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CURRICLUM VITAE 

 

1- Personal Information:  
- Name: Waheed Mohamed Mahdy Amer 
- Address: 7- EL Sheikh Zakaria EL Ansary – Heliopolis – Cairo – Egypt 
- Date of Birth: 7-8-1946                         
- Place of Birth: Alexandria  
- Tel. #: 01001781912 
- Marital Status: Married 

2-   PRESENT POSITION: 

- Associate professor - Economics science-Faculty of Financial and 
management Sciences- Pharos university - Alexandria 

- investment and Financial Department. 

   3 – EDUCATION 

- Ph.D. in Commercial Sciences (Economics) –MENOFIA University -1990 
- Master in Commercial Sciences (Economics)–AIN SHAMS University-

1986. 
- B.Sc. Business Administration- Faculty of Commerce – AIN SHAMS 

University -1982(Grade: Very Good- The First of my Class). 

  4- PROFESSIONAL EXPERIENCE 

- Vice-Dean. The higher Institute for Management Sciences and Foreign 
Trade- New Cairo City. 

- Head of Economics and Foreign Trade Department 
- Vice – Dean. Faculty of Marketing and Management Sciences, El  Nahda  

University. 2007-2009. (Adjunct member from the higher institute of 
management sciences and foreign trade) 

- Manager of Quality Assurance and education accreditation Unit – 

-  Faculty of Financial and management Sciences- Pharos university - 
Alexandria 
. Manager of Quality Assurance and education accreditation center – 
 El NAHDA University and the Higher Institute of Management Sciences 
and Foreign Trade. 

- Manager of Military Faculty of Management Science- Ministry of 
Defenses (protocol with HILWAN university)  . 

- Head of Feasibility Studies and projects Appraisal-Authority of finance 
affair- Ministry of Defenses.  

- Head of Feasibility Studies and projects Appraisal and Standard Cost - 
NASPO- Ministry of Defenses. 

- Students Affairs – post Graduate Affairs and Students Activities. 
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5- EDUCATIONAL EXPERIENCE 

-  Associate Professor of Economics- The higher Institute of 
Management Sciences and Foreign Trade. New Cairo Academy 2005--- 
2013. 

- Planning and Applications of Quality Assurance Functions. 
- Lecturer. Economic science and foreign trade 1995-2005 

 

- Manager of faculty of military management sciences-ministry of 
Defense( protocol with HILWAN university 1990-1995 

 

6- TRAINING COURSES 

- External Auditor of higher Educational Institutions – National Authority 
of Quality Assurance and education accreditation Cairo – EGYPT 

(N.A.Q.A.A). 
- Self-Evaluation Study course for higher Educational Institutions.  

Authority of Quality Assurance and education accreditation Cairo – 

EGYPT (N.A.Q.A.A). 
- Crisis Management Course. International Center for Training& Quality 

of Services the International Center for Training& Quality of Services 
(CTQS). 

- Learning outcomes and Curriculum Maps Course. Authority of Quality 
Assurance Cairo – EGYPT (N.A.Q.A.A). 

- International Audit of Quality Assurance   in Academic Institutions – 
The International Center for Training& Quality of Services (CTQS) 

- Principles of Quality Management - International Center for Training& 
Quality of Services (CTQS). 

- Information and Public Relationships Course – Cairo University 
- Educational Physiology Course – AIN SHAMS University.  
- Modern Training Methods Course – Quetta –Pakistan. 

7- PUBLICATIONS: 

    BOOKS (Arabic and English language) 

- Principles of Economics.                          (Arabic and English language) 
- Managerial Economics.                            (Arabic and English language) 
- Feasibility Studies and projects Appraisal.(Arabic and English             

language) 
- Economic Resources and Economic Thought. (Arabic and English 

language) 
- Macroeconomics.                                       (Arabic and English language) 
- Microeconomics.                                       (Arabic and English language) 
- Economics of Money and Banking.         (Arabic and English language) 
- Economics of Development and Planning.     (Arabic language only) 
- International Economic Relationships.           (Arabic language only) 
- Economics of Transportation                           (Arabic language only) 
- Economics of Costumes and Sales Taxes     (Arabic language only) 
- The Fiscal and Monetary Policies and the Economic Equilibrium             

( Arabic language)  
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- Feasibility Studies and Small Business  Appraisal  
 

8- Publications for Bahrain kingdom (ministry of education- in 
Arabic language) 

- Principles of Economics  (Econ 211)         1997 
- Principles of Economics  (Econ 312)         1998 
- Public Economics            (econ 411)          1998 
- Principles of Commerce  ( com 211)          1999 

9- Workshops Training (Some of my Recent Training Courses that I  

   implemented in Saudi Arabia)   

- Feasibility Studies and projects Appraisal – Saudi Arabia Saving Bank. 
(three successive courses 2010-2011-different areas) 

- Economic Reports (Analysis – Reading – writing) - Bahrain. 
- Developing the feasibility Studies skills ( Saudi Arabia- three 

successive courses - different areas ) 

10- Specific International Experience  

-  Feasibility Studies, Joint – Venture Projects- Kenya. 
-  Feasibility Studies, Joint – Venture Projects- Uganda. 
-  Feasibility Studies, Joint – Venture Projects- Congo. 

 

11-  List of courses I have previously taught 

-  Principals of Economics 
-  Microeconomics 
-  Macroeconomics 
- Economics of money and Banking 
- Mathematical Economics                                    (Arabic language only) 
- Econometrics                                                       (Arabic language only) 
- Economics of Foreign trade 
- Economics of Development and Planning       (Arabic language only) 
- Managerial Economics 
- Economics of Transportation                          (Arabic language only) 
- Public Finance 
- Economics resources 
- Feasibility  studies and projects Appraisal    

11- Adjunct member for some faculties and Higher Institutes 

A- Future university-Faculty of Commerce and management Sciences 
- Money and banking and financial markets. 

- Economics of Foreign Trade 

- public finance. 

- Principals of microeconomics 

- Principals of macroeconomics 
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-  
- NAHDA university- Faculty of marketing          
- Money, Banking and financial markets. 

- Economics of Foreign Trade 

- Principals of Macroeconomics 

- Principals of Macroeconomics 

- Managerial Economics 

 
-Modern Academy in MAADI 

- Principals of  Microeconomics  

- Principals of macroeconomics 

- money, banking and financial markets 

- Managerial economics 

- Industrial economics   

 .0052-2001الكلية العسكرية لعلوم اإلدارة  -د  
 .المنظمات والتكتالت االقتصادية الدولية -
 النقود والبنوك. -
 دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات. -
 االقتصاد اإلداري. -
 مناهج البحث العلمي. -
 9951 - 1991كلية التجارة )بنين(األزهر )دراسات عليا (.  -هـ 

 النقود والبنوك. -
 العالقات االقتصادية الدولية -
 اإلقتصاد اإلداري.  -
 التمويل واإلدارة المالية -
 اإلستثمار والتمويل. -

-  
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13- Studies and Researches (Some of my Published Researches) In Arabic 
language 

كلية التجارة  –المجلة العملية  –االقتصاد اإلسرائيلي ، بين التأصيل العلمي والواقع العملي        - 
 –وإدارة األعمال 

 . 1994العدد الثالث  –جامعة حلوان            
جامعة حلوان  –الندوة العلمية األولى  –المعضلة والحل  –مشكلة البطالة في مصر  -

يات اإلصالح االقتصادي في مصر ، تحت رعاية السيد رئيس وموضوعها ؛ البطالة وتحد
 . 1993مايو  –مجلس الوزراء 

اقتصاديات التعليم في الدول النامية ، مع اإلشارة إلى جدوى سياسة التعليم في مصر . المجلة  -
 م .2000جامعة القاهرة  –العلمية لكلية تجارة بني سويف 

قة بين مصادر التمويل والتنمية االقتصادية في استخدام نموذج الفجوتين في تحليل العال -
جمهورية مصر العربية ، مع اإلشارة إلى المنطقة العربية ، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 م .2001جامعة عين شمس يناير  –كلية التجارة  –
الحل ،  –االستثمارات العربية وموقعها في خريطة االستثمارات األجنبية المباشرة المشكلة  -

 . 2002جامعة عين شمس العدد الحادي عشر ، سبتمبر  –مجلة بحوث الشرق األوسط 
أثر السياسات النقدية على تجارة مصر الخارجية ، خالل الربع األخير من القرن العشرين ، في  -

 - ظل النظام االقتصادي العالمين ، مجلة النهضة اإلدارية ، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية 
  2005مارس 

االدخار ودوره في عملية التنمية االقتصادية في الدول العربية مجلة النهضة اإلدارية ،  -
 .2005مارس  - أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية 

أثر االنتفاضة الفلسطينية الثانية )األقصى( على االقتصاد اإلسرائيلي ، مجلة التنمية والتخطيط  -
 ( .2003القاهرة ، أغسطس ، معهد التخطيط القومي ، 

إلى  2000أثر الممارسات العسكرية اإلسرائيلية على االقتصاد الفلسطيني الفترة من سبتمبر  -
 .2004، مجلة التنمية والتخطيط القومي ، القاهرة ، أغسطس  2001ديسمبر 

دور قطاع السياحة في دفع عملية التنمية االقتصادية في مصر ، المشكالت والحلول مجلة  -
 –العدد الخامس عشر  –جامعة عين شمس  –مركز بحوث الشرق األوسط  –لشرق األوسط ا

 . 2004سبتمبر 
 –يف المجلة العلمية لكلية تجارة بني سو،  2020تقدير الطلب السياحي على مصر عام  -

 م .2004جامعة القاهرة العدد األول 
رة ية تجاالمجلة العلمية لكلمساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي في مصر،  -

 . 2005العدد األول  2000امعة القاهرة ج –بني سويف 

رة القت تحليل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العسكري علي التنمية االقتصادية في مصر في -
 ، المجلة العلمية لكلية التجارة )بنين( جامعة األزهر.2002 -1977

ية مالمجلة العل -كاساته على األداء االقتصادينموذج مقترح لدليل التنمية البشرية وإنع -
 .2012لعدد الرابع ا -جامعة عين شمس–لكلية التجارة 

م ياستخدا 2020-2010تقدير الفجوة المقيدة للنمو االقتصادي في مصر خالل الفترة  -
 2012 -جامعة المنوفية –المجلة العلمية لكلية التجارة  –نموذج الفجوتين 

ي لقطاعائدة في االقتصاد القومي في مصر بإستخدام نموذج التشابك تحديد القطاعات الرا -
  2013سبتمبر   3لتجارة جامعة عين شمس  العدد العلمية لكلية ا  المجلة –

الل حرة ختطور التجارة واالستثمارات العربية البينية في ظل سيادة المنطقة العربية ال -
 – 2014يوليو  2دد ع  (مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية 2011 – 2000الفترة)
 الجزء الثاني. -51المجلد

 –رلمباشاالمتغيرات االقتصادية في االقتصاد المصري واثرها في جذب االستثمار األجنبي  -
    2014يناير    العدد الثاني  – المجلة العلمية لكلية التجارة جامعة عين شمس

ع الربي تفاضات الشعبية فيما يسمى بدولنالتوزيع في إندالع االأثر عدم عدالة سياسات  -
جزء =ال 52المجلد  – 2015تاير ي -.العدد االولمجلة كلية التجارة للبحوث العلمية العربي
   الثاني
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   عربيةباللغة ال مؤلفات منشورة – 14
 2009 -السكندرية ا–الدار الجامعية للنشر  -االقتصاد الجزئي مبادئ -
  2010-االسكندرية –الدار الجامعية للنشر  - اقتصاديات النقود والبنوك -
ة يعالدار الجام -النظرية و التطبيق  –السياسات التقدية والمالية واالستقرار اقتصادي  -

 2010-االسكندرية –للنشر 
بيق = التط النظرية و –اإلدارة االقتصادية لمنشئات األعمال في ظل عولمة االقتصاد  -

 2014-االسكندرية –الجامعية للنشر  الدار

15 - Membership of professional societies:  

      - Arab Society for Economic Research                                                               

      - Egyptian Society of political Economics, Statistics and Legislation       

      - Commercial union- Cairo 

      - Bahrain Society of Economics- Kingdom of Bahrain 

16- Other Skills 

     - Normal Computer Skills 

     - External Auditor (reviewer) – Ministry of higher education (N.A.Q.A.A.). 

 

17- Some of my Ex- Training programs that I Implemented  in some 

ministers (on and before job)  

 جهة التدريب اسم البرنامج التدريبي

 وزارة الدفاع ادارة االزمات .1

  حرينالب دولة –وزارة التربية المواردالبشريةادارة  .2

تنظيم وادارة الوقت الطريق للتميز  .3

 وزارة الحكم المحلي الوظيفي

اعداد وكتابة التقارير ومهارات اعداد  .4

 وزارة القوي العاملة والهجرة وتقديم العروض الفعالة

 الجهاز المركزي للتنظيم واالدارة  اعداد وتاهيل القيادات االدارية  .5

 السكندريةا-مؤسسة الغزل والنسيج التهيئة الوظيفية العامة للعاملين الجدد .6

 وزارة القوي العاملة  التخطيط االستراتيجي .7

 لبحرينا دولة –وزارة التربية  تنمية مهارات معلمي العلوم التجاربة .8

 والهجرة وزارة القوى العاملة تحليل اتجاهات سوق العمل  .9
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تحليل سوق العمل وعالقتة  .10

 وزارة التخطيط بالتنمية االقتصادية.

اعداد دراسات الجدوي  .11

 الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة للمشروعات الجديدة

دراسات الجدوي وتقييم  .12

 معهد التخطيط  المشروعات

 معهد التخطيط دراسات الجدوي االقتصادية. .13

 الصناعةوزارة  تقييم المشروع الصناعي .14

 التقييم االقتصادي للمشروعات .15

 جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجديدة

اعداد وتقييم المشروعات  .16

 الزراعية
 جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
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