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 الجيزة.  - مىطلت )و( هظبت ألاهسام )خدابم ألاهسام( 95 العىوان:
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 + 2  01015151028 +                  2  01221928864 ثليفون محمول:

   99022909066900الجوال الحالي : 
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باللساءة  الهواية:  .والبدث العلمي والخدَزع والخدٍز

وهيي ععىيىان   2011مً ولُت الخجازة حامعت عين شمع عام  دهخىزاه الفلظفت في إدازة ألاعماٌدرجة خاصل على  -1

همورج مقترح الرثباط الجو العام للمتجر  سسرلوا الار ال العفروب : طرالتعبي  عارز م اسرق المسروي طجمهوريرة م ر   "

م باليلُت عايذة هخلة رزي هللا" إشساف أ.د.  الع بية  أطخاذ الدظٍى

يم مررذ  ثقيررفييي إدازة ألاعميياٌ مييً ولُييت الخجييازة حامعييت عييين شييمع  والسطييالت ععىييىان "  دزحييت اإلااحظييخيرخاصييل علييى  -2

إشيساف  2005" عيام استعذاد ش كات الرذوال امل ر ية ملواجهرة مخراط  ثعبير  اثفاميرة حمايرة حقروي امللكيرة الفك يرة

 . أ.د.عبُد دمحم عىان و د . شهير خظً زابذ زخمهما هللا

ام دوز مياًى عيبترجِيب الاياوع عليى الد عيت  ()ممترازبخليدًس – شيعبت إدازة أعمياٌ  -بييالىزٍىض ججيازة خاصل على  -3

1998  . 

تخاصل على  -4  .2007 عام (610مً حامعت عين شمع  بدزحت ) (TOEFL) شهادة في اللغت ؤلاهجليًز

 2007مىظمت الُىوظيى، عام مً  (ICDL)شهادة السخصت الدولُت للُادة الىمبُىجسخاصل على  -5

 البيانات الشخصية      أوال   

 البيانات العلمية       ثانيا 

 

mailto:emad_tahan@hotmail.com


 .2002بيلُت الحاطب آلالي بجامعت عين شمع عام  دبلىم في جىىىلىحُا الحاطب آلاليخاصل علي  -6

 

 

 الوظيفة الحالية : -1

 حامعيييت الجيييىف اإلاملىيييت العسدُيييت الظيييعىدًت مىييير  –ألاعمييياٌ بيلُيييت واإلاشيييسف عليييى كظيييم إدازة ألاعمييياٌ  أطيييخاذ مظييياعد

 ختى ألان. 20/12/2015

 ختى ألان.   2017حامعت الجىف اإلاملىت العسدُت الظعىدًت مىر أهخىدس  –بيلُت ألاعماٌ  هابب زبِع وخدة الجىدة 

 ٌت مً العام الدزاس ي  مدزض إدازة ألاعما  .19/12/2015وختى  2010/2011باإلاعهد العالي للعلىم ؤلاداٍز

  ت. مدًس وخدة طمان الجىدة والاعخماد  باإلاعهد العالي للعلىم ؤلاداٍز

  ت. ى مشسوعاث الخخسجاإلاشسف العام عل  باإلاعهد العالي للعلىم ؤلاداٍز

  ت اإلاشسف العام على اإلاىكع الالىترووع  للمعهد العالي للعلىم ؤلاداٍز

 .2011/2012في معهد اإلادًىت العالي لإلدازة والخىىىلىحُا العام  مدزض إدازة ألاعماٌ مىخدب   -2

ت عامع بلظم إدازة ألاعماٌ باإلاعهد العالي لل مدزض مظاعدوظُفت  -3  2008/2010علىم ؤلاداٍز

سة العالي باإلالطم عامع  مدزض مظاعدوظُفت  -4  2007/2008بلظم إدازة ألاعماٌ بمعهد الجٍص

م وظُفت -5  .2005ختى أهخىدس  2003 طبخمبربالشسهت الاكخصادًت للخجازة في الفترة مً  مدًس الدظٍى

ييت الصزاعييت بييالجيزة  2002جييم جسشييُيي فييي عييام  -6 وهظييسا تخييخلف الىظُفييت مييع همييم دزاطييتي ومجيياٌ لىظُفييت مداطييب بمدًٍس

ا.  جخصص ي  للد كمذ بطلب أحاشه بدون مسجب حازي ججدًدها طىٍى

م وظُفت -7 ل  زبِع كظم بدىر الدظٍى  .2002ختى مازض  2000بالشسهت الاكخصادًت للخجازة في الفترة مً أبٍس

م وظُفت -8  .2000ختى مازض  1/3/1999بالشسهت الاكخصادًت للخجازة في الفترة مً  أخصاةع بدىر حظٍى

 2001و 2000عامع  شازهذ في جىظُم مؤجمس ألاشماث واليىازر -9

)أ.د زشاد الحملوي( بيلُت الخجازة حامعت عين شيمع وشيازهذ فيي إعيداد  عظى عامل بىخدة بدىر ألاشماث -10

س الظىىي لألشماث واليىازر في مصس املحسوطت عام   2001وعام . 2000وعام  1999الخلٍس

ت ودزاطاث الظىق في الفترة مً دٌظيمبر خث )حامع بُاهاث أولُت( با وظُفت -11  1995بمىخب للخدماث الاطدشاٍز

 .1999ختى طبخمبر 

 

 

حييداٌو املحاطيساث والامخداهيياث وجىظييُم لىظييام الظياعاث اإلاعخمييدة ووطيع  ؤلازشيياد ألاويادًميخبيرة فيي مجيياٌ  -1

ىض.مشسوعاث الخخسج وؤلاشساف على وجىظُم حمُع أعماٌ أعماٌ الىىتروٌ   إلاسخلت البيالٍس

 واملؤلفات العلمية اخلربة األكادميية واملواد اليت قمت بتدريسها         رابعًا  

 اخلربات العملية        ثالجا    



ذاث اإلاىطييىعاث الحدًاييت واإلاعاصييسة للفسكييت الساععييت وجمييذ كمييذ بارشييساف علييى عييدد مييً مشييسوعاث الخخييسج  -2

م وعمييداء ولُيياث الخجيي  -اإلاىى ُييت -اإلاىصييىزة  -عييين شييمع  -ازة فييي حامعيياث الليياهسة اإلاىاكشيياث فييي خظييىز أطيياجرة الدظييٍى

 أوادًمُت الشسوق.

م  –اإلاىاد الخالُت : )مبادا إدازة ألاعماٌ كمذ بخدَزع  -3 لع  –مبادا الدظٍى إدازة  –الخخطُم الاطتراجُجي الدظٍى

لُت  –إدازة اإلاعس ت  –ؤلاهخاج والعملُاث  م  –م الدولي الدظٍى –طلىن اإلاظتهلً  –الاجصاتث الدظٍى  –بدىر الدظٍى

س  ت  –إعداد الخلاٍز س الخىظُمي  –إدازة اإلاىازد البشٍس اث واملخاشن  –إدازة الخغُير والخطٍى م  –إدازة اإلاشتًر الدظٍى

 –طسق ومىاهج البدث العلمي  –إدازة ألاعماٌ الدولُت  –إدازة اللىحظدُاث  – ً إدازة البُع وؤلاعلن  –الاطتراجُجي 

ت  -ؤلادازة العامت  –الخفىير اإلاىطلع والبدث العلمي –ُمي الظلىن الخىظ ت باللغت الاهجليًز ت  –دزاطاث ججاٍز هظٍس

ت   ادازة الاهخاج والعملُاث(. –ؤلادازة باللغت الاهجليًز

بُت كمذ بئعداد وجىفُر عدد مً  -4 ت داخيل عيدة شيسواث البرامج الخدٍز م وددازة اإلايىازد البشيٍس في جخصص إدازة الدظيٍى

 ها.وخازح

 ألاسررتار الررذستور د سرريذ بحمررذ عبررذ املتعررالباتشييتران مييع الظييلىن الخىظُمييي اإلاشييازهت فييي إعييداد هخيياب ععىييىان :  -5

تأطخاذ إدازة ألاعماٌ ولُت الخجازة حامعت اإلاىصىزة عمُد   .2012عام – اإلاعهد العالي للعلىم ؤلاداٍز

ألاسرررتار الرررذستور د سررريذ بحمرررذ عبرررذ باتشيييتران ميييع أطاطيييُاث إدازة اإلاعس يييت اإلاشيييازهت فيييي إعيييداد هخييياب ععىيييىان :  -6

تأطخاذ إدازة ألاعماٌ ولُت الخجازة حامعت اإلاىصىزة عمُد  املتعال  .2012 اإلاعهد العالي للعلىم ؤلاداٍز

 ألاستار الذستور د سيذ بحمرذ عبرذ املتعرالباتشتران مع أصٌى إدازة الاعماٌ اإلاشازهت في إعداد هخاب ععىىان :  -7

تإدازة ألاعماٌ ولُت الخجازة حامعت اإلاىصىزة عمُد أطخاذ   .2013عام  اإلاعهد العالي للعلىم ؤلاداٍز

س الخىظُمي اإلاشازهت في إعداد هخاب ععىىان :  -8 ألاستار الذستور د سيذ بحمرذ عبرذ باتشتران مع الخغُير والخطٍى

تاإلاأطخاذ إدازة ألاعماٌ ولُت الخجازة حامعت اإلاىصىزة عمُد  املتعال  .2013 عهد العالي للعلىم ؤلاداٍز

لع اإلاشيييازهت فيييي إعيييداد هخييياب ععىيييىان :  -9 ألاسرررتار الرررذستور د سررريذ باتشيييتران ميييع الخخطيييُم الاطيييتراجُجي الدظيييٍى

تأطخاذ إدازة ألاعماٌ ولُت الخجازة حامعت اإلاىصىزة عمُد  بحمذ عبذ املتعال  .2013 اإلاعهد العالي للعلىم ؤلاداٍز

 .جدذ الطبع .أطساز الدظىق داخل مساهص الدظىق : جألُف هخاب ععىىان  -10

م الاطتراجُجي للدواءجألُف هخاب ععىىان :  -11  .جدذ الطبع .الدظٍى

 . جدذ الطبع.طلىن الشساء العفىي جألُف هخاب ععىىان :  -12

 

 

 مهازاث الخدفيز وددازة  سق العمل. -1

2- )
ً
 مخميزا

ً
ً الجدد  )هُف جصبذ مدًسا  جىمُت مهازاث اإلادًٍس

 جىمُت مهازاث زحاٌ البُع ) ً البُع( -3

 جىمُت مهازاث خل اإلاشىلث. -4

 الربامج التدريبية ليت قمت بإعدادها وتقدميها       خامسًا   



5- )
ً
م هاجحا م )هُف جصبذ مدًس حظٍى  جىمُت مهازاث مدًسي الدظٍى

 هُفُت إدازة الىكذ في ظل طغىط العمل والحُاة والدزاطت. -6

 جىمُت مهازاث الاحخماعاث. -7

م والبُع. أطالُب -8  إعداد خطم ودسامج الدظٍى

لُت مخياملت. -9  هُف حعد خطت حظٍى

 هُف حعد خطت بُعُت مخياملت. -10

  ً الخفاوض الفعاٌ. -11

 هُف حعد دزاطت حدوي. -12

 

 

 وكىد في اإلاملىت العسدُت الظعىدًت.شازهذ في إعداد دزاطت حدوي روشاء مدطت  .1

 شازهذ في إعداد دزاطت رعادة هُيلت للشسهت الاكخصادًت للصىاعت. .2

 شازهذ في إعداد دزاطت رعادة هُيلت لشسهت طُيخاٌ للالحاث. .3

 شازهذ في إعداد دزاطت حدوي رخدي الشسواث التي جسغب في إوشاء مصىع للمُاه اإلاعدهُت. .4

ذ.شازهذ في إعداد دزاطت حد .5 ب روشاء مصىع للملعع الجاهصة في اليٍى  وي لشسهت الغٍس

 

 

دوز الراهسة الخىظُمُت في جىمُت زأض اإلااٌ الفىسي دزاطت مُداهُت على كطاع بدث مشترن ععىىان :  -1

 .2013حامعت عين شمع، العدد الساعع أهخىدس  ، ميشىز في املجلت العلمُت للكخصاد والخجازة ولُت الخجازةالبتروٌ 

م ؤلابخييييازي بيييالبىىن دزاطيييت بديييث مشيييترن ععىيييىان :  -2 جيييأزير خيييصم الجيييدازاث الىظُفُيييت فيييي جفعُيييل الدظيييٍى

ت ، ميشيييىز فيييي املجليييت العلمُيييت للكخصييياد والخجيييازة ولُيييت الخجيييازة حامعيييت عيييين شيييمع، مُداهُيييت عليييى البىيييىن اإلاصيييٍس

 .2014العدد ألاٌو ًىاًس 

ت : الىاكع والطمىح ععبدث  -3 هميىذج ملتيرح ليدوز حيىدة الحُياة الىظُفُيت ىان : ىجم جلدًمه إلاؤجمس الخىمُت ؤلاداٍز

همخغييييييير وطييييييُم بييييييين ؤلادازة الالىتروهُييييييت والخميييييييز فييييييي ألاداء الحيييييييىمع )بييييييالخطبُم علييييييى إدازة مييييييسوز 

يييييص بجامعيييييت الجيييييىف  يييييي الجيييييىف(  هيييييي  28/7/1437-27الفتيييييرة طيييييمً  علُييييياث هسسييييي ي ألاميييييير  هيييييد بيييييً بيييييدز بيييييً عبيييييد العٍص

 م 5/5/2016

زأض اإلااٌ الفىسي همخغير وطُم بين حىدة الحُاة الىظُفُت ومىهجُت طخت بدث مشترن ععىىان :  -4

ميشىز في املجلت طُجما )بالخطبُم على العاملين في وشازة الصحت في اإلاملىت العسدُت الظعىدًت(، 

 2014عام  38ت في اللاهسة، العدد الاالث، املجلد العسدُت لإلدازة اإلاىظمت العسدُت للخىمُت ؤلاداٍز

 

 

 دراسات اجلدوى والدراسات االستشارية اليت شاركت يف إعدادها بعض           ًا   سادس

  األحباث العلمية املنشورة       عًا   ساب



 

 

بييييت عييييً :  .1 مييييً عمييييادة الييييخعلم الالىترووييييع حامعييييت الييييخعلم الالىترووييييع )الييييبلن بييييىزد( خصييييلذ علييييى دوزاث جدٍز

 الجىف. 

بُييت عييً :  .2 مييً الهُ ييت  إلاؤطظيياث الخعلييُم العييالي جىصييُف البييرامج وخييسابم اإلاييىهج خصييلذ علييى دوزة جدٍز

 .2014اللىمُت لظمان حىدة الخعلُم والاعخماد في  براًس 

بُييت عييً :  .3 م الييراحع اإلاؤطمليي ي إلاؤطظيياث الخعلييُم العيياليخصييلذ علييى دوزة جدٍز ُييت  الخلييٍى مييً الهُ ييت اللىم

 .2013لظمان حىدة الخعلُم والاعخماد في ماًى 

بُييييت عييييً : خصييييلذ عليييي .4 مييييً الهُ ييييت اللىمُييييت  الخخطييييُم الاطييييتراجُجي  إلاؤطظيييياث الخعلييييُم العيييياليى دوزة جدٍز

 .2013لظمان حىدة الخعلُم والاعخماد في أهخىدس 

بُت عً :  .5 لع خصلذ على دوزة جدٍز ميً وواليت ألاهيسام لإلعيلن )ميازن( فيي ميازض الخخطُم الاطتراجُجي الدظيٍى

2003. 

 

 

ألاطيخاذ اليدهخىز/ مفُيد شيهاب وشٍيس الخعليُم العيالي وميا يأة مالُيت ميً الظيُد  شهادة ثقذي خصلذ على  .6

والدولييت للبدييث العلمييي والظييُد ألاطييخاذ الييدهخىز/ هميياٌ خمييدي أبييى الخييير عمُييد اإلاعهييد العييالي 

يت  ىلي علييى اإلاسهيص الاياوع عليى طيلب اإلاعهييد فيي عُييد العليم داخيل اإلاعهيد وذليً لحصيللدزاطياث الخعاوهُيت وؤلاداٍز

 .1998بخلدًس عام )ممخاش(عام 

ينخصيييلذ عليييى  .7 ين ميييً هلابيييت الخجييياٍز وكيييم  1998فيييي ًيييىم الخفيييىق الساعيييع عيييام  بيييساءة جفيييىق وشيييعاز الخجييياٍز

وذلً لحصيىلي عليى اإلاسهيص الاياوع عليى  ألاطخاذ الدهخىز/ صدًم عفُفعبدظلُم الجىابص على حمُع اإلاخفىكين 

 .1998الد عت بخلدًس عام )ممخاش(عام 

 وجفظلىا بلبٌى  ابم الاخترام والخلدًس،،

 وهللا ولي الخى ُم          

 دهخىز / عماد عبد الخالم صابس الطدان
 

  وشهادات التقديرواز  اجل       ًا   تاسع

  الدورات التدريبية اليت حصلت عليها    ًا   ثامن


