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 السيرة الذاتية
 : البيانات الشخصية                                                                   

  .أحًذ عهٙ فرج انكبدٚكٙ االسم :

 و.29/02/1972 تاريخ الميالد:

 .ٔٚعٕليتسٔج  الحالة االجتماعية:

 

 :العنىان 

 نٛبٛب. -هٛت االلتظبد خبيعت بُغبز٘ك : عنىان العمل

 .نٛبٛب -خبيعت بُغبز٘ -8031برٚذ رلى  طُذٔق

 002182228825ْبتف انعًم 

  00218922404018 – 00218913567155 النقال:

   kadikiahmed@yahoo.com Email:      

   

 :المؤهالت العلمية 

 2015 يتحظم عهٗ درخت انتخظض انذلٛك انذكتٕراِ فٙ انًحبضبٛت. 

  ٙ2005 انًحبضبتيتحظم عهٗ انذرخت انعبنٛت انًبخطتٛر ف. 

  1999يتحظم عهٗ درخت انبكبنٕرٕٚش فٙ انًحبضبت. 

 .ٙاختبز يدًٕعت يٍ انذٔراث عهٗ اضتخذاو بعض انبرايح فٙ انحبضب اٜن 

 

 

 والعملية: والنشاطات األكاديميةات الخبر 

 حتٗ اٌٜ. 2006يٍ  لتظبد خبيعت بُغبز٘كهٛت اال بمطى انًحبضبت اضتبر خبيعٙ بذرخت يحبضر 

 ٚحتٗ اٌٜ. 26/01/2016انفترة يٍ  خاللكهٛت االلتظبد خبيعت بُغبز٘ ر يكتب انذراضبث انعهٛب يذ 

  2006إنٗ  2004انفترة يٍ  خالل كهٛت االلتظبد خبيعت بُغبز٘رئٛص لطى انمبٕل ٔانتطدٛم  . 

 2004إنٗ  2000انفترة يٍ  خالل ت بُغبزٕ٘ظف بًكتب انذراضبث انعهٛب كهٛت االلتظبد خبيعي. 

 بُغبز٘.نًعٓذ انعبنٙ نهعهٕو اإلدارٚت ٔانًبنٛت اعهًٛت ان بحٕثان يدًٕعت يٍرشرا  عهٗ اإلتمٛٛى  ٔان 

  رئٛص ندُت اضتحذاث برَبيح انًبخطتٛر انًُٓٙ فٙ اإلدارةMBA   ٘2016 كهٛت االلتظبد خبيعت بُغبز. 
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 ٛكهٛت االلتظبد خبيعت ٔانعهٛب )انًبخطتٛر(  ت نهًرحهت اندبيعت األٔنٗ)انبكبنٕرٕٚش(عضٕ ندُت يراخعت انهٕائح انذاخه

 .2016، بُغبز٘

 حتٗ اٌٜ. 2006خبيعت بُغبز٘ يٍ ء ْٛأة انتذرٚص عضٕ َمببت أعضب 

 حتٗ اٌٜ. 28/02/2016يٍ  عضٕ يدهص إدارة انشركت انعبيت ألعًبل انمطر ٔاإلَمبر ٔانخذيبث انبحرٚت 

 

 مية التي تم تذريسها: المىاد العل 

 يببدئ انًحبضبت انًبنٛت.  .يحبضبت انتكبنٛف 

 انًحبضبت انًتٕضطت.    األيٕال انعبيت )انًحبضبت انحكٕيٛت(.يحبضبت 

 يحبضبت رشركبث األرشخبص.  .انًحبضبت انضرٚبٛت 

  انشركبث انًطبًْت.يحبضبت               طرق انبحج 

 

 العلمية: مشاركاتال 

"يذٖ يالءيت إخراءاث انرلببت  فٕكهّ،طبنح احشبد، يظطفٗ يحًذ كبخٛدٙ، َٕٚص أحًذ ، خبنذ أحًذ عهٙ انكبدٚكٙ .1

 -ًؤتًر انرلببت انذاخهٛت: انٕالع ٔاٜفبقبحج يمذو نانذاخهٛت ببنًظبر  انتدبرٚت انهٛبٛت نًٕاخٓت غطم األيٕال"، 

 .24/2/2005-22 خالل انفترة  انعهٛب طرابهصكبدًٚٛت انذراضبث أانًُعمذ ب

بٓذ  تحمٛك  تكهفت انخذيبث انًظرفٛتفٙ تحذٚذ ٔلٛبش يذخم انخظبئض انًًٛسة  اضتخذاوأحًذ عهٙ انكبدٚكٙ،  .2

كهٛت انعهًٛت نهذراضبث انتدبرٚت ٔانبٛئٛت،  انًدهت، "يٛذاَٛت عهٗ انًظبر  انتدبرٚت انهٛبٛتدراضت " انًٛسة انتُبفطٛت.

 .2015هذ انطبدش، انعذد انرابع، انتدبرة ببإلضًبعٛهٛت، خبيعت لُبة انطٕٚص، انًد

يٛذاَٛت عهٗ انًظبر  دراضت "دٔر إدارة اندٕدة انشبيهت فٙ خفض تكهفت انخذيبث انًظرفٛت. أحًذ عهٙ انكبدٚكٙ،  .3

انعهًٛت نهذراضبث انتدبرٚت ٔانبٛئٛت، كهٛت انتدبرة ببإلضًبعٛهٛت، خبيعت لُبة انطٕٚص، انًدهذ  انًدهت "،انتدبرٚت انهٛبٛت

 .2015انعذد انرابع، انطبدش، 

أحًذ عهٙ انكبدٚكٙ، عبدل عطٛت انعبٛذ٘، "أًْٛت تطبٛك أضبنٛب انًحبضبت اإلدارٚت االضتراتٛدٛت ببنًظبر  انتدبرٚت  .4

 .2017ضبتًبر، انهٛبٛت"، يدهت خبيعت انبحر انًتٕضظ انذٔنٛت، بُغبز٘، انعذد انثبنج

يت يخرخبث انًعبْذ انتمُٛت الحتٛبخبث ضٕق انعًم فٙ يذٖ يالءأحًذ عهٙ انكبدٚكٙ، عبذانطالو يحًذ انًغربٙ،  .5

بحج يمذو نًؤتًر تطٕٚر ، "دراضت يٛذاَٛت عهٗ لطبع انُفظ فٙ نٛبٛب ببنتطبٛك عهٗ رشركت انخهٛح انعربٙ نهُفظ"، نٛبٛب

 .براث، خبيعت بُغبز٘، يركس انبحٕث ٔاالضتشٔاٜفبق انًطتمبهٛت ٔانًعٕلبث انٕالع: انتعهٛى انتمُٙ فٙ نٛبٛب


