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 البريد االلكترونى:

 

 التليفون:

مبارزأسامة حممد مهدى   
Osama.mahdy.mobarez@iaems.edu.eg 
Osama.mobarez@thebes.edu.eg 
012 - 10351030 

010 - 06475990 

-:احلالية ائف السابقة والوظ  

  سم نظم املعلومات اإلدارية من تاريخ ق  دارية(م اإلالعلووالعالي للحاسب معيد بأكادميية طيبة )معهد طيبة عمل
  15/2/2016اىل تاريخ    1/11/2004
 علومات اإلدارية قسم نظم امل  دارية( لعلوم اإلسب والحاعمل مدرس مساعد بأكادميية طيبة )معهد طيبة العالي ل

  21/8/2016اىل تاريخ    1/3/2016من تاريخ 
  5/9/2016العمال  من تاريخ اسم ادارة ق عالم اال مدرس مساعد باالكادميية الدولية للهندسة وعلوميعمل  

 حتى االن . 

 

                          

  نظم املعلومات( التخصص ) ول علىجيد جدا( بالرتتيب األدور مايو بتقدير ) 2003بكالوريوس نظم املعلومات عام
حاسب والعلوم هد طيبة العالي لللعلوم )معلاملة تكوثانى أعلى معدل تراكمي على مستوى أكادميية طيبة امل

 . اإلدارية(
 ية( تقدير )ممتاز( ت اإلدارنظم املعلوما-ألعمال ارة اإد)ارة معادلة بكالوريوس نظم املعلومات ببكالوريوس التج

 . 2004عام 
 2009نوفية(جامعة املارة )لتجاحلصول على متهيدي ماجستري إدارة األعمال يف كلية ا . 
 2013سويس(ة  )جامعة قناة الإلمساعيليارة التجاحلصول على متهيدي ماجستري إدارة األعمال يف كلية ا. 
 بعنوان " تكنولوجيا  2016ناة السويس()جامعة ق عيليةمساستري إدارة األعمال كلية التجارة اإلاحلصول على ماج

يدانية على البنوك التجارية ماملتوازن )دراسة  قة األداءم بطاخدااملعلومات ودورها يف رفع كفاءة األداء املصريف باست
 املصرية(.

 ر مقرتح لدراسة دور بعنوان " إطا 2021  (ة الساداتمدين معةإدارة األعمال كلية التجارة )جا دكتوراه احلصول على
)دراسة  تعليميةسني جودة اخلدمة اليف حت  يةلسحابة االتكامل بني نظم ختطيط موارد املنشأة وتقنية احلوسب

 تطبيقية على مؤسسات التعليم العالي(.
 
 

 

  -البيانات الشخصية:

o احلالة االجتماعية / متزوج 
o نسية/ مصرياجل 
o م 5/1/1983/ تاريخ امليالد 

o :اعفاء نهائى -املوقف من اخلدمة العسكرية  
 

-املؤهالت والشهادات العلمية:  

 السيرة الذاتية



 

  

-التدريبية:الدورات   

 

 المكان اسم الدورة
تاريخ 

 الحصول

 "GIS"دورة 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء 

 )منحة للطالب المتفوقين(
2003 

 2008 وحدة توكيد الجودة )أكاديمية طيبة( "تنمية الوعى بالجودة"

ار تنمية مهارات البحث العلمى )االبداع واالبتك

 فى البحث العلمى
 2008 توكيد الجودة )أكاديمية طيبة(وحدة 

" تنمية مهارات البحث العلمى )اآلساليب 

 االحصائية(
 2008 وحدة توكيد الجودة )أكاديمية طيبة(

تنمية مهارات البحث العلمى )أسس كتابة 

 البحوث العلمية(
 2008 وحدة توكيد الجودة )أكاديمية طيبة(

 2008 توكيد الجودة )أكاديمية طيبة(وحدة  نظم الجودة واالعتماد واالرشاد

 2009 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد الممارسات الجيدة لمؤسسات التعليم العالى

 2009 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد التعليم الفعال لمؤسسات التعليم العالى

أسس البحث العلمى وإعداد المشروعات 

 البحثية
 2011 مركز ماس لالستشارات والتدريب

 Team 2011الخبراء العرب فى الهندسة واالدارة  التميز فى خدمة العمالء 

 2012 معهد اإلدارة وتنمية الموارد البشرية إدارة الوقت

 2012 معهد اإلدارة وتنمية الموارد البشرية مهارات التخطيط اإلستراتيجى

" TOEFL" score (523)  2013 اللغة جامعة بورسعيدبمركز 

  الشهادة الدولية لقيادة الكمبيوتر

ICDLarabia 
 2016 منحة وزارة االتصاالت

" TOEFL" score (473)  2018 جامعة مدينة السادات الخدمة العامةبمركز 

 استراتيجيات التعليم الفعال لمؤسسات التعليم

 العالى
 2019 واالعتمادالهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

الدروة التثقيفية للدراسات األستراتيجية 

 واالمن القومى
 2019 أكاديمية ناصر العسكرية العليا

 2019 أكاديمية ناصر العسكرية العليا الدروة التثقيفية إلدارة األزمات والتفاوض

النشر الدولى للبحوث العلمية واخالقيات 

 البحث العلمى

مركز تنمية الموارد البشرية وأعضاء هيئة 

 جامعة مدينة السادات –التدريس  القيادات 
2021 

 أساسيات التحول الرقمى 
مركز تنمية الموارد البشرية وأعضاء هيئة 

 جامعة مدينة السادات –التدريس  القيادات 
2021 

 
 Windows and Linux  

 Microsoft Office xp -2003-2007-2010 -2013,2016.2019, Internet 

 Visual Basic2008,Joomla ,MSSQL , Java script ,c++,HTML,UML 

 Front Page, Flash Menu, Flash Gallery Factory, Sothink SWF Easy, 

SWiSHmax, Adobe CS , Director MX, Dream waver,TORA 

 Spss 

 Prolog programming 

 Amos 

 

 

-إجادة الربامج التالية:  
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  -خربات أخرى :

 

 و االكادميية للساعات العملية مبعهد طيبة العالي للحاسب والعلوم اإلداريةقائم بالتدريس 

-للمقررات التالية: للهندسة وعلوم االعالم  الدولية  

 مقدمة يف نظم التشغيل 
 (1قواعد البيانات)Access    
  حزم اإلحصاءSPSS    
  حبوث العملياتTORA    
 ( 2قواعد البيانات)SQL   
         شبكات وأمن املعلومات                 
 حزم الربامج التطبيقية 
   حتليل وتصميم نظم املعلومات      
  متويل شركات 
     ادارة االنتاج والعمليات 
 اعىوالذكاء االصطن النظم اخلبرية 
 بناء نظم معلومات االعمال                 

 مقدمة احلاسبات 
     أساسيات الربجمة اهليكلية                  
 الربجمة اهليكلية املتقدمة 
 دة عدتتطبيقات االنرتنت والوسائط امل 
 التسويق والتجارة االلكرتونية 
 حتليل وتصميم  برامج 
 يرتطبيقات احلاسب وإعداد التقار 
     نظم املعلومات اإلدارية 
  ادارة  املوارد البشرية 
 مدخل اىل التمويل 
 سويقالتو تطبيقات الكمبيوتر يف اإلدارة  
 حوسبة نظم معلومات االعمال 

 
 

 الوظيفة حتى عام من عام

 ية طيبة.ة داخل اكادميملعتمدعات االعمل كمرشد اكادميى للطالب فى نظام السا 2016 2004
 طيبة. ادمييةخل أكالعمل فى وحدة توكيد اجلودة واالعتماد دا 2016 2004

2008 2016 

 ICDLلدى  ب املددارس ع ني وطالملدرسااإلشراف على التنظيم واملشاركة يف تدريب 
الي للحاسدب  عهد طيبة العد مقدمها ليت يوذلك من خالل برامج املشاركة اجملتمعية ا

 والعلوم اإلدارية 
 يبةل أكادميية طول داخلكنرتااإلشراف على التنظيم واملشاركة يف أعمال  2016 2004

2008 2016 
ة داخدل  اعات املعتمدظام السن علىب لطالوا والتدريب للمرشد االكادميىاإلشراف 

 اكادميية طيبة.

2008 2016 

ومراجعدة   سدنوية للطدالب  ائج الالنتد  اإلشراف على التنظديم واملشداركة يف مراجعدة   
مبعهدد    شدهادة مؤقتدة(   –يرات بيان تقد –نتائج الطالب اخلرجيني )نتائج سنوية 
 طيبة العاىل للحاسب والعلوم االدارية .

 حتى األن 2016
هندسة وعلوم ة الدولية للكادمييخل األفى وحدة توكيد اجلودة واالعتماد داالعمل 

 االعالم.

 حتى األن 2016

نتددائج )ب اخلددرجيني ج الطددالنتددائ اإلشددراف علددى التنظدديم واملشدداركة يف مراجعددة 
لدوم  ة للهندسدة وع الدوليد  كادمييدة شهادة مؤقتدة(  باأل  –بيان تقديرات  –سنوية 

 االعالم.

 األنحتى  4/2021
علدوم االعدالم   ولية للهندسة ة الدوادمييممثاًل رمسيا عن شعبة إدارة االعمال االك

 .م اإللكرتونىالتعلي –مات للتواصل مع مركز تقنية االتصاالت واملعلو
 االعالم لهندسة وعلوملدولية ة الجلنة تطوير املوقع الرمسي اخلاص باالكادمي حتى األن 4/2021

 

-اخلربة العلمية والعملية:  
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-الندوات واملؤمترات:  

 -مت حضور كثري من الندوات واملؤمترات ومنها:

 اليت أقيمت يف د. حسن خضر( و)  بقخلية الساالدا ارةندوة محاية املستهلك حبضور السيد وزير التموين والتج
 ( 2000أكادميية طيبة.)

 اليت أقيمت يف أكادميية ) ا.د عمرو عزت( وقالي السابم الععليقاها وزير التندوة عن تطوير التعليم العالي واليت أل
 طيبة.

 (2003ميية طيبة.)ت يف أكادأقيم ليتندوة شركة سامسونج  لتطوير أجهزة ونظم االتصاالت  وا 
 (.2005) مايو    القاهرة الدبلوماسي ب لناديدولي يف اون القانمعية املصرية لألمم املتحدة عن انتهاكات المؤمتر اجل 
 (.2005ل ابري ة )مؤمتر تطوير التعليم العالي املنعقد يف جامعة القاهر 
 يف جامعة الدول م خالقية( والذي أقيلرتبية األلقومي ال مؤمتر تنمية القيم والسلوكيات من أجل التقدم )اجمللس

 (.2006العربية )فرباير 
  (.2006ورشة عمل )ميثاق شرف املعلم( مدارس طيبة )ابريل 
 لسيد املهندس/ سامح بدير( مدير برنامج احلكومة ا)  يهفدث مؤمتر حول تطورات برنامج احلكومة االلكرتونية واملتح

 (2009عربية لإلدارة. )جلمعية الاوالذي أقيم يف  االلكرتونية بوزارة التنمية اإلدارية
  والدكتور  -عمرو موسى  برعاية السيد-مشس ة عنيجبامع دار الضيافة -مؤمتر املصريون باخلارج حنو غد افضل

 (2011ابريل  27).ابراهيم بدران وزير الصحة االسبق
  (2011الدارية )لوم االعومؤمتر السنوى لوحدة اجلودة معهد طيبة العاىل للحاسب. 
 (. 2013دارية )نوفمربالعلوم االوحاسب لل ى الرابع طريق اجلودة معهد طيبة العاىلملؤمتر السنوا 
 (2016) الزقازيق امعةجبصر املؤمتر العلمى الدوىل الثانى  للقياس والتقويم فى م. 
 دسة ميية الدولية للهنلطالب اجلدد االكادملعتمدة لعات الساعمل ندوة تعريفية عن نظام اإلرشاد االكادميى ونظام ا

 (.22/09/2019وعلوم االعالم )
  عمل ورشة عمل بعنوان "نظام التسجيل اإللكرتونىonline ء دريس وأعضاة التونظام الساعات املعتمدة ألعضاء هيئ

 (.29/06/2021الم )العااهليئة املعاونة  االكادميية الدولية للهندسة وعلوم 
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