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 - :الدراسيالمؤهل 

 (.2011درجة أستاذ مساعد في مجال إدارة األعمال )عام  الحصول على  ✓

            عن رسوووووووووووووووالووة    وان   األعمووال  إدارة  في فلسووووووووووووووفووة  الوودوتورا الحصووووووووووووووول على درجووة   ✓
       ن القدرة الت افسوووووية"   ب ن الشوووووروات المصووووو  ة للدواح ومد   لتحسووووو   االسوووووترات جية"التحالفات  

 (.2004)عام  

 (.2000)عام    ولية التجارة جام ة ع ن شمس  دوتورا   تأه لي ✓

موافحة   في  اإلعالميةو   اإلعال يةتق يم الحمالت    وان "األعمال    إدارة فيماجسوووووت ر   ✓
 (.1997)عام  ولية تجارة جام ة ع ن شمساإلدمان" 

 (. 1993)عام   ماجست ر من ولية التجارة جام ة ع ن شمستمه دي   ✓
 (.1989)عام  األعمال ارةإد والوريوس تجارة جام ة ع ن شمس قسم  ✓

 - الخبرات العملية: 
 .2019وو   مروز الجودة واالعتماد  أكاديمية الشروق من   ✓

 .2020المد ر الت ف ذي لمروز ريادة األعمال  أكاديمية الشروق من   ا ر   ✓

 (.  2018  -2015رئيس قسم  ظم الم لومات اإلدارية  أكاديمية الشروق من ) ✓

 (. 2018  - 2015رئيس و ترول قسم  ظم الم لومات اإلدارية  أكاديمية الشروق )  ✓

 (.2014إلى عام   2007مد ر إدارة الجودة  أكاديمية الشروق )من عام  ✓

 (.2010إلى   2004. )من عام األعمال  أكاديمية الشروق  إدارةقسم    مدرس   ✓

 (. 2003إلى    2002)من األعمال ) أكاديمية الشروق(    إدارة  فيال م  ومدرس مساعد   ✓

اإللكترو ية وبرامج  شوووووووووووروة وو وورد الدولية لتسووووووووووووي  الموسووووووووووووعات ال لمية و   في ال م  ومدربة   ✓
 ت ليمية. 



  . السوووووياحية.. البرامج   إلعداد  شوووووروة سوووووياحية   و ب ر اسوووووتشووووواري   التسووووووي    إدارة  في ال م    ✓
 . وغ رها 

 .للم تجات الغذائية  اإلعال يةورسم الحمالت   إعداد فيللمشاروة  و ب ر استشاري ال م    ✓

 الف ادق والمستشفيات.  شروة مصرية لتجه ز  فيالتسوي   إدارةال م  ومد ر   ✓
 األعمــال والمهـام اإلدارية:

 أواًل: في مجـال الجــودة:
  أكاديمية الشروق. ائب مروز الجودة  ✓

 الحصول على صفة المراجع ال ارجي من اله ئة القومية لضمان توو د الجودة.  ✓

 اجتياز بر امج تدريبي في أساسيات  ظم إدارة الجودة  الكليات. ✓

 اجتياز بر امج تدريبي في توص ف البرامج األكاديمية. ✓

 اجتياز بر امج تدريبي في طريقة وتا ة التقرير الس وي للكليات. ✓

 دورة تدريبية في  ظم م لومات لمراج  ن الت لم ال الي. ✓

 دورة المراج  ن ال ارج  ن لمؤسسات الت ليم ال الي. ✓

  ماذج المحاكاة. -الدورة المتقدمة للمراج  ن ال ارج  ن للت ليم ال الي  ✓

 الت ليم الف ال لمؤسسات الت ليم ال الي. ✓
 -الجودة :ثانيًا: أعمـال 

الحالة للم ادلت ن التي حصووووووووووو  عل هما الم هد ال الي للحاسووووووووووو ات  تم إعداد تقرير   ✓
الم لوموووات عوووامي   للحصووووووووووووووول على الم وووادلوووة من    2007  -2004وتك ولوجيوووا 

 المجلس األعلى للجام ات.
 القدرة على إعداد التقرير الس وي الذاتي للمؤسسات الت ليمية. ✓
 وات الجودة لكو   القودرة على إعوداد اسوووووووووووووتموارات االسوووووووووووووتقصووووووووووووواح الت واذ إجراحات ومتطل  ✓

 المستويات اإلدارية. 
 القدرة على إعداد التحل   الذاتي الرباعي. ✓

وتحد ثها عام   2007/2008إعداد الدراسووووووووووووة الذاتية للم هد عن ال ام الدراسووووووووووووي   ✓
2009/2010. 

وتحووود ثووو  عوووام   2007/2008توصوووووووووووووو ف بر وووامج اإلدارة عن ال وووام الووودراسووووووووووووووي   ✓
2009/2010  . 



 –  200/2009  -  2007/2008ث سوووووووووووووو وات )تقرير بر وووامج اإلدارة عن الثال ✓
2009/2010–  2010/2011.) 

 .2012  -2008إعداد ال طة االسترات جية ألكاديمية الشروق من   ✓

   .2018  -2013استحداث ال طة االسترات جية ألكاديمية الشروق من   ✓

 :و التجهيز واإلعـدادالكنتـرول ثالثا : أعمال 
 رئيس و ترول ش  ة  ظم الم لومات اإلدارية أكاديمية الشروق. ✓

 تم ال م  بجميع مراح  أعمال الك ترول والمراج ة واالمتحا ات. ✓

 ط ع األسئلة ومظاريف اللجان أكثر من  مس س وات  ش  ة إدارة ومحاس ة. ✓

  مس س وات.رئيس لج ة اإلعداد والتجه ز  أكاديمية الشروق ألكثر من   ✓

 الـدورات التـدريبية: 
 في مجـال العلـوم اإلدارية:

تم الت وامو  مع ال ود ود من الجوام وات الحووميوة وال واصووووووووووووووة والمراكز التودريبيوة إلعوداد  ✓
وت ف ذ برامج تدريبية ومه ية ودبلومات مت صووووصووووة والدراسووووات ال ليا المه ية في مجال  

 إدارة األعمال. 

تم الحصوووول على دورات تدريبية على برامج الحاسوووب ابلي لربا البرامج اإلدارية  ✓
 ومنهـا:اإللكترو ية  الطريقة ال ظرية األكاديمية  

 .)دورة بر امج إدارة الموارد ال شرية )إدارة الموارد ال شرية  است دام الحاسب األلى 

   دورة في التجارة اإللكترو يةE-COMMERCE  مريوية.من الجام ة األ 

  -الدورات التدريبية في مجال اإلدارة والخاصة بالترقي:
وقووووود توووووم الحصوووووول علوووووى سوووووت دورات تدريبيوووووة  اصوووووة  أ حووووواث الترقوووووي لدرجوووووة  ✓

  -ومن أهمهـا:أستاذ مساعد 
 .ال رض الف ال 
 .إدارة الوقت واالجتماعات 
 .ت ظيم المؤتمرات ال لمية 
 .ال شر الدولي 

 .إدارة الفري  ال حثي 

 .الساعات الم تمدة 



 .األسال ب الت ليمية الحد ثة 

 .طرق الت ليم والت لم الحد ثة 

   مهارات التحدث واإلتصال  اللغة األج بية 

هذا إلى جا ب مجموعة من الدورات التدريبية عن الت ليم اإللكترو ي وتقويم األداح   ✓
 .و إدارة الم رفة 

 -األبحـاث المحكمة والمنشـورة:

  حث عن دور األسلوب المقارن في ال هوض  ص اعة السيارات. ✓

 الت بؤ  الم اطر المستقبلية لميا  الشرب في مصر. ✓

  اض ة. موذج مقترح لتس  ر الموارد ال  ✓

 دور المشروعات الصغ رة في عالج   ض المشوالت المجتم ية. ✓

 أثر م ا  ر الجودة واالعتماد للت ليم قب  الجام ي على مواجهة األزمات. ✓

تولى المرأة للم اصوووووووووب اإلدارية ال ليا وعالقت   سووووووووومات المرؤوسووووووووو ن ورضوووووووووائهم  ✓
 الوظيفي.

 . التدخين في مصر  على ظاهرة بالتطبيقالعاطفي  تقييم فاعلية النداءات السلبية المستخدمة في التسويق ✓

Evaluating the Effectiveness of Negative Appeals Used in Emotional Marketing in 

Relation to Smoking Phenomenon in Egypt 
 

عالقةالذكاء العاطفي وفعالية التسوويق وتثييرهما على اانتتاواا السووقى والووء ومةاتة المنتل السووقية والصوواة   ✓

 . الذهنية( للاركات متعددة الجنسيات
The Relationship between Emotional Intelligence and Marketing Effectiveness and 

its Impact on Market Spread (Loyalty, Product Positioning and Mental Image) For 

Multi-national Companies. 

 
 محددات عملية الاراء الرقمية وتثييرها على مبيعات منظمات األعمال ✓

Determinants of the Digital Purchase Process and Their Impact on the Sales of 
Business Organizations. 

 
اوتصوووواوت التسووووويقيوة الرقميوة الحودييوة ودواهوا في موذق العمالء المرتقبين ل يوادة  اقوا   دااسووووة بي وة  ✓

 المبيعات بمنظمات األعمال
Study the Modern Digital Marketing Communications Environment and its Role in 

Attracting Potential Customers to Increase Sales Numbers in Business Organizations. 

 
 تثيير العالمة التجااية و ساليب التقييم المفضلة لدى الطالق بمؤسسات التعليم العالي ✓

Brand Influence and Evaluation Methods Preferred By Students in Higher Education 

Institutions. 

 
 المجتمعية عند التعرض لمؤيرات إعالتية خاامية دوا التسويق العصبي في تومه الفرد للماااكة   ✓

The Role of Neuromarketing in Directing the Individual to Societal Participation 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijms/article/view/0/37595
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijms/article/view/0/37595


When Exposed to External Advertising Influences. 

 -الـمؤتمرات الـمشـاركة: 
ال ربي "واقع ال شوووووووووووووور تم المشوووووووووووووواروة في المؤتمر الدولي ال امس لم ام  التأث ر   ✓

 و ضو مشارك".  2020 و  و    30-27ال لمي في ال الم ال ربي 
الت بؤ  وأزموة ميوا  تم تقوديم  حوث لمؤتمر بجوام وة القواهرة عن الموارد الموائيوة    وان " ✓

 ".ومحاكاة الم اطر المستقبلية على المستوى القومي الشرب
القيوادة"  مؤتمرات مت وددة على تقوديم أوراق علميوة عن "اإلدارة الوذويوةإل واإلبودا  و   ✓

 مدار ثالثة أعوام متتالية  شروة تيم لالستشارات اإلدارية".

  2010وما تم االشوتراك في عد د من المؤتمرات و ضوو مشوارك أو مسوتمع من عام   ✓
 إلى ابن. 

 م.2015ورقة علمية    وان "اإلدارة الحد ثة"   دد  قا ة التجاري ن ل ام  ✓
علمية للحصوووول على درجة أسوووتاذ في إدارة االعمال"    هذا إلى جا ب  شووور أ حاث ✓

 .تسوي   
 -الكورسات التي تم تدريسهـا:

 إدارة التسوي  اإللكترو ي. • إدارة التسوي . •

 اإلدارة االسترات جية. • إدارة الموارد ال شرية. •

دارة. • اإلدارة الحد ثة. •  م ادئ ت ظيم وا 

 إدارة األعمال الدولية. • السلوك الت ظيمي. •

 - الكـتب المـؤلفــة:
 إدارة الموارد ال شرية  است دام الحاسب ابلي. ✓

 األصول اإلدارية.  ✓

 إدارة التسوي . ✓

 وتفضلوا بقبول خالص التحية واالحترام،،، 
 مقدمته لسيادتكم

 عفيفى  إيمـــان وديــع عبد الحليم 
 


