
 

 

 الكامل: صالح محمد صالح شحاتة االسم
 كلیة الدراسات التطبیقیة وخدمة المجتمع –: أستاذ مساعد الوظیفة

 
 

 المعلومات الشخصیة

 مصريالجنسیة | 

 م 1983/  4 /18 تاریخ المیالد |

 المالیة اإلدارة القسم |

 smshehata@uod.edu.sa البرید الجامعي الرسمي |

 32160 الھاتف الخاص بالمكتب |

 

 المھارات اللغویة 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربیة √ √ √
 االنجلیزیة √ √ √
 أخرى   

 
لعلمیة والشھادات (بدءا من األحدث)  المؤھالت ا

 التاریخ الشھادة األكادیمیة مكان الصدور العنوان
 12/10/2014 الدكتوراه جامعة المنصورة مصر -المنصورة 
 22/11/2009 الماجستیر جامعة المنصورة مصر -المنصورة 
 2005 /7 /18 بكالوریوس جامعة المنصورة مصر -المنصورة 

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستیر والزمالة

األداء الصناعي بالتطبیق على شركات قطاع األعمال العام للغزل دور المرونة التصنیعیة في تحقیق أمثلیة 
 والنسیج بإقلیم وسط الدلتا

 الدكتوراة

مدخل الھندسة المتزامن في تصمیم وتطویر المنتجات بالتطبیق على شركات الغزل والنسیج تقییم استخدام 
 التابعة لقطاع األعمال العام بإقلیم وسط الدلتا

 الماجتسیر

 الزمالة 
 

 السجل المھني (بدءا من األحدث)

 رتبة الوظیفة مكان وعنوان جھة العمل التاریخ

  



 
كلیة الدراسات التطبیقیة  م 2016/  9/  1

جامعة  –وخدمة المجتمع 
المملكة العربیة  –الدمام 

 السعودیة

 أستاذ مساعد

جامعة  –كلیة التجارة  م 2014 /10/  27
 مصر -المنصورة 

 مدرس

جامعة  –كلیة التجارة  م 2009 /12/  27
 مصر -المنصورة 

 مدرس مساعد

جامعة  –كلیة التجارة  م 2005 /12/  27
 مصر -المنصورة 

 معید

 

 المناصب اإلداریة (بدءا من األحدث)

 المنصب اإلداري المكتب  التاریخ
نائب مدیر وحدة  جامعة المنصورة –كلیة التجارة  –التعلیم المفتوح  م 2014 /11 /8

 التعلیم المفتوح
جامعة  –كلیة التجارة  –وحدة ضمان الجودة واالعتماد  م 2012/  4/  3

 المنصورة
منسق وحدة ضمان 

عن  الجودة واالعتماد
 قسم إدارة األعمال

   
 

 اإلنجازات العلمیة

 األبحاث العلمیة المنشورة 
 (بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث)

 
جھة النشر وتاریخ 

 النشر
 # أسماء الباحثین البحث عنوان

مجلة البحوث التجاریة 
بكلیة التجارة جامعة 

 2015 - الزقازیق

المرونة التصنیعیة: عالقة المكونات والعوامل الداعمة 
باألداء الصناعي لشركات قطاع األعمال العام للغزل 

 والنسیج بإقلیم وسط الدلتا.

 عبد العزیز جمیل مخیمر
 أحمد محمد فتحي عجوة

 محمد صالح شحاتةصالح 

 

 
 األبحاث العلمیة المقبولة للنشر

 
 # أسماء الباحثین عنوان البحث المجلة تاریخ القبول

     
     

 
 األبحاث العلمیة المقدمة لتحكیم المؤتمرات العلمیة المتخصصة

 
 # أسماء الباحثین عنوان البحث المؤتمر وتاریخ النشر

    
    



 
 

 المنتھیةالمشاریع البحثیة 
 

 # أسماء الباحثین عنوان البحث تاریخ البحث
    
    

 
 األبحاث الحالیة

 
 # أسماء الباحثین عنوان البحث

   
   

 
 
 
 
 

 المساھمات في المؤتمرات والندوات العلمیة
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاریخ مجال المساھمة
    
    

 
 العضویات واللجان المشارك فیھا

 جامعة الدمام –كلیة الدراسات التطبیقیة وخدمة المجتمع  –لجنة االختبارات  •
 مصر. –جامعة المنصورة  –كلي التجارة  –لجنة طباعة االختبارات  •
 مصر. –جامعة المنصور  –كلیة التجارة  –لجنة كنترول االختبارات  •
 .مصر –جامعة المنصورة  –كلیة التجارة  –لجنة تسویق التعلیم المفتوح  •
 مصر. –جامعة المنصورة –كلیة التجارة  –لجنة تطویر الخطة االستراتیجیة  •

 
لتدریس  أنشطة ا

 الجامعیة
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساھمة
 1 المالیة ةمبادئ اإلدار FIN101 منسق المقرر –قائم بالتدریس 
 2 المالیة الدولیة FIN363 منسق المقرر –قائم بالتدریس 
 3 إدارة البنوك FIN321 منسق المقرر –قائم بالتدریس 
 4 مشروع التخرج FIN497 منسق المقرر –قائم بالتدریس 
 5 إدارة المخاطر FIN362 منسق المقرر –قائم بالتدریس 
 6 إدارة العملیات واإلنتاج MGMT220 منسق المقرر –قائم بالتدریس 

 
 رقم المقرر: شرح المقرر) -التي تم تدریسھا (عنوان المقرروصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعیة 



 
 

وظائف  المالي،یصف ھذا المقرر مفھوم اإلدارة المالیة وأھدافھا ومكونات النظام : FIN101 - مبادئ اإلدارة المالیة
 المالیة،إلدارة وأنواع المنظمات االقتصادیة ومجال تطبیق ا المخاطرة،اإلدارة المالیة واتجاھات المدیر المالي نحو 

كما یصف قائمة الدخل وقائمة المركز المالي والمؤشرات المالیة  المالي،والعالقة بین النظام المحاسبي وعالقتھ بالنظام 
كما یصف األداء السوقي  والمدیونیة،المستخدمة في تقییم أداء الشركة من أبعاد مختلفة مثل النشاط والربحیة والسیولة 

 وإدارة رأس المال العامل. القبض،وإدارة حسابات  المخزون،یعرض إدارة النقدیة وإدارة  لسھم الشركة. وكذلك

1 

، النظام المالي وآلیات الدوليتھم الشركات ذات النشاط  التيیصف ھذا المقرر اإلدارة االلیة : FIN363 - المالیة الدولیة
انتقال األموال. وسیاسات التحرر المالي، والخصخصة وعوامل نجاح أو فشل تجارب الخصخصة في بعض الدول، 

االستثمار األجنبي وأشكالھ ودوره، ونظریات سعر الصرف األجنبي وأسواق صرف العمالت والعوامل المحددة 
مخاطر المعامالت ومخاطر  الصرف،الدولیة لمخاطر تقلبات أسعار لمعدالت أسعار الصرف، اإلدارة وأدوات القیاس 

الترجمة والتحیل، التجارة الدولیة وأسالیب تسویتھا ودور القطاع المصرفي، ومیزان المدفوعات، ومخاطر تدویل 
 األعمال.

2 

المتخصصة، والفرق بین یصف ھذا المقرر وظائف البنوك التجاریة وسماتھا الممیزة والبنوك : FIN321 - إدارة البنوك
البنوك التقلیدیة والبنوك االسالمیة. والبنك المركزي أو مؤسسة النقد العربي السعودي، وأھداف وأنواع البنوك التجاري 

في المملكة، والقوائم المالیة في البنوك ومؤشرات تقییم األداء المصرفي، وأنواع الودائع وخصائصھا وتأثیراتھا على 
لبنك، وإدارة الصوم (القروض واألرباح المحتجزة) وتقییم استراتیجیات تنمیة الموارد المالیة للبنك، ھیكل استثمارات ا

 سیاسات اإلقراض (الحصول على طلبات القروض).

3 

تعتبر مادة مشروع تخرج مادة بحثیة یقدم فیھا الطالب خالصة تجربتھ المتعلقة بكتابة : FIN497 - مشروع التخرج
لمالیة حیث یقوم الطالب بتقدیم خطة بحث تتعلق بموضوع ذي عالقة بالتخصص یتم االتفاق فیھ مع البحوث في قسم ا

أستاذ المادة على الخطوط العریضة للمشروع البحثي الذي یرغب العمل فیھ ثم یقوم بجمع المادة العلمیة المطلوبة ویقدم 
مستوي الكفاءة البحثیة للطالب وفتح اآلفاق أمامھم بحثھ بعد اكتمالھ إلى األستاذ لتقویمھ. وتھدف المادة إلى رفع 

تشكل البحوث ركیزة أساسیة فیھا. كما تھدف إلى تھیئتھم لالنخراط في سوق العمل عن  التيلمواصل دراستھم العلیا 
 طریق تنمیة قدراتھم على التعرف على المشكالت والعمل على البحث عن حلول عملیھ لھا.

4 

یصف ھذا المقرر المخاطرة وخصائصھا، وأنواع المخاطرة ومصادرھا، وأسالیب قیاس : FIN362 - إدارة المخاطر
المخاطرة الكلیة، وأسالیب قیاس مخاطرة السوق، ومخاطر االستثمار وآلیات عملھا من استثمار إلى آخر، ومخاطر 

االستثمارات الرأسمالیة،  التمویل وآلیات عملھا من صیغة تمویل لصیغة أخرى، ومخاطر االستثمارات المالیة ومخاطر
وتقنیات إدارة المخاطر وتقنیة التأمین الذاتي وتقنیة تجمیع المخاطر وتوزیعھا وتقنیة التحكم في الخسارة أو تقنیة تحویل 

 أو نقل الخطر، والتأمین كاستراتیجیة إلدارة المخاطر، وتقنیة التنویع ودورھا في الحد من المخاطر.

5 

تم تصمیم ھذا المقرر بحیث یتمكن الطالب من اكتساب المعرفة الحدیثة : MGMT220 - واإلنتاجإدارة العملیات 
الضروریة في مجاالت إدارة العملیات واإلنتاج. كما یمكنھ اكتساب مھارات التخطیط، وتحلیل مشكالت إنتاج السلع 

مشكالت اإلنتاج، واستثمار الموارد المتاحة والخدمات. كما یتیح لھ استخدام أسالیب وأدوات التفكیر المنطقي في تحلیل 
أفضل استثمار ممكن. ویھتم بدراسة مفھوم إدارة العملیات وتطورھا ومعرفة تخطیط ومراقبة اإلنتاج (كماً ونوعاً). 

الشركات الصناعیة، وطرق تحسین اإلنتاجیة، ودراسة طرق العمل، وبحوث تطویر  استراتیجیةویتضمن أیضاً 
 كما یتضمن استعمال حاالت تطبیقیة في التحلیل الكمي والكیفي في الشركات الصناعیة. الكمي،التحلیل اإلنتاج، وأدوات 

6 

 
 الدراسات العلیا

 
 # المقرر رقم المقرر مجال المساھمة

    
    

 
 رقم المقرر: شرح المقرر) -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعیة التي تم تدریسھا (عنوان المقرر

 



 
 1 
 2 

 
 اإلرشاد األكادیمي للطالب

 
 # المرحلة عدد الطالب من إلى

     
     

 
 
 
 
 

 اإلشراف على رسائل الماجستیر والدكتوراة
 

 # الشھادة العلمیة العنوان الجھة التاریخ
 ةجامع –كلیة التجارة  2015 - 2014

 مصر -المنصورة 
أثر تمكین العاملین على االلتزام 

تطبیقیة على العاملین دراسة  -التنظیمي 
بدیوان محافظة دھوك /كوردستان 

 العراق

 1 ماجستیر إدارة األعمال

جامعة  –كلیة التجارة  2015 - 2014
 مصر -المنصورة 

تأثیر الذكاء العاطفي على الوالء 
دراسة تطبیقیة على  -التنظیمي 

المؤسسات الحكومیة في محافظة دھوك 
 بإقلیم كردستان العراق

 2 إدارة األعمالماجستیر 

جامعة  –كلیة التجارة  2015 - 2014
 مصر -المنصورة 

العالقة بین القیادة األصیلة وأخالقیات 
بالتطبیق على العاملین باإلدارة -العمل 

العامة للموارد المائیة والري بشرق 
 الدقھلیة

 3 ماجستیر إدارة األعمال

جامعة  –كلیة التجارة  2015 - 2014
 مصر -المنصورة 

دور االلتزام التنظیمي في تحقیق المیزة 
دراسة تطبیقیة على شركات  -التنافسیة 

القطاع الخاص في محافظة دھوك بإقلیم 
 كردستان العراق

 4 ماجستیر إدارة األعمال

جامعة  –كلیة التجارة  2015 - 2014
 مصر -المنصورة 

أثر الصمت التنظیمي على غیاب 
على بالتطبیق  -العدالة التنظیمیة 

العاملین بالشركات الصناعیة التابعة 
 لقطاع األعمال العام بمحافظة الدقھلیة

 5 ماجستیر إدارة األعمال

 
 اإلشراف على األبحاث الجاریة

 
 # الشھادة العلمیة العنوان الجھة التاریخ

     
     

 



 
  المھمات اإلداریة واللجنات وخدمة المجتمع (بداءا من األحدث)

 
 اإلداریةالمھمات 

 
 # من إلى المنصب الجھة

     
     

 
 عضویة اللجنات

 
 # من إلى المنصب الجھة

     
     

 
 االستشارات العلمیة

 
 # من إلى الجھة وقت جزئي -وقت كامل 

     
     

 
 العمل التطوعي

 
 # من إلى نوع التطوع الجھة

     
     

 
 
 
 
 
 

لتقنیة .. الخ)الكفاءات والمھارات الشخصیة   (الحاسب, تقنیة المعلومات, ا

 
 1 الحاسب اآللي
 2 تحلیل البیانات

 
 

 آخر تحدیث

15/11/2016 


	الاسم الكامل: صالح محمد صالح شحاتة



