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 دكتور / وائل حسن اجلراحيي أمحد

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع -إدارة األعمالقسم رئيس 
  مصر - عتماداإلاهليئة القومية لضمان جودة التعليم و بمراجع خارجي معتمد 

 كندا -  لتكنولوجيا اإلمداد و اللوجيستيات عضو اجلمعية الكندية
 

  احلايل:بيانات العمل 
الذطبيقية و خ مة ل راستت   ا كلية –قستتإ إ ارة األ م ل ئيس ر –إ ارة األ م ل  مستت    أستتذ  

  .لمملكة العربية السعو يةا – ل م إاج معة  – المجذمع
  55966-513-8000555ذليفون العمل : 

  55966-068400881 :والجذليفون 
  554-566-3853085 منزل:ذليفون 

 55966-513-8800181 كس:الف 
 sa.hgaraihy@ud.eduw   اإللكذروني:البري  

                           wgaraihy@hotmail.com 
 

 بيان احلالة العلمية : 
 

 س جامعة قناة السوي –كلية التجارة  –,حاصل علي درجة دكتور الفلسفة في إدارة األعمال
ستخدام الشبكات العصبية لزيادة إ"  في رسالة بعنوان - 4558أبريل  –اإلسماعيلية  –

 ناهقيف حمافظات ال ميدانيةدراسة  –التجارية العامة  يف البنوك  املصرفيةجودة اخلدمات 
 تم جمع البيانات و إجراء التجارب العملية بجامعة ماك ماستر بكندا.. " مبصر

  جامعة قناة السويس  –كلية التجارة  ,علي درجة الماجستير في إدارة األعمالحاصل– 
نظم املعلومات التسويقية كأداة لرتشيد القرارات )  في رسالة بعنوان -ببورسعيد
  .( دراسة تطبيقية يف قطاع املالبس اجلاهزة باملنطقة احلرة ببورسعيد –التسويقية 

  كلية التجارة  – 1995مايو  –إدارة األعمال  قسم –حاصل علي بكالوريوس التجارة– 
  جدًا.بتقدير عام جيد  –بورسعيد  –جامعة قناة السويس 

  اإلحصاء والحاسب اآللي بتقدير عام جيد جدًا  قسم –حاصل علي بكالوريوس التجارة
  بورسعيد. -جامعة قناة السويس  –كلية التجارة  – 1989مايو  –
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 ية : لبيان احلالة العم
 

   الذطبيقية و ل راس   ا كلية –قسإ إ ارة األ م ل ئيس ر –إ ارة األ م ل  مس    أسذ
  .لمملكة العربية السعو يةا – ل م إاج معة  – خ مة المجذمع

 بورسعيدجامعة  –إلدارة والحاسب اآللي ا كلية –بقسم إدارة األعمال  ستاذ مساعدأ– 
   ببورسعيد.

 برنامج الماجستير المهني والدكتوراه – بورسعيدجامعة  –بكلية التجارة للعمل  انتدبت ( 
  .9000/9000- 9002/9000, (اإلجنليزيةللتدريس باللغة  –المهنية 

 القاهرة –مدينة العاشر من رمضان  –بالمعهد العالي للتكنولوجيا للعمل  انتدبت , 
9002/9002 . 

 9002 والتكنولوجيا,باألكاديمية العربية لعلوم اإلدارة والنقل البحري للعمل  انتدبت . 

 9002/9002, بورسعيد  –أكاديمية السادات  –بكلية إدارة األعمال للعمل  انتدبت -
9002 /9000. 

 لتدريس ل مصر, –القاهرة  –باألكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية للعمل  انتدبت
 – 9000/9000 – 9000/ 9002- 9002/9002بالغة العربية و اإلنجليزية 

9000/9009 

 

 الوظيفي :  التدرج
 الخبرات األكاديمية : 

 لدراستتتات اكلية  -و التستتتوي  بقستتتم إدارة األعمال أستتتتاذ مستتتاعد وحىت اآلن : 9090 مارس
 .  لسعوديةا – لدماماجامعة  – مة المجتمعالتطبيقية و خد

  دارة والحاستتتب كلية اإلبقستتتم إدارة األعمال  أستتتتاذ مستتتاعد : 9009ارس موحىت  9002يوليو
 بورسعيد .  – بورسعيدجامعة  –اآللي 

  جامعة  –كلية التجارة  –بقستتم إدارة األعمال  أستتتاذ مستتاعد:  9002يوليو  – 9002أبريل
  بورسعيد . –قناة السويس 

   جامعة قناة  –مدرس مستتتتتتتتتاعد وباحا ت كلية التجارة  : 9002أبريل  – 9009سببببتم
 بورسعيد .  –السويس 

   جامعة قناة الستتتتتتتتتويس  –معيد ت كلية التجارة  : 9009سببببتم   – 9000سببببتم– 
 . ببورسعيد
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   ية التجارة  : 9000سببببتم   – 0221ديسبببم ناة الستتتتتتتتتويس  –معيد ت كل  –جامعة ق
  اإلسماعيلية .

 

 عضوية اهليئات و اجلمعيات املتخصصة : 
 

  السعودية. -الرياض –الجمعية العربية لريادة األعمال عضو 

 الدراستتتتتتتات التطبيقية وخدمة المجتمعكلية  –لجنة التخطيط األستتتتتتتتراتيج  ضتتتتتتتو ع _  
 دمام.الجامعة 

  القاهرة –عضو الجمعية العربية للعلوم اإلدارية  . 
  القاهرة –عضو منظمة إدارة األعمال العربية  . 

  مصر –مراجع خارجي معتمد من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة و اإلعتماد  . 

  كندا - لتكنولوجيا اإلمداد و اللوجيستياتعضو الجمعية الكندية. 

 .عضو اللجنة العامة للتخطيط اإلستراتيجي بجامعة بورسعيد 

  دارة و الحاسب اآللي بجامعة بورسعيد.بكلية اإلرئيس لجنة التخطيط اإلستراتيجي 

  دارة و الحاستتتب اآللي بكلية اإلمنستتت  لجنة إعداد اللوائ  و البرامج األكاديمية الجديدة
 بجامعة بورسعيد.

 

 املوضوعات ذات االهتمام : 
 

  : املوضوعات البحثية 
 AMOSالنماذج الهيكلية باستخدام برامج  ت, التسوي  المصرفيالخدماتقياس جودة 

الشتتتتتتبكات  ت بحوا التستتتتتتوي  ت الحكومة اإللكترونية تالنماذج الستتتتتتببية  ت  PLSت 
 . رقابة الجودة اإلحصائية ت إدارة الجودة الشاملة ,الموارد البشرية  ,تنميةالعصبية

  
  : املوضوعات التدريسية 

ت التستتتتتوي  ت بحوا التستتتتتوي  ت أستتتتتس الجودة في الخدمات  التستتتتتوي  األلكتروني ,
ارة التجاإلدارة التكنولوجية,بحوا العمليات ت ءت دارة عالقات العمالتإالتستتتتتتتوي  الدول  

 . ,إدارة اإلنتاج والعمليات إدارة الجودة الشاملة ,إدارة الموارد البشرية ,اإللكترونية
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  البحرين( –السعودية  –)مصر  كمدرباجملاالت التدريبية التي عملت فيها :  

تقييم وتطوير الهياكل اإلدارية  -االتصتتتتتتتتتاالت اإلدارية الفعالة - اإلداريةنظم المعلومات 
رة إدا -كل التنظيمية والوصتتتتتظ الوظيفي ( إعادة الهيكلة والهندستتتتتة اإلدارية ) إعداد الهيا

إدارة الموارد  -التعامل مع الرؤستتتتتاء والمرؤوستتتتتين مهارات  -األزمات وفن اتخاذ القرارات 
دارة الوقت التغل -البشرية  دارة الالتحفيز والرضا  -ب علي ضغوط العمل وا  والء الوظيفي وا 
ت -للمنظمة  ياجات ال يل وتحديد االحت عداد اتحل ية وا  ية دريب تدريب  اإلبداع في -لخطة ال
المفاهيم المختلفة لنظم  -الجودة الشتتتتتتتاملة إدارة -نمية المهارات القيادية للقادة القيادة وت

عداد دليل الجودة الشتتتتتتتاملة الجو  المدخل إلي الجودة الشتتتتتتتاملة  -الجودة واالعتماد -دة وا 
الخارجية علي تنفيذ عمليات المراجعة  -خطط تطبي  مدخل الجودة الشتتتتتتتتتاملة  ووضتتتتتتتتتع

هج منا -اإلدارة اإللكترونية  -أساليب قياس ورقابة األداء  -خل إدارة الجودة العمليات بمد
عداد التقارير  وأستتتتتتاليب   -الفعالة للتستتتتتتوي  وبحوا التستتتتتتوي  اإلدارة  -البحا العلمي وا 

نظم المعلومتتات في ختتدمتتة  -رهتتا في تتتدعيم القرارات اإلداريتتة تكنولوجيتتا المعلومتتات ودو 
ستراتيجيات ا -ت التسويقية الفعالة في البنوك االستراتيجيا -لعملية اإلدارية واتخاذ القرار ا

 الخدمة البنكية وتطوير مهارات خدمة العميل .   

 

 ات العلمية باخلارج :هماملنح وامل
 

كتور/ الد ذ)مبادرة األستتتايزين محاصتتل علي منحة وزارة التعليم العالي بمصتتر للباحاين الم
 . 9002لشباب الباحاين,  االنتماءللشراكة و هاني هالل 

حاصتتتتتتتتتل علي مهمة علمية من إدارة البعاات التابعة لوزارة التعليم العالي بمصتتتتتتتتتر وكانت 
 Degroote , 9002عام ستتتتتتر بكندا ما ماكالمهمة لمدة ستتتتتتة شتتتتتهور تمت في جامعة 

Canada university,school of business at Mc Master     

 
 :ةالعلمي شرا  علي الرسائلاإل

 أواًل : رسائل املاجستري
"تحليل عالقة المتغيرات الوظيفية و الشتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتية للتتراب في العمل بالتطبي  علي  -1

جمال فؤاد عبد الرحمن, كلية المنطقة الحرة العامة للستتتتتامار ببورستتتتعيد":استتتتم الباحا:
 التجارة , جامعة قناة السويس.
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ية دراستتتتتتتة ميدان –"دور الاقافة التنظيمية في زيادة فاعلية إدارة تنوع الموارد البشتتتتتتترية  -2
بالتطبي  علي الشتتتتركات المتعددة الجنستتتتيات بمحافظة بورستتتتعيد" الباحاة :رحاب محمد 

 , كلية التجارة , جامعة قناة السويس. مصطفي
 –لمنظمات الخدمية " إستتتتتتخدام تكنولوجيا المعلومات في تحستتتتتين األداء اللوجستتتتتتي با -3

  -دراستتتة ميدانية" , الباحا:حازم محمد مصتتتطفي, كلية التجارة , جامعة قناة الستتتويس.
 (2111)متت املناقشة يف يوليو 

دراستتتتتتتتتة ميدانية في  –" جودة الحياة الوظيفية و دورها في تحقي  الجودة الشتتتتتتتتتاملة  -4
مستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتفيات القطاع العام" الباحا: محمد عارظ عبده, كلية التجارة , جامعة قناة 

 (2111 سبتم )متت املناقشة يف  السويس.
 

 ثانياً : رسائل الدكتوراه
مية و العدالة التنظي " المتغيرات الشتتتتتتخصتتتتتتية و التنظيمية و عالقتها باإللتزام التنظيمي -1

دراستتتة ميدانية" الباحاة: أمينة محمد ستتتليمان, كلية  –بالشتتتركات المتعددة الجنستتتيات 
 (2111) متت املناقشة يف مايو  ---التجارة , جامعة قناة السويس.

" نموذج مقترح لقياس تأاير جودة الحياة الوظيفية علي أداء العاملين في شتتركة مصتتر  -2
  --- د حسين عبد الغفور, كلية التجارة , جامعة قناة السويس.للطيران" الباحا: محم

 (2111متت املناقشة يف يونيو )
" إطار مقترح إلستتتتتتتتتتخدام بطاقات األداء المتوازن لتقييم األداء في البنوك المصتتتتتتتتترية"  -3

 الباحا: ياسر عادل أبو مصطفي, كلية التجارة , جامعة قناة السويس.
 

 اإلنتاج العلمي والنشر : 
 

  : الكتب 

 تنظيمالتسوي  األلكتروني: المبادئ, األسس ,الت "  0900د. وائل حسن الجرايحي ت  -0
 .مصر ت بورسعيد ت بورسعيد" ت مطبعة جامعة 

" ت مطبعة  أستتتتاستتتتيات إدارة الستتتتلوك التنظيميت "  9000د. وائل حستتتتن الجرايحي ت  -9
 . مصر تجامعة قناة السويس ت بورسعيد 
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إدارة الموارد البشتترية :  "ت  9002د. وائل حستتن الجرايحي ت د. ستتيد فتحي حستتيب ت  -3
 ت مصر . ت بورسعيد : مطبعة جامعة قناة السويس "منهج متكامل 

د : مدخل اإلدارة ) إدارة الموا ت 9002د. وائل حستتتتن الجرايحي ت د. ستتتتيد حستتتتيب ت  -4
 ت مصر .  تبورسعيد  ت مطبعة جامعة قناة السويس اللوجستية للمداد (

ت الطبعة  ) المدخل إلدارة الجودة الشتتتتتتاملة (( ت 9002د . وائل حستتتتتتن الجرايحي ت ) -1
 .  مصربورسعيد تالاانية ت مكتبة الجالء الجامعية ت 

) اإلدارة المالية : مدخل متكامل التخاذ القرارات ( ت 9002د. وائل حستتتن الجرايحي ت ) -2
 بة الجالء الجامعية ت بورسعيد ت مصر(.ت الطبعة الاانية ت مكت المالية (

) إدارة اإلنتاج ( ت 9002د . وائل حستتتتتتتتتن الجرايحي ت د/ ستتتتتتتتتيد محمد جاد الرب ت ) -2
 ت مكتبة الجالء الجامعية ت بورسعيد ت مصر .  والعلميات (

 

 : أحباث علمية منشورة 

  العربيةباللغة 

العالقة  تحليل قياس جودة خدمات التعليم العالي و ( 0090وائل حستتتتتتتتتن الجرايحي ت ) -
:مدخل منهجي و والء الطالب صتتتتتتتتتورة الذهنيةرضتتتتتتتتتا الطالب و ال كاًل من بينها وبين
د ت العد جامعة بورستتتتتتتتتعيد –كلية التجارة  –المجلة العلمية للعلوم اإلدارية  ت تحليلي 
  .  يوليوت  022:  009ت ص ص   الااني

" نماذج قياس الجودة في مجال الخدمات : دراستتتتتتة ت  9002وائل حستتتتتتن الجرايحي ت  -
ت  23ت  22ص  ت ص 093ت جمعيتتة إدارة األعمتتال العربيتتة ت العتتدد  انتقتتاديتتةتحليليتتة 

 يسمبر . د
" استتتتخدام الشتتتبكات العصتتتبية لزيادة جودة الخدمات ( 9002وائل حستتتن الجرايحي ت ) -

ت   099ت جمعية إدارة األعمال العربية ت العدد  المصتتتتتتترفية في البنوك التجارية العامة
 ت سبتمبر .  009:  002ص ص 

 

 األجنليزيةاللغة ب  : 

 Al-bahussin, S. A.,   and  El-garaihy, W. H., (2013) “The Impact of Human Resource 

Management Practices, Organisational Culture, Organisational Innovation and Knowledge 

Management on Organisational Performance in Large Saudi Organisations: Structural Equation 

Modeling With Conceptual Framework” International Journal of Business and Management, 

vol.,8 ,no 22.November.  

 El-garaihy, W. H., and Al-bahussin, S. A., (2014) “Organizational Capabilities and Customer 

Value: A Mediation Effect of Human Resource Practices in Saudi Arabia Services Sector” 

Journal of International Business and Finance, January. 
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 املؤمترات : 

  09-00ت  ت انتاريو ت كنداتورونتو المؤتمر الدولي الاامن إلدارة التجارة اإللكترونية ت  -
 .  9002 ,يوليو, 

 تت انتاريو ت كندا  تورونتوالمؤتمر الدولي الاالا عشتتتر لنظم رقابة الجودة الشتتتاملة ت  -
 .   9002أتسطس ت ,  92 - 93

 


