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المؤهالت الدراسية :
• الدرجــة  :دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال ،جامعة شمـال والية تكساس األمريكية.
)(Ph.D. North Texas State University
• الدرجــة  :ماجستير إدارة األعمال ،جامعة شمال تكساس األمريكية.
( ( MBA, North Texas State University
• الدرجــة  :ماجستير إدارة األعمال كلية التجارة جامعة أسيوط ،جمهورية مصر العربية.
• الدرجــة  :بكالوريوس إدارة األعمال  ،كلية التجارة جامعة القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
المراكز الوظيفية :
• أستاذ إدارة األعمال  -كلية التجارة جامعة المنصورة  ،جمهورية مصر العربية.
• عميد البرامج األكاديمية فى إدارة األعمال ( 7دول عربية)  -الجامعة العربية المفتوحة 2011 - 2008 -
• نائب مدير الجامعة العربية المفتوحة لشؤون البحث والتخطيط والتطوير2011 - 2008 -
• مدير الجامعة العربية المفتوحة – فرع جمهورة مصرالعربية.2008 - 2006 .
• وكيل كلية التجارة جامعة المنصووووووورة لشوووووووون التعلي والطال  .2006-2003 .والمنسوووووود األكاديمى لبرنامج
الدراسات التجارية باللغة اإلنجليزية من  1995إلى .2006
• مستشار المنظمة العربيـوووة للتنمية اإلدارية ( ، (ARADOجـوووامعة الدول العربية ،2006-1996.ومن 2012
حت اآلن .رشح من قبل جامعة المنصورة ووزارة التعلي العالي لمنصب مدير عام المنظمة .1999
• مدير برنامج الدراسات التجارية باللغة اإلنجليزية ،جامعة المنصورة ،جمهورية مصر العربية.2006-1995 .
• مدير وحدة التطوير اإلداري ،مركز تطوير األداء الجامعي ،جامعة المنصورة.2006-2005 .
• مدير مركز بحوث اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة ( (ESPجامعة المنصورة1999 - 1996 .
• أسـووووووتاذ مساعد ،قس إدارة األعمال ،كلية التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية جـووووووامعة الكويت ،على سـووووووبيل
اإلعارة .1995 -1988
• أسـتاذ مشـارك ،قسـ إدارة األعمـال ،جـامعة المـلك سـعود ،المملكة العربية السـعودية.1992- 1990 ،
• أسـتاذ مسـاعد ،قسـ إدارة األعمـال ،جـامعة سـتيفن ف  .أوسـتن األمريكيـة.1984-1983 .
Stephen F. Austin State University, U.S.A. (Assistant Professor).
• محاضر ،قس إدارة األعمال ،جامعة شمال تكساس األمريكية.1983-1980 .
North Texas State University, U.S.A. (Instructor).
الخبـــرات المهنية والوظيفية :
 1ـ في مجــال االستشارات اإلدارية :
عمل خبيرا في إعداد مجموعة من المشاريع والدراسات االستشارية اإلدارية للعديد من الجهات الحكومية والخاصة
المحلية والدولية .وتنفيذ مجموعـة مـن الدراسـات واالستشـارات اإلداريـة بعـدة وزارات وجهـات حكومية وخـاصة
 ،ومن أهمهاما يلي (مرتبة وفقا لتواريخ تنفيذ الدراسات)

• الجامعة العربية المفتوحة بالمشاركة مع الجامعة البريطانية المفتوحة بالمملكة المتحدة2011 - 2006 .
 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،جامعة الدول العربية ،2006 -1996 .ومن  2012حتى تاريخه( .مجموعة
متنوعة من االستشارات حول التوجهات االستراتيجية والهياكل التنظيمة واألوصاف الوظيفية)
 وزارة التربية والتعلي  ،جمهورية مصر العربية مشروع إعادة هيكلة الوزارة .2004
االتحاد األوربي ( )EUوالبنك الدولى ( )WBمشروع تطوير التعلي فى جمهورية مصر العربية (-2005 ،)EEP
.2006
 وزارة التعلي العالي والبنك الدولى ،مشروع توكيد الجودة واالعتماد ( )QAAPفى جمهورية مصر العربية،
.2006-2004
 األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.2003 ،
 غرفة التجارة والصناعة بجدة ،المملكة العربية السعودية.2003 ،
 وزارة التربية والتعلي والشبا ـ اإلمارات العربية.2003 ،
 المجلس األعلى للخدمة المدنية واإلصالح اإلدارى ـ الجمهورية اليمنية.2002 ،
 الصندوق الكويتى للتنمية االقتصادية العربية.2002 ،
 وزارة الخدمـة المدنيـة بسلطنة عُمـان.2002 ،
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية.2001 ،
 وزارة التخطيط بدولة الكويت.2001 ،
 المجلس األعلى للتخطيط بدولة قطر.2001 ،
 وزارة التربية والتعلي بدولة البحرين 2000 ،ـ .2001
 بيت الزكاة ،الكويت.2000 ،
 البرنامج اإلنمائي لألم المتحدة ( ،(UNDPأبوظبى بدولة اإلمـارات العربية المتحدة.1998 ،
 البرنامج اإلنمائي لألم المتحدة ( ،(UNDPدولة الكويت .2000 ،1998
 وزارة التربية والتعلي والشبا بدولة اإلمارات.1998،2000،
 دائرة الشوون االقتصادية ،حكومة دبي بدولة اإلمارات.1998 ،
 وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية بدولة الكويت.1998،2000 ،
 وزارة التجارة والصناعة ،الهيوة العامة للصناعة ،دولة الكويت1997 ،ـ.1998
 الدار العربية لالستشارات ،دولة الكويت 1992 ،ـ .2003 ،2002 ،1998،2000
 وزارة التعلي العالي ،دولة الكويت.1995 ،
 وكالة األنباء الكويتية ،دولة الكويت 1994 ،ـ .1995
 الهيوة العامة للتعلي التطبيقي والتدريب ،دولة الكويت.1994 ،
 الهيوة العامة للشبا والرياضة ،دولة الكويت.1993 ،
 وزارة التربية ،دولة الكويت.1993 ،
 لجنة التدريب واالستشارات ،جامعة الكويت 1988 ،ـ .1995
 مكتب التنمية الصناعية ،والية تكساس األمريكية.1983 ،
 مكتب الدراسات والبحوث ،جامعة شمال والية تكساس1980 ،ـ 1983
 مجموعة دراسات ت تنفيذها لبعض شركات القطاع الخاص.

وفيما يلى بيان بمشروعات االستشارات والدراسات التى ت تنفيذها لهذه الجهات.

• إعادة هيكلة المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  -جامعة الدول العربية .2017
• دليل الوصف الوظيفي للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،جامعة الدول العربية ،القاهرة .2017 ، 2008
• الجامعة العربية المفتوحة ،المركز الرئيسي ،الكويت ،خالل الفترة من  2009إلى  ،2011مجموعة بحوث
مؤسسية بالعناوين التالية:
2011 FBS Strategy & Annual Action Plans
2010 Open Learning: Why UK- OU not others
2010 AOU proposed Organizational Structure
2010 AOU proposed Performance Indicators
2009 UK- Based Course Split
2009 FBS Assessment Policy & procedures
2009 AOU Honorary Degrees
2008 Proposed Plan for Plagiarism and over marking

2008 Annual Program Evaluation (APE) + FBS SAD
2008 AOU Strategy- 2008-2013
 تقيي أداء الهيوة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي ودراسة هيكلها التنظيمي والوظيفي .2005
 إعادة هيكلة قطاع الزراعة ،بوزارة شوون البلديات والزراعة بمملكة البحرين.
 إعادة هيكلة وزارة التربية والتعلي جمهورية مصر العربية .2005-2004
 دليل التدريب والتنمية المهنية بوزارة التربية والتعلي  ،جمهورية مصر العربية .2005
 دليل التخطيط وتقوي مشروعات التطوير بوزارة التربية والتعلي جمهورية مصر العربية .2005
 دليل الصالحيات والمسووليات بالوزارة والمديريات التعليمية ،وزارة التربية والتعلي  ،جمهورية مصر العربية
.2005
 استراتيجية توكيد الجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة المنصورة  2004ـ .2005
 إعـادة هيكلة غرفـة التجارة والصناعة بجـدة ،المملكة العربيـة السعوديـة.2003 ،
 تطوير وتحديث هياكل وأنظمة األداء باألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،الرياض ،المملكة
العربية السعودية.2003 ،
 تحديث الخدمة المدنية ،برنامج التجديد واإلبداع فى تطوير الخدمات العامة ،الجمهورية اليمنية.2002 ،
 تطوير وتحديث نظام التوظيف المركزى بسلطنة عُمان ،وزارة الخدمة المدنية ،عُمان .2002
 إعادة هيكلة وتنظي إدارة الشوون اإلدارية ،الصندوق الكويتى للتنمية االقتصادية العربية ،الكويت .2003
 إعادة هيكلة وزارة التربية والتعلي بدولة البحرين.2001 ،
 تطوير وتحديث نظ وهياكل أجهزة الخدمات الحكومية بدولة قطر.2001 ،
 إعادة هيكلة وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية بدولة الكويت ،البرنامج اإلنمائي لألم المتحدة.2001 ،
 إعادة هيكلة األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،القاهرة.2001 ،
 تطوير وتحديث هياكل وأنظمة األداء بالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،جامعة الدول العربية.2000،
 آليات وإجراءات تطبيد قياس األداء اإلداري في الجهاز الحكومي في دولة الكويت ،وزارة التخطيط بدولة
الكويت.2000،
 إنشاء قاعدة بيانات مؤشرات التنمية في الدول العربية ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،جامعة الدول
العربية.2000،
 دراسة تشخيصية تقييمية لتطوير النظ و الهياكل اإلدارية والوظيفية بوزارة التربية والتعلي بدولة البحرين،
.2000
 الئحة شاغلي الوظائف التعليمية بوزارة التربية والتعلي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.2000 ،
 استراتيجية شبكة تطوير وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الدقهلية وآخرون ،المشروع الكندي
لتنمية الصناعات الصغيرة.1999 ،
 تحكي طلبات الترشيح لجائزة دبي الدولية لألداء الحكومي المتميز ،البرنامج اإلنمائي لألم المتحدة ،دولة
اإلمارات العربية المتحدة.1998 ،
 التحول اإلستراتيجى لوزارة التربية والتعلي والشبا بدولة اإلمارات العربية المتحدة.2003 ،2000 ،1998 ،
 التنظي اإلداري وأدلة نظ العمل ،الهيوة العامة للصناعة بدولة الكويت 1997ـ.1998
 قيـاس وتقوي األداء المؤسسي في الجهاز الحكومي الكويتي ،دولة الكويت عام 1997ـ.1998
 إعداد الدليل اإلداري وإجراءات العمل في قطاعات وكالة األنباء الكويتية.1994 ،
 تطوير الهيكل التنظيمي وإجراءات العمـل بشـركة فواز للتبريد وتكييف الهواء ،الكويت.1996 ،
 إعداد اللوائح المالية واإلدارية لشركة فواز للتبريد والتكييف ،الكويت.1996 ،
 دراسة الستطالع الرأي حول مدى الموافقة على تعطيل العمل لمدة يومين بالجهاز الحكومي الكويتي ،ديوان
الموظفين ،الكويت.1995 ،
 تطوير الهيكل التنظيمي وإعداد دليل االختصاصات الوظيفية في وكالة األنباء الكويتية 1994ـ.1995
 توصيف الوظـائف وإعـداد هيـكل األجـور في شركة نقل وتجارة المواشي ،الكويت.1995 ،
 توصيف الوظائف في وزارة التعلي العالي ،الكويت.1995 ،
 توصيف الوظائف في الهيوة العامة للشبا والرياضة ،الكويت 1993 ،ـ .1995
 إعداد نظام تقيي كفاءة الموظفين في كل من:
 وكالة األنباء الكويتية ،الكويت.1995 ،
 الهيوة العامة للشبا والرياضة ،الكويت1993 ،ـ.1994
 تطوير الهيكل التنظيمي للهيوة العامة للتعلي التطبيقي والتدريب ،الكويت.1994 ،

 دراسة وضع القوى العاملة داخل وحدات العمل بوزارة التربية واقتراح أنسب الطرق لإلحالل الوظيفي بها،
الكويت.1994 ،
 تبسيط وتطوير إجـراءات العمل في قس السجل العام في الهيوة العامة للشبا والرياضة ،الكويت.1994 ،
 إعداد دليل االختصاصات الوظيفية لقطاعات وزارة التربية ،الكويت.1994 ،
 توزيـع الصالحيـات بين ديـوان الوزارة والمناطد التعليمية ،وزارة التربية ،الكويت.1994 ،
 تطويـر الهيكل التنظيمي ونظ االتصـاالت اإلداريـة بوزارة التربيـة ،الكويت 1993 ،ـ .1994
 تصمي نظام للرقابة على المواد في صناعة المالبس الجاهزة بمنطقة داالس ،جامعة شمال تكساس ،الواليات
المتحدة األمريكية.1983 ،
 دراسة عوامل جذ المشروعات الصناعية إلى والية تكساس األمريكية ،مكتب محافظ الوالية لشوون التنمية
الصناعية.1983 ،
 2ـ في مجال التدريب:
تمت المشاركة المتكررة في البرامج التدريبية التالية من خالل بعض المؤسسات الحكومية والخاصة في كل من
مصر والكويت واألردن.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تنمية قدرات أعضاء هيوة التدريس بالجامعات المصرية (جمهورية مصر العربية)
تهيوة الجامعات العربية للجودة واالعتماد األكاديمي (مصر ـ السعودية).
اإلدارة االستراتيجية في المنظمات الحكومية (مصر واإلمارات،الكويت).
سـياسات وإجراءات العمـل بإدارة شوون الموظفين في إطـار قـانون الخدمة المدنية (الكويت).
تحليل المشكالت واتخاذ القرارات اإلدارية (مصر  ،الكويت).
إعـداد وكتابة التقارير (مصر ،الكويت).
تقيي أداء العاملين (مصر ،الكويت ،األردن).
األسـاليب العلميـة وتطبيقات الحاسـب اآللي في مجال الشـراء والمخـزون (مصر ،الكويت).
مشكالت العمل الجماعي وضغوط العمل (الكويت)
الجوانب السلوكية في اإلدارة (مصر ،الكويت ،األردن).
تبسيط إجراءات العمل (الكويت).
المنهج العلمي في التخطيط والمتابعة (مصر ،الكويت ،األردن).
تخطيط وجدولة المشروعات والعمليات الكبرى (مصر ،الكويت).
دراسات الجدوى وتقيي المشروعات (الكويت).
تطبيقات األساليب الكمية في قطاع البترول (الكويت).
مهـارات االتصاالت اإلدارية الفعالة (مصر ـ الكويت).
قياس وإدارة اإلنتاجية (مصر ،الكويت) .
تخطيط المشروعات الصناعية (مصر ،الكويت).
مهـارات المدير الفعال (مصر ،الكويت).

3ـ في مجال التدريس:
ت تدريس مجموعة من المقررات في كل من مصر والواليات المتحدة األمريكية ودولة الكويت والمملكة العربية
السعودية (باللغتين العربية واإلنجليزية) ،على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ،من أهمها ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مناهج وطرق البحث في اإلدارة.
األساليب الكمية فى اتخاذ القرارات اإلدارية
إدارة اإلنتاج والعمليات.
إدارة المـواد (إدارة المشتريات والمخزون).
اإلدارة االستراتيجية
اإلدارة المقارنة.
أساسيات إدارة األعمال.
دارة األفراد وتنمية الموارد البشرية.
تخطيط ومراقبة اإلنتاج.

اإلنتاج العلمي :
 -1دراسات ميدانية وبحوث أكاديمية :
•  2005دليل إرشادي للتدريب والتنمية ،وزارة التربية والتعلي  ،جمهورية مصر العربية.
 2005 الطريد الى الجودة واالعتماد األكاديمى فى الجامعات العربية ،ندوة اإلدارة االستراتيجية في مؤسسات
التعلي العالي ،المملكة العربية السعودية.
 استراتيجية توكيد الجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة المنصورة .دراسة ممولة من البنك الدولي ،عام  2004ـ
.2005
 ،2004 دور قيادة التغيير في تطويع المقدمات البنيوية إلنجاح إعادة البناء الهيكلي واالستراتيجي في األجهزة
الحكومية ،ندوة اإلصالح اإلداري ،وزارة الخدمة المدنية ،الجمهورية اليمنية .ممولة من جامعة الدول
العربية
 ،2004 األساليب الحديثة لقياس األداء الفردي والمؤسسي ،ندوة اإلصالح اإلداري ،وزارة الخدمة المدنية،
الجمهورية اليمينية .ممولة من المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
 ،2004 واقع الهياكل التنظيمية في األجهزة الحكومية وآفاق تطويرها ،ملتقى ترشيد الهياكل التنظيمية في
األجهزة الحكومية العربية ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية .ممولة من المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
 ،2004 أساليب وأنماط تطوير العمل االستشاري ،المؤتمر العربي الثالث لالستشارات والتدريب ،القاهرة،
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 ،1993 استخدام النماذج الكمية لتخفيض االستثمار في المخزون في ظل نظام تخطيط االحتياجات من المواد.
المجلة العربية للعلوم اإلدارية ،جامعة الكويت .مج ،1ع .1صفحة 27ـ.60
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تحكي بحوث أكاديمية :
المشاركة في تحكي البحوث اإلدارية لعدة جهات ومجالت علمية متخصصة أهمها:
• أللجنة العلمية الدائمة لترقيات األساتذة واألساتذة المساعدين -المجلس األعلى للجامعات.
• األكاديمية العربية للعلوم واتكنولوجيا – كلية النقل الدولى واللوجستيات
• الهيوة العامة للتعلي التطبيقى والتدريب -الكويت
• جامعة شقراء  -المملكة العربية السعودية.
• جامعة اربد  -المملكة األردنية
• المجلة العربية لإلدارة ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،جامعة الدول العربية.

•
•
•

المجلة العربية للعلوم اإلدارية ،جامعة الكويت.
المجلة العلمية لكلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة قطر.
مجلة البحوث التجارية ،جامعة الزقازيد.
 المجلة المصرية للدراسات التجارية ،جامعة المنصورة.
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