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 التدرج الوظيفي

، جامعة جنوب الوادي اعتباراً من بسوهاج ، كلية التجارةاألعمال إدارةمعيد بقسم  

 .م21/12/2117حتى  1999 /31/1

، كلية التجارة، جامعة سوهاج اعتباراً من األعمال إدارةمدرس مساعد بقسم  

 .م21/1/2112وحتى  م27/12/2117

م 21/1/2112، كلية التجارة، جامعة سوهاج اعتباراً من األعمال إدارةمدرس بقسم  

م.21/2/2119وحتى 

رة، جامعة سوهاج اعتباراً من ، كلية التجاإدارة األعمالبقسم  )مشارك( أستاذ مساعد 

.اآلنم وحتى 27/2/2119

كلية التجارة، جامعة سوهاج اعتباراً ،  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 . اآلنحتى  2119/ 5/5من 
 

 مهارات اللغات والحاسب

 اللغة العربية )اللغة األم(. 

 تحدثاً وكتابة. جليزيةاآلنإجادة اللغة  

 –Windows– Word– Excel– Power Point)خدام مهارات الحاسب استإجادة  
Internet.) 

 . SPSS، Photo Shop  ،Front Page  ،End Not   جإجادة برنام 
 

 الدورات التدريبية الحاصل عليها
 

 فترةلا الجهة ة التدريبيةاسم الدور
 مهارات االتصال الفعال

مشروع تنمية قدرات أعضاء 

يادات هيئة التدريس والق

(FLDP بجامعة )وهاجس 

 م2111( فبراير 12-12)

 م2111نوفمبر  (21-11) تنمية مهارات التفكير الفعال

 م2111نوفمبر  (31-21) أخالقيات وآداب المهنة

 م2117 يونية( 5-2) أساليب البحث العلمي

 2111 ( فبراير11-11) استخدام التكنولوجيا في التدريس

 م2112( مايو 21-19) برنامج النشر العلمي

التعليم والتعلم والتقويم  استراتيجية

 الطالبي

مشروع تطوير نظم تقويم 

الطالب واالمتحانات بجامعة 

 سوهاج

 م2112( يناير21-31)

د المعايير والمواصفات القياسية اإعد

 لنظم االمتحانات وتقويم الطالب
 م2112 ( فبراير5-1)

أعمال  دارةإعداد الالئحة التنفيذية إل

 االمتحانات
 م2112( فبراير 21-23)

إعداد اإلطار المفاهيمي في مقررات 

 بنوك األسئلة
 م2112( نوفمبر21-22)
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 الخبرات األكاديمية

 ت التعليمية )مرحلة البكالوريوس +بالمؤسسااألعمال  إدارةمؤلفات  بعضالقيام بتدريس 
الدراسات العليا(

المشتريات  إدارة  - ةاألعمال االلكتروني - العمليات إدارة - العالقات العامة واإلعالم

 - التسويق إدارة - االليكترونية  دارةاإل - تاج اآلناقبة تخطيط ومر  - والمخازن

 إدارة - نظم المعلومات اإلدارية   - الموارد البشرية إدارة -  المالية والتمويل دارةاإل

التنمية في  إدارة - األعمال الصيدلية إدارة  -االستراتيجية  دارةاإل  - تاجياآلنالنشاط 

السياسات   - الواقع والمأمول ناالزمات بي دارةإ - التجارة االلكترونية  - مصر

  - منشآت التأمين إدارة  - المستشفيات والمنظمات الصحية إدارة - االدارية

English  in Managerial Studies

(Basic Track 1:) Typing، 

IT، Windows، Word، Excel، 

PC Maintenance  مشروع تدريب أعضاء هيئة

التدريس ومعاونيهم والعاملين 

علي نظم وتكنولوجيا المعلومات 

( بجامعة ICTPاالتصاالت )و

 سوهاج

 م2117اغسطس 

(Basic Track 2:) Power 

Point، Database، Internet 
 م2117اغسطس 

 م2117اغسطس  Photo Shopبرنامج 

 م2113نوفمبر  Front Pageبرنامج 

 م2113نوفمبر  End Noteبرنامج 

 م2113نوفمبر  SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام 

SPSSWIN 
معهد دراسات وبحوث 

 ج القاهرة–إحصائية
 م2111( سبتمبر 9-12)

 م2117مارس 1: 17/2 جامعة سوهاج –كلية التربية إعداد المعلم الجامعي

 المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة اللغة الفرنسية حتى المستوى التاسع
إلى  21/11/2111

17/2/2117 

 التحليل البيئي
-ن جودة واالعتمادامركز ضم

 امعة سوهاجج
 م21/11/2119

إشراف قطاع شئون بدورة المبعوثين 

 ثقافية وبعثات

وزارة –معهد إعداد قادة بحلوان

 تعليم عالي
 2111 ( فبراير11-21)

 2115 جامعة اسيوط TOTدورة اعداد مدربين 

 الجامعية دارةدورة اإل

مشروع تنمية قدرات أعضاء 

هيئة التدريس والقيادات 

(FLDPبجامعة سو )هاج 

 م2117( ديسمبر 2-2)

 م2117( ديسمبر 11-9) دورة النشر العلمي

في البحث  دورة التحليل االحصائي

 العلمي
 م2117( ديسمبر 11-11)

 م2117( ديسمبر 25-23) دورة مهارات التفكير

 م2111( يوليو 17-7) سوهاج امعةج TOT  (ICTP)دورة اعداد مدربين 

 2111ديسمبر  الجودة جامعة سوهاج مركز دورة في معايير الجودة
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  الخبرات التدريبية

 بها:الجهات التي تم التدريب 
 وهاججامعة س - مديريات الشباب والرياضة - مصلحة الضرائب العامة  -
 مديرية أمن سوهاج - المبيعات علىمصلحة الضرائب  - وزارة الشباب والرياضة -
 وزارة التربية والتعليم - راعيزبنوك التنمية واالئتمان ال - دارةمديريات التنظيم واإل -
   مراكز التعليم المدني بالمحافظات - مصانع الهدرجة والزيوت -

 :الموضوعات التي تم التدريب فيها
 االليكترونية  دارةاإل - القيادة ومهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين -
 الحكومة االليكترونية - اتخاذ القرارات بطرق إبداعية  -
 التحليل المالي - عالقة الرؤساء بالمرؤوسين -
 ضغوط العمل - األساليب العلمية للرقابة على المخزون  -
 تشخيص المشكالت - عمال الورقية أساليب ومهارات تقليص حجم األ -
 األزمات إدارة - دور المجالس المحلية في القرى والمدن والمحافظات -
انتخابااااات أعضاااااء المجااااالس المحليااااة فااااي القاااارى والماااادن  -

 والمحافظات

- 
 ريادة االعمال 

 التحليل االستراتيجي  - الديموقراطية والمشاركة السياسية -
 الجدارة الوظيفية - ير اإلداريةإعداد وكتابة التقار -
 تفويض السلطة - التخطيط للمستقبل بالمؤسسات -
 التخطيط االستراتيجي - الرؤيا والرسالة واالستراتيجية الشخصية في المؤسسات. -
 الوقت إدارةمهارات  - في المؤسسات نتنمية المرؤوسي -
 ح مهارات القائد الناج - تقييم المشروعات االستثمارية -
 الهوية المصرية  - االجتماعات والمؤتمرات  إدارةتنظيم و -
 تخطيط الموارد البشرية - كيفية اعداد البحوث والدراسات -
 ملين اداء العتقييم أ - اتجاهات الدولة السياسية واالقتصادية -
 البشرية الموارد تنمية - الجودة الشاملة في مجال الخدمات  -
  TOTاعداد مدربين - كيفية مواجهته الفساد االداري و -
   مهارات التسويق وحل االزمات  -

 الخبرات اإلدارية بالكلية
للعام  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بصفة وكيل الكلية عضو مجلس إدارة الكلية  

 .م 2121- 2119الجامعي 

  .اآلنحتى  2119/ 5/5كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من  وكيل 

جامعة  –تطوير نظم تقويم االمتحانات والطالب بكلية التجارة  المدير التنفيذي لوحدة 

 .اآلنم حتى 2111 نوفمبر 21سوهاج من 

 .م 2117- 2111عضو مجلس إدارة الكلية عن المدرسين للعام الجامعي  

حتى  2111بر شطة الطالبية بالكلية من سبتماآلنمسئول التواصل الطالبي ومنسق  

 .2117نوفمبر 

 .اآلنحتى  2115 يونية من المشرف على معامل الحاسب األلى بالكلية اعتباراً  
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جامعة سوهاج اعتباراً من يناير  –بكلية التجارة  IT Unitالمدير التنفيذي لوحدة  

 .2111حتى سبتمبر 2115

 .ناآلحتى  1/9/2112أمين مجلس قسم إدارة األعمال بالكلية اعتباراً من  

 .اآلنحتى  1/5/2112عضو بمجلس قسم إدارة األعمال بالكلية اعتباراً من  

 –كلية التجارة -التعليم المفتوح –مرشد اكاديمى لبرنامج المعامالت المالية والتجارية  

 .م2111م حتى 2119جامعة سوهاج من عام 

 –التجارة  تطوير نظم تقويم االمتحانات والطالب بكلية نائب المدير التنفيذي لوحدة 

 .2115م حتى اكتوبر 2111جامعة سوهاج من عام 

 شطة التطبيقية وخدمة المجتمعاآلن

 . اآلنم حتى 1999المساهمة في النشاط االجتماعي والرحالت بالكلية منذ  

 .اآلنم حتى 1999شطة الثقافية التحاد الطالب منذ اآلناالشتراك في  

 .اآلنم حتى 1999بية بالكلية سنوياً منذ تخابات الطالاآلناالشتراك في االشراف على  

 م حتى اآلن . 2119التدريبية بالكلية منذ مايو شطة الطالبية اآلناالشراف على  

 المشاركة في اعطاء الدورات التدريبية للطالب والمجتمعات الخارجية . 

 م حتى االن.1999االشتراك في فريق كرة القدم العضاء هيئة التدريس بالكلية منذ  

 م.2117-2111للعام الجامعي بسوهاج و في لجنة إدارة االزمات بالجامعة الجديدة عض 

 والدكتوراهاالشراف على رسائل الماجستير 

:وتاريخ تسجيلها رسائل محل االشراف 
 نموذج مقتارح لادور رضاا العميال كمتغيار وسايط مساعد(،)مدرس  المصريأسامة احمد  -1

التسويقي بشركات تسويق البترول المصرية  واألداء في العالقة بين أبعاد تسويق العالقات

ماايو  ساوهاج،جامعاة  التجاارة،كلية  ،األعمال إدارةفي رسالة دكتوراه  تطبيقية(،)دراسة 

 .م2115

األداء التساويقي  علىتأثير التحالفات التـسويقية  (،)من الخارج هعبد اللمحمد  نظميسعيد  -2

رساالة ماجساتير فاي  المصارية،شاركات صاناعة األدوياة  علاىميدانياة باالتطبيق  دراسة-

 .م2111 سبتمبر سوهاج،، كلية التجارة، جامعة األعمال إدارة

دور الادعم التنظيماي المادرك كمتغيار معادل  (،)معياد نعبد الارحم معبد الكريمحمد احمد  -3

نياة دراساة ميدا –في العالقة بين االشاراف المسايء وسالوكيات العمال المضاادة لينتاجياة 

، األعماال إدارةرساالة ماجساتير فاي  ساوهاج،بالتطبيق على مديريات الخدمات بمحافظاة 

 .م2117 يونية سوهاج،كلية التجارة، جامعة 

التنشئة التنظيمية كمتغير وسايط فاي العالقاة باين القياادة  (،)معيدشعبان خلف محمد عثمان  -2

ى الجامعاات الحكومياة بأقااليم دراساة ميدانياة باالتطبيق علا –االخالقية وجودة حياة العمال 

 يونياااة ساااوهاج،، كلياااة التجاااارة، جامعاااة األعماااال إدارةرساااالة ماجساااتير فاااي  الصاااعيد،
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 .م2117

دور الرشااقة االساتراتيجية كمتغيار معادل فاي  (،)معياد نعبد الرحممحمد عبد النعيم على  -5

التطبيق علااى دراسااة ميدانيااة باا –االسااتراتيجي  واألداءالعالقااة بااين التفكياار االسااتراتيجي 

، كليااة األعمااال إدارةرسااالة ماجسااتير فااي  الصااعيد،الجامعااات الحكوميااة العاملااة بأقاااليم 

 .م2117 يونية سوهاج،التجارة، جامعة 

دور العولمااااة االقتصااااادية علااااى القاااارارات  (،احمااااد محمااااد علااااي احمااااد )ماااان الخااااارج -1

علاى صاناعة االدوياة باـ  دراسة ميدانية باالتطبيق –تاجية اآلناالستراتيجية لتصميم العملية 

.م2117 يونية، ، كلية التجارة، جامعة سوهاجاألعمال إدارةرسالة ماجستير في  ج.م.ع،

مقتاارح لاادور رأس المااال الفكااري  إطااار (،محمااد جااالل محمااد ابااو الغاايط )ماادرس مساااعد -7

، دراساة تطبيقياة –الجاامعي  واألداءالمعرفاة  إدارةكمتغير وسيط في العالقة بين عملياات 

 .م2117 أكتوبركلية التجارة، جامعة سوهاج،  ،األعمال إدارةالة دكتوراه في رس

دور التسويق الرياادي كمتغيار وسايط فاي العالقاة  قرقار )من الخارج(، يمحمد عبد العاط -1

دراساااة ميدانياااة باااالتطبيق علاااى  -باااين الجااادارات الجوهرياااة للمنظماااة والميااازة التنافساااية 

رسااالة ،  متوسااطة بمحافظااات اقلاايم وسااط الصااعيدالمشااروعات الصااناعية الصااغيرة وال

 .م2111 اكتوبر، كلية التجارة، جامعة سوهاج، ماجستير في إدارة األعمال

العالقة بين إدارة سلسالة التورياد واألداء المتاوازن فاي  (،)معيد نشيرين محمد عبد الرحم -9

لومنياوم شاركة مصار لأ علاىحالاة باالتطبيق  دراساة-الشااملةضوء توسايط إدارة الجاودة 

 فبرايار، كلياة التجاارة، جامعاة ساوهاج، رسالة ماجستير في إدارة األعماال، بنجع حمادي

   .م2119

احماد )ماان الخاارج(، ممارساات القياادة األخالقياة لادي القيااادات  زعباد المعابسامة علياوة  -11

دراساة ميدانياة  –هيئاة التادريس  ألعضااءالجامعية ودورها في تحقيق االلتزام التنظيمي 

التربياة، جامعاة ، كلياة رسالة ماجستير في التربية )إدارة تعليمياة(، جامعة سوهاج على

 م.2119سوهاج، مارس 

تمكين الموارد البشرية بالموسساات التعليمياة  )من الخارج(،عزوز عزالدين بكر سلطان  -11

ً  –ودوره فااي تحفاايب االبااداع االداري  )دراسااه ميدانيااة بمحافظااه  التعلاايم الفنااي نموذجااا

، كلياة التربياة، جامعاة ساوهاج، رساالة ماجساتير فاي التربياة )إدارة تعليمياة( ،سوهاج(

 م.2119 ابريل

للسااالمة  OHSAS 18001تطبيااق معيااار  )ماان الخااارج(،دعاااء احمااد محمااد المرسااي  -12

دراساة ميدانياة باالتطبيق علاى  –والصحة المهنية كمدخل لتحساين اداء الماوارد البشارية 

، كلياة رسالة ماجساتير فاي إدارة األعماال حافظة سوهاج،بمالشركات الصناعية العاملة 

   .م2119 سبتمبرالتجارة، جامعة سوهاج، 

دور المجالس المدرساية فاي تحقياق  )من الخارج(،عبدالراضي كمال الديناحمد رمضان  -13

االهداف التعليمية بمدارس الحلقة الثانية من التعليم االساسي في ضوء االدارة التشااركية 

، كلياة رساالة ماجساتير فاي التربياة )إدارة تعليمياة( انية بمحافظة ساوهاج،دراسة ميد –

 م.2119 اكتوبرالتربية، جامعة سوهاج، 

تفعيال دور ادارة المخااطر التشاغيلية  ،)مان الخاارج(عباداللطيف اساماعيل  محمد يوساف -12

راساة لتحسين االداء المالي واالداري والبيئي للبنوك لتحقيق اهاداف التنمياة المساتدامة )د
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ة ، جامعاة ياالبيئالدراساات والبحاوث ، معهاد علاو  البيئاة رسالة ماجستير في  ميدانية(،

 م.2119 سبتمبر، عين شمس

، اثاار تبنااي اسااتراتيجية المحاايط االزرق علااى )ماان الخااارج(عباادالجليل احمااد رمضااان  -15

دراسااة ميدانيااة باااالتطبيق علااى شااركات الهاااتف المحماااول  –تحسااين االداء المؤسسااي 

الساادات اكاديمياة كلياة ادارة االعماال ، ، رسالة ماجساتير فاي إدارة األعماال، ةالمصري

 .م2119 نوفمبر، للعلوم االدارية

)محاضرات لطالب مرحلة البكالوريوس + دبلومات الدراسات  الكتب المؤلفة
 العليا(

 .م2113 واإلعالم،العالقات العامة  -1

2- Managerial Studies in English ، 2112م. 

 التنافسااي،خاصااة للمااداخل المعاصاارة للتميااز  إشااارة مااع-تاااجياآلنالنشاااط  ةإدار -3

 م.2112

 م.2112 تاج،اآلن إدارةمتقدمة في  دراسات -2

 ،(حديثاااة اتجاهاااات-تطبيقاااات-مهاااارات-اساااس-)مفااااهيمالماااوارد البشااارية  إدارة -5

 م.2115

 م.2115االعمال الصيدلية،  إدارة -1

 م.2115 (،ي ظل التحديات المعاصرةاالسس العلمية والتطبيقية فالتسويق ) إدارة -7

 م.2115االسس العلمية والتطبيقية،  –تاج اآلن إدارة -1

 م.2115االسس العلمية والتطبيقية،  –المالية والتمويل  دارةاإل -9

 م.2115االسس العلمية والتطبيقية،  –منشآت التأمين إدارة -11

 م. 2111 (،األسس العلمية والتطبيقيةالتسويق ) إدارة -11

 م. 2111 (،)األسس العلمية والتطبيقية قبحوث التسوي -12

 م. 2111 (،التجارة االلكترونية )األسس العلمية والتطبيقية -13

 (،المستشاافيات والمنظمااات الصااحية )االسااس العلميااة والمهااارات التطبيقيااة إدارة -12

 م. 2111

 م. 2117 االلكترونية، دارةمع اشارة خاصة عن اإل –االعمال  إدارةأصول  -15

 م. 2117 الوظيفية،لبناء المهارات  مدخل-نظيميالتالسلوك  إدارة -11

 م.2119تطبيقات إدارية على الحاسب االلي،  -17

 م . 2119(،)األسس العلمية والتطبيقيةادارة المشتريات والمخازن  -11

 :المؤسسات العلمية التي تم التدريس فيها

 سوهاج.جامعة  –كلية التجارة  

 جامعة جنوب الوادي. –بقنا كلية التجارة 

 سوهاج.جامعة  –ة التربية كلي 

 .سوهاج جامعة- التعليم المفتوح –كلية التجارة  –برنامج المعامالت المالية والتجارية  
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 سوهاج. – اإلداريةللعلوم  العاليالمعهد  

 جامعة سوهاج. –كلية الصيدلة  

 جامعة سوهاج. –كلية الهندسة  

 فرع-التكنولوجيا والنقل البحري وم والعربية للعل األكاديمية-والتكنولوجيا  دارةكلية اإل 

 جنوب الوادي.

 سوهاج. –م الكمبيوتر وتكنولوجيا االدارة  المعهد العالي لعلو 

 بحوث علمية

العالقااة بااين معوقااات تطبيااق نظااام الحكومااة االليكترونيااة ومسااتوى أداء الخاادمات المقدمااة  -1

مااؤتمر األول لشااباب ال (،دراسااة ميدانيااة –مصاارية لالتصاااالت اليكترونياااً فااي الشااركة ال

" البحااا العلماي وقااايا المجتمااع تحاديات الحاحار و مو ااات البااحثين بجامعاة ساوهاج 

 م.2111مايو  1-المستقبل

اإلليكترونياة ومساتوى أداء الخادمات فاي الشاركة  دارةالعالقة بين مقومات نجااح تطبياق اإل -2

ثين بجامعااة سااوهاج   المااؤتمر الثاااني لشااباب الباااح ميدانيااة، دراسااة-المصاارية لالتصاااالت 

 .م  2111مايو 22-المستقبلالبحا العلمي وقاايا المجتمع تحديات الحاحر و مو ات 

الماوارد البشارية  إدارةدور أداء الموارد البشرية كمتغير وسايط فاي العالقاة باين ممارساات  -3

ميدانيااة بااالتطبيق علااى البنااوك التجاريااة العاملااة بااإقليم جنااوب  دراسااة-المصاارفي  واألداء

مجلاد  ساوهاج،جامعاة  –كلية التجاارة  المعاصرة،مجلة البحوث التجارية  ،بمصرالصعيد 

   .292-239، ص 2112 يونية، ولالجزء الثاني من العدد األ ،21

المعرفااة  إدارةأثاار الااذكاء االسااتراتيجي كمتغياار وساايط فااي العالقااة بااين ممارسااة عمليااات  -2

مجلااة  ج.م.ع،الحكوميااة بااـ الجامعااات  دراسااة ميدانيااة بااالتطبيق علااى –الجااامعي  واألداء

مان  الجازء الثالاث ،29مجلاد  سوهاج،جامعة  –كلية التجارة  المعاصرة،البحوث التجارية 

 .117-57ص  ،2115 يونية االول، العدد

دراسااة ميدانيااة بااالتطبيق علااى  –تحلياال العالقااة بااين رأس المااال البشااري والمياازة التنافسااية  -5

 –كليااة التجااارة  المعاصاارة،مجلااة البحااوث التجاريااة  ،.م.عجشااركات األدويااة العاملااة بااـ 

 ........  -، ص ..... 2111 مارس االول، العدد ،32مجلد  ،جامعة سوهاج

، مجلاة ميدانياة دراساة-ممارسات الذكاء التسويقي وأثرها في بناء الصورة الذهنية للمنظمة  -1

 الثاااني، العاادد ،32جلااد م جامعااة سااوهاج، –كليااة التجااارة  المعاصاارة،البحااوث التجاريااة 

 .211-251، ص 2111 يونية

تحلياال العالقااة بااين ممارسااات التسااويق الااداخلي والرضااا الااوظيفي وانعكاسااها علااى أداء  -7

 –كليااة التجااارة  المعاصاارة،مجلااة البحااوث التجاريااة  ميدانيااة،دراسااة  –المااوارد البشاارية 

 .332-219، ص 2111 يونية الثاني، العدد ،32مجلد  جامعة سوهاج،

ميدانياة باالتطبيق  دراساة-العالقة بين اإلشراف المسايء والصامت التنظيماي متعادد األبعااد  -1

، ، مجلة البحوث التجارياة المعاصارةعلى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة سوهاج

 .222-217، ص 2111 ديسمبر الرابع، العدد ،32مجلد  جامعة سوهاج، –كلية التجارة 

علااى العاااملين فااي بااالتطبيق  –ساالوكيات العماال الساالبية  علااىالُماادرك الاادعم التنظيمااي أثاار  -9
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 –كلياة التجاارة  المعاصارة،مجلاة البحاوث التجارياة  ساوهاج،مديريات الخدمات بمحافظاة 

 .212-225، ص 2111 ديسمبر الرابع،العدد  ،32، مجلد جامعة سوهاج

دراساااة  –الداء الاااوظيفي تحلياال العالقاااة باااين ادراك الااادعم التنظيماااي واالبعاااد المتعاااددة لااا -11

 ،33، مجلااد جامعااة سااوهاج –كليااة التجااارة  المعاصاارة،مجلااة البحااوث التجاريااة ، ميدانيااة

 ........ .-...... ، ص 2119 سبتمبر ،الثالثالعدد 

 المؤتمرات والندوات العلمية

  البحث العلمي وقضايا تحت عنوان:  سوهاج،المؤتمر األول لشباب الباحثين بجامعة  

   .م 2111مايو  1-المستقبلجتمع تحديات الحاضر وطموحات الم

  البحث العلمي وقضايا وان: نتحت ع سوهاج،المؤتمر الثاني لشباب الباحثين بجامعة  

  .م 2111مايو 22-المستقبلالمجتمع تحديات الحاضر وطموحات 

قضايا   البحث العلمي وتحت عنوان:  سوهاج،لشباب الباحثين بجامعة  الثالثالمؤتمر  

  .م 2111 ابريل 22-المستقبلالمجتمع تحديات الحاضر وطموحات 

 االهتمامات العلمية

االدارة المالية والتمويل، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، االسواق المالية، ادارة 

تاج والعمليات، ادارة المواد والنقل والمشتريات، تخطيط اآلنوتنمية الموارد البشرية، ادارة 

 تاج، االدارة االستراتيجية وادارة االعمال الدولية، التسويق والتسويق االلكتروني.اآلنمراقبة و


