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الدرجات العلمية
 أستاذ دكتور تخصص إدارة مالية طبقا لقرار اللجنة العلمية الدائمة لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين
التابعةة للمجلةةال االعلةةا للجامعةةات التةةاب لةوزارة التعلةةيا العةالا فةةا  ،8100/9/81وقةةرار السةةيد االسةةتاذ
الدكتور /وزير التعليا العالا رقا  5875بتاريخ . 8100/01/87
 أستاذ مساعد طبقا لقةرار اللجنةة العلميةة الدائمةة لترقيةة االسةاتذة واالسةاتذة المسةاعدين التابعةة للمجلةال
االعلةةا للجامعةةات التةةاب لةةوزارة التعلةةيا العةةالا فةةا  .8100/0/85وقةةرار السةةيد االسةةتاذ الةةدكتور /وزيةةر
التعليا العالا رقا  7219بتاريخ .8100/7/5
 دكتوراه وعنوان الرسالة "نموذج لتقييا األداء االستثمارى لمحافظ األوراق المالية وصناديق االستثمار:
بالتطبيق علا البورصة المصرية" فا يوليو . 8118
 ماجسةةتير وعنةةوان الرسةةالة "تقيةةيا األداء االسةةتثمارى لصةةناديق االسةةتثمار :بةةالتطبيق علةةا البورصةةة
المصرية " . 0772
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إسـم البحـث
Relationship between Dividend Payout Ratio and
Earnings Growth:
A Test of the Stock Market in Egypt
نموذج للتنبؤ بالتعثر المالى باالعتماد على النسب المالية االساسية لمؤسسة دان
اند براد ستريت بإستخدام تقنية التنقيب فى البيانات
الدوافع والعوامل المؤثرة فى إدارة األرباح وانعكاستها على أسعار األسهم:
بالتطبيق على األسهم المدرجة بالبورصة المصرية
تأثير المخاطر المصرفية على األداء المالى وإنعكاستهما على القيمة السوقية
ألسهم البنوك التجارية المقيدة فى بورصة األوراق المالية المصرية
محددات الرافعة المالية وتأثيرها على كل من األداء المالى وقيمة المنشأة عبر
المنشآت والصناعات والدول :دراسة مقارنة للشركات المدرجة بالبورصة
المصرية وبورصة جنوب أفريقيا
Testing the Weak-Form Market Efficiency in the Egyptian
Stock Market:
A Test on the Efficiency of Mutual Funds and Banking
Sector’s Individual Stocks
The Relationship between Corporate Social Responsibility
and Corporate Financial Performance & Stock
Performance
An Applied Study on the Egyptian Stock Market
محددات أسعار األسهم المتداولة في سوق األوراق المالية
بالتطبيق على الشركات المقيدة فى البورصة المصرية
عالقة إدارة المعرفة بالثقافة التنظيمية
"دراسة تطبيقية على العاملين بقطاع االدوية فى مصر"
مستوى ممارسة البنوك التجارية المصرية لبنود االتفاق العالمى
لالمم المتحدة للمسئولية االجتماعية
من وجهة نظر االدارة العليا
اتجاهات العاملين بالنسبة لتأثير استخدام نظم معلومات الموارد البشرية فى
اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية :االة الشركات المصرية
إستخدام الشبكات العصبيه ذات االنتشار العكسى للتنبؤ بأسعار وثائق صناديق
االستثمار
بالتطبيق على سوق رأس المال المصرى
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عالقة إدارة المعرفة بالثقافة التنظيمية
"دراسة تطبيقية على العاملين بقطاع االدوية فى مصر"

فردى
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مستوى ممارسة البنوك التجارية المصرية لبنود االتفاق العالمى
لالمم المتحدة للمسئولية االجتماعية
من وجهة نظر االدارة العليا

فردى
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اتجاهات العاملين بالنسبة لتأثير استخدام نظم معلومات الموارد البشرية فى اإلدارة

فردى

إسـم البحـث

م

نوع البحث

االستراتيجية للموارد البشرية :االة الشركات المصرية
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إستخدام الشبكات العصبيه ذات االنتشار العكسى للتنبؤ بأسعار وثائق صناديق االستثمار
بالتطبيق على سوق رأس المال المصرى

فردى

اخلربات العملية
أوال  :النشاط االكاديمى -:
عضو بمجلس ادارة مركز التنمية
المستدامة

عضو اتحاد الطالب

اسس المتقدم وعمل المتقدم مدي ار وعضوا بمجلس ادارة مركز التنمية

المستدامة بالمعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات باكاديمية الشروق

يعمل المتقدم عضوا باتحاد المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

مساهما فى االنشطة الطالبية

يعمل المتقدم مدي ار لوحدة التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات Windows

 Liveبالمعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات باكاديمية الشروق.
مدير وحدة التعليم باستخدام

تكنولوجيا المعلومات Windows
Live

تهدف الوحدة الى عمل اتصال مستمر بين اعضاء هيئة التدريس والطلبة
وفيما بينهم عن طريق شبكة المعلومات الدولية  ،Internetوتحميل المواد

العلمية والتدريبات ونماذج االمتحانات ،والرد الفورى على اسئلة الطلبة .تعتبر

تجربة المعهد فى هذا المجال احدى قصص النجاح  Case Studyعلى

مستوى العالم
http://dr-hasan-fares-sha.spaces.live.com
تنظيم ندوة البورصة المصرية باالشتراك مع المؤسسات الحكومية والشركات
اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية

العاملة بالسوق

تنظيم المؤتمر العلمى االول لشعبة االدارة والمحاسبة لالتجاهات الحديثة فى

ادارة االعمال

عمل المتقدم مدي ار لوحدة تعليم اللغة االنجليزية بالمعهد العالى للحاسبات

مدير وحدة تعليم اللغة االنجليزية

وتكنولوجيا المعلومات باكاديمية الشروق.

تهدف الوحدة لحصول الطالب عند تخرجة من المعهد على شهادة اجادة اللغة

االنجليزية TOEFL
مدير مركز االمتحانات الدولى
المعتمد للحاسب االلى
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عمل المتقدم مدي ار لمركز االمتحانات الدولى للحاسب االلى Prometric

 Testing Centerبالمعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات باكاديمية

Prometric Testing Center

الشروق

يعمل مركز االمتحانات المعتمد بصورة منتظمة لخدمة اعضاء هيئة التدريس

ومعاونيهم وطلبة المعهد.
عمل المتقدم مدي ار لمركز  Microsoft IT Academyبالمعهد العالى

مدير مركز Microsoft IT
Academy

للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات باكاديمية الشروق

ويهدف لمساعدة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلبة المعهد على
الحصول على شهادات الحاسب االلى الدولية التابعة لشركة Microsoft

عمل المتقدم مدي ار لمركز  Oracle IT Academyبالمعهد العالى للحاسبات

مدير مركز Oracle IT
Academy

وتكنولوجيا المعلومات باكاديمية الشروق

ويهدف لمساعدة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلبة المعهد على
الحصول على شهادات الحاسب االلى الدولية التابعة لشركة Oracle

مدير تحرير مجلة الشروق للعلوم
التجارية

عمل المتقدم مدي ار لتحرير مجلة الشروق للعلوم التجارية بالمعهد العالى

للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات باكاديمية الشروق

وهى مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن المعهد العالى للحاسبات

وتكنولوجيا المعلومات – اكاديمية الشروق

ثانيا  :التدريس الجامعى وإعمال الكنترول -:
يقوم المتقدم بتدريس مقررات ادارة االعمال فى مرحلة البكالوريوس بالمعهد
بشعبتى االدارة والمحاسبة وشعبة نظم المعلومات االدارية ويهتم بتنويع طرق
التدريس الحديثة أثناء المحاضرات

تدريس مقررات ادارة االعمال

المقررات التى تم تدريسها-:



ادارة المؤسسات المالية



ادارة االنتاج والعمليات


رئيس كنترول شعبة االدارة
والمحاسبة

االشراف على مشاريع التخرج

التمويل واالدارة المالية

ادارة المشتريات والمخازن

يرأس المتقدم كنترول شعبة االدارة والمحاسبة بالمعهد العالى للحاسبات

وتكنولوجيا المعلومات باكاديمية الشروق

االشراف على مشاريع التخرج بشعبة االدارة والمحاسبة

ثالثا  :المشاركة فى تطوير المناهج الجامعية :
تطوير المناهج الجامعية لعلم ادارة

شارك المتقدم فى تطوير المناهج الجامعية لعلم ادارة االعمال بالمعهد العالى

تطوير المناهج الجامعية الساليب

شارك المتقدم فى تطوير المناهج الجامعية الساليب تعليم تطبيقات الحاسب

االعمال
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للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات باكاديمية الشروق

تعليم تطبيقات الحاسب االلى فى

االلى فى العلوم التجارية بالمعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

تطوير المناهج الجامعية الساليب

شارك المتقدم فى تطوير المناهج الجامعية الساليب تعليم اللغات االوروبية فى

العلوم التجارية

تعليم اللغات االوروبية فى العلوم
التجارية

باكاديمية الشروق

العلوم التجارية بالمعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات باكاديمية

الشروق

املؤمترات و الندوات و املؤلفات
 ( التمويل واالدارة المالية – مدخل اتخاذ القرار) أ.د .محمد سيد احمد عبد المتعال ،د .حسن اسماعيل فارس
 ( ادارة المؤسسات المالي والتمويل – مدخل اتخاذ القرارات) :أ.د .محمد سيد احمد عبد المتعال ،د .حسن اسماعيل
فارس
 ادارة المواد – مدخل اتخاذ القرار :أ.د .محمد سيد احمد عبد المتعال ،د .حسن اسماعيل فارس
مهارات أخري

 اللغة :اجادة اللغة االجنليزية حتداثً وكتابة
 الكمبيوترIcdl :
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