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 الوظيفة الحالية :         أستاذ إدارة أعمال

 جامعة المنوفية. –نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوثو                            
                ، محافظة المنوفية،شبين الكوم ،جهة العمل :             جامعة المنوفية

 جمهورية مصر العربية.                               
 –مصر الجديدة  –صالح الدين  –) 10( شقة رقم –شارع تال  12العنوان الدائم:            

 جمهورية مصر العربية. –القاهرة                                               
  0482226454(عمل)   26877380(القاهرة/ منزل):       تليفون :             

 012 7496358( المحمول) :                               
 26877380 ( القاهرة/ منزل)         فاكس:            

  2226454 )048( شبين الكوم/ عمل):  (                             
   2TUthabet_edrees@hotmail.comU2T: الكترونيبريد 

 
 

 المؤهالت العلمية:  
 

  جامعة أسيوط   –كلية التجارة  –) 1971بكالوريوس تجارة (شعبة إدارة األعمال– 
 جمهورية مصر العربية.            
 ) مص�ر  ةجمهوري� –جامع�ة الزق�ازيق  –كلية التجارة  –) 1981ماجستير في إدارة األعمال

   العربية.
 ) جامعة شيفيلد  -التخصص الدقيق: التسويق  -) 1989دكتوراه في إدارة األعمال– 

  ة.المملكة المتحد           
 

 علمية:وجوائز مهام ومنح   
 ) ،1983مهمة علمية قصيرة إلى جامعة الينوى، الواليات المتحدة األمريكية.( 
  مهمة علمية قصيرة لدراسة نظ�م الج�ودة ف�ى مؤسس�ات التعل�يم الع�الى، وف�ى هيئ�ة ض�مان

 ).  2002الجودة واالعتماد، المملكة المتحدة، ( فبراير 
  توراه في العلوم االجتماعية ( منحة دراسية مقدمة مندك مشروع رسالةجائزة أحسن 

 )، المملكة المتحدة. 1989، 1988( معهد األبحاث الملكي لألعوام         
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 برامج و دورات تدريبية فى اإلدارة والقيادة فى التعليم العالى:  
 

• Uكي���ة،  برن���امج إدارة الجامع���ات، هيئ���ة الفولبري���ت بالتع���اون م���ع جامع���ة بنس���لفانيا األمري
 ).2003القاهرة، (

برنامج إنشاء نظام إدارة الج�ودة ف�ى ث�الث جامع�ات مص�رية مخت�ارة (حل�وان، المنوفي�ة،  •
،   TEMPUSاح��دى مش��روعات   -جامع��ة فاكش��و بالس��ويدU Uبالش��راكة األوروبي��ة م��عUطنط��ا) 

 ).2005مارس،  U )21-25مدينة فاكشو، السويد،
ع�ات مص�رية مخت�ارة (حل�وان، المنوفي�ة، برنامج إنشاء نظام إدارة الج�ودة ف�ى ث�الث جام •

، ب��ولتن،  TEMPUSاح��دى مش��روعات   -بالش��راكة األوروبي��ة م��ع جامع��ة ب��ولتن Uطنط��ا) 
 ). 2005ابريل،  U )11-15المملكة المتحدة،

والي�ة ماستش�وتس،  -، كيمب�رجد، جامعة هارفارUبرنامج القيادة واإلدارة فى التعليم العالي •
 ).2006يونيو،  U ،)17-29الواليات المتحدة األمريكية

 
 

 وظائف قيادية:  
 U ) ،1997 -1996مستشار وزير التخطيط والتنمية اإلدارية، دولة الكويت .( 
 U مستش��ار المنس��ق الع��ام إلع��ادة هيكل��ة الجه��از الحك��ومي لدول��ة الكوي��ت، دي��وان الخدم��ة

 ).1997 -1995المدنية، الكويت، (
 U2001ين�اير  – 1999لمنوفية، ( أغسطس مدير مركز البحوث والخدمات الجامعية، جامعة ا 

.( 
  1999 ( ،األك��اديمي لش��عبة اللغ��ة اإلنجليزي��ة، كلي��ة التج��ارة، جامع��ة المنوفي��ةالمنس��ق -

 وحتى اآلن. 2002)، ورئيس مجلس ادارة الشعبة منذ عام  2002
  ،أكت�وبر  -2000أكت�وبر ( وكيل كلية التج�ارة للبح�وث والدراس�ات العلي�ا، جامع�ة المنوفي�ة

2002 .( 
  جامع��ة المنوفي��ة ( آف��اق جدي��دة)،  –المجل��ة العلمي��ة لكلي��ة التج��ارة نائ��ب رئ��يس التحري��ر 

 حتى اآلن). -2002نفس المجلة(  ، ورئيس تحرير2002 -2001
 U ،المدير التنفي�ذي لوحــــــ�ـدة إدارة مش�روعات تطـــ�ـوير األداء الج�امعي، جامع�ة المنوفي�ة

 حتى اآلن). - 3200(
 U2006 -2002جارة وفرعها بمدينة السادات، جامعة المنوفية، (عميد كلية الت  .( 
 ) ،2008  -2002عميد كلية التجارة  جامعة المنوفية، شبين الكوم  .( 
 Uالح���زب ال��وطنى ال���ديمقراطى ،  -عض��و لجن���ة التعل��يم والبح���ث العلم��ى، أمان���ة السياس��ات

 وحتى االن).    - 2006جمهورية مصر العربية، ( أكتوبر ، 
  مجل�س إدارة مرك�ز التعل�يم المفت�وح بالجامع�ة، ورئ�يس مجل�س إدارة وح�دة التعل�يم عضو

 حتى االن). - 2006المفتوح بكلية التجارة، جامعة المنوفية، ( 
 U عضو وحدة التخطيط االستراتيجى، وزارة التعل�يم الع�الى، جمهوي�ة مص�ر العربي�ة، (ين�اير

 حتى االن).   - 2007
 Uهيئ�ة القومي�ة لض�مان ج�ودة التعل�يم واإلعتم�اد، جمهوري�ة مستشار  رئيس مجلس إدارة ال

 حتى االن).  2008مصر العربية، ( فبراير  
 U عضو اللجنة العليا، إدارة الهيئة القومية لضمان ج�ودة التعل�يم واإلعتماد،جمهوري�ة مص�ر

 ). 2008العربية، (سبتمبر  حتى االن 
 حتى اآلن).2009اهرة،(أغطسنائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لالدارة، الق 
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 بحوث علمية منشورة:  
(1) Psychographic Analysis and Application in Marketing Practices 

paper presented at the Annual Conference of Marketing Education 
Group, Vol.2 (1988), U.K. 

(2) The Behavior of Nutrition Label Usage in the UK, paper presented at 
the Semi-Annual European Conference of Food Choice and 
Opportunity, (1989), U.K. 

(3) Nutrition Label Usage in Food Choice Decisions, Nutrition and 
Health, Vol.92, 8, (1990), pp.14 - 22. 

 
(4) On the Reliability of Psychographic Measures: Encouraging Signs to 

the Measurement Accuracy in Consumer Research, European Journal 
of Marketing, Vol.24, 3, (1990), pp.23 – 41. 

 
) استراتيجية تقسيم السوق إلى قطاعات باستخدام أساليب تحليل المتغيرات المتعددة: دراسة 5(

، مجلة تطبيقية لتقسيم سوق بعض منتجات األكل السريع باستخدام أسلوب تحليل التمايز المتعدد
)، المنوفية، 1991آفاق جديدة، كلية التجارة، جامعة المنوفية، ( العدد الثالث، سبتمبر 

 م.ع.ج.
 
 تحلي��ل الض��غوط التنظيمي��ة لم��ديري التس��ويق ف��ي المنظم��ات الص��ناعية لقط��اع األعم��ال الع��ام، ) 6(

)، المنوفي��ة، 1992مجل��ة آف��اق جدي��دة، كلي��ة التج��ارة، جامع��ة المنوفي��ة، ( الع��دد األول، ين��اير 
 ج.م.ع.

 
خ�اص ألس�لوب تحليل الس�لوك االس�تهالكي للخ�دمات المنزلي�ة الخاص�ة بت�وفير الوق�ت: تطبي�ق ) 7(

مجلة البحوث والدراسات العلمية، كلية  في بحوث التسويق،  Cluster Analysisتحليل العناقيد 
 )، القاهرة، ج. م. ع. 1993التجارة واإلدارة بالزمالك، جامعة حلوان، ( يناير 

 
 قياس جودة الخدمة وتحليل العالقة بينها وبين كل من الرضا والميل للشراء: مدخل منهجي) 8(

 )، طنطا،1993مجلة التجارة والتمويل، كلية التجارة، جامعة طنطا، (مارس  تطبيقي،
 ج.م.ع.     

 
: دراس�ة تطبيقي�ة ىالبيعالبيع واألداء  يمند وبجودة خدمة المعلومات الفنية وأثرها على رضاء ) 9(

ارة، كلي��ة ، المجل�ة العلمي�ة لالقتص��اد والتج�ال��داخليلمف�اهيم ومق�اييس ج��ودة الخدم�ة والتس�ويق 
 )، القاهرة، ج.م.ع.1995جامعة عين شمس، ( –التجارة 

 
وآثارها على رضا المستهلك:  الخارجيوالتسويق  الداخليتحليل المحددات الرئيسية للتسويق ) 10(

مجلة كلي�ة التج�ارة للبح�وث العلمي�ة، كلي�ة التج�ارة  دراسة تطبيقية على قطاع البنوك الكويتية،
 )، اإلسكندرية، ج.م.ع.1996، العدد األول (33جلد جامعة اإلسكندرية، الم

 
 (11) Education Service Quality as Perceived by Kuwaiti Consumers: An   

 Application of the SERVPERF Scale, Middle East Business Review, 
Vol.1, 1996), pp. 22-42.  
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(12) School Selection Behavior and Demographic Segmentation of Public 
and Private School Users in Kuwait, Arab Journal of Administrative 
Sciences, Vol.4, 1, Kuwait, (1996), pp.153-170. 

 

قي��اس ج��ودة الخدم��ة باس��تخدام مقي��اس الفج��وة ب��ين االدراك��ات والتوقع��ات: دراس��ة منهجي��ة ) 13(
المجل�ة العربي�ة للعل�وم اإلداري�ة، جامع�ة الكوي�ت،  الكوي�ت، بالتطبيق على الخدمة الصحية بدولة
 )، الكويت.1996المجلد األول، العدد األول، (نوفمبر 

 
(14) Services Considered Important to Business Customers and 

Determinants of Bank Selection in Kuwait: A Segmentation Analysis, 
The International Journal of Bank Marketing, Vol.4 & 5, (1997), 
126-133. 

 
توصيف سلوك استخدام الحضانة الخاصة في الكوي�ت وتقي�يم ج�ودة الخدم�ة المقدم�ة: دراس�ة ) 15( 

المجلة العربية للعلوم اإلدارية، جامعة الكويت، المجلد الخامس، الع�دد األول، (ن�وفمبر  تطبيقية،
 )، الكويت.1997

 
التأخير في عملية اتخاذ قرارات شراء السلع االستهالكية مرتفعة ال�ثمن: دراس�ة  بابتحليل أس) 16(

 )، الكويت.1998، المجلة العربية للعلوم اإلدارية، جامعة الكويت، المجلد الخامس، (تطبيقية
 
، المجل��ة م��دخل جدي��د لتقس��يم الس��وق إل��ى قطاع��ات باس��تخدام أس��لوب كش��ف التفاع��ل التلق��ائي) 17(

 )، 1999لعل��وم اإلداري��ة، جامع��ة الكوي��ت، المجل��د الس��ادس، الع��دد الثال��ث، ( س��بتمبر العربي��ة ل
 الكويت.

 
(18)  Management of Customers’ Expectations in Kuwaiti Service Firms 

and Its Relationship with Some Indicators of Excellence: An 
Empirical Investigation, New Horizons, Faculty of Commerce, 
Menoufia University, Vol. 3, (July 1999), Shibeen Al-Koom, Egypt. 

 
مجل�ة آف�اق جدي�دة، كلي�ة التج�ارة،  ،) استخدام العين�ات الدائم�ة ف�ي ترش�يد الق�رارات التس�ويقية19(

 )، المنوفية، ج.م.ع. 1999، 4، 3، 2 اإلعدادجامعة المنوفية، ( 
 
س��تهلك للتبي��ين الغ��ذائي ف��ي ق��رارات اختي��ار عالم��ات المنتج��ات الغذائي��ة: اس��تخدام الم ) س��لوك20(

، مجلة آفاق جديدة، واالتجاهات الديموغرافيةودراسة تطبيقية باستخدام المقاييس السيكوغرافية 
 )، المنوفية، ج.م.ع. 1999، 4، 3، 2كلية التجارة، جامعة المنوفية، ( ملحق لألعداد 

 
(21) Establishing an Internal System of Quality Management in the 

Faculties of Commerce: Elements, Stages, Methodology, and Application: 
A Case Study (Faculty of Commerce, Menoufia University), New 
Horizons, Faculty of Commerce, Menoufia University, Volumes 3 and 4 
(Oct. 2004), Shibeen Al-Koom, Egypt.  

 

مجل�ة  أثر المناخ التنظيمى على األداء، دراسة تطبيقية على قطاع البنوك التجارية فى مصر، )22(
، المنوفية، )2006يوليو وأكتوبر   -4، 3العدد آفاق جديدة، كلية التجارة، جامعة المنوفية، ( 

 ج.م.ع.
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لم�ؤتمر: م�ة ) تحسين جودة برامج الدراسات العليا فى مؤسسات التعليم العالى، ورقة عم�ل مقد23(
تحسين جودة برامج الدراسات العليا فى مؤسسات التعليم العالى ( مواجه�ة التح�ديات وتوج�ه 

 شبين الكوم، المنوفية. ) ،2009فبراير  26-25نحو المستقبل)،جامعة المنوفية،( 
) تسـويق البحوث العلمية التطبيقيـة واالستشارات: مفاهيم ومهارات ونماذج، ورقة عمل مقدمه 24(

للمؤتم���ـر العلم���ي األول لتس���ويق البح���وث الجامعي���ة التطبيقي���ة (البح���ـث العلم���ي ف���ي خدم���ة 
 )، شبين الكوم ، المنوفية. 2009أكتوبر  8-7، جامعة المنوفية، (الصناعة)

) التص���دير كأح���د مح���ددات إنع���اش اإلقتص���اد المص���ري ف���ي ض���وء المتغي���رات اإلقتص���ادية 25(
ال��ـث عش��ـر لإلقتص��ـاد المن��ـزلي :   اإلقتص��اد المـنزل��ـي  المؤتمـ��ـر العـ��ـربي الثالمعاصـ��ـرة، 

جامع��ة المنوفي��ة،   –، كلي��ة اإلقتص��اد المنزل��ي ف��ـي ض��وء المتغي��رات اإلقتص��ادية المعاص��رة
 المنوفية. -)، شبين الكوم 2009نوفمبر  18-19(

ري��ة ) تقي��يم دور التس��ويق ال��داخلي ف��ي تحقي��ق الرض��ا ال��وظيفي ب��التطبيق عل��ى البن��وك التجا26(
 تحت النشر. كلية التجارة، جامعة المنوفية ، شبين الكوم، ،المصرية بالقطاع العام

 ا الدراكاتــة وفقـرية الحكوميـات المصـاد فى الجامعـودة واالعتمـم الجـوقات ادارة نظـمع) 27(
 تحت النشر. القيادات االكاديمية، دراسة تطبيقية،       

 

Uاللغة االنجليزية فى واحد من أشهر المراجع العالمية المتخصصة استخدمت أحد أبحاثه المنشورة ب
  U:والموضح أدناه Consumer Behaviorفى سلوك المستهلك 

Engel, F. J., Blackwell, D. R., and Miniard, W. P., Consumer Behavior, 
Eighth Edition, The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers, 
(1995), New York, pp.449, 452, and 466. 

 
 

7Bة لصالح مؤسسات علمية:دراسات تطبيقية غير منشور 
 

 ).1993( ،توصيف العمالء األفراد للبنوك الكويتية، معهد الدراسات المصرفية، الكويت   
  اتجاهات وتفضيالت ورضاء عمالء قطاع األعمال عن البنوك في الكويت، معهد الدراس�ات

 ). 1994ويت، (المصرفية، الك
  ،دراسة سوق العمل لخريجي كلية التجارة، كلية التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية 

 ).1994جامعة الكويت، الكويت، (        
  جامعة الكويت،    العامة،خطة هيكل العمالة وتطوير األداء في الجهاز اإلداري لألمانة 

 ).1995الكويت (        
 س�����تثمارية: دراس�����ة االحتياج�����ات واالتجاه�����ات والخص�����ائصالخ�����دمات المص�����رفية اال 

للعمالء األفراد في دولة الكويت، معهد الدراس�ات المص�رفية،  الديموغرافيةالسيكوغرافية 
 ).1996الكويت، (

 توصيف وتحليل الخصائص الديموغرافية واالتجاهات والتفضيالت الخاصة بعمالء 
 ، معهد الدراسات المصرفية، الكويت،البنوك الكويتية من المشروعات الصغيرة     
     )1997.( 
  توصيف وتحليل سوق الخدمات المالية اإلسالمية في الكويت، معهد الدراسات 

 ).1998المصرفية، الكويت، (        
  معهد الدراساتاألفراددراسة الخصائص والعادات المصرفية لعمالء البنوك الكويتية ، 

 ).1998المصرفية، الكويت، (         
 ) ،1999التطوير التنظيمي للمستشفى الجامعي، جامعة المنوفية، ج. م. ع .( 
  تقي��يم ج��ودة الخدم��ة التعليمي��ة المقدم��ة م��ن ش��عبة الدراس��ة باللغ��ة اإلنجليزي��ة ف��ي مرحل��ة

 )، كلية التجارة، جامعة المنوفية، ج.م.ع.2001/ 2000البكالوريوس، (
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 U�ة األول�ى ب�بعض كلي�ات الجامع�ة نح�و اإلقب�ال عل�ى الدراسة الميدانية التجاهات طالب الفرق
االلتحاق بشعبة االدبى دون العلمي، مركز إدارة مشروعات تطوير األداء الجامعي، جامع�ة 

 )، جمهورية مصر العربية.2003المنوفية، (أكتوبر 

 U كاح�دى الكلي�ات  جامع�ة المنوفي�ة –الدراسة الذاتية لتوكيد الجودة واالعتماد لكلية التجارة 
الريادي���ة الس���ت عل���ى المس���توى الق���ومى والممثل���ة ل���ثالث جامع���ات مص���رية حكومي���ة 
(القاهرة/أسيوط/المنوفبة)، اللجنة القومية لتوكيد الجودة واالعتماد، وزارة التعل�يم الع�الي 

 )، جمهورية مصر العربية.2003( ديسمبر 
 U ��انس توص��يف وتش��خيص ظ��اهرة ال��دروس الخصوص��ية ف��ي مرحل��ة البك��الوريوس/ الليس

ب��بعض كلي��ات الجامع��ة: دراس��ة تطبيقي��ة، مرك��ز إدارة مش��روعات تط��وير األداء الج��امعي، 
 )، جمهورية مصر العربية.2004جامعة المنوفية، (فبراير 

 U تق�ويم الكت��اب الج��امعي ف��ي الكلي��ات النظري�ة وفق��ا لمع��ايير الج��ودة واالعتم��اد، وح��دة إدارة
)، جمهوري��ة مص��ر 2004ي��ة، (يوني��و مش��روعات تط��وير األداء الج��امعي، جامع��ة المنوف

 العربية.
 UThe Quality Assurance and Accreditation Handbook for  
     UHigher Education in Egypt, Ministry of Higher Education, 
Project Management Unit, Higher Education Enhancement 
Project, Quality Assurance & Accreditation Project, (2004), ARE U.   

 

 U جامع��ة المنوفي��ة، اللجن��ة القومي��ة    –إنش��اء النظ��ام ال��داخلي إلدارة الج��ودة بكلي��ة التج��ارة
 )، جمهورية مصر العربية. 2005لتوكيد الجودة واالعتماد، وزارة التعليم العالي (يوليو 

 :دراس��ة  تقي��يم ج��ودة الخدم��ة المقدم��ة م��ن االدارة العام��ة لش��ؤون أعض��اء هيئ��ة الت��دريس
ميدانية على أعضاء هيئ�ة الت�دريس بكلي�ات ومعاه�د الجامع�ة، جامع�ة المنوفي�ة، (س�بتمبر 

 )، جمهورية مصر العربية.2006
 U ،المش��اركة ف��ى تص��ميم واع��داد المع��ايير القومي��ة لتق��ويم واعتم��اد مؤسس��ات التعل��يم لع��الى

يئ��ة القومي��ة لض��مان الجامع��ات، الب��رامج التعليمي��ة، الدراس��ات العلي��ا، التعل��يم ع��ن بعد،اله
 وحتى االن).    2008جودة التعليم واالعتماد، القاهرة، جمهورية مصر العربية،(فبراير 

 ) 2009)،جامعة المنوفية، (أغسطس 2010 –2009الخطة السنوية لجامعة المنوفية .( 
 

 

 مؤتمرات:وورش عمل وندوات   
 

 1984ة المنوفية، ( عضو اللجنة الفنية لمؤتمر تطوير التعليم التجاري، جامع.( 
  :المؤتمر السنوي الواحد والعشرين لمجموعة التعليم التسويقي، المشاركة ببحث بعنوان

 ).1988، (ابريل االتحليل السيكوغرافى وتطبيقاته فى التسويق، هادرسفيلد، انجلتر
  :المؤتمراألوروبى السنوي لفرص اختيار المنتجات الغذائية، المشاركة ببحث بعنوان

 .1989، انجلترا، (ناستخدام بطاقات التبيين الغذائي فى المملكة المتحدة، لند سلوك
  مؤتمر جودة الخدمات المصرفية، المشاركة بورقة عمل بعنوان: تحديد مشكالت جودة

 ).1993الخدمة المصرفية، معهد الدراسات المصرفية، الكويت، (ابريل 
 ركة بورقة عمل بعنوان: مفهوم وأبعاد مؤتمر حماية المستهلك فى التطبيق العملي، المشا

 ).1993حماية المستهلك، وزارة التجارة والصناعة، الكويت، (يونيو 
 دة القبس، الكويت ـــــــظاهرة اإلحباط في الجهاز اإلداري الحكومي، مقالة منشورة، جري

 ). 1993أكتوبر  19، 18(
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 U فيات الجامعي��ة تط��ويرم��ؤتمر ج��ودة الخدم��ة  ن��وان: ، المش��اركة بورق��ة عم��ل بعالمستش��
 ).1998، ( أكتوبر Uجامعة المنوفية الجامعية،الشاملة في المستشفيات 

 رئيس اللجنة الفنية المنظمة للمؤتمر السنوي للجنة العلمية الدائمة إلدارة األعمال 
 ). 1999أبريل  10-9بعنوان: االتجاهات الحديثة في إدارة األعمال، القاهرة (         
 ي للجن����ة العلمي����ة الدائم����ة إلدارة األعم����ال، المش����اركة بورق����ة عم����ل          الم����ؤتمر الس����نو

 ). 1999أبريل  10، 9بعنوان: إدارة توقعات العمالء في منظمات الخدمات، القاهرة ( 
  الندوة التحضيرية الثالثة للمؤتمر الدولي الثاني لجودة الرعاية الصحية، المش�اركة بورق�ة

 ).   1999يوليو  28دة خدمة الرعاية الصحية، طنطا ( عمل بعنوان: أساليب قياس جو
   المؤتمر العلمي السنوي الثالث، إدارة التنمية بمصر ف�ي ظ�ل التح�والت العالمي�ة، التعقي�ب

   ،قالزقازي ،على البحوث المقدمة في الجلسة الثانية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق
 ). 1999نوفمبر  7-8(      
  س��نوي، المش��اركة بورق��ة عم��ل بعن��وان: ج��ودة الخدم��ة الص��حية، كلي��ة الم��ؤتمر الطب��ي ال  

 ).2000مايو  12-10(  ، طب بنها، القاهرة
   الم��ؤتمر الس��نوي للجن��ة العلمي��ة الدائم��ة إلدارة األعم��ال، عض��و اللجن��ة الفني��ة المنظم��ة

 ). 2000القاهرة ( أبريل  التسويق،للمؤتمر ومقرر جلسة بحوث 
  رئ�يس  -دس إلدارة األزم�ات االقتص�ادية ف�ي مص�ر والع�الم العرب�ي المؤتمر السنوي الس�ا

 ). 2001جلسة األزمات التسويقية، كلية التجارة، جامعة عين شمس،  القاهرة ( أكتوبر 
   آلي��ات تفعي��ل مش��اركة أعض��اء هيئ��ة الت��دريس ف��ي الم��ؤتمرات الخارجي��ة" مق��رر ن��دوة 

"، ج  ). 2001امعة المنوفية، ( نوفمبر والداخلية لخدمة البحث العلمي وتنمية المجتمع
   كلي�ة التج�ارة، جامع�ة ،" " تطوير الدراس�ات العلي�ا وتنمي�ة البح�وث الجماعي�ة مقرر ندوة 

 ). 2002المنوفية، ( مارس 
 U) مشارك فى الم�ؤتمر ال�دولى ف�ى االعتم�اد ف�ى مؤسس�ات التعل�يم الع�الىCHIA ،في�نكس ،(

 ).  2003،، (ينايرUأريزونا، الواليات المتحدة االمريكية
  كلي��ة التج��ارة، جامع��ة المنوفي��ة، ( م��ايو ،" " تط��وير الدراس��ات العلي��ا الثاني��ة رئ��يس ن��دوة 

2003.( 
 U عضو ورشة العمل الخاصة بتصميم نماذج النظ�ام ال�داخلي إلدارة الج�ودة وص�ياغة الش�كل

التنظمى للهيئة المقترحة لضمان الجودة واالعتماد بمصر، اللجنة القومية لض�مان الج�ودة 
واالعتم��اد بالش��راكة م��ع الخب��راء البريط��ايين الممثل��ين لهيئ��ة ض��مان الج��ودة واالعتم��اد 

 )، القاهرة.2003، (ديسمبر، Uبالمملكة المتحدة، دار الضيافة، جامعة القاهرة
  أكاديميا مصر " مشارك فى مؤتمر إدارة الجودة واالعتماد للتعليم العالي في العالم العربي 

 )، القاهرة. 2004، (نوفمبر 26 – 24"،  2004
 Uجامع�ة المنوفي�ة،  -ورقة عمل ع�ن إنش�اء النظ�ام ال�داخلي إلدارة الج�ودة ف�ي كلي�ة التج�ارة

ورشة العمل الخاصة بتحسين جودة العملية التعليمية بكليات التج�ارة ف�ي جمهوري�ة مص�ر 
، )2005، (يوني��و، Uالعربي��ة، المجل��س األعل��ى للجامع��ات، لجن��ة قط��اع الدراس��ات التجاري��ة

 إلسماعيلية.ا
 جامع�ة المنوفي�ة،  -ورقة عمل ع�ن إنش�اء النظ�ام ال�داخلي إلدارة الج�ودة ف�ي كلي�ة التج�ارة

ورشة العمل الخاصة بتأكيد الجودة واالعتماد في منظمات التعليم العالي، الجمعي�ة العربي�ة 
 )، القاهرة.2005أكتوبر،  1-سبتمبر 30لإلدارة، (

 2005ي بالش�راكة م�ع المملك�ة المتح�دة، (س�بتمبر مشارك فى مؤتمر تطوير التعليم الع�ال ، (
 القاهرة.

  ورق��ة عم��ل ع��ن إنش��اء نظ��م إدارة الج��ودة ف��ى مؤسس��ات التعل��يم الع��الي، م��ؤتمر الج��ودة
)،  2006س��بتمبر،  9جامع��ة ع��ين ش��مس، ( –والتمي��ز ف��ى التعل��يم الع��الي، كلي��ة التج��ارة 

 القاهرة.   
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 Uت االس��كندرية، المنص��ورة، طنط��ا، الزق��ازيق، مق��رر ن��دوة لق��اء القي��ادات الجامعي��ة(جامعا
المنوفي�ة،بنها، كف�ر الش�يخ، الفي��وم)  لمناقش�ة تط�وير نظ�م تق��وييم الط�الب كش�رط أساس��ى 
للحصول على االعتماد، اللجن�ة القومي�ة لض�مان الج�ودة واالعتم�اد، وزارة التعل�يم الع�الى، 

 ). 2006أكتوبر  U) ،30جامعة المنوفية، شبين الكوم
 U العصف الذهنى للتخطيط لمجاالت واليات تطوير التعليم الع�الى ف�ى جمهوري�ة عضو ورشة

مصر العربية فى المرحلة الثاني�ة، وزارة التعل�يم الع�الى، وح�دة مش�روعات تط�وير التعل�يم 
 ، القاهرة، Uدار الضيافة، جامعــــة القاهرة -العالى، قاعة المؤتمرات

 ). 2006( نوفمبر، ديسمبر    
 Uرئيس الجلسة ا ،" "نم�اذج ناجح�ة ف�ى نظ�م الج�ودة واالعتم�اد بالجامع�ات المص�رية لثاني�ة 

مؤتمر ضمان الج�ودة واالعتم�اد: الطري�ق ال�ى المس�تقبل، اللجن�ة القومي�ة لض�مان الج�ودة 
 ). 2007(ينايرUواالعتماد، وزارة التعليم العالى، قاعة االحتفاالت الكبرى، جامعة القاهرة، 

 فا فية ف�ى قط�اع التعل�يم ف�ى مص�ر، تح�ت رعاي�ة ال�دكتور عضو ورشة العم�ل الخاص�ة بالش�
بطرس بطرس غالى (رئيس المجلس القومى لحقوق االنسان)، مكتب�ة االس�كندرية، مرك�ز 
فافية ومكافح�ة الفس�اد، ومنت�دى االص�الح  المؤتمرات باالشتراك مع التحالف المصرى للش�

فبراي�ر،  12وق االنس�ان، (العربى، وبرنامج األمم المتحدة االنمائى، والمجلس القومى لحق
2007 .( 

  ،عض���و ورش���ة العم���ل الخاص���ة بإع���ادة الهيكل���ة والمع���ايير المؤسس���ية لكلي���ات التج���ارة
 ).2009اإلسكندرية، (فبراير 

  مق��رر المؤتم��ـر العـل��ـمي لتحس��ـين ج��ـودة ب��رامج الدراس��ات العلي��ا ف��ي مؤسس��ات التعلي��ـم
 ).2009راير فب 26 –25العـالي، جامعة المنوفية ، شبين الكوم (

  البح��ـث العلم��ي ف��ي مق��رر الم��ؤتمر العلم��ي األول لتس��ـويق البح��وث الجامعي��ة التطبيقي��ـة)
 .)2009أكتوبر  8-7جامعة المنوفية، شبين الكوم (، خدمة الصناعة)

  اإلقتص�اد المنزل�ي ف�ي ض�وء" مشرف عام المؤتمر العربي الثالث عشر لإلقتصاد المنزل�ي 
" كلية اإلقتصاد المنزلي المتغيرات اإلقتصادية المعاص جامع�ة المنوفي�ة، ش�بين الك�وم  –رة

 ).2009نوفمبر  18-19(
  منت��دي  دور الق��ادة العظم��اء ف��ي تحقي��ق مص��ر الحل��م (دروس م��ن الممارس��ة)، الجمعي��ة

 ) ، القاهرة.2010يناير  26العربية لإلدارة، (
 ج�ودة األدا" ء ب�ين التح�ديات مشرف ع�ام الم�ؤتمر العلم�ي ال�دولي الث�اني لكلي�ة التم�ريض 

" كلية التمريض   ).2010فبراير  25-24جامعة المنوفية، شبين الكوم ( –والطموح
  راعي المؤتمر السنوي الدولي السادس للجمعي�ة المص�رية للبيولوجي�ا التجريبي�ة بالتع�اون

 ).3/2010/ 4 – 27/2جامعة المنوفية، شبين الكوم ( –مع كلية العلوم 
 

 

 

1Bفاهم ثقافيةعقد إتفاقيات ومذكرات ت  : 
ساهم كنائ�ب رئ�يس جامع�ة المنوفي�ة للدراس�ات العلي�ا والبح�وث ف�ي عق�د ع�دد م�ن اإلتفاقي�ات      

 ومذكرات تفاهم دولية للتعاون بين جامعة المنوفية وبعض مؤسسات التعليم العالي الدولية وهي:
  جامعة كونيكيتكتConnecticut  University  - 2009ة، الواليات المتحدة األمريكي. 
  جامع��ة وسكونس��نUniversity of Wisconsin-La Crosse -  الوالي��ات المتح��دة

 .2009األمريكية، 
 ربى للتكنولوجيا المتعددةـمال الغـالش جامعة Northwestern Polytechnic University  

(NPU) - 2009، نـالصي. 
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  معهد بكين للتكنولوجياBeijing Institute of Technology - 2010، الصين. 
  ماس��ون جامع�ة ج��ورجGeorge Mason University -  ،الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة

2010. 
  2010الجمهورية العربية اليمنيـة،  –جامعــــة تعـــز . 
 

 

2Bرئاسة وعضوية لجان  : 
 

 ) ،1995عضو لجنة التطوير اإلداري لجامعة الكويت.( 
 ال، وعضو لجنة العالقات الثقافية بكليةمقرر لجنة العالقات الثقافية بقسم إدارة األعم 

 .1993،1994،1995التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية، جامعة الكويت، أعوام         
 ،مقرر لجنة البحوث بقسم إدارة األعمال، وعضو لجنة البحوث بكلية العلوم اإلدارية 

 .1995،1996،1997جامعة الكويت، أعوام         
  بقسم إدارة األعمال، كلية العلوم اإلدارية، جامعة الكويت، أعوامعضو لجنة التدريب 

          1993-1998 . 
 2000-1998كلي�ة التج�ارة، جامع�ة المنوفي�ة،  والبح�وث، عض�و لجن�ة الدراس�ات العلي�ا ،(

 .)2002- 2000ورئيس نفس الجنة (
 2000- 1998، (عضو لجنة شئون التعليم، كلية التجارة، جامعة المنوفية.( 
 ) ،ورئيس)1999عضو لجنة برنامج التعليم المفتوح ، كلية التجارة، جامعة المنوفية ، 

 .وحتى االن) 2006مجلس ادارة التعليم المفتوح بالكلية (     
 ) ،1999عضو لجنة تطوير المستشفى الجامعي، جامعة المنوفية.( 
  ) ،1999عضو لجنة تطوير الهيكل التنظيمي لجامعة المنوفية.( 
  1999للجنة العليا لتصميم نظام تقييم األداء الجامعي، جامعة المنوفية، (عضو ا .( 
  عضو اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد، وزارة التعليم العالي، وحدة ادارة مشروع

 ).2004-2002، ( مصر العربية ةتطوير التعليم العالى، جمهوري
  2002، جامعة المنوفية، ( عضو مجلس إدارة صندوق الرعاية والخدمات الصحية     

 وحتى اآلن).     
 U المساعدين  واألمناءمديرو العموم  القيادات اإلدارية بالجامعة ( عضو لجنة تقييم واختيار

 ).حتى االن -2000( Uجامعة المنوفية،  )،وأمين عام الجامعة
 ) ،وحتى اآلن). 2002عضو لجنة شئون العاملين بجامعة المنوفية 
 وير ج�ودة الخ�دمات التعليمي�ة، جامع�ة المنوفي�ة، ـــ�ـيم األداء الج�امعي وتطعضو لجنة تقو

)2000 – 2002.( 
 ) ،وحتى االن).  2002عضو لجان دراسات الجدوى االقتصادية فى جامعة المنوفية 
 ) ،وحتى اآلن). 2002عضو مجلس الجامعة، جامعة المنوفية 
 ) ،حتى االن 2003عضو لجنة الجوائز، جامعة المنوفية.( 
 U عضو لجنة إعداد دليل الجودة: إنشاء النظام ال�داخلي إلدارة الج�ودة ف�ى مؤسس�ات التعل�يم

، اللجنة القومية لض�مان الج�ودة واالعتم�اد، وزارة التعل�يم الع�الي، جمهوري�ة مص�ر العالي
 .)U) ،2004العربية

 ى، رئ��يس لجن��ة المناقص��ات الخاص��ة بمكات��ب المراجع��ة المالي��ة المعتم��دة م��ن البن��ك ال��دول
 ).2004مشروع تطوير التعليم العالى، وزارة التعليم العالى، جمهورية مصر العربية، (

 U عض��و لج��ان تس��ليم واس��تالم مش��روعات تط��وير التعل��يم الع��الى الخاص��ة بجامع��ة المنوفي��ة
)، وزارة التعل���يم الع���الى،  HEEPFوالممول���ة م���ن ص���ندوق تمي���ل المش���روعات الق���ومى (

 وحتى االن).   U) ،2005جمهورية مصر العربية
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 ) ،2006رئيس لجنة تقييم وتطوير أداء مطبعة الجامعة، جامعة المنوفية.( 
 

  رئيس لجنة تقييم وتحسين جودة الخدمات التى تقدمها االدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة
 ).2006التدريس، جامعة المنوفية، (

 ) امع�ة المنوفي�ة، )، ج2011 – 2007عضو لجنة اعداد الخطة الخمس�ية لجامع�ة المنوفي�ة
 ).2006(أغسطس، 

 U ،رئيس لجنة تنظ�يم وادارة لق�اء القي�ادات الجامعي�ة لثم�انى  جامع�ات مص�رية (االس�كندرية
طنطا، المنصورة، الزقازيق، المنوفي�ة، بنه�ا، كف�ر الش�يخ، االفي�وم)  لمناقش�ة تط�وير نظ�م 

مان الج��ودة تقي��يم الط��الب كمتطل��ب أساس��ى للحص��ول عل��ى االعتم��اد،  اللجن��ة القومي��ة لض��
 ).2006أكتوبر  U)  ،30واالعتماد، وزارة التعليم العالى، جامعة المنوفية، شيين الكوم

 2006عضو لجنة وضع مقترحات ترشيد إستهالك المياه والكهرباء بالجامعة( ديسمبر    .( 
  عضو لجنة اختيار المديرين لش�غل الوظ�ائف االش�رافية بالجامع�ة، جامع�ة المنوفي�ة (فبراي�ر

 وحتى االن). 2007
 )حتى اآلن). 2006عضو لجنة الجوائز بالجامعة، جامعة المنوفية 
 )2007عضو لجنة صندوق تطوير الخدمات التعليمية، جامعة المنوفية.( 
 ) 2007عضو لجنة إنشاء فرع لكلية التربية الرياضية بشبين الكوم، جامعة المنوفية .( 
 يمي���ة لوح���دات إدارة المش���روعات عض���و لجن���ة دراس���ة النم���اذج المقترح���ة للهياك���ل التنظ

 ).2008بالجامعات المصرية، وزارة التعليم العالي، (
 ) ،وحتى اآلن). 2008رئيس لجنة المكتبات الجامعية، جامعة المنوفية 
 ) ،وحتى اآلن). 2008رئيس مجلس الدراسات العليا والبحوث، جامعة المنوفية 
 وحتى اآلن). 2008المنوفية، ( رئيس مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية، جامعة 
 ) ،وحتى اآلن). 2008رئيس لجنة الهدايا والتبرعات، جامعة المنوفية 
  عضو اللجنة العليا للمعايير،الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، جمهورية مص�ر

 وحتى االن). 2009العربية، القاهرة (يناير 
 لمص��رية والعربي��ة، جامع��ة المنوفي��ة، (يولي��و رئ��يس لجن��ة اع��داد مع��ايير ترتي��ب الجامع��ات ا

2009.( 

 ) جامع��ة المنوفي��ة، 2010 – 2009رئ��يس لجن��ة اع��داد الخط��ة الس��نوية لجامع��ة المنوفي��ة ،(
 ).2009(أغسطس 

  رئ���يس مجل���س تأدي���ب أعض���اء الهيئ���ة المعاون���ة (مدرس���ين مس���اعدين ومعي���دين)، جامع���ة
 وحتى اآلن). 2009المنوفية، (

 ية لدراسة تظلمات السادة أعضاء هيئ�ة الت�دريس المتق�دمين للترقي�ة رئيس اللجنة اإلستشار
 وحتى اآلن). 2009للوظائف األعلى من بعض قرارات اللجان العلمية، جامعة المنوفية، (

 
 

 :قرارات وزارية برئاسة أو عضوية لجان تابعة لوزارة التعليم العالي  
 

  ة المق��ابالت الشخص��ية إلختي��ار برئاس��ة لجن�� 11/5/2009بت��اريخ  972ق��رار وزاري رق��م
 .2009أفضل المرشحين للعمل بالمكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج لعام 

  بعض�وية لجن�ة فني�ة لتقي�يم برن�امج فولبراي�ت 20/5/2009بت�اريخ  1046ق�رار وزاري رق�م
."  "الشركاء في تدريس اللغة اإلنجليزية بالجامعات المصرية

  2009تقويم إنشاء المعاهد الخاصة، مـايو قرار وزاري بعضوية لجنة. 
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 : مؤلفات علمية  
 

 ) ،مشترك)1990المدخل الحديث في إدارة التسويق، مكتبة عين شمس، القاهرة"  ،." 
 ) ،1990اإلدارة العامة، مكتبة عين شمس، القاهرة." "مشترك  ،( 
 ) ،1990اإلعالن والعالقات العامة، مكتبة عين شمس، القاهرة.( 
  1992، 1991والتحديات المعاصرة، مكتبة عين شمس، القاهرة، (المدير.( 
 ) ،1991االتجاهات والسلوك اإلنساني في اإلدارة، مكتبة عين شمس، القاهرة.( 
 ) ،1992السلوك اإلنساني في التطبيق اإلداري، مكتبة عين شمس، القاهرة.( 
 والء، شبين ـة النظم المعلومات اإلدارية في المنظمات الحديثة، غير منشور، مطبع 

".1991الكوم، ج.م.ع. (         "مشترك  ،( 
 ) ،1993المنشات التسويقية، مكتبة الفالح، الكويت." "مشترك  ،( 
 ) ،1994إدارة التسويق: مدخل إستراتيجي تطبيقي، مكتبة الفالح، الكويت(. 
  ) ،1995إدارة البنوك، غير منشور، معهد الدراسات المصرفية، الكويت.( 
   1998الحديث في اإلدارة العامة، مكتبة عين شمس، القاهرة، (المدخل .( 
  ) ،2000التفاوض: مهارات واستراتيجيات، الدار الجامعية باإلسكندرية، إسكندرية.( 
  ) ،2000السلوك التنظيمي، الدار الجامعية باإلسكندرية، إسكندرية." "مشترك  ،( 
  فية،ة الوالء، شبين الكوم، المنوإدارة منظمات األعمال المعاصرة، غير منشور، مطبع 

      )2000  ." "مشترك  ،( 
  ) ،2000إدارة اإلمداد والشراء، غير منشور، مطبعة الوالء، شبين الكوم، المنوفية ،( 

     ."  "مشترك
  ،اإلدارة االستراتيجية: مفاهيم ونماذج تطبيقية، الدار الجامعية باإلسكندرية، إسكندرية 

      )2001 .( 
  2002في إدارة األعمال اللوجستية،الدار الجامعية باإلسكندرية، إسكندرية، ( مقدمة .( 
 بحوث التسويق: أساليب القياس وتحليل البيانات واختبار الفروض، الدار الجامعية 

  ).2006 – 2004( الطبعات األولى والثانية والثالثة من باإلسكندرية، إسكندرية،      
 2002المعاصرة، الدار الجامعية باإلسكندرية، إسكندرية،( نظم المعلومات فى المنظمات.( 
 )،2002إدارة األعمال المعاصرة، الدار الجامعية باإلسكندرية، إسكندرية .( 
 ،2005الدار الجامعية باإلسكندرية، إسكندرية،( كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية.( 

 

ة  ف�ى  بع�ض الجامع�ات العربي�ة بعض من هذه المؤلفات مقررة فى كليات  التجارة أو االدار
فى مصر، والكويت، والمملكة العربية السعودية، واالمارات العربية، والجماهيري�ة العربي�ة 

 الليبية، والسودان.
 

 التاريخ الوظيفي والخبرة:  
 

 :التاريخ الوظيفي) 1(
 

  ) ،مراجع إداري، الجهاز المركزي للمحاسبات، القاهرةUاحتي�اط  أثناء فترة التجني�د كض�ابط
 ).U 1971 – 1976 - القوات المسلحة المصرية في

  كضابط احتياط.  1973شارك فى حرب أكتوبر المجيدة عام 
  1980 –1976(معيد إدارة أعمال، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، ج.م.ع( . 
  1982  -1980(مدرس مساعد إدارة أعمال، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، ج.م.ع(. 
 1985 –1982 (إدارة أعمال، كلية التجارة، جامعة المنوفية، مدرس مساعد(. 
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  1989 -1985 (عضو بعثة خارجية للحصول على درجة الدكتوراه في المملكة المتحدة(. 
  1993 -1989(مدرس إدارة أعمال، كلية التجارة، جامعة المنوفية، ج.م.ع(. 
 ��1992، (ة الكوي��ت، الكوي��تأس��تاذ إدارة األعم��ال المس��اعد، كلي��ة العل��م اإلداري��ة، جامع- 

1998(. 
 1999 – 1994 ، (أستاذ إدارة أعمال المساعد، كلية التجارة، جامعة المنوفية، ج.م.ع.(  
 حتى اآلن 1999 ، (مارس أستاذ إدارة أعمال، كلية التجارة، جامعة المنوفية، ج.م.ع(. 
 ،2000أكت�وبر  ، (ج.م.ع وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، جامع�ة المنوفي�ة –

2002 .( 
  جامع�ة المنوفي�ة، ج.م.ع،  –عميد كلية التجارة بشبين الكوم وفرع الكلي�ة بمدين�ة الس�ادات

 ).2006- 2002(أكتوبر 
  2008 - 2002جامعة المنوفية، ج.م.ع، ( –عميد كلية التجارة بشبين الكوم .( 
 وحتى  – 2008، ج.م.ع، (جامعة المنوفية –نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

 اآلن). 
 

 :الخبرة في مجال التدريس) 2( 
 

قام بتدريس العديد من المقررات في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير/  
في كليات التجارة بجامعات المنوفية، وحلوان، باللغتين العربية واإلنجليزية  دكتوراه)

كلية اإلدارة باال أكاديمية و الكويت،لعلوم اإلدارية فى كلية ا كوكذل ،والمنصورة، والزقازيق
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومعهد اإلدارة المتقدمة للدراسات العليا 

، والمعهد القومي م والتكنولوجيا والنقل البحريوبالقاهرة والتابع لألكاديمية العربية للعل
  لالنتاجية والجودة.

 
 لمقررات على ما يلي:واشتملت هذه ا

 

U:أوال: مرحلة البكالوريوس 
 .مبادئ إدارة األعمال 
 .السلوك التنظيمي 
 .مبادئ التسويق 
             .إدارة التسويق 
 .المنشات التسويقية 
   .اإلعالن والعالقات العامة 
   .تسويق الخدمات 
   .نظم المعلومات اإلدارية 
 .بحوث التسويق 
 .ادارة التفاوض 
 امة والحكم المحلى.اإلدارة الع 
 .دراسة الجدوى التسويقية 
 .اإلدارة االستراتيجية 
 .إدارة األعمال اللوجستية 
 .جودة الخدمات اللوجستية 
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U:ثانيا:  مرحلة الدراسات العليا 
 .طرق البحث العلمي 
 .دراسات متقدمة في التسويق 
 .التسويق االستراتيجى 
 .بحوث التسويق 
 .إدارة اللوجستيات 
 ت مع العمالء.ادارة العالقا 
 .اللوجستيات الدولية 
         .إدارة الجودة 
 .اإلدارة االستراتيجية 
 .نظم المعلومات االدارية 

 
 ) في مجال االستشارات اإلدارية والتسويقية:3( 

 

ق��ام بالعدي��د م��ن االستش��ارات اإلداري��ة والتس��ويقية ف��ى المملك��ة المتح��دة، ومص��ر، والكوي��ت، 
 بية السعودية، واليمن.وسلطنة عمان، والمملكة العر

 

    U:أوال: المملكة المتحدة 
ومن  1989– 1986الفترة من  والتسويقية فيالمشاركة في العديد من االستشارات اإلدارية  •

 خالل:
• School of Management and Economic Studies, University of Sheffield. 
• Ryegate Management Consultants, Sheffield. 

 
 ومن يبين هذه االستشارات ما يلي:       

• Developing Small Businesses for Black community, City Council of 
Sheffield. 

• Developing Small Businesses for Black Community, City Council of 
Derbyshire. 

• Description of the Industrial Museum Market in the City of Sheffield. 
• Customers’ Attitudes towards the ATM Services provided by the Midland 

Bank in Sheffield. 
 

    Uثانيا: جمهورية مصر العربيةU: 
عضو الفريق االستشاري في مشروع تطوير سياسات وإجراءات العمل بجامعة  •

 ).1982المنوفية، (
  -مؤسسة األهرام عربية، توصيف وتحليل سوق المشروبات الغازية في جمهورية مصر ال •

 ).1992مركز بحوث التسويق واإلعالن (مارك)، القاهرة، (
 
مستش�ار الت�دريب للش�ركة القابض�ة للغ��زل والنس�يج والمالب�س الج�اهزة، جمهوري�ة مص��ر  •

 ).1992 -1990العربية، (
،  (م��ارك) مرك��ز بح��وث التس��ويق واإلع��الن - مستش��ار الت��دريب ف��ي مؤسس��ة األه��رام  •

 .)2008- 1990ر العربية، (ـــهورية مصالقاهرة، جم
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عضو الفريق االستشاري في مش�روع التط�وير التنظيم�ي لش�ركة األلموني�وم، جمهوري�ة  •
 ).1992مصر العربية، (

• U جامعة المنوفية، 2010عضو فريق تصميم استراتيجية جامعة المنوفيــــة حتى عام ،
)1998.( 

 ).1998فية، ( عضو فريق تطوير الهيكل التنظيمي لجامعة المنو •
 ).1998عضو فريق تطوير المستشفى الجامعي، جامعة المنوفية، (  •
• U) ،2005عضو فريق تحديث االستراتيجية العامة لجامعة المنوفية.( 
 

    U:ثالثا: دولة الكويت 
ف��ي    Hay Management Consultantsعض��و الفري��ق االستش��اري  الممث��ل لش��ركة  •

تط��وير التنظيم��ي لمؤسس��ة الخط��وط الكويتي��ة، مش��روع دراس��ة اتجاه��ات الع��املين وال
 ).1992الكويت، (

• U عض���و الفري���ق االستش���اري ف���ي مش���روع تص���ميم اس���تراتيجية العم���ل ل���وزارة التج���ارة
 ).1993، (، الكويت" ACB"والصناعة بدولة الكويت، مكتب االستشارات العملية 

ت لش��ركة عض��و الفري��ق االستش��اري ف��ي مش��روع التط��وير التنظيم��ي وتبس��يط اإلج��راءا •
ة، الكوي�ت، ـــــ�ـالمخازن العمومية بالكويت، الشركة األهلية لالستشارات اإلدارية والمالي

)1994.( 
 رئ���يس فري���ق تص���ميم اس���تراتيجية تس���ويق خ���دمات كلي���ة التج���ارة واالقتص���اد والعل���وم  •

 ). 1994السياسية، جامعة الكويت، (
لشركة الص�ناعات الوطني�ة، رئيس الفريق االستشاري لدراسة السوق والوضع التنافسي  •

 ).1994الكويت، (
لجامع�ة  2000عضو الفريق االستشاري في مشروع إعداد خطة هيكل العمالة حت�ى ع�ام  •

 ).1995الكويت، (
رئ��يس الفري��ق االستش��اري لعملي��ة تط��وير خ��دمات فن��دق الكوي��ت ب��الزا وتقي��يم وض��عه  •

 ).1995/1996التنافسي، (
• Uدة هيكل��ة الجه��از الحك��ومي لدول��ة الكوي��ت،عض��و الفري��ق االستش��اري ف��ي مش��روع إع��ا 

)، United Nations Development Programبرن��امج التنمي��ة  الت��ابع لألم��م المتح��دة (
 ).1995( الكويت،

عضو الفريق االستشاري في مشروع تصميم استراتيجية اللجنة االستشارية العليا للعم�ل  •
ش�ركة االب�داع الخليج�ى، الكوي�ت،  ام الش�ريعة اإلس�المية،ــــــ�ـعلى اس�تكمال تطبي�ق أحك

)1996.( 
• U 99 -1997/ 96مشروع تصميم استراتيجية التنمية اإلدارية (لالفريق االستشاري رئيس  

 ).1996(الكويت، ) لدولة الكويت، 2000/ 
رئيس الفريق االستشاري  لدراسة الج�دوى التس�ويقية لمش�روع إنش�اء البن�ك اإلس�المي   •

 ).1997سيمينار، الكويت، (الجديد بدولة الكويت، شركة 
عضو الفريق االستشاري في مشروع تقييم فعالية الخدمات التعليمية والتدريبية المقدم�ة  •

ة لالستش���ارات، ـــــــ���ـ، ال���دار العربيات المص���رفية ف���ي الكوي���تــــــ���ـم���ن معه���د الدراس
)1997- 1998.( 

م�ة للجم�ارك، ال�دار عضو الفريق االستشاري  فى مشروع تطوير الخدم�ة ف�ي اإلدارة العا •
 ). 1998العربية لالستشارات، الكويت، (

عض��و الفري��ق االستش��اري للدراس��ة الخاص��ة بتط��وير ج��ودة خدم��ة الت��دريب واس��تراتيجية  •
 ).1998االنتشار التدريبي لمعهد الكويت لألبحاث، الدار العربية للالستشارات، الكويت، (

ية لمشروع إنشاء الواجهة البحرية رئيس الفريق االستشاري لدراسات الجدوى التسويق  •
 ). 1998بمحافظة االحمدى، المجموعة الدولية لالستشارات، الكويت، (
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    U:رابعا: سلطنة عمان 
 للبن��ك ال��دولي بواش��نطون ف��ي مش��روع تط��وير الهيك��ل االستش��اري الممث��لعض��و الفري��ق  •

الت، س���لطنة ـــــــ���ـالتنظيم���ي وخط���ة العمال���ة واالحتياج���ات التدريبي���ة ل���وزارة المواص
 ).1992ان، (ـــعم

 
    U:خامسا: المملكة العربية السعودية 

رئيس الفريق االستشارى لتقييم النشاط التسويقى ، وتوصيف خصائص المستهلك السعودى، 
 ).1991غرفة التجارة، الدمام، المملكة العربية السعودية (

 

    U :سادسا: الجمهورية اليمنية 
 ).2003ميم استراتيجية تطوير الخدمة المدنية، اليمن، (رئيس الفريق االستشاري لتص •
 

 في مجال التدريب: ) 4(

حوالى خبرة طويلة في تصميم وإدارة وتنفيذ العديد من البرامج والندوات  التدريبية  تصل إلى 
تصميم في مجال تنمية المهارات اإلدارية واإلشرافية والسلوكية، وUوخاصة عشرون عاما 

والبيعية. وقد تم إدارة  يةالتسويققياس وتقييم جودة الخدمات، والمهارات االستراتيجيات، و
وتنفيذ هذه البرامج والندوات في مصر، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، 

في قطاعات وذلك  U،واإلمارات العربية، وقطر، واألردن، واليمن، وليبيا، والسودان، وتركيا
لبنوك التجارية والمتخصصة، والمصارف اإلسالمية، ومؤسسات الطيران، وجهات مختلفة منها ا

ومؤسسات وشركات البترول، وأجهزة الخدمة المدنية، والمؤسسات الحكومية واألهلية الخيرية، 
وشركات القطاع العام ووزارة االوقاف، والشرطة، والحرس الوطنى فى بعض الدول العربية،  

األهرام ، مؤسسة والبحثية، و عليمية الفنادق ، والمؤسسات التوالخاص، واتحاد المقاوالت، و
، والجامعات المصرية ضمن مشروع تنمية Uوجامعة الدول العربية، وغرف التجارة والصناعة

 .قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات التابع لوزارة التعليم العالى فى مصر
 

 ما يلي: وتشتمل مجاالت االهتمام الرئيسية في التدريب على
 .تنمية مهارات المدير الفعال في ظل التحديات المعاصرة 
  .تنمية المهارات القيادية للمرأة 
  .التغيير والتطوير اإلداري 
 .التخطيط االستراتيجى وتصميم االستراتيجيات لمؤسسات التعليم العالى 
 والرقابة االدارية التخطيط والمتابعة. 
  .تنمية المهارات اإلشرافية 
  المدربين. اعداد 
   .المهارات اإلدارية لغير اإلداريين 
 .مهارات االدراك والتقكير االبتكارى 
 .مهارات العالقات االنسانية 
 .إدارة الوقت 
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 .إدارة االجتماعات 
 .مهارات االتصال الفعال 
 .إدارة صراعات التنظيمية وضغوط العمل 
 .مهارات التفاوض الفعال 
 .العمل الجماعي وفرق العمل 
 لعمل االستشاري.مهارات ا 
 .مهارات العرض الشفوي 
  .مهارات البحث العلمي 
   تنمية المهارات اإلدارية والتسويقية 

 في المشروعات الصغيرة.            
  .إعداد وتصميم بحوث التسويق 
  .إعداد وتصميم االستقصاء 
   .إعداد وكتابة التقارير 
 .العالقات العامة وفن البروتوكول 
   مع الجمهور.مهارات التعامل 
  .تقديم الخدمة المميزة 
 .قياس وتقييم جودة الخدمة 
 .دراسات الجدوى التسويقية للمشروعات 
 .تسويق العمل الخيري 
 .االستراتيجيات التسويقية التنافسية 
  والبيعية تصميم الخطط والبرامج التسويقية. 
  .طرق وأساليب التنبؤ بالطلب 
 لعمالء.تنمية المهارات البيعية والتعامل مع ا 
  .سياسات ومهارات العناية بالعمالء 
  .أساليب كسب العمالء الجدد 
 .اإلعالن والترويج وأساليب العرض 
 .االدارة الفعالة للخدمات اللوجستية 

 
 اإلشراف على رسائل علمية: 

 
 قام باإلشراف على الرسائل العلمية التالية:

كمي���ة، رس���الة ماجس���تير، كلي���ة تخط��يط الق���وى العامل���ة باس���تخدام النم���اذج واألس���اليب ال .1
 ).1992-1991جامعة المنوفية،( -التجارة

        تحليل العوامل التنظيمية وأثرها على األداء في هيئ�ة النق�ل الع�ام، رس�الة ماجس�تير، كلي�ة .2
 ).1992-1991، (جامعة المنوفية –التجارة 

 جامعة -التجارةإدارة الصراع التنظيمي في الجامعات المصرية، رسالة دكتوراه، كلية   .3
 ).1992-1991، (المنوفية
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إستخدام النماذج الكمية في تخطيط القوي العاملة، رسالة ماجستير، كلية التجارة،   .4
 ).1993جامعة المنوفية، (

تقييم آثار الفعالية التنظيمية في الشركات الت�ي ت�م خصخص�تها ف�ي القط�اع الع�ام، رس�الة   .5
 ).2002 - 1998ة، ( دكتوراه، كلية التجارة، جامعة المنوفي

دور الشركات متعددة الجنسيات ف�ي تنمي�ة الص�ادرات المص�رية، رس�الة ماجس�تير، كلي�ة   .6
 ).2002 - 1999التجارة، جامعة المنوفية، (

رس��الة دكت��وراه، كلي��ة التج��ارة، جامع��ة ق��درة البن��وك التجاري��ة عل��ى إدارة التغيي��ر،  تقي��يم .7
 ).2005 – 2001(المنوفية، 

دمة المقدمة من مراكز الشباب، رسالة دكتوراه، كلية التربية تقييم جودة الخ  .8
 ).2004 – 2000(الرياضية، جامعة حلوان، 

ة ــ�ـالتطوير التنظيمي للمعاهد الفنية والتكنولوجية ف�ي ظ�ل العولم�ة، رس�الة دكت�وراه، كلي .9
 ).2006 – 2000التجارة، جامعة المنوفية ( 

كلي���ة رس���الة ماجس���تير،  ات الص���ناعية، الش���رك سياس���ات التس���ويق ال���داخلي ف���ي تقي���يم  .10
 ).حتى اآلن – 2002جامعة المنوفية، ( التجارة، 

تقي��يم دور التس��ويق ال��داخلي ف��ى تحقي��ق الرض��ا ال��وظيفي: دراس��ة تطبيقي��ة عل��ى بع��ض    .11
 -2002البن��وك التجاري��ة ف��ى مص��ر، رس��الة ماجس��تير، كلي��ة التج��ارة، جامع��ة المنوفي��ة، (

2009.( 

ء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية: دراسة تطبيقية، الرضا الوظيفي ألعضا  .12
 ).2009 – 2003رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة المنوفية، (

تقييم دور التسويق الداخلي فى تحسين الجودة المدركة فى منظمات الخدمات: دراســـة   .13
، جامعـــة المنوفية، الفنــادق المـصــرية، رسالة ماجستير، كليــة التجـــارة ىتطبيقية عل

 حتى اآلن). – 2004(

المناخ التنظيمي وأثره على األداء الوظيفي: دراســــة تطبيقيـــة على البنــوك التجــارية   .14
 ).2006- 2004فى القطاع العـــام، رسالة دكتوراه، كلية التجـــارة، جامعة المنوفية، (

طبيقية على البنوك التجارية فى تأثير تسويق العالقات على رضاء العمالء: دراسة ت .15
 حتى اآلن). – 2005مصر، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة المنوفية، (

تقييم األداء التفاوضى لدى مأمورى الضرائب بالتطييق على الضرائب العامة بمحافظة  .16
 وحتى االن). 2006الغربية، رسالة ماجستير ، كلية التجارة، جامعة المنوفية، (

نمية ثقافة الجودة الشاملة لتحسين أداء الجامعات المصرية: مدخل القياس بناء وت .17
 وحتى االن). 2007المقارن،رسالة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة المنوفية، (

دور التوجيه اإلستراتيجي بمعايير الحوكمة في دعم القدرة التنافسية للبنوك  .18
 2007لتجارة، جامعة المنوفية، (التجارية: دراسة تطبيقية، رسالة دكتوراه، كلية ا

 حتى األن).



 18 

سلوك استخدام المستهلك المصرى للتبيين الغذائى فى قرارات اختيار عالمات  .19
المنتجات الغذائية: دراسـة ميدانية،رسالة ماجستير، كلية التجارة جامعـــة المنوفية، 

)2007- 2009.( 

ة الكويتية وعالقته بالميزة تقييم فعالية التدريب االدارى فى قطاع البنوك التجاري .20
 وحتى االن).  2007التنافسية، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة المنوفية، (

دور التسويق اإللكتروني في دعم الميزة التنافسية في شركات الطيران المدني:  .21
دارسة تطبيقية على شركة الخطوط الجوية الكويتي، رسالة ماجستير، كلية التجارة، 

 حتى اآلن).  2008لمنوفية، (جامعة ا

دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين مستوي جودة الخدمات الصحية: دراسة  .22
تطبيقية على محافظة إب اليمنية، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة المنوفية، 

 حتى اآلن). 2008(

الخمس دور تمكين العاملين في تحسين أداء العاملين: دراسة تطبيقية على فنادق  .23
نجوم في جمهورية مصر العربية، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة المنوفية، 

 حتى اآلن).  2008(

قياس جودة الخدمة التعليمية المقدمة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة: دراسة  .24
تطبيقية على الجامعة العمالية في مصر، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة 

 حتى اآلن). 2008المنوفية، (

إتجاهات المديرين نحو التطوير التنظيمي: دراسة ميدانية بالتطبيق على وزارة  .25
المواصالت، قطاع البريد بدولة الكويت، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة 

 حتى اآلن). 2008المنوفية، (

دارة تقييم برامج الترويج المشتركة في الفنادق المصرية التى تعمل وفق عقود اإل .26
 2009األجنبية: دراسة تطبيقية، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة المنوفية، (

 حتى اآلن).

عالقة الرضا الوظيفي بأداء المعلمين بالمرحلة الثانوية بدولة الكويت: دراسة  .27
 حتى اآلن) 2009ميدانية، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة المنوفية، (

في تحسين جودة الدراسات العليا بالجامعات اليمنية: حالة دور التطوير التنظيمي  .28
تطبيقية على جامعة صنعاء، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة المنوفية، 

 حتى اآلن). 2009(

دور نظم المعلومات التسويقية في دعم القدرة التنفسية: دراسة تطبيقية على قطاع  .29
 2009كلية التجارة، جامعة المنوفية، ( الصناعات الغذائية في مصر، رسالة دكتوراه،

 حتى اآلن).
 

 تحكيم رسائل علمية:  
عضو لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الماجستير بعنوان:  إستخدام النماذج الكمية في تخطيط   )1(

القوي العاملة: دراسة حالة بالتطبيق على البنك األهلي المصري، كلية التجارة، جامعة 
 ).1993المنوفية، (نوفمبر 
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ر بعنوان: تقييم االستراتيجيات التسويقية لرسالة ماجستيعضو لجنة الحكم والمناقشة  )2(
 ).1999،  (، كلية التجارة بسوهاج، جامعة جنوب الواديلمشروعات األعمال الصغيرة 

ه الفلسفة في إدارة األعمال بعنوان: محددات لرسالة دكتورا عضو لجنة الحكم والمناقشة  )3(
، ارة، جامعة القاهرةــ، كلية التجمشروعات الصغيرة والمتوسطةاألداء التصديري لل

)2000.( 

ر بعنوان: أثر المتغيرات الشخصية والبيئية لرسالة ماجستيعضو لجنة الحكم والمناقشة   )4(
، كلية التجارة بسوهاج، على حماية المستهلك لنفسه بالتطبيق على محافظات جنوب الوادي

 ). 2001، ( فبراير، جامعة جنوب الوادي

ر بعنوان: دور بعض سياسات إدارة األفراد في لرسالة ماجستيعضو لجنة الحكم والمناقشة   )5(
كلية تقليل معدالت حوادث السيارات: دراسة تطبيقية على شركة أتوبيس وسط الدلتا، 

 ).2001( أكتوبر،  ،التجارة، جامعة المنوفية

ر الشركات متعددة الجنسيات ر بعنوان: دوUجستيالرسالة مUعضو لجنة الحكم والمناقشة  )6(
 ).2002، (كلية التجارة، جامعة المنوفيةفي تنمية الصادرات المصرية، 

ه الفلسفة في إدارة األعمال بعنوان: أثر الفاعلية لرسالة دكتوراعضو لجنة الحكم والمناقشة  )7(
   ). 2002(أغسطس  ،، كلية التجارة، جامعة المنوفيةالتنظيمية في شركات القطاع الزراعي

: المحمول ر بعنوان: قياس جودة خدمة التليفونلرسالة ماجستيعضو لجنة الحكم والمناقشة  )8(
 ، كلية التجارة، جامعة طنطا،دراسة تطبيقية على شركتي موبينيل و فودافون

 ). 2002(أكتوبر

اه بعنوان: تقييم جودة الخدمات المقدمة من         Uلرسالة دكتورUعضو لجنة الحكم والمناقشة   )9(
 ).U) ،2004، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوانUراكز الشباب فى مصرم

         أثر رضاء المستهلك على الوالء ر بعنوان: لرسالة ماجستيالحكم والمناقشة  لجنةعضو  )10(
          كلية التجارة، جامعة ،سلسلة السوبر ماركت مترو: دراسة تطبيقية على لعالمة المنتج

 ).2005مارس (، القاهرة

ه بعنوان: تقييم قدرة البنوك التجارية على             Uلرسالة دكتوراUعضو لجنة الحكم والمناقشة   )11(
 ).2005، (ديسمبر U، كلية التجارة، جامعة المنوفيةUإدارة التغيير

          بعنوان: االستراتيجيات التسويقية لشركات لرسالة دكتوراهعضو لجنة الحكم والمناقشة  )12(
 ).2006، يناير التجارة، جامعة القاهرة ة، كليت ذات التكنواوجيا العاليةتصدير المنتجا

التطوير التنظيمي للمعاهد الفنية ه بعنوان: لرسالة الدكتوراعضو لجنة الحكم والمناقشة  )13(
 ). 2006 أغسطس، ( ،، كلية التجارة، جامعة المنوفيةوالتكنولوجية في ظل العولمة

ه بعنوان: المناخ التنظيمى وأثره على االداء ة الدكتورالرسالعضو لجنة الحكم والمناقشة  )14(
كلية التجارة، جامعة  ،التنظيمى: دراسة تطبيقية على البنوك التجارية فى القطاع العام

 ). 2006أكتوبر  ( ،المنوفية

ه بعنوان: التسويق اإللكترونى فى صناعة لرسالة الدكتوراعضو لجنة الحكم والمناقشة  )15(
 طنطا، ةــجامع ارة،ــيةالتجلك،ه على إستراتيجيات التسويقالنفط الليبى وأثر

 ). 2006ديسمبر(
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 The Marketing Mix in بعنوان:   لرسالة ماجستير عضو لجنة الحكم والمناقشة  )16(
An E-Marketing Context: As Applied to Five Star Hotel Chain in 

EgyptU ،U  2007، (يونيو التجارة، جامعة القاهرة ةكلي.( 

أثر اإلبتكار على المزيج :  بعنوان الدكتوراهعضو لجنة الحكم والمناقشة لرسالة  )17(
التسويقي: دراسة تطبيقية على قطاع المنتجات الغذائية في مصر، رسالة دكتوراه، كلية 

 ).2008التجارة، جامعة طنطا، (أكتوبر 

ألكاديمية واإلدارية بعنوان: دور القيادات اUلرسالة الدكتوراه Uرئيس لجنة الحكم والمناقشة  )18(
، األكاديمية العربية للتكنولوجيا Uفي تحسين جودة العملية التعليمية في الجامعات المصرية

 ).2008، (سبتمبر  Uمعهد اإلنتاجية والجودة –والنقل البحري 

دراسة تحليلية للرضا الوظيفي ر بعنوان: لرسالة ماجستيعضو لجنة الحكم والمناقشة   )19(
ريس والهيئة المعاونة بالجامعات المصرية، بالتطبيق على جامعة لدي أعضاء هيئة التد

 ).2008ديسمبر  ، (Uالمنوفية، كلية التجارة ، جامعة Uالمنوفية

عضو لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الماجستير بعنوان:  سلوك استخدام المستهلك  )20(
راســــــــة المصرى للتبيين الغذائى فى قرارات اختيار عالمات المنتجات الغذائية: د

 ).2009ميدانية، كلية التجارة،  جامعـــــــة المنوفية، (مايـو 

عضو لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الماجستير بعنوان:  تقييم دور التسويق الداخلي فى  )21(
تحقيق الرضا الوظيفي: دراسة تطبيقية على بعض  البنوك التجارية فى مصر، كلية 

 ).2009مبر التجارة، جامعة المنوفية، (سبت
 

 

 علمي: إنتاج مؤلفات / بحوث  تحكيم  
 

العلمي أو للدعم المالي ألغراض النشر  واإلدارية قام بتحكيم العديد من البحوث التسويقية ) 1(
لمشروعات بحثية، أو للحصول على جوائز أو للتقدم للترقية الى وظيفة أستاذ مساعد أو 

 أستاذ، وذلك لصالح الجهات التالية:
 .جامعة الكويت -لة العربية للعلوم اإلداريةالمج •
 .جامعة اإلمارات العربية -مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، كلية اإلدارة واالقتصاد •
 .المملكة المتحدة -الصادرة من لندن Middle East Business Reviewمجلة  •
 ية.، جمهورية مصر العربجامعة المنوفية –مجلة أفاق جديدة لكلية التجارة  •
مجلة الشروق، المعهد العالى للتكنولوجيا والمعلومات، اكاديمية الشروق، جمهورية  •

 مصر العربية.
 الكويت. – مؤسسة الكويت للتقدم العلمي •
 القاهرة، جمهورية مصر العربية. -أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا •
 الكويت. –الجامعة العربية المفتوحة  •
 الدارية، القاهرة، جمهورية مصر العربية.المنظمة العربية للتنمية ا •
اللجنة العلمية الدائمة إلدارة األعمال للترقية لوظيفة أستاذ  -المجلس األعلى للجامعات •

 مساعد/ أستاذ.
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غزة ، تحكيم أبحاث للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك/ استاذ فى  -الجامعة اإلسالمية •
 تخصص إدارة أعمال وتسويق. 

عمان، تحكيم أبحاث للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك/  -يقية االردنيةجامعة العلوم التطب •
 أستاذ فى تخصص إدارة أعمال.

جمهورية مصر العربية، تقييم اإلنتاج العلمي للمرشحين لجوائز  –جامعة سوهاج  •
 الجامعة.

  

ارة في مجال اإلد النجليزية)ابالعربية و(بالعلمية واالصدارات تحكيم بعض المؤلفات قام ب) 2(
والتسويق وسلوك المستهلك لصالح معهد اإلدارة العربية بالمملكة العربية السعودية، 

 اإلدارية.تنمية للوالمنظمة العربية 
 

 

 :تحكيم لدوريات علمية تعضوية هيئا  
 

 –عضو هيئة التحكيم الخاصة بمجلة آفاق جديدة للدراسات التجارية، كلية التجارة  •
 حتى االن).  1998جامعة المنوفية، ج.م.ع، (

 -مجلس النشر العلمى -عضو هيئة التحكيم الخاصة بالمجلة العربية للعلوم اإلدارية •
 حتى االن). 1994الكويت ( -جامعة الكويت

 حتى االن). 2004عضو هيئة التحكيم الخاصة بمجلة المال والتجارة،القاهرة، ج.م.ع، ( •
ية، المعهد العالي للحاسبات عضو الهيئة اإلستشارية لمجلة الشروق للعلوم التجار •

 وحتى اآلن). 2009وتكنولوجيا المعلومات،الشروق،  القاهرة، ج.م.ع، (
 
 

 عضوية جمعيات مهنية ومجالت علمية: 
 

• British Academy of Management, U.K, (1988 –  till now).   
• The International Editorial Board of Middle East Business 

Review, London, (1996). 

• The Literati Club, MCB University Press Limited, London, 
1997. 

 ).2009- 2004الجمعية العربية لالدارة، القاهرة، (عضو  •
 ).حتى اآلن2009أغسطسالجمعية العربية لإلدارة، القاهرة،(نائب رئيس مجلس إدارة  •
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Universities in Egypt (Menoufiya, Tanta, and Helowan) with 
the European Partnership - TEMPUS,  Vaxjo University and 
Swedish Quality Agency, Sweden, (21-25 March, 2005). 

• Establishment of a Quality System in three Selected 
Universities in Egypt (Menoufia, Tanta, and Helowan) with 
the European Partnership - TEMPUS, Bolton and Leeds 
Universities, UK, (11-15 April, 2005). 

• Leadership and Management Program in Education (MLE), 
Harvard Graduate School of Education, Cambridge , 
Massachusetts , USA , (17 – 29 June, 2006). 

 
ULEADERSHIP POSTSU : 
• Consultant of the Minister of Planning and Administrative 

Development, the State of Kuwait, (1996-1997). 
• Consultant of the General Coordinator for Restructuring the 

Governmental Agencies, the State of Kuwait, (1995 – 1998). 
• Director of the University Research & Services Center, 

Menoufia University, Egypt, (1999 - 2001). 
• Vice Dean for postgraduate studies & research, Faculty of 

Commerce, Menoufiya University, Egypt,  (October 2000 – 
October 2002). 

• Member of the Selection Committee of the University top 
leaders, Menoufiya University, Egypt,  (2000 till now). 

• Dean of the Faculty of Commerce and its Branch in Al-Sadat 
City,  Menoufiya University, Egypt, (October 2002 – 2006). 

• Dean of the Faculty of Commerce in Shebin El-Koom, 
Menoufia University, Egypt, (October 2002 – 2008). 

• Executive Director of the Projects Management Unit, 
Menoufia University, Egypt, (2003 – till now).  

• Board Member of the Small Business Center, Menoufia 
Governorate, Egypt, (2004 till now). 

• Member of the Education & Academic Research Committee, 
Policies Committee, the National Democratic Party, Egypt, 
(October 2006 – till now).  
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• Member of the Strategic Planning Unit, Higher Education 
Ministry, Egypt, (January 2006 – till now). 

• Consultant of the Board Director of the National Authority of 
Quality Assurance & Accreditation, Egypt, (Feb. 2008 – till 
now). 

• Member of the Supreme Committee of Academic Standards, 
the National Authority of Quality Assurance & Accreditation, 
Egypt, (December, 2008 – till now). 

• Vice president of the Board Director of the Arab 
Management Organization, Egypt, (August 2009 till now). 

 
 

UINTELLECTUAL CONTRIBUTIONS 
 
(1) UPUBLICATIONS IN REFEREED JOURNALSU : 
 
• He published 28 papers in international, regional , and local 

journals in the areas of management, marketing, services 
marketing, and service quality. 

• One of his published research (in English) has been used as 
a reference in the most popular book throughout the world 
in the field of Consumer Behavior : 

Engle, F. J., Blackwell, D.R., and Miniard, W.P., Consumer 
Behavior, Eighth Edition, the Dryden Press, Harcourt Brace 
College Publishers, (1995), New York, pp. 449, 452, and 466. 

• He conducted 90 unpublished research studies for 
educational & research institutions in Egypt and other Arab 
countries. 

 
 

(2) UCONFERENCES, WORKSHOPS & GENERAL PUBLICATIONS U: 
• Psychographic Analysis and Applications in Marketing 

Practice, paper presented in the Annual Conference of 
Marketing Education Group, England, (1988). 

• The Behavior of Nutrition Label Usage in the UK, paper 
presented in the Annual European Conference of Food 
Choice and Opportunity, England, (1989). 

•  Identification of Service Quality Problems in Kuwaiti Banks, 
paper presented in the Banking Services Quality 
Conference, Institute of Banking Studies, Kuwait, (1993).  

• Consumer Protection in Practice, paper presented in the 
Consumer Protection Conference, Ministry of Commerce 
and Industry, Kuwait, (1993). 
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• Job Frustration in the Governmental Institutions and 
Agencies, Al-Kabas Newspaper, (18 and 19 Oct.1993). 

• Total Quality Management in the University Hospitals, paper 
presented in the Quality of the Health care Conference, 
Menoufiya University, Egypt, (October 1998). 

• Coordinator of the First Conferences Conducted by the 
Permanent Academic  Committee for Business 
Administration, Cairo, Egypt, (April 1999, and May, 2000). 

• Techniques for Measuring the Quality of Health Care, paper 
presented in the Second International Conference in Health 
Care Quality, Tanta, Egypt, (July, 1999). 

• Quality of Health Care Services, paper presented in the 
Annual Medic Conference, Faculty of Medicine-Zagazig 
University – Banha Branch, Egypt, (May, 2000). 

• Managing Customers’ Expectations, New Trends in 
Management, paper presented in the Second Conference of 
the Permanent Academic Committee for Business 
Administration, ( April 2000), Cairo, Egypt. 

• Participant in the International Conference in Accreditation 
of the Higher Education Institutions (CHIA), Phoenix, 
Arizona, USA (January, 2003). 

• Member of the University Management Program, Fulbright 
Association in Cooperation with Pennsylvania University, 
Cairo, Egypt, (2003). 

• Participant in Designing the Internal Quality System Model, 
and the Organizational Structure of the Suggested Agency 
for Quality Assurance & Accreditation in Egypt, A 10-days 
Workshop with the Participation of the British Experts, Cairo 
University, Egypt,  (December 2003).   

• Member of the Third International Conference on Education 
& Training (Academia), Conference on Quality Management 
and Accreditation of Higher Education in the Arab World, 
Cairo, Egypt, (24 – 26, November,  2004). 

• Participant in the Establishment of a Quality System in 
Three Selected Universities in Egypt (Menoufiya, Tanta, and 
Helowan) with two European Partners ( Bolton University -
UK, and Vaxjo University-Sweden), a 4-day workshop at 
Vaxjo University and Swedish Quality Agency, (21-25 March, 
2005). 

• Establishment of a Quality System in three Selected 
Universities in Egypt (Menoufiya, Tanta, and Helowan) with 
two European Partners ( Bolton University -UK, and Vaxjo 
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University-Sweden), a 5-day workshop at Bolton and Leeds 
Universities- UK, (11-15 April, 2005). 

• Participant in the Internal System for Managing Quality 
Assurance & Accreditation: A Case Study of Faculty of 
Commerce – Menoufia University, paper presented in the 
Conference of Development of Faculties of Commerce in 
Egypt, Supreme Council of Universities, Committee of 
Commercial Studies and Statistics Sector, Al-Ismaalia Egypt 
(June, 2005). 

• How to Establish An Internal System for Quality 
Management, paper presented in the Quality and 
Accreditation Systems for Higher Education Institutions, 
Arab Organization of Management, Cairo,  Egypt, 
(September, 2005). 

• Member of the Leadership and Management Program in 
Education (MLE), Harvard Graduate School of Education, 
Cambridge, Massachusetts, USA, (17-29 June, 2006).  

• Quality and Excellence in Higher Education, paper 
presented in the Quality Assurance & Accreditation 
Conference, Faculty of Commerce, Ain Shams University, 
Egypt, (September, 2006). 

• Director of the Workshop of University Leaders: Developing 
the Student Evaluation Systems as a Key Requirement  for 
Accreditation with the Participation of 8 Egyptian 
Universities: Alexenderia, Tanta, Al-Mansora, Al-Zagazig, Al-
Menoufiya, Banha, Al-Fayoum, and Kafr Al-Sheik, Menoufiya 
University, Egypt, (October, 2006). 

• Member of the Brainstorming Workshop of Planning the 
Areas and Mechanisms of the Higher Education 
Development in Egypt at the Second Stage, Higher 
Education Ministry, Projects Management Unit, Cairo 
University, Egypt, (November and December, 2006). 

• Chairman of the 2ed Session: Successful Practices of 
Quality Assurance & Accreditation in the Egyptian 
Universities, Quality Assurance & Accreditation Conference, 
National Committee for QAAP, Higher Education Ministry, 
Cairo University, Egypt, (January 2007). 

• Member of the Strategic Planning and Budgeting Workshop, 
Strategic Planning Unit, Higher Education Ministry, 
Academy of Scientific Research & Technology, Egypt, 
(March 2007).  
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• Director of the First Conference in Improving the 
Postgraduate Studies Programs in The Higher Education 
Institutions, Menoufiya University, Egypt, (Febrary, 2009). 

• Director of the First Conference in Marketing the Applied 
University Research: The Scientific Research for Industry, 
Menoufiya University, (October, 2009). 

• Supervisor of the thirteenth Arab Conference for Home 
Economics: Home Economics and the Contemporary 
Economic Changes, Menofiya University, (November, 2009). 

 
(3) BOOKS (in Arabic) : 
• Marketing Principles and Practices, (1990). 
• Public Administration, (1992). 
• Management Information Systems in Modern Organizations, 

(1990). 
• Advertising and Public Relations, (1990). 
• Manager and the Contemporary Challenges, (1991 and 

1992). 
• Attitude Research in Management, (1991). 
• Organizational Behavior, (1992, and 2000). 
• Marketing Institutions, (1993). 
• Marketing Management: Strategies and Applications, 

(Joined, 1994). 
• Banking Management, Institute of Banking Studies, Kuwait, 

(1995). 
• The Modern Approach for Public Administration, (2000). 
• Negotiation: Strategies and Skills, (2001). 
• Strategic Management: Models and Applications, (2001). 
• Business Logistics Management, (2002). 
• Management Information Systems (2002). 
• Principles of Marketing (2004). 
• Principles of Management (2004). 
• Purchasing and Supplying Management, (2000, and 2003). 
• Efficiency and Quality of the Logistics Services (2005). 
• Marketing Research: Measurement, Data Analysis, and 

Testing Hypotheses, (2005). 
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UCAREER & EXPERIENCE 
 
(1) UCAREERU : 

• Managerial Researcher, (during the military service), the 
Central Foundation for Accountings, Cairo, Egypt, (1971- 
1976). 

• Officer in the Military Forces (Participated in the Great 1973 
War), Egypt, (1971 – 1976). 

• A Demonstrator, Faculty of Commerce, Zagazig University, 
Egypt, (1976 – 1980).   

• Assistant Teacher, Faculty of Commerce, Zagazig 
University,  (1980 - 1982), and Menoufiya University, Egypt, 
(1982 – 1985). 

• Ph.D. Student, School of Management and Economics, 
Sheffield University, UK, (1985 – 1989).   

• Assistant Professor of Management, Menoufiya University, 
Egypt, (1989 – 1993). 

• Assistant Professor of Marketing, Kuwait University, 
Kuwait, (1992 – 1998). 

• Associate Professor of Management, Menoufiya University, 
Egypt, (1994 – 1999). 

• Acedemic Coordinator of the English Studies Section, 
Faculty of Commerce, Menoufiya University, Egypt, (1998 – 
2002). 

• Professor of Management and Marketing, Menoufiya 
University, Egypt, (1999- till  now). 

• Dean of Faculty of Commerce and its Branch in Al-Sadat 
City, Menoufiya University, Egypt, (2002 – 2006). 

• Dean of Faculty of Commerce  in Shebeen El-Koom , 
Menoufiya University, Egypt, (2002 – 2008). 

• Vice President For Postgraduate Studies & Research, 
Menofiya University, Egypt, (2008 till now). 
 

(2) UTEACHING U: 
     Twenty years in teaching various courses in both Arabic and 

English inside and outside Egypt (Menoufiya Univ., Helowan Univ., 
Zagazig Univ., El-Mansoura Univ., Kuwait Univ., Advanced Management 
Institute – Arab Academy for Business Administration, Arab Academy for 
International Transportation and Technology,  Institute of Productivity & 
Quality). These courses are mainly related to Management,  MIS, Public 
Administration, Organizational Behavior, Marketing, Negotiation, and 
Logistics.  
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(3) UCONSULTANCIESU : 
     He conducted, as a team-head or team member, tens of consultations 
related to strategic planning, organization structures, marketing, 
customer care, and others. These consultations were undertaken in 
England, Egypt, Oman, Kuwait , the Kingdom of Saudi Arabia , and 
Yemen . 
 
 

  (4) UTRAINING U: 
      Twenty years experience in training in different areas in 
management and marketing (e.g., Communication Skills, Managing 
Negotiation, Managing Meetings, Strategic Planning, Marketing 
Strategies and Polices, Customer Care, Selling Skills, Marketing 
Research, Stress Management, Logistics Management).  He has 
designed, and carried out so many training programs in developing 
the managerial, marketing, selling, and logistics skills inside and 
outside Egypt (Kuwait, Saudi Arabia, Arab Emirate, Oman, Jordan, 
Yemen, Qatar, Sudan, Libya, and Turkey). These training programs 
have been executed in various pubic and private sectors, including 
commercial, specialized and Islamic banks, Airways corporations, 
oil companies, civil service foundations, governmental agencies, 
charity associations, cooperative associations, chambers of 
commerce and industry, Al-Ahram (MARK), universities & 
educational institutions, and commercial and industrial companies. 
In addition, he has contributed significantly in designing and 
carrying out the required managerial programs for IPMA in Egypt for 
Management and Engineering Development Co. (EMEND). Finally, he 
has contributed to a large extent in the managerial training 
programs of both the Faculty and Leadership Development Project 
(FLDP), and Quality Assurance & Accreditation Project (QAAP) in 
Egypt. Among the training programs  that have been carried out 
over the last 20 years are : 
 
UMEMBERSHIP of ACADEMIC ASSOCIATIONS U: 

• British Academy of  Management, UK. 
• The International Editorial Board, Middle East Business 

Review, UK. 
• Arab Management Organization, Cairo, Egypt. 
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