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 الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة: ثـانـيـاً 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 البكالوريـوس
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 التدرج الوظيفي: ثـالـثـاً 

 الفترة الزمنية جهة العمل    

أكتوبر 1جامعة  –كلية اإلقتصاد واإلدارة  مدرس حتى اآلن 3300   

أكتوبر 1جامعة  –كلية اإلقتصاد واإلدارة  مدير وحدة ضمان الجودة حتى اآلن 3300   

أكتوبر 1جامعة  –كلية اإلقتصاد واإلدارة  المشرف على قسم المحاسبة  3300 – 3302  

أكتوبر 1جامعة  –كلية اإلقتصاد واإلدارة  رئيس لجنة اإلمتحانات  3300 – 3302  

لإلستشارات الهندسية واإٍلستيراد والتصديرالشركة المتحدة  عضو مجلس اإلدارة المالي واإلداري حتى اآلن 3303   

ي لإلستشارات اإلدارية والمالية المركز الدول مستشار مالي وإداري  3304 - 3302  

دارية إلعضو مجلس إدارة للشئون المالية وا  للشررركة التابعررة الشررركات إحررد  الصررحراوية للطررر  العامررة النيررل شررركة 

 البري  والنقل والكباري الطر  لمشروعات القابضة

3301 - 3302  

حتى اآلن 3302 شركة ريتاج للخدمات التعليمية و التكنولوجية رئيس مجلس اإلدارة   

  

 الوظائف القيادية فى الكلية والجامعة : رابـعـاً 

اآلن حتى 3300، أكتوبر 1 جامعة – واإلدارة اإلقتصاد كليةمدير وحدة ضمان الجودة،  0  

 3302 – 3300أكتوبر ،  1جامعة  –كلية اإلقتصاد واإلدارة رئيس لجنة اإلمتحانات،   3

 3302 – 3300 ، أكتوبر 1 جامعة – واإلدارة اإلقتصاد كلية ،المشرف على قسم المحاسبة 0

 .( سابقاً )  القاهرة جامعة ، التجارة كلية – اإلدارية للشئون مديراً   4
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 .(سابقا ) زايد الشيخ فرع ، القاهرة جامعة ، التجارة كلية – واإلدارية المالية للشئون مديراً  3

 (. سابقا)  القاهرة جامعة – الطلبة مستشفى – واإلدارية المالية للشئون مديراً  1

 (. سابقا) القاهرة جامعة – التمريض كلية عام أمين 2

 (. سابقا)  القاهرة جامعة – لألورام القومي بالمعهد البيئية المشروعات إلدارة مديراً  2

 ( . سابقاً )  القاهرة جامعة – لألورام القومي بالمعهد الخطرة النفايات من التخلص وحدة رئيس 9

 

  واللجان واالسشاريةوالعملية الخبرات العلمية : ساً خام

 المجال م

 . 3304/ 3300م الدراسي اأكتوبر منذ الع 1جامعة  –التدريس بقسم إدارة األعمال بكلية اإلقتصاد واإلدارة  0

 ( .مقرر إدارة اعمال الصيدالنيات) أكتوبر  1جامعة  –التدريس بكلية الصيدلة  3

 ( .مقرر العلوم السلوكية ) أكتوبر  1جامعة  –التدريس بكلية السياحة  0

 .لشعبة اللغة العربية  3300أكتوبر لتخصص إدارة األعمال والمحاسبة من  1جامعة  –اإلشراف على مشاريع التخرج بكلية اإلقتصاد واإلدارة  4

 . 3301/ 3303التدريس بمعهد اإلدارة والسكرتارية منذ العام الدراسي  3

 . 3302 – 3300اكتوبر خالل الفترة من  1بكلية اإلقتصاد واإلدارة جامعة  –تولي اإلشراف على قسم المحاسبة  1

  أكتوبر  1جامعة  – وحدة الجودة بكلية اإلقتصاد واإلدارةمدير  2

 . 3302/3302وحتى العام الدراسي  3300/3303العام الدراسي  ذأكتوبر من 1جامعة  –رئيس لجنة اإلمتحانات بكلية اإلقتصاد واإلدارة  2

 .حتى اآلن 3304من العام أكتوبر  1جامعة  –عضو أساسي في جميع اللجان الحاكمة بكلية اإلقتصاد واإلدارة  9

 .اآلن حتى 3300  -أكتوبر 1 جامعة – واإلدارة اإلقتصاد بكلية الجامعي الكتاب مراجعة لجنة في أساسي ضوع 03

 (. 3309 – 3304)  أكتوبر 1 لجامعة البحثية الخطة ومراجعة إعداد في المشاركة 00

 .3309 - 3304 أكتوبر 1 جامعة - واإلدارة اإلقتصاد لكلية االستراتيجية الخطة ومراجعة إعداد في المشاركة 03

 3301/  3303 الدراسي العام من أكتوبر 1 بجامعة االلكتروني والتعليم المجتمع خدمة بمركز الكلية عن االلكتروني الكتاب لجنة رئيس نائب 00

 اآلن وحتى

 .3302 - 3303 الدراسي العام من أكتوبر 1 بجامعة االلكتروني والتعليم المجتمع خدمة بمركز الكلية عن المجنمع خدمة لجنة رئيس نائب 04

 3301 عاموالنقل البري  والكباري للطر  القابضة للشركة التنظيمي الهيكل هيكلة إعادة إعداد في المشاركة 03

إحد  الشركات التابعرة للشرركة القابضرة للطرر  والكبراري  –المشاركة في إعداد إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لشركة النيل العامة إلنشاء الطر   01

 . 3301والنقل البري عام 

إحد  الشرركات التابعرة للشرركة القابضرة للطرر   –المشاركة في إعداد إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لشركة النيل العامة إلنشاء الطر  والكباري  02

 . 3301والكباري والنقل البري عام 

إحرد  الشرركات التابعرة للشرركة القابضرة للطررر   –فري إعرداد إعرادة هيكلرة الهيكرل التنظيمري لشرركة النيرل العامرة للطرر  الصرحراوية  المشراركة 02

 . 3301والكباري والنقل البري عام 

للشررركة القابضررة للطررر   إحررد  الشررركات التابعررة –المشرراركة فرري إعررداد إعررادة هيكلررة الهيكررل التنظيمرري لشررركة النيررل العامررة لإلنشرراء والر ررف  09

 . 3301والكباري والنقل البري عام 

 .أكتوبر 1 جامعة – واإلدارة اإلقتصاد بكلية  3304/ 3300 الدراسي العام عن األول المستو  كنترول رئيس 33

 حتى اآلن 3302رئيس مجلس اإلدارة لشركة ريتاج للخدمات التعليمية والتكنولوجية ،  30

 .حتى اآلن  3303، والتصدير واإٍلستيراد الهندسية لإلستشارات المتحدة الشركة، واإلداري المالي اإلدارة مجلس ضوع 33

 الطررر  لمشررروعات القابضررة للشررركة التابعررة الشررركات إحررد  - الصررحراوية للطررر  العامررة النيررل شررركة، واإلداري المررالي اإلدارة مجلررس ضرروع 30

 3302 - 3031البري،   والنقل والكباري

3302 - 3304مستشار مالي وإداري ، المركز الدولي لألستشارات اإلدارية و المالية ،   34  

 .اآلن وحتى 3304/3303 الدراسي العام من أكتوبر 1 جامعة – واإلدارة اإلقتصاد بكلية(  SUEM)   أسرة رائد 33

 



  مجال التدريب: سادساً 

 المجال م

الدورات التدريبية الحا ل عليها من مركز تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات المعتمد من المجلرس األعلرى للجامعرات : أوالً  

 :وهذه الدورات هي 

جامعرة القراهرة ،  –اجتياز دورة تدريبية في نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب المنعقدة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  .0

 .0/2/3302إلى  3/2/3302الفترة من 

جامعة القاهرة ،  –اجتياز دورة تدريبية في اإلتجاهات الحديثة في التدريس المنعقدة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  .3

 .0/2/3302إلى  3/2/3302الفترة من 

جامعرة القراهرة ، الفتررة  –نعقدة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التردريس والقيرادات اجتياز دورة تدريبية في نظم الساعات المعتمدة الم .0

 .3/2/3302إلى  4/2/3302من 

جامعة القاهرة ، الفترة  –اجتياز دورة تدريبية في إدارة الوقت واإلجتماعات المنعقدة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  .4

 .3/2/3302إلى  4/2/3302من 

جامعرة القراهرة ،  –اجتياز دورة تدريبية في النشر الدولي للبحوث العلمية المنعقدة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئرة التردريس والقيرادات  .3

 .03/2/3302إلى  00/2/3302الفترة من 

المنعقردة  -أكتروبر بالتعراون مرع جامعرة حلروان 1جامعرة  –" تنميرة مهرارات وقردرات أعضراء هيئرة التردريس " اجتياز دورة تدريبيرة فري  .1

 . 03/4/3302إلى   1/4/3302بتاريخ 

 

 :الدورات التدريبية الحا ل عليها من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد وهذه الدورات هي : ثانياً  

 3ة من اجتياز دورة تدريبية في التقويم الذاتي لكليات ومعاهد التعليم العالي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد ، الفتر .0

 . 4/3301/ 2إلى  4/3301/

يئرة القوميرة لضرمان جرودة اجتياز دورة تدريبية في تو يف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم العالي من قبرل اله .3

 . 3301/ 2/ 00إلى  2/3301/ 9التعليم واإلعتماد ، الفترة من 

اجتيرراز دورة تدريبيررة فرري إسررتراتيجيات الترردريس والررتعلم الفعررال مررن قبررل الهيئررة القوميررة لضررمان جررودة التعلرريم واإلعتمرراد ، الفترررة مررن  .0

 .    2/3302/ 01إلى  03/2/3301

/ 02/2ظم اإلمتحانات وطر  تقويم الطالب من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد من الفترة من اجتياز دورة تدريبية في ن .4

 .2/3301/ 02إلى   3301

ة مرن اجتياز دورة تدريبية في التقويم الذاتي لكليات ومعاهد التعليم العالي من قبل الهيئة القوميرة لضرمان جرودة التعلريم واإلعتمراد ، الفترر .3

 .00/03/3302إلى  39/03/3302

 

 :أكتوبر، وهذه الدورات هي  1جامعة  –الدورات التدريبية الحا ل عليها من قبل مركز ضمان الجودة والتأهيل لإلعتماد : ثالثاً  

الجودة والتأهيل بمركز ضمان  33/1/3304المنعقدة بتاريخ " مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة " اجتياز دورة تدريبية في  .0

 .أكتوبر  1لإلعتماد بجامعة 

 1جامعة  -بمركز ضمان الجودة والتأهيل لإلعتماد  33/9/3304المنعقدة بتاريخ " السالمة والصحة المهنية " اجتياز دورة تدريبية في  .3

 .أكتوبر 

بمركز ضمان الجودة والتأهيل  03/9/3304المنعقدة بتاريخ " الساعات المعتمدة واإلرشاد األكاديمي " اجتياز دورة تدريبية في  .0

 .أكتوبر  1جامعة  -لإلعتماد 

جامعة  -بمركز ضمان الجودة والتأهيل لإلعتماد  31/00/3304المنعقدة بتاريخ " إدارة األزمات والكوارث " اجتياز دورة تدريبية في  .4

 .أكتوبر  1

 

 :الدورات التدريبية األخر ، وهذه الدورات هي : رابعاً  

إلى  09/3/3300المنعقد في الفترة من  –جامعة القاهرة  –اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة  –اجتياز برنامج الشئون المالية  .0

03/3/3300 . 

  30/4/3300إلى  33/0/3300ترة من اكاديمية السادات للعلوم اإلدارية المنعقد في الف –اإلجتياز بنجاح برنامج إعداد وبناء القيادات  .3

التي "    FP 7المعامالت المالية للمشاريع الممولة من اإلتحاد األوروبي في اإلطار السابع له" اركة بحضور فعاليات ورشة  عمل المش .0

 . 31/0/3300المنعقد في  –نظمها مكتب رئيس جامعة القاهرة لتنسيق التعاون البحثي مع االتحاد األوروبي

مركز القومي لدراسات السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المنعقد في الفترة من ال –اجتياز برنامج السالمة والصحة المهنية  .4

 . 00/3/3303إلى  9/3/3303

 . 3334 –عقدت بالمعهد القومي لألورام  -  ISO 9001– 3333اجتياز دورة تدريبية في مفاهيم الجودة  .3



 :مجال اللغة و الكمبيوتر الدورات التدريبية في : خامساً  

 . 3300 -جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  –مركز اللغة  –اجتياز دورة اللغة االنجليزية  .0

 . 3303 –جامعة قناة السويس  –مركز اللغة  -   TOFELاجتياز امتحان  .3

 . 3303 –جامعة عين شمس  –مركز اللغة  -   TOFELاجتياز امتحان  .0

 . 3333 -جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  –مركز اللغة  -   TOFELاجتياز امتحان  .4

 . 3339 –جامعة القاهرة  –بمعهد الدراسات والبحوث اإلحصائية   ICDLاجتياز برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب  .3

 .0990جامعة الكويت  –بمركز الخوارزمي  DBASE IIIاجتياز دورة تدريبية  في  .1

 .0990جامعة االكويت  –الخوارزمي    EXCELاجتياز دورة تدريبية  في .2

 .0990بمركز الدراسات االستراتيجية ، الكويت (   خر ) اجتياز دورة تدريبية في النشر المكتبي  .2

 

 ( .القيادة اإلدارية  –إتخاذ القرارات  –تحليل المشكالت ) المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج التدريب اإلداري وخا ة  0

 .التدريب والتدريس في مركز الرواد للتدريب المشاركة في 3

 القيام بدورة تدريبية في تنمية المهارات المالية واإلدارية للعاملين بالمعهد القومي لألورام  0

 

 (بشكل إجمالي أذكر عدد األبحاث أو المنشورات والمجال فقط  ) البحوث واالنشطة العلمية : سابعاً 

  المجال                                                                                                                                                 م

 إدارة األعمال                                                                                أبحاث منشورة في المجالت العلمية المحكمة  ( 2) القيام بعدد  2

 

 

ثناء معوض على . د االسم ثناء معوض على. د التوقيع      التاريخ 

 

 

 

 
 


