
  1

  
  
   
  
  
  
  

  
  

  
  

C.V                       
  
  

   سـرية ذاتيـة
  

  أمحد أمحد عبد اهللا اللحلح/ دكتور 
  

  أستاذ إدارة األعمال 
   كلية التجارة ـ جامعة املنوفيةعميدو

  
                                                      

  
  
  
  
  
  

  
  

  



  2

     بسم اهللا الرحمن الرحيم
   سـرية ذاتيـة

  

 أمحد أمحد عبد اهللا اللحلح / دكتور   :ســم            اال.  
         أستاذ إدارة األعمال  :الوظيفة احلالية.     

  .  جامعة املنوفية –كلية التجارة  عميد                                    
           قسم إدارة األعمال ـ كليـة التجارة ـ جامعة املنوفية :  العنــوان  
   مجهورية مصر العربيةـ  حمافظة املنوفية ـ شبني الكوم                                  
            048 / 225101(ـ مرتل ) 048 / 220011 (عمل   :هـاتـف (  

   01006603433                                            حممول
        بريد إلكتروين:   Ahmedlh2 @ Yahoo.com       
         048 / 2220011   :       فاكـس  
 املؤهالت العلمية:     

   .               جامعة املنوفية) م 1991يونيو ( درجة دكتور الفلسفة يف إدارة األعمال  -
  .جامعة عني مشس )  م 1985فرباير (  درجـة املاجستـري ىف إدارة األعمال  -
 عام جيد جـدا مـع مرتبـة الـشرف ،                   درجة البكالوريوس ىف إدارة األعمال ، بتقدير       -

  ) . م 1976مايو (  جامعة عني مشس –كلية التجارة 
  والوظيفي األكادمييالتدرج:   

  .ةــ جامعة املنوفي–عميد كلية التجارة   حىت اآلن  - 2011  
  . جامعة املنوفية–" ة ـباإلناب" عميد كلية التجارة   22/9/2011 – 1/8/2011 

  .وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطالب بشبني الكوم ـ جامعة املنوفية : 1/8/2011 – 2007
  . جامعة املنوفية- كلية التجارة - أستاذ ورئيس قسم إدارة األعمال : 2011 - 2008 

                            .كلية التجارة جامعة املنوفية فرع الساداتـ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  :  2006 م ـ 2003
  . مساعد ـ قسم إدارة األعمال ، كلية التجارة جامعة املنوفية أستاذ :  م  2007 -م 1999
  أستاذ إدارة األعمال املساعد ـ قسم إدارة األعمال بكلية اإلدارة واالقتصاد:  م  2001 ـ 1996

  .جامعـة قـطر                            
  . شعبة إدارة األعمال بكلية العني العلمية ـ دولة اإلمارات العربية املتحدة رئيس: م    1995 ـ 1994 

  .مدرس بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة ـ جامعة املنوفية :  م    1996 ـ 1995
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  .مدرس بقسم إدارة األعمال بكلية اإلدارة واالقتصاد ـ جامعة قطر : م    1999 ـ 1996 
  .اعد ـ قسم إدارة األعمال ، كلية التجارة جامعة املنوفية مدرس مس:  م   1991 ـ 1986
  .معيد بكلية التجارة ـ جامعة املنوفية :  م   1986 ـ 1982
  .معيد بكلية التجارة ـ جامعة عني مشس : م    1982 ـ 1976

  
   :رئاسة وعضوية االس واللجاناخلـربات العمليـة و

  .ـ عضو جملس جامعة املنوفية
  .عمداء جامعة املنوفيةـ عضو جملس 

  . جامعة املنوفية–ـ رئيس جملس كلية التجارة 
  .ـ عضو جلنة قطاع الدراسات التجارية بالس األعلى للجامعات

  . جامعة املنوفية– كلية التجارة –ـ رئيس جملس إدارة مركز اخلدمة العامة 
  .  جامعة املنوفية–ة  كلية التجار–رئيس جملس إدارة شعبة الدراسة باللغة اإلجنليزية  ـ

 .ـ مدير برنامج التعليم املفتوح بالكلية 
  . جامعة املنوفية–ـ عضو جملس شئون التعليم والطالب 

  . جامعة املنوفية–ـ عضو جملس شئون خدمة اتمع وتنمية البيئة 
  .ـ عضو جلنة تظلمات ترقيات أعضاء هيئة التدريس جبامعة املنوفية

  . جامعة املنوفية–ن أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة  ماالحتياجاتـ عضو جلنة 
  .  جامعة املنوفية-ـ عضو جلنة املختربات العلمية 

  .ـ عضو جملس إدارة التعليم املفتوح جبامعة املنوفية
  .ـ عضو جملس إدارة مطبعة جامعة املنوفية

  .  رئيس اجلامعة جبامعة املنوفيةانتخابات عضو جلنة اإلشراف على  ـ
  .املشرف العام على مركز الدراسات االستراتيجية وإعداد القادة جبامعة املنوفية  ـ

  .ـ عضو جملس إدارة مركز توكيد اجلودة جبامعة املنوفية 
  .عضو اللجنة االستشارية لتطوير نظم التعليم جبامعة املنوفية _ 
   .مدير وحدة توكيد اجلودة بكلية التجارة  جامعة املنوفية _
  .CIQAPير التنفيذي ملشروع التطوير املستمر والتأهيل لالعتماد بكلية التجارة جامعة املنوفية املد_ 
  . املدير التنفيذي ملشروع إعداد اخلطة االستراتيجية جلامعة املنوفية -

   وتطوير األداء اجلامعىممبركز تقيي"تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وإعداد القادة"ـ عضو فريق وحدة 
  .جبامعة املنوفية    
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  .ـ عضو فريق إدارة مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات اجلامعية جبامعة املنوفية 
  .ـ املشرف على إدارة دعم اختاذ القرار جبامعة املنوفية 

  .ـ عضو اللجنة العليا للحاسبات واملعلومات جبامعة املنوفية 
  .مبحافظة املنوفية ـ عضو جلنة التسيري حباضنات األعمال 

  . اهليئة القومية جلودة التعليم واإلعتماد-ـ عضو جلنة إعداد املعايري األكادميية لقطاع كليات التجارة
   .)1996-1994 ( نائب مدير مركز الدراسات والبحوث التجارية ـ جامعة املنوفيةـ
  . عضو جلنة دراسة إنشاء جامعة أهلية تابعة جلامعة املنوفية-
  

 ة ىف جمال التدريس اجلامعىاخلـرب:    
  : ىف جمال تدريس املقررات التالية عام 25         خربة ألكثر من 

  . املـواد  ـ  إدارة.                               اإلنتاج والعمليات  ـ  إدارة 
  .   ـ  حبوث العمليات  .                  األفراد والعالقات اإلنسانية   ـ  إدارة

    . نظم املعلومات اإلدارية  ـ    .                                العلمى البحثطرق  ـ  
   :املنح العلميـة   
  . الستكمال دراسة الدكتوراه HULLحصل على منحة دراسية بإجنلترا ملدة عام ونصف جبامعة    

 

 البحثيـة  (   : اخلـربات العلميـة( 
  : حمكمة ومؤمترات حبوث منشورة مبجالت علمية        

 األخالقية لإلنتاج ، جملة آفاق جديدة، كلية  اإلنتاج والعمليات بالشركات الصناعية للمعايريمسئويلإدراكات  ـ
   .2006التجارة جامعة املنوفية ، العدد الثالث والرابع 

 الة ، )TRIPs( الفكرية ـ تقييم أنشطة البحوث والتطوير ىف صناعة الدواء املصرية ىف ظل اتفاقية حقوق امللكية 
   .2005 الثالثالعلمية لالقتصاد والتجارة ، كلية التجارة جامعة عني مشس ، العدد 

ـ مؤشرات أداء شركات قطاع األعمال العام للغزل والنسيج ىف ظل التوجه حنو اخلصخصة ، الة العلمية 
   .2005ول لالقتصاد والتجارة ، كلية التجارة جامعة عني مشس ، العدد األ

دة ، كلية التجارة جامعة املنوفية ، العدد ـ، جملة آفاق جدي) دراسة ميدانية ( ـ أخالقيات الشراء الصناعى 
   .2001األول 

    املؤمتر العرىب الثـاىن    ،  ـ حماور تطوير العالقة بني اجلامعات وقطاعات األعمال خلدمة أهداف التنمية
  م 2002 / 12 / 13 ـ 11،القاهرة"ودورها ىف أنشطة البحث والتطوير اجلامعات واملؤسسات البحثية"   
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   ورقة عمل مقدمة عن (  ـ التدريب والتنمية اإلدارية بدولة قطر ، التطبيق املؤسسى واجتاهات املستقبل ، 
  مية ، املؤمتر السنوى الثالث حول التعليم اإلدارى ىف الدول النا) كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة قطر     
  . م 2000جامعة اإلمارات ، مارس     

  ـ مؤشرات األداء املايل والتشغيلى لشركات قطاع األعمال العام ،  جبمهورية مصر العربية ، ىف ظل التوجه 
  .  م 1999حنو اخلصخصة ، دراسة حتليلية ،  جملة كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة قطر ،     

   للتنمية ىف متويل املشروعات الصغرية،جملة آفاق جديدة ،كلية التجارة ـ تقييم دور الصندوق االجتماعي 
  . م 1999جامعة املنوفية ، يناير    

  ـ دور التعليم ىف غرس قيم العمل لدى العاملني بالقطاع احلكومى ،الندوة العلمية األوىل ألقسام علم النفس 
   مايو )  التنمية ىف دول جملس التعاون اخلليجى علم النفس وآفاق( جبامعات دول جملس التعاون اخلليجى    
  .م 1998   

  ـ تقييم فعالية النشاط التدريىب بالشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج واملالبس ،جملة آفاق 
   . 1995جديدة ، كلية التجارة جامعة املنوفية ، أبريل    

  تهلك ـ املؤمتر العام األول حلماية املستهلك بالقاهرة ـ أبعاد وجماالت محاية املستهلك ـ من منظور املس
  . م 1994أكتوبر   

   ـ مدخل النظم ىف ممارسة العملية اإلدارية ملعاجلة مشكلة األمية ، مؤمتر حمو األميـة ، حمافظة املنوفيـة ، 
  . م 1994أكتوبر      

   ، جملة آفاق ) دراسة ميدانية ( التنمية  خلدمة أهداف إداري من منظور العلميـ حماور تطوير أجهزة البحث 
  . م 1994جديدة ، كلية التجارة جامعة املنوفية ، أغسطس    

ـ مؤشرات أداء شركات قطاع األعمال العام للغزل والنسيج ىف ظل التوجه حنو اخلصخصة ، الة العلمية لكلية 
  .م 2005التجارة جامعة عني مشس 

  : مقاالت منشورة مبجالت متخصصة  
  كيف تقيم أداء مرؤوسيك ؟  جملة وزارة شؤون اخلدمة املدنيـة واإلسكان ، دولة قطـر ،   ـ 

  . م 2000     مارس 

   ـ كيف يستفيد املديرون من نظم املعلومات ىف دعم واختاذ القرارات اإلدارية ؟ جملة وزارة شؤون 
  . م 1999    اخلدمة املدنية واإلسكان ، دولة قطر ، يوليو 

  ـ حماور تطوير العالقة بني اجلامعات وقطاعات األعمال ، خلدمة أهداف التنمية بدول جملس التعاون         
  . م 1999    اخلليجى ، جمـلة وزارة شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان ـ دولة قطـر ، فرباير 

 

لدرجيت املاجستري والدكتوراه   اإلشراف على العديد من الرسائل العلمية املسجلة         مناقشة و       كما شارك ىف  
  .ىف إدارة األعمال 
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  املؤلفـات العلميـة:  
  أمحد عبد اهللا اللحلح ، مصطفى حممود أبو بكر ، البحث العلمى ، أسس علمية وحاالت تطبيقية ،   ـ 

  .   م 2007مكتبة عني مشس ، :      القاهرة 
  مكتبة عني مشس ،:  ، القاهرة مدخل اجلودة الشاملة اإلنتاج ، العمليات و  ـ أمحد عبد اهللا اللحلح ، إدارة 

   .م2007      
  ـ أمحد عبد اهللا اللحلح ، وآخرون ، إدارة االحتيـاجات ، مدخل تطبيـقى ىف تصميم وإدارة نظم الشراء   

  . م 2001مكتبة عني مشس ، :      والتخزين ، القاهرة 
  ، إدارة املوارد البشرية ، ، ىف ظل التحديات املعاصرة ،  ـ أمحد عبد اهللا اللحلح ، أمينة مصيلحى فرحات 

  . م 1993مطبعة الوالء احلديثة ، : املنوفية      
  . م 1994  ـ أمحد عبد اهللا اللحلح ، حبوث العمليات، وتطبيقاا ىف إدارة األعمال، مطبعة الوالء احلديثة ، 

     وك اإلداري وتطبيـقاته ىف منظمات األعمال ،       ـ حممد حممد إبراهيم ، أمحد عبد اهللا اللحلح ، السل
  . م 1993مطبعة الوالء احلديثة ، : املنوفية      

  

 التدريب واالستشارات:   
   : ىف جمال التدريب:   أوال  

   العديد من املؤسسات ىف القطاعني العام واخلاصيف اإلداري ىف جمال التدريب ما عا20      خبـري ألكثر من    
   :والدول العربية مبصر 
  جماالت ذات االهتمام ىف التدريب :  

  .إدارة املوارد البشرية  .                    وإعداد القادةالتنمية اإلدارية        
                        .                      تقييم وتطوير األداء املؤسسى .              إدارة اجلودة الشاملة 

  .دراسات جدوى املشروعات .                      رة املشروعات الصغرية         إدا
   .الشـراء والتخزيـن .                      والعمليات        إدارة اإلنتـاج

 األنشـطة التدريبيـة:   
   برنامج تدريىب للعديد من الشركات والبنوك واهليئات جبمهورية200        قام بتصمـيم وتنفيذ أكثر من 

  ـ:        مصر العربية والدول العربية  منها 
          تصميم وتنفيذ دورتني تدريبيتني لتنمية املهارات اإلدارية والتخصصية لإلداريـني جبامعـة إب اليمنيـة ىف  

 2008 ، 2007 ، 2006األعوام 
       برامج تدريبية ىف عدد من الدورات لتنمية قدرات أعضاء هيئة التـدريس             8   املشاركة ىف تنفيذ أكثر من 

 والقيادات األكادميية واإلدارية جبامعة املنوفية من خالل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس باجلامعة
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        السلوكية ومهارات االتـصال والتعامـل مـع    تهارا  تصميم وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية لتنمية امل 
  . 2007اآلخرين للعاملني بوزارة التضامن اإلجتماعى عام 

                املشاركة ىف تنفيذ دورة تدريبية جبامعة القاهرة إلعداد مدربني من أساتذة كليات التربية باجلامعات املصرية 
   .2005ضمن مشروع تطوير كليات التربية عام 

 موعة ورش عمل لتنمية مهارات وتقييم املرشحني لشغل منصب أمني عام جامعة املنوفيةتصميم وتنفيذ جم.   
  لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات اجلامعية ) كمدرب (  املشاركة ىف تنفيذ الربامج التدريبية

  .جبامعة املنوفية 
 مناء املساعدين ومديرى العموم  تصميم وتنفيذ عدد من الربامج التدريبية وورش العمل للسادة األ  

  جبامعة املنوفية لتنمية مهارام اإلدارية والقدرة على حل املشكالت وتطوير األداء من خالل مركز       
  الدراسات االستراتيجية والتجارية وإعداد القادة جبامعة املنوفية. 
 األقسام جبامعة املنوفية لتنمية       تصميم وتنفيذ عدد من الربامج التدريبية وورش العمل للمدراء ورؤساء   

     مهارام اإلدارية والتخصصية ىف جماالت عملهم من خالل مركز الدراسات االستراتيجية والتجارية       
  .وإعداد القادة جبامعة املنوفية 

  مية لربامج هندسة اإلنتاج ، والتن)  شهور 3مدة الدورة (  دورة تدريبية ، 12تصميم وتنفيذ عدد  
  اإلدارية ، والشراء والتخزين ، والشئون املالية ، ملديرى العموم ومديرى اإلدارات ورؤساء األقسام     
  .بشركات قطاع األعمال العام للغزل والنسيج واملالبس جبمهورية مصر العربية     
 نوفية تصميم وتنفيذ عدة برامج للتنمية اإلدارية ملديرى اإلدارات بديوان عام حمافظة امل.  
     تصميم وتنفيذ عدة برامج تدريبية للعاملني باألجهزة احلكومية مبحافظة املنوفية من خالل مركز  

  .الدراسات الوطنية باحملافظة     
  تصميم وتنفيذ عدد من الربامج التدريبية ىف جمال التنمية اإلدارية للمركز السوداىن األملاىن لتوكيد اجلودة

  .جبمهورية السودان 
 شاركة ىف تنفيذ عدة دورات تدريبية لكيفية إعداد دراسات اجلدوى للمشروعات الصغرية جبهازامل  

  .تنمية القرية مبحافظة املنوفية     
  املشاركة ىف تنفيذ عدة دورات تدريبية ىف جماالت التسويق املصرىف ودراسات اجلدوى والتنمية اإلدارية

  .ى مبحافظات الغربية والبحرية واملنوفية ملديرى فروع بنك التنمية واإلئتمان الزراع
  املشاركة ىف تنفيذ عدة دورات تدريبية للعاملني باالجهزة احلكومية مبحافظات اإلسكندرية والغربية  

  .واملنوفية ، من خالل مديريات التنظيم واإلدارة التابعة للجهاز املركزى للتنظيم واإلدارة      
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 دريبية ىف جمال إعداد القادة لضباط القوات املسلحة املصرية املشاركة ىف تنفيذ عدة دورات ت.  
  دورات تدريبية ىف جمال إدارة املشروعات الصغرية املمولة من مديرية الشؤون 3تصميم وتنفيذ عدد   

  .االجتماعية مبحافظة املنوفية     
  الشباب والرياضة مبحافظة  املشاركة ىف تنفيذ عدد من الربامج التدريبية ىف جمال إعداد القادة مبديرية  

  . املنوفية      
 تصميم وتنفيذ عدد من الربامج التدريبية لتنمية املهارات اإلدارية ملديرى املستشفيات مبحافظة املنوفية  
  املشاركة ىف تنفيذ دورتني تدريبيتني لضباط مدرسة املشاة القطرية ىف جمال الشراء والتخزين.  
 التدريبية ملديرى اإلدارات ورؤساء األقسام اإلدارية جبامعة قطر ىف  تصميم وتنفيذ عدد من الربامج   

  .جمال التنمية اإلدارية      
      ملديرى اإلدارات ورؤسـاء    " تنمية املهارات الفنية ىف إعداد البحوث والتقارير        " املشاركة ىف تنفيذ دورة

  .بدولة قطـر . األقسام بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية 
     ملديرى اإلدارات ورؤساء األقـسام     " اكتشاف وإعداد العناصر القيادية للمستقبل    " تصميم وتنفيذ دورة

  .بدولة قطـر . بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية 
  قطر للباحثني مبجلس التخطيط بدولة: مهارات إعداد البحوث والتقارير" تصميـم و تنفيذ دورة .  
 ات التدريبية ىف جمال إعداد القادة مبعهد ضباط الشرطة بدولة قطر تنفيذ عدد من الدور.  
   تصميم وتنفيذ عدد من الربامج التدريبية ىف جماالت إدارة املكاتب والسكرتارية وتنمية املهارات  

  .اإلدارية للعاملني مبنظمة اخلليج لالستشارات الصناعية بدولة قطر      
 ملوظفى العالقات العامة جبمعية مرضى السكرى بدولة قطـر " عامة العالقات ال" تنفيذ دورة ىف جمال. 
 املشاركة ىف تنفيذ عدد من الربامج التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة املنوفية.  
       من أساتذة كلية التربية على مستوى اجلمهورية جبامعة        " العداد مدربني   " املشاركة ىف تنفيذ ورشة عمل

    .  2005ة عام القاهر
 
  مؤسسات ومراكز التدريب الىت تعاون معها: 
  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكادميية واإلدارية جبامعة املنوفية. 
  مركز تطوير كليات التربية جبامعة القاهرة. 
  كلية اإلدارة العسكرية. 
  مركز تدريب العاملني بالضرائب على املبيعات. 
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 املشرف على التدريب وإعداد القادة باملركز (  الدراسات االستراتيجية وإعداد القادة جبامعة املنوفيةمركز( 
  املركز السوداىن األملاىن لتوكيد اجلودة ـ مجهورية السودان. 
  القطرية ، دولة قطراإلسالميةوزارة األوقاف والشئون . 
 منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية ، دولة قطر.   
 درسة املشاة العسكرية بدولة قطر  م.   
   معهد ضباط الشرطة بدولة قطر.  
  مركز التنمية اإلدارية التابع للشركة القابضة للغزل والنسيج واملالبس باإلسكندرية.  
  مجعيـة إدارة األعمـال العربيـة.  
  أريكون لالستشارات والتدريب بالقاهرة.  
  مبيك لالستشارات والتدريب بالقاهرة.  
  لالستشارات والتسويق بالقاهرة ماس.  
  مركز الدراسات الوطنية مبحافظة املنوفية.  
  اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة  جبمهورية مصر العربية.  
  مديرية الشباب والرياضة مبحافظة املنوفية.  
  مديرية الصحة  وهيئة التأمني الصحى مبحافظة املنوفية.  
  املنوفية مديرية الشؤون االجتماعية مبحافظة.  
  مركز النيل لإلعالم مبحافظة املنوفية.  
  أكادميية اإلدارة العسكرية ، وزارة الدفاع ، القاهرة.  
  القاهرة ) أميتراك ( البيت العرىب للتدريب واالستشارات اإلدارية. 
  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة املنوفية. 

 : راتااالستش وىف جمال الدراسات:ثـانيـا    
   :الدويلعلى املستوى )    أ 
  الدراسة التنظيمية واإلدارية إلذاعـة صوت املدينـةFM  ـ عمان ـ اململكة األردنية اهلامشية 

  .2006عام 
  2007الدراسة التنظيمية واإلدارية لصحيفة املدينة ـ عمان ـ اململكة األردنية اهلامشية.  
  للهيئة العاملية للقرآن الكرمي "  والتنظيم اإلداري ياألساساملشاركة ىف إعداد مشروع النظام "

بتكليف من وزارة األوقاف والشؤون  ( اإلسالمياملقترح إنشاؤها حتت مظلة منظمة املؤمتر 
  ) . م 2000 ينايراإلسالمية القطرية ىف  

  



  10

  
  2005 لشركة دلتا إكسربيس للشحن اجلوى والتفريغ عام اإلداريتطوير التنظيم. 
 والذي تضمن  م 1999 جبامعـة قطـر عام اآليل ملركز احلاسب تنظيم اإلداريتطوير ال: 

 . للمركزتنظيميإعداد هيكل  .1
 .وضع اختصاصات تنظيمية إلدارات وأقسام املركز .2
  .الوظائفتوصيف  .3

 
 م1999 لشركة الثبـات القطـرية لألعمال اهلندسية عام  واإلداريةالدراسة التنظيمية   
 م ، حيث شارك كعضو ىف فريق البنك 1994افظة ظفار بسلطنة عمان عام الدراسة التنظيمية حمل 

   :يلي وتناولت هذه الدراسة ما . املكلف بتنفيذ هذه الدراسة الدويل
  القوة ونقاط الضعف فيها نواحيتوصيف وتشخيص األوضاع التنظيمية واإلدارية حملافظة ظفار وحتديد  .1
 . إطار خطة التنمية باحملافظة واخلطة التنموية لسلطنة عمان حتديد األهداف االستراتيجية للمحافظة ىف .2
حتديد جماالت التطوير الالزمة ىف النواحي التنظيمية واإلدارية للبناء التنظيمي واإلداري للمحافظة مبا حيقق  .3

 . أهداف احملافظة االستراتيجية 
 .تطوير التنظيم اإلداري للمحافظة .4
 ).مديريات ، دوائر ، أقسام ( ناء التنظيمي للمحافظة وضع اختصاصات تنظيمية لوحدات الب .5
 .وضع هيكل وظيفي جلميع الوظائف الىت يتضمنها البناء التنظيمي للمحافظة  .6
 .وضع نظم وأدلة عمل جلميع املديريات والدوائر  .7
 . وضع نظام لتقييم األداء  .8

 
   :على املستوى احمللى ) ب  

  : احمللى من بينها ىراسات االستشارية على املستو          شارك ىف تنفيذ العديد من الد
  م2007املشاركة ىف مشروع إعداد دراسة اجلدوى لكلية هندسة متميزة جبامعة املنوفية . 
   م2005دراسة إعادة هيكلة جهاز التسويق لشركة دلتا اكسربيس للشحن اجلوى والنقل عام .  
 2005 اجلاهزة عام  الدراسة التنظيمية واإلدارية لشركة زينث للمالبس .   
  م 2005 الدراسة اخلاصة بإنشاء نظام داخلى إلدارة اجلودة بكلية التجارة جامعة املنوفية عام .  
  م 2004 الدراسة اخلاصة مبشروع إنشاء املركز الدائم لتوكيد اجلودة واالعتماد جبامعة املنوفية عام . 
 م 2004دة جلامعة املنوفية عام  الدراسة اخلاصة مبشروع وضع استراتيجية لتوكيد اجلو .  
  م 2004 التطوير التنظيمي واإلداري جلمعية اهلالل األمحر املصرى مبحافظة املنوفية عام . 
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 م 2003 جامعة املنوفية ، ديسمرب  الدراسة الذاتية لتقييم وتطوير األداء واالعتماد بكلية التجارة .  
 م 1996 حملافظة املنوفية عام  الدراسة اخلاصة بإعداد اخلريطة االستثمارية .  
  م 1996 إعداد دليل املستثمر وجماالت االستثمار مبحافظة املنوفية عام .  
  م 1994 دراسة التطوير التنظيمى ونظم العمل بشركة اجلوت املصرية ،عام .  
  م 1993 دراسة اجلدوى االقتصادية ألحد مشروعات شركة مشتو املصرية عام .  
 م 1993لعمل جبامعة املنوفية عام  دراسة تطوير نظم ا . 

  
   :مشاريع التطوير اجلودة: ثالثا 

  

  2003املشاركة ىف تنفيذ مشروع الدراسة الذاتية لكلية التجارة جامعة املنوفية ىف.  
 عضو مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس باجلامعة. 
 عضو مشروع إنشاء مركز توكيد اجلودة باجلامعة. 
  دد من الكليات واملعاهد جبمهورية مصر العربية لعخارجيمراجع. 
  2005 للجودة لكلية التجارة جامعة املنوفية داخلياملشاركة ىف تنفيذ مشروع إنشاء نظام.  
  2006املشاركة ىف مشروع استراتيجية اجلودة جلامعة املنوفية .  
  2006املنوفية املدير التنفيذي ملشروع مشروع التطوير باملشاركة لكلية التجارة جامعة.  
 والتأهيل لالعتماد راملدير التنفيذي ملشروع التطوير املستم CIQAP  لكلية التجارة جامعة 

  .2008املنوفية 
  2008املدير التنفيذي ملشروع اخلطة االستراتيجية جلامعة املنوفية.  
  عضو اللجنة االستشارية لتطوير نظم التعليم جبامعة املنوفية. 
 2020-2014(ا لتحديث وإعادة صياغة إستراتيجية اجلامعة عضو اللجنة العلي.(  


