
 

 

 

   صابر محمد دياب حسين ياسر : الكامل االسم
 أستاذ مساعد بقسم العلوم المالية بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع: الوظيفة

 
 

 المعلومات الشخصية 

 مصري الجنسية | 

 ٢٣/٤/١٩٦٧تاريخ الميالد | 

 العلوم المالية  القسم | 

 yasmohamed@iau.edu.saالبريد الجامعي الرسمي | 

 الهاتف الخاص بالمكتب |

 

 المهارات اللغوية  

 اللغة  قراءة كتابة   تحدث
 العربية * * *
 االنجليزية * * *
 أخرى   

 
 المؤهالت العلمية والشهادات )بدءا من األحدث( 

 التاريخ  الشهادة األكاديمية  مكان الصدور العنوان 
 أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية العربيةمصر جمهورية 

 كلية االدارة
 ٢٠٠٩-٢٠٠٣ عمال دكتوراه الفلسفة في إدارة األ

 أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية جمهورية مصر العربية

 المعهد القومي لإلدارة العليا 
 ١٩٩٩-١٩٩٤ ماجستير إدارة األعمال 

 اإلداريةأكاديمية السادات للعلوم  جمهورية مصر العربية

 المعهد القومي لإلدارة العليا 

دبلوم الدراسات العليا في العلوم 

 االدارية

١٩٩٣-١٩٩٢ 

 أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية جمهورية مصر العربية

 المعهد القومي لإلدارة العليا 

دبلوم الدراسات العليا في االستثمار  

 والتمويل 

١٩٩٢-١٩٩٠ 

 ١٩٨٨-١٩٨٤ التجارة  سبكالوريو جامعة القاهرة  -التجارة كلية  جمهورية مصر العربية

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة 

 الدكتوراه  أثر االندماج واالستحواذ على األداء المالي للشركات المدمجة والمستحوذة 
 الماجتسير إدارات شئون األفراد  فيالتطوير التنظيمي 

 الزمالة 

 

  



 

 

 المهني )بدءا من األحدث( السجل  

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ 
 أستاذ مساعد   جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  –كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع  ٢٠١٦/ ١٣/٦

 مدرس  األكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا اإلدارة   ٣/٨/٢٠١٠
 مدرس مساعد  األكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا اإلدارة  ٢٠٠١/ ١٨/٦

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث( 

 المنصب اإلداري  المكتب   التاريخ 
   

   

   

 
 اإلنجازات العلمية 

 العلمية المنشورة األبحاث  

 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(
 

جهة النشر وتاريخ 

 النشر 
 # أسماء الباحثين  عنوان البحث 

Elementary 
Education 

Online2021 
 

Month Of The Year Effect In The GCC Stock 
Markets  
 

 بسام البيلي

 أحمد فرحان 

 ياسر صابر 

 السيد خليل  

 خلود الصعب

 غرايبةميس 

 

International 

Journal of 

Innovation, 

Creativity and 

Change 2020 

The Impact of Cost of Capital, Operating 
Profits, and Invested Capital on The 
Economic Value Added in the Materials’ 
Sector in the Egyptian Market  
 

 د/ ياسر صابر  

 الجواد د/ عالء عبد 

 د/ هاني شوشان 

 د/ أسماء لطفي

 د/ حياة أيو النجا

 

International 
Journal of Applied 

Engineering 
Research- 2019 

Avoiding Investment Risks and its Role in the 
Problem of Excess Liquidity in Islamic Banks   

 د/ عالء عبد الجواد 

 د/ ياسر صابر
 

    

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر 

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  المجلة  تاريخ القبول 
     

     

 
 



 

 

 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة 
 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  المؤتمر وتاريخ النشر
    
    

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  البحث تاريخ 
    

    

 

 األبحاث الحالية 

 
 # أسماء الباحثين  عنوان البحث 

Risk of Saudi Financial Market Sectors during 
covid-19 pandemic: Evidence from Emerging 
Markets 

 

 بسام البيلي

 أحمد فرحان 

 ياسر صابر 

 السيد خليل  

 خلود الصعب

 غرايبةميس 

١ 

 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
    

    
 

 العضويات واللجان المشارك فيها
•   
•   

 أنشطة التدريس 

 الجامعية 
 

 # المقرر رقم المقرر  مجال المساهمة
 ١ مالية الشركات   FIN288 التدريس
 ٢ األسواق والمؤسسات المالية FIN215 التدريس
 ٣ مبادئ االدارة المالية  FIN101 التدريس

 
 

 

 

 



 

 

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

التمويل، وكذلك كيفية   استخدام األساليب والنماذج يتناول مقرر مالية الشركات المفاهيم األساسية التي يقوم عليه قرار 

 الالزمة التخاذ القرارات التمويلية
1 

المفاهيم األساسية الالزمة للتعامل في األسواق المالية، كما يتناول نظرية كفاءة يتناول مقرر األسواق والمؤسسات المالية  

أسواق    غير مهنية الموجودة في السوق كمدخل من مداخل تسعير األوراق المالية، ومؤشرات أسواق المال، والسلوكيات ال

 األسواق المالية علىس المال، واألزمات المالية وأثرها أر 

2 

 

 الدراسات العليا 
 

 # المقرر رقم المقرر  مجال المساهمة
    

    

 
 

 رقم المقرر: شرح المقرر(  -التي تم تدريسها )عنوان المقرر  مرحلة الدراسات العلياوصف مختصر لمقررات 
 

 1 

 2 

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب 

 
 # المرحلة  عدد الطالب  من إلى

     

     
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة 
 

 # الشهادة العلمية  العنوان  الجهة التاريخ 
     

     
 

 الجاريةاإلشراف على األبحاث 
 

 # الشهادة العلمية  العنوان  الجهة التاريخ 
     
     

 
 

 

 

 



 

 

  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث( 

 
 المهمات اإلدارية 

 
 # من إلى المنصب  الجهة

     

     

 
 

 ان عضوية اللج
 

 # من إلى المنصب  الجهة
التطبيقية   الدراسات  كلية 

المجتمع   جامعة   –وخدمة 

 االمام عبد الرحمن بن فيصل

  رئيس فريق إعداد ومتابعة الخطة االستراتيجية
 بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

١ ٢٠١٦ ٢٠٢٢ 

التطبيقية   الدراسات  كلية 

المجتمع   جامعة   –وخدمة 

 االمام عبد الرحمن بن فيصل

عضو لجنة االبتكار وريادة االعمال بقسم العلوم  

 المالية 

٢٠٢١ ٢٠٢٢  

التطبيقية   الدراسات  كلية 

المجتمع   جامعة   –وخدمة 

 االمام عبد الرحمن بن فيصل

 عضو لجنة البحث العلمي بقسم العلوم المالية

 بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

٢ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

التطبيقية   الدراسات  كلية 

المجتمع   جامعة   –وخدمة 

 االمام عبد الرحمن بن فيصل

بكلية الدراسات   عضو وحدة التقويم واالختبارات

 التطبيقية وخدمة المجتمع 

٢٠١٩ ٢٠٢٠  

التطبيقية   الدراسات  كلية 

المجتمع   جامعة   –وخدمة 

 االمام عبد الرحمن بن فيصل

بكلية الدراسات   الجودة والتطويرعضو لجنة 

 التطبيقية وخدمة المجتمع 

٢ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

المالية   العلوم  كلية    –قسم 

وخدمة   التطبيقية  الدراسات 

جامعة اإلمام عبد    –المجتمع  

 الرحمن بن فيصل

 بقسم العلوم المالية رئيس لجنة البحث العلمي

 بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

٣ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

  – لجنة التخطيط االستراتيجي 

لعلوم   الحديثة  األكاديمية 

 الكمبيوتر وتكنولوجيا االدارة 

باألكاديمية   عضو لجنة التخطيط االستراتيجي

وتكنولوجيا االدارة   الحديثة لعلوم الكمبيوتر

 بالقاهرة

٤ ٢٠١٣ ٢٠١٦ 

الجامعي   الكتاب  تطوير  لجنة 

لعلوم    – الحديثة  األكاديمية 

 الكمبيوتر وتكنولوجيا اإلدارة 

باألكاديمية  عضو لجنة تطوير الكتاب الجامعي

  الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا االدارة

 بالقاهرة

٥ ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االستشارات العلمية 
 # من إلى الجهة وقت جزئي  -وقت كامل 

      

     
 العمل التطوعي 

 # من إلى نوع التطوع الجهة
     

     
 . الخ( التقنية. الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات,  

 1 

 2 

 
 

 آخر تحديث 

4/8/2022 


	الاسم الكامل: ياسر صابر محمد دياب حسين

