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  الشهادات العلمية 

      ك يوووور الت ووووااص  ام وووور  -دكتوووو ااف الة سووووةر فووووا  دااص ادقمووووار  الصوووو( د يوووو   دااص التسوووو
ال ال ووور  وووين  ووو دص اللدمووور الت يةز  نيووور وكووو  مووون ا وووا م. وقن انهوووا:   2016ينوووايرالمن فيووور 
  لمي  لتكراا المشاهدص: دااسر اطبيقير ق ى شبكر ا يةز  ن الني المشاهد وا

      قوووين شوووم ك يووور الت وووااص  ام ووور  -ما سوووتير  دااص اقموووار  الصووو( د يووو   دااص التسووو 
الت يةز  نيوور م قيوواا اا اهووام المشوواهدين نحوو  ايشووتراا فووا ال نوو ا م. وقن انهووا:  2001ي ليوو 

  اللاصر: دااسر اطبيقير
 م1995  نها ام ر  - ك ير الت ااص – دااص اقمار  – الص(اص بكال ا  ا ا ا.  

  الوظيفي التدرج  

  اإلقالمامدينر اينتاج  -ايكاديمير الدولير ل هندسر وق  م ايقالم –اقمار  ادااصمداا -  
 حتى اين. 26/1/2016الةترص من  فا

 مدينر اينتاج  -قالمايكاديمير الدولير ل هندسر وق  م اي –اقمار ادااص  مداا مساقد
 .16/11/2015 الى 1/9/2012 الةترص من فا  - اإلقالما

  الةترص من  فا  -ل حاسب وال   م ايداا ر ال الام هد طيبر  –اقمار ادااص مداا مساقد
 .1/9/2012الى  5/1/2012

 ا المؤسسر ال امر ل تدا ب الت نا والمهن –بالك ير الت نير باللرج   –محا ر ادااص اقمار- 
-10-8هو حتى 20/11/1422فا الةترص من  –سن ام  9المم كر ال ربير الس  دير لمدص 

 هو.1431

 تم تدريسها  التيالمقررات 
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     دااص قال ام ال مالء  –ادااص ايقالن  –اساسيام التس CRM – س  ا المسته ك 
 -كترونااإللالتس     –بح ث التس    –المبي ام  ادااص -الترو ج والبيع الشلصا -

 الراي ال ام. - ال ال ام ال امر -اس    اللدمام

  ادااص ال وووو دص الشووووام ر  –السوووو  ا التن يمووووى  –ادااص الموووو ااد البشوووور ر  –ادااص ايقمووووار– 
  .اساسيام البحث ال  مى – ايسترااي ير اإلدااص-ال م يامبح ث 

  الدراسات والبحوث

  ى اإلدااا واسووتدقاء ال الموور الت اا وورالسووينماةير واووه يرف ق وو ادفووالمو ووع المنووتج فووا– 
الم  وود -دميووا  ام وور  –ك يوور الت ووااص - الم  وور ال  ميوور ل دااسووام والبحوو ث الماليوور والت اا وور

 .2022يناير-ال زء الثالث -ال دد ايور-الثالث

  اه ير   دص اللدمر المداكر إلدااص الدواي الر ا ا ق ى ا ا ال مه ا المصري: الودوا
الم  ور  -ء ل منت ام ال طنير والم در ل ت صب ال ر ا م اانر بالدواي اإلن  يزي ال سيط ل  ي

الم  ود  - ام ور مدينور السوادام -ك ير الت وااص  -ال  مير ل دااسام والبح ث المالير واإلداا ر
 .2021ي نير –ال دد ايور -ال اشر

 The moderating role of gender between perceived value of foreign 

products and customer switching behaviour A case of an Egyptian VT 

drama,  - الم  ود - ام ور كةور الشوي  –ك يور الت وااص -الم اصورص  الت اا ور الدااسوام م  ور
 .2021يناير-ال زء ايور -ال دد الحادي قشر-السابع

 The role of Emotional Brand Attachment Enablers on Brand 

Advocacy from iPhone Users’ Perspective in Egypt , IOSR Journal of 

Business and Management (IOSR-JBM) Volume 22, Issue 6. Ser. VII 

(June. 2020), PP 20-30 

 الرقاير الر ا ير واه يرها ق ى النير ل س  ا كمتغير وسيط فا ال ال ر  ين  مرقيمر ال ال
 –ك يوووور الت ووووااص - لال تصووواد والت ووووااصم  وووور ال –والنوووادي اده ووووا weالشوووراةى: دااسوووور حالوووور 

 .2019- اكت بر ال دد الرابع -قين شم  ام ر 

 The impact of marketing culture on Viewer Satisfaction An 

Empirical Study on TV Networks, IOSR Journal of Business and 

Management (IOSR-JBM) Volume 21, Issue 1. Ver. I (January. 2019), 

PP 57-65 

  ال وور  ووين  وو دص لدموور ال مووالء ق ووى م ا ووع الت اصوو    وور ال مووالء كمتغيوور وسوويط فووا ال
 –اي تمووواقا وا رهوووا ق وووى سووو  ا احووو ر ال ميووو : دااسووور م اانووور لشوووركام الهووواا  المحمووو ر 

الم  وود  –ال وودد الرابووع  - ام وور  نهووا  –ك يوور الت ووااص  -م  وور الدااسووام والبحوو ث الت اا وور 
 .2017-الثانى 
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  سو  ا المشواهد: دااسور اح ي يور لحم ور صونع فوا التس    فا البرامج الح اا ر وا رص ق ى
 –ال وودد الرابووع  - ام وور  نهووا  –ك يوور الت ووااص  -م  وور الدااسووام والبحوو ث الت اا وور  -مصوور

 .2017-الم  د الثانى 

  The Impact of Rumors on Social media Sites in Behavior of 

Purchasing Food Products in the Egyptian Market, , International 

Journal of Customer Relationship Marketing and Management 

(IJCRMM)   Volume 9 ,Issue 1, January-March,2018 

 بووووالتطبي  ق ووووى شووووركام المؤشوووور  اي تماعيوووور: المسووووة لير ق ووووى الماليوووور ايزمووووام ا وووور
وحودص بحو ث ادزموام بك يور  وال شور ن، الثوانا السون ي لمؤامر االمصري لمسة لير الشركام، 

 ام ر قين شم ، ب ن ان: اه يرام ادزمام الماليور ال الميور:  وين موا ي وب فهمو   –الت ااص 
   .2017ن فمبر  25وما ا ب م ا هت ، 

 Brand Trust Determinants, and Customer Switching Resistance: 

The Case of Mobile Phone Companies in Egypt, International 

Journal of Customer Relationship Marketing and Management 

(IJCRMM) Volume 8 • Issue 4 • October-December 2017 

  المشواهدص: دااسورال ال ر  ين   دص اللدمر الت يةز  نير وك  من ا ا المشاهد والمي  لتكوراا 
قودد  المن فيور، ام ور  الت وااص،ك يور   ديودص،م  ور افوا   النيو ،اطبيقير ق وى شوبكر ا يةز و ن 

  .2016ا ر   

  االنشطة فى مجال التدريب

   يب رررررة  إل  اج ررررب  ر جبررري    ر قى ررري ر  جيررري رر   ررر  اررر يج   رررر  برررج ال  ر ررر – 

  الكردي     رعجب   ر ع ر  و ر كنرررج ر و رنقي  رب جى.

 ايكاديمير  –   التههي  من ا   التنمير    رنامج انمير وبناء ال داام القيادير واإلداا ر
 ال ربير ل    م والتكن ل  يا والن   البحرى.

 وزااص  -المركز المصرى الدولى ل زااقر –لم   مام فا م ار السكرااا ر اكن ل  يا ا
 مصر-الزااقر 

  بالك ير الت نير باللرج. -دواص مهااام البح ث الميدانير 

  ك ير الت نير باللرج . -واشر قم  قن التس   والتس    اإللكترونا 

  معير انسانبالت اون مع شركر اياصايم الس  دير و  –مبي ام الدواص مندوب - 
 بالك ير الت نير باللرج.

  الباطن. بالك ير الت نير بحةر –دواص ادااص ال  ت 

  ك ير الت نير بحةر الباطن.-واشر قم  قن التس   والتس    ايلكترونى 

 دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس                                
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 Statistical Analysis using STATAI, within the DAAD Kairo 

Akademie, on 3nd & 4nd July 2019. 

  ال زااء،اةاسر م     ال الا،استرااي يام التدا   والت  م الة ار لك يام وم اهد الت  يم 
 .2018ن فمبر  26الى 25فا الةترص من  ايقتماد،الهيةر ال  مير لضمان   دص الت  يم 

 Constructive Assessment for Learning, within the DAAD Kairo 

Akademie, on 22nd November 2018. 

  النشر الدولا بح ث ال  مير، مركز انمير  داام اقضاء هيةر التدا   والقيادام،  ام ر
 .9/8/2018الى  8/8/2018ن ال اهرص، فا الةترص م

  ،التةكير اإل داقا، مركز انمير  داام اقضاء هيةر التدا   والقيادام،  ام ر ال اهرص
   .9/8/2018الى  8/8/2018فا الةترص من 

 و ورش العملالدورات التدريبية  

    واشوور قمووRecent Research Directions in Smart Technologies  
م هووووووود الدااسوووووووام والبحووووووو ث اإلحصووووووواةير،  ام ووووووور ال ووووووواهرص ، ل 52الوووووووو الووووووودولاالموووووووؤامر 

26/12/2017. 

   وحووودص بحووو ث الماليووور ال الميووور   بادزموووره رم الب اصووور المصووور ر اوووواشووور قمووو    كيووو
   .2017ن فمبر  25 ام ر قين شم ،  –ك ير الت ااص  ادزمام ب

    واشر قمو  ل سوب اص اليكيور مااكور(smart bord 1431-3-6 المن  ود فوا الةتورص مون 
 هو بم ر الك ير الت نير بحةر الباطن.1431-3-7هو  لى 

  الت  ويم دواص التودا ب ق وى  ومان ال و دص فوىedexcel  City & Guilds بالمؤسسور  
 .2005ال امر ل ت  يم الةنا والتدا ب المهنا بالمم كر ال ربير الس  دير قام 

 هووووو الوووووى 15/10/1428توووورص موووون  رنووووامج   اوووودا ب المحاسووووبر الماليوووور   والمن  وووود فووووى الة
 ك ير الت نير باللرج. -هو  18/10/1428

  هووووو الووووى 13/2/1428 رنووووامج   كيإيوووور  قووووداد البحووووث ال  مووووى   والمن  وووود فووووى الةتوووورص موووون
 ك ير الت نير باللرج. -هو  17/2/1428

  هووو 21/10/1427 رنووامج   طوور  اوودا   الم ووراام المحاسووبير   والمن  وود فووى الةتوورص موون
 ك ير الت نير باللرج. -هو  30/10/1427الى 

  هووووووو الووووووى 2/8/1427 رنووووووامج   ا نيووووووام التوووووودا ب الحديثوووووور   والمن  وووووود فووووووى الةتوووووورص موووووون
 ك ير الت نير باللرج. -هو  6/8/1427

  دواص فوووى التسووو    الر ا وووا الووودولا بادكاديميووور ال ربيووور اإلفر قيووور ل ر ا ووور بال ووواهرص– 
  م.17/1/2001م الى 14/1/2001والمن  دص من  – ام ر الدور ال ربير 

http://dka.daadcairo.org/node/300


 المهارات العلمية 

  .ادص مهااام استلدام الحاسب اآللا   

 .ادص مهااام التدا   والتدا ب   

  .ادص مهااام الت اص  وال ال ام ال امر   

 .استلدام مهااام التداب ايلكترونا فا الت  يم قن ب د 

 والت اا ر.   ادص مهااام  قداد الدااسام والبح ث 

 التقديرودروع لشكر خطابات ا

  لوووالر ال وووام  الووو ييةا   اي ووودا لطووواب شوووكر ل مشوووااكر فوووى ا وووديم نشووورص ارب  ووور ب نووو ان
  هو.1427/1428 التدا با

  هو.1427/1428 التدا بالطاب شكر ل تميز فى ال م  لالر ال ام  

  هو.1425/1426 التدا بالطاب شكر ل تميز فى ال م  لالر ال ام  

 هو.1428/1429يةى المتميز ك ير الت نير باللرج ل  ام التدا بى دا   اةزص ايداء ال ي 

  هو.1426/1427دا   اةزص ايداء ال ييةى المتميز ك ير الت نير باللرج ل  ام التدا بى 

  هو.1425/1426دا   اةزص ايداء ال ييةى المتميز ك ير الت نير باللرج ل  ام التدا بى 

 هو.1423/1424 التدا با ير الت نير باللرج ل  ام دا   اةزص ايداء ال ييةى المتميز ك 


