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نبذة عامة :
 مدرس ادارة األعمال واإلدارة العامة بالمعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات . مستشار االدارة ونظم المعلومات بالمعهد العالى للخدمة االجتماعية ولمستشفى المشرق بالقاهرة.ولمدارس ال خليفة بالدوحة.
 مدرب ادارة االعمال بمدرسة تعليم الكبار بالجامعة األمريكية . مدرب معتمد من االتحاد االوربى ( فينا – النمسا). عضو اللجنة االستشارية بالنقابة العامة للخدمات االدارية واالجتماعية. -مستشار االدارة ونظم معلومات بجمعية حواء المستقبل.

الشهادات العلمية:







دكتوراه فى اإلدارة ونظم المعلومات .المعهد القومي لإلدارة العاليا.2000 ،
ماجستير اإلدارة العامة  ،الجامعة األمريكية بالقاهرة .1991-1990 ،
ماجستير إدارة األعمال  :جامعة كاليفورنيا  ،الواليات المتحدة األمريكية .1987-1985 ،
دبلوم اإلشراف والصيانة بالواليات المتحدة االمريكيه 1980
 ، Six Sigma Championالجامعة األمريكية بالقاهرة .2004
خبير الصحه والسالمه المهنيه  ، OSHAالجامعة األمريكية بالقاهرة 2011

الخبرات السابقة:
 محاضر بالمعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات باكاديميه الشروق من  2004وحتي االن.
 محاضر إدارة في الجامعة البريطانية في مصر ( 2009 )BUEحتى .2010
 oمحاضر إدارة في الجامعة البريطانية في مصر  (BUE) 2009حتى اآلن.
 l oمحاضر بمعهد اإلدارة بجامعة حلوان  ،محاضراداره ونظم المعلومات  ،واإلشراف على أعمال البحوث االكاديميه.
 oمحاضر اداره ونظم معلومات – الدراسات العاليا بمعهد الخدمه االجتماعيه بالقاهرة.
 oمدرب ادارة بالجامعه االمريكيه بالقاهره  1995حتي االن.
 oمدرب معتمد في شهادة الكفاءه االوربيه الدارة االعمالEBC*L
 oالمدير العام لمركز المحاكاة  --ادارة نظم المعلومات .2004 – 1995
 oرئيس قطاع المحاكاه والرؤية المجسمه لشركة براين ويفز سيستم ميدل ايست 2006 ،حتى .2018
 oرئيس قطاع المحاكاه والجرافيك بشركة ميدل ايجيبت منذ  2018حتى االن.

االهتمامات البحثية:
 نموذج مقترح إلدارة األزمات بالمؤسسات والمنشأت الحكومية لمصر ( دراسة حالة أزمة الخبز ).
 حوكمة الشركات المصرية بين النظرية والتطبيق ( دراسة حالة شركة ايجي ترانس ).
 إعادة هندسة العمليات اإلدارية كمدخل لمعالجة الفساد اإلداري بالمنظومة الصحية.
 مقترحات لتطوير نظام اإلدارة المحلية في مصر وإستشراف المستقبل.
 دور الرأي العام في صنع القرارات السياسية  :الثورة المصرية نموذجا.
 برنامج الخصخصة المعدل  :نظرة تحليلية وإستشراف المستقبل.
 برنامج الخصخصة المصرى :نظرة تحليلية واستشراق المستقبل (دراسة حالة الشركات التى صدر
بشأنها احكام قضائية إلعادتها لملكية الدولة).
االهتمامات العلمية:
حضور مؤتمرات ودورات تدريبية داخليا وخارجيا واعداد مجموعة من المؤلفات .

المواد والمحاضرات:
 تطور الفكر التكنولوجى واإلدارة
 ادارة عامة
 ادارة التسويق
 ادارة األعمال الدولية
 دراساتادارية باللغة االنجليزية

معلومات االتصال:
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