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 سيرة ذاتية
 

 السيد عبد اللطيف مبروك الصيفيالسيد عبد اللطيف مبروك الصيفيػع : ػع : ػػػػػػػػاالساالس
 جامعة اإلسكشجريةجامعة اإلسكشجرية  –عسيج كمية التجارة عسيج كمية التجارة الػضيفة الحالية : الػضيفة الحالية : 
 سكشجريةسكشجريةجامعة اإلجامعة اإل  –كمية التجارة كمية التجارة   –أستاذ التسػيل واإلستثسار أستاذ التسػيل واإلستثسار                                   

                                               dean@alexu.edu.eg-Comr  :ىبخيج إلكتخون

   

  : اممهني  امتارًخ أوال 

 .31/12/1985مغ  اعتبارا   اإلسكشجرية جامعة -كمية التجارة  – عساؿاأل إدارةمعيج بقدع  .1
 .22/5/1993مغ  اعتبارا   اإلسكشجرية جامعة -كمية التجارة   - عساؿاأل إدارةبقدع  مداعجمجرس  .2
 .26/3/2002اعتبارا مغ  اإلسكشجرية جامعة -كمية التجارة   - اإلعساؿ إدارةمجرس بقدع  .3
السسمكة العخبية  –الخياض  –السمظ سعػد  جامعة -كمية التجارة  -  السالية اإلدارةمداعج بقدع  أستاذ .4

 .1/9/2006الدعػدية اعتبارا مغ 
 .1/8/2007قصخ اعتبارا  مغ – دارة السحافظ السالية(إ) الخئيذ التشفيحي لبيت قصخ السالي .5

 .20/1/2014ى حت 23/9/2008مغ  اإلسكشجريةجامعة -كمية التجارة  -عساؿاألاستاذ مداعج بقدع إدارة  .6

قصخ مغ  -بسؤسدة قصخ التعميسية –بكمية الجراسات االسالمية  االستثسارتسػيل و لا معار كأستاذ  .7
 .2/5/2016 ىحت 4/3/2009

حتي ابخيل   2009 عاـ مغمميار دوالر(  26)رأس ماؿ  القابزة  زدانأمدتذار االستثسار لسجسػعة  .8
2016. 

حتي  4/3/2009مغ قصخ  -بسؤسدة قصخ التعميسية اإلسالميةكمية الجراسات في مجيخ البخامج التشفيحية  .9
 ..2016ابخيل 

 .2012صيف سالمياإل التسػيلبخنامج دراسات -ىارفارد بكمية القانػف بجامعة أستاذ زائخ  .10

mailto:Comr-dean@alexu.edu.eg
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 .2013 سالمي صيفاإل التسػيلبخنامج دراسات -معة ىارفارد بكمية القانػف بجاأستاذ زائخ  .11

 حتي اآلف . 21/1/2014مغ  اإلسكشجرية اعتبارا  ة جامع -التجارةكميو  -ستاذ بقدع إدارة األعساؿ أ .12

 .2017حتي يػليػ  22/8/2016رئيذ مجمذ قدع إدارة األعساؿ اعتبارا  مغ  .13

، حتى 2017لدشة  370بالقخار الجسيػري رقع  2017يػليػ  31سكشجرية في عسيج كمية التجارة جامعة اإل .14
 2020ديدسبخ  30 بتاريخ 2020لدشة  716جسيػرى رقع بالقخار ال، وتع تججيج السشرب 2020أغدصذ 

 .لسجة ثالث سشػات

  من أهمهاحتى اآلن  7102منذ وقام بعدة إنجازات بالكلية: 
عمى مدتػى البكالػريػس والجراسات   Credit-hour Systemتصبيق نطاـ الداعات السعتسجة   -

 ،مسا أتاح الفخص لعسل تػأمة مع عجة جامعات عالسية العميا
 مشح بجاية تعييشو مسا ساعج في التعامل مع أزمة كػرونا تخونيتحػؿ الكمية إلى نطاـ الكتاب االلك -
الحى تختب عميو تحقيق العجالة في الترحيح لألعجاد  نطاـ الترحيح االلكتخونيتحػؿ الكمية إلى  -

 الكبيخة مغ الصالب
مختفعة في ترشيف السجمذ  تسيد السجالت العمسية التي ترجرىا الكمية وحرػليا عمى تقييسات -

 ARCIFومعامل  وبشظ السعخفة السرخي  األعمى لمجامعات
نجوة ومؤتسخ وورشة عسل، والعجيج مغ األنذصة الصالبية مسا أدى إلى تحقيق  280عسل أكثخ مغ   -

 % مغ جػائد الجامعة بالكامل في كل عاـ مغ األعػاـ األربعة الدابقة52الكمية لػ 
الػحجات بالكمية بعج أف كانت بيا عجد، فقج زادت اإليخادات الخاصة بالكمية تحقيق فائس في جسيع  -

 مميػف جشيو 000لترل في أربع سشػات إلى قخابة 
 تع إيقاؼ الجراسة كل يـػ أربعاء لسجة ساعتيغ إلتاحة الفخص لمصالب لسسارسة األنذصة الصالبية.  -

 
 

   ت امدراسٌة امتي شارك في تدرًسهااممقررا:  ثانٌا 

 الدراسٌةالمرحلة  العربٌةباللغة ات المقرر 
ساسٌات

 
دارة ا وس المالٌة ال   مرحلة البكالوًر

سواق
 

وس المالٌةوالمؤسسات  ال  مرحلة البكالوًر
وس مبادئ السجثمار  مرحلة البكالوًر

وراقثحلٌل 
 

وس المالٌة ال  مرحلة البكالوًر
دارة وراقمحفظة  ا 

 
وس المالٌة ال  مرحلة البكالوًر

دارة  مرحلة الماجسجٌر الدولٌة المالٌة ال 
ساسٌات

 
 مرحلة الماجسجٌر السجثمار العقاري  ا

دارة  مرحلة الماجسجٌر المالٌة المجقدمة ال 

 مرحلي الدك جوراى اسجخدام برهامج اكسل في بواء هماذج الجموًل والسجثمار

وس اسجثمار  المهوٌةالدك جوراى  -الماجسجٌر المهوى - مرحلة البكالوًر

وس اسجثمار مجقدم  الدك جوراى المهوٌة -الماجسجٌر المهوى - مرحلة البكالوًر
وس ثموًل  الدك جوراى المهوٌة -الماجسجٌر المهوى - مرحلة البكالوًر
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ثخاذ  الدك جوراى المهوٌة -الماجسجٌر المهوى المالىاثالقرار  ا 

سهم
 

وس ثحلٌل وثقٌٌم ال  مرحلة البكالوًر

دارة محفظة  وراق المالٌة ذات الدخل الثابتا 
 

 الدك جوراى المهوٌة  -الماجسجٌر المهوى ال

س المال والمؤسسات المالٌة
 

سواق را
 

 مهوٌةالدك جوراى ال ا

 الدك جوراى المهوٌة دراسات مسجقلة في الجموًل والسجثمار

سالمىمبادئ   الماجسجٌر المهوى -مرحلة الماجسجٌر  الجموًل ال 

سالمىثحلٌل موازهة   الدك جوراى المهوٌة  الدولة من وجهة هظر الجموًل ال 

 الدك جوراى -مرحلة الماجسجٌر  الجحوط باسجخدام المشجقات المالٌة
 

Courses in English Language 

 
Educational Degree 

Research Methods: Quantitative and Qualitative 
Techniques 

Masters of Science Program in Islamic Finance 

Principles of Banking and Finance Masters of Science Program in Islamic Finance 

Mathematics for Business and Finance Masters of Science Program in Islamic Finance 

Asset Management Masters of Science Program in Islamic Finance 

Islamic Capital Market Masters of Science Program in Islamic Finance 

Islamic Banking and Finance, Theory and 
Practice 

Masters of Science Program in Islamic Finance 

Investment Undergraduate – EMBA - EDBA 

Advanced Investment Undergraduate – EMBA - EDBA 

Finance Undergraduate – EMBA - EDBA 

Financial Decision Making EMBA - EDBA 

Stock Valuation Undergraduate - DBA 

Fixed Income Portfolio Management EMBA- EDBA 

Capital Markets and Financial Institutions EDBA 

Principles of Islamic Finance Master - MBA 

Hedging by Derivatives MBA- DBA 

 

   اممهام امعنمٌة ثامثا : 

  انجمتخا –بخمشجياـ  ةمغ جامع الجكتػراه مشحة دراسية مغ قبل الحكػمة السرخية لمحرػؿ عمى درجة 

  مذتخكة  أبحاث إلعجاد اإلسالمي وبخنامج دراسات الفق -مشحة كأستاذ زائخ بكمية القانػف بجامعة ىارفارد
 .2013و صيف  2012 صيف

 في العجيج مغ السؤتسخات و كمية التجارة جامعة االسكشجرية قصخ سؤسدة ب –سالمية سثيل كمية الجراسات اإلت
 العالسية والجولية.
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   دادل و  طنبة امدراسات امعنٌارسائل  عنى  واالشتراك في مجان امحكه إلشرافم أوثنة  : رابعا

 .دارج وصر 

 .العخبية لمعمػـ والتكشػلػجيا والشقل البحخي  األكاديسية-عبيخ رمزاف  ةرسالة ماجدتيخ الصالب .1
 .العخبية لمعمػـ والتكشػلػجيا والشقل البحخي  األكاديسية -الجدارسارة  ةرسالة ماجدتيخ الصالب .2
 .العخبية لمعمػـ والتكشػلػجيا والشقل البحخي  األكاديسية –وحيج عبج المصيف شاىيغالصالب  دكتػراة رسالة  .3

4. Ahmed Hassouna - Sukuk in the Gulf Cooperation Council Countries: Selected 
case studies. 

تقييع أداء صشاديق االستثسار االسالمية والتقميجية بالتصبيق عمى  -شامي البشعمي  الصالب/ رسالة ماجدتيخ  .5
 .االسػاؽ السالية لجوؿ مجمذ التعاوف الخميجي

6. Master thesis, Student/ Abdullah Ahmed Al Binali  – “The effect of market risk 
and world financial crisis on the performance of the Islamic and Traditional 
Banks, under the Qatar central bank control”. 

عمى البشػؾ القصخية  دراسة -البشكية السخاشخ  داغي: إدارةشاز عمي القخة بي /ةرسالة ماجدتيخ الصالب .7
 .2010-2005ما بيغ  سجةفي ال -السجرجة  في البػرصة القصخية  

تأثيخ مخاشخ الدػؽ واألزمة السالية العالسية عمى أداء السرارؼ اإلسالمية والتقميجية في ضل رقابة مرخؼ   .8
 .قصخ السخكدي 

9. Cherin Rafic Hamadi "Shari'ah Complaint Financier of Last Resort Facility". 

)تػنذ  مدتقبل الريخفة اإلسالمية في ضل الخبيع العخبي:-عائذة حدغ حالوة  رسالة ماجدتيخ الصالبة/  .10
ان  .(سػذج 

العػالسية  الجامعة-/ دمحم فػزي مدتقبل االقتراد اإلسالمي في دوؿ الخميج العخبية الصالب-دكتػراه رسالة  .11
 لع تشاقر بعج  -)لشجف(لمعػمـػ اإلسالمية 

اإلسالمية بشػؾ / عبج العديد عمي الحسادي أسذ التحػؿ مغ البشػؾ التقميجية إلى الالصالب– دكتػراه رسالة  .12
لبشاف لع تشاقر   –جامعػػػة الجػػشػػاف كمية إدارة األعساؿ  الجراسات العميا شخابمذ  نسػذجا  (القصخية  البشػؾ)

 .بعج

شتخاؾ عياتو عمى االقتراد الحكيقي  باإلالفقاعات السالية وتجا  اقتراد -غخبي ىذاـ  /رسالة دكتػراه الصالب  .13
 .مجيخ األشخوحة بالجدائخ  –مع الجكتػر دادف عبج الغشي 

14.  Master thesis, Student/ Adel Mohammed Abou Dahab Mohammed “Effect 
of Strategic Management practices on Islamic Banks” - Performance Evidence 
from Qatar. 

أختبار التأثيخ الستبادؿ بيغ الذسػؿ السالي واالستقخار "  –الصالب/  دمحم كساؿ إبخاليع ىشجي  -رسالة دكتػراه  .15
 .2008 –" السالي : أدلة تجخيبية مغ مشصقة الذخؽ األوسط وشساؿ أفخيكيا

في كافة البشػؾ   IIمحجدات ىستصمبات بازؿ "  –ل دمحم نفادي دمحم إسساعيالصالب/  –رسالة ماجدتيخ  .16
 .2017 – األسالمية والتقميجية "دراسة تصبيكية عمى البشػؾ العاممة في الجوؿ العخبية"
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" أختبار التحسل لمبشػؾ التجارية العاممة في مرجر مجخل  –الصالب/دمحم أكسل يحيى غشيع  –رسالة ماجدتيخ  .17
 .2017 –تصبيقى لرانعي القخار" 

"محجدات عائج أسيع الكيسة وعائج أسيع  – مذتاؽ محسػد خمف عصا هللا الدبعاوي الصالب/   - رسالة دكتػراه  .18
 .2019 –الشسػ في سػؽ األوراؽ السالية السرخية"  ) دراسة تصبيكية ( 

ترسيع السحفطة السثمى وقياس أدائيا بأستخجاـ قيع  " -مرصفى احسج عبج العاؿرسالة ماجدتيخ الصالب/  .19
 .2010 –" السخاشخ السعجلة في الدػؽ السرخي 

أختبار نساذج تدعيخ األصػؿ الخأسسالية لتفديخ  " – محسػد أميغ بجيػي عيدىرسالة ماجدتيخ الصالب/  .20
 .2012 –" ؽ األوراؽ السالية السرخيةالتغيخات في عػائج األسيع في سػ 

تأثيخ مذاعخ السدتثسخيغ عمى قخارات الذخكات السقيجة "  -أسساء سعج دمحم إبخاليع/ ةرسالة ماجدتيخ الصالب .21
 .2016 –" في سػؽ األوراؽ السالية السرخية

"The effect of investor sentiments on the decisions of companies listed on the 

Egyptian stock market" 

عػائج اعالف االستحػاذ والتشبؤ بالذخكات " – والء دمحم محسػد بجر عامخ /ة رسالة ماجدتيخ الصالب .22
 .2015 –" السدتيجفة في البػرصة السرخية

أختبار نطخيات ليكل رأس الساؿ في " -فاشسة دمحم الدعيج عبج العديد السشاخمي/  ةرسالة ماجدتيخ الصالب .23
 .2016 –" السرخيةالبػرصة 

" أثخ الثقة الدائجة وأثخ الشدعة واألنحياز التسثيمي  –رسالة دكتػراه الصالبة/ وساـ محدغ عبج العديد حدغ  .24
 .2016 –عمى خرائز وأداء محافظ األسيع لمسدتثسخيغ األفخاد في سػؽ األوراؽ السالية السرخية" 

“The Effect of Overconfidence, Disposition Effect and Representativeness Bias on 

Equity Portfolios Characteristics and performance of the individual investors in 

the Egyptian stock market” 

ميل الفشي في سػؽ األوراؽ السالية أختبار أدوات التح" -أية صالح أحسج دمحم زىخاف/ ةرسالة ماجدتيخ الصالب .25
 .2017 –" السرخية

تأثيخ حػكسة الذخكات عمى سياسة التػزيعات " -خيخي دمحم الديج أبػ شخيةرسالة ماجدتيخ الصالب / .26
 .2017 –" لمذخكات السقيجة في سػؽ األوراؽ السالية السرخية

"عػائج تجاوالت الجاخمييغ حائدى السيدة  –رسالة دكتػراه الصالبة/ عال محسػد أنػر محسػد عبج الشعيع  .27
 .2017 –السعمػماتية في سػؽ األوراؽ السالية السرخية" 

تقييع الكيسة السعخضة لمخصخ والعجد الستػقع لكياس " -ىيثع مججي دمحم إدريذرسالة ماجدتيخ الصالب / .28
 .2018 -"  مخاشخ الدػؽ في البشػؾ السقيجة في سػؽ األوراؽ السالية السرخية
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الخأسسالي وعػائج األسيع  االنفاؽاإلعالف عغ " -ياسسيغ أحسج الديج إسساعيلرسالة ماجدتيخ الصالبة /  .29
 .2018 –" لمذخكات السجرجة في سػؽ األسيع السرخية

دور صكػؾ التسػيل اإلسالمية في تصػيخ خجمات التعميع " –رسالة دكتػراه الصالب/ سسيخ دمحم فػزى مخعي  .30
" إشخاؼ مذتخؾ مع أ.د/ السخسي حجازى أستاذ السالية العامة التشسية البذخية في مرخاألساسي وتعديد 

  .2018جامعة اإلسكشجرية  -الستفخغ بكمية التجارة

معاييخ استثسار رأس الساؿ السخاشخ وقخار " –مشى إبخاليع أحسج مجحت مشرػر رسالة دكتػراه الصالبة/  .31
 .2019 –" مرخ: ليكل مقتخح التسػيل لمذخكات التكشػلػجية الشاشئة في

“Venture Capital Investment Criteria and Funding Decision of New Technological 

Startups in Egypt: A Proposed Framework”. 
 

32. DBA thesis, student/ Karim Fayek Fahmy Mohamed, “Evaluating the 

Relationship between the Banking System Stability and ICAAP- Evidence from 

the Egyptian Banking Sector” - 2019, ESLSCA Business School. 

 

33. DBA thesis, student/ Mohsen Elsayed Gabr “Enhancing the performance of 

multiples valuation method: an empirical study on Egyptian firms” – 2020, 

ESLSCA Business School.  

34.  DBA thesis, student / Moustafa Amin, “Designing a framework to determine 
the steel price: An applied study on Egypt”- 2021, Graduate School of 
Business at Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport. 
 

35.  DBA thesis, student/ Wessam Samir Shaaban, “Towards a venture capital 
model using media and triple helix model”- 2021, Graduate School of 
Business at Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport. 

 
 

36.  DBA thesis, student/ Dina Allam “An investigation into the relationships 
between green supply chain management and financial performance” – 
2021, Graduate School of Business at Arab Academy for Science, Technology 
and Maritime Transport. 
 

37.  DBA thesis, student/ Nada Ahmed Abdelfatah “A comparative study of 
conventional endowment and Islamic Waqf financial performance: empirical 
case of Harvard and IDB funds”- 2021, Graduate School of Business at Arab 
Academy for Science, Technology and Maritime Transport. 
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   جامس اإلدارةوو عضوًة امنجان وامجمعٌات وامهٌئات امعنمٌة :داوسا. 
 

 الدعػدية –العامة بالخياض  اإلدارةعزػ لجشة التحكيع لسجمة معيج  .1
 الدعػدية –بالخياض عزػ لجشة التحكيع العمسي لسجمة مجمذ التعاوف الخميجي  .2
 الدعػدية –السمظ سعػد بالخياض  جامعةعزػ لجشة التحكيع العمسي لسجمة  .3
 العخبية باإلماراتعزػ لجشة التحكيع العمسي لسجمة الكمية العخبية الجامعية  .4

 قصخ –ندانيات والعمـػ االجتساعية لسجمة كمية اإلعزػ لجشة التحكيع العمسي  .5

سبتسبخ  -سابقا   بالذخكة القابزة لمدياحة والفشادؽ لمتعسيخ والتشسية الدياحية عزػ مجمذ إدارة شخكة السعسػرة .6
2016 - 2020 

 عزػ مجمذ إدارة شخكة السدتػدعات السرخية العامة  .7

السدتذفيات الجامعية اعتبارا  مغ  –بجامعة األسكشجرية" قدع التعميع  –عزػ لجشة "إدارة وتشسية السػارد السالية  .8
 .31/7/2018حتى  3/10/2017

 2018يشايخ  -عزػ المجشة الجائسة لالستثسار بالذخكة القابزة لمشقل البحخى والبخى  .9

 بقصاع اإلعالـ واالتراؿ رئيذ لجشة تقييع الستقجميغ لذغل وضيفة " مجيخ إدارة القاعات ومبادرات الحػار" .10

عزػ المجشة الستخررة لعسل كتيب بذأف نطاـ السكافآت والحػافد ألعزاء ىيئة التجريذ والعامميغ بجامعة  .11
  2019سبتسبخ حتى  2018ديدسبخ األسكشجرية اعتبارا  مغ 

 2018نػفسبخ  عزػ ذوى الخبخة بسجمذ إدارة ىيئة ميشاء اإلسكشجرية اعتبارا  مغ .12

مغ ديدسبخ اعتبارا    EGMPT لمسحصات متعجدة األغخاض عزػ مجمذ ادارة شخكة السجسػعة السرخية .13
2018 

 19بشاء عمى القخار الػزارى رقع  2018/2019عزػ مجمذ إدارة معيج الخجمة اإلجتساعية في العاـ الجامعى  .14
 لسجة عاـ جامعى.  3/1/2019بتاريخ 

 كمية التجارة، جامعة اإلسكشجرية. –رئيذ مجمذ التحخيخ لػ "مجمة جامعة اإلسكشجرية لمعمـػ اإلدارية"  .15

 

   وامبراوج.  دواتــــرات وامنــــ: اممؤتمسادسا 

عزاء ىيئة أ الستحجث الخئيدي في نجوة بعشػاف "كيف تتجشب مخاشخ االستثسار في البػرصة" لمدادة  .1
 .2009يػليػ – اإلسكشجريةجامعة  عزاء ىيئة التجريذأ نادي  – اإلسكشجريةالتجريذ بجامعة 

يػليػ –اإلسكشجرية  جامعة -كمية التجارة  –الستحجث الخئيدي دورة بعشػاف "فشػف االستثسار في البػرصة"  .2
 ياـأخسدة  -2010
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خسدة  -2011يػليػ –اإلسكشجرية  جامعة -كمية التجارة  -التحجيات و افاؽ السدتقبل –التسػيل االسالمي  .3
 اياـ

الجوحة السؤتسخ الدشػي  الثاني لمعمـػ االجتساعي ة واإلنداني ة، السخكد العخبي  لألبحاث ودراسة الدياسات في  .4
 2013مارس  31 -30

ؿ لسخاكد الج راسات الدياسي ة واإلستخاتيجي ة في الػشغ العخبي  ال 5 شػي األو  الجوحة، قصخ ، سؤتسخ الد 
  2012 ديدسبخ

 2013بيت السذػرة لمتسػيل ابخيل  –الرشاعة السالية: التحجيات الحالية  .5

 . البػرصة القصخية.2030الذخكات الخاصة في البػرصة القصخية كجعع لخؤية قصخ  إدراج .6

7. How to invest in the Stock Market Using the Technical & Fundamental Analyses 

(repeated 11 times during 2013(. 

8. Federation of Business Disciplines 40th Annual Meeting, Albuquerque, New 

Mexico March 12-16, 2013. http://www.fbdonline.org. (Accessed: 16 March 

2013). 

9. Euro money Qatar Conference: Participated to a Panel Discussion about the 

role of finance in Qatar’s vision 2030, during the Euromoney Qatar Conference, 

on the 12/12/12, at The Ritz-Carlton Doha Hotel. 

10. 8th International Conference on Islamic Economics And Finance, Sustainable 

Growth& Inclusive Economic Development From An Islamic Perspective , 19-

12 December 2011. Doha – Qatar. 

11. The Opening Ceremony of “The Rule of Law and Anti-Corruption Center in 

Partnership with UN”, 11th December 2011, Doha – Qatar. 

12. Global Food Security Challenges, December 5th, 2011. Doha – Qatar. 

13. The Seventh International Conference of GLOBAL ACADEMY OF BUSINESS & 

ECONOMIC RESEARCH (www.gaberic.org) Sheraton LaGuardia Hotel, New York, 

USA October 24-25-2011. 

14. Symposium on the role of financial and banking institutions in the 

development of national economy, December 21st, 2010. Doha – Qatar. 

15. The 2010 South-western Finance Association annual conference. The event 

was scheduled in Dallas, USA, from the 4th to the 6th of March 2010. 

16. The 2011 South-western Finance Association annual conference. The event 

was scheduled in March 9-12, 2011, in Houston, Texas.  

17. The 2012 South-western Finance Association annual conference. The event 

was scheduled in in New Orleans, Louisiana, February 29 to March 3, 2012 

18. The 2013 South-western Finance Association annual conference. The event 

was scheduled Albuquerque, New Mexico, March 12-16, 2013. 

http://www.fbdonline.org/
http://www.gaberic.org/
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19.  The 2014 South-western Finance Association annual conference. The event 

was scheduled in Dallas, Texas, March 12-16, 2014. 

20. Participating at the 11th Harvard University forum on Islamic finance in various 

capacities. a) Chairman of the pre-Forum session entitled Islamic Finance: The 

new perspective b)Plenary session Risk Sharing : Possible Forms and 

Consequences c) Chairman of the round table : India and Islamic Finance: 

Possibilities and prospects 

21.  2016 International Academic Business Conference in Orlando / 2016 

International Education Conference in Orlando held from 1/3/2016 through 

1/7/2016 

عمقة باالداء السالي و االقترادي في العجيج مغ الجخائج اليػمية ) اكثخ مغ نذخ العجيج مغ السقاالت الست  .22
لقاء مدجمة عمي  350ذاركة في العجيج مغ البخامج التمفديػنية )اكثخ مغ سمقاؿ( وكحلظ ال 450

 البػرصة. أداءاليػتيػب( لسشاقذة السػضػعات االقترادية السعاصخة واليامة و التعميق عمي 

 TVتحميل ومشاقذة القزايا االقترادية والسالية الحالية في مختمف البخامج التمفديػنية مثل قشاة الجديخة  .23
 ،CNBC 300أكثخ مغ دػؽ األوراؽ السالية و لوتحميل  مقابمة 400 أكثخ مغ  .وتمفديػف قصخ الػششي 

 .مقالة صحفية نذخت في صحف قصخ السحمية حػؿ مػاضيع اقترادية ومالية

نجوة في مجاؿ استخجامات وتصبيقات الصاقة الذسدية تحت عشػاف :" الصاقة الذسدية مدتقبل وشغ"  .24
 .2018يشايخ 13في جامعة اإلسكشجرية  –السرخي بكمية التجارة وذلظ بحزػر وزيخ القػى العاممة 

بكمية سبق، احتفالية لمتشػيخ بعشػاف : "مرخ أوال " بحزػر الديج وزيخ/ دمحم العخابي خارجية مرخ األ .25
 .2018فبخايخ 20في بحزػر سعادة وزيخ التعميع العالى السرخي جامعة اإلسكشجرية  –التجارة 

جامعة األسكشجرية عغ انصالؽ مذخوع  –استزافة فعاليات " أسبػع السعخفة العخبي" بكمية التجارة  .26
اإلنسائي ومؤسدة دمحم بغ راشج آؿ السعخفة العخبي ومبادرة السعخفة بالذخاكة بيغ بخنامج األمع الستحجة 

 .2018مارس 11في  -مكتـػ

السذاركة في السؤتسخ الجولى لخابصة الجامعات اإلسالمية بالتعاوف مع جامعة األسكشجرية  تحت عشػاف "  .27
 .2018أبخيل  27-25حاجة العالع إلى تفعيل دور االقتراد والتسػيل اإلسالمى" خالؿ الفتخة مغ 

جامعة األسكشجرية تحت عشػاف :"استثسار مدتجاـ لبيئة عخبية  –" بكمية التجارة " يػـ البيئة العخبي .28
 .2018نػفسبخ 18أفزل" في 

جامعة  –ممتقى الذخكات والبشػؾ األوؿ لتػعية الصالب بستصمبات سػؽ العسل  بكمية التجارة رئيذ  .29
 .2018ديدسبخ 6األسكشجرية في 

جامعة  –ب بستصمبات سػؽ العسل  بكمية التجارة لتػعية الصال الثانىذخكات والبشػؾ الممتقى  .30
 .2019مارس  16األسكشجرية في 



 Page 11 األسكندرية عميد كلية التجارة جامعة -أستاذ التمويل واالستثمار  –السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور/ السيد الصيفى 
 

جامعة األسكشجرية تحت عشػاف" ريادة  –السؤتسخ العمسى الجولى الدابع عذخ لكمية التجارة رئيذ  .31
 19-18خالؿ الفتخة مغ  –األعساؿ لجعع القجرات التشافدية لمسشطسات العخبية في ضل اقتراد السعخفة" 

 .2019يل أبخ 

-17جامعة األسكشجرية  خالؿ الفتخة مغ  –السشتجى العمسى األوؿ لمجراسات العميا بكمية التجارة  رئيذ .32
 .2019يػليػ  18

جامعة  –لتػعية الصالب بستصمبات سػؽ العسل  بكمية التجارة  الثالثذخكات والبشػؾ الممتقى رئيذ  .33
 .2019أكتػبخ 26األسكشجرية في 

جامعة األسكشجرية بالتعاوف مع " لجشة الرحة العامة  –السمتقى األوؿ لمرحة العامة بكمية التجارة  .34
 .2019ديدسبخ  21" في 2451بالسشصقة الخوتارية 

 :جامعة األسكشجرية تحت عشػاف –السمتقى الفكخى الجوري األوؿ لقدع إدارة األعساؿ بكمية التجارة  .35
 26ؿ اإلندانى وانعكاساتو الشطخية والبحػث والدياسات التصبيكية" في "مشطػر تكاممي مقتخح لخأس السا

 .2020يشايخ 
 جامعة األسكشجرية تحت عشػاف:جامعة األسكشجرية تحت عشػاف:  –السمتقى الفكخى الجورى الثانى لقدع إدارة األعساؿ بكمية التجارة السمتقى الفكخى الجورى الثانى لقدع إدارة األعساؿ بكمية التجارة    ..3636

 ..20202020فبخايخ فبخايخ   2626    -" العػلسػػػػة" " العػلسػػػػة" 
 تحت عشػاف: )أوف اليغ( جامعة اإلسكشجرية –السؤتسخ العمسى الجولى الثامغ عذخ لكمية التجارة   .37

 .2020أكتػبخ  11-10"التحػؿ الخقسى"" 

بعشػاف "كيف تدتثسخ في البػرصة بصخيقة آمشة"  كمية التجارة مذتخؾ  8000لعجد دورة تجريبية أوف اليغ  .38
 . 2021فبخايخ  1حتى  2020يشايخ  30جامعة اإلسكشجرية خالؿ الفتخة مغ  –

)التسػيل األخالقي(  -بعشػاف " مبادىء التسػيل اإلسالمى مذتخؾ  1200لعجد دورة تجريبية أوف اليغ  .39
 4فبراير حتى  2خالل الفترة من  جامعة اإلسكشجرية –استخجاـ الركػؾ كأداة لمتسػيل"  كمية التجارة 

 .2221فبراير 

 .2021مارس  19  -اإلسكشجرية  –نجوة تحت عشػاف "إتجاىات األسػاؽ السالية" بفشجؽ الفػرسيدوف  .40

السحاربػف  –"، قرخ ثقافة الذاشبي 2052نجوة تحت عشػاف " إستخجاـ الركػؾ في تسػيل رؤية مرخ  .41
 .2021مارس  –القجماء 

 

   وامتدرًبات. االستشارات:سابعا 

 .االستثساريةالسحافظ  وإدارة السالية األوراؽمغ الجورات التجريبية في مجاؿ  العجيج الكياـ بتجريذ وترسيع .1
و  في مرخ و الدعػدية الساليةالتجريبية لمبشػؾ والسؤسدات  الجوراتالكياـ بتجريذ وترسيع عجيج مغ  .2

 .البحخيغ و قصخ
 االكتتاب. وإدارة اإلصجارنذخة  وإعجادالعجيج مغ الذخكات  بتقييعالكياـ  .3
 التثسيغ العقاري.الكياـ بتجريذ وترسيع عجيج مغ الجورات التجريبية في مجاؿ  .4

 .1992السذاركة في بخامج خرخرة القصاع العاـ السرخي،  .5
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 وإعادة واالستثسار التسػيلفي مجاالت  خبخة عالسيةبالسذاركة مع بيػت  االستذاراتالكياـ بالعجيج مغ  .6
 الييكمة.

 – اإلدارية شسيةالتبسخكد  اإلداريةوالبخامج واالستذارات  السؤتسخاتالسذاركة في ترسيع وتشفيح العجيج مغ  .7
 .اإلسكشجرية جامعة

السذاركة في ترسيع وتشفيح العجيج مغ الجورات عغ االستثسار في البػرصة و الفػركذ و التسػيل  .8
 . 2011 -2009عػاـ األ ،اإلسكشجرية جامعة –ة التجارةكمي -اإلسالمي

 -2012التعامل في البػرصة  أساسياتالكياـ بتجريذ وترسيع عجيج مغ الجورات التجريبية في مجاؿ  .9
2013 . 

في البشظ السخكدي و الكياـ بتجريذ وترسيع عجيج مغ الجورات التجريبية لمبشػؾ والسؤسدات السالية  .10
 .وتحديغ ندبة مالءة رأس الساؿ ، 2013-2011، قصخدولة 

الكياـ بإعجاد وتشفيح العجيج مغ البخامج التجريبية والشجوات والسحاضخات العامة في السػضػعات  .11
 السالية و االستثسارية السختمفة. 

 52متجرب مغ  2500استسخ لسجة عاميغ و تخخج مشو تشفيح اكبخ بخنامج تجريبي لمبػرصة القصخية   .12
 جشدية.

 ييع الكيسة العادلة لمذخكة.السذاركة في تقييع السذخوعات القػمية، وتق .13

المجلس  – الدراسات التجاريةيد من الجامعات بتكليف من لجنة قطاع المشاركة في مراجعة اللوئح لعد .14

 األعلى للجامعات.

 

   االهتماوات امبحثٌة ثاونا: 
 

التسػيػػػػػػػل التسػيػػػػػػػل   -كيفيػػػػػػػة اسػػػػػػػتخجاـ الرػػػػػػػكػؾ اإلسػػػػػػػالمية فػػػػػػػي مذػػػػػػػخوعات البشيػػػػػػػة التحتيػػػػػػػةكيفيػػػػػػػة اسػػػػػػػتخجاـ الرػػػػػػػكػؾ اإلسػػػػػػػالمية فػػػػػػػي مذػػػػػػػخوعات البشيػػػػػػػة التحتيػػػػػػػة  -اإلسػػػػػػػالمية اإلسػػػػػػػالمية الرػػػػػػػكػؾ الرػػػػػػػكػؾ 
السذػػػػػػػػتقات الساليػػػػػػػػػة السذػػػػػػػػتقات الساليػػػػػػػػػة   –البيػػػػػػػػع عمػػػػػػػػى السكذػػػػػػػػػؼ البيػػػػػػػػع عمػػػػػػػػى السكذػػػػػػػػػؼ   –الذػػػػػػػػخاء اليامذػػػػػػػػػي الذػػػػػػػػخاء اليامذػػػػػػػػػي   –التػريػػػػػػػػق التػريػػػػػػػػق   –التخرػػػػػػػػيع التخرػػػػػػػػيع   -اإلسػػػػػػػػالمياإلسػػػػػػػػالمي

داء البشػػػػػػػػؾ داء البشػػػػػػػػؾ أأتحميػػػػػػل تحميػػػػػػل   -الحمػػػػػػػػؿ الساليػػػػػػة لمسذػػػػػػػخوعات الحمػػػػػػػػؿ الساليػػػػػػة لمسذػػػػػػػخوعات   -رأس السػػػػػػػاؿ السخػػػػػػاشخ رأس السػػػػػػػاؿ السخػػػػػػاشخ   –فػػػػػػػي التغصيػػػػػػةفػػػػػػػي التغصيػػػػػػة  واسػػػػػػتخجاماتياواسػػػػػػتخجاماتيا
حػػػػػػػػػافظ األوراؽ حػػػػػػػػػافظ األوراؽ ترػػػػػػػػػسيع مترػػػػػػػػػسيع م  -  تقيػػػػػػػػػيع أداء محػػػػػػػػػافظ األوراؽ الساليػػػػػػػػػةتقيػػػػػػػػػيع أداء محػػػػػػػػػافظ األوراؽ الساليػػػػػػػػػة  -اإلدارة الساليػػػػػػػػػةاإلدارة الساليػػػػػػػػػة  -سػػػػػػػػػالمية و التقميجيػػػػػػػػػةسػػػػػػػػػالمية و التقميجيػػػػػػػػػةاإلاإل

  -(IPO)الصػػػػػػػخح العػػػػػػػػاـ الصػػػػػػػخح العػػػػػػػػاـ   –الذػػػػػػػػخكات العائميػػػػػػػة الذػػػػػػػػخكات العائميػػػػػػػة   –محػػػػػػػػجدات ليكػػػػػػػل رأس السػػػػػػػاؿ محػػػػػػػػجدات ليكػػػػػػػل رأس السػػػػػػػاؿ   –إدارة السخػػػػػػػاشخ إدارة السخػػػػػػػاشخ   -الساليػػػػػػػةالساليػػػػػػػة
االسػػػػػػتثسار العقػػػػػػاري والتثسػػػػػػيغ االسػػػػػػتثسار العقػػػػػػاري والتثسػػػػػػيغ   -التشبػػػػػػؤ باحتسػػػػػػاؿ حػػػػػػجوث الفذػػػػػػل السػػػػػػالي لمذػػػػػػخكاتالتشبػػػػػػؤ باحتسػػػػػػاؿ حػػػػػػجوث الفذػػػػػػل السػػػػػػالي لمذػػػػػػخكات  –تحميػػػػػػل األوراؽ الساليػػػػػػة تحميػػػػػػل األوراؽ الساليػػػػػػة 

بيػػػػػػع وشػػػػػػخاء بيػػػػػػع وشػػػػػػخاء   -األوراؽ الساليػػػػػػةاألوراؽ الساليػػػػػػة  قيػػػػػػاس كفػػػػػػاءة سػػػػػػػؽ قيػػػػػػاس كفػػػػػػاءة سػػػػػػػؽ   –إدارة صػػػػػػشاديق الدػػػػػػشجات إدارة صػػػػػػشاديق الدػػػػػػشجات   –الػػػػػػخىغ العقػػػػػػاري الػػػػػػخىغ العقػػػػػػاري   –العقػػػػػػاري العقػػػػػػاري 
كيفيػػػػػة التخرػػػػػيز كيفيػػػػػة التخرػػػػػيز   -  لػػػػػألوراؽ الساليػػػػػةلػػػػػألوراؽ الساليػػػػػةواألساسػػػػػي واألساسػػػػػي الفشػػػػػي الفشػػػػػي   السػػػػػالىالسػػػػػالى  التحميػػػػػلالتحميػػػػػل  ––األوراؽ الساليػػػػػة عبػػػػػخ االنتخنػػػػػت األوراؽ الساليػػػػػة عبػػػػػخ االنتخنػػػػػت 

 األمثل لمسػارد السحجودة.األمثل لمسػارد السحجودة.
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   االشتراك في اممؤمفات امجاوعٌةتاسعا : 

 جامعةكمية التجارة  -األعساؿ إدارةالشاشخ قدع  السالية" اإلدارةومبادئ  أساسيات"عمسي كتاب  السذاركة في تأليف .1
 .الجكتػر نياؿ فخيج مرصفى واألستاذالجكتػر دمحم صالح الحشاوي  األستاذمع  باالشتخاؾ  اإلسكشجرية

كمية  -األعساؿ إدارةالسخاشخ" الشاشخ قدع  وإدارة السالية األوراؽفي  االستثسارالسذاركة في تأليف عمسي لكتاب " .2
الجكتػر نياؿ فخيج مرصفى  واألستاذالجكتػر دمحم صالح الحشاوي  األستاذباالشتخاؾ مع  اإلسكشجرية جامعةالتجارة 

 .الديجة عبج الفتاح/والجكتػرة 
الساجدتيخ "التشبؤ باحتساؿ حجوث الفذل السالي لذخكات القصاع العاـ  رسالةمغ  مشبثقتأليف عمسي لكتاب  .3

 .1993االقترادي  األىخاـ" الشاشخ الساليةباستخجاـ الشدب 

 .كتاب عغ اساسيات التسػيل االسالمي باالشتخاؾ مع االستاذ الجكتػر مشحر قحف  .4
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 أنشطة أدرى:عشر حادى : 

والحي تع مغ خاللو بالتعاوف مع  اإلسكشجرية جامعةدي االستثسار بكمية التجارة االخئيذ السؤسذ لش .1
 واألساسيشيادة مجانية في التحميل الفشي  30000البػرصة السرخية وشخكة مرخ لمسقاصة مشح 

 .سالمي الفػركذ و التسػيل اإلو 
 اإلسكشجريةة جامع –ة الخياضية بكمية التجارة رائج المجش .2
 اإلسكشجريةة جامع–جشة الجػالة بكمية التجارة رائج  ل .3
 .اإلسكشجرية ةجامع –بكمية التجارة  األعساؿ إلدارةرائج الجسعية العمسية  .4
 .اإلسكشجرية جامعة –رئيذ اتحاد شالب كمية التجارة  .5
 اإلسكشجرية ةجامع –تحاد شالب كمية التجارة إب الجػالةلجشة  أميغ .6
 .متتاليةفي السالكسة لعجة سشػات  اإلسكشجرية جامعة و اإلسكشجريةمحافطة  بصل .7
 الجػاؿ السثالي في معدكخ شساؿ سيشاء. .8
 .باإلسكشجريةعزػ بشادي سبػرتشج الخياضي  .9

 بانجمتخا -بجامعة بخمشجياـ و العخب تحاد الصالب السرخييغرئيذ إ .10

 بانجمتخا -تحاد الصالب السدمسيغ بجامعة بخمشجياـرئيذ إ .11

 HONORS AND AWARDS. 
 

 Best paper Award from Global Academy of Business and Economics 

Research, International Conference. October 24-26, 2011 New York, USA. 

 First faculty member awarded the certificate of professorship through 

researches bearing the name of Qatar Faculty of Islamic Studies, Hamad 

Bin Khalifa University, 2014. 

 Professor of the year according to the result of the performance review 

for the period 2007-2012.  

 Visiting Scholar, Islamic Legal studies program, Harvard law school, 

Harvard University for summer 2012, summer 2013. 


