
 

 

 

 

 

 بهاء الدين مسعد سعد محمد  االسم:

  )   (معيد)   (مدرس مساعد (   √ )مدرس  )   (أستاذ مساعد )   (أستاذ  األكاديمية:الدرجة 

 االعمالإدارة  التخصص:

  :وان رسالة الماجستير / الدكتوراهعن

،  2016مارس  –جامعة عين شمس  –كلية التجارة –إدارة األعمال دكتوراه -

وكان عنوان الرسالة)مدخل مقترح لتطبيق استراتيجية التصنيع المبسط لتحسين 

 دراسة تطبيقية علي شركات إنتاج الدواء في مصر( –األداء التشغيلي 

 –جامعة حلوان  – األعمالكلية التجارة وإدارة  – األعمالماجستير إدارة  -

،وكان عنوان الرسالة )تقييم دور منظمات التعليم العالي في الوفاء 2010مارس 

 دراسة تطبيقية( –بمسئوليتها االجتماعية 

  االهتمامات البحثية:

الفخر  –التهكم التنظيمي  -المواطنة التنظيميةسلوكيات  –اإلدارية الشفافية  –الثقة التنظيمية 

  -المؤسسيالتميز  –االستراتيجية القيادة  –التنظيمية الجينات  –الوظيفي االداء  –التنظيمي 

 تحول العمالء.سلوكيات  –الذهنية للعالمة الصورة  –لكتروني اخالقيات البيع اال

  األبحاث العلمية المنشورة:

دور الثقة التنظيمية في العالقة بين الشفافية اإلدارية وسلوكيات المواطنة التنظيمية  -

،دراسة تطبيقية علي الشركات التابعة للشركة القابضة لألدوية والكيماويات 

الثاني ، ، العدد فارما، كلية التجارة جامعة دمياط  يهوليد–والمستلزمات الطبية 

 .2022يوليو 

أثر أخالقيات البيع االلكتروني علي الصورة الذهنية للعالمة وانعكاس ذلك علي  -

سلوكيات تحول العمالء ، دراسة تطبيقية، المجلة العلمية للدراسات والبحوث 

العدد األول ، المجلد الثالث، المالية والتجارية ، كلية التجارة جامعة دمياط ،

 .2022ير الجزء الثالث، ينا



 

 

المخاطر التشغيلية في إطار مقررات لجنة بازل وعالقتها بهامش الربح  -

التشغيلي ، دراسة تطبيقية علي البنوك التجارية المصرية ،، مجلة البحوث 

 .2021المالية والتجارية ، كلية التجارة جامعة بورسعيد ،

تطبيقية مخاطر التركز االئتماني وعالقتها بربحية محفظة القروض ، دراسة  -

علي البنوك التجارية المصرية ،المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية 

وإلدارية ، كلية التجارة جامعة مدينة السادات ، العدد الثاني عشر ، المجلد 

 .2020السابع ، ديسمبر 

في العالقة بين الفخر التنظيمي واألداء الوظيفي، الدور الوسيط  للتهكم التنظيمي  -

بيقية علي العاملين بالتمريض في المستشفيات التعليمية ، مجلة دراسة تط

البحوث المالية والتجارية ، كلية التجارة جامعة بورسعيد ، العدد الرابع ، المجلد 

 . 2020الواحد والعشرون  ، أكتوبر 

متطلبات تطبيق مدخل التصنيع المرن في الشركات المصرية المنتجة لألدوية ،  -

لية والتجارية ، كلية التجارة جامعة بورسعيد ، العدد الثالث ، مجلة البحوث الما

 .2018المجلد التاسع عشر ،

دراسة تطبيقية  أثر تطبيق نظام اإلنتاج اللحظي علي تحسين اإلداء التشغيلي، -

علي شركات إنتاج الدواء في مصر ، مجلة البحوث المالية والتجارية ، كلية 

 .2018ثالث ، المجلد التاسع عشر ،التجارة جامعة بورسعيد ، العدد ال

بالتطبيق  تطبيق استراتيجية التصنيع المبسط  في الشركات المنتجة لألدوية فوائد -

والتجارة ،كلية التجارة جامعة  لالقتصادالمجلة العلمية  ،العام األعمالعلي قطاع 

 .2015عين شمس، العدد األول ،يناير 

 تطبيق استراتيجية التصنيع المبسط  في الشركات المنتجة لألدوية معوقات -

والتجارة ،كلية  لالقتصادالمجلة العلمية  ،العام األعمالبالتطبيق علي قطاع 

 .2015التجارة جامعة عين شمس، العدد الثاني 



 

 

استخدامات نظم المعلومات في إدارة األزمات البيئية بالتطبيق على تلوث مياه  -

أزمات المياه والموارد المائية  ةالمؤتمر السنوي الخامس عشر إدار نهر النيل،

 .2010السيناريوهات المحتملة واالستراتيجيات المتوازنة البناءة، ديسمبر

دراسة تطبيقية ، المسئولية االجتماعية للجامعات الخاصة من وجهة نظر اإلدارة -

المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية  ، علي الجامعات الخاصة المصرية

 .2010، الجزء الثاني،كلية التجارة جامعة حلوان ، العدد الثالث 

  البريد اإلليكتروني:

Bahaa_mosaad@hotmail.com  

Bahaa.mosaad@iams.edu.eg 

 


