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 – والصغيرة ومتناهية الصغرجهاز تنمية المشروعات المتوسطة  - الحوكمة والجودةرئيس قطاع الوظيفة الحالية: 

 مصر -رئاسة مجلس الوزراء 

 kfa_2365@hotmail.com    & kfarouk@sfdegypt.orgاإللكتروني: بريد ال

 02/ 01227907581محمول: 

 ملخص تعريفي بالسيرة الذاتية
ة مصر ر بجمهوريعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغوالجودة بجهاز تنمية المشرو يعمل حاليا رئيس قطاع الحوكمة -

مة زي للحوكالمرك رئيس القطاعالعربية، واستشاري االجراءات والحوكمة بالجمعية المصرية للتامين التعاوني، وعمل 
ير مشروع نمية، ومدللتعي صندوق االجتماوخدمة العمالء ومدير ادارة الحوكمة والجودة ومدير أدارة االجراءات والنظم بال

للتنمية  الجتماعياصندوق وسائل دعم االعمال فرع الفيوم التابع للبرنامج االنمائي لألمم المتحدة، ونائب مدير مكتب ال
 بالفيوم

ان "نموذج بحري بعنواصل علي درجة الدكتوراه في أدارة الجودة من األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل الح -
لى طبيقية عتدراسة )مقترح لتطبيق ودمج مبادئ الجودة والحوكمة لتحسين أداء المؤسسات الممولة للمشروعات الصغيرة 

ولوجيا ية للعلوم والتكنحاصل علي ماجستير أدارة الجودة من األكاديمية العرب، و2013الصندوق االجتماعي للتنمية("عام 
تنمية تماعي للق االجوالنقل البحري بعنوان "تحسين جودة الخدمة المقدمة من مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة بالصندو

، و 2009م لبحري عاالنقل كنولوجيا وافي أطار مدخل الجودة الشاملة )دراسة ميدانية( من األكاديمية العربية للعلوم والت
المناهج وطرق  ، والدبلوم الخاص في2002دبلوم أدارة المشروعات الصغيرة من كلية التجارة جامعة عين شمس عام 

  جامعة القاهرة عام ، وبكالوريوس تجارة من كلية تجارة بني سويف1994التدريس من كلية التربية جامعة عين شمس عام 
1988 . 

عتمد من إلدارة " الماعلى شهادة "عضو مجلس إدارة معتمد" من برنامج "سلسلة تطوير مهارات أعضاء مجلس  حاصل -
، 2016 ركات عاممة الشمؤسسة التمويل الدولية والهيئة العامة للرقابة المالية والمنفذ بمركز المديرين المصري لحوك

 . 2006معهد اإلنتاجية والجودة عام ( من 9000/2000وشهادة مراجع لنظام إدارة الجودة )أيزو 
تنفيذ الميثاق  القطاع االقتصادي المختصين بأعداد وسبل –ئيس لجنة الخبراء العرب باألمانة العامة لجامعة الدول العربية ر -

ثاق ميقة علي اللموافاتمت و العربي لتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر علي مستوي الدول العربية
اللجنة موعة الدول النامية و، وعضو اللجنة الفنية الدولية االستشارية لمج2019بقمة بيروت االقتصادية واالجتماعية يناير/

وكمة المؤسسات، أليزو ح لدوليةاالفنية الدولية بهيئة المواصفات العالمية واللجنة الفنية الوطنية المصرية ألعداد المواصفة 
عامة مصرية اليئة العداد ومتابعة تطبيق المواصفة المصرية لنظام إدارة مكافحة الرشوة بالهوعضو اللجنة الفنية أل

جتماعي ندوق االد بالصللمواصفات والجودة، وعضو ومقرر اللجنة الفرعية لمتابعة االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسا
ض كلية ريا بمجلس االجتماعي للتنمية، وعضو مقرر وسكرتير لجنة الحوكمة التابعة لمجلس إدارة الصندوقو للتنمية،

 أطفال جامعة الفيوم وعضو مجلس مركز خدمة المجتمع بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم.
الجودة وورقة عمل وبحث علمي وكتاب في مجاالت المشروعات الصغيرة وريادة االعمال والحوكمة  25ام بأعداد ق -

 –سلطنة عمان  –تونس  –االردن  –اليونان  –مؤتمرات دولية واقليمية بدول "الهند  10والتنمية المستدامة، ومتحدث في 
لحوكمة والجودة سنة خبرة اجمالية في مجاالت المشروعات الصغيرة وريادة االعمال وا 30حوالي  مصر"، ولديه -السودان 

 والتنمية المستدامة.
  مجاالت االستشارات والتدريب:

ءات ونظم دلة إجراااعداد ادة االعمال والحوكمة والجودة والتنمية المستدامة والتطوير المؤسسي والمشروعات الصغيرة وري
 بذلك الخاصة العمل والسياسات واالستراتيجيات 

mailto:kfa_2365@hotmail.com
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 اجادة اللغات

 اللغة قراءة كتابة تحدث

 العربية / اللغة االم 

 االنجليزية جيد  جيد  جيد 

 الخبرات في المنطقة

 الدولة المدة والتاريخ  المجال 

اليات ولعربي الم احوكمة اإلدارة العامة: الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الع
ة في مستدامية الحوكمة اقتصاديات الذكاء االصطناعي بالدول العربية لتحقيق اهداف التنم

 ظل متطلبات الثورة الصناعية الرابعة 

سلطنة   2019أيام /  3
 عمان 

دعم ولمالي مول اتعزيز االستقرار المالي والتحول ألنظمة الدفع اإللكتروني من خالل الش
 دارةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوكمة المصرفية والممارسات السليمة إل

 المخاطر 

 السودان  2019أيام /  3

ج ة ومنهميحكوالحوكمة المؤسسية منظومة للرقابة لوقاية ومكافحة الفساد بالمؤسسات ال
 فعال للرقابة الحكومية ومكافحة ممارسات الفساد المالي واإلداري 

 تونس 2018أيام /  3

ة لماليااالمتثال ومكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب في المصارف والمؤسسات 
 العربية

 لبنان  2016أيام /  3

خل جديد كمة مدالحولجودة وحالة الحوكمة واإلدارة العامة في األقطار العربية والدمج بين ا
 لتحسين أداء المؤسسات 

 االردن 2013أيام /  3

 الهند  2000يوم /  23 ة لهندياأدارة وتنمية المشروعات الصفيرة ومتناهية الصغر والتعرف علي التجربة 

 اليونان  1999يوم /  17   التأهيل اإلداري والفني للمشروعات الصغيرة 

 المؤهالت الدراسية والعلمية 

 الدرجة العلمية المؤسسة  العلمية التاريخ

 نقلاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وال 2013
 البحري

 دكتوراه الفلسفة في أدارة الجودة

 نقلاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وال 2009
 البحري

 ماجستير أدارة الجودة

 دبلوم أدارة المشروعات الصغيرة امعة عين شمسج -التجارة كلية  2002

الدبلوم الخاص في المناهج وطرق  امعة عين شمسج -كلية التربية  1994
 التدريس

 الدبلوم المهنية في التربية الخاصة امعة عين شمسج -كلية التربية  1993

 التربيةالدبلوم العام في  امعة القاهرةج –كلية التربية بالفيوم  1992

 حاسبةم -بكالوريوس تجارة  امعة القاهرةج –كلية التجارة ببني سويف  1988

  الخبرات الوظيفية الفنية واإلدارية واإلشرافية

 الوظيفة الجهة الفترة المهام
 

اعداد ادلة إجراءات وأنظمة العمل 
واعداد منظومات الحوكمة 

 والجودة وسكرتير لجنة الحوكمة
التابعة لمجلس االدارة وعضو 

 لجنة اإلدارة العليا بالجهاز 

وحتى  25/4/2017
    اآلن

جهاز تنمية المشروعات 
المتوسطة والصغيرة 

رئاسة  –ومتناهية الصغر 
 -صرم –مجلس الوزراء 

 الحوكمة والجودةرئيس قطاع 

اعداد ادلة إجراءات وأنظمة العمل 
واعداد منظومات الحوكمة 

تير لجنة الحوكمة والجودة وسكر
التابعة لمجلس االدارة وعضو 
 لجنة اإلدارة العليا بالصندوق 

وحتى  1/4/2016من 
25/4/2017   

الصندوق االجتماعي للتنمية 
 –سة مجلس الوزراء رئا -

 مصر

 مدير ادارة الحوكمة والجودة

مشرف علي اعمال القطاع 
حوكمة وجودة وخدمة عمالء 
وشكاوي وعضو لجنة اإلدارة 

 لعليا بالصندوق  ا

 1/10/2014من 
 31/3/2016وحتى 

الصندوق االجتماعي للتنمية 
 –سة مجلس الوزراء رئا -

 مصر

قائم بتيسير اعمال رئيس 
القطاع المركزي للحوكمة 

وخدمة العمالء ومدير ادارة 
 الحوكمة والجودة

اعداد ادلة إجراءات وأنظمة العمل 
واعداد منظومات الحوكمة 

 15/3/2013من 
 30/9/2014وحتى 

الصندوق االجتماعي للتنمية 
 –رئاسة مجلس الوزراء  -

مدير اول ادارة الحوكمة 
والجودة بالقطاع المركزي 
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بالصندوق االجتماعي والجودة 
 للتنمية

 للحوكمة وخدمة العمالء مصر

اعداد ادلة إجراءات وأنظمة العمل 
 بالصندوق االجتماعي للتنمية 

وحتى  1/1/2011من 
14/3/2013 

الصندوق االجتماعي للتنمية 
 –سة مجلس الوزراء رئا -

 مصر

مدير أول أدارة اإلجراءات 
والنظم بالقطاع المركزي 

 للتدقيق والمراجعة الداخلية

مشرف علي وحدات خدمات 
وحدة  –االعمال والتسويق 

 –التدريب وتكنولوجيا المعلومات 
وحدة الشئون اإلدارية والعالقات 

 العامة

وحتى  1/1/2004من 
31/12/2010 

الصندوق االجتماعي للتنمية 
 –سة مجلس الوزراء رئا -

 مصر

مدير المركز المتكامل لدعم 
األعمال بالفيوم المكون هيكله 
التنظيمي من )وحدة التأجير 

هي االقراض متنا-التمويلي 
الصغر ويتبعه ثالثة مقرات 

 وفروع

مشرف علي وحدة خدمات 
حدة و –االعمال والتسويق 

 –التدريب وتكنولوجيا المعلومات 
وحدة الشئون اإلدارية والعالقات 

 العامة

  1/1/2004من 
  31/12/2008وحتى 

  

الصندوق االجتماعي للتنمية 
 –ئاسة مجلس الوزراء ر -

البرنامج االنمائي  \مصر
 لألمم المتحدة

UNDP 

مدير مشروع وسائل دعم 
االعمال فرع الفيوم التابع 

االنمائي لألمم للبرنامج 
 المتحدة

مشرف علي االعمال الفنية 
واالدارية ومسئول تنفيذي للسيدو 
 و مسئول وحدة اإلقراض بالمكتب

 3/12/1995من 
 31/12/2003وحتى 

الصندوق االجتماعي للتنمية 
 –سة مجلس الوزراء رئا -

 مصر

قائم بأعمال نائب مدير مكتب 
الصندوق االجتماعي للتنمية 

 بالفيوم 

تابعة الميدانية للمشروعات الم
الممولة من الصندوق االجتماعي 

 للتنمية بالفيوم

 22/1/1994من 
    2/12/1995وحتى 

الصندوق االجتماعي للتنمية 
 –سة مجلس الوزراء رئا -

 مصر

متابع ميداني ببرنامج تنمية 
 المشروعات

 العضوية الفنية والمهنية والتطوعية 

هيئة بالنامية  ضو اللجنة الفنية الدولية االستشارية ألعداد المواصفة الدولية للحوكمة المؤسسية لمجموعة الدولع -

 وحتى االن      2019المواصفات الدولية 

عات ير المشروئيس اجتماع لجنة الخبراء بجامعة الدول العربية المختصين بأعداد سبل تنفيذ الميثاق العربي لتطور -

 م اعداد مجموعة من المشاريع لتفعيل الميثاق   ت – 2019المتوسطة والصغيرة خالل يوليو / 

ارة مكافحة الرشوة بالهيئة المصرية العامة عضو اللجنة الفنية ألعداد ومتابعة تطبيق المواصفة المحلية لنظام إد -

 وحتى االن       2018للمواصفات والجودة 

 وحتى االن       2018ضو مجلس اإلدارة بمبادرة النزاهة بالجمعية المصرية لشباب االعمال ع -

طة ت المتوسشروعائيس اجتماع لجنة الخبراء بجامعة الدول العربية المختصين بأعداد الميثاق العربي لتطوير المر -

القتصادية اتم اعداد الميثاق والموافقة عليه بقمة بيروت  –)عدد اجتماعين لمدة أربعة أيام(  2018والصغيرة خالل عام 

   2019واالجتماعية يناير/

 ن     وحتى اال 2017ضو اللجنة الفنية الدولية ألعداد المواصفة الدولية للحوكمة المؤسسية بهيئة المواصفات الدولية ع -

الجودة ولمواصفات ضو اللجنة الفنية الوطنية ألعداد المواصفة الدولية للحوكمة المؤسسية بالهيئة المصرية العامة لع -

 وحتى االن      2017

وحتى  2015نمية عام ضو ومقرر اللجنة الفرعية لمتابعة االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالصندوق االجتماعي للتع -

 االن 

 وحتى االن  2014قرر وسكرتير لجنة الحوكمة التابعة لمجلس إدارة الصندوق االجتماعي للتنمية عام م -

تى وح 2006م ضو لجنة تحكيم في مسابقة انطالقة مصر التابعة لشركة شل للبترول الختيار أفضل مشروع صغير من عاع -

   2016عام 

   2014وحتى عام  2011عام جامعة الفيوم من  –عضو بمجلس كلية رياض أطفال  -

  2010حتى  2008ي مركز خدمة المجتمع بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم من عام فعضو  -

 :المنشورة لدراسات والبحوث العلميةا

لثورة تطلبات اممة في ظل اقتصاديات الذكاء االصطناعي بالدول العربية لتحقيق اهداف التنمية المستدا اليات حوكمة" -

لعالم ادامة في نمية المستحوكمة اإلدارة العامة: الطريق لتحقيق أهداف الت"العربي ؤتمر بالمومتحدث " الصناعية الرابعة

 18 – 16، سلطنة عمان – مسقط، عمل محكمة الدول العربية، ورقةالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة "، العربي

 2019 ديسمبر
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أولوية  –د حة الفسامكافلثالث "بالملتقي العربي اومتحدث  "الحوكمة الرشيدة كألية للوقاية من الفساد وتحقيق التنمية " -

ة جمهوري –ة ، القاهرمل محكمةع ورقةجامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، تنموية بالمنطقة العربية "، 

 2019أكتوبر  1 –سبتمبر  30العربية، مصر 

، الهيئة ية الرابعة"بمؤتمر "المواصفات الدولية والثورة الصناعومتحدث ، " اليات حوكمة اقتصاديات الذكاء االصطناعي" -

  2019مارس  24هرة / مصر، المصرية العامة للمواصفات والجودة، عرض تقديمي، القا

بمنتدى تعزيز ومتحدث "تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق االستقرار المالي"،  -

الخرطوم اتحاد المصارف العربية، جامعة الدول العربية، عرض تقديمي،  ،االستقرار المالي والتحول ألنظمة الدفع اإللكتروني

  2019فبراير / شباط  20 - 19، خالل الفترة من السودانجمهورية  /

ز منتدى تعزيبومتحدث ثر الحوكمة المصرفية والممارسات السليمة إلدارة المخاطر في تعزيز االستقرار المالي" "أ -

خرطوم لاقديمي، عرض ت عربية،اتحاد المصارف العربية، جامعة الدول ال ،االستقرار المالي والتحول ألنظمة الدفع اإللكتروني

  2019فبراير / شباط  02 - 19، خالل الفترة من جمهورية السودان /

بالملتقي العربي " ومتحدث  " الحوكمة المؤسسية منظومة للرقابة لوقاية ومكافحة الفساد بالمؤسسات الحكومية " -

اإلداري "، المنظمة العربية للتنمية الحوكمة المؤسسية منهج فعال للرقابة الحكومية ومكافحة ممارسات الفساد المالي و

 2018يوليو  3 - 1 الجمهورية التونسية -تونس ، عمل محكمة اإلدارية، ورقة

المؤتمر الدولي الثالث الجودة والمستقبل، ب ورقة عمل ومتحدثأهمية الجودة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة،  -

مايو  ،جمهورية مصر العربية – للجودة، القاهرة"االرتقاء بالجودة طريق لتحقيق التنمية االقتصادية "، المعهد القومي 

2018   

م السابع بالمؤتمر السنوي العاومتحدث التجربة المصرية"،  -االقتصادي  لإلصالح"االصالح التشريعي للحوكمة خارطة  -

المنظمة العربية للتنمية  القاهرة،أنماط جديدة للتنمية االقتصادية "،  -عشر " الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص 

  2017ديسمبر  12 - 11جمهورية مصر العربية  –القاهرة  العربية،، مقر جامعة الدول عمل محكمة اإلدارية، ورقة

لعلمي الرابع االمؤتمر بومتحدث  التربية،لية ك -شباب"، جامعة الفيوم االعمال لدي ال "االرشاد مدخل لتنمية مواطنة ريادية -

كمة محة عمل "، ورق تطوير التعليم في عصر اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المستقبلالفيوم "عشر بكلية التربية جامعة 

 (.2017القاهرة ) ومنشورة،

 ،املةالشلجودة امصر العربية في أطار مدخل  من المؤسسات الخدمية بجمهورية الجماهيرية المقدمةتحسين جودة الخدمة  -

 (2017)س ، مارتحدةات العربية المدولة االمار -بحث علمي مقدم لجائزة أكاديمية العلوم الشرطية للبحث العلمي الشارقة 

ر بالمؤتمث ومتحدروعات الصغيرة، لتنمية مدخل لتحسين التعاون بين المنظمات العربية في دعم المشاإصالح حوكمة  -
مل ع اإلدارية، ورقةمية المنظمة العربية للتن القاهرة،في الدول العربية  2015الخامس عشر األجندة التنموية لما بعد 

  0152ديسمبر،  17 - 15مصر  -، القاهرة محكمة
 نشورمكتاب رة، لتحسين أداء المؤسسات الممولة للمشروعات الصغي لحوكمةنموذج مقترح لتطبيق ودمج مبادئ الجودة وا -

 .2015ضمن سلسلة أطروحات الدكتوراه، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 

لتعاون ابع عشر اطبيق معايير الحوكمة مدخل لتقليل المخاطر في المؤسسات الممولة للمشروعات الصغيرة، المؤتمر الرت -

، القاهرة، حكمةرقة عمل موارية، المرونة تجاه المخاطر العالمية في المنطقة العربية، المنظمة العربية للتنمية اإلدعلى بناء 

2014  

وكمة حالة الح الدمج بين الجودة والحوكمة مدخل جديد لتحسين أداء المؤسسات"، المؤتمر السنوي العام الثالث عشر" -

ورقة عمل  ،إلداريةنمية اخيارات أم تحديات ومتطلبات جديدة، المنظمة العربية للت واإلدارة العامة في األقطار العربية

  2013، عمان، األردن، منشورة

 رة )دراسةنموذج مقترح لتطبيق ودمج مبادئ الجودة والحوكمة لتحسين أداء المؤسسات الممولة للمشروعات الصغي" -

دكتوراه في  رسالةي، البحر يمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقلتطبيقية على الصندوق االجتماعي للتنمية( "، األكاد

  2013، القاهرة، إدارة الجودة غير منشورة

صغيرة "، نموذج مقترح لدمج وتطبيق مبادئ الجودة والحوكمة لتحسين األداء للمؤسسات الممولة للمشروعات ال " -

 " 3201رة، ، القاهبحث علمي محكم ومنشورالثالث عشر، المجلة العلمية لكلية التربية جامعة الفيوم، العدد 

 تطبيق معايير ومبادئ جودة الخدمة لالرتقاء بمستوى جودة البحث التربوي " أطار منهجي "، " -

رؤى مستقبلية  –ربي طن العفي المؤتمر العلمي العاشر كلية التربية جامعة الفيوم بعنوان " البحث التربوي في الو ومتحدث

  2010، القاهرة، لمي منشوربحث ع" 



Karem 

 

جودة ر مدخل الحسين جودة الخدمة المقدمة من مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة بالصندوق االجتماعي للتنمية في أطات -

لجودة غير إدارة ا ستير فيرسالة ماج، البحريالشاملة )دراسة ميدانية(، األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

    2009قاهرة ،ال منشورة،

 الدورات التدريبية الحاصل عليهااهم 
اإلدارة  هارات أعضاء مجلسمسلسلة تطوير "برنامج  وفقا للممارسات السليمة للحوكمةعضو مجلس إدارة معتمد  شهادة -

 لحوكمةي المصر رينالمديمركز والصادرة من  العربية،المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر  "،
  2016نوفمبر / مصر، –القاهرة  الشركات،

تطوير  الجزء الرابع من برنامج سلسلة –مين حقوق المساه على" دور مجلس اإلدارة في المحافظة  حولالدورة التدريبية  -
صر م –القاهرة  المالية، الهيئة العامة للرقابة الشركات،المصري لحوكمة  المديرينمركز  "،مهارات أعضاء مجلس اإلدارة 

  9/11/2016-7خالل الفترة من 
 – 30/10ن مل الفترة لمؤتمر الثالث " اإلصالح اإلداري والتنمية "، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، خالا  -

1/11  /2016  

ة ات الماليوالمؤسسلملتقي السنوي لرؤساء وحدات االمتثال لمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب في المصارف ا -
  2016/  10/  82 -27خالل الفترة من  لبنان –بيروت  العربية،

لسلة تطوير الجزء الثالث من برنامج س –لرقابية " دور مجلس في اإلفصاح والشفافية ودعم البيئة ا حولالدورة التدريبية  -
مصر  – القاهرة ،المالية لهيئة العامة للرقابةا الشركات،مركز المديرين المصري لحوكمة  "،مهارات أعضاء مجلس اإلدارة 

  19/10/2016-17خالل الفترة من 
لرقابة لة العامة الهيئ الشركات،لتدريبية عن " الحوكمة والبيئة الرقابية "، مركز المديرين المصري لحوكمة االدورة  -

  13/10/2016-10صر خالل الفترة من م –القاهرة  المالية،
سلسلة  الجزء الثاني من برنامج –بة األداء ومراق االستراتيجي" دور مجلس اإلدارة في التخطيط حول  الدورة التدريبية -

 –لقاهرة ا لمالية،الرقابة الهيئة العامة ل الشركات،مركز المديرين المصري لحوكمة  "،تطوير مهارات أعضاء مجلس اإلدارة 
  29/9/2016-27مصر خالل الفترة من 

 ير مهاراتالجزء االول من برنامج سلسلة تطو –" مقدمة عن مجلس اإلدارة وحوكمة الشركات حول الدورة التدريبية  -
مصر خالل  –ة القاهر ،الماليةالهيئة العامة للرقابة  الشركات،مركز المديرين المصري لحوكمة  "،أعضاء مجلس اإلدارة 

  7/9/2016-5الفترة من 
ربية للتنمية اإلدارية القاهرة المنظمة الع -القاهرة  في الدول العربية 2015األجندة التنموية لما بعد  المؤتمر الخامس عشر -

  2015ديسمبر،  17 - 15
  2015لمؤتمر األول " اإلصالح اإلداري والتنمية "، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، ا  -

بية للتنمية نظمة العراه المخاطر العالمية في المنطقة العربية"، المالمرونة تجالمؤتمر الرابع عشر "التعاون على بناء  -

  2014اإلدارية، القاهرة، 

 ( 2014 –لقاهرة ا -ال وتمويل اإلرهاب )المعهد المصرفي مكافحة غسل األمو -
تنمية اإلدارية، عربية للمنظمة اللة الحوكمة واإلدارة العامة في األقطار العربية خيارات أم تحديات ومتطلبات جديدة )الحا -

 (2013، عمان، األردن

 ( 2007 –إلسكندرية ا -ة الشاملة في الصناعات الخدمية )معهد اإلنتاجية والجودة الجود -
 ( 2006لقاهرة ا -( )معهد اإلنتاجية والجودة9000/2000ع لنظام إدارة الجودة )أيزو مراج -
 (    2006لقاهرة ا –لمفاهيم األساسية لنظام أدارة الجودة للخدمات )معهد اإلنتاجية والجودة ا -
 ( 2000)الهند لصندوق االجتماعي للتنمية ا –المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  أدارة تنمية -

  (1999)اليونان لصندوق االجتماعي للتنمية ا -إلداري والفني ألصحاب المشروعات الصغيرة التأهيل ا -

************************************************************************ 


