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 المؤهالت :

بتاريخ  جمهورية مصر العربية –جامعة عين شمس–في إدارة األعمال من كلية التجارة  دكتوراه الفلسفة -

 بعنوان : 2007

دراسة  –كمدخل لتحسين فعالية جودة التدريس في مرحلة الدراسات العليا  QFD" تعميم وظيفة الجودة 

 مقارنة ".

  2003 عامجمهورية مصر العربية  –جامعة عين شمس–عمال من كلية التجارة في إدارة األماجستير  -

 بعنوان :

بالتطبيق على الشركات الحاصلة  –تقييم اتجاهات المديرين نحو تطبيق نظم توكيد الجودة واإلدارة البيئية " 

 ". 14000واأليزو  9000على األيزو 

 .بتقدير جيد جدا  .1994جامعة حلب عام  - ية األقتصادفي إدارة األعمال من كل دبلوم الدراسات العليا -

 .بتقدير جيد جدا  .1993جامعة حلب عام  -إدارة األعمال من كلية األقتصاد  بكالوريوس -

 رئيس قسم إدارة األعمال بكلية االقتصاد جامعة حلب. -

 .شهور 5كليف لمدة . ومديرا عاما بالت2013حتى  2010منذ عام  المدير اإلداري لمشفى حلب الجامعي -
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 :والمقررات التي قمت بتدريسهااألهتمامات 

 إدارة التفاوض الجودة نظم إدارة  إدارة الجودة الشاملة 

 وسلوك المستهلك االتصاالت التسويقية اإلدارة االستراتيجية  إدارة المشروعات الصغيرة 

 مبادئ التسويق  إدارة المبيعات تقييم وإدارة المشاريع

 مبادئ اإلدارة إدارة العالقات العامة  إدارة المواد واإلمداد اللوجيستي

 التحسين المستمر قضايا معاصرة في علم اإلدارة  إدارة العمليات 

 إدارة المؤسسات الخدمية الموارد البشريةإدارة   إدارة األزمات 

 

 اإلشراف على الرسائل :

 .وبالمشاركة صفة مشرف أساسيماجستير بالرسائل  العديد مناإلشراف على  -

 .دكتوراهل رسائ عدةاإلشراف على  -

 .السورية ماجستير في الجامعة اإلفتراضية ئلاإلشراف على رسا -

 وجامعة تشرينحلب جامعة في  والدكتوراةالمشاركة في لجان الحكم على العديد من رسائل الماجستير  -

 .والجامعة االفتراضية

 األبحاث :

ر قبلت للنشوالتي مع طالبي في الدراسات العليا بحثا (  40)أكثر من  بحاثن األالعديد مالمشاركة في  -

ومجلة جامعة القدس المفتوحة للدراسات  مجلة تنمية الرافدين في العراق في مجلة بحوث حلب و

 .اإلدارية في فلسطين

 ( بالمشاركة مع زمالء.3و) ابحاث منفردا  في مجلة بحوث جامعة حلب.( 6) -

 الكتب :

 .مشاركة في تأليف كتاب األتمتة اإلدارية لبرنامج التعليم المفتوحال -

 .للجامعة االفتراصية السوربةتأليف كتاب إدارة الجودة الشاملة  -

 .لبرنامج التعليم المفتوح قنوات االتصال التسويقيالمشاركة في تأليف كتاب  -

 الدورات والندوات :

 .في حمص 2010ء مديرية صحة حمص عام دورة تدريبية عن إدارة المنظمات الصحية ألطبا -

 دورة عن " تسويق المنتجات في المشروعات الصغيرة". -

 .2018دارة القيادية" في مدينتي حلب وحماه لعام جتدريب المديرين العامين في برنامج "ال -

 دورات تدريب مهارات الحياة التابعة لمنظمات األمم المتحدة. -

 2015 - 9001ة العالمية األيزو دورات في نظام إدارة الجودة المواصف -

 :واالفتراضية الجامعات الخاصة

 .قرطبة التدريس في جامعة  -

 التدريس في جامعة إيبال. -

 التدريس في الجامعة االفتراضية السورية. -
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