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ومددير وحددة التيطديط وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث 
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 الجنسيـــــــة : مصــــرى

 الديانــــــــة : مسلـــــم

 تاريــخ الميــالد : م5/5/9252

 الحالـة االجتماعيـة : متزوج ويعول

عمدارات المحداربي   –شدار  اليلفداا الراشددي   –مدينة كفرالشديخ 
 برج األمراا  –الجديدة 

: 
 العنـــــــوان

 التليفــــــون : 040/  0090690منـزل     09000500010موبايل/ 

m2abdelwahab3@yahoo.com  : البريـد اإللكترونـى 

 التـدرج الوظيفـى : 

جامعددة المنصددورة ل حصددل علددى  –مسدداعد باحددث بكليددة التجددارة 
منحتددددي  مدددد  جامعددددة المنصددددورة أحدددددا ما للماجسددددتير واأليددددرى 

 للدكتوراه .

: 0991 - 0994 

مدرس مساعد بقسم إدارة األعمال التكنولوجية والمعلومدات بالمعددد 
 التكنولوجى العالى بالعاشر م  رمضا  

: 
0994 - 1110 

مدددرس إدارة األعمددال بؤكاديميددة الدراسددات المتيصصددة بالجامعددة 
اإلشدددرال علدددى شدددعبة العاعدددات الصدددناعية بالجامعدددة  –العماليدددة 

 وطنطا العمالية بفرعى كفرالشيخ 

: 

1111 - 1112 

 1112 : عميد الجامعة العمالية لفر  كفرالشيخ وأستاذ مساعد إدارة األعمال 

ترعى لدرجة أستاذ مساعد بؤكاديمية الدراسات المتيصصة بالجامعة 
 العمالية وفقاً لتوصية لجنة ترعيات األساتذة المساعدي 

: 
1/5/1112 

 9/1/1119 : جامعة كفرالشيخ –التجارة أستاذ مساعد بقسم إدارة األعمال بكلية 

 حتى اآلن - 2/9/1119 : مدير وحدة التيطيط اإلستراتيجى بالجامعة 



 1102 - 1100 : عائم بؤعمال رئيس عسم إدارة األعمال

 حتى اآلن -21/2/1102 : وكيل الكلية لشئو  الدارسات العليا والبحوث

  14/2/1103 : جامعة كفرالشيخ – أستاذ إدارة الموارد البشرية بكلية التجارة

 

 انخبـراث انتدريسيـت : 
جامعدة المنصدورة يدال  –تدريس تطبيقات مقررات إدارة األعمال لطاب البكالوريوس بكلية التجارة  -9

 تية : آلم فى المقررات الدراسية ا9225حتى عام  9220الفترة م  عام 

 رة الماليـة . اإلدا -   إدارة اإلنتـاج -  إدارة التسويـق .  -

 اإلدارة العامـة .  -  إدارة المنشآت المالية .  -  مبادئ إدارة األعمال .  -

 المصطلحات التجارية باللغة اإلنجليزية .  - اآللى . تطبيقات على الحاسب  -

تدريس تطبيقات مقررات إدارة األعمال بقسم إدارة اإلعمدال التكنولوجيدة والمعلومدات والقسدم الدندسدى  -0

م فدى 0009حتدى عدام  9225لمعدد التكنولوجى العالى بالعاشدر مد  رمضدا  يدال الفتدرة مد  عدام با

 المقررات الدراسية اآلتية : 

 السلوك التنظيمـى .  -  مبـادئ اإلدارة . - إدارة اإلنتــاج .  -

 اعتصاديات اإلدارة . -  إدارة المشروعات . - تمويل وإدارة مالية . -

 . مراعبـة الجودة  -

لجامعددة العماليددة بفرعددى بؤكاديميددة الدراسددات المتيصصددة با س جميددم مقددررات إدارة األعمددالتدددري -0

 م . 0000حتى عام  0000كفرالشيخ وطنطا يال الفترة م  عام 

تدريس مقررات إدارة األعمال بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة جامعة كفرالشيخ يال الفترة م  عدام  -4

 تية : آلمثل فى المقررات احتى اآل  ل وتت 0002

   اإلدارة الماليــة .  -    إدارة األعمــال . -

 نظريـة التنظيـم .  -  . إدارة األسواق والمإسسات المالية -

 إدارة المشروعات الصغيرة .  -    نظم المعلومات اإلدارية . -

 إدارة األعمال الدولية .  -  وتقييم المشروعات .  دراسات الجـدوى -

 اإلعا  والعاعات العامة .   -

التدريس فى الدراسات العليا فدى دبلدوم إدارة األعمدال لغيدر التجداريي  ودبلدوم إدارة المستشدفيات يدال  -5

 م فى المقررات اآلتية : 0090/0090العام الجامعى 

   نظم المعلومات اإلدارية .   -    ة .التمويل واإلدارة الماليـ -



 لوكيات . مبادئ اإلدارة والس -

فدى مدادتى : نظريدة  0090/0090التدريس فى تمديدى ماجستير إدارة األعمدال يدال العدام الجدامعى  -6

 التنظيم والسلوك التنظيمى ودراسات فى مندجية البحوث . 

 تدريس المقررات اإللكترونية اآلتية لطاب الفرعة الرابعة شعبة إدارة األعمال :  -0

 ات المعاصرة . نظرية التنظيم فى ضوا اإلتجا  -

 نظم المعلومـات اإلداريـة .  -

 المشروعــات الصغيـرة .  -

 

 انمساهمت فً األنشطت عهً مستىي انجامعت : 

( ل وحصولدا على موافقدة مجلدس  0090حتى  0090إعداد اليطة اإلستراتيجية للجامعة للفترة )  -9

 الجامعة .

 سدددتراتيجية للجامعدددة السدددابقة للفتدددرة المسدددا مة فدددى إجدددراا التعدددديات المطلوبدددة علدددى اليطدددة اإل -0

 ( . 0090حتى  0000) 

ابتداااً م  العام الجامعى  ىإعداد بطاعات عياس األداا المتواز  على مستوى الجامعة لكل عام جامع -0

 ى اآل  . تم وح0001/0002

ة إعددداد اإلنحرافددات السددلبية الياصددة بددؤداا كددل كليددة كمددا ورد فددى بطاعددات األداا المتددواز  للجامعدد -4

 سنوياً وإرسالدا للكليات لوضم اليطط اإلصاحية لدذه اإلنحرافات . 

مراجعة اليطط اإلستراتيجية لكليات الجامعة بصفة دوريدة ل وتقدديم التعدديات والمقترحدات عليددا  -5

 ومتابعة تنفيذ ا . 

 ا سدنوياً المسا مة فى إعداد ومراجعة بطاعات عياس األداا المتواز  لكليات الجامعة التى يتم إعداد -6

 . 

م 0090/0099العمددل عضددواً فددى اللجنددة العليددا لوزمددات والكددوارث علددى مسددتوى الجامعددة عددام  -0

والمسا مة فى تيطديط أنشدطة إدارة األزمدات ل وحضدور اجتماعدات اللجندة ل ورئاسدة لجندة إعدداد 

 اليطة المركزية إلدارة األزمات والكوارث بالجامعة . 

م ل 0090/0099ضدددما  الجدددودة علدددى مسدددتوى الجامعدددة عدددام فدددى اللجندددة العليدددا ل العمدددل عضدددواً  -1

والمشاركة فى أنشطة  ذه اللجنة بالقيام بمتابعة ومساعدة الكليات إلستيفاا معايير الجودة واإلعتماد 

 . 



الحضور ممثاً لوحددة التيطديط اإلسدتراتيجى بالجامعدة فدى اجتماعدات اللجندة العليدا للوحددات ذات  -2

لجامعدة ل والمشداركة فدى وضدم الحلدول والمقترحدات للنددو  بددذه الطابم الياص علدى مسدتوى ا

 الوحدات . 

المسددا مة فددى تفعيددل أداا الوحدددات ذات الطددابم اليدداص ل واعتددرا  وسددائل لتنميددة المددوارد الذاتيددة  -90

بالجامعددة ل وعقددد ورل عمددل مددم السددادة وكدداا الكليددات ليدمددة المجتمددم وتنميددة البيئددة ومددديرى 

الياص لوضم يطط وإستراتيجيات تفعيل أداا الوحدات ذات الطابم الياص الوحدات ذات الطابم 

 . 

العمدل عضدواً فدى فريدق إعدداد اليطددة اإلسدتراتيجية لتطدوير نظدم وتكنولوجيدا المعلومدات بجامعددة  -99

حتددى تددم م ( ل والمشدداركة فددى جميددم أنشددطة إعددداد اليطددة ومراجعتدددا 0096-0099كفرالشدديخ ) 

 .م  مجلس الجامعة اعتماد ا 

وحتددى اآل  ل  0002العمددل عضددواً بمجلددس إدارة مشددروعات تطددوير األداا الجددامعى منددذ عددام  -90

مرة كل شدري  ل وعر  إنجازات وحدة التيطديط ثم والمشاركة فى اجتماعات المجلس الشدرية 

اإلستراتيجى يال كل اجتما  ل باإلضافة إلى المشاركة فى المناعشات وتقديم الحلول والمقترحات 

ضوعات المطروحة فى اإلجتما  الذى يضم السادة األساتذة رئيس الجامعة وندواب رئديس فى المو

  ومديرى مشروعات تطوير األداا الجامعى . الجامعة وعمداا الكليات وأمي  عام الجامعة

تنظيم ندوة ع  " القضايا السكانية لطاب جامعة كفرالشيخ " بالتعاو  مم مشرو  " دمد  القضدية  -90

راتيجيتدا فددى المنظومددة التعليميددة بالجامعددات المصددرية " ل فددى حضددور عينددة مدد  السددكانية وإسددت

الطاب م  جميم الكليات ل وفى حضور المنسق العام للمشرو  واألعضداا والسدادة ندواب رئديس 

 الجامعة . 

عياس رضا الطاب سنوياً ع  أداا وجودة اليدمة التعليمية المقدمة لدم ل م  يال اسدتفتاا يدوز   -94

عينة م  طاب كليات الجامعة ل وعر  النتدائ  علدى السديد رئديس الجامعدة ضدم  بطاعدات على 

 عياس األداا المتواز  . 

 لتعليم المستمر والتطوير المدنى بجامعة كفرالشيخ . لإعداد دراسة بإعترا  إنشاا مركز  -95

 م . 0090/0099المسا مة فى إعداد دليل الجامعة للعام الجامعى  -96

يز البيانات المطلوبة م  مكتب وزير التعليم العالى ع  األ دال العامة والنوعية المسا مة فى تجد -90

 م . 0090/0090للجامعة فى ضوا الدور الذى تقوم به فى عملية التنمية لعام 

ستغال وصيانة المدرجات والورل والمعامل يومياً وشدرياً بالكليات اإعداد نماذج ياصة بمتابعة  -91

 وإدارات الجامعة . 



 مساهمت فً األنشطت عهً مستىي انكهيت : ان

األعمددال بالكليددة يددال فتددرة القيددام بؤعمددال رئدديس القسددم اإلشددرال علددى جميددم أنشددطة عسددم إدارة  -9

ومتابعدددة الموضدددوعات  م( ل وعقدددد اجتماعدددات مجلدددس القسدددم شددددرياً ل ومناعشدددة0099/0090)

 والقرارات التى يتيذ ا المجلس . 

 تية على مستوى الكلية : المشاركة كعضو فى اللجا  اآل -0

 لجنة يدمة المجتمم وتنمية البيئة .  -

 لجنة الدراسات العليا والبحوث .  -

 لجنــة المكتبــات .  -

المشاركة فى مإتمرات ونددوات الكليدة بالحضدور والمناعشدة وعدر  أبحداث وموضدوعات متعلقدة  -0

 بموضو  المإتمر أو الندوة . 

ينارات بقسدم إدارة األعمدال بالكليدة بالحضدور والمناعشدة المشاركة فى المإتمرات والندوات والسديم -4

 وعر  موضوعات بيئية ومشروعات بحثية .

المشاركة كعضو فى كنتروالت الكلية لطاب البكالوريوس فى جميم الفرق الدراسية فدى امتحاندات  -5

 الدراسى . الفصل نصل الفصل الدراسى وامتحانات نداية 

لطداب البكدالوريوس فدى جميدم الفدرق الدراسدية فدى امتحاندات المشاركة فدى مراعبدات اإلمتحاندات  -6

 الدراسى . الفصل نصل الفصل الدراسى وامتحانات نداية 

م ل مدم 0001/0002رئيس كنترول الفرعة الرابعة ) انتساب موجده ( دور سدبتمبر للعدام الجدامعى  -0

 اإلشرال والمسا مة فى جميم أنشطة الكنترول . 

م فى امتحانات نصل الفصدل 0099/0090ى ) عربى ( للعام الجامعى كنترول الفرعة األول رئيس -1

 الدراسى الثانى ل مم اإلشرال والمسا مة فى جميم أنشطة الكنترول . 

 رئيس كنترول دبلومات الدراسات العليا بالكلية : -2

 دبلوم المحاسبة والمراجعة . -

 دبلوم إدارة األعمال لغير التجاريي  .  -

 . دبلوم إدارة المستشفيات  -

 م ل مم اإلشرال والمسا مة فى جميم أنشطة الكنترول .0090/0090للعام الجامعى 

 .رئيس اللجنة المشكلة لمراجعة نتائ  الفرعة األولى ) انتظام / انتساب ( الشعبة العربى  -90

التقدددم لمشددرو  التطددوير المسددتمر مدد  أجددل المشدداركة فددى تنفيددذ معددايير الجددودة واإلعتمدداد للكليددة  -99

 ( .CIQAPلتؤ يل لإلعتماد )وا



مراجعددة اليطددة اإلسددتراتيجية للكليددة وإجددراا التعددديات المطلوبددة عليدددا لتتفددق مددم معددايير الجددودة  -90
 واإلعتماد . 

  0002/0090ل  0001/0002إعداد بطاعات عياس األداا المتواز  للكلية للعامي  الجامعيي   -90
م 99/4/0099يدة مندذ بدايدة انعقداده بالجلسدة األولدى فدى المشاركة فى جميم اجتماعدات مجلدس الكل -94

 وحتى اآل  .
لرعايدة  05م تحدت رعايدة مإسسدة مصدر 0090المشاركة فى مشرو  دعم الكتداب الجدامعى لعدام  -95

 طاب العلم .

 

 ت :ــــاث انعهميــــانمؤنف
 اإلدارة الماليــة .  -9

 إدارة األسواق والمإسسات المالية .  -0

 ر . إدارة اإلستثمــا -0

 نظم المعلومات اإلدارية . -4

 ) جامعة كفرالشيخ ( .  عبدالسام / رمضا إدارة األعمال باإلشتراك مم األستاذ الدكتور  -5

 نظدددم المعلومدددات اإلداريدددة ودعدددم القدددرار ل باإلشدددتراك مدددم األسدددتاذ دكتدددور / إبدددرا يم عبددددالنبى  -6

 ) جامعة الزعازيق ( . 

 باإلشددتراك مددم األسددتاذ الدددكتور / يحددى مصددطفى حلمددى ل  نظددم المعلومددات اإلداريددة ودعددم القددرار -0

 ) جامعة حلوا  ( . 

أساسيات دعم القرارات ل باإلشتراك مم األستاذ الدكتور / يحى مصطفى حلمى ) جامعة حلوا  ( ل  -1

 راوى ) الجامعة العمالية ( . والدكتور / جابر الشع

 ايدة سيد يطاب ) جامعة عي  شمس ( . التيطيط اإلستراتيجى ل باإلشتراك مم األستاذ الدكتور / ع -2

 ( ذ الدكتور / حمدى مصطفى المعاز )جامعة القا رةتيطيط ومراعبة اإلنتاج ل باإلشتراك مم األستا -90

 إدارة المشروعات ل باإلشتراك مم الدكتور / محمد فدمى بال ) جامعة عي  شمس ( .  -99

 انم ) الجامعة العمالية ( . إدارة األعمال الدولية ل باإلشتراك مم الدكتورة / عفال غ -90

 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات . -90

 

 

 اندوراث انمتخصصت انتً تم اجتيازها : 

 م  0000" توصيل المقرر " ل م  مركز تنمية عدرات أعضاا  يئة التدريس بجامعة القا رة ل  -9

فرالشديخ " سلوكيات العر  الفعدال " ل مد  مركدز تنميدة عددرات أعضداا  يئدة التددريس بجامعدة ك -0

 م . 0002

تنميددة عدددرات أعضدداا  يئددة التدددريس بجامعددة  مدد  مركددزل " اسددتيدام التكنولوجيددا فددى التدددريس "  -0

 م .0002كفرالشيخ ل 



 " مدددددارات العددددر  الفعددددال " ل مدددد  مركددددز تنميددددة عدددددرات أعضدددداا  يئددددة التدددددريس بجامعددددة  -4

 م .0002كفرالشيخ ل 

أعضدداا  يئددة التدددريس بجامعددة كفرالشدديخ ل  " النشددر العلمددى الدددولى " ل مدد  مركددز تنميددة عدددرات -5

 م . 0002

" التيطدديط اإلسددتراتيجى " ل مدد  مركددز تنميددة عدددرات أعضدداا  يئددة التدددريس والقيددادات بجامعددة  -6

 م . 0002كفرالشيخ ل 

" ضدما  الجددودة فددى التعلديم العددالى " ل دورة التقددويم الدذاتى لمإسسددات التعلدديم العدالى ل مدد  مركددز  -0

 م . 0002 يئة التدريس والقيادات ل تنمية عدرات أعضاا 

" ضددما  الجددودة فددى التعلدديم العددالى " ل الدددورة المتقدمددة للمددراجعي  اليددارجيي  لمإسسددات التعلدديم  -1

 م .0090العالى ل م  مركز تنمية عدرات أعضاا  يئة التدريس والقيادات ل 

 م 0090/0099جامعة ل التطوير بالبمركز المعلومات ول دورة ع  " عواعد البيانات العالمية "  -2

 

 انمؤتمراث انعهميت وانندواث انتً تم انحضىر وانمشاركت فيها : 
 

 م . 9229جامعة المنصورة " مشاكل عطا  التؤمي  فى مصر " ل  –مإتمر كلية التجارة  -9

جامعدة طنطدا تحدت عندوا  " مددايل تطدوير اإلدارة المحليدة فدى مصدر " ل  –مإتمر كليدة التجدارة  -0

 م . 92/0/9220

 م . 9220جامعة المنصورة " تطوير عطا  األعمال فى مصر " ل  –إتمر كلية التجارة م -0

المإتمر العلمى السنوى لكلية التجارة بجامعة المنصورة تحت عنوا  " مقومات التنمية السياحية فى  -4

 م .9220إبريل ل  02-01مصر " ل يال الفترة 

نصددورة تحددت عنددوا  " اعتصدداديات البيئددة " ل جامعددة الم –المددإتمر العلمددى السددنوى لكليددة التجددارة  -5

 م . 9225إبريل ل  92-90يال الفترة 

جامعدة المنصدورة تحدت عندوا  " اسدتراتيجيات الصدناعة  –المإتمر العلمى السنوى لكليدة التجدارة  -6

 م . 9221إبريل ل  00-01المصرية بي  الواعم والطموحات " ل يال الفترة 

جامعددة المنصددورة تحددت عنددوا  " صددناعة اليدددمات فددى  –لتجددارة المددإتمر العلمددى السددنوى لكليددة ا -0

 م .0004ل إبريل ل  00-00الوط  العربى : رإية مستقبلية " ل يال الفترة 

جامعة المنصورة تحت عندوا  " رإيدة اسدتراتيجية لتفعيدل  –المإتمر العلمى السنوى لكلية التجارة  -1

م 0005بريدل ل أ 09-92عاصرة " ل يال الفترة دور الموارد البشرية العربية فى ظل التقنيات الم

 . 

مإتمر محافظة كفرالشيخ تحت عنوا  " األزمة االعتصادية الحالية وتؤثير ا على التجارة المصرية  -2

 م . 00/0/0002وفرص اإلستثمار " ل 



 جامعدددة كفرالشددديخ ل برندددام  المدددإتمر  –المدددإتمر العلمدددى لقسدددم إدارة األعمدددال بكليدددة التجدددارة  -90

 م . 90/5/0002عات بيئية ومشروعات بحثية " ل " موضو

القددددرة المإسسدددية " ل  –جامعدددة كفرالشددديخ بعندددوا  " معدددايير اإلعتمددداد  –نددددوة كليدددة الزراعدددة  -99

 م . 00/90/0090

الفاعليدددة التعليميدددة " ل  –جامعدددة كفرالشددديخ بعندددوا  " معدددايير اإلعتمددداد  –نددددوة كليدددة الزراعدددة  -90

 م .  0/9/0099

 90-96يدال الفتدرة  ليدة علدوم اإلدارة بجامعدة أكتدوبر للعلدوم الحديثدة واآلدابالمإتمر الددولى لك -90

 تحت عنوا  :م . 0090فبراير 

" The impact of revolutions on risk management in the framework of 

Governance". 

 فً مجال انتدريب وانتأهيم : 

 :  تـعهً مستىي انجامع

 لتدريبيددة اآلتيددة لإلداريددي  واأليصددائيي  فددى اإلدارات الميتلفددة المشدداركة كمدددرب فددى البددرام  ا -9

 بالجامعة : 
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