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 خاصة رخصة القيادة: متزوج الحالة اإلجتماعية:

 

 :الدراسية تالمؤهال

 1998  تقدير عام جيد –جامعة اإلسكندرية  –قسم إدارة األعمال  –بكالوريوس تجارة 

 2002  أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية. –دبلوم العلوم اإلدارية 

 2011  أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية –درجة العضوية في العلوم اإلدارية 

 2011 تخصص  معادلة درجة العضوية في العلوم اإلدارية  بدرجة الماجستير في إدارة األعمال
 إدارة الموارد البشرية

 2015  أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية –الموارد البشريةإدارة درجة الدكتوراه في 

 :لغاتال

 اللغة األم: العربية

 الثانية: اإلنجليزية )تحدث وكتابة(اللغة 

 :خبرات المهنيةال

 نائب المدير التنفيذي لوحدة ضمان جودة التعليم 

 نائب رائد األنشطة الطالبية 

 نائب المدير التنفيذي لوحدة التدريب الميداني 

 :التدريس

 الدولة الفترة المسمى الوظيفي  الجهة

جامعة فاروس كلية العلوم المالية 
اإلسكندرية، ضمن البرنامج واإلدارية، 

 Dublin Institute of المشترك مع:

Technology (DT365A) 

 مصر حتى اآلن 2015 مدرس دوام كلي

أكاديمية السادات للعلوم المالية واإلدارية، 
 اإلسكندرية

 مصر  2016 مدرس دوام جزئي

 :باللغة العربية المهارات التدريسية



 المقررات الدراسية

 السلوك التنظيمي الموارد البشريةادارة 

 :باللغةاإلنجليزية المهارات التدريسية

 المقررات الدراسية

Principals of 
Management 

Human Resource Management 

Marketing for nonprofit 
organization 

Management Sciences (Quantitative 
Business Analysis ) 

 

 المهارات التقنية:

 Windows 

 Microsoft office 

 Lindo Program (for Linear Programing)  

 المهارات الفردية:

 Skilled influencer 

 Personally credible 

 Collaborative 

 Driven to deliver. 

 Courage to challenge 

 Role model 

 

  



 خبرات التدريب:

 

 الجهة التاريخ البرنامج
 EDC 26/1/2016-24 والمقرراتإعداد وتوصيف البرامج 

 EDC 28/1/2016-27 إعداد مراجع داخلي لؤسسة تعليمية
 FLDC 9/8/2016-8 إدارة األزمات والكوارث

 QAC 18/10/2016 إعداد وتبني المعايير األكاديمية

 QAC 8/11/2016 مهام منسقي األقسام العلمية
 EDC 29/11/2016 نظم االمتحان والتقويم

 ندوات ، ورش عملمؤتمرات ، 

 ندوة إدارة المؤسسات المصرفية 1/11/2016

 

 الجهة التاريخ ورش العمل
Orientation to PUA 31/1/2016 EDC 

Registration system Research and Postgraduate Studies  31/1/2016 EDC 

Credit Hour System  1/2/2016 EDC 

Academic Advising  1/2/2016 EDC 

Academic Integrity  2/2/2016 EDC 

Quality Assurance  2/2/2016 EDC 

Philosophy of Teaching Learning Styles  3/2/2016 EDC 

Motivation and feedback 3/2/2016 EDC 

Interactive Modalities 4/2/2016 EDC 

Learning Style 4/2/2016 EDC 

Syllabus design 7/2/2016 EDC 

Student’s assessment 7/2/2016 EDC 
 EDC 17/5/2016 إعداد الدراسة الذاتية

 EDC 1/11/2016 إعداد ومراجعة ملف المقرر
 EDC 6/12/2016 استراتيجيات التعليم الجامعي

 :التي قمت بزيارتها  المواقع

http://www.ekb.eg/web/guest/home 

/https://www.shrm.org 

 :األنشطة

  إدارة المؤسسات المصرفية"اإلعداد لندوة" 

 اإلعداد لجلسة“HOW TO BRAND YOUR SELF”  

 اإلعداد ليوم التوعية للطلبة المستجدين 

  إعداد"International day" 

 :عضوية
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