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  التطور األكاديمى:
  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.  حتى اآلن ٢٠١٨

  جامعة عين شمس. -كلية التجارة  -االستثمار والتمويل أستاذ   حتى اآلن ٢٠١٥

٢٠١٥ -  ٢٠١٠   جامعة عين شمس. -كلية التجارة  -أستاذ إدارة األعمال المساعد  

٢٠٠٥   ال ى إدارة األعم دكتوراة ف ة ال ل  - درج ص تموي ارة  -تخص ة التج ين  -كلي ة ع جامع
  .شمس. بعنوان " منهج لتفسير سياسات توزيع األرباح"

٢٠١٠ -  ٢٠٠٥    جامعة عين شمس. -كلية التجارة  -مدرس بقسم إدارة األعمال  

٢٠٠٥ -  ١٩٩٧    جامعة عين شمس. -كلية التجارة  -مدرس مساعد بقسم إدارة األعمال  

٢٠٠٢    الحاسب اآللى من دبلومBroxtowe Collage- Nottingham - UK  

١٩٩٧    ر  -درجة الماجستير فى إدارة األعمال من كلية التجارة وان " أث جامعة عين شمس بعن

أة  ة المنش ددات قيم ى مح راض عل ديل لالقت تئجار كب رار االس ى  -ق ة عل ة تطبيقي دراس
  .شركة مصر للطيران"

١٩٩٦ – ١٩٩٠    جامعة عين شمس.–كلية التجارة  –معيدة بقسم إدارة األعمال  

١٩٩٠    از –بكالوريوس تجارة دير ممت ة  – شعبة إدارة األعمال بتق ارة كلي ين  –التج ة ع جامع
  .شمس

  البحرى.األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل محاضر ب   حتى اآلن ٢٠٠٦

٢٠١٠ – ٢٠٠٦   ر ب ات محاض ا المعلوم ى لتكنولوجي د االقليم وزراء  (RITI)المعه س ال ابع لمجل  –الت
ع اون م دا  بالتع  ,Maastricht School of Management, Maastricht هولن

the Netherlands .(ًحاليا)  
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٢٠١٦ – ٢٠٠٦    محاضر بجامعةEdinburgh Business School/Heriot Watt University  ن م
  جامعة عين شمس (حالياً). –خالل برنامج الشراكة مع كلية التجارة 

٢٠١٤ – ٢٠١١     ة ة البريطاني  British Universityمحاضر  ورئيس قسم االستثمار والتمويل بالجامع
in Egypt (BUE).  

٢٠١٠ – ٢٠٠٩    رفية ة والمص وم المالي ة للعل ة العربي ر األكاديمي  Arab Academy forمحاض
Banking and Financial Sciences.  

٢٠٠٩ – ٢٠٠٥    محاضر جامعة مصر الدوليةMisr International University (MIU) –  اهرة الق
  جمهورية مصر العربية. –

٢٠٠٩ – ٢٠٠٨    محاضر بفرع جامعةAspen University (USA).  

٢٠١٣ – ٢٠١٠    تر توى الماجس ة (مس دمات الجامعي ويق الخ ز تس ر بمرك دكتوراه –محاض ة)  ال المهني
  التابع لجامعة عين شمس.

٢٠٠٧ -  ٢٠٠٥    ة محاضر فى رع جامع اهرة  -  Aspen University (USA)ف ة مصر  –الق جمهوري
  .العربية

  والمهنية:الخبرات اإلدارية 
 وزارة النقل. –غير تنفيذى الشركة القابضة للطرق والكبارى  عضو مجلس إدارة   حتى اآلن ٢٠١٨

٢٠١٨   مستشار العلمى لجامعة المستقبل ال. 

٢٠٢١ -  ٢٠١٨   البحثية لجامعة عين شمس.الخطة  لجنة مقرر 

ات    حتى اآلن ٢٠١٩ اعدين بكلي اتذة المس اتذة واألس ة األس ة لترقي ة الدائم ين للجن ان المحكم و لج عض
 األعلى للجامعات.المجلس  –التجارة 

 عضو لجان التحكيم التابعة لقطاع الدراسات التجارية بالمجلس األعلى للجامعات.   حتى اآلن ٢٠١٨

٢٠١٩   .مقرر لجنة المختبرات واألجهزة العلمية لجامعة عين شمس 

 .عضو اللجنة الدائمة للدراسات العليا بجامعة عين شمس    حتى اآلن ٢٠١٨

٢٠٢٠ – ٢٠١٨    عضو مجلس إدارة مركز االبداع واالبتكار لجامعة عين شمس. 

 Certified Financial Analysitsمؤسس سفراء جمعية المحلليين الماليين المعتمدين    حتى اآلن ٢٠٢٠
  (CFA)  ارة ة التج اليين  –بكلي ين الم ة المحللي ع جميع اون م مس بالتع ين ش ة ع جامع

 . Certified Financial Analysits Societyالمعتمدين 

ة    حتى اآلن ٢٠١٥ ة الدولي ر المجل دير تحري ن  Future Business Journal (FBJ)م ادرة ع والص
المى  ر الع ن  Elsevierالناش المى ٢٠١٨ – ٢٠١٥م ر الع م الناش ن  Springer، ث م

 .٢٠٢٠حتى  ٢٠١٨

 عين شمسجامعة  –كلية التجارة  –مدير تحرير مجلة االقتصاد والتجارة    حتى اآلن ٢٠١٨

٢٠٢١   وان  –نسانية منسق قطاع العلوم اإل المؤتمر العلمى التاسع لجامعة عين شمس تحت عن

 .٢٠٢١ابريل  ٨ – ٦بين الواقع والطموحات)  –"الجيل الرابع من الجامعات 

 منسق اتفاقية التعاون بين كلية التجارة جامعة عين شمس وجامعة شيكاغوا االمريكية    اآلنحتى  ٢٠١٨

ع  –رئيس فريق كلية التجارة    حتى اآلن ٢٠١٨ ى جمي ز األول عل ق المرك ذى حق ة عين شمس وال جامع
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اليين  ين الم ة للمحللي ابقة البحثي  CFAالجامعات المصرية (الحكومية والخاصة) فى المس
 .٢٠١٩وكذلك فى عام  ٢٠١٨وذلك فى عام 

٢٠٢١    ٢٠٢١عضو لجنة تحكيم مسابقة (عين شمس تبتكر) لجامعة عين شمس. 

 س مجامعة عين ش –نائب رئيس مجلس إدارة برامج الشهادات المهنية بكلية التجارة    حتى اآلن ٢٠١٨

 جامعة عين شمس  –عضو مجلس كلية التجارة    حتى اآلن ٢٠١٨

٢٠١٩    ة اطة المالي تقبل الوس رئيس الجلسة الختامية لمنتدى التحول الرقمى فى المصارف ومس
 إتحاد المصارف العربية. – ٢٠١٩اكتوبر  –شرم الشيخ  –

 منسق نموذج المحاكاة البنكى بكلية التجارة    حتى اآلن ٢٠١٨

 عين شمس. جامعة –المشرف على قطاع تكنولوجيا المعلومات كلية التجارة    حتى اآلن ٢٠١٨

    نائب رئيس مؤتمر 

٢٠١٨    "تدامة ة المس ق للتنمي راء الطري دى "الصيرفة الخض  –ممثل جامعة عين شمس فى منت
 .٢٠١٨يوليو  –الغردقة 

٢٠١٨ – ٢٠١٦  

  

  حتى اآلن ٢٠١٥

٢٠١٧ -  ٢٠١٦  

  ارة ة  –المدير التنفيذى لمركز البحوث والدراسات التجارية واإلحصائية كلية التج جامع

 عين شمس 
 عضو تحكيم لجائزة الشارقة ألفضل اطروحة دكتوراه فى العالم العربى.  
  ال م إدارة األعم يس قس تقبل  -رئ ة المس  Future University in Egypt –جامع

(FUE) – .جمهورية مصر العربية  

٢٠٠٧ – ٢٠٠٦    ب ات نائ بكة المعلوم دة ش دير وح ارة  –م ة التج مس ( –كلي ين ش ة ع -٢٠٠٦جامع
٢٠٠٧(.  

٢٠١٠ – ٢٠٠٦   ) ٢٠١٠-٢٠٠٦عضو لجنة إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة عين شمس(.  

٢٠٠٨ -  ٢٠٠٦    ٢٠٠٨-٢٠٠٦جامعة عين شمس ( –عضو وحدة توكيد الجودة بكلية التجارة.( 
  

 

  :النشاط البحثى فى الدوريات العلمية المحلية والعالمية واللجان العلمية
اً لتصنف    م االستشهاد   Google Scholarوفق د ت اث   Citationفق باألبح

  ).٩قدره ( index -h) مرة ، كما حصلت على تصنيف ٨٩٣المنشوره لى (
nhttps://scholar.google.com.eg/citations?user=vxNv_fgAAAAJ&hl=e  

 األبحاث المنشورة: -أ

   Wahba Hayam and Elsayed Khaled (2016) Reexamining the 

relationship between inventory management and firm performance: An 

organizational life cycle perspective. Future Business Journal, V.2, 

N.1, pp. 65-80. 

 Wahba Hayam (2016) Testing the relationship between debt maturity 

structure and financial performance of SMEs in Egypt. First 

International Conference on SMEs, Badr University in Cairo (BUC) 
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and Ain Shmas University (Faculty of Commerce), JW Marriot, Cairo, 

13-14 August.  

 Wahba Hayam (2015) The Joint Effect of Board Characteristics on 

Financial Performance: Empirical Evidence from Egypt. Review of 

Accounting & Finance, V.14, N.1, pp.20-40. 

 Wahba Hayam and Elsayed Khaled (2015) The mediating effect of 

financial performance on the relationship between social responsibility 

and ownership structure. Future Business Journal, V.1, N.1, pp.1-12. 

 Wahba Hayam (2014) Capital Structure, Managerial Ownership and 

Firm Performance: Evidence from Egypt. Journal of Management & 

Governance, V.8, N.4, pp.1044-1061 

 Wahba Hayam and Elsayed Khaled (2014) The Effect of Life Cycle 

Stage of a Firm on the Relationship between Board Size and Financial 

Performance. International Journal of Managerial & Financial 

Accounting, V.6, N.4, pp.273-295. 

 Wahba Hayam and Elsayed Khaled (2014) The Effect of Institutional 

Investor Type on the Relationship between Board Size and Financial 

Performance. International Journal of Business Governance & 

Ethics, V.9, N.3, pp.221-242. 

 Wahba Hayam and Elsayed Khaled (2013) Reinvestigating the 

relationship between ownership structure and inventory management: a 

corporate governance perspective. International Journal of 

Production Economics, V.143, N.1, pp. 207-218. 

 Wahba Hayam (2013) Debt and Financial Performance of SMEs: The 

Missing Role of Debt Maturity Structure. Journal of Corporate 

Ownership and Control, V.10, N.3, pp.266-277. 

 Wahba Hayam and Marwa El-Maghawry (2013) The Effect of corporate 

social responsibility on the firm’s financial performance. International 

Journal of Business & Management Studies, V.5, N.2, pp. 147-156. 

 Wahba Hayam and Khaled Elsayed (2010). Firm Complexity and 

Corporate Board Size: Testing the Moderating Effect of Board 

Leadership.  Journal of Corporate Ownership and Control 

Journal, V.7, N.4, pp. 317-330. 

 Wahba Hayam (2009). How Do Institutional Shareholders Manipulate 
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Corporate Environmental Strategy to Protect Their Equity Value? A 

Study of the Adoption of ISO 14001 by Egyptian Firms. Business 

Strategy and the Environment, Vol.19, No.8, pp.495-511.  

 Wahba Hayam (2008) Exploring the Moderating Effect of Financial 

Performance on the Relationship between Corporate Environmental 

Responsibility and Institutional Investors: Some Egyptian Evidence. 

Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 

V.15, N.6, pp.361-371.  

 Wahba Hayam (2007) Does the Market Value Corporate Environmental 

Responsibility? An Empirical Examination. Corporate Social 

Responsibility and Environmental Management, V. 15, N.2, pp.89-

99. 

 تحكيم األبحاث الدولية: -ب

 Futureللمجلة العلمية الدولية   (Executive Editor)مدير تحرير تنفيذى  -١

Business Journal (FBJ)  الصادرة عن Elsevier Publisher    

  عضو تحكيم لجائزة الشارقة ألفضل اطروحة دكتوراه فى العالم العربى (حالياً). -٢
  (Editorial Board Member)عضو مجلس إدارة تحرير مجلة  -٣

o International Journal of Corporate Strategy and Social Responsibility 

(IJCSSR) 

  فى كل من: Refereeمحكم أبحاث  -٤

o Business Strategy and the Environment 

o Corporate Social Responsibility and Environmental Management 

o International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and 

Management   

 :ومؤلفات آخرى الكتب -ج
 ) ه ام وهب تثمار ٢٠١٤هي اس ). االس ر: م اهرة، الناش ة. الق ة األوراق المالي ومحفظ

 للطباعة
 ) ه ام وهب بح، هي ود ص ة ٢٠١٤محم ر: كلي اهرة، الناش ة. الق تراتيجيات المالي ). االس

 جامعة عين شمس.  –التجارة 
 ) ارة ٢٠١١هيام وهبه، خالد السيد ة التج اهرة، الناشر: كلي ). صيدليات المستشفيات. الق

 جامعة عين شمس.  –
  اس ٢٠١٣وهبة، خالد السيد (هيام اهرة، الناشر: م ى. الق ).  طرق ومناهج البحث العلم
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 للطباعة.
 ) مبادئ اإلدارة المالية. القاهرة، الناشر: ماس للطباعة.٢٠١٠هيام وهبه .( 
 ) اإلدارة المالية الدولية. القاهرة، الناشر: ماس للطباعة.٢٠١٠هيام وهبه .( 
 ) وراق المالية. القاهرة، الناشر: ماس للطباعة.). االستثمار واأل٢٠٠٩هيام وهبه 
 ) أساسيات اإلدارة المالية. القاهرة، الناشر: ماس للطباعة.٢٠٠٨هيام وهبه .( 
 ) أة : ١٩٩٧هيام وهبه ). أثر قرار االستئجار كبديل لالقتراض على محددات قيمة المنش

تير  الة ماجس ران (رس ة الت –دراسة تطبيقية على شركة مصر للطي ارة كلي ة  –ج جامع
 عين شمس).

 ) ه ام وهب وراه٢٠٠٥هي الة دكت اح (رس ع األرب ات توزي ير سياس نهج لتفس ة  –). م كلي
 جامعة عين شمس). –التجارة 

 
  

   

  تنظيم والمشاركة فى ندوات ومؤتمرات وورش عمل وملتقيات علمية ومهنية:  
    المصرية "القيمة المضافة الملتقى األول للجان الترقيات للقطاع التجارى بالجامعات

 بقاعة أ.د/ على لطفى بالكلية. ٢٦/٢/٢٠١٩لبحوث الترقيات"   
    ٧/١٢/٢٠١٩" (2030مؤتمر "إدارة التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر.( 
    "ؤتمر  –مؤتمر "اإلبداع واالبتكار كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة وريادة ألعمال الم

 ).١٢/٤/٢٠١٩( العلمى الثامن لجامعة عين شمس
     "ر ادى بمص الح االقتص ة لالص ادية واالجتماعي اد االقتص ؤتمر "األبع م

16/12/2019 
    ات اص والجه ين القطاع الخ راكة ب مؤتمر "األبعاد المحاسبية والمالية لمشروعات الش

 ).  ٢٠/٤/٢٠١٩اإلدارية فى مشروعات الخدمات والبنية األساسية والمرافق العامة" (
    ؤتمر ة م ة الحديث ة والدولي اريير المالي ل التق ى ظ بة ف ى المحاس ة ف ات الحديث "االتجاه

 ).١٥/٤/٢٠١٨وتأثيرها على الضرائب" (
    ث والعشرون ات السنوي الثال دار الضيافة  – ٢٣/١١/٢٠١٨ –مؤتمر بحوث األزم

 جامعة عين شمس.
    ٢٣/٣/٢٠١٩طرق العالج" ( –مؤتمر"عجز الموازنة: األسباب.( 
    ة ات العالمي أثير األزم ات "ت نوى إلدارة األزم ا  –المؤتمر الس ة وم ا يجب فهم ين م ب

 ). ٢٥/١١/٢٠١٧يجب مواجهته" (
    ى ظل بة ف ي المحاس ة ف المؤتمر السنوى لقسم المحاسبة تحت عنوان اإلتجاهات الحديث

ريبية  ا الض ة وتأثيراته ة الحديث ة الدولي ارير المالي ايير التق دار ب – ١٥/٤/٢٠١٨ –مع
 جامعة عين شمس. –الضيافة 

    ات وث األزم دة بح رون  لوح اني والعش نوي الث ؤتمر الس  – ٢٠١٧/٢٠١٨الم
  جامعة عين شمس. –دار الضيافة  – ٢٥/١١/٢٠١٧

    "ال ات األعم دويل منظم و ت دول "نح ى ال ؤتمر العلم اهرة ( –الم ة الق -١٥جامع
١٦/٤/٢٠١٨.( 
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    ارات رض االبتك ى مع اركة ف رفية المش دمات المص تقبل الخ ة ومس ا المالي التكنولوجي

)٣٠/٤/٢٠١٨-٢٨.( 
   ) "٢٨/١١/٢٠١٨معرض "الدراسة باليابان.( 
   ) رفية دمات المص تقبل الخ ة ومس ا المالي ارات التكنولوجي رض ابتك -٢٨مع

٣٠/٤/٢٠١٨.( 
   ) ٢١/١٠/٢٠١٨ندوة "أبداء مشروعك" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.( 
    "ل ة التموي تقبل مهن ات ومس دوة "اخالقي  Ethics and Future of Financeن

Profession   ع اون م دمها  CFA Societyبالتع ى ق دير   Steve Wallaceوالت م
 ). ١٨/١١/٢٠١٩إدارة التطوير والشراكات المؤسسية (

    ركة مايكروسوفت ة  Microsoftندوة "الخدمات المجانية المميزة من ش ألعضاء هيئ

 ).١٩/٢/٢٠١٩التدريس (
    "ر ى مص تدامة ف ة المس ى التنمي ا عل ادية وأثره ة واالقتص رات المالي دوة "المتغي ن

)٣/١٢/٢٠١٩.( 
    "د ب اإلدارى المعتم دوة "المحاس ين  CMAن بين اإلداري د المحاس ع معه اون م بالتع

IMA )٢/١٢/٢٠١٨.( 
    ائي امج اإلحص ة البرن دوة "أهمي ة  SPSSن ة والعملي ة  األكاديمي وث العلمي ي البح ف

 بقاعة أ.د/ حسين عيسى. 20/2/2019 التطبيقي"
   ) "٢٢/٤/٢٠١٨ندوة "دور البنوك فى التثقيف والشمول المالى.( 
   ) "١٦/٥/٢٠١٨ندوة "ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة.( 
   ) "على لطفى بالكلية ) بقاعة أ.د/١٩/٢/٢٠١٨ندوة "فرص التوظيف فى العالم الجديد 
   ) "٥/٢/٢٠٢٠ندوة "قانون التأمينات اإلجتماعية الجديد  .( 
    دين اليين المعتم ين الم ة المحلل ع جمعي اون م الى" بالتع ل الم ارير التحلي ة تق دوة "كتاب ن

CFA Society )١٧/١١/٢٠١٨.( 
    "ل وق العم ة وس ين الدراس بة ب ة المحاس ع مهن دوة "واق ة  – 12/4/2018 –ن بقاع

 أ.د/على لطفى بالكلية.
    ندوةShape Your Career )بالكلية٢٥/١٠/٢٠١٨ ( 
   ي ويق الرقم دوة التس ى  – ١٧/٤/٢٠١٨ – Digital Marketing“"ن ة أ.د/ عل بقاع

 لطفى بالكلية.
    بة ي المحاس ي ف تير المهن امج  الماجس ي لبرن ة األول دوة التعريفي  – MPAالن

 ى لطفى بالكلية.بقاعة أ.د/ عل – ٢٤/٩/٢٠١٧
    ال ي إدارة األعم ة ف البرامج المهني ة ب  ٢٤/٩/٢٠١٧ – MBA & DBAالندوة التعريفي

  بقاعة أ.د/ على لطفى بالكلية. –
    دة اعات المعتم رامج الس ات ب ة بتخصص دوة التعريفي ة  – ٣١/٣/٢٠١٨ –الن بقاع
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 أ.د/على لطفى بالكلية.
    ركة ن ش زة م ة الممي دمات المجاني دوة الخ الب ن وفت للط  ٢٥/٢/٢٠١٩ –مايكروس

 بمدرج د/ حسين النورى.
    وذج امي لنم ل الخت الي" والحف مول الم ف والش ي التثقي وك ف وان "دور البن دوة بعن ن

 بقاعة أ.د/ على لطفى بالكلية. - ٢٢/٤/٢٠١٨ –محاكاة النظام المصرفي 
   غيرة روعات الص ال والمش ادة األعم وان ري دوة بعن ة أ.د/   - ١٦/٥/٢٠١٨ – "ن بقاع

 على لطفى بالكلية.
   ) "٢/٣/٢٠٢٠ندوة تعريفية "المشروع القومى لمحو األمية.( 
    ا وم والتكنولوجي ة للعل رية الياباني ة المص ن الجامع ة م نح المقدم ة "الم دوة تعريفي -Eن

Just University) "١٠/٧/٢٠١٩.( 
     دة ارات الجدي ى إدارة ندوة تعريفية بالتخصصات والمس ي ف تير المهن امج الماجس ببرن

 بقاعة أ.د/ على لطفى بالكلية. – ٣/٣/٢٠١٨ – MBAاألعمال 
    ة ة اإلنجليزي دة باللغ اعات المعتم امج الس ة ببرن دوة تعريفي ة  – ٢٤/٩/٢٠١٧ –ن بقاع

 أ.د/ على لطفى بالكلية.
   تعليم أفضل – ندوة تعريفية بنظام الساعات المعتمدة باللغة العربية "إختيارات أكثر"– 

 بقاعة أ.د/ على لطفى بالكلية. – 31/7/2018
    ندوة تعريفية عن "االلتحاق ببنكCIB )١٠/٩/٢٠١٨.( 
    د ب اإلدارى المعتم امج المحاس ن برن ة ع دوة تعريفي ة  ٣/١٢/٢٠١٨ – CMAن بقاع

 أ.د/ على لطفى بالكلية.
    ة عن خدمات مايكروسوفت للطالب ى  – ٢٤/٤/٢٠١٨ –ندوة تعريفي ة أ.د/ عل بقاع

 لطفى بالكلية.
    ك اني - ١٠/٩/٢٠١٨ – CIBندوة تعريفية عن شروط اإللتحاق للعمل  ببن دور الث  –ال

 مبني (ب).
    ندوة تعريفية لمركز اإلبتكار واإلبداعI- Hub – ى  ٢٤/٢/٢٠١٩ بقاعة أ.د/ على لطف

 بالكلية.
    الى ل الم ارير التحلي ة تق ارات كتاب ن مه دوة ع ى  ١٧/١١/٢٠١٨ –ن ة أ.د/ عل بقاع

 لطفى بالكلية.
    ـا ـف ببرنامجه ـت للتعريـ ـدوة فولبرايـ ى  – ٢١/٢/٢٠١٨ –نـ ى لطف ة أ.د/ عل بقاع

  بالكلية.
    مس ين ش ارة ع رفي األول بتج اة المص وذج المحاك ة أ.د/  – ٥/١٢/٢٠١٧ –نم بقاع

 حسين عيسى بالكلية.
    ع اون م روعك" بالتع داء مش ل "إب ة عم ة" ورش ة المحلي "وزارة التنمي

)٢١/١٠/٢٠١٨.( 
   ) "٢٢/١٢/٢٠١٩ورشة عمل "إعداد الموازنة وفقاً لمنظومة الرامج واألداء  .( 
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   ) ١٣/١٠/٢٠١٩ورشة عمل "النشر الدولى" بالعاون مع بنك المعرفة المصرى.( 
   ) "١٠/٥/٢٠١٨-٨ورشة عمل "تطوير معارف ومهارات أعضاء هيئة التدريس.( 
   بقاعة أ.د/  على لطفى بالكلية. - ١٩/٧/٢٠١٨ –ل "نظام شمس" ورشة عم 
    رى ة المص ك المعرف ل بن ة عم  Egyptian Knowledge Bank (EKB)ورش

)١٢/١١/٢٠١٨.( 
   ةعمل ـني"ورش ـل الفــ ة  ١٣/١٠/٢٠١٨ – "Technical Analysis"التحليـ بقاع

 أ.د/حسين عيسى بالكلية.
    

  التعاون األكاديمى مع الجامعات والمؤسسات المهنية العالمية: 
    جامعة نوتنجهامNottingham University.  
    جامعة شيكاغواChicago University. 
    جامعة بواتيةUniversity of Poitiers. 
    جامعة كيين األمريكيةKean University. 
    كلية أوشن األمريكيةOcean College . 
    جامعة ساسكسSussex University. 
    ين بين اإلداري د المحاس  Institute of Management Accountantsمعه

(IMA). 
    معهد المحللين الماليين المعتمدينCharted Financial Analysts (CFA). 
   .مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية 
    جامعة تكساسTexas A&M University. 
   ة ال بين جمعي دين محاس انونين المعتم  Association of Charted Certifiedالق

Accountants (ACCA) . 
   .كلية صور الجامعية بسلطنة عمان 
    ة ة الفرانكوفوني ة الجامعي Francophone University  Theالوكال

F)(AU Agency  .  

  إقامة عالقات مع منظمات األعمال: 
    -منظمات األعمال على النحو التالى:مع العديد من تم إقامة العديد من العالقات القوية   

 .جمعية رجال األعمال المصريين 

 .بنك مصر 
 .بنك التنمية الصناعية 
 .بنك فصيل االسالمى 
  بنكCIB. 
 .بنك تنمية الصادرات 
 .اتحاد المصارف العربية 
   3شركة Brothers. 



 
 Page 10  جامعة عين شمس –وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث  –هيام حسن وهبة أ.د/ 

 .المعهد المصرفى 
 السعودى األلمانى بالقاهرة. المستشفى 
 .مستشفى دار الفؤاد 
 .مستشفى كليوباترا 
  شركة السويدى. –إتحاد الصناعات المصرية 
  .لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصرى 
 .أكاديمية مصر للطيران للتدريب 
 .شركة أرثوميديكس الطبية 
 .شركة بتروجيت 
 BDO Khaled& Co.  -  Public Accountants & Advisers. 
 Circle – K 
  ماومنتن فيوMountain View. 
 .المنتدى الليبرالى المصرى 
 .فكرتك شركتك 
 قناة السويس للتأمينات على الحياة 
 R&S .(تعمل فى مجال التنمية البشرية) 
  مشاريع مصر (جهاز تنمية المشروعاتSMEs.( 
  شركة أورانجOrange . 
 .برنامج مشروعك 
  مؤسسة القيادات المصرية للتنميةLEAD. 
 .وزارة التضامن االجتماعى 
 .وزراة الشباب والرياضة 
 .وزارة القوى العاملة 
 .وزارة المالية 
  .مصلحة الضرائب 
 .وزارة االستثمار 
 .وزارة البترول 
 .وزارة التنمية المحلية 
 .شركة أمريكانا 
 .مركز إعداد القادة 
  .المعهد القومى لإلدارة 
  التخطيط. وزارة 
 .هيئة الفولبريت 
 .شركة ديلويت 
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  مجاالت اإلهتمام:
   قرارات االستثمار 

 إدارة البنوك 
 إدارة االئتمان والتصنيف اإلئتمانى 
 التحليل المالى 
 حوكمة الشركات 
 النماذج المالية 
 تحليل القوائم المالية 
 المسئولية البيئية للشركات واألداء المالي 
 سياسات توزيع األرباح 
 هيكل رأس المال 
 تحليل محفظة االستثمار 
  هيكل الملكية 
 سياسة االستئجار  

  الخبرات التدريسية:
رة    اً  ٣٠خب ي عام ة بال ف ررات المالي ن المق د م دريس العدي ة لت ة واللغ ة العربي غ

 .العلمية ؤسساتالعديد من الجامعات وال في االنجليزية
  البكالوريوس:مرحلة  .١

  o اقتصاديات التمويل. 
o اإلدارة المالية. 
o .إدارة البنوك 
o إدارة المؤسسات المالية. 
o اإلدارة الدولية. 
o .التحليل المالى 
o  .استراتيجيات التمويل 
o .صنع القرارات المالية 
o .إدارة محفظة االستثمار 
o مبادئ اإلدارة. 
o  فى مجال األعمال.  اللغة اإلنجليزيةاستخدامات 
o دراسات تجارية باللغة اإلنجليزية. 
o  الحاسب باللغة اإلنجليزيةتطبيقات. 
o . تطبيقات مناهج البحث العلمى فى اإلدارة 

 الدراسات العليا:مرحلة  .٢
  o .إدارة اإلئتمان 

o .اإلدارة المالية المتقدمة 
o تمويل دولىال.   
o .اإلدارة المالية للمؤسسات الدولية 
o .إدارة االستثمار 
o .سياسات واستراتيجيات التمويل 
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o .التجارة والتمويل الدولى 
o دراسات متقدمة فى التمويل. 
o .إدارة المؤسسات المالية   
o محفظة االستثمار فى األوراق المالية. 
o ات البحوث فى االستثمار والتمويل.مشروع 

  

  اإلشراف على الرسائل العلمية:
تير    ة الماجس ى درج ة للحصول عل ن الرسائل العلمي د م تم اإلشراف ومناقشة العدي

  -يلى:ودرجة الدكتوراة، ومنها ما 
   Assessing the Effects of Global Financial Crisis on the Financial 

Performance of Commercial international Bank in Egypt. 
 Evaluating the Effect of Corporate Governance on the Financial 

Performance of the National Bank of Egypt. 
 Evaluating the Performance of the Capital Asset Pricing Model. 
 Examining the Economic Factors Affecting the Mutual Funds 

Performance in Egypt. 
 Factors Affecting Level of Loss Provision for Corporate Customer in 

NSGB. 
 Factors that Affect Customers' Attraction to Islamic Banks.  
 Factors that Affect the Investor Behaviour in the Egyptian Stock 

Market.  
 Factors that affect the Performance of Islamic Banks in Saudi Arabia. 
 Identifying the Factors Affecting the Loan Portfolio Quality at 

Commercial Banks "A Case Study on the Industrial Bank of Egypt". 
 Impact of Global Financial Crisis on Automotive Industry. 
 The Effect of Merger &Acquisition on the Financial Institutions in Egypt. 
 The Effect of Corporate Governance on the Firms Financial 

performance: the Case of Mobinil 
 The Effect of Mergers & Acquisitions on Banks' Financial Performance 
 The Effect of Money Market Funds on Conservative Retail Investors. 
 The effect of the Global Financial Crisis on Foreign Direct Investments 

in Egypt. 
 The Expected Effect of Basel Advanced Methods on banks 

Performance. 
 Investigating the Factors Affecting Foreign Direct Investment in Egypt.  

 أثر اختالف طبيعة هيكل الملكية علي األداء المالي للبنوك. 
  ى ية ف ة الرياض ادى لألندي د االقتص ى العائ ة عل ة واالداري ة المالي ادة الهيكل ر إع أث

   .جمهورية مصر العربية
  اعالن توزيع االرباح على اسعار االسهم فى البورصة المصريةاثر. 
 (حالة عملية على بنك فيصل األسالمى) اثر األزمة المالية على اداء البنوك االسالمية. 
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  ارى ق العق ئة عن التوري ات الناش يم األصول وااللتزام ى تقي أثر األساليب المستخدمة ف
 .على المخاطر االئتمانية

 يادة رأس المال علي أداء األسهم العادية في سوق األوراق الماليةأثر اإلعالن عن ز. 
  م عر الخص خم وس ر التض ة كااث وق االوراق المالي ى س ة عل ة النقدي ات السياس د الي ح

 .على البورصة المصرية ة ميدانيةدراس
 اثر المتغيرات االقتصادية على المؤشر العام للبورصة المصرية.   
 داء المالى للشركات مركزة الملكية والمشتتةأثر تطبيق الحوكمة على اال. 
 ة  ة ميدانيةاثر تغير هيكل التمويل على اداء الشركات دراس على احدى الشركات العامل

  .فى مجال النقل الجوى فى مصر
 أثر سياسات التوزيعات النقدية علي أسعار األسهم في ظل اتجاهات السوق المالي. 
  األداء المالي للشركاتأثر قرار اإلستئجار التمويلي علي.   
 أستخدام التحليل المالى فى رفع كفاءة  الرقابة المالية. 
 تأثير األزمة العالمية على السوق المصرى.   
 ة المصرية وق االوراق المالي ى س هم ف ة  :تحديد العوامل المؤثرة على اسعار االس دراس

 تطبيقية على قطاع العقارات
  القرارات األستثماريةتقييم أثار التدفقات النقدية على. 
 تقييم أثر االندماج واالستحواذ علي أداء البنوك التجارية.   
 تقييم اداء شركات االستثمار العقارى. 
 تقييم اداء صناديق األستثمار ودورها على اداء سوق المال فى مصر. 
 تقييم العوامل المؤثرة على اداء شركات التمويل العقارى بمصر. 
 ؤثر ل الم يم العوام هتقي ارف التجاري الى للمص ى االداء الم ى  :ة عل ة عل ه تطبيقي دراس

 المصارف اليبية
   وك ي البن د ف تقييم نشاط التأجير التمويلي كمدخل استثماري مقترح لزيادة معدالت العائ

 .(بالتطبيق علي بنك علي القاهره)
 دور التحليل المالى فى التنبوء بالفشل المالى. 
 أداء المؤسسة األقتصادية دور التحليل المالى فى تقييم. 
 غيلية طة التش ن األنش ة م د نقدي ى تولي ة ف دفوعات االلكتروني ى   :دور الم ة عل دراس

 .الشركات السعودية للبيع بالتجزئة فى مدينة الرياض
 تثمار رارات االس يد ق ى ترش ى متخذى  :دور دراسات الجدوى االقتصادية ف ة عل دراس

   .ة الجديدة بمدينة الرياضقرارات االستثمار فى الشركات المساهم
 دور نماذج المالى فى التنبؤ بالقيمة العادلة لالسهم العادية. 
 العالقة المتغيرة بين أشكال األستثمار ومعدالت النمو فى الدول النامية. 
 ة المصرى وق األوراق المالي ى س هم ف ى االس ؤثرة عل ى قطاع  :العوامل الم ة عل دراس

 االتصاالت
 ؤ بالفشل المالى للشركات المصريةمحددات النجاح للتنب. 
  ة كاالمراجعة ة للشركات " دراس رارات التمويلي اذ الق حد اليات الحوكمة وأثرها فى اتخ
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  .ميدانية"
  

  

  البرامج التدريبية التى تم تنفيذها:
   االبتكارات المالية  

 االتجاهات الحديثة في االستثمار  
 اختيار هيكل رأس المال  
 والمنشآت المالية إدارة األسواق المالية 
 إدارة األصول و الخصوم 
 إدارة اإلفالس  
 إدارة البنوك اإلسالمية  
 إدارة البنوك التجارية 
 إدارة الديون  
 إدارة العقود المستقبلية  
 إدارة الفشل المالي للمشروعات  
 اإلدارة الفعالة لالئتمان والتحصيل  
 اإلدارة الفعالة لالستثمارات المحلية والدولية 
  المالية في المنشآت المالية المصرفية و غير المصرفيةاإلدارة  
 اإلدارة المالية لغير الماليين  
 اإلدارة المالية للشركات متعددة النشاط 
 اإلدارة المالية للمديرين غير الماليين 
 إدارة المخاطرة  
 إدارة النقدية  
 إدارة النقدية وتخطيط السيولة 
 إدارة بنود رأس المال العامل 
  المال العاملإدارة رأس  
 إدارة عقود االختيار  
 إدارة عمليات االستثمار في األوراق المالية وبناء وتكوين محفظة االستثمارات 
 أدوات االستثمار فى أسواق رأس المال  
 أدوات وأساليب التحليل المالي 
 .أساسيات االستثمار والتمويل  
 األساليب الكمية الحديثة التخاذ القرارات المالية 
  الفعال لألصولاالستئجار 
 االستثمار في البورصات واألوراق المالية 
 إعادة هيكلة الشركات  
 إعداد المدير المالي المحترف 
 اإلنذار المبكر لألزمات المالية 
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 البرنامج المتكامل للتعامل في بورصة األوراق المالية 
 التأجير التمويلي 
 تحليل فرص ومخاطر االستثمار 
  والتمويلتحليل كفاءة قرارات االستثمار 
 تخطيط االستثمارات المالية  
 ( الموازنة النقدية ) تخطيط التدفقات النقدية 
 تخطيط الربحية واالحتياجات الرأسمالية 
 التخطيط المالي وإعداد القوائم المالية المتوقعة 
  تطبيقات استخدام التحليل االحصائىSTATA في المجاالت المالية 
  تطبيقات الحزم اإلحصائيةSPSS في التحليل المالي 
 تقدير تكلفة األموال  
 تقويم األوراق المالية 
 تقييم قرارات االندماج والتوسع 
 تقييم مخاطر االستثمار 
 التنبؤ بالفشل المالي 
 دراسة الجدوى المالية وتقييم المشروعات 
 سياسات توزيع األرباح  
 صناديق االستثمار 
 الفكر الحديث في مجال االستثمار  
 قوائم المالية والميزانيات لغير الماليين قراءة وتحليل ال  
 قرار االقتراض وتأثيره على قيمة المنشأة  
 كيف تدير األزمات المالية 
 متابعة القروض ومعالجة الديون المتعثرة 
 المدير المالي الكفء والتعامل الفعال مع البيئة الخارجية والداخلية 
 مصادر التمويل التقليدية والمستحدثة  
  أسهم شركات المساهمة.مهارات تسعير 
 الوساطة المالية 

    

  العضويات األكاديمية والعلمية:
   جمعية االقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع 

  كلية التجارة جامعة عين شمس   –وحدة بحوث األزمات  
 Social Science Research Network (SSRN) 
 Research Papers in Economics(RePEc) 
 Social Responsibility Research Network (SRRNet) 
 Chartered Financial Analyst (CFA Society)   

    

  اللغات:
    اللغة العربية 
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 (بطالقة) اللغة اإلنجليزية 
 (جيد) اللغة الفرنسية 

  التحليل الكمى واإلحصائى وتكنولوجيا المعلومات:خبرات 
    برنامج تحليل الحزم اإلحصائيةSPSS  

  برنامج التحليل اإلحصائيSTATA  
  تحليل البيانات المغلفةData Envelopment Analysis   
  قواعد البياناتDatastream – Financial Analysis Made Easy (FAME)   
  التحليل المتعدد األبعادMeta-analysis   
  تطبيقات الحاسب المختلفةMicrosoft (Word- Excel- Power Point- Access) 
  تحليل البيانات الطوليةPanel Data Analysis  

  مسئوليات وأنشطة أخرى:
    ، ة ة مصر العربي ى جمهوري دة ف ة المنعق ؤتمرات العلمي د الم شاركت فى حضور العدي

 . والمملكة المتحدةوالواليات المتحدة األمريكية، 
  ارة ة التج ل كلي ن قب حت م ة  –رش ل أطروح ى أفض ول عل مس للحص ين ش ة ع جامع

ام  ال لع ى إدارة األعم ى ف وطن العرب ى ال وراه ف ة  ٢٠٠٥دكت ا المنظم ى تنظمه والت
 جمهورية مصر العربية  –القاهرة  –العربية للتنمية اإلدارية 

 ب اآلل ة للحاس ة األوربي ارات الرخص ازت اختب  European Computerى اجت
Driving Licence (ECDL)   منBroxtowe Collage, Nottingham, UK  

  ع تراك م ة باالش ة واإلنجليزي ة العربي ة باللغ رامج التدريبي ن الب صممت ونفذت العديد م
ى الم العرب ر والع ى مص ة ف ز التدريبي ن المراك د م ن   العدي د م دمت العدي ا ق كم

 ت والمنظمات المصرية والعربية.االستشارات للعديد من الشركا
 .شاركت فى إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة عين شمس 
 .قامت باإلشراف على ومناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة 
  ين  –قامت بتحكيم العديد من األبحاث العلمية المنشورة فى مجلة كلية التجارة ة ع جامع

 شمس.
 جامعة عين شمس –معلومات بكلية التجارة ساهمت فى إنشاء وحدة شبكة ال 
  ام عملت كعضو بلجنة إعداد نظام الدراسة بالساعات المعتمدة بالكلية، ولجنة تطوير نظ

ة،  ال بالكلي م إدارة األعم ة لقس ة العلمي ة، واللجن الوريوس بالكلي ة البك ة بمرحل الدراس
جامعة عين شمس  –التجارة ولجنة شعبة اللغة بالكلية، ولجنة تصمم وانشئ موقع كلية 

 على اإلنترنت.
  :ا ة منه دريس بالجامع ة الت اء هيئ درات أعض ة ق ن دورات تنمي د م رت العدي حض

ة  ى العملي ودة ف ايير الج ية، مع وث التنافس روعات البح ى، مش ث العلم ات البح اخالقي
ة، إدارة الف ؤتمرات العلمي يم الم وييم الطالب، تنظ ات وتق ق التدريسية ، نظم االمتحان ري

 البحثى، أخالقيات البحث العلمى، آداب وسلوكيات المهنة، إدارة الوقت واالجتماعات. 
 عضو لجنة إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة عين شمس. 
 .المشاركة فى إعداد وكتابة واعتماد الخطة االستراتيجية لجامعة عين شمس 
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  ارة ة التج ع كلي اء موق مم وإنش ى تص اركت ف مس  –ش ين ش ة ع ت جامع ى اإلنترن عل
http://commerce.shams.edu.eg 

  وحتى اآلن. -٢٠٠٥عضو كنترول شعبة اللغات بالكلية من 
  ن رة م الل الفت ة خ ات بالكلي نوى إلدارة األزم ؤتمر الس داد الم ى إع اهمت ف -١٩٩٦س

٢٠٠٠. 
    

 


