
 

 ذاتٌةسٌرة 
 عمارةعبد الرازق أمجد حامد / د .أ

 المنوفٌةأستاذ إدارة األعمال والموارد البشرٌة ، كلٌة التجارة ، جامعة 
 

 عضو ، والتؤمٌن واإلحصاء الرٌاضٌات قسم رئٌس ، والطبلب التعلٌم لشئون الكلٌة وكٌل

  إدارة قسم مجلس عضو ، التجارة كلٌة مجلس عضو ، المنوفٌة بجامعة االتعلٌم شئون مجلس

 بالكلٌة اإلنجلٌزٌة اللغة شعبة مجلس عضو ، اإلنجلٌزٌة باللغة الدراسة شعبة منسق ، األعمال

 بالكلٌة واالعتماد الجودة ضمان وحدة رئٌس



 

 البٌانات شخصٌة
 

 أمجد حامد عبد الرازق عمارة: االسم•

 الغربلٌبٌا ؛ طرابلس : مسلم ، مكان المٌبلد: مصري ، الدٌانة: الجنسٌة•

 .1963/10/ 22   :المٌبلدتارٌخ •

 وأعول متزوج :  الحالة االجتماعٌة•

 .1998 منزلً، بكالورٌوس إقتصاد سبلم عبد السبلم محمد سامً لمٌاء : الزوجة •

 .  وهم علً الترتٌببنت واحدة وثبلثة أبناء ،  أوالد والد ألربعة•

 .بكلٌة طب األسنان بالسنة الثانٌة ، طالب  سنة20، وعمره  أمجد حامد عمارة امح س•

   .يالثانوفً الصف الثالث  ، وهو طالب  سنة 18أمجد حامد عمارة ، وعمره إٌاد  •

  .  األول اإلعداديالصف فً تلمٌذة وهً ، سنة  12أمجد حامد عمارة  ، وعمرها  منن •

 .  الصف األول االبتدائً فً ، وهو تلمٌذ سنوات  6 أمجد حامد عمارة ، وعمرهساجد •

 .برج سٌف ، شارع طلعت حرب ، شبٌن الكوم ، المنوفٌة ، جمهورٌة مصر العربٌة: العنوان•
 048 2333122: منزل رقم تلٌفون •

   01007735379:  موباٌل رقم•
 048 2220011:  رقمعمل تلٌفون •

  amgadomara63@yahoo.com:  البرٌد اإللكترونً•



 

 :  األكادٌمٌة الشهادات
 

 .1985 مصر - المنوفٌة جامعة - التجارة كلٌة - أعمال إدارة بكالورٌوس •
 .1996 ، مصر ، المنوفٌة جامعة ، التجارة كلٌة ، التسوٌق  ، ماجستٌر •
 .2001-2000 ، المتحدة المملكة ، إنجلترا ، لٌنكولن جامعة ، األعمال إدارة فً  الفلسفة ماجستٌر •
   2005 -2004 ، المتحدة المملكة ، إنجلترا ، لٌنكولن جامعة ، االستثمار بنوك إدارة فً دكتوراه •

 
 :التدرٌب مجال فً الشهادات

 
 .مصر ، المنوفٌة جامعة منTOT  المدربٌن تدرٌب •
 .األمرٌكٌة المتحدة والوالٌات  وأوروبا  األوسط للشرق  SAC من معتمد دولً مدرب •
 .1998 منذ 7 بدرجة  اإلنجلٌزٌة اللغة فً IELTS فً شهادة •
• ICDL الكمبٌوتر استخدام فً المتقدمة المهارات وبعض. 
 .مساعد مدرس درجة إلى الترقٌة شروط كؤحد "FLDP" المنوفٌة جامعة بمركز متنوعة تدرٌبٌة دورات •
 .مدرس درجة إلى الترقٌة شروط كؤحد "FLDP" المنوفٌة جامعة بمركز متنوعة تدرٌبٌة دورات •
 .مساعد أستاذ درجة إلى الترقٌة شروط كؤحد "FLDP" المنوفٌة جامعة بمركز متنوعة تدرٌبٌة دورات •
 .أستاذ درجة إلى الترقٌة شروط كؤحد "FLDP" المنوفٌة جامعة بمركز متنوعة تدرٌبٌة دورات •

 الشهادات التً حصلت علٌها



  التً شغلتها األكادٌمٌةالمراكز 

 
 .1985بقسم إدارة األعمال بكلٌة التجارة جامعة المنوفٌة عام معٌد •
 .1996بعد حصوله على درجة الماجستٌر فً نفس الجامعة عام مدرس مساعد ••
 .2005مدرس أو عضو هٌئة تدرٌس فً نفس الجامعة بعد حصوله على الدكتوراه عام •
 .2007-2006عام   Focal point 7ممثل الجامعة فً االتحاد األوروبً فً سٌاق مشروع •
 .2008منسق الكلٌة للنشاط الطبلبً واالتصال السٌاسً •
 .2010-2009رئٌس و مشرف أكادٌمً لمركز تدرٌب الجهاز اإلداري  والعاملٌن بالجامعة •
 .20112012-منسق أكادٌمً لقسم اللغة اإلنجلٌزٌة بكلٌة التجارة •
 .  2012بمحافظة المنوفٌة . رئٌس قسم التنمٌة البشرٌة بمركز اإلبداع•
 .2012-2011انتخاب رئٌس جامعة المنوفٌة ة عضو اللجنة الثبلثٌة العلٌا المشكلة إلدارة عملٌ•
 .2012وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة وخدمة المجتمع •
 .حتى اآلن - 2013كلٌة التجارة جامعة المنوفٌة  -وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطبلب •
 .2020-2019المنسق األكادٌمً لشعبة اللغو مرة أخري •
 .2020-2016رئٌس قسم الرٌاضٌات واإلحصاء والتؤمٌن •
 .2020 – 2016مدٌر وحدة كلٌة التجارة لضمان الجودة واالعتماد •



 .دراسة تطبٌقٌة على محافظات الوجه البحري  -رسالة ماجستٌر بعنوان تسوٌق الخدمات الصحٌة الوقائٌة • 
 ".مدخل اإلدارة اإلستراتٌجٌة -رسالة دكتوراه بعنوان نظرٌة حول دور البنوك االستثمار فً مصر والدول النامٌة األخرى • 

 
 :األبحاث المقدمة للحصول على درجة األستاذ المساعد• 

 
 .بحاثاألوالتً حصل من خبللها الباحث من قبل المحكمٌن وأعضاء اللجنة العلمٌة  لترقٌة  األساتذة واألساتذة المساعدٌن علً الحد األقصً لدرجة  
 

 .حول نظرٌة ٌسهل اعتناقها فً إدارة الذات  -عنصرٌة الشخصٌة والصراع  بغٌر قضٌة•
 .تحقٌق إدراك عملً أفضل لمفهوم اإلدارة  من خبلل استخدام المدخل إاإلبستمولوجً الموسع•
عدم حساسٌة اإلدارة لتغٌٌر عامل التؤثٌر فً دوافع / هل الدوافع إلى العمل هً ذات الدوافع إلى أداء العمل ومن ثم إلى التقدم فً العمل؟ تقٌٌم حساسٌة •

 .العاملٌن  خبلل دورة حٌاة العمل
 .منهج التشخٌص والعبلج: القضاٌا اإلشكالٌة الٌومٌة  فً مجال العمل وتحقٌق جدارة المدٌرٌن•

 
 األستاذٌةالبحوث المقدمة للحصول على درجة • 

 
 .بحاثاأل والتً حصل من خبللها الباحث من قبل المحكمٌن وأعضاء اللجنة العلمٌة  لترقٌة  األساتذة  واألساتذة المساعدٌن علً الحد األقصً لدرجة

 
هل ٌكون لبعض ممارسات التوجٌه دورا : دوجماتٌة  المدٌرٌن كعائق كبٌر أمام إنشاء المنظمات القائمة علً التعاون الناعم مقابل التعاون الهٌكلً •

 وسٌطا فً التؤثٌر؟
مدخل ٌعتمد علً النظرٌة األساس إلدارة عوامل التؤثٌر فٌما وراء إدارة العنصر : المإثرة بعًٌدا فٌما وراء مجرد اإلدارة التقلٌدٌة للعاملٌنالعوامل  •

 .البشري
 هل ٌإثر التهمٌش جوهرٌا على الجوانب غٌرالهٌكلٌة األساسٌة للمنظمة؟: عملٌة تهمٌش الموظفٌن  من خارج المنظمة الً داخل المنظمةإنتقال •
 .الوظائف الفنٌة لئلدارة كدالة  فً وظائفها السلوكٌة: على الشائعات التً تفسد السبلم الداخلً للمنظماتالقضاء •
 . عامل التؤثٌر مزدوج للمورد البشري: بٌن منهجً التعلٌم والتعلم  لتحسٌن الفعل و رد الفعل  عند ممارسة وظٌفة توجٌه العاملٌن داخل المنظماتالربط •
دراسة  -العاملٌن بشكل صحٌح علً تحقٌق طموحات العمل الخاصة كشرط مسبق لضبط المنظمات بشكل صحٌح علً أداء مهامهم العامة ضبط  •

 .مقارنة
 

 لمجبلت مختلفة إصدارات فً ، األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً بالكامل نشرها وتم عالمٌا مسبوقة وغٌر    Original أصلٌة مجملها فً األبحاث هذه :ملحوظة

 بحثٌة وشهرة سمعة وذات ، كبٌر ودولً محلً تؤثٌر عامل لها مجبلت وهً ،  للعلوم نٌوٌورك ومجلة ،  ٌكٌةراألم العلوم مجلة هً ، معتمدة دولٌة ودورٌات

 وذلك ، اإلنترنت عبر إلكترونٌا منشورة إصدارات وكذا ومطبوعة مكتوبة إصدارات صورة فً تنشر وهً ، األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات وخارج داخل طٌبة وأكادٌمٌة

 .مارسبلند وهً  العالمٌة النشر دور أكبر من واحدة خبلل من

 ائهاجرقمت بإاألبحاث التً 



 التً ألقٌتها  األكادٌمٌةالمحاضرات 
 ورقٌا والمكتوبةوالمرئٌة المسموعة الكترونٌا وتلٌفزٌونٌا صوتٌا ة مباشرة والمسموع

 .محاضرات فً إدارة التفاوض•

 .محاضرات فً اإلدارة العامة ومشكبلت الجهاز اإلداري•

 .محاضرات فً السلوك التنظٌمً•

 .محاضرات فً إدارة الموارد البشرٌة•

 .محاضرات فً إدارة المشروعات ودراسات الجدوي المالٌة•

 .محاضرات فً التموٌل واإلدارة المالٌة•

 .محاضرات فً إدارة المنظمات الدولٌة•

 .محاضرات فً التحلٌل المالً الدراسات المالٌة المتقدمة•

 .محاضرات فً مناهج البحث العلمً  والمنهجٌة المتقدمة•

 .محاضرات فً التسوٌق الجغرافً الدولً والعالمً•

 .التورٌد العالمٌةاإلمداد ومحاضرات فً إدارة سلسلة •

 .محاضرات فً إدارة األعمال تارٌخٌا وحاضرا ومستقببل•

محاضرات فً التحلٌل المالً للشركات المتعددة الجنسٌات و التكتبلت •

 .االقتصادٌة

 .محاضرات فً سلوك المستهلك  والمستهلك المصري•

 .محاضرات فً إدارة المنظمات المتخصصة•

 .محاضرات فً مفهوم وفلسفة اإلدارة•

 .محاضرات فً التدرٌب والتنمٌة البشرٌة•

 . محاضرات فً األسواق المالٌة و البورصات•

 محاضرات فً المإسسات واألسواق المالٌة الدولٌة•

 .محاضرات فً المإسسات المالٌة المتخصصة•

 محاضرات فً إدارة نظم اإلنتاج المتقدمة•

 .محاضرات فً تخطٌط ومراقبة اإلنتاج•

 .محاضرات فً نظم المعلومات اإلدارٌة•

 .محاضرات فً الفرق بٌن التفكٌر اإلبداعً  والنظمً  والمنظم•

 .محاضرات فً تصمٌم نظم األجور والمرتبات•

 .محاضرات فً تصمٌم الهٌاكل الوظٌفٌة للمنظمات•

 .  محاضرات فً نظرٌات الدافعٌة  ونظم التحفٌزالمتعددة•

 .محاضرات فً أساسٌات ومهارات ومكتسبات التدرٌب•

 .محاضرات فً تقٌٌم أداء الفرد والوحدة والمنظمة•

 .محاضرات فً التحلٌل والتخطٌط االستراتٌجً•

 محاضرات فً الرأسمالٌة والعولمة والعالم الثالث•

 محاضرات فً الدٌمقراطٌة  و األوتوقراطٌة•

 .محاضرات فً الثقافة الغربٌة  وتحلٌل المزاٌا مقابل العٌوب•

 .عواصم والمدن و القريلمحاضرات فً تطوٌر المجالس المحلٌة ل•

 .محاضرات فً تحلٌل البٌئة االستثمارٌة لجمهورٌة مصرالعربٌة•

 محاضرات فً عمل وسٌاسات صندوق النقد الدولً•

 .محاضرات فً سٌاسات البنك الدولً الموجهة للعالم الثالث•

 .محاضرات فً عمل المدٌرٌن بٌن الكفاءة و عدم الكفاءة•

 .محاضرات فً التنمٌة المستدامة للمنظمات الخدمٌة و منظمات األعمال•

 .محاضرات فً استخدام منهجً التعلٌم والتعلم  فً الجامعة•

 .محاضرات فً االستخدامات السلبٌة  واإلٌجابٌة للشائعات•

محاضرات فً قضٌة التهمٌش وكٌف ٌإثر على حٌاة الناس العامة •

 .والخاصة

 .محاضرات فً تجنب وجود الدوجماتٌة  فً القٌادات العلٌا للمنظمات •

 .محاضرات فً أداء الحكومة  و كٌف تعمل بكفاءة محسوسة لدي الجماهٌر•

 .محاضرات فً صناعة واتخاذ القرارات  وتفاوت األدوار فً كل حالة •

 .محاضرات فً رٌادة األعمال والتؤهٌل إلنشاء وتشغٌل المشارٌع الصغٌرة•

محاضرات فً استخدام الحقائق مقابل المدركات  فً تقٌٌم القضاٌا •

 .المختلفة فً حٌاة الناس

محاضرات فً وفورات وضٌاعات اإلنتاج الضخم والمحدود للمنظمات •

 .الصناعٌة

 .محاضرات فً المناخ التنظٌمً للمنظمات بٌن المكونات والتؤثٌرات•

 العبلقة بٌنهمافهم طبٌعة محاضرات فً القٌادة مقابل اإلدارة وأهمٌة •

 .محاضرات فً دراسات الجدوى وتقٌٌم لمشروعات الصغٌرة والمتوسطة•

 .محاضرات فً وظٌفة التنظٌم مقابل الترتٌب فً اإلدارة•



 والمشتركةالمإلفات الفردٌة 

 .كتاب فً إدارة البورصات•
 .كتاب فً مصطلحات اإلدارة•
 .فً إدارة المنظمات المتخصصةكتاب •
 .كتاب فً نظم المعلومات اإلدارٌة مشاركة مع األستاذ الدكتور محمد محمد إبراهٌم•
 كتاب فً إدارة التسوٌق مشاركته مع األستاذ الدكتور جمال الٌن محمد المرسً•
 .إدرٌسكتاب فً نظم المعلومات اإلدارٌة مشاركة مع األستاذ الدكتور ثابت  عبد الرحمن •
 كتاب فً إدارة التفاوض مشاركة مع األستاذ الكتور ثابت عبد الرحمن إدرٌس•
 هللا اللحلحأحمد غبد كناب فً دراسات جدوي المشروعات مشاركة مع األستاذ الكتور أحمد •
 كتاب فً إدارة الموارد البشرٌة  مشاركة مع األستاذ الدكتور شوقً محمد عبد القوي الصباغ•
 .كتاب فً إدارة األعمال  مشاركة مع األستاذ الدكتور شوقً محمد عبد القوي الصباغ•
 .كتاب فً دراسات فً اإلدارة مشاركة مع األستاذ الدكتور شوقً محمد عبد القوي الصباغ•



بالتدرٌسذات الصلة الجوانب   

 

 :األكادٌمًٌتعلق بمجاالت االهتمام  فٌما •
 

 والسلوك ،  المالٌة واإلدارة التموٌل و ،  البشرٌة الموارد إدارة و ، ألتفاوض وإدارة ، األعمال إدارة  على التركٌز  تشمل

 وإدارة ، البورصات وإدارة  ، العلمً البحث ومناهج ، التسوٌق وبحوث ، االستراتٌجٌة اإلدارة و ،  المستهلك وسلوك  التنظٌمً
 .وغٌرها المعلومات ونظم ، المتخصصة المنظمات

 

 :االكادٌمٌةٌتعلق بالمستوٌات ٌما ف•
 

 الدبلومات لمستوٌات العلٌا الدراسات لطبلب والتدرٌس ،  الرابعة إلً األولً السنة من  البكالورٌوس مرحلة لطبلب التدرٌس تم

 .المفتوح التعلم برنامج لطبلب التدرٌس وكذلك  والمهنٌة  األكادٌمٌة والدكتوراه والماجستٌر
 

   :المنوفٌةٌتعلق بالتدرٌس داخل جامعة فٌما    •
 

تم التدرٌس فً كلٌة التجارة بؤقسامها المختلفة ، كلٌة الطب ، كلٌة الهندسة ، كلٌة الحاسبات والمعلومات ، كلٌة االقتصاد 

 .المنزلً
 

 :مصرٌتعلق بجهات التدرٌس األخري داخل فٌما •
 

 فً البحرٌة األكادٌمٌة ، شمس عٌن جامعة ، اإلسماعٌلٌة جامعة ، سوهاج جامعة ، الوادي جنوب جامعة فً التدرٌس تم

 الجامعة ، لئلعبلم الدولٌة األكادٌمٌة ، أكتوبر 6 جامعة ، الحدٌثة األكادٌمٌة ، (شٌراتون مساكن) والقاهرة  (مٌامً) اإلسكندرٌة

 . األمرٌكٌة الجامعة ، البرٌطانٌة الجامعة ، (المفتوحة البرٌطانٌة الجامعة فرع) المفتوحة العربٌة
  

 :مصرٌتعلق بجهات التدرٌس خارج ٌما ف •
 

 جامعة فً  البحوث وإعداد العلمٌة والتقارٌر الكورسات بنظام والمهنً األكادٌمً والماجستٌر البكالورٌوس مستوي فً للطبلب تدرٌس تم 

 .وممتدة قصٌرة بٌن متفاوتة زمنٌة لفترات وذلك بروكٌز أكسفورد وجامعة ، درم جامعة ، هل جامعة ، لٌنكولن
   

 :التدرٌسٌتعلق بلغة فٌما •
   

 أستطٌع بفضل هللا التدرٌس بلغتٌن هما اللغة العربٌة  واللغة اإلنجلٌزٌة  حٌث أجٌدهما إجادة تامة استماعا وقراءة وتحدثا وكتابة



 والرسائلالبحوث مناقشة واإلشراف 

  

 :لئلشراف علً الرسائل ة بالنسب
  
 .رسالة دكتوراه 13أشرف وٌشرف علً ما ٌزٌد عن •
 .رسالة ماجستٌر 20أشرف وٌشرف علً ما ٌزٌد عن •
أطروحة دكتوراه مهنٌة  فً إطار الشراكة بٌن جامعة عٌن شمس وجامعة وست  7أشرف علً حوالً •

 .بروك
رسالة ماجستٌر مهنً فً إدارة األعمال فً جامعة لنكولن وجامعة هل  37أشرف علً حوالً •

 .البرٌطانٌتٌن وفً إطار الشراكة بٌن جامعة عٌن شمس وجامعة وست بروك
 

 : فقطبالنسبة لمناقشة الرسائل 
  
رسالة ماجستٌر ودكتوراه أكادٌمٌة فً مختلف الجامعات المصرٌة ومنها  11ناقش وفحص حوالً •

 .  جامعات المنوفٌة  والمنصورة وطنطا وبنها
رسالة ماجستٌر ودكتوراه مهنٌة أغلبها فً جامعتً لنكولن البرٌطانٌة  و  25ناقش وفحص حوالً •

 .جامعة عٌن شمس فً إطار الشراكة مع جامعة وست بروك
 
 .  التحكٌم شمل بحوثا لطبلب وباحثٌن مصرٌٌن وعرب وأجانب أغلبهم من الجامعات اإلنجلٌزٌة : ملحوظة  



 
 الدكتوراهمجال تحكٌم أبحاث ما فوق فً 

 

 مدرس درجة من للترقٌة وذلك اإلدارٌة المعرفة فروع كل فً متنوعا أكادٌمٌا بحثا 50 عن ٌزٌد ما تحكٌم تم•

 فً . االنجلٌزٌة  الجامعات من  أغلبهم وأجانب وعرب مصرٌٌن لطبلب ذلك وكان ، مساعد أستاذ درجة الً

   .عالمٌة نشر دار من بؤكثر التحكٌم لجان عضوٌة اطار
 
 من للترقٌة وذلك  البشرٌة الموارد إدارة فرع أو مجال فً متخصصا أكادٌمٌا بحثا 17 من ٌقرب ما تحكٌم تم•

 إطار فً . العربٌة أو  المصرٌة الجامعات من لباحئٌن سواء استاذ درجة إلً مشارك أو مساعد أستاذ درجة
   .الكوٌت بجامعة التحكٌم بلجان  الباحث عضوٌة



 :األخريالمهام األكادٌمٌة واإلدارٌة بعض 

 .جامعة المنوفٌة -مجلس كلٌة التجارةعضو •
 .عضو لجنة لشئون التعلٌم والطبلب بجامعة المنوفٌة•
 .قائم بعمل رئٌس قسم الرٌاضة والتؤمٌن واإلحصاء•
 .عضو مجلس قسم إدارة األعمال بكلٌة التجارة جامعة المنوفٌة•
 .رئٌس لجنة شئون التعلٌم والطبلب بكلٌة التجارة جامعة المنوفٌة•
 .عضو مجلس شعبة الدراسة  باللغة اإلنجلٌزٌة بكلٌة التجارة جامعة المنوفٌة•
 .مدٌر وحدة الجودة بكلٌة التجارة جامعة المنوفٌة•



 

 المكملةالتعلٌمة المهام 
 

  اللقاءات خبلل من واجتماعٌا أكادٌمٌا الطبلب وتوجٌه إرشاد أعمال فً المشاركة•

 .البكالورٌوس مرحلة للطبلب الموجهة
 
  اللقاءات خبلل من واجتماعٌا أكادٌمٌا الطبلب وتوجٌه إرشاد أعمال فً المشاركة•

 .العلٌا الدراسات لطبلب الموجهة
 
  اللقاءات خبلل من واجتماعٌا أكادٌمٌا الطبلب وتوجٌه إرشاد أعمال فً المشاركة•

 .المفتوح التعلم لطبلب الموجه



 

واالحترافٌةو المهام  المهنٌة  األنشطة    
 

 :واإلداريفً مجال التدرٌب الفنً أوال 
 

 .تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة المنوفٌة•
 .تدرٌب الكادر اإلداري بجامعة المنوفٌة•
 .تدرٌب موظفً مصلحة الضرائب•
 تدرٌب موظفً شركات الكهرباء والمٌاه والغاز الطبٌعً•
 .تدرٌب العاملٌن فً الوحدات الحكومٌة والجهاز اإلداري•
 .تدرٌب العاملٌن فً الشركات العامة  والشركات الخاصة•
 .التدرٌب من خبلل المراكز المتخصصة فً مجال التنمٌة البشرٌة•

 

 واإلدارٌةثانٌا  فً مجال االستشارات الفنٌة 
 

 تقدٌم االستشارات اإلدارٌة للجهات والمصالح الحكومٌة المختلفة•
 .تقدٌم االستشارات اإلدارٌة للشركات الخاصة فً مصر والدول العربٌة•
 تقدٌم  االستشارات اإلدارٌة للجمعٌات األهلٌة ومنظمات خدمة المجتمع المدنً•
 .تقدٌم االستشارات اإلدارٌة للمنشآت المتخصصة كالنوادي والبنوك وشركات التؤمٌن  وغٌرها•
 .تقدٌم االستشارات لؤلفراد وفرق العمل المختلفة•

 

 واإلدارٌةثالثا فً مجال إجراء الدراسات الفنٌة 
 

 .إجراء التحلٌل المالً  وحل المشاكل المالٌة للشركات•
 .إجراء دراسات الجدوى لجمٌع أنواع المشروعات الجدٌدة وخاصة الصغٌرة منها•
 .القٌام بالهٌكلة  وإعادة الهٌكلة التنظٌمٌة للشركات  والمنظمات الخدمٌة•
 .ممارسة التحلٌل والتخطٌط االستراتٌجً للمنظمات والشركات •
 .ممارسة أعمال البنوك االستثمارٌة وتكوٌن رإوس األموال•



 الجوائز التً حصلت علٌها  والتً رشحت لها

 
 المتعال عبد بهجت مصطفى الدكتور لؤلستاذ المنوفٌة جامعة جائزة على حصولً تم•

 .المتفوق األكادٌمً األداء عن
 
 رسالة ألفضل الشارقة جائزة هً اقلٌمٌة لجائزة  المنوفٌة جامعة قبل من ترشٌحً تم•

 .دكتوراه
 
 ( خلٌفة الشٌخ جائزة)  اإلمارات بدولة لجائزة المنوفٌة جامعة قبل من ترشٌحً تم•

   . التدرٌس فً المتمٌز لؤلستاذ
 
 هذا وكان . الدولٌة هولبرج لجائزة لنٌل البرٌطانٌة لٌنكولن جامعة قبل من ترشٌحً تم•

 االستثمار بنوك إدارة مجال فً األصل من إنشاإها تم التً الجدٌدة النظرٌة بسبب

 .الدكتوراه رسالة إعداد خبلل



 أومشاركاالتً حضرتها متحدثا والندوات المإتمرات 

 :المإتمرات مجال فً
 

 المبدئً والعرض الدكتوراه رسالة مشروع حول متحدئا المنحدة بالمملكة العلمً والبحث للمنهجٌة ونشتر مإتمر•
 .االستثمار بنوك إدارة مجال فً لنظرٌتً

 علً وأثرها  العولمة مشاكل موضوع فً متحدثا الثالث العالم ودول الصٌن بٌن  الشراكة للعبلقات الدولً المإتمر•
 .الثالث العالم دول فً اإلقتصادي التقدم

 النقطة  اطار فً  األوروبٌة والجامعات المصرٌة الجامعات بٌن البحثٌة الشراكة حول  األوروبٌة المفوضٌة مإتمر•
 .المنوفٌة لجامعة ممثبل Focal Point 7  السابعة المحورٌة

 هٌئة أعضاء الزمبلء من فرٌق ضمن وممثبل فقط بالحضور مشاركا المنوفٌة جامعة اآلداب لكلٌة الدولً المإتمر•
 .المإتمر فً  المنوفٌة جامعة التجارة لكلٌة التدرٌس

 

 : الندوات مجال فً
 

 االجتماعً والصندوق األعمال رٌادة حول متحدثا الصغٌرة والمشروعات االستثمار حول التجارة كلٌة ندوة•
 .المصرٌة الدولة دور دعم حول متحدثا الشعبٌة التجمعات إطار فً والقري بالمدن متعددة ندوات•
 القٌادات إعداد حول والرٌاضة الشباب وزارة مع بالمشاركة والعسكري الشعبً الدفاع لقوات  األولً التثقٌفٌة الندوة•

 .المصري االقتصاد مستقبل موضوع فً متحدثا الشابة
 فً المصرٌة المسلحة القوات دور ودعم أكتوبر من السادس نصر حول متحدثا المنوفٌة جامعة التجارة بكلٌة ندوة•

 اإلرهاب مواجهة
 المصري االقتصاد علً وتؤثٌرها العولمة حول متحدثا  المنوفٌة جامعة التجارة بكلٌة ندوة•
 . القادة شباب وإعداد القٌادة حول متحدثا الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة ندوة•



 

 

 االهتمامات والهواٌات
 
 

 :واالطبلعمجال القراءة  فً 
 

 .القراءة  فً القرآن الكرٌم والدراسات ذات الصلة بالقرآن•
 .القراءة  فً سٌرة الرسول صلى هللا علٌه وسلم وأقواله وافعاله•
 .   القراءة فً سٌر عظماء المفكرٌن  و القادة  و العلماء والمبتكرٌن والمبدعٌن وأصحاب السبق واالنجاز•
 .القراءة  فً المجاالت المتنوعة  من أدب المعرفة ، ال سٌما فً التخصصات والمجاالت الجادة•
 .القراءة  فً مجال اللغات خاصة اللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة•
 .القراءة المتعمقة فً مجالً الفلسفة والتفكٌر المنهجً•

 
 :االجتماعًفً مجال النشاط 

 
 .القدرة علً التواصل والتفاعل االجتماعً فً مجال مجتمع العمل وفً اطار المجتمع الكبٌر•
 .  المهارة  فً التعامل تحت الضغط والسرعة فً تناول وحل المشكبلت الشخصٌة واإلجتماعٌة لآلخرٌن•
 .تحقٌق سرعة كسب التؤٌٌد العام  واالستجابة الجماهٌرٌة  فً اتجاه تحقٌق المصالح العامة  والمنافع الخاصة•
 .القدرة علً التنبإ والقراءة المبكرة لؤلحداث المتوقعة  واالستعداد للتعامل معها بالطرٌقة الصحٌحة•
 .القدرة علً التسامح مع اآلخرٌن واالعتذار لهم وجبر خواطرهم وتصفٌة الخبلف معهم دون تردد او مماطلة •
 .القدرة علً الصبر علً الناس والعطاء المستمر دون شعور بالعبء أو تكرار الشكوي•

 
 :العامفً مجال التؤثٌر و العمل 

 
 فً العام المجتمع أفراد مستوي علً وإنما األكادٌمً الوسط أو الجامعة مستوي علً فقط لٌس واسعة شهرة ربً بفضل أمتلك•

 .المنوفٌة محافظة
 أو فٌه أحل مكان كل فً خٌر بكل لً دعاواهم الً مطمئن بشكل وأستمع الناس بٌن كبٌر وحب  طٌبة بسمعة ربً بفضل أحظً•

 .به انزل
 او انتظار دون هللا لوجه مخلصا ذلك إديأو والمساعدة العون الً ٌحتاج انسان كل ممكنة وسٌلة وبكل استطاعتً قدر أساعد•

 .أحد أي من رد اي توقع
 اتجاه فً جهدا آلو وال والخٌر  المعونة لتقدٌم وذلك المختلفة المجاالت فً  العام والفعل الرأي قٌادة علً القدرة هللا بفضل أمتلك•

 . الناس شئون ودعم المجتمع اصبلح



 وختاما 

  التبٌن لشرط و التعرٌف لضرورة إال أقوله أن أبدا أردت وما ، نفسً عن حسبته ما هو عرضته ما فإن

 ولو غافل غٌر منتبها واعٌا وأقول ، الناس ءئار أوتٌت بما مشًأ وال ، هللا علً أبدا نفسً أزكً وال

   هبلر المخلص العبد مستوي وعند ، رضاك مستوي عند بالفعل أكون أن أتمنً رب ٌا ، واحدة للحظة

 آلخرته متذكراو واعٌا المتزاٌد وإغرائها الدنٌا عرض أمام ظل الذي دبالع ، شؤنه جل وتعالً سبحانه

  أن وجل عز المولً أراده ما إال ٌفعل وال ٌقول ال الذي العبد ، مقر دار ولٌست ممر دار الدنٌا بؤن عارفا

 رب هلل ومماتً ومحٌاي سكًنو صبلتً إن قل " شؤنه جل قائل من عز قال كما  ٌفعل وأن ٌقول

   "العالمٌن
                       

 العالمٌن رب هلل الحمد هلل الحمد هلل الحمد  


