
 حــــراتي رجـــسي
 ــ  :الشخصيح الثياناخ

 .  العاصى عثمان بيومى عثمان : اإلسم

 8/8/7691  :  ادليالد تاريخ
 . ويعول متزوج : اإلجتماعيح احلالح

 . الكبرى المحلةــ  الغربية محافظةــ  العربية مصر جمهورية : العنوان

 (002)01223506363:   آب واتس / تليفون

   oelasy@yahoo.com  : اإللكرتوني الربيذ
 . الدقهلية محافظة  بلقاس  اإلدارية للعلوم العالى بالمعهد التدريس هيئة وعضو إدارة مدرس : احلاليح الوظيفح

 ــ  :العلميح ادلؤهالخ

 . اإلدارية لمعموم السادات أكاديميةــ  والمحمية العامة اإلدارة فى الفمسفة هادكتور  (1)
 . البحرى والنقل والتكنولوجيا لمعموم العربية األكاديميةــ  (MPA) العامة اإلدارة ماجستير (2)
 . اإلدارية لمعموم السادات أكاديميةــ  اإلدارية العموم فى العميا اساتر الد دبموم (3)
 . اإلدارية لمعموم السادات أكاديميةــ  اآللى والحاسب اإلدارية المعمومات نظم فى العميا اساتر الد دبموم (4)
 . طنطا جامعة التجارة كميةــ  محاسبة شعبة تجارة بكالوريوس (5)

 : ــ  )عليها حصلت التى ( التذريثيح الذوراخ

   V. Basic Programming Language (1&2). Microsoft Officeامجر ب فى تدريبية دوارت (1)
 . القاهرة القومى التخطيط معهدر ار الق واتخاذ المعمومات نظم فى تدريبية دورة (2)
 . ره الدكتوا لدرجة التسجيل متطمبات من أنها حيث TOEFL شهادة عمى حاصل (3)
(4) General English Course (Advanced Level) .                                             
 مع جامعة حموان .( بالتعاون (Statistical Analysis Diplomaدبمومة التحميل اإلحصائى  (5)

  .جدا   جيد  :اإلجنليزيح اللغح إجادج مستوى

 األكادمييح اخلرباخ  :أولا    :العمليح اخلرباخ
 لمعموم العالى بالمعهد تدريس هيئة عضو أننى حيث األكاديمى الجامعى التدريس مجال فى العمل (1)

 . الدقهمية محافظة  ببمقاس اإلدارية
 الكبرى بالمحمة الصناعية المنشآت إلدارة العالى المعهد فى اإلدارى التمويل مادة ريس لتد إنتدابى تم (2)

 .  الغربية محافظة
 وادلؤلفاخ الذراسيح الكتة
 ـــ : يلى كما وذلك األعمال إدارة تخصص فى الدراسية الكتب إعداد

 . العامة اإلدارة أصول )ب(             األعمال إدارة مبادئ ) أ (
 . البشرية الموارد إدارة(د (            التنظيمى السموك مبادئ ) ج (
 . والمخازن المشتريات إدارة (و)             التسويق إدارة ) ه (
 . اإلدارى والتمويل المالية اإلدارة ) )ح               المالية المنشآت إدارة ) ز (
 اإلدارة فى العمميات بحوث (ك(                              والعمميات نتاج اإل إدارة ) ط (

mailto:oelasy@yahoo.com


 
 التذرية جمال في اخلرباخ ثانياا 

 International Accredited Trainer بفرنسا المدربين إلعتماد الدولى المجمع من معتمد مدرب (1)
Society . 

 . المهنية رساتالمد األمريكى المعهد من معتمد مدرب (2)
AMERICAN INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES (www.aips.us) 

 التعميمية المشروعات إلدارة األمريكية لممجموعة والتابع
AMERICAN GROUP FOR MANAGING EDUCATIONAL PROJECTS 
(www.agmep.us) 

 .PRO/USA/949440D23 :  اإلعتماد شهادة رقم
 . (00171-1811 ) رقم عضوية  بالكويت العالمى البورد زمالة عضو (3)
 العربية مصر بجمهورية التدريب مراكزو  أكاديميات بعض مع بالتعاون التدريب مجال فى العمل (4)

 بالمممكة والتطوير التدريبمراكز و  أكاديميات بعض مع بالتعاون بعد عن التدريب مجال فى وكذلك
 ـــــ : معها تعاونت التى لتعميماو  التدريب مؤسسات بعض يمى وفيما وسوريا السعودية العربية

 رئاسة ـــ واإلدارة لمتنظيم المركزى لمجهاز التابع  بالقاهرة الحكومى لمقطاع القادة إعداد مركز 
 . العربية مصر جمهورية  الوزراء مجمس

 العربية مصر جمهورية  لمتدريب ألفا أكاديمية . 
 السعودية العربية المممكة) بعد عن)والتطوير لمتدريب األكاديمى األعمال مركز . 
 السعودية العربية المممكة) بعد عن)والتطوير لمتدريب األجيال ريادة أكاديمية . 
 أكاديمية Sun Rise السورية العربية الجمهورية) بعد عن)والتدريب لمتعميم . 

 ــــــ : بتقديمها أقوم التى التدريبية تار لمدو  بيان وفيما
 ونظم البشرية الموارد إدارة ( موضوعات فى تدريبة دورات : الثشريح ادلوارد جمال في : أولا 

 الشخصيات أنماطو   األداء ادارة و اختيارهاو  الكفاءات استقطابو  المقابالت إجراء  الموظفين تحفيز
 . )البشرية الموارد موضوعات من وغيرها العمل بيئة فى

  والتفاوض تصالاإل  مهارات ) موضوعات فى تدريبة دورات : األعمال إدارج جمال في : ثانياا 
 إدارة موضوعات من وغيرها واألزمات الصعبة المواقف قيادة و العاممين حفز  الجماعى العمل إدارة

 .)األعمال
ا
ا
 إدارة  الشخصيات أنماط ( موضوعات فى تدريبية راتدو  : الثشريح التنميح جمال في : ثالث

  . ) البشرية التنمية موضوعات من وغيرها الضغوط إدارة  بالنفس الثقة بناء  الوقت إدارة التغيير
ــ والتحميل اإلحصائى  SPSSاإلحصائى برنامج الدورات تدريبية عمى  في جمال اإلحصاء : راتعاا :

 لرسائل الماجستير والدكتوراه .


