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 –أستاذ بقسم إدارة األعمال بكلية االقتصاد والعلوم اإلداريـة   ❖ : ة  ــــــــــــــــــفوظـيــــــــال
 السعودية. –جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض 

 :العلميةاملؤهالت 
  عللام  جيــد جــدابتقلدرر عللام    تخصــت تســوي  –حاصل  عىلب الللالوريوت الت لار  دسلل  عدار  أعملال  •

 المنصور .جامعة  - كىية الت ار  من 1990
   ممتــا عدار  األعمللال بتقللدرر عللام    فلليأنهللب الدراتللات التمهيديللة الملتىللة لىتسلل ي  لدرجللة الماجسللتير  •

  المنصور .جامعة  -كىية الت ار  من  1994عام 
 الحلللوميتللدرج المو لل   فلليوعنوانهللا   العواملل  المللل ر   1998عدار  األفللراد مللارو  فلليرتللالة الماجسللتير  •

 المنصور .الكادر العام ا امعة  مو فياالتطبيق عىب  الو يفي:ساره خالل م

كىيللة   مللن  جيــد جــداعدار  األعمللال بتقللدرر عللام    فلليأنهلب الدراتللات الملتىللة لىتسلل ي  لدرجللة الللدكتوراه  •
 .1999جامعة المنصور  عام  -الت ار  
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س مسررم كارل اكلجمررول رككفامج رر كأثررتكنولوجوا ررمكلجماتوعررم ك ترر عدار  األعمللال تحللو عنللوان    فلليدكتللوراه  •
   . عصتكفيلجبشتي كبمجبلوككلجتجم ي ك

جامعللللللللة دميللللللللا ، و للللللللد   مللللللللن  -لىيللللللللة الت للللللللار  ا م15/5/2017عدار  األعمللللللللال اعتبللللللللارا  مللللللللن أتللللللللتا   •
 . تل ا امعة اإلمام19/12/1438

 املنشورة:األحباث العلمية 
 ن لىملللللللللللللللللللللللدررين عىللللللللللللللللللللللب مسلللللللللللللللللللللللتوى شلللللللللللللللللللللللعور المر وتلللللللللللللللللللللللي الوجلللللللللللللللللللللللدانيأ للللللللللللللللللللللر الللللللللللللللللللللللل كا   .1

 ،الددهىيلةدراتلة تطبيقيلة عىلب العلامىين املدرريات ال لدمات امحاف لة  :العم ااالغتراب داخ  محيط 
 .2008 ،1المنصور ، عجامعة  الت ار ،كىية  ،لجتجم ي لجمجت كلجمصتي كجتد لسم ك

الشللللامىة  عىللللب ترتلللليخ  قافللللة ال للللود  األكللللاديميواالعتمللللاد  مشللللروعات  للللمان ال للللود  تطبيللللق أ للللر .2
 ،2ع المنصللور ،جامعللة  الت للار ،كىيللة  ،لجتجم يرر لجمجترر كلجمصررتي كجتد لسررم ك ،المصللرية اال امعللات

2009. 

داخل   العالدة بين القياد  التحويىية واالنحرافلات السلىوكية فيلىعامىين كمتغير وتيط  النفسيالتملين  .3
، 18ىلللد الم  الكويلللو،جامعلللة  ،لإلرل يررر لجمجتررر كلجات  ررر كجتاترررو ك، مصلللر فلللي الحللللوميبيئلللة العمللل  

 .م2011مارو  ،2العدد

4- The Role of Environmental Innovation Strategy in Reinforcing the Impact of 

Green Managerial Practices (GMP) on Competitive Advantages of Fertilizer 

Companies in Egypt, International Journal of Customer Relationship 

Marketing and Management, Vol. 2, No. 1, January-March 2011. 

لعامىين دى ال التن يميشعور ااالحتقان الومستوى  النفسيالعالدة بين رأت المال  الو يفي فياالنطمار  أ ر-5
، 3العدد ،53الم ىد، معهد اإلدار  العامة االرياض، رو ي كلإلرل اكلجامع محاف ة الددهىية،  في الحلومي االقطاع
 م.2013تل، مارو1434رجب 

لجمجت ك، عىب تنمية رأت المال الفكري اال امعات المصريةعوام  ال  ب والطرد له ر  الكفا ات العىمية  أ ر-6
 م.2014، العدد الثاني، مارو 21، جامعة الكويو، الم ىد لجات   كجتاتو كلإلرل ي 

7- The Mediating Effects of Duty Orientation on the relationship between Perceived     

Organizational Support and Organizational Citizenship Behavior in the Public 

Banks of Egypt, International Journal of Business and Management, Vol.9, 

No.8, 2014. 

تاج: دراتة لدور اعض المتغيرات نرجسية المدررين عىب تبني مر وتيه  لىسىوكيات المعِودة لإلن أ ر-8
 م.2015، تبتمبر 3، ع22، جامعة الكويو، الم ىد لجمجت كلجات   كجتاتو كلإلرل ي الوتيطة، 
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9- The Role of Employee Relationship Management in Developing Staff Word-Of-

Mouth amongst seconded Academic Staff at Saudi Universities, European 

Journal of Business and Management, Vol.7, No.22, 2015. 

10- The Relationship between Human Resource Management Ambidexterity and 

Talent Management: The Moderating Role of Electronic Human Resource 

Management, International Business Research, Vol.9, No.6, 2016. 

 اخلربات العملية: 
 1994لسللنة  113شللارف فللي ععللداد دراتللة حللول رد فعلل  المللوا نين ت للاه دللرار السلليد و يللر التمللوين ردلل   •

 بنا  عىب تكىي  من تيادته. المنصور  ا صوص الغش الت اري والتي نف تها جامعة
عقلد تحلو رعايلة تات  في اإلعداد لىملتمر السنوي الحلادي عشلر لكىيلة الت لار  جامعلة المنصلور  والل ي  •

عبريلل   19 – 17السلليد األتللتا  الللدكتور و يللر التعىللي  تحللو عنللوان   ادتصللاديات البيئللة   فللي الفتللر  مللن 
1995. 

شارف في ععداد دراتة حول مشروع التكاف  االجتماعي لىلزراعيين بنقاالة المهلن الزراعيلة االددهىيلة. و لل   •
 التدريب والتنمية الزراعية. بناَ  عىب تكىي  من األتتا  الدكتور مستشار مركز 

دللام ادعللداد وتنفيلل  العدرللد مللن البللرامل التدريبيللة لىعللامىين اشللركات دطللاع األعمللال العللام والبنللوف الت اريللة  •
 جامعة المنصور .  –و ل  من خالل عمىه امركز التدريب اإلداري واالتتشارات الىية الت ار  

شر اللوعي التليمينب فلي مصلر والتلي داملو بهلا وحلد  شارف في ععداد دراتة حول العوام  المل ر  عىب ن •
ديلللات اللللرأي العلللام الىيلللة الت لللار  جامعلللة المنصلللور  االتعلللاون ملللت أكاديميلللة البحللل  العىملللي والتكنولوجيلللا. 

 الشعبة المشتركة لىتيمينات وإدار  الم ا ر. 

لل ي عقلد تحلو رعايلة شارف في اإلعداد لىملتمر السنوي الثال  عشلر لكىيلة الت لار  جامعلة المنصلور ، وا •
السليد األتللتا  اللدكتور و يللر التعىللي  تحلو عنللوان   ملتسللات التمويل  و موحللات التنميللة   فلي الفتللر  مللن 

 .1997عبري   1-3

ملارت 30االشتراف ببح  عىملي فلي المللتمر البيئلي اللدولي الراالت الىيلة العىلوم بلدميا  خلالل الفتلر  ملن  •
 .2009وحتب األول من ابري  

جامعلة المنصلور  والمنعقلد  بتلاريخ  –ي فعاليلات نلدو  أخالديلات البحل  العىملي الىيلة الحقلو  المشاركة ف •
24/10/2009. 

المشاركة فلي فعاليلات المللتمر اللدولي الثلاني لتطلوير التعىلي  العلالي والل ي عقلد ا امعلة المنصلور  تحلو  •
 .لنجمهم كعامصتاكفيكنطويتكلألرلءكلججمعايعنوان: 
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ة الت لار  بلدميا  فلي االحتفلال ايعيلاد الشلر ة والل ي ن متله أكاديميلة مبلارف ل ملن المشاركة في وفد كىي •
 تحو شعار   ال لىتدخين  . 

تللتتمارى فللي مصللر والتللي نفلل تها وحللد  ديللات الللرأي العللام شللارف فللي ععللداد دراتللة حللول تقيللي  المنللا  اإل •
 جامعة المنصور .  –الىية الت ار  

امل التنميللة الريفيللة المتكامىللة   شللرو    واللل ي نفلل ه مركللز تسللويق شللارف فللي ععللداد دليلل  إلن للا ات برنلل •
ال لللدمات ال امعيلللة ا امعلللة المنصلللور  لحسلللاب جهلللا  بنلللا  وتنميلللة القريلللة المصلللرية التلللاات للللو ار  اإلدار  

 المحىية. 

 2025ععداد دراتة حول ت طيط احتياجات دس  التعىلي  ا امعلة المنصلور  ملن القلوى العامىلة حتلب علام  •
    من خطة البحوث اال امعة. و ل

شارف في ععداد دراتة حول تقيي  األ ار االدتصادية والمالية واالجتماعية لن ام التقاعد المبلر، االتطبيق  •
عىللللب شللللركات دطللللاع األعمللللال العللللام امحاف للللة الددهىيللللة، بتمويلللل  مللللن وحللللد  حسللللاب البحللللوث ا امعللللة 

 المنصور .

ة خللالل الفتللر  مللن َحللىِ تياجللات دسلل  التعىللي  مللن الت صصللات الم  دللام ادعللداد دراتللة ميدانيللة حللول تحدرللد اح •
. بتكىي  من السيد األتلتا  اللدكتور / نا لب ر ليج ال امعلة لىدراتلات 1999/  98وحتب  1997/  96

 العىيا والبحوث والعالدات الثقافية و تموي  من وحد  حساب البحوث ا امعة المنصور . 

يللة لىقيللادات والعللامىين امصللىحة الىللرا ب عىللب المبيعللات ومدرريللة حا للر فللي العدرللد مللن الللدورات التدريب •
وشلركات البتلرول ال ىي يلة والعدرلد ملن شلركات دطلاع األعملال العلام الشئون الصلحية امحاف لة الددهىيلة 

  وأكاديمية السادات لىعىوم اإلدارية ومراكز التدريب اإلداري.

 د العالي لإلدار  والتكنولوجيا ببىقات )مصر( شارف  من فريق عم  إلعداد دراتات جدوى عنشا  المعه •

( االمعهد العالي لىحاتلب الللي وإدار  األعملال االزردلا 2007-2003دام االتدريج لمد  خمج تنوات ) •
 دميا  درت خاللها مع   المقررات اإلدارية. –

ألعملال االزردلا اإلشراف عىب العدرد من مشروعات الت رج لطالب المعهلد العلالي لىحاتلب الللي وإدار  ا •
 دميا . –

 .2009/2010االنتداب لىتدريج ايكاديمية الدلتا لىعىوم والتكنولوجيا عن العام ال امعي  •

 2008/  2007مستشللار ل نللة ال والللة وال للدمات العامللة الىيللة الت للار  بللدميا  بللد   مللن العللام ال للامعي  •
 .2009/2010وحتب نهاية العام ال امعي 

 كىية الت ار  بدميا . االشتراف في تطوير ال حة •

 االشتراف في و ت ال حة دبىوم اإلدار  الىوجيستية الىية الت ار  بدميا . •

 االشتراف في و ت ال حة الدبىوم المهني في عدار  الموارد البشرية الىية الت ار  بدميا .  •


