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جـيد جـدا مع مرتـبة الشـرف ( األول على الدفعة) –
جامعة بنها وكلف معيدا ثم محاضر بالجامعة

من عام  5691ثم التعيين باألكاديمية العربية

باالسكندرية من أول مارس 5661وحتى األن .

الماجستير

:

عنوانه " تقييم أداء المشروعات الصغيرة المصرية بالمدن الصناعية
الجديدة" ،من كلية التجارة ببنها – مصر عام .5661
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الدكتوراه

:

دكتوراه الفلسفة فى إدارة األعمال من كلية التجارة
جامعة الزقازيق – مصر  ،عام  0111م

وعنوانها " إعادة هندسة العمليات كمدخل لتطوير األداء فى عينة من الشركات المصرية

مجاالت التدريس الجامعي لمرحلتي البكالوريوس والماجستير :

بعض المواد التى قمت بتدريسها على مدار أكثر من  15عاما :

 إدارة االنتاج و العمليات . -اإلدارة االستراتيجية.

 -إدارة الموارد البشرية.

 ادارة اللوجستيات العكسية . -التطوير التنظيمي .

 مهارات االتصال الفعال . -ادارة النقل البحري .

 -جودة الخدمات العامة .

 االتجاهات الحديثة فى التسويق . -التسويق الدولي .

 -التجارة االلكترونية .

 التحليل والتصميم التنظيمي . -بحوث التسويق .

 مهارات القيادة الفعالة . -تسويق الخدمات .

 إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. -دراسات متقدمة في التسويق.

 موضوعات مختارة في إدارة المشروعات. -إدارة البنوك .

 إدارة المستشفيات واألنظمة الطبية . -إدارة األعمال المكتبية .

 -إدارة األعمال االلكترونية .

 اإلدارة المالية والتحليل المالى . -إدارة السلوك التنظيمي.

 تخطيط ومراقبة اإلنتاج. -العالقات العامة .
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 تخطيط وتنفيذ المشروعات .-

سلوك المستهلك .

 -إدارة المواد واإلمداد .

 مناهج البحث العلمي . إدارة األعمال الدولية . -التحليل المالي.

 -التخطيط الصناعي.

 مهارات تفاوض وتعاقد.-

الترويج واإلعالن .

تأليف كتب وأبحاث محكمة :

الكتب المؤلفة :

 -5أيمن على عمر  ،كتاب "قراءات فى سلوك المستهلك "  ،الطبعات األولى والثانية والثالثة ،
المؤلف  ،ثم الدار الجامعية للنشر والتوزيع  ،طبعات مختلفة مزيدة ومنقحة ،االسكندرية ،
ج.م.ع . 0119، 0119 ، 0111 ،
 -0أيمن على عمر  ،كتاب " د ارسات متقدمة فى التسويق "  ،الطبعات األولى والثانية  ،طبعات
مختلفة مزيدة ومنقحة  ،المؤلف  ،ثم الدار الجامعية للنشر والتوزيع  ،االسكندرية ،
. 0112 ، 0119
 -1أيمن على عمر  ،كتاب " قراءات فى إدارة المشروعات الصغيرة – مدخل تطبيقى مقارن "،
الطبعات األولى والثانية والثالثة  ،طبعات مختلفة مزيدة ومنقحة  ،المؤلف  ،ثم الدار
الجامعية للنشر والتوزيع  ،ثم دار منشأة المعارف  ،االسكندرية ، 0112 ، 0119 ،
. 0151
 -4أيمن على عمر  ،على عبد الهادى مسلم  ،كتاب " قراءات فى علم التحليل والتصميم
التنظيمي – مدخلى إعادة الهيكلة واعادة الهندسة "  ،الطبعة األولى والثانية والثالثة ،
طبعات مختلفة مزيدة ومنقحة  ،المؤلفين  ،ثم الدار الجامعية للنشر والتوزيع  ،االسكندرية
. 0119، 0112 ، 0111 ،
 -1أيمن على عمر  ،كتاب " مقدمة في مداخل وتطبيقات الجودة "  ،الطبعة األولى  ،منشأة
المعارف باالسكندرية  ، 0116 ،والطبعة الثانية  ، 0154والثالثة  0159المؤلف .
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 -9أيمن على عمر  ،كتاب " مذكرات في إدارة االنتاج والعمليات "  ،الطبعة األولى ،مكتبة
العميد  ،الرياض  ،أكتوبر . 0116
 -2أيمن على عمر  ،كتاب " مذكرات في إعادة الهيكلة منظمات األعمال "  ،الطبعة األولى ،
المؤلف 0119 ،
 -9أيمن على عمر  ،مذكرة "سلوك المستهلك" – تم توزيعها وتدريسها لطالب معهد العلوم
االدارية باإلمارات العربية من خالل اتفاقية تعاون علمى بين هذا المعهد واألكاديمية العربية
 ،المؤلف . 5669 ،
 -6أيمن على عمر  ،كتاب "أخطاء الباحثين عند كتابة الماجستير والدكتوراه – تجارب واقعية
من مناقشات الباحثين"  ،منشأة المعارف  ،االسكندرية .0159 ،
األبحاث :
-5

بحث  :إعادة الهيكلة كمدخل للتطوير والتغـيير فى شركات النقل البحري المصرية"  ،مجلة

مركز البحوث واالستشارات لقطاع النقل البحرى التابع لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحرى  ،مجلد  0عدد  0لعام  ، 0155صدر متأخر في أبريل . 0150
 -0بحث أثر تطبيق نظم الجودة الشاملة على تنافسية المنظمات الصناعية المصرية  ،مجلة كلية
تجارة سوهاج  ،ديسمبر . 0150
-1بحث دراسة تطبيقية لمدى تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في عينة من الجامعات الخاصة
المصرية  ،مجلة البحوث بأكاديمية السادات للعلوم االدارية  ،العدد الثانى لعام  ، 0150أبريل
. 0150
 -4بحث دراسة تحليلية لمعوقات التجارة العربية البينية في ظل ثورات الربيع العربي ،مجلة كلية
تجارة جامعة بنى سويف  ،ج.م.ع  ،ديسمبر . 0150
-1بحث نماذج تحسين فعالية المنظومة التعليمية فى مصر ( تجاه نموذج مقترح) ،مقدم لمؤتمر
"مستقبل مؤسسات الخدمات التعليمية الحكومية والخاصة للتعليم الجامعى فى العالم العربى "،
الجمعية العلمية للتنمية البشرية واإلدارية ،اإلسكندرية  ،فندق شيراتون المنتزه 9-2 ،أبريل .0111
-9بحث تحليل لمعوقات التصدير لمنظمات األعمال المصرية في ضوء الشراكة األوربية
والمستجدات العالمية ،المؤتمر السنوي الرابع لكلية التجارة ببنها ،أبريل .0111
-2بحث إعادة هندسة العمليات التصديرية كمدخل لتطوير أداء المنظمات المصرية واالنطالق
لزيادة الصادرات ،أيضا قدم للمؤتمر السنوي الرابع لكلية التجارة ببنها ،أبريل . 0111
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-9بحث تجاه مجتمع تقني بالتطبيق على قطاع االتصاالت والمعلومات المصري ،المؤتمر السنوي
الرابع لكلية تجارة الزقازيق ،الزقازيق ،مايو .0114
-6بحث فرص االستثمار المتاحة للعمالة النسائية المصرية فى ظل تطبيق برامج الخصخصة
والمعاش المبكر ،المؤتمر السنوى األول لرابطة المرأة العربية باإلسكندرية ،فندق فلسطين بالمنتزه،
أكتوبر . 5669
-51بحث " استعراض للضغوط المختلفة التى تواجه المرأة المديرة ،المؤتمر السنوى األول لكلية
اإلدارة والتكنولوجيا باألكاديمية العربية باإلسكندرية بعنوان المديرة العربية والتنمية المستدامة ،فندق
شيراتون المنتزه ،مارس .5662
-55بحث " استعراض لملوثات البيئة المصرية ( بالتطبيق على محافظة اإلسكندرية )  ،المؤتمر
السنوى للجمعية العلمية للتنمية البشرية واإلدارية ،اإلسكندرية ،فندق شيراتون المنتزه ،يونيه
. 0110
-50بحث " نموذج مقترح لتطبيق فلسفة إدارة الجودة الشاملة فى مؤسسات التعليم العالي فى
مصر  ،المؤتمر السنوي الثالث والعشرون لكلية التجارة جامعة المنصورة باالشتراك مع األكاديمية
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  11-09 ،يوليو  ، 0112االسكندرية.
-51بحث "نحو إصالح لمؤسسات التعليم العالى المصرية "  ،مجلة اشراقة التابعة لوزارة التعليم
العالي المصرية –العدد  ، 12يونيو . 0119
- 54بحث " نحو نموذج إداري عربي لتعليم وتطبيق العلوم االدارية "محاكاة لألنظمة االدارية

المتقدمة"  ،مجلة مستقبل التربية العربية (محكمة ومتخصصة في التنمية البشرية)  ،المجلد 59

العدد  ، 96مارس . 0155

-51بحث تقييم دور اإلعالن في الترويج للمنتجات المصرية" دراسة تطبيقية على عينة من

الشركات المصرية بمدينة برج العرب"  ،مجلة الدراسات والبحوث التجارية كلية تجارة بنها العدد 0

السنة  ، 11نوفمبر . 0151

-59بحث" جودة التعليم العالي فى مصر كوسيلة للوصول لتنافسية أفضل"  ،المؤتمر الدولى الثانى
لكلية التجارة – جامعة القاهرة "دعم القدرات التنافسية للجامعات المصرية" 1-4يونيو . 0119

 لي أيضا أكثر من  32مقالة بالجرائد المصرية " األهرام  ،واألخبار  ،والجمهورية  ،والمصري اليوم"  ،و بالجرائد العربية عن إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية  ،وجودة األداء والخدمات.

5

 -ك ذذالت الس ذذدريأل بد ذذر األكاديمي ذذة العربي ذذة بالق ذذاهرة ا ذذر ال ذذد

-والسذ ذ أعمذ ذ ب ذذالمقر

الرئيسذ ذ له ذذا باةس ذذك درية  -لمق ذذررات ادارة المذ ذوارد الب ذ ذرية والس ذذلوت الس ييم ذذي والسحليذ ذ
والسصميم الس ييمي . 3002- 3002 ،
 أسساا زائر لسدريأل مادس بحوث السسويق  ،وسحلي وسصميم س ييم بدر األكاديميةبالالا ية بسورية  ،وامبر  ، 3006وامبر .3002
 سدريب ضباط رطة أبو يبي  ،بر امج سقييم أداء العاملين  ،وامبر  ، 3002ابراير. 3002
 السدريأل لبر امج ماجسسير اةدارة العامة السابع لألكاديمية والت بمعهد القادة اةداريينبالقاهرة . 3002 ، 3002 ،
 إ راف م سرت لدكسوراه ا الجودة عل الطالب  /سليمان ليوان – طالب دكسوراه ليبيسحت ع وان "جودة ب وت الدم المصرية" والت بمعهد اة ساجية والجودة السابع لألكاديمية ،
وسمت الم ا ة بساريخ . 3020-4-23
 إ راف م سرت لدرجة الدكسوراه عل الطالب  /اوزى عبد المجيد – ليبي  -سحت ع وانياأل الدا د ا

ص اعة الحديد والصلب ا

الص اعات الليبية  ،كلية ال ق

البجرى

باألكاديمية . 3022 ،
 ه ات طالبين سم اة راف عليهم للحصو عل درجة الدكسوراه أيضاً ا راف م سرتمع أ.د .محمد إبراهيم  ،رئيأل جامعة الم واية والت بمعهد اة ساجية والجودة السابع
لألكاديمية  ،مارأل  ، 3002وسمت الم ا ة ا ديسمبر .3023
 -عضو لج ة سحكيم رسالة الماجسسير الخاصة بالطالب/

معمر الرواأل

 ،معهد

اة ساجية والجودة  ،وامبر . 3002
عضو لج ة سحكيم رسالة الماجسسير الخاصة بالطالب /أحمد الرواأل  ،معهد اة ساجيةوالجودة  ،ديسمبر . 3002
-رئيأل لج ة سحكيم وم ا ة رسالة الماجسسير الخاصة بالطالب /عل الم ياخ

 ،معهد

اة ساجية والجودة  ،ديسمبر  ، 3002ا راف د .أ رف لبيب .
 عضو لج ة سحكيم رسالة الماجسسير الخاصة بالطالبة /بدرية العلوى  ،معهد اة ساجيةوالجودة  ،ي اير .3002
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 ا راف م درد عل طالب لم رو السخرج بكلية ال ق الدول سحت مسم " سحلي مدىسطبيق مبادئ ادارة الجودة ال املة اي مي اء اةسك درية "  ،ساريخ الم ا ة -2-22
 ، 3022وكالت م اريع سخرج أخرى حو مدى سطبيق مدخ اعادة ه دسة العميات
اللوجيسسية ا مي اء اةسك درية البحرى  ،ساريخ الم ا ة . 3022-2-22
وم ر آخر حو أثر تطبيق  CA Containerفى نقل البضائع ذات الطبيعة الخاصة
(تطبيقات على نقل المواد الخام للصناعات الدوائية )  ،تاريخ المناقشة . 2214-1-22
 سدريأل عدة مقررات لماجسسير اللوجسسيات للقوات البحرية المصرية بالقاعدة البحريةبرأأل السين باةسك درية من  3023وحس  3026بصدة مسسالية .
حضور مؤتمرات وندوات علمية :

 حضذور ال ذذدوة الدوليذة الرابعذذة والع ذذرون للمذوا ر " السجذذارة العالميذة ولوجيسذذسيات المذوا ر" ،معهد سدريب الموا ر  ،األكاديمية العربية للعلوم والسك ولوجيذا وال قذ البحذرى ،اةسذك درية
 22-22 ،ابراير .3002
حضور الملسق البحذرى العربذ الثالذث للسعذاون السق ذ " سحذديات عصذر العولمذة وسطذويرأداء ال ق البحرى العرب " ،اةسك درية  23-20 ،ديسمبر . 3002
الحضور والم اركة ببحث وور ة عم اي مذؤسمر "اسذسراسيجيات سطذوير مؤسسذات السعلذيمالعذذال بذذالوطن العرب ذ ا ذ ضذذوء السحذذديات المعاص ذرة" ،المذذؤسمر العلم ذ الس ذ وى الذذدول
الثالذذث والع ذذرون  ،جامعذذة الم صذذورة باة ذذسرات مذذع األكاديميذذة العربيذذة للعلذذوم والسك ولوجيذذا
وال ق البحرى ،اإلسك درية  ،أبو ير 20-32،يوليو .3002
حضذذور وم ا ذذة اذذي مذذؤسمر " راذذع القذذدرة الس ااسذذية للص ذ اعة المص ذرية"  ،هيئذذة الس ميذذةالص اعية ومركز سحديث الص اعة  ،اإلسك درية 36 ،ابراير .3002
حض ذ ذذور ال ذ ذذدوة الدولي ذ ذذة الثالث ذ ذذة و الع ذ ذذرون للمذ ذ ذوا ر" السق ي ذ ذذات الحديثذ ذ ذة اذ ذ ذ المذ ذ ذوا ر"األكاديمي ذ ذذة العربي ذ ذذة للعل ذ ذذوم والسك ولوجي ذ ذذا وال قذ ذ ذ البح ذ ذذرى  ،اإلس ذ ذذك درية 30-22 ،اب اري ذ ذذر
.3002
حضور اعاليات " مذؤسمر إعذادة هيكلذة اة سصذادات العربيذة اذ يذ السحذديات المعاصذرة" ،المذذؤسمر العلمذ ذ السذ ذ وى الذذدول الث ذذا

والع ذذرون لكليذذة السج ذذارة لجامع ذذة الم ص ذذورة ،

جامعة الدو العربية  ،القاهرة  30-22 ،أبري .3006
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حضذذور اعاليذذات ال ذذدوة الدوليذذة الثا يذذة والع ذذرون للمذوا ر " المذوارد الب ذرية و كدذذاءة أداءالم ذوا ر "  ،األكاديميذذة العربيذذة للعلذذوم و السك ولوجيذذا و ال ق ذ البحذذرى  ،اإلسذذك درية -23،
 24مارأل . 3006
حض ذذور اعالي ذذات الم ذذؤسمر الثال ذذث لحص ذذالى العربذ ذ "السح ذذديات والم ذذام يمات المجسمع المد

السذ ذ سواجذ ذ

"  ،مكسبة اإلسك درية  2-2 ،مارأل . 3006

حض ذذور وم ذذاركة ببح ذذث ا ذذي الم ذذؤسمر ال ذذدول السذ ذ وى لكلي ذذة سج ذذارة الق ذذاهرة  6-5يو ي ذذو.3002
-حضور وم اركة ا اعاليات محور العمالة وس غي ال باب م سذدى ال ذباب العربذ

،

مكسبة اإلسك درية 20-2،ابراير .3006
-حضذور مذذؤسمر الس ميذذة ال ذذاملة والمسذذسدامة ،المذذؤسمر الثذذا

لحصذذالى العربذ

"السجذذارب

ال اجحة "مكسبة اةسك درية 25-22 ،مارأل .3005
 حضور وم اركة ببحث  ،وبور ة عم أيضذا للمذؤسمر السذ وى ال اربذع لكليذة السجذارة بب هذا ،أبري .3002
الجهات التى قمت بالتدريس بها :

 -2أعمذ حاليذذا أسذذساا إدارة أعمذذا بكليذذة ال قذ الذذدول واللوجيسذذسيات باألكاديميذذة العربيذذة
للعلذذوم والسك ولوجيذذا وال ق ذ البحذذري الكليذذة باإلسذذك درية بمصذذر م ذذا بدايذذة عذذام 2225
وحس ذ األن  ،وأيضذذا لطلبذذة الماجسذذسير بكليذذة الد ارسذذات العليذذا باألكاديميذذة لمقذذررات :
ادارة المذوارد الب ذرية  ،جذذودة الخذذدمات العامذذة  ،هواعذذادة هيكلذذة الم ذذروعات العامذذة ،
ضايا إدارية معاصرة  ،إدارة الجودة  ،من عام  3004وحس األن .
 -3أسساا زائر كإعارة من عملي باألكاديمية لمدة عام بكلية ادارة األعمذا بجامعذة الملذت
سعود بالرياض من  3002-2-2وحس . 3020-6-32
 -2أسذذساا ازئذذر بمعهذذد العلذذوم اإلداريذذة باإلمذذارات بدرعي ذ ب ذ بويبي وعجمذذان 2226 ،
.2222،
 -4أسذذساا ازئذذر بدذذر األكاديميذذة العربيذذة بالالا يذذة بسذذورية  ،للسذذدريأل لمرحلسذذي البكذذالوريأل
والماجسسير.3006،3002 ،3005 ،
 -5من عذام  2225سذاريخ الس ذخرج مذن الجامعذة وحسذ 2224معذذيد مكلذف ،ثذم
محاضذذر إدارة األع ذذما بكذ ذلية سجذذارة ب هذذا  ،سذذم إدارة األعمذذا  ،ثذذم اسذذسقالة
من جامعة ب ها للعم باألكاديمية من أو عام .2225
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الخبرات العـملية "مجاالت التدريب ودراسات الجدوى"
مت بإعداد المادة العلمية وس ديا الكثير من البرامج السدريبية ،و د سم سذ دياها اي مصر
وبعض البلدان العربية ،و خبير أو سدريب معسمد لمدة  25عام ا أكثر من 300
ع وان ا المجاةت المخسلدة ا إدارة األعما و يرها  ،و م ها :
 إدارة الجودة ال املة ا الم يمات السعليمية. جودة الخدمة الحكومية من أو مرة. ادارة السغيير والصراعات الس ييمية . ان القيادة بالسطبيق عل المديرين ال باب . س مية المهارات السلوكية والسعام مع الغير. سسويق الصادرات العربية "مدخ السجارة اةلكسرو ية" -إدارة وسخطيط الم روعات"مدخ

"6 Sigma

 السخطيط اإلسسراسيجي ك داة للسعام مع ارص وسحديات المسسقب . سقييم أ يمة السدريب واإلحسياجات السدريبية. ب اء ارق السطوير المؤسسي. س مية المهارات القيادية واإل رااية لسطوير اعالية الم يمات. إدارة األزمات السسويقية واة طالق للصادرات. بحوث األسواق السياحية والسرويج للمؤسسات السياحية. اله دسة اإلدارية كمدخ للسغيير والسطوير. مهارات السدكير اإلبداعي ا س خيص وح الم كالت واسخاا الق اررات. إدارة الو ت وضغوط العم . اإلدارة ال اجحة والسحديات الجديدة. معايير جودة الخدمات الصحية واأل يمة الطبذية. إدارة الصراعات الس ييمية كمدخ لزيادة واعالية الس ييم. سخطيط وس ديا الحمالت اإلعال ية. إدارة األداء ا عصر العولمة. إسسراسيجيات إدارة وس مية الموارد الب رية اي م يمات األعما العربية.9

 إعادة ه دسة العمليات الخدمية والسوج باحسياجات العمالء. إدارة األزمات المالية.-

يم ياأل األداء المسوازن لمؤسسات األعما .

 الجودة ال املة والسميز اي المؤسسات الحكومية. بحوث السوق ومسوحات ياأل رضاء العمالء. السميز ا خدمة العمالء. المهارات السلوكية للمدير المسميز. ه درة العمليات ا الم يمات الحكومية . اإلبدا واةبسكار ا بيئة األعما الجديدة .أهم الجهات التى قام الباحث بالتدريب بها :
 -2خبير سدريب بمركز الخبرات المه ية بميت بالقاهرة.
-3مسس ار سدريبي لمصلحة الضرائب عل المبيعات بالقاهرة واإلسك درية.
 -2أكاديمية ال رطة المصرية . 3006 ،

 -4اسس اري السدريب بالم يمة العربية للس مية اإلدارية ،القذاهرة  ،سقيذيم األداء المؤسسذي :
دوة خبراء الم يمة العربية للس مية اإلدارية . 2222 ،
 -5ال ركة العربية للسدريب واةسس ارات  ،جدة  ،السعودية . 3002 ،

-6و ازرة السياحة السورية ،دم ق  ،سورية  ،ديسمبر  ، 3005ابراير . 3002
 -2مسس ار سدريبي ل ركة اإلسك درية الوط ية للحديد والصلب  ،مصر 3006 ،
. 3002 -2برامج السدريب ببرامج خدمة المجسمع بالجامعة األمريكية باإلسك درية.
 -2خبير سدريبي وسسويق لمجموعة ركات البابطين  ،السعودية .
 -20سدريب رطة أبو يبي ،بر امج سقييم أداء العاملين ،وامبر 3020- 3002
 -22سدريب واسس ارات لمصذلحة الضذرائب علذ المبيعذات باإلسذك درية والقذاهرة 3004 .
. 3002 -23سدريب المدراء العموم ب ركة أبو ير لألسمدة  ،اإلسك درية . 3002 ،
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خبير دراسات الجدوى اة سصادية للكثير من الم روعات المصرية والعربية ألكثر من 30عاما .
 خبرة باةر اد األكاديم ب يام الساعات المعسمدة باألكاديمية ألكثر من  32عام .واهلل ول السوايق ،،،،
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د .أيمن علي عمر

