
 سيرة ذاتية
     

 العوضى منصور احمد العوضى االسم

فى ادارة االعمال دكتوراة الفلسفة المرتبة العلمية  

 ادارة اعمال القسم االقتصاد واالدارة الكلية جهة العمل

 ادارة اعمال التخصص

 __________________________ البريد االلكتروني  515658520 العمل الهاتف

الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة: ثـانـيـا    

ســنة  الدرجـة

 التخـرج

 التخصص البلد اســم الجامعـــة

ادارة اعمالبكالوريوس  مصر القاهرة 2095 البكالوريـوس  

 التنظيم والموارد البشرية مصر القاهرة 2096 الماجســــتيـر

 التنظيم والموارد البشرية مصر القاهرة 2061 الدكـتــــوراه

السجل الوظيفي: ثـالـثـا    

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 حتى تاريخه -2007 أكتوبر 8جامعة  اعمالمدرس ادارة 

 1988-1980 جامعة الملك عبدالعزيز استاذ مشارك ادارة اعمال

مستشار الدراسات التنظيمية والموارد 

 البشرية

وزارة الصناعة والكهرباء 

 .بالسعودية

1992-2005 

 1990-1988 / 1980-1977 جامعة الدول العربية خبير بالمنظمة العربية للتنمية االدارية

الـخـبـرات الـعـمـلـيـة واالستشارية: رابـعـا    

خبرة اكاديمية فى التدريس الجامعى من خالل تدريس تخصص ادارة االعمال بفروعها فى الجامعات المصرية  2

.والعربية  

للبرامج والدورات خبرة علمية و عملية فى تدريب القيادات االدارية فى مصر والسعودية من خالل االعداد واالشراف  1

.التدريبية والمؤتمرات والندوات العلمية فى مجاالت ادارة االعمال  

خبرة علمية و عملية فى اعداد البحوث التطبيقية والدراسات االستشارية فى مجاالت ادارة االعمال المختلفة عامة  3

.والتنظيم والموارد البشرية خاصة  

( بشكل اجمالى اذكر عدد االبحاث او المنشورات  والمجال فقط ) البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة والمنشورات : خـامـسـا    

المنشورات  / عدد االبحاث   المجال 

االنماط القيادية والبيئة التنظيمية و صنع و اتخاذ القرار وانماط المديرين وضغوط  9

.التنظيمى و كفاءة االداء العمل والصراع التنظيمى والتطوير  

الدورات التدريبية: سادسا  

 التاريخ الجهة المنظمة اسم الدورة م

 2060 المنظمة العربية للعلوم االدارية تنمية المهارات القيادية 1

دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم مشروعات  2

 التصنيع الزراعى

 2066 المنظمة العربية للعلوم االدارية

هــ 2058 الغرفة التجارية والصناعية بجدة المهارات االشرافية 3  

هــ 2025 مركز البحوث والتنمية بالسعودية التطوير االدارى 4  

 2003 كهرباء الغربية  ادارة التغيير 5

 2000 كهرباء الغربية المهارات االدارية فى التسعينيات 6

الغربيةكهرباء  تخطيط وتنمية الموارد البشرية 7  2000 

 2005 كهرباء الغربية التنظيم وتطوير اساليب العمل 8

 2008 كهرباء الغربية توصيف وتحليل الوظائف وتقييمها 9

 2009 كهرباء الغربية تطوير اساليب العمل 10



هــ2026 كهرباء الغربية اساسيات ادارة الجودة الشاملة 11  

البشريةاالتجاهات الحديثة فى تنمية الموارد  12 هــ2011 ـــــــــــــــ   

 


