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  وحتى األف . 1/6/4112عميد كلية التجارة جامعة المنوفية 

  1/6/4114رئيس قسم إدارة األعماؿ إعتباراً من . 

 وحتى األف ـ.4114جامعة المنوفية  -كلية التجارة-اذ الموارد البشريةاست 

  ـ.4114-ـ4115جامعة المنوفية،  –أستاذ إدارة األعماؿ المساعد 

 ـ41114-ـ4115جامعة عجماف للعلـو والتكنولوجيا، االمارات العربية المتحدة  -أستاذ ادارة االعماؿ المساعد  . 

  ـ.4115- ـ4111نوفية جامعة الم -مدرس إدارة األعماؿ 

  ـ.1777-ـ1771جامعة المنوفية، -مدرس مساعد إدارة األعماؿ  

  ـ.1771-ـ1764جامعة المنوفية ،  -معيد إدارة األعماؿ 

 

 إنجمترا. –جامعة النكستر  –كمية اإلدارة – دكتوراة الفمسفة فى العمـو اإلدارية -4

 قسـ إدارة األعماؿ -كمية التجارة  -امعة المنوفية ج -ماجستير فى العمـو االدارية -2

 .جامعة المنوفية  –كمية التجارة  -بكالوريوس إدارة األعماؿ  -3

 

  بعثة الحكومة المصرية لمحصوؿ عمى الدكتوراه مف المممكة المتحدة 

 



 

 االستعداد االستراتيجى الدارة االزمات فى مؤسسات االعماؿ 
 تقييـ االستراتيجية واالداء المؤسسى 
 مهارات القائد الفعاؿ                                             
 وحؿ المشكالت مهارات اتخاذ القرارات                                     
  تنمية المهارات القيادية واإلشرافية 
 المدير الفعاؿ لمموارد البشرية 
 دارى التميز واإلبداع اإل 
  كيؼ تفكر إستراتيجيا؟ 
  فف التعامؿ مع الجمهور 
  التفكير اإلبداعى وحؿ المشكالت 
  إعداد وكتابة التقارير اإلدارية 
  بناء فريؽ العمؿ الفعاؿ 
  إدارة الوقت واإلجتماعات والمؤتمرات 
  مهارات اإلتصاؿ وفف اإلنصات لآلخريف 
  اإلدارة الفعالة لتنمية الموارد البشرية 
 ت التفاوض الفعاؿ مهارا 
  إدارة الصراع وضعوط العمؿ 
 .التخطيط اإلستراتيجى واإلدارة اإلستراتيجية 
 تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية 
  تخطيط المسار الوظيفى 
 التقييـ الفعاؿ آلداء المرؤوسيف 



  الطرؽ المعاصرة فى تحفيز الموظفيف 
 التخطيط الفعاؿ لمقوى العاممة 
   ختيار وتعييف الموظفيفإستراتيجيات إستقطاب وا 
  كيفية تطبيؽ نظاـ اإلدارة باألهداؼ 
  التسويؽ الداخمى 
  إعادة الهيكمة 
 فف إتخاذ القرار 
 تنمية المهارات اإلدارية والسموكية لمموظفيف 
 توصيؼ وتقييـ الوظائؼ 
 تخطيط وتنمية المسار المهنى 
 تحديد وتحميؿ اإلحتياجات التدريبية 
 لتميز فى خدمة العمالءاإلستراتيجيات التسويقية وا 
 التميز وحتميات التغيير القيادى واإلدارى 
  تقويـ اآلداء فى المؤسسات 

 

 مركز الدراسات الوطنية بمحافظة المنوفية 
 المركز االستراتيجى العداد القادة بجامعة المنوفية 
  مركز النيؿ لالعالـ 
  ياضة مديرية الشباب والر 
  بنؾ التنمية واالئتماف الزراعى 
  مصمحة الضريبة العامة عمى المبيعات التابعة لوزارة المالية 



  اإلمارات العربية المتحدة -مركز تدريب جامعة عجماف لمعمـو والتكنولوجيا 
 مصرػ  محافظة المنوفية 
 حدةاإلمارات العربية المتيواف األميرى إلمارة عجماف، دولة حكومة عجماف، الد 
 مركز سارة لمعمـو والتكنولوجيا، اإلمارات العربية المتحدة 
 شرطة أبوظبى ، اإلمارات العربية المتحدة 
 شرطة دبى ، اإلمارات العربية المتحدة 
 شرطة عجماف ، اإلمارات العربية المتحدة 
 .بمدية دبى ، اإلمارات العربية المتحدة 
 بمدية أبوظبى ، اإلمارات العربية المتحدة 
 تنمية الموارد البشرية بالشارقة دائرة 
 مطار الشارقة الدولى 
 غرفة تجارة عجماف ، اإلمارات العربية المتحدة 
 حكومة دبى، دائرة الصحة والخدمات الطبية 
 هيئة كهرباء ومياه دبى 
 إدارة الجنسية واإلقامة بدبى اإلمارات العربية المتحدة 
 وزارة الداخمية، القيادة العامة لشرطة دبى 
  دبى لتمية الموارد البشريةمعهد 
 البعد الثالث لممعارض والمؤتمرات 

 

 ( المناخ االخالقي وعالقتو باالتجاىات الوظيفية لدي العاملين بمصلحة 4114شوقي الصباغ، عبدالعزيز مرزوؽ.)

 االجتماعية في جامعة االماـ محمد بن سعود االسالمية.الضرائب ، كلية العلـو االنسانية 



 ( محددات صمت العالمين عن قضايا العمل الهامة وانعكاس ذلك علي الرضا الوظيفي، دراسة 4111شوقي الصباغ .)

 .تطبيقية علي بنك التمنية واالئتماف الزراعي، افاؽ جديدة للدراسات التجارية ، العدد الثالث والرابع

  (. العالقة بين الفرد ورئيسو والدعم التنظيمي المدرؾ وتأثيرىما علي الوالء التنظيمي للعاملين 4117غ )شوقي الصبا

 بمستشفيات جامعة المنوفية، افاؽ جديدة للدراسات التجارية العدد الثالث .

 ( دراسة أثر كل من العدالة التنظيمية وااللتزاـ التنظيمى على سلوؾ المواطن4114شوقى الصباغ. ) ة التنظيمية بالتطبيق

 على مستشفيات وزارة الصحة بدولة االمارات العربية المتحدة، افاؽ جديدة، كلية التجارة جامعة المنوفية،العدد االوؿ والثانى .

 ( محددات ثقة العاملين باإلدارة العليا وتأثيرىا على الفعالية التنظيمية المدركة، دراسة تطبيقية 4113شوقي الصباغ .)

 طاع البنوؾ بدولة اإلمارات العربية المتحدة،المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة،كلية التجارة جامعة عين شمس،العددعلى ق

 الثالث.

 ( أثر بعض العوامل التنظيمية والثقافية على االستعداد لألزمات بالتطبيق على شركات الغزؿ 4113شوقى الصباغ .)

 يدة،كلية التجارة جامعة المنوفية،العدد الثالث والرابع .والنسيج بجمهورية مصر العربية، افاؽ جد

 ( أثر التسويق الداخلى والعوامل الشخصية على االلتزاـ التنظيمى بالتطبيق على مؤسسة 4113شوقى الصباغ .)

 االتصاالت بدولة االمارات العربية المتحدة،افاؽ جديدة،كلية التجارة جامعة المنوفية،العدد الثانى .

 (4114شوقى الصباغ، معالى حيدر )(. دراسة دوافع واتجاىات المرأة إلى العمل الحر)بالتطبيق على محافظة المنوفية

 المجلة العلمية التجارة والتمويل، كلية التجارة جامعة طنطا العدد األوؿ .
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  السػػػلوؾ التنظيمػػػى فػػػى المنظمػػػات المعاصػػػرة باالشػػػتراؾ مػػػع أ.د احمػػػد احمػػػد اللحلػػػ ، مطبعػػػة الخػػػولى للباعػػػة والنشػػػر

 .ـ4111

 ـ.4111شتراؾ مع أ.د أحمد أحمد عبد اهلل اللحل  ، مطبعة الخولى للطباعة والنشر السلوؾ التنظيمى باإل 



  ـ4111قضايا ودراسات ادارية معاصرة باالشتراؾ مع د.عبدالعزيز مرزوؽ، مطبعة الخولي للطباعة والنشر. 

 د ابراىيم مطبعة الخولي االدارة: االسس واالصوؿ العلمية واالطار العلمي لمهنة االدارة باالشتراؾ مع ا.د محمد محم

 .ـ4111للطباعة والنشر 

  ـ4111االتجاىات المعاصرة الدارة الموار البشرية باالشتراؾ مع ا.د جماؿ المرسي، مطبعة الخولي للطباعة والنشر. 

  ـ4111اساسيات االدارة االستراتيجية باالشتراؾ مع ا.د جماؿ المرسي مطبعة الخولي للطباعة والنشر. 

 ـ4117تراتيجية ، مدخل التميز االداري باالشتراؾ مع ا.د جماؿ المرسي ، مطبعة الخولي للطباعة والنشراالدارة االس. 

 ـ4116 االدارة االستراتيجية للموارد البشرية باالشتراؾ مع ا.د حسنين طو ، مطبعة الخولي للطباعة والنشر. 

  ادارة االحتياجات باالشتراؾ مع د. محمد محمد إبراىيم ، الوالء"  .ـ4114الحديثة للطبع والنشر، شبين الكـو

  ،ـ4111االسس العلمية لالدارة المالية باالشتراؾ مع أ. د.جماؿ الدين المرسى، الدار الجامعية، االسكندرية. 

  

  حتى األف ـ1/6/4112عميد كلية التجارة جامعة المنوفية. 

 ـ.4114/  1/6األعماؿ إدارة قسم  رئيس 

  4114/4115عضو لجنة المختبرات واألجهزة العلمية للعاـ الجامعى . 

  4115/ 4114إدارة جهاز توزيع الكتاب الجامعى عضو مجلس. 

  4114/4115عضو مجلس إدارة وحدة اإلنتساب الموجو . 

  ولمدة عامين . 16/1/4114عضو مجلس إدارة مركز الدراسات اإلستراتيجية وإعداد القاده إعتباراً من 

 ( بتاريخ 1544عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم )12/14/4113. 

  ومدير الوحدة  لمده عامين 7/14/4113عضو مجلس إدارة وحدة البحوث العلمية إعتباراً من . 



 عالية والممتازة عضو اللجنة الدائمة إلختيار الوظائف القيادية من مدير عاـ وال 

  4113/4114عضو لجنة الجوائز إعتباراً من العاـ الجامعى . 

 . عضو لجنة دراسة الهياكل التنظيمية للجامعة وإعادة ترتيب الوظائف 

  ـ حتى األف . 1/6/4112عضو مجلس جامعة المنوفية من 

  ـ. 4112عضو مجلس عمداء جامعة المنوفية 

 ـ.1/6/4112منوفية رئيس مجلس كلية التجارة ػ جامعة ال 

  حتى األف  ـ 1/6/4112كلية التجارة جامعة المنوفية ػػػػػ  رئيس لجنة اإلشراؼ العاـ على شعبة الدراسة باللغة اإلنجليزية 

  ـ.1/6/4112مدير برنامج التعليم المفتوح بكلية التجارة ػ جامعة المنوفية 

 ـ.1/6/4112جامعة المنوفية  ػػػتجارة ػكلية الوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة ػػػػػ  عضو مجلس شئ 

 11/5/4111حتى  3/1/4117ات العليا والبحوث فرع السادات وكيل كلية التجارة لشئوف الدراس   

  ـ.1/6/4112حتى  4111من وكيل كلية التجارة جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث 

 ـ4112ػ ـ 4111 رئيس لجنة الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة المنوفية . 

  ـ4112ػ ـ  4111بكلية التجارة جامعة المنوفية   رئيس لجنة العالقات الثقافية . 

 ـ4112ػ ـ  4111بكلية التجارة جامعة المنوفية   رئيس لجنة المكتبة . 

  11/6/4112رئيس تحرير مجلة أفاؽ جديدة . 

 نوفية .رئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة كلية التجارة ػ جامعة الم 

 . عضو لجنة المختبرات واألجهزة العلمية بالجامعة 

 .عضو لجنة اإلحتياجات من أعضاء عيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة 

 . عضو مجلس إدارة التعليم المفتوح بالجامعة 

 4112ػػػػ 4111لدراسات العليا بجامعة المنوفية عضو مجلس ا. 

 جامعػػة عجمػػاف للعلػػـو والتكنولوجيػػا بدولػػة اإلمػػارات  -إدارة األعمػػاؿكليػػة -عضػػو فػػى مجلػػس قسػػم ادارة العمػػاؿ

 .ـ 4116-ـ4112العربية المتحدة فى الفترة من 



 جامعػة عجمػاف للعلػـو والتكنولوجيػا  -عضو فػى فريػق البحػث الخػاق بتقيػيم منهػاج الملفػات بكليػة إدارة األعمػاؿ

 . ـ4116- ـ4112بدولة اإلمارات العربية المتحدة فى الفترة من 

 جامعػػة عجمػاف للعلػػـو والتكنولوجيػػا بدولػػة  -عضػو فػػى لجنػػة اإلعتمػاد وتقيػػيم األداء الجػػامعى بكليػة إدارة األعمػػاؿ

 . ـ4113-ـ4112عربية المتحدة فى الفترة من اإلمارات ال

 شبين الكـو  -عضو مجلس قسم ادارة االعماؿ بكلية التجارة جامعة المنوفية للعاـ الجامعى. 

  جامعة المنوفية-ية التجارة بشبين الكـو عضو مجلس كل  . 

  جامعة المنوفية . -عضو فريق عمل تقييم االداء الجامعى بكلية التجارة 

  .عضو فريق الجودة بكلية التجارة جامعة المنوفية 

 .عضو فى جمعية الخريجين بجامعة النكستر بالمملكة المتحدة 

 4112ػػػػػػػ 4111ة التجارة ػ جامعة المنوفية نائب رئيس تحرير مجلة أفاؽ جديدة ػ تصدر من كلي. 

 . عضو مجلس المكتبة بجامعة المنوفية 




