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ر
الشهادات العلمية:
األول
درجة دكتوراه الفلسفة يف إدارة أعمــال  2010بتقدير مرتبة الشف
ي
عنوان الرسالة:دور التعليم المهنى في تنمية الموارد البشرية في كوريا الجنوبية
معهد الدراسات والبحوث األسيوية  -جامعة الزقـــــازيق
ـاجستي يف إدارة أعم ــال  2005بتق ــدير إمتياز
درجة الم
ر
عنوان الرسالة  :التطوير االداري من خالل نظم المعلومات االدارية التجربة اليابانية
وامكانية التطبيق في مصر  -معهد الدراسات والبحوث األسيوية  -جامعة الزقـــــازيق
دبلوم إدارة أعمال بتقدير جيد كلية التجارة  -جامعة عين شمس 1999 -
بكالوريوس تجارة شعبة إدارة األعمال كلية التجارة  -جامعة القـاهرة دفعة 1997 -
اخلربات السابقة
املشاركة يف عمليات التطوير اإلداري
اإلشراف علي البنية التحتية إلنشاء المكتبة الرقمية لجامعة عين شمس .
اإلشراف علي البرامج التدريبية لمشروع  ICTPفي كلية التجارة  -جامعة عين شمس.
المشاركة مع فرق عمل علي أنشطة الجودة التعليمية لوحدة ضمان الجودة في كلية التجارة.
اإلشراف علي الشئون اإلدارية للمقر الرئيس لصندوق المعاشات ألعضاء هيئة التدريس فوق سن السبعين علي
مستوى جميع الجامعات الحكومية بجمهورية مصر العربية – والتابع للمجلس األعلي للجامعات.
التدريس يف :
المعهد العالي للعلوم اإلدارية – طموه  -جيزة
كلية التجارة  -جامعة دمنهور .
قسم إدارة االعمال مرحلة الدراسات العليا بكلية التجارة – جامعة عين شمس
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات شعبة االدارة والمحاسبة
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المعهد العالي للعلوم اإلدارية بالجيزة (جميع الشعب)
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات شعبة نظم المعلومات
التدريب  :تم المشاركة في بعض البرامج التدريبية.
اإلهتمامات البحثية :
أوالً  :البحوث املنشورة يف املؤمترات واجملالت :
نحو أفاق إصالح التطوير االداري إلدارة االعمال إلكترونيا عبر شبكة االنترنت مجلة الشرق االوسط  -مركز بحوث
الشرق األوسط بجامعة عين شمس .
حقوق االنسان بين العالمية والعولمة في الوطن العربي مجلة الشرق االوسط  -مركز بحوث الشرق األوسط
بجامعة عين شمس .
حوكمة مؤسسات التعليم العالي ومعوقات التطبيق في مصر منشور في مؤتمر مؤسسات التعليم العالي وريادة
األعمال وحدة إدارة الجودة بكلية التجارة جامعة عين شمس.
دور تمكين العاملين فى تحقيق جودة الحياة الوظيفية مجلة الشروق
ثانيــا :املشاركة يف مناقشة وحتكيم مشروعات التخرج لشعبة االدارة يف املوضوعات االتية :
اتجاهات العاملين وعالقاتها بالصراع التنظيمى "دراسة ميدانية علي بنوك القطاع العام".
عالقة المناخ التنظيمي بفاعلية اتخاذ القرار " دراسة ميدانية علي شركات المـــقاوالت".
رأس المال البشري وعالقته بجودة الخدمة " دراسة ميدانية علي فروع بنك مصر بمحافظة قنــا".
دور منظمات التعلم في تطوير األداء الوظيفي "دراسة ميدانية علي الشركة القابضة للصناعات الغذائية".
اإلهتمامات العلمية
املشاركة يف املؤمترات والندوات
مؤتــــمر إدارة أزمة اإلستثمار في ضوء التكتالت اإلقتصادية العالمية وحدة األزمات والكوارث كلية التجارة
جامعة عين شمس المنعقد في دار الضيافة 2007 /12/ 2- 1
مؤتمر األزمة المالية اإلقتصادية العالمية وأثــــرها علي قطاعات اإلقتصاد القــومي وحدة األزمات والكوارث
الجهة المنظمة كلية التجارة ج عين شمس المنعقد في دار الضيافة خالل الفترة من 2009/12/13-12
مؤتمر استراتيجيات استمرارية الدولة بعد  25يناير  2011كلية التجارة ج عين شمس المنعقد بدار الضيافة
2011 /5/ 26
المؤتمر القومي الثالث بعنوان الريادة في مؤسسات التعليم العالي الجهة المنظمةوحدة األزمات والكوارث
2012/3/31
ندوة خطوات اعتماد الجودة في كلية التجارة ج عين شمس المنعقدة في 2016/3/28
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املواد العلمية

اإلدارة العامة
إدارة الموارد البشرية
إدارة المشتريات والمخازن
االتصاالت التسويقية
إدارة المواد
"مناهج"طرق البحث العلمي
إدارة العالقات الدولية
إدارة األزمات الدولية  -بدبلوم إدارة األزمات
التخطيط اإلستراتيجي التسويقى

معلومات االتصال :
هاتف العمل :

 أصول اإلدارةمهارات التفاوض
إدارة األعمال الدولية
أصول التنظيم واالدارة
مبادئ إدارة أعمال
إدارة اإلنتاج
المنظمات الدولية
إدارة المعرفة
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