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خالد مصطفى قاسم  ,عبدالفتاح السيد النعمانى ,

تطوير القاعدة التكنولوجية الصناعية العربية

كمدخل لتفعيل التجارة العربية " ,مؤتمرتحديث الصناعة العربية فى ضوء المتغيرات الدولية " ,المؤتمر

العلمى السنوى التاسع عشر ,كلية التجارة ,جامعة المنصورة,جامعة الدوؿ العربية "

. "2003

24-22أبريل

 - 2خالد مصطفى قاسم  ,عبدالفتاح السيد النعمانى  ,صناعة الخدمات العربية ودورىا فى األسراع
بتحقيق التكامل العربى "دراسة تطبيقية على قطاع المصارؼ العربية "  ,مجلة الوحدة األقتصادية العربية ,
العدد الحادى والثالثوف  ,السنة السابعة عشر  ,القاىرة  ,أبريل 2005,

 - 3خالد مصطفى قاسم  ,األطر المتكاملة فى تدبير ومعالجة النفايات ودورىا فى تحقيق التنمية
المستدامة (مؤتمر تدبير واعادة النفايات و المحافظة على البيئة والتنمية ) المؤتمر الدولى الثانى ,
أغادير  ,المملكة المغربية 24-18 ,يوليو .2005

- 4

خالد مصطفى قاسم  ,دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية المستدامة "أستراتيجيات

جديدة لقضايا تنمية المجتمعات والبيئة" ,المنتدي البيئى الدولى األوؿ  ,جامعة طنطا  ,ج.ـ.ع 3-1 ,

أبريل 2006
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التحديات المعاصرة " ,المؤتمر العلمى السنوى الدولى الثانى والعشروف  ,جامعة المنصورة & جامعة

- 6

الدوؿ العربية  ,القاىرة  20-18 ,أبريل . 2006

خالد مصطفى قاسـ  ,دورآليات التجارة األلكترونية فى تفعيل التجارة العربية البينية " ,ندوة تشريعات
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& البنك األسالمى للتنمية &وزارة التجارة و الصناعات التقليدية التونسية  ,تونس ,
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21-19أبريل

 - 7خالد مصطفى قاس ـ ,جدوي أستخداـ تكنولوجيا النانو فى تطوير القاعدة التكنولوجية الصناعية
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المغربية ,الرباط  21 ,سبتمبر  (. 2006إعادة تحديث ونشر )مجلة أفاؽ جديدة للدراسات التجارية ,
كلية التجارة ,جامعة المنوفية  ,السنة  , 22العدد األوؿ& الثانى ,يناير -أبريل .2010
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خالد مصطفى قاس ـ و أخروف  ,دور منظمات المجتمع المدنى فى تطوير التعليم البيئى

"استراتيجيات تطوير مؤسسات التعليم العالى بالوطن العربى فى ضوء التحديات المعاصرة" ,المؤتمر

,

العلمى السنوى الدولى الثالث والعشروف  ,جامعة المنصورة& األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا

- 9

والنقل البحرى ,األسكندرية  ,أبوقير 30-28,يوليو .2007

خالد مصطفى قاسـ  ,أمير محمد أبوالنجا  ,دور آليات التربية البيئية فى تحقيق التنمية المستدامة ,

"استراتيجيات تطوير مؤسسات التعليم العالى بالوطن العربى فى ضوء التحديات المعاصرة" ,المؤتمر

العلمى السنوى الدولى الثالث والعشروف  ,جامعة المنصورة& األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا

والنقل البحرى ,األسكندرية  ,أبوقير 30-28,يوليو .2007

 - 10خالد مصطفى قاسم  ,دور حاضنات األعماؿ فى تنمية القدرات التنافسية للصناعات الصغيرة
 " ,المنظمة العربية
والمتوسطة " ,الملتقى الدولى الرابع للصناعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة
للتنمية الصناعية والتعدين & البنك األسالمى للتنمية & وزارة الصناعة اليمنبة ,صنعاء  ,الجمهورية

اليمنية  26-25 ,نوفمبر . 2007

 - 11خالد مصطفى قاسم  ,دور االقتصاد المعرفى فى بناء قاعدة النانو تكنولوجى فى الصناعة العربية ,
"المؤتمر الدولى الخامس ألفاؽ البحث العلمى وتطوير التكنولوجيا" ,المؤسسة العربية للعلوـ

والتكنولوجيا & وزارة التربية الوطنية والتعليم  ,فاس  ,المملكة المغربية  31-28 ,أكتوبر .2008

 - 12خالد مصطفى قاسم  ,أدارة األزمات البيئية داخل المنظمات

,الملتقى البيئى الرابع لجامعة

األسكندرية " الكوارث واألزمات البيئية – التحديات والمواجهة " ,مركز المؤتمرات بجامعة األسكندرية
 ,األسكندرية  32-22 ,أبريل .2009

 - 13خالد مصطفى قاسم ,محمد أحمد الراوى Impact of kpi's on supply chain " ,

", management (SCM) in pharmaceutical industries competitiveness

مجلة الدراسات التجارية واألدارية ,كلية التجارة – فرع دمنهور,جامعة األسكندرية ,عدد يونيو .2009

 - 14خالد مصطفى قاسم  ,دور استراتيجية االقتصاد المعرفى وتقنيات النانو فى تحقيق التنمية المستدامة
للصناعات المعرفية العربية  ,المؤتمر العربى حوؿ األثار التنموية واالقتصادية لتقنيات النانو ,وزارة التعليم
العالى  ,وزارة التجارة والصناعة  ,بالمملكة العربية السعودية  ,المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

 ,جامعة الملك فهد للبتروؿ والتعدين  ,الظهراف  ,المملكة العربية السعودية  29-27 ,مارس .2010

 - 15خالد مصطفى قاسم ,أستراتيجية األنتاج األنظف من منظور تقنيات النانو كمدخل لتفعيل التنمية
المستدامة فى الصناعة العربية " ,المنتدى الصناعى العربى الدولى"  ,وزارة الطاقة والتعدين لدولة قطر ,

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  ,مجموعة االقتصاد واألعماؿ  ,قطر للبتروؿ  ,الدوحة  ,قطر,

 28-25مايو . 2010 ,
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 - 16خالد مصطفى قاسم  ,انعكاسات األزمة المالية العالمية على الصناعة العربية

 ,المنتدى الصناعى

العربى الدولى  ,وزارة الطاقة والتعدين  ,المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  ,مجموعة االقتصاد

واألعماؿ  ,قطر للبتروؿ  ,الدوحة  ,قطر 28-25 ,مايو .2010 ,

 - 17خالد مصطفى قاسم  ,المنظومة المتكاملة فى تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى االقتصادات
العربية ( ,تحت األعداد) .
 - 18خالد مصطفى قاسم  ,تحديات البحث العلمى العربى فى ضوء األزمة العالمية على الصناعات
المعرفية ( رؤية مستقبلية )  ,الندوة العربية حوؿ التكنولوجيات المستقبلية  ,الجمعية العلمية الملكية و

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  ,البنك األسالمى للتنمية  ,عماف  ,المملكة األردنية الهاشمية

16-14 ,ديسمبر .2010

 - 19خالد مصطفى قاسم " ,رؤية حوؿ دور تطبيقات النانو تكنولوجى فى تحقيق التنمية المستدامة
للقطاعات الصناعية العربية "  ,االجتماع التنسيقى حوؿ البرنامج التنفيذى للمبادرة العربية لتطبيق علوـ
وتقنيات النانو  ,المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  ,جامعة الدوؿ العربية  ,القاىرة ,

13يناير .2011

 - 20خالد مصطفى قاسم  ,دعاء فؤاد عبد الواحد ,
المستدامة  (,تحت النشر) .
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تقييم األثر البيئى للعمارة الخضراء على التنمية

الكتب:

 -1خالد مصطفى قاسم  ,الطاقة األستيعابية بين لالستثماربين التقويم و أستراتيجيات التصنيع  ,الدار الجامعية
للنشر  ,األسكندرية  ,ج .ـ .ع . 2006 ,

 -2خالد مصطفى قاسم  ,أدارة البيئة و التنمية المستدامة فى ظل العولمة المعاصرة  ,الدار الجامعية للنشر ,
األسكندرية ,ج.ـ.ع ( ,الطبعة األولى )(, 2007 ,الطبعة الثانية ) . 2010 ,

 -3خالد مصطفى قاسم  ,أدارة األعماؿ الدولية بين النظرية والتطبيق ,تحت اإلعداد .
 -4خالد مصطفى قاسم  ,قضايا بيئية واقتصادية معاصرة  ,تحت األعداد .

المهام و اإلنجازات :

 - 1جارى األشراؼ على رسالة الماجيستير الخاصة بالسيد  /محمد أحمد مرجاف بعنواف "أختبار كفاءة سوؽ
األوراؽ المالية المصرى ومدى إمكانية بناء نماذج للتنبؤ باألسعار المستقبلية لألسهم " ,معهد االستثمار

والتمويل  ,كلية الدراسات العليا فى األدارة  ,األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى ,

األسكندرية  18 ,يوليو .2011

 - 2عضو لجنة تحكيم رسالة الماجيستير الخاصة بالسيد /وليد رفعت جويلى بعنواف “ The Impact
of the global financial crisis on demand for crude oil: an
صفحة 5 5من 14

” Empirical investigation between USA and Chinaالمقدمة الى معهد

االستثمار والتمويل  ,األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى ,األسكندرية 18 ,يوليو
.2011

 - 3جارى األشراؼ على رسالة الماجيستير الخاصة بالسيد  /أبراىيم خميس محمد عامر بعنواف " أثر تطبيق
أدارة الجودة الشاملة فى اآلداء األمنى المصرى  :دراسة ميدانية على قطاع األمن المركزى

باألسكندرية" ,معهد األنتاجية والجودة  ,األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى ,

األسكندرية  15 ,يونيو .2011

 - 4التدريب والتنسيق العاـ (برنامج أعداد القادة ) مجموعات شباب أئتالؼ ثورة  25يناير باألسكندرية,
المركز العربى ألعداد القادة  ,األكاديمية العربية & جمعية سيدى بشر  ,األسكندرية  28.مايو2-

يونيو .2011

 - 5المشاركة والحضور فى االجتماع التنسيقى حوؿ البرنامج التنفيذى للمبادرة العربية لتطبيق علوـ وتقنيات
النانو  ,المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  ,جامعة الدوؿ العربية  ,القاىرة  13-12,يناير

.2011

 - 6عضو لجنة تحكيم رسالة الدكتوراة الخاصة بالسيدة/شيرين فاضل فهمى بشارة بعنواف “Factor
affecting the quality of the optimal capital structure of banks in
”) Egyptian Economy( An Empirical Studyالمقدمة الى معهد الجودة
واألنتاجية  ,األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى ,القاىرة 22 ,ديسمبر .2010

 - 7عضو لجنة تحكيم رسالة الماجيستير الخاصة بالسيدة /يسرا أحمد فؤاد أباظة بعنواف " أثر تطبيق إدارة
الجودة الشاملة على التعليم الثانوى العاـ" المقدمة الى معهد األنتاجية والجودة  ,األكاديمية العربية
للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى ,القاىرة  22 ,ديسمبر .2010

- 8المشاركة والحضور فى الندوة العربية حوؿ التكنولوجيات المستقبلية  ,الجمعية العلمية الملكية و

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  ,البنك األسالمى للتنمية  ,عماف  ,المملكة األردنية الهاشمية ,

 16-14ديسمبر .2010

ُ - 9مرشح جمهورية مصر العربية لشغل منصب المدير العاـ المساعد للمنظمة العربية للتنمية الصناعية
والتعدين ,جامعة الدوؿ العربية  ,الرباط  ,المملكة المغربية  ,نوفمبر .2010

- 10جارى األشراؼ على

رسالة الماجيستير الخاصة بالسيدة  /ىدى أحمد سعود بعنواف "

Investigating the relation between electronic human resource

management(E-HRM) quality and HRM effectiveness (apply
 ," study in Egyptمعهد األنتاجية و الجودة ,األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل

البحرى  ,األسكندرية  ,نوفمبر .2010
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- 11تدريب المدارء العموـ بشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية (,برنامج أدارة الجودة الشاملة
والمواصفات القياسية ) و(برنامج سيجما

 , )6مركز التنمية األدارية بكلية التجارة-جامعة

األسكندرية&مركز القادة بشركة أبوقير لألسمدة .2010/6/29,24 ,

- 12تم األشراؼ على رسالة الماجيستير الخاصة بالسيد  /حسين رياض حسين بعنواف " معوقات االستثمار

األجنبى المباشر فى مصر " ,معهد االستثمار والتمويل  ,كلية الدراسات العليا فى األدارة  ,األكاديمية
العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى  ,القاىرة ,يونيو .2010

- 13المشاركة والحضور فى " المنتدى الصناعى العربى الدولى " ,وزارة الطاقة والتعدين  ,المنظمة العربية

للتنمية الصناعية والتعدين  ,مجموعة االقتصاد واألعماؿ  ,قطر للبتروؿ  ,الدوحة  ,قطر 28-25 ,مايو
.2010 ,

 - 14تم األشراؼ على رسالة الماجيستير الخاصة بالسيد  /خالد محمد عبد المنعم بعنواف

" Evaluating the performance of bonds in the Egyptian stock

" ,marketمعهد االستثمار والتمويل  ,كلية الدراسات العليا فى األدارة  ,األكاديمية العربية للعلوـ
والتكنولوجيا والنقل البحرى  ,القاىرة ,مارس .2010

- 15المشاركة والحضور فى "المؤتمر العربى حوؿ األثار التنموية واالقتصادية لتقنيات النانو" ,وزارة التعليم
العالى & وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية & المنظمة العربية للتنمية الصناعية

والتعدين & جامعة الملك فهد للبتروؿ والتعدين  ,الدماـ  ,المملكة العربية السعودية  29-27 ,مارس

.2010

- 16التدريس بماجيستير االستثمار  ,معهد االستثمار والتمويل  ,كلية الدراسات العليا فى األدارة ,

األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى  ,القاىرة -األسكندرية  ,نوفمبر – 2009حتى

األف.

- 17جارى األشراؼ على رسالة الماجيستير الخاصة بالسيد /محمد جابر الفقى" Business process
 , " reengineering as a tool for solving problemsمقدمة الى معهد الجودة

واألنتاجية  ,األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى ,األسكندرية .2009,

- 18عضو لجنة تحكيم رسالة الماجيستير الخاصة بالسيدة /مروة عزت عطية بعنواف" An
investigation of the applicability of implementation six-sigma in
 " the Egyptian Manufacturing companiesالمقدمة الى معهد الجودة واألنتاجية ,
األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى ,األسكندرية  ,يونيو .2009

- 19تم األشراؼ على رسالة الماجيستير الخاصة بالسيد /محمد أحمد الراوى" Implementation of
 , " Supply Chain Management in Pharmaceutical Industriasمقدمة
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الى معهد الجودة واألنتاجية  ,األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى ,األسكندرية
.2009,

- 20تدريب المدراء والعاملين بقطاع األمن بشركة سبكيم  ,المملكة العربية السعودية ,الجبيل (برنامج
األزمة األقتصادية العالمية و التحديات األمنية بالمنشأت الحيوية ) 6-2.مايو .2009

- 21الحضور

والمشاركة فى الملتقى البيئى الرابع لجامعة األسكندرية " الكوارث واألزمات البيئية

التحديات والمواجهة " ,مركز المؤتمرات بجامعة األسكندرية  ,األسكندرية  32-22 ,أبريل .2009

–

- 22تم األشراؼ على رسالة الماجيستير الخاصة بالسيد /شعباف محمود عبداهلل بعنواف"
"reengineering for the quality improvement of industrial sewage
 ,مقدمة الى معهد الجودة واألنتاجية  ,األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى,
األسكندرية .2009,

- 23مستشار أقتصادى لدى أتحاد الخبرات المتقدمة (  , )Adexالقاىرة.2009 ,

- 24جارى األشراؼ على رسالة الدكتوراة الخاصة بالسيد /محمد قدرى شيرازى بعنواف

"appling

" , total quality management in ergonomicمقدمة الى معهد الجودة واألنتاجية ,

األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى ,األسكندرية .2009,

- 25تم األشراؼ على رسالة الماجيستير الخاصة بالسيد /محمود محمد قمرة بعنواف"

انعكاسات اتفاقية

منظمة التجارة العالمية على زيادة القدرات التنافسية لصناعة النقل البحرى " المقدمة الى كلية النقل

البحرى والتكنولوجيا ,األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى ,األسكندرية .2009 ,

- 26جارى األشراؼ على رسالة الماجيستير الخاصة بالسيد /حسين عطية الزىرانى بعنواف" أىمية تقييم اداء
العاملين على جودة الحدمات " دراسة تطبيقية على شركة ديتكوف بالمملكة العربية السعودية  ,مقدمة
الى معهد الجودة واألنتاجية  ,األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى ,األسكندرية
 2008,حتى األف .

- 27التدريس بماجيستير النقل الدولى واللوجيستيات  ,معهد النقل الدولى واللوجيتستيات  ,األكاديمية
العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى  ,األسكندرية  ,مارس . 2009

- 28المشاركة فى "المؤتمر الدولى الخامس ألفاؽ البحث العلمى وتطوير التكنولوجيا" ,المؤسسة العربية
للعلوـ والتكنولوجيا & وزارة التربية الوطنية والتعليم  ,فاس  ,المملكة المغربية ,

.2008

 31-28أكتوبر

- 29التدريس بماجيستير الجودة  ,معهد الجودة واألنتاجية  ,األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل
البحرى  ,األسكندرية  ,أكتوبر . 2009 -2008

- 30التدريس بكلية األدارة والتكنولوجيا  ,القاىرة (فرع الدقى)  ,األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا
والنقل البحرى  ,خريف  – 2008حتى األف .

صفحة 8 8من 14

- 31تدريب المدراء بمصلحة الضرائب على المبيعات ( ,برنامج أدارة توقعات العمالء -المسجلين ) ,
وزارة المالية  ,األسكندرية  ,أغسطس .2008

- 32تم األشراؼ على رسالة الماجيستير الخاصة بالسيد /زىير محمد العفلقى الشهرى بعنواف" مدى تأثير
انتشار الثقافة التنظيمية على الموظفين أثناء تقديم الخدمات للعمالء " المقدمة الى معهد الجودة

واألنتاجية  ,األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى ,األسكندرية  ,أغسطس .2008

- 33عضو لجنة تحكيم رسالة الماجيستير الخاصة بالسيد /حاتم محمد محمود صبحى بعنواف" مصادر
المعلومات األلكترونية دراسة مسحية تقييمية بالتطبيق على احتياجات األكاديمية العربية للعلوـ و

التكنولوجيا والنقل البحرى" المقدمة الى كلية النقل البحرى و التكنولوجيا  ,األكاديمية العربية للعلوـ
والتكنولوجيا والنقل البحرى ,األسكندرية  ,مايو .2008

- 34تم األشراؼ على بحث دبلوـ الدراسات العليا فى النقل الدولى واللوجيستيات الخاص بالسيدة

Tamanda kalilombeبعنواف " The impact of increased use of nacala
"  , corridor to Malawiمعهد النقل الدولى واللوجيستيات  ,األكاديمية العربية للعلوـ
والتكنولوجيا والنقل البحرى  ,االسكندرية  ,مايو .2008

- 35تم األشراؼ على بحث دبلوـ الدراسات العليا فى النقل الدولى واللوجيستيات الخاص بالسيدة

The role of land transportation in Zambia " Vanessa Mbanta

"  , and effect on presses import and exportمعهد النقل الدولى واللوجيستيات

 ,األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى  ,االسكندرية  ,مايو .2008

- 36عضو اللجنة االستشارية العليا للمنتدى العربى الدولى األوؿ لصناعة النقل البحرى ,كلية النقل البحرى

والتكنولوجيا ,األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى ,االسكندرية  30 ,مارس 1 -أبريل

. 2008

- 37حضور الندوة الدولية الرابعة والعشروف للموانئ " التجارة العالمية ولوجيستيات الموانئ " ,معهد تدريب

الموانئ  ,األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى ,االسكندرية  19-17 ,فبراير .2008

- 38عضو لجنة تحكيم رسالة الماجيستير الخاصة بالسيد /محمد أبراىيم األسود بعنواف" االستثمار
السياحى فى الجماىيرية العظمى" المقدمة الى معهد النقل الدولى  ,األكاديمية العربية للعلوـ
والتكنولوجيا والنقل البحرى ,األسكندرية  ,يناير .2008

- 39عضو لجنة تحكيم رسالة الماجيستير الخاصة بالسيد /محمد جعفر بعنواف" Effect of marine
 " freight on final steel products pricesالمقدمة الى كلية النقل البحرى

والتكنولوجيا  ,األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى ,األسكندرية  ,يناير .2008

- 40حضور الملتقى البحرى العربى الثالث للتعاوف التقنى " تحديات عصر العولمة وتطوير أداء النقل البحرى
العربى" ,االسكندرية  12-10 ,ديسمبر . 2007
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- 41المشاركة فى الملتقى الدولى الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة  ,المنظمة العربية للتنمية الصناعية

والتعدين & البنك األسالمى للتنمية & وزارة الصناعة اليمنية ,صنعاء  ,الجمهورية اليمنية 26-25 ,
نوفمبر . 2007

- 42حضور الدورة الخامسة والثالثوف التحاد الموانئ العربية  ,االسكندرية  8-6 ,نوفمبر . 2007

- 43عضو لجنة تحكيم رسالة الماجيستير الخاصة بالسيد /أيمن محمد عصمت بعنواف" تعزيزأستخداـ نظاـ
النقاط فى تقييم العطاءات الخاصة بشراء السلع والخدمات" المقدمة الى معهد النقل الدولى ,
األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى ,األسكندرية  ,أكتوبر .2007

- 44األشراؼ على األعداد لندوة قانوف التنافسية ومنع الممارسات األحتكارية فى النقل البحرى  ,كلية النقل
الدولى واللوجيستيات  ,األكاديمية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى ,األسكندرية  ,أبوقير27 ,

اكتوبر .2007

- 45األمين العاـ المساعد لمؤتمر "استراتيجيات تطوير مؤسسات التعليم العالى بالوطن العربى فى ضوء

التحديات المعاصرة" ,المؤتمر العلمى السنوى الدولى الثالث والعشروف  ,جامعة المنصورة& األكاديمية
العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحرى ,األسكندرية  ,أبوقير 30-28,يوليو .2007

- 46تدريب رؤساء القطاعات و المدراء العموـ بشركة أبوقير لألسمدة  ,األسكندرية (برنامج األدارة
االستراتيجية ) 21-17.يونيو .2007

- 47حضور ندوة " تغير المناخ "  ,جامعة األسكندرية&جهاز شئوف البيئة,ج.ـ.ع,.األسكندرية,
.2007

 3يونيو

- 48ألقاء محاضرة بعنواف" األتفاقيات البيئية الدولية و أنعكاساتها على الدوؿ النامية" ,منتدى البيئة السنوى
لجامعة األسكندرية  ,أبريل .2007

- 49حضور مؤتمر " رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية"  ,ىيئة التنمية الصناعية& مجلس التدريب
الصناعى&مركز تحديث الصناعة  ,ج.ـ.ع ,.األسكندرية 26,فبراير .2007

- 50حضور الندوة الدولية الثالثة و العشروف للموانئ" التقنيات الحديثة فى الموانئ" األكاديمية العربية للعلوـ
والتكنولوجيا والنقل البحرى  ,األسكندرية 20-18 ,فبراير .2007

- 51الحضور والمشاركة فى ورشة عمل حوؿ التقنيات المتناىية الصغر و أفاؽ أستخدامها فى الصناعة ,
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين & البنك السالمى للتنمية  ,المملكة المغربية  ,الرباط ,

 21-20سبتمبر .2006

- 52حضور ورئاسة المحور األوؿ فى ندوة تشريعات التجارة األلكترونية و دورىا فى دعم وتنمية الصناعة
العربية " المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين & البنك األسالمى للتنمية &وزارة التجارة و
الصناعات التقليدية التونسية  ,تونس 21-19 ,أبريل .2006
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- 53المشاركة فى فعاليات " مؤتمر إعادة ىيكلة األقتصادات العربية فى ظل التحديات المعاصرة " ,المؤتمر
العلمى السنوى الدولى الثانى والعشروف  ,جامعة المنصورة & جامعة الدوؿ العربية  ,القاىرة ,

-18

 20أبريل .2006

- 54الحضور و المشاركة فى فعاليات "أستراتيجيات جديدة لقضايا تنمية المجتمعات والبيئة" ,المنتدي البيئى
الدولى األوؿ  ,جامعة طنطا  ,ج.ـ.ع  3-1 ,أبريل . 2006

- 55حضور فعاليات الندوة الدولية الثانية والعشروف للموانئ " الموارد البشرية و كفاءة أداء الموانئ " ,

األكاديمية العربية للعلوـ و التكنولوجيا و النقل البحرى  ,األسكندرية  14-12,مارس . 2006

- 56حضورو مشاركة فى فعاليات المؤتمر الثالث لألصالح العربى "التحديات والمشاغل التى تواجو منظمات
المجتمع المدنى " ,مكتبة األسكندرية  3-1 ,مارس . 2006

- 57حضورومشاركةفى فعاليات محور العمالة وتشغيل الشباب ( منتدى الشباب العربى ) ,مكتبة األسكندرية
10-8,فبراير .2006

- 58خبير لدى برنامج تحديث الصناعة  ,األسكندرية  ,ج.ـ.ع -2005.حتى األف.

- 59تدريب المدراء العموـ بوزارة النقل ,الجمهورية العربية السورية( برنامج دراسات جدوى المشروعات
األقتصادية فى قطاعات النقل ) أكتوبر . 2005

- 60الحضور و المشاركة فى فعاليات (مؤتمر تدبير واعادة النفايات و المحافظة على البيئة والتنمية )
المؤتمر الدولى الثانى  ,أغادير  ,المملكة المغربية 24-18 ,يوليو .2005

- 61مقرر محور التنمية الشاملة والمستدامة ,المؤتمر الثانى لالصالح العربى "التجارب الناجحة"مكتبة
االسكندرية15-13 ,مارس .2005

- 62األشتراؾ فى األشراؼ على فريق عمل لجنة األيزو بكلية األدارة والتكنولوجيا . 2005 ,
- 63عضو منتخب بلجنة شئوف أعضاء ىيئة التدريس باألكاديمية العربية للعلوـ و التكنولوجيا والنقل البحري
(2004أغسطس -حتى األف ) .

- 64عضو عامل بجمعية أصدقاء مكتبة األسكندرية  – 2005,حتى األف .

- 65تدريب وأستشارات لمصلحة الضرائب على المبيعات ( وزارة المالية ) االسكندرية . 2004.
- 66تدريب المدراء العموـ بشركة أبوقير لألسمدة  ,األسكندرية (برنامج التخطيط على مستوى
المشروع).2004.

- 67خبير غير متفرغ لدى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  -2003 ,حتى األف .

- 68جائزة أفضل رسالة دكتوراة(بأسم د.إىاب أسماعيل) ممنوحة من جامعتى القاىرة و المنوفية .2003
- 69التدريس بكلية الدراسات العليا باألكاديمية  ,ماجستير االدارة العامة  ,ماجيستيرادارة االعماؿ,
باالسكندرية  ,القاىرة ,المملكة العربية السعودية  ,البحرين  -2003.حتى األف .
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- 70التدريس بكلية التجارة ,جامعة االسكندرية  ,الدراسات العليا ,دبلوـ دراسات الجدوى  -2003 .حتى
األف.

- 71التدريس بكلية التجارة  ,شعبة اللغة األنجليزية ,جامعة طنطا . 2006-2005,

- 72عضو مجلس ادارة جمعية رعاية األسرة المسلمة  ,األسكندرية  -2004 ,حتى األف.
- 73عضو مجلس ادارة جمعية سيدى بشر الخيرية  ,األسكندرية  -2004 ,حتى األف .

- 74السفر الى الواليات المتحدة األمريكية لتجميع المادة العلمية وأنجاز الدراسة التطبيقية من 2000/9/1
حتى (Central Michigan University). 2001/4/30

- 75تدريس لطلبة بكالوريوس إدارة األعماؿ – من خالؿ أتفاقية تعاوف بين األكاديمية ومعهد العلوـ – دولة
األمارات العربية المتحدة -فترات متباعدة – خالؿ السنوات .1996,1997,1998

 القيام بأعداد دراسات جدوى المشروعات في المجاالت التالية :
 الخدمات التعليمية ( مجمع مدارس أبعاد – استثمار سعودي -اإلسكندرية85000000-ج ).
 ثروة حيوانية ( مشروع مزرعة تثمين – وادي النطروف – تكلفة استثمارية 5000000ج ).
 ثروة داجنة (مشروع مزرعة األمل  -النوبارية -تكلفة استثماري2000000ج ) .
 أدوية بيطرية ( أتكو فارما للصناعات الدوائية -مدينة مبارؾ الصناعية -قويسنا -تكلفة استثمارية
 8115000ج).
 مشروعات صناعية (شركة العبوات الصناعية-المنطقة الصناعية -تكلفة استثمارية  2000000ج).
 مشروعات صناعية (شركة المطيري للمنتجات السلكية-المنطقة الصناعية جدة -تكلفة استثمارية
 2600000ر.س).

 التدريس لممواد التالية :
 االقتصاد الجزئي  ,االقتصاد الكلى .

 اقتصاديات النقود و البنوؾ

 االقتصاد التحليلي.

 التنمية و التخطيط االقتصادي

 التجارة الخارجية.

 إدارة األعماؿ الدولية .

 دراسات جدوى المشروعات .

 إدارة البيئة .

 اقتصاديات الموارد والبيئة .

 األستثمار ( األوراؽ المالية ) .

 االقتصاد اإلداري .

 إدارة الجودة اللوجيستية .
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 قضايا اقتصادية وإدارية معاصرة .

 إدارة المشروعات .

 أعادة ىيكلة المشروعات .

 تخطيط المشروعات .

 أعادة ىندسة العمليات .

 التخطيط والتنمية (تجارب دولية وعربية) .

القيام بأعداد البرامج التدريبية التالية :
 دراسات جدوى المشروعات و تطبيقاتها فى قطاعات النقل.
 أعادة ىيكلة المنظمات.

 التخطيط على مستوى المشروع

 تقييم األثر البيئى للمشروعات .

 المنظومة المتكاملة فى تدبير ومعالجة النفايات .

 التقييم الذاتى البيئى .

 التدىور البيئي للمجتمعات العربية .

 دور األدارة البيئية فى أستقداـ وتوطين التكنولوجيا

 أدارة البيئة .

 التنمية المستدامة للصحارى العربية .

 التنمية المستدامة .

 األنتاج األنظف والتنمية المستدامة .

 األتفاقيات البيئية الدولية وأنعكاساتها على المجتمعات العربية .
 منظومة األدارة البيئية .

 دور مؤسسات المجتمع المدنى فى أدارة البيئة .

 ادارة الجودة اللوجيستية .

 أقتصاديات النقل البحرى .

 أعادة ىندسة العمليات .

 أدارة المشروعات .

 صناديق االستثمار.

 األدارة األستراتيجية.

 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 .
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 نظم أدارة المشروعات الصغيرة .

 مفهوـ العمل والفاقد فى المشروعات الصغيرة .
 مهارات االتصاؿ فى المشروعات الصغيرة .

 مهارات التفاوض فى المشروعات الصغيرة .
 التسويق الفعاؿ للمشروعات الصغيرة .
أشخاص يمكن الرجوع إليهم :
د .على لطفى  ,رئيس مجلس وزراء مصر األسبق وأستاذ االقتصاد  ,كلية التجارة  ,جامعة عين شمس ,

ج  .ـ .ع .

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

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 ,

التػػوقيػ ػ ػ ػػع
د .خالد قاسم
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