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 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية ممتاز ممتاز ممتاز

 االنجليزية جيد جدا جيدا جدا  جيد جدا
 أخرى   

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
 2952مسجل  دكتوراه جامعة القاهرة –كلية التجارة  

 2952 ماجستير  جامعة قناة السويس –كلية التجارة  

 2999 ماجستير جامعة القاهرة -كلية التجارة 

 2992 بكالوريوس أكاديمية السادات  للعلوم االدارية 

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

 الدكتوراة السياسية المشاركة نحو المصرى للناخب والعاطفى االدراكى المكون تشكيل فى التسويقية االتصاالت تأثير
 الماجتسير بناء الدستور األخالقى بهدف تحسين الصورة الذهنية للجامعة )دراسة تطبيقية على الجامعات المصرية(

 الزمالة بناء الصورة الذهنية للجامعة
 

 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
 محاضر جامعة الدمام -كلية الدراسات التطبيقية حتى االن2952



 

 

 مدرس مساعد الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا –كلية االدارة  2952 -2990

 مدرس مساعد جامعة ويلز –كلية االدارة  2990-2952

 معيد جامعة النهضة –كلية االدارة والتسويق  2999-2990

 معيد معهد االدارة والتجارة الخارجية -اكاديمية القاهرة الجديدة 2999--2991

 

 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
النشر وتاريخ  جهة

 النشر
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

جامعة  -كلية التجارة

 2952قناة السويس 
بناء الدستور األخالقى بهدف تحسين الصورة الذهنية 

 للجامعة )دراسة تطبيقية على الجامعات المصرية(
  سيد حسن سيد 

 
 الحاليةاألبحاث 

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

 والعاطفى االدراكى المكون تشكيل فى التسويقية االتصاالت تأثير

 السياسية المشاركة نحو المصرى للناخب
  سيد حسن سيد

 
لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 5 مبادىء التسويق  تدريس
 2 نظرية التنظيم  تدريس
 1 أخالقيات العمل  تدريس
 2 صنع القرار وحل المشكالت  تدريس
 1 سلوك المستهلك  تدريس
التجارية إدارة المنتج والعالمات  تدريس  6 
 7 استراتيجيات التسعير  تدريس
 9 إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  تدريس
 0 إدارة المشاريع  تدريس
 59 إدارة العمليات  تدريس
 55 التسويق االستراتيجى  تدريس
 52 السلوك التنظيمى  تدريس
 51 االدارة الدولية  تدريس
 52 القيادة االدارية  تدريس
 51 التسويق الدولى  تدريس
 56 إدارة استراتيجية  تدريس



 

 
 

  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 عضوية اللجنات

 

 # من إلى المنصب الجهة
  2952-59 2951-92 عضو فى لجنة خدمة المجتمع كلية الدرسات التطبيقية

 
لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, ا
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……../……/2016 


