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ثانيا  :الوظيفة الحاليـة
 استاذ مساعد االقتصاد-بكلية العلوم المالية واإلدارية جامعة فاروس . استاذ مساعد االقتصاد -أكاديمية القاهرة الجديدة للعلوم استاذ مساعد االقتصاد-كلية التسويق وإدارة األعمال – جامعة النهضة ( إعارةالفترة
)2008/2007
 - .مدير مركز ضمان جودة التعليم واالعتماد لجامعة النهضة Assurance center .
( Manager of Qualityخالل فترة اإلعارة)

 مدير مركز ضمان جودة التعليم واالعتماد للمعهد العالي للعلوم اإلداريةوالتجارة الخارجية – 2008 ( Manager of Quality Assurance center.
حتى اآلن)

ثالثا  :التاريخ األكاديمي
 دكتوراه الفلسفة في العلوم التجارية ( اقتصاد) – كلية التجارة – جامعة المنوفية عام. 1990
 ماجستير في االقتصاد – كلية التجارة – جامعة عين شمس عام . 1986 بكالوريوس تجارة (شعبة إدارة أعمال) – كلية التجارة – جامعة عين شمس عام1982
(جيد جدا /األول)

رابعا  :الخبرات المهنيـة:
 مدير الكلية العسكرية لعلوم اإلدارة لضباط القوات المسلحة لشئون البكالوريوسورئيس قسم االقتصاد (بروتوكول التعاون مع كلية التجارة وإدارة األعمال –
جامعة حلوان) . 1994 – 1989
 مدير إدارة دراسات الجدوى االقتصادية – جهاز مشروعات الخدمة الوطنية –وزارة الدفاع .
 مدير إدارة دراسات الجدوى االقتصادية والتكاليف المعيارية – هيئة الشئونالمالية – وزارة الدفاع
 أعمال التنظيم واإلدارة وإدارة األفراد . إدارة شئون الطالب والدراسات العليا ـــ واألنشطة الطالبية. تنفيذ المهام الرئيسية والفرعية لنظام ضمان جودة التعليم واالعتماد – جامعةالنهضة

خامسا  :الخبرات التعليمية

 أستاذ م االقتصاد والتجارة الخارجية ،بالمعهد العالي للعلوم اإلدارية والتجارةالخارجية أكاديمية القاهرة الجديدة للعلوم والفنون – التجمع الخامس الفترة من
2012- 2001
 إعااارة وكااي لال لكليااة التسااويق وإدارة االعمااال – جامعااة النهضااة – محافظااة بنااي
سويف – 2007
.2008
 مدير الكلية العسكرية لعلوم اإلدارة لضباط القوات المسلحة – جامعة حلوان. نائب مدير الكلية العسكرية لعلوم اإلدارة لشئون الطالب  ،ومدير الكلية باإلنابةورئيس قسم اإلدارة واالقتصاد بالكلية .
 نائب رئيس اتجاه العلوم اإلدارية بالكلية الحربية  ،ومدرس االقتصاد واإلدارة(بروتوكول التعاون مع كلية التجارة – جامعة عين شمس) .
 أعمال إدارة االمتحانات والكنتروالت لمرحلة التعليم الجامعي. تنفيذ المهام الرئيسية والفرعية لنظام ضمان جودة التعليم واالعتماد – جامعة النهضةوالمعهد العالي للعلوم اإلدارية والتجارة الخارجية.

 مدير مركز ضمان جودة التعليم واالعتماد لجامعة النهضة Manager of .Quality Assurance center

 مدير مركز ضمان جودة التعليم واالعتماد للمعهد العالي للعلوم اإلدارية والتجارةالخارجية Manager of Quality Assurance center.
سادسا  :الدورات التدريبية الحاصل عليها:
 دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي -الهيئاة القومياة لضامان جاودة التعلايمواالعتماد.
 دورة دراسة التقاويم الاذاتي لمؤسساات التعلايم العاالي -الهيئاة القومياة لضامان جاودةالتعليم
واالعتماد.
 دورة المراجعون الخارجيون مؤسسات التعليم العالي – الهيئة القومياة لضامان جاودةالتعليم
واالعتماد.

ــ دورةإدارة األزمات – المركز الدولي للتدريب وجودة الخدمات.ــ دورة نواتج التعلم وخرائطة المنهج– الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
الدورة المكثفة للمراجعين الخارجيين – التعليم العالي
-

Internal 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

-

دورة في العالقات العامة واإلعالم – كلية اإلعالم – جامعة القاهرة – . 1982
دورة في علم النفس التعليمي (أساليب التعليم الحديثة) – كلية التربية – جامعة عين
شمس 1976م .
دورات في أساليب التدريب الحديثة – كويتا  ٍ-باكستان – . 1976 -- 1975
دورات مختلفة في الحواسب .

سابعا  :المواد ا التي سبق تدريسها :

النقود والبنـوكواإلنجليزية) .
(باللغتين العربية و
النظرية االقتصاية الجزئيةاإلنجليزية).
(باللغتين العربية و
 النظرية االقتصادية الكليةاإلنجليزية).
(باللغتين العربية و
 االقصاد الرياضياإلنجليزية).
(باللغتين العربية
 االقتصاد القياسيةاالنجليزية)
(باللغتين العربية و
 اقتصاديات التجارة الدوليةاإلنجليزية).
(باللغتين العربية
 العالقات االقتصادية الدوليةواإلنجليزية)
 التنمية والتخطيط االقتصادي(باللغتين العربية واإلنجليزية)
 االقتصاد اإلداري.
(باللغتين العربية
 اقتصاديات منشئات األعمال اإلداريةواإلنجليزية)
(باللغتين العربية
 دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعاتواإلنجليزية) .
(باللغتين العربية و
 الموارد االقتصاديةاإلنجليزية).
 إدارة و اقتصاديات النقل تخطيط وإدارة القوى العاملة.-

التمويل واإلدارة المالية
اإلستثمار والتمويل.

(باللغتين العربية

ثامنا ل  :المنشات التعليمية التي تم التدريس
 .1كلية التجارة وعلوم اإلدارة ,جامعة المستقبل  2005حتى اآلن
بها:

money and banking and financial markets.
Economics of Foreign Trade
public finance.
Principals of microeconomics
Principals of macroeconomics

 .2كلية التسويق وإدارة األعمال,جامعة النهضة -2007اآلن.
Principals of Microeconomics
Managerial Economics
money, Banking and financial markets.
Economics of Foreign Trade
Principals of Macroeconomics

 .3األكاديمية الحديثة بالمعادي.2007.-2001
Principals of Microeconomics
Principals of macroeconomics
money, banking and financial markets
Managerial economics
Industrial economics

 .4الكلية العسكرية لعلوم اإلدارة .2005-2001
 -المنظمات والتكتالت االقتصادية الدولية.

 النقود والبنوك. دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات. االقتصاد اإلداري. مناهج البحث العلمي. .5كلية التجارة (بنين)األزهر (دراسات عليا )1995 - 1991 .
-

النقود والبنوك.
العالقات االقتصادية الدولية
اإلقتصاد اإلداري.
التمويل واإلدارة المالية

 اإلستثمار والتمويل.تاسعا ل  :الخبـرة اإلداريــة :

-

-

مدير مركز ضمان جودة التعليم واالعتماد لجامعة النهضة .
مدير مركز ضمان جودة التعليم واالعتماد للمعهد العالي للعلوم اإلدارية والتجارة
الخارجية .
القيام بأعمال إدارة شئون الطالب ومختلف األنشطة الطالبية بالمنشآت التعليمية
السابق ذكرها .
إجراء العديد من دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات الوطنية  ،ومشروعات
االستثمار المشترك (داخل وخارج مصر) والقيام بأعمال التنظيم واإلدارة لتلك
الوحدات .1994 - 1987
القيام بأعمال الشئون الدراسية والتخطيط التعليمي وشئون الطالب واألنشطة
الطالبية .

عاشرال  :دورات تم إعدادها وتنفيذها :

القيااام بالتاادريب فااي العديااد ماان الاادورات التدريبيااة فااي المجاااالت االقتصااادية و اإلداري اة
(حديثال) منها:

 دورة تدريبية لدراسات الجدوى االقتصاديية وتقييم المشاروعات الصاغيرة – بناكالتسليف
واإلدخار السعودي(الدورة التدريبية الرابعة بمدينة حائل)
 - .دورة تدريبية لدراسات الجدوى االقتصاديية وتقييم المشروعات الصغيرة – بناك
التسليف
واإلدخار السعودي(الدورة التدريبية لخامسة  -أبها)
 تنمية مهارات إعداد الجدوى االقتصادية للمشروعات الصغيرة  -القاهرة . تنمية مهارات إعداد الجدوى االقتصادية لمشروعات التمويل العقارى  -القاهرة.
 تنمية مهارات الجدوى المالية واالقتصادية لمحفظة القروض فى البنوكالتجارية  -القاهرة .
 التقارير االقتصادية – كيفية تحليلها وقرائتها وتحليلها  -االسكندرية. تنمية مهارات العاملين باسواق المال – هيئة السوق المالية – المملكة السعوديةإحدى عش لر  :البحـوث والدراسـات :

االقتصاد اإلسرائيلي  ،بين التأصيل العلمي والواقع العملي – المجلة العملية – كلية التجارة
وإدارة األعمال – جامعة حلوان – العدد الثالث . 1994
 مشكلة البطالة في مصر – المعضلة والحل – الندوة العلمية األولى – جامعة حلوانوموضوعها ؛ البطالة وتحديات اإلصالح االقتصادي في مصر  ،تحت رعاية السيد
رئيس مجلس الوزراء – مايو . 1993
 اقتصاديات التعليم في الدول النامية  ،مع اإلشارة إلى جدوى سياسة التعليم في مصر .المجلة العلمية لكلية تجارة بني سويف – جامعة القاهرة 2000م .
 استخدام نموذج الفجوتين في تحليل العالقة بين مصادر التمويل والتنمية االقتصاديةفي جمهورية مصر العربية  ،مع اإلشارة إلى المنطقة العربية  ،المجلة العلمية
لالقتصاد والتجارة – كلية التجارة – جامعة عين شمس يناير 2001م .
 االستثمارات العربية وموقعها في خريطة االستثمارات األجنبية المباشرة المشكلة –الحل  ،مجلة بحوث الشرق األوسط – جامعة عين شمس العدد الحادي عشر ،
سبتمبر . 2002
 أثر السياسات النقدية على تجارة مصر الخارجية  ،خالل الربع األخير من القرنالعشرين  ،في ظل النظام االقتصادي العالمين  ،مجلة النهضة اإلدارية  ،أكاديمية
السادات للعلوم اإلدارية  -مارس 2005
 االدخار ودوره في عملية التنمية االقتصادية في الدول العربية مجلة النهضة اإلدارية ،أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية  -مارس .2005
 أثر االنتفاضة الفلسطينية الثانية (األقصى) على االقتصاد اإلسرائيلي  ،مجلة التنميةوالتخطيط  ،معهد التخطيط القومي  ،القاهرة  ،أغسطس . )2003
 أثر الممارسات العسكرية اإلسرائيلية على االقتصاد الفلسطيني الفترة من سبتمبر 2000إلى ديسمبر  ، 2001مجلة التنمية والتخطيط القومي  ،القاهرة  ،أغسطس
.2004
 دور قطاع السياحة في دفع عملية التنمية االقتصادية في مصر  ،المشكالت والحلولمجلة الشرق األوسط – مركز بحوث الشرق األوسط – جامعة عين شمس – العدد
الخامس عشر – سبتمبر . 2004
-

تقدير الطلب السياحي على مصر عام  ، 2020المجلة العلمية لكلية تجارة بني سويف
– جامعة القاهرة العدد األول 2004م .
مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي في مصر ،المجلة العلمية لكلية
تجارة بني سويف – جامعة القاهرة  2000العدد األول . 2005
تحليل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العسكري علي التنمية االقتصادية في مصر في القترة
 ،2002 = 1977المجلة العلمية لكلية التجارة (بنين) جامعة األزهر.
نموذج مقترح لدليل التنمية البشرية وإنعكاساته على األداء االقتصادي -المجلة
العلمية لكلية التجارة –جامعة عين شمس -العدد الرابع  (2012تحت النشر)
تقدير الفجوة المقيدة للنمو االقتصادي في مصر خالل الفترة  2020-2010ياستخدام
نموذج الفجوتين – المجلة العلمية لكلية التجارة – جامعة المنوفية2012 -
تحديد القطاعات الرائدة في االقتصاد القومي في مصر بإستخدام نموذج التشابك
القطاعي –المجلة العلمية لكلية التجارة جامعة عين شمس (تحت النشر)
المتغيرات االقتصادية في االقتصاد المصري واثرها في جذب االستثمار األجنبي
المباشر القطاعي –المجلة العلمية لكلية التجارة جامعة عين شمس (تحت النشر)

-An Application of planning Model of Educational Requirements
_ ( Tinbergen Bos model) - the Egyptian Case. The Institute of National planning
Cairo 1990

Modernization of Banking Sectors for Adjustment with GATS. The Institute of
National planning _ Cairo 2005.

اثنى عشر :المؤلفات العلمية
باللغة العربيـة :
-

مباديء االقتصاد
اقتصاديات منشئات االعمال.
دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات
الموارد والتطور االقتصادي
محاضرات في التحليل الكلي
اقتصاديات النقود والبنوك
التنمية والتخطيط االقتصادي.
محاضرات في اقتصاديات التجارة الخارجية
العالقات االقتصادية الدولية
إدارة و اقتصاديات النقــل
اقتصاديات الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات
المنظمات والتكتالت االقتصادية الدولية.
السياسات النقدية والمالية والتوازن االقتصادي

باللغة اإلنجليزية
Notes in money, Banking and financial markets
Economics of Foreign Trade
Managerial economics
Application in Feasibility Study.

Principals of Microeconomics. Study Guide.
Principals of Macroeconomics. Study Guide.
Notes in Economic Studies.

ثالث عشر :باللغة العربية لمملكة البحرين
مبادئ االقتصاد (قصد  – )211وزارة التربية والتعليم .1997
مبادئ االقتصاد (قصد -) 312وزارة التربية والتعليم .1998
مبادئ التجارة (متج  - )211وزارة التربية والتعليم .3001
مبادئ التسويق ( سوق  - )111وزارة التربية والتعليم .1997
أربعة عشر :خبرة سابقة في مجال التدريب قبل واثناء الوظيفة محليا ل
-

اسم البرنامج التدريبي
 .1ادارة االزمات
 .2ادارة المواردالبشرية

جهة التدريب
وزارة الدفاع
وزارة التربية– دولة البحرين

 .3تنظيم وادارة الوقت الطريق للتميز
الوظيفي
 .4اعداد وكتابة التقارير ومهارات اعداد
وتقديم العروض الفعالة
 .5اعداد وتاهيل القيادات االدارية
 .6التهيئة الوظيفية العامة للعاملين الجدد
 .7التخطيط االستراتيجي
 .8تنمية مهارات معلمي العلوم التجاربة
 .9تحليل اتجاهات سوق العمل
تحليل سوق العمل وعالقتة
.10
بالتنمية االقتصادية.
اعداد دراسات الجدوي
.11
للمشروعات الجديدة
دراسات الجدوي وتقييم
.12
المشروعات
دراسات الجدوي االقتصادية.
.13
تقييم المشروع الصناعي
.14
التقييم االقتصادي للمشروعات
.15
الجديدة
اعداد وتقييم المشروعات
.16
الزراعية

وزارة الحكم المحلي
وزارة القوي العاملة والهجرة
الجهاز المركزي للتنظيم واالدارة
مؤسسة الغزل والنسيج-االسكندرية
وزارة القوي العاملة
وزارة التربية – دولة البحرين
وزارة القوى العاملة والهجرة
وزارة التخطيط
الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة
معهد التخطيط
معهد التخطيط
وزارة الصناعة
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

