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 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية االم ممتاز اللغة ممتاز ممتاز

 االنجليزية ممتاز ممتاز جيد جدا
 أخرى - - -

 
لعلمية والشهادات   (بدءا من األحدث)المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
 1112 دكتوراه جامعه عين شمس صرالقاهرة   م

 2779 ماجستير جامعه عين شمس مصر   القاهرة
 2771 دراسات عليادبلوم  شمس عين جامعه مصر   القاهرة

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

 الدكتوراة ه Cairo Egypt دراسة مقارن -تقيم السياسة الضريبة  

 الماجتسير (المانيا–المملكة العربية السعودية –مصر ) داسه مقارنه المركزيةبالبنوك  الدولي ي اداره واستثمار االحتياط
 الزمالة العالمية تاالقتصاد  الدولي  والعالقا

 
 (بدءا من األحدث)السجل المهني 

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
 استاذ مساعد جامعه الدمام 1126

 مساعد استاذ صلجامعه في 1112
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 (استاذ مساعد)مدرس   مصر-الجامعة العمالية  1112

 

 (بدءا من األحدث)المناصب اإلدارية 

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
رئيس وحدة التدريب  كلية دراسات تطبيقية وحدمة المجتمع 1111

 والتعليم المستمر 

شعبة  االبتكار   رئيس كلية دراسات تطبيقية وحدمة المجتمع 1127

 وريادة االعمال

باحث باإلدارة العامة  اإلدارة العامة لالتفاقيات الدولية-     الماليةوزاره  1111

 الدولية تلالتفاقيا
ضرائب استثمار  مأمور الماليةوزاره  – المصريةمصلحه الضرائب  2777

 واألجنبيالمال العربي 
 مدرب وزاره المالية –مركز التدريب  2779

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 
 (بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث)

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث جهة النشر وتاريخ النشر
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 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 

 # أسماء الباحثين ان البحثعنو المجلة تاريخ القبول
     

     

 
 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
 ملتقى المسئولية االجتماعية 

 جامعه الدمام
للبنوك  االجتماعية المسئولية 

 السعودية
  امل عصام زكى

    

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
    

    

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

  زكى عصام امل ةالحالي حدياتتفي ظل ال السعوديةالدور المرتقب للبنوك 
 المملكةفي  االقتصاديمقتضيات التوجه  

 
  زكى عصام امل

 

 

 



 

 
 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
  ماعيةملتقى المسئولية االجت جامعة الدمام–شيراتون الدمام  متحدث ببحث

    

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

  عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع 
  عضو جمعيه المحاسبين والمراجعين المصرية 

 
لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 2 اقتصاد كلى 111 توصيف-تدريس 

 1 جزئياقتصاد  221 تدريس وتوصيف 
  نقود وبنوك 111 تدريس وتنسيق 

 

 
 (شرح المقرر: رقم المقرر -عنوان المقرر)وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها 
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 الدراسات العليا

 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
    

    

 
 (شرح المقرر: رقم المقرر -عنوان المقرر)وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها 
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 لم يحدد بعد-:   اإلرشاد األكاديمي للطالب

 
 # المرحلة عدد الطالب من إلى

  بكالوريس 13 عن كل عام تقريبا 

     

 
 



 

 
 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
     

     

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

     

     

 
  (بداءا من األحدث)المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع 

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

  1123 االن المشرف العام لنادى المستقبل جامعة الدمام –عماده شئون الطالبات 

رئيس شعبة االبتكار  كلية دراسات تطبيقية

 وريادة االعمال
 1111  

منسق الكلية لدى الجامعه  جامعه االمام عبد الرحمن بن فيصل

 لشعبة االبتكار وريادة االعمال

  1127 االن

رئيس شعبة التنمية  كلية دراسات تطبيقية وخدمة المجتمع

 والتطوير والتعليم المستمر

 1112  

 
 اللجناتعضوية 

 

 # من إلى المنصب الجهة
     

     

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 
Start  up   خدمة المجتمع-    

  1112  غرفة الشرقية تطوع -مستشار

 
 العمل التطوعي

 

 # من إلى نوع التطوع الجهة
  1126  االيتام تدريب للفتيات كلية دراسات تطبيقيه-خدمه المجتمع  

  1112 1126 دعم انشاء الطالبات للمشروعات الصغيرة خدمه المجتمع واألنشطة الطالبية



 

 

 
 

 

 

 
لتقنية , تقنية المعلومات, الحاسب)الكفاءات والمهارات الشخصية   (الخ.. ا
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