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 االقتصاد التحليلي.   التنمية و التخطيط االقتصادي 

 التجارة الخارجية .   إدارة األعماؿ الدولية. 

  دراسات جدوى المشروعات.   إدارة البيئة. 

  اقتصاديات الموارد والبيئة.   (األوراؽ المالية  )األستثمار.  

  االقتصاد اإلداري.   إدارة الجودة اللوجيستية. 



 

 13 14 من 13صفحة 

  قضايا اقتصادية وإدارية معاصرة.   إدارة المشروعات. 

 أعادة ىيكلة المشروعات.    تخطيط المشروعات. 

  أعادة ىندسة العمليات.   (تجارب دولية وعربية)التخطيط والتنمية.  

  القيام بأعداد البرامج التدريبية التالية  : 

 دراسات جدوى المشروعات و تطبيقاتها فى قطاعات النقل       . 

 أعادة ىيكلة المنظمات.   التخطيط على مستوى المشروع 

  أدارة البيئة.   دور األدارة البيئية فى أستقداـ وتوطين التكنولوجيا 

  تقييم األثر البيئى للمشروعات.   المنظومة المتكاملة فى تدبير ومعالجة النفايات. 

  التنمية المستدامة.   التنمية المستدامة للصحارى العربية. 

  التقييم الذاتى البيئى.   التدىور البيئي للمجتمعات العربية. 

  األنتاج األنظف والتنمية المستدامة. 

  األتفاقيات البيئية الدولية وأنعكاساتها على المجتمعات العربية. 

  منظومة األدارة البيئية.   دور مؤسسات المجتمع المدنى فى أدارة البيئة. 

 األدارة األستراتيجية.  صناديق االستثمار. 

  ادارة الجودة اللوجيستية.   أقتصاديات النقل البحرى. 

  أعادة ىندسة العمليات.   أدارة المشروعات. 

  اإلصالح الهيكلى للتنظيم اإلداري. 

 تطوير وترشيد وسائل العمل اإلداري وأدواتة.  

  األزمة المالية العالمية وانعكاساتها على االقتصادات العربية. 

  األزمة المالية العالمية و التحديات األمنية بالمنشأت الحيوية. 

 حزمة برامج المشروعات الصغيرة: 

 أدارة الموارد البشرية فى المشروعات الصغيرة. 

 مشاكل أدارة  واتخاذ القرارفى المشروعات الصغيرة.  

  دراسات جدوى المشروعات الصغيرة. 

    تخطيط المشروعات الصغيرة. 

  تفويض السلطة بالمشروعات الصغيرة. 

  أعادة ىيكلة المشروعات الصغيرة. 

  توكيد الجودة بالمشروعات الصغيرة. 



 

 14 14 من 14صفحة 

  نظم أدارة المشروعات الصغيرة. 

  مفهـو العمل والفاقد فى المشروعات الصغيرة. 

  مهارات االتصاؿ فى المشروعات الصغيرة. 

  مهارات التفاوض فى المشروعات الصغيرة. 

  التسويق الفعاؿ للمشروعات الصغيرة. 

 

  :أشخاص يمكن الرجوع إليهم

, جامعة عين شمس , كلية التجارة , رئيس مجلس وزراء مصر األسبق وأستاذ االقتصاد , على لطفى  . د
 .ع.ـ.ج

 

 , األسكندرية , ميامى , رئيس األكاديمية العربية للعلـو والتكنولوجيا والنقل البحرى , محمد فرغلى . د
 .         ع.ـ.ج, 1029ب .                    ص

 

Dr.Michael p.Shields 
Prof. of Economic dept.,Central Michigan University,  
Mt., pleasant, MI., 48859, USA  

 

 ,أتعهد بأف جميع ما ورد من بيانات ومعلومات أعاله سليمة و على مسؤليتى 
 التػػوقيػػػػػػػػع

 
 خالد قاسم . د


