
 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

153Bالسيرة الذاتيـــة 
166Bاألستاذ الدكتور / جمال الدين محمد المرسى 

 
 
 

154B أوالً : البيانات الشخصية 
 

0B اإلســــــــــــــــــــم
: 1Bجمال الدين محمد المرسى جاد هللا 

 مصـــرى  الجنســــــــــــــــية :
تاريخ ومحل الميـــالد 

: 
 لشيخ كفر ا – 18/10/1950 

 متزوج ولديه ابن وابنة  الحالة اإلجتماعيـــة :
 جامعة المنوفية  -أستاذ  إدارة األعمال وعميد  كلية التجارة   الوظيفة الحاليـــــة :
 جمهورية مصر العربية  –بشبين الكوم  –جامعة المنوفية  –كلية التجارة   جهة العمــــــــــــل : 
 جمهورية مصر العربية  –جيزة  –الهرم  –شارع أستوديو مصر  27  العنــــــــوان الدائم :
،       موبايل 2220011/048، عمل       33827575/02منزل    تليفــــــــــــــــــون  :

0105259947 
 

 
 

155B  ثانياً : المؤهالت العلمية 
 

2B-  1972جامعة القاهرة  –شعبة إدارة أعمال  –بكالوريوس تجارة  
 1979جامعة أسيوط  –تير إدارة األعمال ماجس -
 1987المملكة المتحدة  –تسويق  –دكتوراة إدارة األعمال  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



156B  ثالثاً : التدرج الوظيفــى 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3B-  1979إلى  1975جامعة أسيوط الفترة من  -كلية التجارة  -معيد بقسم إدارة األعمال . 
 . 1981 - 1979تجارة أسيوط  -مال مدرس مساعد  بقسم إدارة األع -
 . 1983 - 1981تجارة المنوفية  -مدرس مساعد بقسم  إدارة  األعمال  -
 . 1987 - 1983عضو بعثة تعليمية للحصول على الدكتوراة من المملكة المتحدة  -
 . 1990 - 1987تجارة المنوفية  -مدرس بقسم إدارة األعمال  -
 - 1990اإلدارية ، جامعة اإلمام محمد بن مسعود اإلسالمية  أستاذ مساعد بقسم العلوم -

1992 . 
 . 1996 - 1992بمعهد الدراسات المصرفية بالكويت  -رئيس وحدة البرامج التعليمية  -
 . 1998 - 1996جامعة المنوفية  -أستاذ مساعد بقسم إدارة األعمال  -
 حتى اآلن . 1998جامعة المنوفية  -أستاذ بقسم إدارة األعمال  -
  - 1998جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث   -وكيل كلية التجارة  -

11/11/2000  . 
حتى   12/11/2000جامعة المنوفية لشئون التعليم والطالب  -وكيل كلية التجارة  -
5/11/2002. 
 .2008م حتى سبتمبر 14/11/2001رئيس قسم إدارة األعمال   -
حتى  6/11/2002جامعة المنوفية  للدراسات العليا والبحوث من  -لية التجارة وكيل ك  -

11/9/2008. 
 حتى اآلن.  11/9/2008جامعة المنوفية من   -عميد كلية التجارة  -



157B   رابعاً : البحوث العلمية والدراسات 
 



4B لمصري�ـة ، رس�الة ماجس�تير غي�ر منش�ورة ،  كلي�ة تسويق خدمـة اإلي�داع ب�البنوك التج�ـارية ا
 . 1979جامعة أسيوط  –التجارة 

5B  ، 1983حوافز العمل فى المصارف التجارية ، بحث غيرمنشور ، بنك الدلتا الدولى . 

6B  محددات الطلب على خدمات المصارف اإلسالمية : مدخل تسويقى ، المؤتمر العلمى  الس�نوى
ادى فى اإلسالم بين الفكر والتطبيق ، كلية التج�ارة ، جامع�ة المنص�ورة الثالث : المنهج اإلقتص

 . 1983إبريل  9-12، 
- Competitive Marketing Strategy: A study of Competitive performance in the 

British Car Market, Ph. D. Thesis , Strathclyde University , Glasgow , 1987 . 
- Qualitative Research among Consumers in Arab Countries: The Case of Egypt, 

ESOMAR`s Sminar on “ Research in Arab Countries, Cairo, 29th Nov- 2nd. Dec. 
1987. 

7B دراس�ة ميداني�ة : مجل�ة آف�اق  "ص�نع ف�ى مصـــ�ـر  "إتجاهات المستهلك المصرى نح�و مفه�وم
 .  1989جامعة المنوفية ، يناير  –جديدة 

8B  أث��ر اإلس��تثمار العرب��ى واألجنب��ى عل��ى س��وق العم��ل ف��ى مص��ر: دراس��ة تطبيقي��ة عل��ى قط��اع
 . 1990جامعة المنوفية ،  –الصناعة ، مجلة آفاق جديدة  ، كلية التجارة 

9B  تقي��يم سياس���ة تس���عير الص���ادرات المص���رية دراس���ة تطبيقي���ة عل���ى ص���ادرات قط���اع األعم���ال
 . 1990سعار، جامعة المنصورة ، الصناعى ، مؤتمر األجور واأل

10B  دراسة تحليلية إلتجاهات المستهلك المصرى نح�و السياس�ات والممارس�ات التس�ويقية وجه�ود
جامع�ة المنوفي�ة ،  –الحماية لمنظمات األعم�ال المص�رية ، مجل�ة آف�اق جدي�دة ، كلي�ة التج�ارة 

 . 1990يوليو 

11B ة : دراسة ميدانية ، المجلة العلمية لإلقتصاد دراسة وتحليل والمنافسة بواسطة البنوك التجاري
 . 1991جامعة عين شمس ، العدد األول ،  –والتجارة ، كلية التجارة 

12B  قياس جودة الخدمة وتحليل العالقة بينها وبين كل من الشعور بالرضا والمي�ل للش�راء: م�دخل
ا ، الع�دد األول ، الس�نة جامعة طنط� –منهجى تطبيقى ، مجلة التجارة والتمويل ، كلية التجارة 

 . 1993الثالثة عشرة 

13B  ج��ودة خدم��ة المعلوم��ات الفني��ة وأثره��ا عل��ى رض��اء من��دوبين البي��ع واألداء البيع��ى : دراس��ة
تطبيقية لمفاهيم ومقاييس جودة الخدمة والتسويق الداخلى ، المجلة العلمية لإلقتصاد والتجارة 

 . 1995ثانى ، جامعة عين شمس ، العدد ال –، كلية التجارة 

14B  تقييم برامج خدمة العم�الء ف�ى المنظم�ات الص�ناعية المص�رية ، مجل�ة العل�وم اإلداري�ة ، كلي�ة
 . 1995جامعة المنصورة ،  –التجارة 

15B  المتغيرات البيئي�ة وأثره�ا عل�ى مس�تويات الرض�اء واألداء لقن�وات التس�ويق الخ�ارجى ، آف�اق
 . 1995،   جديدة ، السنة السابعة ، العدد الثالث

16B  أثر المتغيرات البيئية والتنظيمية فى تصميم نظم تقييم أداء م�ديرى التس�ويق: دراس�ة تحليلي�ة



 . 1996على قطاع الصناعة فى مصر ، آفاق جديدة ، العددين األول والثانى ، 

17B  العالقة ب�ين التوج�ه الس�وقى واألداء : دراس�ة تطبيقي�ة عل�ى ش�ركات قط�اع األعم�ال الع�ام ف�ى
 . 1996صر ، آفاق جديدة ، العددين الثالث والرابع م

18B  جامع��ة  –أس��اليب تنمي��ة ص��ادرات قط��اع األعم��ال الع��ام ، مجل��ة آف��اق جدي��دة ، كلي��ة التج��ارة
 م.2000المنوفية ، 

19B  دراسة تحليلية لمحددات جودة الخدمة التدريبية ، والعالقة بينها وبين األداء الوظيفى ، مجل�ة
 م .2001جامعة المنوفية ،  –ة التجارة آفاق جديدة ، كلي

 
 
 
 
 
 

20B  تدعيم القدرة التنافسية  "تسويق خدمات ونتائج البحث العلمى ، المؤتمر الدولى الثانى بعنوان
 م .2008يونيو   5 -4جامعة القاهرة ،   -،  كلية التجارة  "للجامعات

21B  اإلتجاه�ات الحديث�ة ف�ى إدارة دور التسويق  ف�ى مواجه�ة األزم�ات وتح�ديات الرك�ود ، م�ؤتمر
 م.2009األعمال ، اللجنة العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس ، مايو 

 
 
 

158Bخامساً : دراسات  تطبيقية وخدمات إستشارية 
 

 القيام بصفة منفردة أو بالمشاركة مع آخرين فى تصميم وتنفيذ اإلستشارات التالية :



22B سريعة فى مصر ، مركز دراسات الشرق األوسط ، الجامعة توصيف سوق الوجبات الغذائية ال
 . 1987األمريكية ، القاهرة ، 

 

23B  ، تقي��يم وتط��وير سياس��ات ال��دعم ، مرك��ز القط��اع الع��ام للمعلوم��ات ، رئاس��ة مجل��س  ال��وزراء
 .1988جمهورية مصر العربية ، 

 

24B للمعلوم��ات ، رئاس��ة  المش��روع الق��ومى لتس��ويق الخض��روات والفاكه��ة ، مرك��ز القط��اع الع��ام
 . 1988مجلس الوزراء ، جمهورية مصر العربية ، 

 

25B  تقييم آثر اإلستثمارات العربية واألجنبية على سوق العمل في مصر ، الجهاز المركزي للتنظيم
 .  1990واإلدارة  

 

26B  1991إعادة تنظيم هيئة الشئون القروية ، والبلدية أبها ، المملكة العربية السعودية  . 
 

27B ، 1993تقييم إستراتيجية العمل لوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت  . 
 

28B  ، م  1993توصيف سوق العمالء األفراد للبنوك الكويتية ، معهد الدراسات المصرفية بالكويت
. 

 

29B  تحليل إتجاهات  وتفصيالت ورضاء عمالء قطاع األعمال عن الخدمات المصرفية المقدمة من
 م .1994بنوك الكويتية ، معهد الدراسات المصرفية ، الكويت ال

 

30B  العالقــــــــــــ�ـة ب��ين مخرج��ات المؤسس��ات التعليمي��ة ومتطلب��ات س��وق العم��ل الك��ويتي ، معه��د
 م  .1995الدراسات المصرفية بالكويت ، 

 

31B  ) تي�ة لالستش�ارات ) مشروعات مختلفة لصالح الشركة الكوي 7إعداد الدراسة التسويقية لعدد
 م  .1996 – 1994واالستثمار ، الفترة من 

 

32B  ، م  .1995دراسة وتحليل الوضع التنافسي لمنتجات اتحاد الجمعيات التعاونية ، الكويت 
 



33B  ، م  .1996تطوير خدمات فندق الكويت بالزا وتحسين وضعه التنافسي 
 

34B  للبن�وك الكويتي�ة وإس�تراتيجيات تط�وير ه�ذه تقييم  خدمات معهد الدراسات المصرفية المقدمة
 1996الخدمات ، 

 

35B  الدراس����ة التس����ويقية إلنش����اء مجم����ع تج����ارى لص����الح البن����ك اإلس����المي ، الش����ركة الدولي����ة
 م  .1996لالستشارات ، 

 

36B  م  . 1998دراسة وتحليل أوضاع الوحدات ذات الطابع الخاص ، جامعة المنوفية 
 

37B سويقية لتحليــــــــل الطب على خدمات التخزين والتبريـد  بمنطق�ة الغردق�ة ، الدراســـــــــة الت
 م  .1999شركة االستثمار البشرى ، 

 

 
 
 
 
 



38B  تقييم الوضع التنافس�ى للمنتج�ات البترولي�ة ف�ى أس�واق التص�دير ، مؤسس�ة البت�رول الكويتي�ة
2000 . 

 

39B المنظم�ة العربيـــــ�ـة  -ربية للتجارة الدولي�ةالمساهمة فى إعداد الدراسة التسويقية للشركة الع
 . 2004 -جامعـــــــة الدول العربية -للتنمية الزراعية

 

40B 2005 -المملك�ة األردني�ة الهاش�مية  -رئيس الفريق اإلستشارى إلنشاء محطة راديو المدين�ة  
. 

 

41B مملك��ة األردني��ة ال -رئ��يس الفري��ق اإلستش��ارى للدراس��ة المتكامل��ة إلص��دار ص��حيفة المدين��ة
 .  2005  -الهاشمية 

 

42B  رئيس الفريق اإلستشارى إلعادة تنظ�يم مؤسس�ةZeinth  ،إلنت�اج وتس�ويق المالب�س الج�اهزة
 .  2006 القاهرة ، 

 

43B دب��ى  -رئ�يس الفري�ق اإلستش�ارى للدراس�ة المتكامل�ة إلنش�اء ش�ركة الب�داد العالمي�ة القابض�ة- 
 . 2007 -اإلمارات العربية المتحدة 

 

44B  ناتكس لتصدير المالبس الج�اهزة   "رئيس الفريق اإلستشارى إلعداد الخطة التسويقية لشركة
 .2006، جهاز تحديث الصناعة ،  "

 

45B   دلت���ا  "رئ���يس الفري���ق اإلستش���ارى إلع���داد نظ���ام متكام���ل إلدارة الم���وارد البش���رية لش���ركة
 .2007، جهاز تحديث الصناعة ،  "إكسبريس 

 
 
 

159B ًنــــدوات ومؤتمــــــرات سادسا : 
 

المساهمة بأبحاث أو أوراق عمل أو بالحضور فى المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية 
 التالية :



46B  ، 1979مؤتمر تنمية موارد المحليات ، الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة . 
 

47B  ، 1980مؤتمر اإلدارة فى الثمانينات ، نقابة التجاريين . 
 

48B  ، 1990مؤتمر األسعار والدخول ، جامعة المنصورة . 
 

49B  1983مؤتمر المنهج اإلقتصادى فى اإلسالم بين الفكر والتطبيق ، تجارة المنصورة  . 
 

50B  ، 1983مؤتمر حماية المستهلك ، الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة . 
 

51B 1989ارة المنصورة ، مؤتمر اإلنفتاح اإلقتصادى بين اإلنتاج واإلستهالك تج . 
 

52B  ، الحلق�ة النقاش��ية ح��ول قي�اس وإدارة ج��ودة الخدم��ة المص�رفية ، معه��د الدراس��ات المص��رفية
 . 1993الكويت 

 

53B  1998جامعة المنوفية ، –مؤتمر إدارة المستشفيات ، كلية الطب . 
 

54B 1999ل المؤتمر السنوى األول للجنة العلمية الدائمة إلدارة األعمال ، إبري  . 
 

55B  1999مؤتمر اإلدارة العربية بين التحديات والمتغيرات العالمية ، سبتمبر  . 
 

56B  الم��ؤتمر الس��نوى الس��ادس إلدارة األزم��ات اإلقتصـــ��ـادية ف��ى مص��ر والع��الم العرب��ى ، كلي��ة
 .  1999التجــــــارة ، جامعــــــــة عين شمس ، القاهرة ، 

 

57B 2000، جامعة عين شمس ،  مؤتمر إدارة  األزمات  . 
 

58B  ،مؤتمر تحديات التنمية وتحديث اإلدارة فى الوطن العرب�ى، المنظم�ة العربي�ة للتنمي�ة اإلداري�ة
 .  2004الشارقة، 



 

59B  م��ؤتمر ص��ناعة الخ��دمات  ف��ى ال��وطن العرب��ى: رؤي��ة مس��تقبلية، المنظم��ة العربي��ة للتنمي��ة
 .  2004اإلدارية، 

 

 
 

60B 2005اإلستراتيجية للمؤسسات التعليمية، القاهرة،  مؤتمر اإلدارة  . 
 

61B   ،24مؤتمر إدارة الجودة واإلعتماد لمؤسسات التعليم الع�الى ف�ى ال�وطن العرب�ى ، الق�اهرة -  
 . 2004نوفمبر   26

 

62B  م��ؤتمر زي��ادة فاعليـــــ��ـة كليـــــــ��ـات العل��وم اإلداري��ة ف��ى ال��وطن العرب��ى ، المنظم��ة العربي��ة
 .  2004مارس   18 - 14تنمية اإلدارية ، القاهرة،  لل

 

63B  2006جامعة عين شمس ، يناير   -مؤتمر الجودة والتعليم العالى ، كلية التجارة. 
 

64B  يوني�و   5  - 3جامع�ة الق�اهرة ،   -مؤتمر تدعيم القدرات التنافسية للجامعات ، كلية التج�ارة
2008. 

 

65B ــــــودة برامــــــــج الدراســــــــات العليــــــا قى  مؤسسات التعل�يم المؤتمر العلمى لتحسين جـ
 .2009فبراير  26- 25العالى ، جامعة المنوفية ، 

66B  م��ؤتمر اإلتجاه��ات الحديث��ة ف��ى إدارة األعم��ال ، اللجن��ة العلمي��ة الدائم��ة لترقي��ة أعض��اء هيئ��ة
 .2009التدريس ، مايو 

67B  2009إلدارة األزمات ، جامعة عين شمس ، أكتوبر المؤتمر السنوى الرابع عشر. 
 
 
 
 

160Bسابعاً : الخبرات فى مجال تحسين جودة التعليم العالى 
 



68B  جامعة المنوفية -رئيس وحدة ضمان الجودة واإلعتماد. 
 

69B .عضو اللجنة القومية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 
 

70B جامعة المنوفية.  -يد الجودة عضو فريق اإلدارة لمشروع إنشاء مركز توك 
 

71B  جامعة المنوفية.  -عضو فريق اإلدارة لمشروع إعداد الخطة اإلستراتيجية لضمان الجودة 
 

72B  جامعة المنوفية.  -كلية التجارة   -المشرف العام على وحدة توكيد الجودة 
 

73B  جامعة المنوفية.  -تجارة كلية ال  -عضو الفريق التنفيذى لمشروع إنشاء نظام داخلى للجودة 
 

74B  المشاركة فى فعاليات ما يزيــــــــد عن عشرين مؤتمراً وندوة ف�ى مج�ال تطبيق�ات الجـــــ�ـودة
 فى التعليم العالى ومن أبرزها:

 

75B   أكاديمي��ا  -م��ؤتمر إدارة الج��ودة واإلعتم��اد لمؤسس��ات التعل��يم الع��الى ف��ى ال��وطن العرب��ى
 . 2004  -مصر 

 

76B  مشروع توكيد الجودة واإلعتماد   -شة عمل النظراء المراجعين ورQAAP 2004  . 
 

77B   2006جامعة طنطا    -مؤتمر تطبيقات الجودة الشاملة فى التعليم العالى  . 
 

78B    2006جامعة عين شمس    -مؤتمر الجودة والتعليم العالى  . 
 

79B   2008جامعة القاهرة    -مؤتمر تدعيم القدرات التنافسية للجامعات. 
 

80B   جامع��ة المنوفي���ة    -م��ؤتمر تحس��ين ج��ودة ب��رامج الدراس��ات العلي��ا ف��ى التعل��يم الع��الى
2009. 



 

81B   مش��روع توكي��د الج��ودة واإلعتم��اد    -ورش��ة عم��ل إع��داد الخط��ة اإلس��تراتيجية للج��ودة
2007. 

 

82B  جامعة المنوفية.  -عضو مجلس إدارة وحدة تطوير المشروعات 
 

83B .عضو فريق النظراء المراجعين لعدد من كليات التجارة بجمهورية مصر العربية 
 

 
 
 
 

84B  الهيئ�ة القومي�ة   -عضو فريق إعداد المعايير األكاديمي�ة لكلي�ات التج�ارة بالجامع�ات المص�رية
 لضمان الجودة واإلعتماد.

 

85B رى الفن�ى ومعاه�د الس�ياحة عضو فري�ق مراجع�ة المع�ايير األكاديمي�ة لمؤسس�ات التعل�يم التج�ا
 الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد. -والفنادق 

 
 
 

161B ثامناً : المؤلفات العلميـــــــة 
 



86B  اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية 

87B   إدارة المزيج الترويجى 

88B   إدارة فرق البيع 

89B   إدارة الثقافة التنظيمية والتغيير 

90B افية  اإلدارة اإلشر 

91B  مشترك  "إدارة المنشآت التسويقية"   

92B   مشترك  "خدمة العمالء وفن البيع"   

93B   مشترك  "أساسيات السلوك التنظيمى"   

94B   مشترك  "التسويق المعاصر"   

95B   مشترك  "اإلدارة اإلستراتيجية فى المنظمات المعاصرة"   

96B   مشترك  "اإلدارة اإلستراتيجية للشراء واإلمداد"   

97B   مشترك  "أساسيات اإلدارة المالية"   
 

 

162Bتاسعاً : الخـبرات التدريبيــة 
 

خدمة تزي�د ع�ن عش�رين عام�اً ف�ى مج�ال تص�ميم وتنفي�ذ الب�رامج والن�دوات التدريبي�ة ف�ى 
مج��ال التس��ويق وإدارة األعم��ال واإلدارة اإلس��تراتيجية وخدم��ة العم��الء وف��ن البي��ع ، وقي��اس 

الخدمة ، والمهارات اإلدارية العامة . وقد تم تنفيذ هذه البرامج فى مصر والعديد  وإدارة جودة
من ال�دول العربي�ة م�ن بينه�ا المملك�ة العربي�ة الس�عودية والكوي�ت وقط�ر والجمهوري�ة اليمني�ة 
والجماهيرية الليبية ، واألردن ، واإلمارات العربي�ة المتح�دة  كم�ا غط�ت العدي�د م�ن القطاع�ات 

ق�دمتها البن��وك وش��ركات البت�رول ومؤسس��ات الطي��ران والفن�ادق والغ��رف التجاري��ة ي�أتى ف��ى م
والمقاوالت ومؤسسات الخدمة العامة ، باإلضافة إلى مؤسسات إنتاج وتسويق المواد الغذائي�ة 

. 
كما ساهـــــــــم بخــــــــبراته التدريبية كاستشارى لبعض المؤســــسات المحليـــــــــة 

 ة المتخصصة من أبرزها : والعربيـــــ
 



98B   الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة 

99B . مركز إعداد القادة للصناعة 

100B  مؤسسة األهرام " مارك   "مركز بحوث التسويق واإلعالن 

101B   الكويت   "معهد الدراسات المصرفية"   

102B    محافظة المنوفية   "مركز الدراسات الوطنية"   

103B البشرى  مؤسسة اإلستثمار" HIC "  . الكويت 
 
 
 
 

104B   مركز الدراسات اإلستراتيجية وإعداد القادة ، جامعة المنوفية 

105B   الجمعية العربية لإلدارة 

106B   المصرف اإلسالمى الدولى 

107B   ايمند   "شركة مصر لإلدارة والتنمية"   

108B  الكويت  -ديوان الخدمة المدنيــة   

109B الجامعة األمريكية   -سط مركز دراسات الشرق األو   

110B   أكاديمية تطوير األداء واإلستشارات" CDC "     

111B  وزارة التعليم العالى  -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

112B البنك األهلى المصــــــرى     

113B   مركز تحديث الصناعة" IMC "     

114B مؤسسة اإلبداع الخليجى   

115B ربنـك مصــــــــــ   

116B   بيمك   "مركز الخبرات المهنية"   

117B  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية   

118B  مركز تنمية الموارد البشرية ، وزارة الصناعة   
 



119B    الكويت   "مركز اإلستشارات العملية"   

120B  مركز داتا  لالستشارات والتدريب   
 

 يلى : وتشمل مجاالت اإلهتمام الرئيسية فى التدريب ما

121B   التخطيط اإلستراتيجى للتسويق 

122B   تنمية المهارات البيعية 

123B  تنمية المهارات اإلشرافية 

124B  تكوين وإدارة فرق العمل 

125B  قياس وإدارة جودة الخدمة 

126B   مهارات العناية بالعمـــالء 

127B   أساليب كسب العمالء الجدد 

128B إستراتيجيات تنمية األعمال وتطوير األسواق    

129B   إتخاذ القرارات وحل المشكالت 

130B   مهارات التفاوض الفعال 

131B  تصميم اإلستراتيجيات التسويقية التنافسية 

132B   تسويق الخدمات 

133B   إدارة نظم تقييم األداء 

134B   إدارة الجودة الشاملة 

135B  إدارة الوقت وضغوط العمل 

136B   إدارة اإلجتماعات 

137B  مهارات اإلتصال الفعال 
 
 
 
 



138B  تصميم البحوث والدراسات التسويقية 

139B  مهارات التعامل مع الجمهور 

140B  إدارة المشروعات 

141B  إدارة الموارد البشرية 

142B  إدارة عالقات العمالء 

143B  تسويق منتجات وخدمات البحث العلمى 

144B  تدريب المدربينTOT   
 

 

163B عاشــراً : إشراف وتحكيم الرسائل العلمية 
 

) رس�الة علمي�ة 200ف أو المش�اركة ف�ى اإلش�راف والحكـ�ـم عل�ى م�ا يزي�د ع�ن  ( اإلشرا
وذلك فى مجاالت شتى تضمنت : نقل المعرفة التس�ويقية لل�دول النامي�ة ، اإلس�تراتيجيات غي�ر 
الس��عرية لتنمي��ة الص��ادرات ، تخط��يط الم��وارد البش��رية ، تص��ميم ب��رامج الت��دريب اإلدارى ، 

يد الق��رارات المالي��ة ، وتحس��ين ج��ودة التعل��يم الع��الى ، ف��رص التخط��يط اإلس��تراتيجى وترش��
تقي�يم ج�ودة الخدم�ة ، قي�اس فاعلي�ة اإلع�الن ،    " JIT "وإمكانيات تطبيق نظام اإلنتاج اللحظ�ى 

فرص تطبيق الجودة الشاملة فى مجال الغزل والنس�يج ، وتس�ويق خدم�ة التموي�ل الت�أجيرى ، 
لفندقي�ة والتس�ويق ال�داخلى والثقاف�ة التنظيمي�ة والحوكم�ة تقيييم أنظمة الحوافز فى الص�ناعة ا

 وغيرها من المجاالت اإلدارية.
 
 

164B حادى عشر : عضوية الجمعيات العلمية والمهنية 
 



145B .  الجمعية العربية لإلدارة 

146B .  الجمعية المصرية لإلعالن 

147B .  جمعية التسويق الخليجية 

148B .  الجمعية المصرية للتسويق 

149B  British Academy of Management  

150B  American  Marketing Association   

151B  جامعة الكويت .  -عضو مجلس تحرير مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية 

152B . عضو اللجنة العلمية لترقية أعضاء هيئة التدريس 
 
 

165B ثانى عشر : جوائز علميــــــة 
 
 

 م .1982ــثين الشبان جائزة بنك الدلتـــــــا للباحــــ 
  جائزة جامعــــــــة المنوفيــــــــــة للبحـــــــــــوث المتميزة للعام الجامعى

 م .2000/2001
 
 


	السيرة الذاتيـــة
	الأستاذ الدكتور / جمال الدين محمد المرسى

	أولاً : البيانات الشخصية 
	الإســــــــــــــــــــم :
	جمال الدين محمد المرسى جاد الله
	ثانياً : المؤهلات العلمية  

	- بكالوريوس تجارة – شعبة إدارة أعمال – جامعة القاهرة 1972 
	ثالثاً : التدرج الوظيفــى  

	- معيد بقسم إدارة الأعمال - كلية التجارة - جامعة أسيوط الفترة من 1975 إلى 1979 .
	رابعاً : البحوث العلمية والدراسات   

	( تسويق خدمـة الإيداع بالبنوك التجـارية المصريـة ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  كلية التجارة – جامعة أسيوط 1979 .
	( حوافز العمل فى المصارف التجارية ، بحث غيرمنشور ، بنك الدلتا الدولى ، 1983 .
	( محددات الطلب على خدمات المصارف الإسلامية : مدخل تسويقى ، المؤتمر العلمى  السنوى الثالث : المنهج الإقتصادى فى الإسلام بين الفكر والتطبيق ، كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، 9-12 إبريل 1983 .
	(إتجاهات المستهلك المصرى نحو مفهوم " صنع فى مصــــر " دراسة ميدانية : مجلة آفاق جديدة – جامعة المنوفية ، يناير 1989 . 
	( أثر الإستثمار العربى والأجنبى على سوق العمل فى مصر: دراسة تطبيقية على قطاع الصناعة ، مجلة آفاق جديدة  ، كلية التجارة – جامعة المنوفية ، 1990 .
	( تقييم سياسة تسعير الصادرات المصرية دراسة تطبيقية على صادرات قطاع الأعمال الصناعى ، مؤتمر الأجور والأسعار، جامعة المنصورة ، 1990 .
	( دراسة تحليلية لإتجاهات المستهلك المصرى نحو السياسات والممارسات التسويقية وجهود الحماية لمنظمات الأعمال المصرية ، مجلة آفاق جديدة ، كلية التجارة – جامعة المنوفية ، يوليو 1990 .
	( دراسة وتحليل والمنافسة بواسطة البنوك التجارية : دراسة ميدانية ، المجلة العلمية للإقتصاد والتجارة ، كلية التجارة – جامعة عين شمس ، العدد الأول ، 1991 .
	( قياس جودة الخدمة وتحليل العلاقة بينها وبين كل من الشعور بالرضا والميل للشراء: مدخل منهجى تطبيقى ، مجلة التجارة والتمويل ، كلية التجارة – جامعة طنطا ، العدد الأول ، السنة الثالثة عشرة 1993 .
	( جودة خدمة المعلومات الفنية وأثرها على رضاء مندوبين البيع والأداء البيعى : دراسة تطبيقية لمفاهيم ومقاييس جودة الخدمة والتسويق الداخلى ، المجلة العلمية للإقتصاد والتجارة ، كلية التجارة – جامعة عين شمس ، العدد الثانى ، 1995 .
	( تقييم برامج خدمة العملاء فى المنظمات الصناعية المصرية ، مجلة العلوم الإدارية ، كلية التجارة – جامعة المنصورة ، 1995 .
	( المتغيرات البيئية وأثرها على مستويات الرضاء والأداء لقنوات التسويق الخارجى ، آفاق جديدة ، السنة السابعة ، العدد الثالث  ، 1995 .
	( أثر المتغيرات البيئية والتنظيمية فى تصميم نظم تقييم أداء مديرى التسويق: دراسة تحليلية على قطاع الصناعة فى مصر ، آفاق جديدة ، العددين الأول والثانى ، 1996 .
	( العلاقة بين التوجه السوقى والأداء : دراسة تطبيقية على شركات قطاع الأعمال العام فى مصر ، آفاق جديدة ، العددين الثالث والرابع 1996 .
	( أساليب تنمية صادرات قطاع الأعمال العام ، مجلة آفاق جديدة ، كلية التجارة – جامعة المنوفية ، 2000م.
	( دراسة تحليلية لمحددات جودة الخدمة التدريبية ، والعلاقة بينها وبين الأداء الوظيفى ، مجلة آفاق جديدة ، كلية التجارة – جامعة المنوفية ، 2001م .
	( تسويق خدمات ونتائج البحث العلمى ، المؤتمر الدولى الثانى بعنوان " تدعيم القدرة التنافسية للجامعات" ،  كلية التجارة - جامعة القاهرة ،  4- 5 يونيو  2008م .
	( دور التسويق  فى مواجهة الأزمات وتحديات الركود ، مؤتمر الإتجاهات الحديثة فى إدارة الأعمال ، اللجنة العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس ، مايو 2009م.
	خامساً : دراسات  تطبيقية وخدمات إستشارية

	( توصيف سوق الوجبات الغذائية السريعة فى مصر ، مركز دراسات الشرق الأوسط ، الجامعة الأمريكية ، القاهرة ، 1987 .
	( تقييم وتطوير سياسات الدعم ، مركز القطاع العام للمعلومات ، رئاسة مجلس  الوزراء ، جمهورية مصر العربية ، 1988.
	( المشروع القومى لتسويق الخضروات والفاكهة ، مركز القطاع العام للمعلومات ، رئاسة مجلس الوزراء ، جمهورية مصر العربية ، 1988 .
	( تقييم آثر الإستثمارات العربية والأجنبية على سوق العمل في مصر ، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  1990  .
	( إعادة تنظيم هيئة الشئون القروية ، والبلدية أبها ، المملكة العربية السعودية 1991  .
	( تقييم إستراتيجية العمل لوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت ،1993  .
	( توصيف سوق العملاء الأفراد للبنوك الكويتية ، معهد الدراسات المصرفية بالكويت ، 1993م  .
	( تحليل إتجاهات  وتفصيلات ورضاء عملاء قطاع الأعمال عن الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك الكويتية ، معهد الدراسات المصرفية ، الكويت 1994م .
	( العلاقـــــــــــــة بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل الكويتي ، معهد الدراسات المصرفية بالكويت ، 1995م  .
	( إعداد الدراسة التسويقية لعدد ( 7 ) مشروعات مختلفة لصالح الشركة الكويتية للاستشارات والاستثمار ، الفترة من 1994 – 1996م  .
	( دراسة وتحليل الوضع التنافسي لمنتجات اتحاد الجمعيات التعاونية ، الكويت ، 1995م  .
	( تطوير خدمات فندق الكويت بلازا وتحسين وضعه التنافسي ، 1996م  .
	( تقييم  خدمات معهد الدراسات المصرفية المقدمة للبنوك الكويتية وإستراتيجيات تطوير هذه الخدمات ، 1996
	( الدراسة التسويقية لإنشاء مجمع تجارى لصالح البنك الإسلامي ، الشركة الدولية للاستشارات ، 1996م  .
	( دراسة وتحليل أوضاع الوحدات ذات الطابع الخاص ، جامعة المنوفية 1998 م  .
	( الدراســـــــــة التسويقية لتحليــــــــل الطب على خدمات التخزين والتبريـد  بمنطقة الغردقة ، شركة الاستثمار البشرى ، 1999م  .
	( تقييم الوضع التنافسى للمنتجات البترولية فى أسواق التصدير ، مؤسسة البترول الكويتية 2000 .
	( المساهمة فى إعداد الدراسة التسويقية للشركة العربية للتجارة الدولية- المنظمة العربيــــــة للتنمية الزراعية- جامعـــــــة الدول العربية- 2004 .
	( رئيس الفريق الإستشارى لإنشاء محطة راديو المدينة- المملكة الأردنية الهاشمية - 2005  .
	( رئيس الفريق الإستشارى للدراسة المتكاملة لإصدار صحيفة المدينة- المملكة الأردنية الهاشمية -  2005  .
	( رئيس الفريق الإستشارى لإعادة تنظيم مؤسسة Zeinth لإنتاج وتسويق الملابس الجاهزة، القاهرة ،  2006  .
	( رئيس الفريق الإستشارى للدراسة المتكاملة لإنشاء شركة البداد العالمية القابضة- دبى - الإمارات العربية المتحدة - 2007 .
	( رئيس الفريق الإستشارى لإعداد الخطة التسويقية لشركة " ناتكس لتصدير الملابس الجاهزة  " ، جهاز تحديث الصناعة ، 2006.
	( رئيس الفريق الإستشارى لإعداد نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية لشركة  " دلتا إكسبريس " ، جهاز تحديث الصناعة ، 2007.
	سادساً : نــــدوات ومؤتمــــــرات

	( مؤتمر تنمية موارد المحليات ، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، 1979 .
	( مؤتمر الإدارة فى الثمانينات ، نقابة التجاريين ، 1980 .
	( مؤتمر الأسعار والدخول ، جامعة المنصورة ، 1990 .
	( مؤتمر المنهج الإقتصادى فى الإسلام بين الفكر والتطبيق ، تجارة المنصورة 1983  .
	( مؤتمر حماية المستهلك ، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، 1983 .
	( مؤتمر الإنفتاح الإقتصادى بين الإنتاج والإستهلاك تجارة المنصورة ، 1989 .
	( الحلقة النقاشية حول قياس وإدارة جودة الخدمة المصرفية ، معهد الدراسات المصرفية ، الكويت 1993 .
	( مؤتمر إدارة المستشفيات ، كلية الطب –جامعة المنوفية ، 1998 .
	( المؤتمر السنوى الأول للجنة العلمية الدائمة لإدارة الأعمال ، إبريل 1999  .
	( مؤتمر الإدارة العربية بين التحديات والمتغيرات العالمية ، سبتمبر 1999  .
	( المؤتمر السنوى السادس لإدارة الأزمات الإقتصــــادية فى مصر والعالم العربى ، كلية التجــــــارة ، جامعــــــــة عين شمس ، القاهرة ، 1999  .
	( مؤتمر إدارة  الأزمات ، جامعة عين شمس ، 2000  .
	( مؤتمر تحديات التنمية وتحديث الإدارة فى الوطن العربى، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الشارقة، 2004  .
	( مؤتمر صناعة الخدمات  فى الوطن العربى: رؤية مستقبلية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2004  .
	( مؤتمر الإدارة الإستراتيجية للمؤسسات التعليمية، القاهرة، 2005  .
	( مؤتمر إدارة الجودة والإعتماد لمؤسسات التعليم العالى فى الوطن العربى ، القاهرة،  24 -  26  نوفمبر 2004 .
	( مؤتمر زيادة فاعليــــــة كليــــــــات العلوم الإدارية فى الوطن العربى ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، القاهرة،  14 - 18  مارس 2004  .
	( مؤتمر الجودة والتعليم العالى ، كلية التجارة -  جامعة عين شمس ، يناير 2006.
	( مؤتمر تدعيم القدرات التنافسية للجامعات ، كلية التجارة -  جامعة القاهرة ، 3 -  5  يونيو 2008.
	( المؤتمر العلمى لتحسين جـــــــودة برامــــــــج الدراســــــــات العليــــــا قى  مؤسسات التعليم العالى ، جامعة المنوفية ، 25 -26 فبراير 2009.
	( مؤتمر الإتجاهات الحديثة فى إدارة الأعمال ، اللجنة العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس ، مايو 2009.
	( المؤتمر السنوى الرابع عشر لإدارة الأزمات ، جامعة عين شمس ، أكتوبر 2009.
	سابعاً : الخبرات فى مجال تحسين جودة التعليم العالى

	( رئيس وحدة ضمان الجودة والإعتماد - جامعة المنوفية.
	( عضو اللجنة القومية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.
	( عضو فريق الإدارة لمشروع إنشاء مركز توكيد الجودة -  جامعة المنوفية.
	( عضو فريق الإدارة لمشروع إعداد الخطة الإستراتيجية لضمان الجودة -  جامعة المنوفية.
	( المشرف العام على وحدة توكيد الجودة -  كلية التجارة -  جامعة المنوفية.
	( عضو الفريق التنفيذى لمشروع إنشاء نظام داخلى للجودة -  كلية التجارة -  جامعة المنوفية.
	( المشاركة فى فعاليات ما يزيــــــــد عن عشرين مؤتمراً وندوة فى مجال تطبيقات الجــــــودة فى التعليم العالى ومن أبرزها:
	(  مؤتمر إدارة الجودة والإعتماد لمؤسسات التعليم العالى فى الوطن العربى - أكاديميا مصر -  2004 .
	(  ورشة عمل النظراء المراجعين -  مشروع توكيد الجودة والإعتماد QAAP 2004  .
	(  مؤتمر تطبيقات الجودة الشاملة فى التعليم العالى -  جامعة طنطا  2006  .
	(  مؤتمر الجودة والتعليم العالى  -  جامعة عين شمس  2006  .
	(  مؤتمر تدعيم القدرات التنافسية للجامعات -  جامعة القاهرة  2008.
	(  مؤتمر تحسين جودة برامج الدراسات العليا فى التعليم العالى -  جامعة المنوفية  2009.
	(  ورشة عمل إعداد الخطة الإستراتيجية للجودة -  مشروع توكيد الجودة والإعتماد  2007.
	( عضو مجلس إدارة وحدة تطوير المشروعات -  جامعة المنوفية.
	( عضو فريق النظراء المراجعين لعدد من كليات التجارة بجمهورية مصر العربية.
	( عضو فريق إعداد المعايير الأكاديمية لكليات التجارة بالجامعات المصرية -  الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد.
	( عضو فريق مراجعة المعايير الأكاديمية لمؤسسات التعليم التجارى الفنى ومعاهد السياحة والفنادق - الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد.
	ثامناً : المؤلفات العلميـــــــة 

	( الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية 
	( إدارة المزيج الترويجى  
	( إدارة فرق البيع  
	( إدارة الثقافة التنظيمية والتغيير  
	( الإدارة الإشرافية  
	( إدارة المنشآت التسويقية " مشترك "  
	( خدمة العملاء وفن البيع  " مشترك "  
	( أساسيات السلوك التنظيمى  " مشترك "  
	( التسويق المعاصر  " مشترك "  
	( الإدارة الإستراتيجية فى المنظمات المعاصرة  " مشترك "  
	( الإدارة الإستراتيجية للشراء والإمداد  " مشترك "  
	( أساسيات الإدارة المالية  " مشترك "  
	تاسعاً : الخـبرات التدريبيــة

	( الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  
	( مركز إعداد القادة للصناعة .
	( مركز بحوث التسويق والإعلان " مارك  " مؤسسة الأهرام 
	( معهد الدراسات المصرفية  " الكويت  "  
	( مركز الدراسات الوطنية   " محافظة المنوفية  "  
	( مؤسسة الإستثمار البشرى " HIC "  الكويت .
	( مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة ، جامعة المنوفية  
	( الجمعية العربية للإدارة  
	( المصرف الإسلامى الدولى  
	( شركة مصر للإدارة والتنمية  " ايمند  "  
	( ديوان الخدمة المدنيــة - الكويت   
	( مركز دراسات الشرق الأوسط -  الجامعة الأمريكية   
	( أكاديمية تطوير الأداء والإستشارات  " CDC "    
	( مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس -  وزارة التعليم العالى
	( البنك الأهلى المصــــــرى    
	( مركز تحديث الصناعة  " IMC "    
	( مؤسسة الإبداع الخليجى  
	( بنـك مصــــــــــر  
	( مركز الخبرات المهنية  " بيمك  "  
	( المنظمة العربية للتنمية الإدارية   
	( مركز تنمية الموارد البشرية ، وزارة الصناعة   
	( مركز الإستشارات العملية   " الكويت  "  
	( مركز داتا  للاستشارات والتدريب   
	( التخطيط الإستراتيجى للتسويق  
	( تنمية المهارات البيعية  
	( تنمية المهارات الإشرافية 
	( تكوين وإدارة فرق العمل 
	( قياس وإدارة جودة الخدمة 
	( مهارات العناية بالعمـــلاء  
	( أساليب كسب العملاء الجدد  
	( إستراتيجيات تنمية الأعمال وتطوير الأسواق   
	( إتخاذ القرارات وحل المشكلات  
	( مهارات التفاوض الفعال  
	( تصميم الإستراتيجيات التسويقية التنافسية 
	( تسويق الخدمات  
	( إدارة نظم تقييم الأداء  
	( إدارة الجودة الشاملة  
	( إدارة الوقت وضغوط العمل 
	( إدارة الإجتماعات  
	( مهارات الإتصال الفعال 
	( تصميم البحوث والدراسات التسويقية 
	( مهارات التعامل مع الجمهور 
	( إدارة المشروعات 
	( إدارة الموارد البشرية 
	( إدارة علاقات العملاء 
	( تسويق منتجات وخدمات البحث العلمى 
	( تدريب المدربين TOT  
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	حادى عشر : عضوية الجمعيات العلمية والمهنية 

	( الجمعية العربية للإدارة  .
	( الجمعية المصرية للإعلان  .
	( جمعية التسويق الخليجية  .
	( الجمعية المصرية للتسويق  .
	(  British Academy of Management 
	(  American  Marketing Association  
	( عضو مجلس تحرير مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية -  جامعة الكويت .
	( عضو اللجنة العلمية لترقية أعضاء هيئة التدريس .
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