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 السيرة الذاتية
 

 البيانات الشخصية:
 ابو الفتوح عبد الموجودد. يحيي عبد الغني   :  م ـــــاالسـ

 مصري  : ية ـــــالجنس
 جامعة االسكندرية –بكلية التجارة  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  ــــة:ـالوظيفـ

 vdean.alexcomst@yahoo.com  :  يــالبريد اإللكترون
 

 :املؤهالت العلمـــية 
  م7991 عام العام دكتوراه الفلسفة في االقتصاددرجة  

 7999 - االقتصاد العامماجستير في درجة ال . 

  جامعة اإلسكندرية. تجارة،بكالوريوس 
 

 :الوظيفي  التدرج
 79/77/7999حتى  32/77/7991رة معيد بكلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية خالل الفت. 

   39/1/7991حتى  31/77/7999مدرس مساعد بكلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية من. 
  حتددددددددى  39/1/7991جامعددددددددة اإلسددددددددكندرية اعتبددددددددارا مددددددددن  بكليددددددددة التجددددددددارة، (دكتددددددددوراه  )مدددددددددرس

21/9/3111. 
  21/9/3119حتى  المملكة العربية السعودية – بالرياضمشارك شغل وظيفة أستاذ. 

  حتددددى  7/9/3119 بكليددددة التجددددارة باإلسددددكندريةورئدددديس قسددددم الماليددددة العامددددة شددددغل وظيفددددة أسددددتاذ
27/1/3172. 

  27/1/3172حتى  71/2/3172المدير التنفيذى للتعليم المفتوح لجامعة اإلسكندرية من. 

  حتدددى 7/9/3172جامعدددة اإلسدددكندرية لشدددئون التعلددديم والطدددالب اعتبدددارا  مدددن  –وكيدددل كليدددة التجدددارة 
 اآلن.

 

 النشاط البحثي:
عشر بحثا في المجدال  العلميدة العربيدة فدي كدل مدن مصدر والمملكدة العربيدة السدعودية  أربعةأكثر من  نشر

، فددددي مجدددداال  الماليددددة العامددددة، االسددددتثمار، االنفددددام العسددددكرى ،واقتصدددداديا  المشددددروعا   واإلمددددارا  والكويدددد 
 والخدما  العامة واقتصاديا  البيئة ومن أهمها.

 مددد دراسددة تحليليددة للمحفددتا  اليددريبية فددي  ، محفددتا  االسددتثمار فددي ظددل اإلصددالح االقتصددادي
 ظل اإلصالح المالي 
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  التكامل االقتصادي في الددول العربية)دراسدة تحليليدة لمعوقاتدس ووسدائل تحفيفدس فدي ظدل التغيدرا 
 .اإلقليمية والعالمية(

  بالمملكة العربية السعودية لإلغراض المنتليةمياه الالطلب المنتلي على ترشيد  

 .تحليل أثر المتغيرا  االقتصادية فى أداء بورصة األورام المالية المصرية الناشئة  
 .تحليل أثر المتغيرا  االقتصادية فى أداء صناديم االستثمار فى سوم األورام المالية الناشئة 

  فى الرياض. الهوائيتفدير التكاليف االجتماعية للتلوث 

  مالمددو ونتددائن االنيددمام انيددمام المملكددة العربيددة السددعودية ةلددى منظمددة التجددارة العالميددة  انعكاسددا(– 
 التحديا  والفرص(.

 ) االستثمار المباشر فى المملكة العربية السعودية ) الواقد والتحديا. 

 .تحليل مدى وجود معوقا  االستثمار المباشر المحلى واألجنبى فى المملكة العربية السعودية 

 فددى مسسسددا  التعلدديم   تخدام مدددخل األداء المتددواتن كددضداة ليددمان جددودة التعلدديم واآلعتمدداداسدد
 "الجامعى

 )العوامل المسثرة فى االستثمار المباشر المحلى واألجنبى فى المملكة العربية السعودية ) دراسة ميدانية 

 

 :نشاط التأليف والرتمجة
جراءا  دراسا  جدوى المشروعا . .7  أسس وا 

 مبيعا  فى مصريريبة ال .3
 االشتراك فى تضليف كتاب النظم اليريبية ) تحليل مفارن( اإلشترك في تضليف كتاب المالية العامة . .2

 اإلشتراك فى تضليف كتاب الرقابة المالية. .4

 المواتنة العامة والتحليل الكلى.  اإلشتراك فى تضليف كتاب .5

بمعهدد االداراة العامدة بالريداض فدى المملكدة تضليف كتاب اقتصاديا  الميتانية العامة محكم وتح  الطبدد  .1
 العربية السعودية.

 .اإلشتراك فى ترجمة كتاب أسس جديدة فى تحليل المنفعة والتكلفة. الناشر معهد اإلدارة العامة بالرياض .1
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 أوالُ: املؤمترات والندوات :

 منها:االشتراك في عدة مؤتمرات 
مستمر الجوانب الفانونية واالقتصادية في اتفاقدا  التجدارة العالميدة، كليدة الحفدوم بجامعدة   عدين شدمس  -

 .7991ديسمبر  74،75،
        مدددددستمر مدددددا بعدددددد اإلصدددددالح المدددددالي فدددددي مصدددددر ، رسيدددددة مسدددددتفبلية فدددددي يدددددوء تحدددددديا  الفدددددرن الواحدددددد  -

 .لمستمر() االشتراك ببحث منشور با7999نوفمبر  71،77ن و والعشر 
 مستمر بجامعة اإلسكندرية بالتعاون مد الجانب اإليطالي بعنوان: -

The Experience of Economic integration in the Arab World and in Western Europe, 

Alexandria 22-23 February 1999 
بكليددة ن و رسيددة مسددتفبلية للفددرن الحددادي والعشددر  ،ةعددداد ندددوة اليددريبة علددي المبيعددا عيددو فددى لجنددة  -

 .، وتفديم ورقة عمل عن تفعيل يريبة الفيمة الميافة فى مصر 7999اإلسكندرية  جامعة، التجارة
االشددتراك فددى مددستمر واقددد ويفددام السددياحة واالسددتثمار فددى المملكددة العربيددة السددعودية )بالريدداض ( بورقددة  -

 71-75عا  الصددددددغيرة بالمملكددددددة العربيددددددة السددددددعودية ،عمددددددل عددددددن دور السددددددياحة فددددددى تنميددددددة الصددددددنا
 م .3113ابريل   21-39 هد،7432صفر

 .3119اإلشتراك فى منتدى التنافسية الدولى المفام فى الرياض فى عام  -

الدددوطنى واألجنبدددي فدددى  رالمشددداركة ببحدددث يدددمن فريدددم بحثدددي بمعهدددد اإلدارة العامدددة فدددى نددددوة االسدددتثما -
 واقد والتطلعا .المملكة العربي السعودية : ال

المشدداركة ببحددث منشددور فددى مددستمر الجددودة فددى التعلدديم الجامعددة بالعددالم األسددالمى بالريدداض فددى الفتددرة  -
 بعنوان " استخدام مدخل األداء المتواتن كضداة ليمان جودة التعليم واآلعتماد" 3171/  73/ 31-33

  ربات التدريب واالستشارات:ثانيُا :خ
 التدريب: -1

  اصددة فددى كددل مددن مصددر فددى مراكددت التدددريب الحكوميددة والخ 3171 -3117 خددالل الفتددرةالتدددريب فددى
 ،عديدددة فددى مجددال ةعددداد دراسددا  الجدددوى االقتصدداديةبددرامن فددى  وبعددض دول الخلددين العربددى والسددعودية

، وتحليدددل اقتصددداديا  االسدددتثمار، وتحليدددل ومعالجدددة مشدددكال  الميتانيدددة ونفديدددة وتحليدددل سياسدددا  ماليدددة
لتحليدددل المدددالى واالقتصدددادى للمشدددروعا ، واعدددداد التفدددارير. باإليدددافة ةلدددى عديدددد مدددن البدددرامن العامدددة، وا

 .وتدريب المدربين وكية فى مهارا  اإلتصال، والتعامل مد المرسسسيين، والرسساء، ويغوط العمل لالس

 فى المملكة العربية السعودية التدريب نمنسم عديد من برام. 
  البددددرامن التدريبيددددة فددددى معهددددد اإلدارة العامددددة للفطددددا  األهلددددي والفطددددا  المشدددداركة فددددى تصددددميم عديددددد مددددن

 الحكومي.

   عداد وتنفيذ العديد من بدرامن التددريب ورفدد المهدارا والسدلوكية المفدمدة فدي مراكدت  االقتصداديةتصميم وا 
 :فى مصر والمملكة العربية السعودية والبحرينالتدريب والتنمية اإلدارية 
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 الرياض  - معهد اإلدارة العامة -

 بالرياض. –مركت تدريب الغرفة التجارية الصناعية  -

 الرياض –السنة التحييرية  بتدريب طال –جامعة الملك سعود -

 الرياض. ––لالستشارا     KPMGشركة  -

 الرياض –مركت مصادر للتدريب واالستشارا  اإلدارية  -

 الرياض –مركت الموجت للتدريب  -

 الرياض –مركت تحسين اآلداء  -

 الرياض. –تدريب مجموعة شركا  الراجحي مركت  -

 ) الرياض(.مركت الموجت -

 .مركت ميادين للتدريب واالستشارا  -

 مركت تدنى بالرياض. -

 

 احلصول على دورات تدريبية فى مصر واخلارج فى الربامج التايل:
 تصميم وتطوير الحفائب التدريبية -7
 ىتصميم أدوا  جمد البيانا  وتحليلها فى البحث العلم -3
 ةدارة فرم العمل. -2
 تنمية المهارا  االستشارية. -4
 ةعداد وعرض شرائو العمل. -5
 مايكرسوف  أكسل. -1
 مايكرسوف  أكسس. -1
 الفيادة واإلبدا  اإلدارى. -9
 E-views   التدريب على برنامن -9

1. Teaching With Technology. 

2. Economics of Marketing & Funding Scientific Research 

3. Research Management. 

4. Time & Stress Management. 

5. Writing Scientific Paper & International Publication. 
 

 االستشارات: -2
 

  الفيام بإعداد دراسا  جدوى لمشروعا  متنوعة داخل مصدر وفدى المملكدة العربيدة السدعودية فدى
 تراعة.مجال الصناعة والتضمين والخدما  السياحية وبعض مجاال  ال

 7431-7433عيو هيئة تحرير دورية اإلدارة العامة العلمية بمعهد اإلدارة العامة بالرياض. 
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  7421-7439عيو هيئة لجنة البحوث العلمية بمعهد اإلدارة العامة بالرياض. 

 

   اإلداريدددة والتنظيميدددة بمركدددت االقتصدددادية و المشددداركة فدددي تصدددميم وتنفيدددذ العديدددد مدددن االستشدددارا
" تفيددديم تكلفدددة الخددددما  ودورهدددا فدددي رسدددم السياسدددا  اريدددة بجامعدددة اإلسدددكندرية منهدددا: التنميددة اإلد

 تح   رئاسة د/محمد الحناوى . لوتارة البحث العلمي ةفدمماإلدارية والتسعيرية المالئمة" 

 عداد الهيكل التنظيمي والوظيفي لشركة سنتنيال للتضمين  ةدراسة الجدوى االقتصادي  (.3115جدة ) –وا 

 االنجليتية.التعليم باللغة  -حلوحدا  الخاصة بكلية التجارة االسكندرية التعليم المفتو عيو با 

 

 
 

 
 


