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 جامعة عين شمس سابقآ –المنصب : عميد كلية التجارة 

 
 1947يوليو  1تاريخ الميالد : 

 الدرجات العلمية:

 1970كلية التجارة جامعة االسكندرية  –* بكالوريوس ادارة اعمال 

 1976كندا  –جامعة واترلوو  –* ماجستير العلوم االدارية 

 1982جامعة عين شمس  –دكتوراه الفلسفة في ادارة االعمال كلية التجارة * 

 التدرج الوظيفي :

 1983جامعة عين شمس  –* مدرس بقسم ادارة االعمال كلية التجارة 

 1985* استاذ زائر بجامعة نيودلهي بالهند 

 1988جامعة عين شمس  –* استاذ مساعد بقسم ادارة العمال كلية التجارة 

 1993جامعة عين شمس  –استاذ بقسم ادارة العمال جلية التجارة * 

 1996جامعة عين شمس  –* رئيس قسم ادارة االعمال كلية التجارة 

 1998* وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 2001جامعة عين شمس  –* عميد كلية التجارة 

 االسهامات :

 ريبية في مجال التطوير االداري وتقديم االستشارات االدارية* تصميم وتطوير العديد من البرامج التد

 مؤلفآ في مجال إدارة االعمال باللغة العربية وكتابآ واحدآ مشتركآ باللغة االنجليزية 14* اصدرت 

 * نشر العديد من البحوث والدراسات في الجالت العلمية المحلية والعالمية

 مية في الداخل والخارج* االشتراك في العديد من المؤتمرات العل

 رسالة ماجستير ودكتوراه 37* االشراف العلمي على اكثر من 

 * زيارات علمية وعقد إتفاقيات ثنائية بين الجامعة وجامعات في فرنسا وانجلترا وامريكا

 * عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالحزب الوطني الديمقراطي

 التعليم* عضو المجالس القومية المتخصصة لجنة 

 * عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية االستاذة في تخصص ادارة االعمال

 * عضو لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس االعلى للجامعات

 * عضو مجلس ادارة المعهد القومي لالدارة العليا

 يةوزارة التنمية االدار –* عضو مجلس امناء المعهد المصري لتطوير االدارة واالعمال 

 * عضو مجلس امناء الجامعة البريطانية في مصر

 * عضو مجلس ادارة االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

 * مقرر لجنة قطاع المعاهد التجارية والدراسات العامة

 * عضو المنظمة العربية للتنمية االدارية

 اكتوبر 6* عضو اللجنة العلمية لمجلس امناء جامعة 

 ادارة المعهد العالي للدراسات التعاونية واالدارية* عضو مجلس 

 * عضو مجلس ادارة اكاديمية اخبار اليوم

 وزارة النقل –* عضو مجلس ادارة شركة سوبر جيت 

 * عضو مجلس الشورى

 * عضو المكتب السياسي بالحزب الوطني

 


