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انياً :تدرج الحالة الوظيفة
 فى الفترة من  1989إلى  : 1995معيد بكمية التجارة جامعة القاىرة – قسم الرياضة
والتأمين.



فى الفترة من

 1995إلى  2009 /2 /1اخصائى أول أحصاء بمركز الدراسات

واالستشارات اإلحصائية والقياسية-جامعة القاىرة -معيد الدراسات والبحوث

اإلحصائية.

 فى الفترة من  2009/2/23إلى  : 2009/9/14محاضر بقسم األساليب الكمية بكمية
العموم األدارية  -جامعة الممك سعود.

 فى الفترة من  2009/9/15إلى األن كبير أخصائيين إحصاء بدرجة مدير عام بمركز
الدراسات واالستشارات اإلحصائية والقياسية-جامعة القاىرة -معيد الدراسات والبحوث
اإلحصائية.

 الندب إلى المعيد العالى لمعموم اإلدارية – طموه – جيزة  ،لمدة يوم واحد في األسبوع

بواقع  9ساعات تدريس لمقررات كل من :دراسات تجاريو بالمغة اإلنجميزيو ،رياضيات

أعمال  ،إحصاء المستوى ال انى  ،إدراة الخطر والتأمين ،وذلك لشعب المحاسبو

واإلدارة بالمعيد  ،بالعام الدراسى 2014/2013م.

 التعاقد مع جامعة تبوك  ،كمية السنة التحضيرية  ،بدرجة أستاذ مساعد  ،بتارخ
 ، 2015/1/6وقائم عمى رأس العمل حتى األن.

لث :المؤىالت العممية:
ا اً




بكالوريوس تجارة جامعة القاىرة عام 1989بتقديرعام امتياز.

دبموم األحصاء الحيوى والسكانى عام  1998بتقديرعام جيد جدا.

تمييدى ماجستير األحصاء الحيوى والسكانى عام  1999بتقدير عام جيد جدا.

 2003بعنوان "قياس الحالة الصحية



ماجستير األحصاء الحيوى والسكانى عام



منح درجة الدكتوراه فى اإلحصاء الحيوى والسكانى

وأختالفاتيا بين محافظات مصر فى الفترة من ."1996/86

الدكتوراة بعنوان "قياس الجودة

الشاممة لخدمات رعاية األمومة فى مصر" فى يوم .2012/6/13

رابعاً :الخبرات التدريسية:


تدريس مق اررات قسم الرياضة والتأمين كمية التجارة جامعة القاىرة  :الرياضة

البحتة ،الرياضة المالية  ،أساسيات ومبادئ التأمين  ،التأمين عمى الحياة ،
رياضيات التأمين عمى الحياة  ،األحصاء األكتوارى  ،األحصاء لمتجاريين.



تدريس مقررات كل من :دراسات تجاريو بالمغة اإلنجميزيو ،رياضيات أعمال ،

إحصاء المستوى ال انى  ،إدارة الخطر والتأمين ،وذلك لشعب المحاسبو واإلدارة

بالمعيد العالى لمعموم اإلدارية – طموه – جيزة  ،بالعام الدراسى 2014/2013م


تدريب طالب كمية الحاسبات ونظم المعمومات  -جامعة القاىرة  -عمى البرامج



تدريب طالب قسم األحصاء بكمية األقتصاد والعموم السياسية  -جامعة القاىرة -

األحصائية.

عمى البرامج والحزم األحصائية.


تدريب العاممين ببنك التنمية واألئتمان الزراعى عمى البرامج اإلحصائية



تدريب مديرى إدارة التدريب بوزارة الصحو بالمممكة العربية السعودية عمى الطرق



تدريب العاممين بالييئة المصرية لمرقابة عمى التأمين عمى برنامج التحميل المالى



تدريب مديري اإلحصاء بوزارة الصحة المصرية عمى التحميل اإلحصائي لممسوح

التجارة – جامعة القاىرة.

– كمية

واألساليب اإلحصائية لمراقبة الجودة باستخدام البرنامج اإلحصائى .SPSS
واإلحصائى فى شركات التأمين– كمية التجارة – جامعة القاىرة.
الميدانية باستخدام البرنامج اإلحصائي

.STATA 12



تدريب أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالمعيد العالى لمعموم اإلدارية

طموه – جيزة عمى استخدام الحزم اإلحصائية ومنيا

الجودة الشاممة بالمعيد.


 SPSSعمى تقييم برنامج

–

تدريب طالب البحث العممى بمراحمة المختمفو عمى أساسيات عمم األحصاء التطبيقى
والمتعدد المتغيرات كالتحميل العاممى اإلستكشافى  ،التحميل العاممى التوكيدى ،تحميل

المسار  ،تحميل التمايز  ،التحميل العنقودى ،وشجرة الق اررات.

خامساً :الخبرات العملية:


الحصول عمى دورات فى نظم تشغيل الحاسب األلى  Windows, Excel and Access:من



 SPSSWINمن معيد

معيد الدراسات والبحوث االحصائية-جامعة القاىرة.

الحصول عمى دورةٍ  التحميل األحصائى فى العموم األجتماعية
الدراسات والبحوث االحصائية-جامعة القاىرة.

 CSPROبجامعة الدول العربيو



حضور البرنامج التدريبى لتحميل المسوح الديموجرافية



الحصول عمى دورة مقدمة فى االقتصاد القياسى بأستخدام برنامج  E-VIEWSمن معيد



الحصول عمى دورة مقدمة فى نظم المعمومات الجغرافية  GISمن معيد الدراسات والبحوث



المشاركة فى فعاليات ورشة عمل بعنوان  :جودة السياق المؤسسى" ضمن فعاليات أسبوع

والتى عقدت بمقر معيد الدراسات والبحوث االحصائية-جامعة القاىرة.

الدراسات والبحوث االحصائية-جامعة القاىرة.
االحصائية-جامعة القاىرة.

الجودة واألعتماد األكاديمى بكمية العموم اإلدارية – جامعة الممك سعود  ،خالل الفترة من

1430/4/ 10-8ىـ.


عضو لجنة الجودة بقسم األساليب الكمية بكمية العموم اإلدارية – جامعة الممك سعود لعام



المشاركة فى توصيف مق اررات األساليب الكمية والبرنامج والمنيجية حسب نماذج الييئة

1430ىـ.

الوطنية لألعتماد والتقويم بالمممكة العربية السعودية.

 المشاركة في االستشارات اإلحصائية والبح ية بمعيد الدراسات والبحوث اإلحصائية جامعة
ادخال البيانات والقيام بعمل التحميالت

بدء من
القاىرة بكافة مراحل البحث العممى ً
االحصائية والرسوم البيانية ،حتى إعداد التقارير النيائية.



تدريب الباح ين وطمبة الدراسات العميا ،من مختمف الجامعات والييئات

والخاصة  ،ومراكز البحث العممي ،عمى التحميل اإلحصائي

الحكومية

األساسى والمتقدم باستخدام

الحزم اإلحصائية المختمفو:
AMOS, STATGRAGH, MINITAB, , STATA, EWIEWS, SPSS

من خالل دورات تدريبية تعقد بمركز الدراسات واالستشارات اإلحصائية والقياسية-جامعة
القاىرة  ،وخارجيا.


إجراء التحميل اإلحصائي

الديموجرافى فى مجاالت كل من :

اإلسقاطات السكانية

واستخدام اتىا في تحميل الخصوبة  ،الصحة  ،األقتصاد والقوى العاممة  ،التعميم األساسى،

الزراعة والتحضر  ،بأستخدام الحزم ة اإلحصائية الديموجرافية .SPECTRUM

سادساً :الخبرات البح ية:


المشاركة فى المؤتمر السنوى لعام

 2003بمعيد الدراسات والبحوث اإلحصائية بورقة



المشاركة فى المؤتمر السنوى لعام

 2010بمعيد الدراسات والبحوث اإلحصائية بورقة



المشاركة فى المؤتمر السنوى لعام

 2011بمعيد الدراسات والبحوث اإلحصائية بورقة

بح ية بعنوان ":الوضع الصحي الراىن" دراسة تاريخية فى الفترة من (.)1996/86

بح ية بعنوان":قياس الجودة الشاممة لخدمات رعاية األمومة فى مصر".

بح ية بعنوان":قياس جودة الخدمات الصحية واختالفاتيا بين محافظات مصر".



المشاركة فى مجمة البرنامج العربى لصحة األسرة "صحة األسرة العربية والسكان" بورقة

بح ية بعنوان":قياس أ ر الجودة الشاممة لمخدمات الصحية عمى والء المستفيدين فى

مصر".2013 ،


المشاركة فى المؤتمر الدولى التاسع وال ال ون لإلحصاء وعموم الحاسب وتطبيقاتيا فى

الفترة من  22 -12مايو  2014بورقة بح ية بعنوان":استخدام نماذج

EGARCH

أ ر المخاطر المنتظمة عمى المؤشر العام لسوق األوراق المالية فى مصر".



قبول النشر بالمجمة اإلحصائية المصرية بمعيد الدراسات والبحوث اإلحصائية لبحث

بعنوان" المقارنة بين نماذج

EGARCH

والشبكات العصبية اإلصطناعية فى قياس ا ر

المخاطر المنتظمة عمى المؤشر العام لسوق األوراق المالية في مصر".



فى قياس

قبول النشر بالمجمة اإلحصائية المصرية بمعيد الدراسات والبحوث اإلحصائية لبحث

بعنوان" استخدام نماذج

GARCH

لقياس كفاءة سوق األوراق المالية فى مصر".



المشاركة فى مؤتمر الوحدات ذات الطابع الخاص  :التحديات والحمول لعام  2012بورقة



المشاركة فى ندوة " استخدام التنبؤ اإلحصائى فى تطوير عممية التخطيط االستراتيجى

بح ية بعنوان "تنمية القدرات والميارات األساسية لدى طالب الدراسات العميا".

والتنموى ،فى الفترة من  25-23ديسمبر  ،2013المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية  ،الدار

البيضاء  ،المممكة المغربية.


اإلشراف عمى رسالة ماجستير بعنوان " بناء دليل لقياس الحالة الصحية لدى الشباب فى



المشاركة فى العديد من مشروعات األبحاث العممية لجميع التخصصات العممية والمينية

مصر" (.)2013

بدء من ادخال البيانات والقيام بعمل التحميالت االحصائية والرسومات البيانية ،
المختمفةً ،
انتياء بإعداد التقرير النيائى ،ومن أىميا مايمى:
و
ً
o

قياس الرضا الوظيفى لمعاممين بمركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجمس

الوزراء(.)2000

o

إعداد وتييئة القيادات ا إلدارية بمركز البحوث والدراسات التجارية

o

إستبيان مسح إنتشار التبغ بين المينيين الصحيين عمى مستوى الوطن العربى ،

o

قياس المالمح الديموجرافية لمسكان ،وزارة الصحة والسكان(.)2004

–

جامعة القاىرة (.)2001

كمية التجارة -

منظمة الصحة العالمية .)2004(WHO
o

قياس مؤشرات الصحة األنجابية بمحافظة الفيوم  ،الصندوق اإلجتماعى

لمتنمية(.)2005
o

نمط استخدام خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

o

مشروع الخطة المستقبمية لمتعميم الجامعي في المممكة العربية السعودية ( آفاق

(.)2006

ومستقبل التعميم العالي 1450-1426ىـ) (.)2006
o
o

 ،المجمس القومى لمسكان

مشروع أستقصاء ميارات وخبرات العاممين بييئة تنشيط السياحة

(.)2007

مشروع أستقصاء أراء السائحين الوافدين إلى مصر فى الخدمات السياحية (.)2008

o

تحديد األستعداد الو ار ى المبكر لإلصابة بالحمى الروماتيزمية بين طمبة المدارس فى

o

مشروع الخطة اإلستراتيجية ال انية (1434-1431ىـ)  ،وزارة التعميم العالي  ،جامعة

مصر (.)2008

الممك عبد العزيز  ،وكالة الجامعة لمتطوير  ،إدارة التخطيط االستراتيجي (.)2009

o

التحديات التنافسية والمتطمبات اإلستراتيجية لمواجية تطبيق إتفاقية الجات  ،أكاديمية

o

العولمة وتأ يرىا عمى المجتمع المصرى فيما يتعمق بكل من  :عولمة األسواق

البحث العممى  ،وزارة التعميم العالى  ،كمية التجارة  ،جامعة القاىرة (.)2009

وتأ يرىا عمى األداء التسويقى  ،إدارة العالقات مع العمالء وتأ يرىا عمى األداء
التسويقى  ،ممارسات إدارة الموارد البشرية وأ رىا عمى األداء التنظيمى  ،إدارة

المعرفة وتأ يرىا عمى األداء التنظيمى (.)2010
o

توصيف سوق الحاسبات اآللية فى مصر  ،بالتعاون مع الشعبة العامة لمحاسبات

اآللية والبرمجيات باألتحاد العام لمغرف التجارية وكل من  :كمية التجارة جامعة

القاىرة  ،وكمية روبنسون إلدارة األعمال بجامعة والية جورجيا بالواليات المتحدة

األمريكية (.)2010
o

دور تقييم الطالب فى تحسين العممية التعميمية فى كميات التجارة فى مصر،

o

التنمية الفعالة ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المتميزة في عصر المعرفة  :دراسة

o

قياس وتقييم جودة خريجى كميات جامعة القاىرة من خالل دليل المقابمة المتعمقة مع

o

استراتيجية النظم اإلحصائية فى الدول العربية  ،جامعة الدول العربية ،

مجمس

o

أستطالع رأى أعضاء المجالس األقميمية فى المحافظات حول سبل تطوير أدائيم

o

التقويم المتكامل لمخدمات التعميمية والبح ية بجامعة القاىرة.)2012( ،

(.)2011

بالتطبيق عمى جامعة الممك عبد العزيز .)2011( ،

السادة المستفيدين من خريجى جامعة القاىرة (.)2011
الوحدة االقتصادية العربية .)2012( ،

تجاه القضايا السكانية  ،معيد الدراسات والبحوث اإلحصائية .)2012( ،
o

مشروع قياس جودة الخدمات التعميمية والبح ية بجامعة مصر لمعموم واألداب MSA

(.)2013

