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 الذاتية  السيرة

 عماد زكريا نوح /لألستاذ

 

2020  

  



 بيانات عامة  

 عماد زكريا احمد نوح  -: االسم
 منوفية  –الشهداء  -: العنوان

 1969 – 8  – 23 -:  تاريخ الميالد
 مصرى   -: الجنسية
 مسلم -: الديانة

 أطفال  3متزوج ولديه  -:  الحالة االجتماعية
 ولعب الشطرنج – والسفر – القراءة  -: الهوايات

   المنوفيةعام كلية العلوم جامعة  أمين -: العمل الحالى
 01004258274موبيل  048 –  2759998  رقم التليفون

 emadnooh2114@yahoo.com -:  االيميل

 -: الدراسيالمؤهل 

 م 1991 المنوفيةحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة  •

حاصل على دبلوم الدراسات العليا فى ادارة اعمال  " تخصص تنمية ادارية  •
 م2015"  جامعة المنوفية 

حاصل على ماجستير فى العلوم االدارية والتجارية " فى مجال ادارة الجودة   •
 . 2017مدينة السادات   "  جامعة ودورها فى تحسين االداء االدارى الشاملة

و  - التجارية  العلوم  فى  الدكتوراه  درجة  على  للحصول  فى   االدارية مسجل 

إنتاجية  مجال   تعظيم  فى  الجودة  على  الرقابة  )دور  دراسة   المشروعات 

 2018جامعة مدينة السادات   (النفط  على حقول تطبيقية

 -:  الوظائف التي عمل بها
o م 2000الى  1994من   محاسب بمحافظة االسكندرية 

للعمل   ▪ السعودية  العربية  بالمملكة  للعمل  خاللها  سافر 
والمبيعات   التسويق  بمجال  وعمل  سنة كمحاسب  من 

 .م 1997الى سنة  1996
o   خالل هذه الفترة للعمل  تم ندبه  عودة لعمله االصلى بمصر ثم

 كمحاسب فى الجهات التالية :
بمركزومدينة   ▪ المحلية  ومحاالوحدة  فظة  الشهداء 

   . م1998الى سنة   1997من سنة المنوفية  
  .م 2000الى سنة  1999من سنة  جامعة المنوفية  ▪

o   40-20تم النقل للعمل كمحاسب بجامعة المنوفية اعتبارا من-
وتم ترقية خالل هذه الفترة من محاسب    م2010حتى    2000

 .ثالث حتى وصل الى محاسب
o  للعمل أول    انتداب  وتكنولوجيا  كمحاسب  نظم  بمركز 

 م 2011-2-17حتى   2010-1-18المعلومات بالجامعة  من 



o وتكنولوجيا لل  رقى نظم  بمركز  وادارى  مالى  كمدير  عمل 
 2012-12-22الى  2011-2-17من  المعلومات بالجامعة  

o مل كمدير عام وأمين لكلية العلوم جامعة المنوفية من  رقى للع
الوظيفة    2018الى    23-12-2012 بنفس  يعمل  يزال  وال 

 .  حتى تاريخة

 -وقد قام باالعمال التالية الى جانب عمله االصلى :

o  العمل بمجال التدريب بمركز المعلومات بجامعة المنوفية 
o سكاشن"  "العملي لطالب كلية الحقوق  تدريس 
o   الوزراء مجلس  معلومات  مركز  من  معتمد  كمبيوتر  مدرب 

 . وجامعة المنوفية 

 -: الخبرات العملية

   الحسابات : محافظة االسكندرية •
 المعلومات : محافظة المنوفية •

 المعلومات والتدريب : جامعة المنوفية   •
 المبيعات والتسويق : المملكة العربية السعودية   •
 االدارة العليا : جامعة المنوفية  •

   -ره :مجاالت الخب

 -مجال الحسابات :  أوال  فى

 -:  اثناء العمل بادارة الحسابات ات التالية خبرالتم اكتساب 

 . واستخراج البيانات والمعلومات منهاوالتسجيل بها مساك الدفاتر المالية  إ -1
)تسجيل واستخراج  العمل على برامج الحاسب اآللى المتخصصة فى مجال الحسابات  -2

 .   البيانات والمعلومات المالية....(
 . بالمؤسسة  وغيرها من مستحقات العاملين    ....والحوافزمراجعة المرتبات والمكافات  -3
تجة  وكذلك االيرادات والمصروفات الناوالمخاذن  مراجعة االعمال الخاصة بالمشتريات  -4

 عن االنشطة االنتاجية والخدمية التى تقوم بها المؤسسة . 
 مراجعة االعمال المالية الخاصة باعمال الصيانة واالنشاءات .......  -5
 المشاركة فى وضع النظم والبرامج الحكام الرقابة على الصرف وتقليل التكاليف .  -6
فاوض والحصول  المشاركة فى لجان الشراء كعضو مالى واكتساب الخبرة فى مجال الت  -7

 على أفضل االسعار مع المحافظة على المواصفات المطلوبة . 
التعامل مع الجهات الخارجية والبنوك وتوقيع الشيكات وكذلك التوقيع االلكترونى على   -8

 مستحقات الشركات واالفراد . 
 . السنوية والتقارير الشهرية والربع سنوية  إعداد  -9

 المالية واعداد التقارير المالية .  القدرة على تحليل البيانات والمعلومات  -10
  والميزانية وحساب االرباح والخسائر  الختامية   ت المشاركة فى اعداد الحسابا  -11

 .  العمومية 



 .   المشاركة فى اعداد الموازنات التقديرية -12
 المشاركة مع االدارة العليا على زيادة الموارد .  -13
 القدرة على قيادة فرق العمل وتحمل المسئولية  .  -14
   .العمل على تطوير العمل   -15

 -:  التدريبفى مجال   ثانيا

 -اثناء العمل بمراكز المعلومات :فى مجال التدريب على الحاسب  تم اكتساب الخبرات التالية 

 القيام باعمال التدريب العملى لطالب جامعة المنوفية .  -1
 القيام بالتدريب العملى والنظرى لشباب الخرجين .  -2
 كادر عام(.  –التدريب العلمى والنظرى للعاملين بالجامعة )أعضاء هيئىة تدريس  -3

 باالضافة الى اكتساب الخبرات فى مجال تصميم قواعد البيانات . 

 -ثالثا فى مجال المبيعات والتسويق :

 
 -المبيعات والتسويق بالمملكة العربية السعودية :  تم اكتساب الخبرات التالية فى مجال

 تجات الخاصة بالمؤسسة . على تسويق المن القدرة  -1

 اكتساب الخبرة فى كيفية التوسع فى السوق الحالية وفتح أسواق جديدة .  -2

 القدرة على إكتساب ثقة العمالء ورضاؤهم .  -3

 االشراف على عمليات الشراء والبيع بالمؤسسة .  -4

 القدرة على قيادة فرق العمل .  -5

 -: االدارة العليافى مجال  رابعا

 -اكتساب الخبرات التالية فى مجال االدارة العليا :تم 

 اكتساب الخبرة فى مجال التخطيط والقدرة على التنظيم والتوجية والرقابة .  -1

 ...  االشراف على تنفيذ الخطط والموازنات  -2

 تنفيذ توجيهات وتعليمات االدارة العليا .  -3

 العمل على تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للعمل .  -4

 لى اكتساب ثقة واحترام الرؤساء والمرؤسين فى العمل . القدرة ع -5

 . االعمار  وفى مختلفاكتساب الخبرة فى التعامل مع مختلف فئات المجتمع  -6

 القدرة على التعامل مع مختلف الوزارات والمصالح والبنوك الحكومية .  -7

 القدرة على التعامل مع  المؤسسات والشركات والبنوك الخاصة.  -8

 تطوير طرق العمل بما يخدم اهداف المؤسسة . العمل على  -9

 تطوير العاملين ورفع كفاءتهم والتقيم المستمر الدائهم .  -10

 العمل على تجنب االخطاء قبل وقوعها والتعامل معها فى حالة حدوثها .  -11

 المحافظة على أمن وسالمة المؤسسة والعاملين بها والمتعاملين معها.  -12

 نشاءات واالت والمعدات والسيارات ... متابعة أعمال الصيانة للمبانى واال -13

 فى مختلف مجاالت العمل . العمل على تطبيق ادارة الجودة الشاملة  -14



 العمل على زيادة الموارد وتخفيض التكاليف كلما أمكن ذلك .  -15

 انجاز االعمال بالدقة والسرعة المناسبة بما يخدم المؤسسة .  -16

 العمل على تحقيق أهداف المؤسسة .  -17

 الء وحب العمل بين العاملين . تنمية روح الو  -18

 القدرة على تنظيم المؤتمرات والندوات .  -19

 المشاركة فى تخطيط حمالت الدعاية واالعالن .  -20

 

 -:  الدورات التدريبية

• Internet Certificate(1996): AUC  

• Office Certificate: (Ward, Excel, and Power Point Access)(1998): 

• Maintenance (hardware-software) Certificate(1998) 

• Designing system analysis Certificate( 1998)  

• Photoshop, Front page Certificate(1998) 

• ICDL Certificate (international Computer Driving License,(2004): In 

Basic Concepts of Information Technology; Using the Computer 

and Managing Files; Word Processing; Spreadsheets; Database; 

Presentation and Information and Communication 

• English Languages-Shebin El Kom –Menoufia Govern. 

الجهاز المركزى للتنظيم   –برئاسة مجلس الوزراء   اإلشرافيةدورة فى تنمية المهارات  •

 م .  2006واالدارة  

مركز   –دورة تنمية المهارات القيادية واالشرافية للعاملين  بالكادر العام والخاص  •

 م  2010 –واعداد القادة بجامعة المنوفية   االستراتيجية الدراسات 

يم  الجهاز المركزى للتنظ –دورة فى تنمية المهارات اإلشرافية برئاسة مجلس الوزراء  •

 م .  2012واالدارة  

 

 

 المؤتمرات والندوات التى شارك فيها : 

ندوة االقتباس العلمي وخطورته على البحث العلمي  بكلية العلوم جامعة المنوفية سنة   •
2016 

  "  الدولي الرابع للدراسات والبحوث البيئية تحت عنوان "بيئة مستدامة ذكية المؤتمر  •
   م 2017سنة  مدينة شرم الشيخ ب

 2018المؤتمر الدولى للجودة تحت عنوان "   " والذى تم عقده بجامعة المنوفية  سنة   •

 



 -: يجيدها  التياللغات 
 اللغة العربية )اللغة االم(  -
 اللغة االنجليزية )جيد(  -

 

 


