
 السيرة الذاتية

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة: أوالً 

 االسم
 أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب عبد القادر 

 

 مدرس ورئيس قسم االقتصاد المرتبة العلمية

 االقتصاد القسم االقتصاد واالدارة الكلية جهة العمل

 االقتصاد التخصص

 A.Hafez99@hotmail.com البريد االلكتروني  العمل الهاتف

 

 الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة: ثـانـيـاً 

ســنة  الدرجـة

 التخـرج

 التخصص البلد اســم الجامعـــة

 البكالوريـوس
 االقتصاد مصر عين شمس 4991

 الماجســــتيـر
 االقتصاد مصر عين شمس 2001

 االقتصاد مصر عين شمس 8002 الدكـتــــوراه

 

 التدرج الوظيفي: ثـالـثـاً 

 الفترة الزمنية جهة العمل    

(  HSBC)   مصرفى بنك البريطانى   8008حتى  7991   

اكتوبر 6جامعة  –كلية االقتصاد  مدرس حتى االن 8002   

   

 

 الوظائف القيادية فى الكلية والجامعة : رابـعـاً 

اكتوبر  6جامعة  –كلية االقتصاد  –رئيس قسم االقتصاد  1  

8 
.أكتوبر 6جامعة  –كلية االقتصاد واإلدارة  –رائد الشباب     

 

 الخبرات العلمية واالسشارية : خـامـسـاً 

 المجال م

.رئيس هيئة االوقاف المصريه السابق  1  

مجلس ادارة بنك فيصل االسالمي عضو 2  

 .“ ernst ”عضو مجلس ادارة الشركه الوطنيه الدارة خدمات عربات النوم  3

 

.عضو جمعية االقتصاد السياسي لإلحصاء والتشريع 4  

 

على مستوى العالم في تحليل أسواق المال ( 3)عضو شرفي للجمعية المصرية للمحللين الفنيين وهي جمعية رقم  5
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(.بورصات، معادن، عمالت، بترول)الدولية   

 

 عضو نقابة التجاريين المصرية 6

"نائب رئيس مجلس إدارة شركة  7 SIG ..لالستثمارات المالية في األوراق المالية   

تقييم األسهم وطرح األسهم الشركات في البورصة  –إعادة هيكلة الشركات  –لدراسات الجدوى االقتصادية والمالية )

(إستشارات قانونية ومالية واقتصادية في البورصة –المصرية   

 

Egy Advertمستشار اقتصادي لشركة  8  .  

 

.وزارة التعليم العالي –بالسويس  –عضو مجلس إدارة معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا  9  

 

.مصر الجديدة –( تحت التأسيس)عضو مجلس إدارة والمستشار االقتصادي للجمعية لتنمية الصناعة المصرية  10  

 

 (أمثلة) البحوث واالنشطة العلمية : سادسا

 المجال م

.لدرجة أستاذ مساعد: تم تقديم وموافقة على ثالث أبحاث للترقية كاآلتي 1  
 

.مجلة مصر المعاصرة –بحث عن السياحة في مصر وشمال افريقيا باللغة االنجليزية   2  
 

.جامعة طنطا –بحث عن تطور البورصة المصرية بعد ثورة يناير   3  
 

.وهناك أبحاث تحت التحكيم. جامعة طنطا –بحث عن األزمة العالمية وأثرها على اليونان  4  
 

.8077دور البنوك في تنشيط االستثمار عام : في كلية االقتصاد واإلدارة مثلاالشتراك في العديد من الندوات  5  
 

.8072دور البورصة في تنشيط االقتصاد القومي عام   6  
 

كلية االقتصاد والعلوم  –أستاذ االقتصاد  –فخري الفقي / د. عالقة الجنيه المصري والدوالر باالشتراك مع أ  7

.الدولي السابق السياسية ومستشار صندوق النقد  
 

الفرص "الديموقراطية والربيع العربي "أكتوبر بعنوان  6تم تقديم ورقة عمل في مؤتمر بجامعة   8

.8077مايو " أثر ثورة يناير على البورصة المصرية"بعنوان ". والتحديات  
 

 


