البشرية .
 العمل كمدرس اقتصاد بالمعهد العالي للعلوم اإلدارية المتقدمة و الحاسبات  2014- 9حتى . 2018-1 -العمل كمدرس لالقتصاد باألكاديمية منذ  2018-2و حتى تاريخه .

االهتمامات العلمية:
 .1عضور الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي و اإلحصاء و التشريع .
.2عضو الهيئة التحريرية كمراجع بالمجالت التالية :
 مجلة "االقتصاد و القانون " بجامعة محمد شريف مساعدية "سوق أهراس"  -الجزائر . " مجلة المـجلة العلمية المـسـتـقـبل االقتصادي " بجامعة أمحمد بوقرة " بومرداس " -الجزائر . " المجلة الجزائرية للعولمة و السياسات االقتصادية" بجامعة إبراهيم سلطان حبوط " الجزائر - "3-الجزائر . " -المجلة المعهد للعلوم االقتصادية " بجامعة إبراهيم سلطان حبوط " الجزائر - "3-الجزائر .

 .3المشاركة في المؤتمرات وو الندوات العلمية ذات الصلة بالتخصص :
 بالحضور في العديد من المؤتمرات و الندوات مثل  :المؤتمر الدولي رقم  53بمعهد الدراسات و البحوث اإلحصائية -مؤتمر الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي و اإلحصاء و التشريع  -مؤتمر أكاديمية السادات .
 كعضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثاني بجامعة محمد الشريف مساعدية "سوق أهراس"  -الجزائر لتنمية المناطقالحدودية في الفترة . 2018 / 6-5
 .4الحصول على الجوائز التالية :
 جائزة الدكتور  /سعد الدين الشيال للحصول على المركز األول " تقدير امتياز" في مقرر االقتصاد القياسي بدبلومةاإلحصاء للعام الجامعي . 2016 /2015
 جائزة الدكتور  /غزال عامر للحصول على المركز األول " تقدير امتياز" في مقرر االقتصاد القياسي بدبلومة اإلحصاءللعام الجامعي . 2016 /2015
 جائزة الدكتور  /ربيع زكي عامر للحصول على المركز األول " تقدير امتياز" في مقرر تحليل اإلنحدار بدبلومةاإلحصاء للعام الجامعي . 2016 /2015

