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زميل أكاديمية نارص العسكرية العليا  .خبي ر
إسياتيج وأمن قوم  .خبي تخطيط وتنمية  .خبي إقتصادى  .محكم دوىل  .مستثمر  .رائد أعمال
ً ى
حـافـظ فــؤاد مواليد  , 1971خـية  30عاما ف مجاالت هندسة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة واإلقتصاد
ى
واإلستثمار حصل خاللها عىل العـديد من الدراسات والخيات العلمية الهندسية والصناعـية والتكنولوجية منذ تخرجه ف كلية الهندسة
ى
ر
ى
واإللكيونيات كلية الهندسة جامعة ى
الوطن
عي شمس  ,زمي ــل كلية الدفاع
عام  , 1993دك ـ ـ ـتـ ـ ـوراة و ماجست ـي يف هـندسة االتصاالت
ى
ر
ر
اإلسياتيجية
اإلسياتيجية القومية واألمن القوم وعـلوم إدارة الـدولـة  ,العلوم والدراسات
أكاديمية نارص العـسكرية العـليا وزارة الدفاع ف
ى
ى
ترسم ف الدولة الحياة اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية والثقافية والدبلوماسية والتنظيمية واإلدارية  ...ودراسات ف االقـتصاد وإدارة
ى
األعـمال كلية التجارة جامعة ى
عي شمس  ,دراسات التحكيم الدوىل ف منازعات اإلستثمار والعالقات الخارجية والدبلوماسية كلية
ى
ى
الحقوق جامعة ى
عي شمس  ,معادلة دكـ ـتـ ــوراة ف الـعـلوم السياسية من المجلس االعىل للجامعات  ,ودراسات عليا ف مفاوضات دولية
وإدارة عامة وإدارة محلية وسياسات عامة كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامع ـة ال ـ ـق ـ ـاه ـ ـرة .دراسات تخطيط وتنمية مع خياء معهد
التخطيط القوم وزارة التخطيط والتنمية اإلقتصادية .إلتحق بالعمل منذ  1994لألن وزارة البحـث العـلىم والتكنولوجيا بالمعهد القوم
ى
ونش ر
ر
اإللكيونيات ر
أكي من  73ورقة بحثية وعلمية وتقارير فنية وتكنولوجية ف مؤتمرات ودوريات دولية ولجان فنية ومجالس
لبحوث
ى
وإعياز ىف سالح اإلشارة بالجيش ى
قومية  ,أدى الخدمة العسكرية بدرجة قدوة حسنة ىف الجيش المرصى بفخر ر ى
الميدان وحصل
الثان
ى
ى
ى
عىل مكافأة ى
تمي من قائد الجيش الثان الميدان ألداءه ف فريق الرماية وإجتياز الموانع .عـضو إتحاد الصناعات المرصية وزارة الصناعة منذ 2002
ر
ر
لألن  ,إستشارى تكنولوجيا المعلومات والصناعات اإللكيونية .رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشكة الشبكة المعلوماتية
للصناعات العربية ش .م .م .وفقا لقانون االستثمار خـيته الصناعية و التكـنولوجية  :تـطـوير وتصنيع الـنـظم اإللـك رـيونية المدمجة
ى
ر
واإللكيونيات الحيوية .إنتاج وتطـويـر الـيامج والتطبيقـات المعـلوماتيـة  ,تصنيع
وتطبيقاتها ف هندسة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
ر
اإللكيونية وتركيبها إلنتاج منتجات وسيطة أونهائية وإختبارها  ,إنشاء وإدارة نـظـم المعـلومـات اإللك رـيونيـة وتشغـيلها
األجزاء والمكونات
ى
ر
ر
اإلسياتيج الـقـوم
االسياتيجية ف التخطيط والتنمية  :الـتـنظـيم والـتطوير الصناىع والتكـنولوج  ,الـتخـطـيط
والتـدريب عليها .خـيته
ى
 ,إنشاء وإدارة مراكز نقل وتسويق التكنولوجيا واإلبتكار للصناعة .وتم إنتخابه عدة مرات بإتحاد الصناعات المرصية ف مجلس إدارة
غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وزارة الصناعة  ,ومدير تنفيذى مكتب نقل التكنولوجيا واالبتكار للصناعة  .خبي تنمية
االعمال الصناعية  .ومنح العديد من الجوائز وشهادات التقدير من جهات عديدة .وكان عضو المجلس القوم لإلنتاج والشئون
اإلقتصادية شعبة الصناعة ر
واليوة المعدنية مع وزير الصناعة األسبق فؤاد أبوزعلة  .رئيس تنفيذى مجموعة رشكات تكنولوجيا
ر
وااللكيونيات واإلستشارات والتخطيط والتنمية والتطوير .الهيئة العامة لالستثمار  .وزارة االستثمار وترخيص
المعلومات واإلتصاالت
وزارة االتصاالت وعالمة تجارية وزارة التموين والتجارة الداخلية وقام بأعـمال مدير تنفيذي للعديد من ر
المشوعات التكنولوجية بتمويل
ر
اإللكيونية  ,الطب عن بعـد  ،المعلوماتية للتنمية
وزارة اإلتصاالت ووزارة الصناعة ووزارة الصحة منها بوابة معلوماتية للصناعة والتجارة
اإللكي ى
ر
ر
ون لتنمية الطفل  ,ر
واإللكيونيات الحيوية  ،شبكة االستشارات الفنية عن بعـد ,
مشوع المعلوماتية الحيوية
الزراعية  ,التعليم
اإللكيونية  ,تطبيقات المحمول تبادل التجارى والطب عن بعـد لمتحدى االعاقة .وشارك ىف بناء ر
ر
إسياتيجية ربط البحث
بوابة السياحة
ى
ر
العلىم ونقل التكنولوجيا واإلبتكار للصناعات المرصية لتكوين تكنولوجيا محلية وبناء إسياتيجية التنمية التكنولوجية ف الصناعات
اإللكيونية لتحقيق التقدم الصناىع المنشود ىف مرص وبناء ر
ر
إسياتيجية تنمية الصناعات الصغية وأثرها عىل التنمية الشاملة للدولة,
ى
وبناء ر
وتمكي كل مواطن مرصى من الصناعة واالنتاج بالعلم والثقافة ى
ى
بي الشمولية والعدالة
إسياتيجية تنمية الصناع الجـدد ف م ـصـ ـ ـ ــر
ى
ىف االستثمار .شارك ف مهمات رسمية عديدة تتبع وزارة الخارجية .حـاف ـظ ف ـؤاد يجمع ى
بي الخيات العلمية األكاديمية والخيات العملية
الواقعية وهو مبادر وفاعل ومتعاون ويعمل مع فرق عمل متكاملة ويسىع بإرصار وإحتواء لتحقيق األهداف والنتائج ولدية قــدرة هـائلة
ر
ى
الحقيق وقوته الذاتية الدافعه للعمل .ولديه قـدرة إبداعية
الوطن لمرص فىه كيانه
عىل العمل واإلنتاج والتنمية نابعة من رشف إنتمائه
ى
ى
التحليىل ف تطوير أعمال الصناعة واإلنتاج والتكنولوجيا ...
ف التنظيم والعـمل اإلبتكارى والتطوير المستمر والخيال المتجدد والعـمق
ي
يقود نفسه وال تقوده بقوة وإحتمال  ...شخصية كارزمية يؤثر وال يتأثر  ...اللهم أرصف عنا السوء والفحشاء  ...اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند
الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ...وال يظلم ربك أحدا  ...اللهم ربنا وتقبل دعاء ...
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 معـلومات شخـصية  :مـوقـع راإلنينت الشخىص www.HafezFouad.com :

الجنسية  :م ـ ـصـ ـ ــرى ( ر
حن النخاع)  .تاريـ ــخ الميالد  2يـن ـاي ـر  1971تاري ـ ـخ الوف ـ ـاة ..؟ ..هللا سبحانه أعىل وأعلم
ى
مصطق  21سنة  ,ال ـف ـ ـؤاد  15سنة )
الحالة اإلجتماعية  :متـزوج  ,وهب هللا ىل أبناء (
ى
شعاره العـمل الجاد أفضل الجهاد و اإلنسان يزداد تقربا اىل هللا تعاىل بقدر تعـميه ف االرض واألخذ بأسباب التنمية
الجيش المرصى أصل الحضارة والتقدم ىف مرص … بناء مرص ( جيش  ,رشطة  ,شعب ) = ( دفاع  ,أمن  ,إنتاج ) = تحيا مرص ...
ى
المرصيي
مـ ـ ـص ــر األرض المباركة وأم البالد وغـوث العـباد كما قال نن هللا نوح عليه السالم حينما دعا اىل حفيده مرصايم أبو
اللهم أحفظ مرص وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء  ,اللهم أجعل مرص عامرة بذكرك  ,زكية بااليمان بجاللك  ,قوية باالنتاج والتنمية
األلقاب  :دكـتـور مهندس إ  ,خبي ر
إسياتيج وأمن قـوم  ,خبي إقتصادى  ,خبي التخطيط والتنمية المستدامة  ,محاسب  ,محكم دوىل  ,مستثمر
 ,صانع  .تاجر  .رائد أعـمال  ..مبتكر ومنتج  ..خبي تخطيط وتنمية االعمال اإلنتاجية والصناعية والتكنولوجية ...
ى
وتمكي كل مواطن من الصناعة واإلنتاج ى
ى
بي الشمولية والعدالة ف االستثمار
مبادىء حياته  ... :اإلنتاج هو الحياة و اإلنسان هو مصدر االنتاج
ى
ى
ىه أعىل درجات جودة إدارة الدولة وإستثمار طاقة كل مواطن ىف االنتاج بما يرفع كفاءة وحيوية المجتمع ف كافة مجاالت األعمال وف ر
شن األسواق
ى
ى
ى
التمكي  ...بالتأهيل والتمويل والتنظيم والتسويق
 ...والشعب المرصى من أجود شعوب وأعىل كفاءة ف االنتاج إذا نال فرصة جادة من الدولة ف
وتهيئة الثقافة والوىع العام للمجتمع حوله ...
ى
قوة الدولة تبدء من القوة االقتصادية ر
ى
:
الن تبدأ من قوة إنتاج المواطن لذلك تمكي كل مواطن من االنتاج هو قوة الدولة ف تكثيف حجم األعمال
ى
ر
واالنتاج عىل أرض مرص والسبيل الوحيد اىل تحقيق التقدم والرخاء  ..حن تصل م ـ ـرص  ..القوة الثامنة إقتصاديا ف العالم ...
ر ى
ى
والدن الغالية و( ر
ر
ر
شخصين الوثابة والجادة والجسورة والمثابرة
حيان وف بناء
جدن عزيزة ام والدى) هما أهم شخصية محورية ف

 درجة الدك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـوراة ( األوىل )  :كلية الهندسة  -جامعة ىعي شمس ) 2008 - 2003 ( -
دك ـتـوراة ىف هـندسة اإللكـ ريونيات واإلتصاالت الكهربية  -مجال اإللك رـيونيات الدقيقة  -وتم ر
نش  6بحوث دولية

ى
الرسالة :أمثلة أداء مكي قدرة ف نظم اإلتصاالت المتنقلة بإستخدام تكنولوجيا المعدن األكسيد شبة الموصل
Performance Optimization of CMOS RF Power Amplifier For Mobile Communicat system
عي شمس ,أ.د .صالح الدين حسن  -كلية الهندسة  -جامعة ى
لجنة منح الـدكـتـوراة  :أ.د .عبدالحليم ذكرى  -كلية الهندسة جامعة ى
عي شمس
ى
مصطق سعـد  -كلية الهندسة  .جامعة حلوان  ,أ .د .إسماعيل حافـظ  -كلية الهندسة جامعة ى
عي شمس
 ,أ.د .السيد
رابط رسالة الدكتوراة عىل موقع مكتبة جامعة ى
عي شمس :
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=PublicDrawThesis&BibID=10712844
ر
ر
والنش كـتاب كامـل لتعـميم االستفادة العالمية عىل موقع أمازون
رسالن للـدكـتوراة للطباعة
تم إختيار
ىف دار ر
نش عالمية بألمانيا االتحادية LAP : LAMBERT Academic Publishing
www.lap-publishing.com

 , ISBN 978-3-659-97929-3 ,وتم قبول رنش الكتاب عىل موقع أمازون للكـتب -:

www.amazon.com/Performance-Optimization-Amplifiers-Mobile-Commun/dp/3659979295/ref=sr_1_2
ر ى
ى
وتم ر
نش ف جنوب أفريقيا https://www.laboutiqueafricavivre.com/s/43983/hafez-fouad AFRICA VIVRE
نش الكتاب ف دار

 درجة الماجـستي ( األوىل )  :كلية الهندسة  -جامعة ىعي شمس ) 2000 - 1996 ( -
ماجستي ىف هـندسة اإللكـ ريونيات واإلتصاالت الكهربية  -مجال اإللك رـيونيات الدقيقة  :وتم ر
نش  5بحوث دولية
ى
ى ى
السيليكون ف نظم اإلتصاالت المتنقلة ف مدى ترددات الراديو
الرسالة  :التصميم األمثل للطرف األمام

Design and Optimization of Silicon RF Front-ends For Mobile Communication Systems
لجنة تحكيم ومنح الماجـستي  :أ.د .هادية الحناوى  -عـميد كلية الهندسة جامعة ى
عي شمس  ,أ .د .عىل عـزت سالمة  -كلية الهندسة جامعة
ى
 . .ى
هان فكرى رجان  ,أ.د .خالد رشف  -كلية الهندسة ى
الديوان  -وزارة البحث العـلىم .
عي شمس  ,أ.د .عصام
الـقـاهــرة  ,أ د

ى
ى
حافـظ فـؤاد ر
ى
والصي والهند
نش عـدة بحـوث عـلمية ف مؤتمرات ودوريات دولية ف مـص ــر وأمريكا وبريطانيا وروسيا والمانيا واليابان
وباكستان ورومانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وجنوب أفريقيا  ,ولـديـه قــدرة هـائلة عىل العمل واإلنتاج والتنمية .العمل واإلنتاج الذى هو قيمة وثروة
عظيمة تمىلء الحياة بروح الرضا والتفاؤل .العمل واإلنتاج الذى هو القدرة عىل تشكيل الواقع وما يحتويه والقدرة عىل تغيي النفس وما تحتويه

ر
واإللكيونيات و بكالوريوس التجارة و إدارة األعـمـال :
د  .حاف ـظ ف ـؤاد حصل عىل بكالوريوس هندسة اإلتصاالت
https://youtu.be/f_kWTMFX_zg

,

https://www.youtube.com/watch?v=v3gJvg9LunI
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 المعهد القوم لبحـوث اإللكـ ريونيات  -وزارة البحث العـلىم والتكنولوجيا National Electronics Research Instituteى
 العمل منذ عام  1994رحن األن ف معهد بحـوث اإللكـ ريونيات  .قسم اإللكـ ريونيات الدقيقة www.ERI.sci.eg
ر
ر
اإللكيونيات الحيوية
اإللكيونية المدمجة  -دوائر نظم اإلتصاالت المتنقلة  -تصنيع
 -مجاالت تصميم النظم

ر
اإللكيونيات المدمجة Head of Embedded & Printed Electronics Lab.
 رئيس معملاإللكيونية المدمجة ودبلومة نظم الميكاترونكس ودبلومة اإلل ر
ر
كيونيات الحيوية
 مؤسس دبـلـومة النظم فريق عمل مكتب نقـل التكنولوجيا واالبتكار للصناعة وادارة رالمشوعات البحثية والتعاون الدوىل
ى
المدن
 عضو لجنة التطوير التكنولوج والربط مع الصناعة والمجتمعر
اإللكيونية المدمجة وتطبيقاتها وتقديم المحتوى العلىم للتدريب والتطوير والتصنيع
 تأسيس معمل النظم تأسيس معمل وورشة ميكاترونكس وتقديم المحتوى العلىم للتدريب و رمشوعات التصنيع والتطوير
https://www.eri.sci.eg/ar/staff/hafez-fouad-abdelrahman-salem

 عضو إتحاد الصناعات المرصية منذ  - 2001رحن األن  -وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
 عضو باإلنتخاب ىف مجلس إدارة غـرفة صناعة تكنولوجيا المعـلومات واإلتصاالت :عضو مجلس اإلدارة عن ر
الفي ى
تي اإلنتخابية  . 2016 - 2013 – 2011بإتحاد الصناعات المرصية
ر
اإلسياتيجية لتطوير الصناعة  -عضو لجنة البحث العـلىم بإتحاد الصناعات المرصية
 عضو اللجنةى
 -عضو لجنة المواصفات والجودة باالتحاد وممثل الغرفة الصناعية ف الهيئة المرصية العامة للمواصفات القياسية والجودة

ش ـع ــار حافظ فـؤاد  :مـ ـ ـ ـ ـص ــر دول ــة الصن ــاعـ ــة واالن ـتـ ـ ــاج بال ـ ـع ــلم و الـ ـثـ ـق ــافـ ــة وأه ـدافه  :تكثيف حجم األعمال عىل أرض مـ ـ ـرص كما ونوعا و
بما يؤدى حتما اىل رفع كفاءة وحيوية وديناميكية المجتمع وصعود مرص اىل دولة صناعية إنتاجية كيى خالل  5سنوات
ى
تمكي كل مواطن عىل أرض مـ ـصـ ـ ـ ـ ـر ) من الصناعة واالنتاج بالعلم والثقافة
والطريق الوحيد لذلك هو (
ى
ى
ر
 بناء رى
ى
متمي)
وطن
اإللكيونية لتنمية الصناعات االخرى ف م ــرص (بناء كوادر مرصية قادرة بإنتاج
إسياتيجية إدارة االبتكار ف تطوير الصناعات
 رمقيح ر
المشوع التنموى الشامل الذى يندمج فيه كل فئات المجتمع المرصى وكل الناس تنتج وتشتغل ومضاعفة  20مرة الناتج المحىل االجماىل

خي الصنائع صنيعة تنبو بحاملها عن اإلذالل
 عضو شعبة الصناعة رواليوة المعدنية  2012برئاسة المهندس فــؤاد أبو زغــلة وزير الصناعة األسبق
 رمشوع رفع تنافسية الصناعة المرصية بالربط مع البحث العلىم والتكنولوجيا
ى
ى
التحليىل ف تطوير وتنمية مجاالت الصناعات واألعمال
تتمي بالعـمق
إنشاء وإدارة مراكز نقل وتسويق التكنولوجيا واإلبتكار للصناعة
ي

ى
 درجة الدك ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوراة ( الثانية )  :ف اإلقتصاد والـ ـع ــلوم السيــاس ـيــة  :معادلة من المجلس األعىل للجامعات 2020ى
ى
المواطني وتنمية قدراتهم إلعداد
تنمية إدارة الـدولـة ف إطار تحقيق المنفعة الجادة والمصلحة العليا لمـص ــر وتنمية روح المبادرة واالبتكار لدى
الن تواجه االقتصاد المرصى ومواجهتها  -دراسة المشاكل ر
الدولة للدفاع ورصد التحديات ر
الن تواجه مرص وتحليلها ومواجهتها بنظرة شاملة
إسياتيجـية تنمية وتطوير الصناعـات المرصية إرتباطا بالبحث العـلىم والتكـنولوجيا وتـقـديـم ثالثة ر
وعميقة (داخليا وإقليميا وعالميا)  -ر
إسياتيجـيات
اإللكيونية  -3ر
ر
إسياتيجـية ربط البحث العـلىم بالصناعة ىف مص ـ ــر  -2ر
 -1ر
إسياتيجـية تنمية الصناعات الصغـية
إسياتيجـية تنمية الصناعات

ى
 درجة الماجستي ( الثانية ) مجال اإلدارة العامة  :تطوير السياسات العامة للدولة ف تنمية االنتاج والتصنيع والتكنولوجياى
تطوير سياسات الدولة ف الصناعة واالنتاج والتكنولوجيا بما يجعل مرص دولة صناعية إنتاجية كيى خالل  5سنوات
ى
تطوير نظم اإلدارة المحلية  .نظم االدارة العامة  .التطوير االدارى  .إدارة الموارد ر
البشية ف تنمية الصناعة واالنتاج
ى
ى
خطة تطوير أساليب صناعة وصياغة وتقييم أليات تنفيذ السياسات العامة للدولة ف الصناعة واالنتاج والتكنولوجيا ف مرص
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ى
ر
اإلسياتيج واألمن القوم والتنمية الشاملة للدولة ىف :
مصادر دراساته وخياته ف  :علوم اإلدارة والتنظيم والسياسات العامة للدولة والتخطيط
ى
الوطن  -أكاديمية نارص العسكرية العليا  -وزارة الدفاع  ,كلية االقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة القاهرة  ,ومعهد التخطيط القوم -
كلية الدفاع
وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية  -كلية الهندسة وكلية التجارة وكلية الحقوق  -جامعة ى
عي شمس  -وإتحاد الصناعات المرصية  -معهد الملكية
ى
ى
الفكرية جامعة حلوان وتعامالت مع  9وزارات حيوية فاعلة  -خية ف العالقات الدولية و السفر اىل الدول الكيى ف م ـهــام رسمية من وزارة

الخارجية و مؤتمرات دولية  ...قال شاعر النيل  .حافظ إبراهيم  ..خي الصنائع صنيعة تنبو بحاملها عن اإلذالل

ى
ى
محارصات نقل خية وورش عـمـل أقــوم بإعـدادها و إلـقـائها  :خطط االستبصار ف اإلنتاج والصناعة والتكنولوجيا
 -0أساليب صناعة وإعداد السياسات العامة للدولة  :تحليل السياسات العامة من منظور مدخل تحليل النظم  :أدوات تنفيذ
السياسات العامة  :تقييم جودة وكفاءة السياسات لتحقيق رضاء مجتمىع  -التوافق مع عنارص البيئة السياسية واالقتصادية
ى
واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية  -أساليب التخىل عن السياسات ر
الن تسبب إستياء أوسخط مجتمىع ف دائرة المواطن
ى ى
ى
محارصة ىف  :االنسان هو مصدر االنتاج واالنتاج هو الحياة وتمكيى
محارصة ف التنمية االقتصادية –
والمجتمع والشأن العام -
ر
ى
المواطن من الصناعة واالنتاج هو السبيل اىل رخأء المجتمع محارصة عن التخطيط القوم االسياتيجن الشامل التنمية المستدامة
ى
ر
 -1اإلستبصار كـمفهوم ومنهج وأسلوب ر
االسياتيج ف الصناعة و التكنولوجيا
إسياتيج للتخطيط  -2 ,االستثمار

ر
المشوعات  -9 ,إدارة الجودة الشاملة  -10 ,اإلدارة باألهداف والنتائج
 -7إدارة االعـمال الدولية  -8 ,دراسات الجدوى وتقييم

 -14ر
نش الوىع بإدارة االبتكار والتكنولوجيا  -15 ,مهارات إعـداد وكتابة التقارير الفنية  -16 ,إدارة عمليات التصنيع واالنتاج

 دراسات ىف التحكيم الدوىل ىف منازعات اإلستثمار  -كلية الحقوق  -جامعة ىعي شمس ومركز التحكيم الدوىل 2012
ى
ى
 التحكيم الدوىل ف منازعات اإلستثمار  -قانون التحكيم ف المواد المدنية والتجاريةى
 التحكيم ىف رالشكات التجارية  -التحكيم اإلجبارى ف منازعات الدولة والقطاع العام
ى
ى
ر
اإللكيونية
 -دراسة عامة ومتعـمقة ف إعداد المحكم  -التحكيم ف منازعات التجارة

 دراسات ىف التجارة واإلقتصاد وإدارة األعـمال  -جامعة ع ىـي شمس  -كلية التجـارة 2013/2009 :
ى
ر
اإلسياتيجية  ,إدارة العمليات
دراسات ف اإلدارة  :إدارة األعـمال الدولية  ,إدارة الحكم المحىل  ,إدارة األزمات  ,الرقابة اإلدارية وتقييم األداء  ,اإلدارة
واإلنتاج  ,إدارة الجودة الشاملة  ,تطوير المنظمات  ,اإلدارة باألهداف والنتائج  ,إدارة منشأت متخصصة  ,إدارة ر
المشوعات والمنظمات التعاونية
ر
المشوعات  ,إدارة التسويق وبحوث السوق  ,القيادة اإلدارية الفعالة  ,صناعة القرارات اإلدارية ,علوم اإلدارة والتنظيم  ,نظم
 ,إنشاء وإدارة
ى
معلومات إدارية  ,إدارة األعمال المكتبية  ,إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية ,تطبيقات مناهج البحث العلىم ف اإلدارة  ,تشخيص المشكالت
التنظيمية واإلدارية  ,الذكاء اإلصطناىع ونظم الخية ىف التخطيط والرقابة  ,مشكالت إدارية معارصة  ,نظم دعم القرار ...
دراسات ىف اإلقتصاد  :التحليل اإلقتصادى الكىل  ,إقتصاديات الصناعة والطاقة  ,التحليل اإلقتصادى الجزن  ,دراسات الجدوى وتقييم ر
المشوعات
 ,النظم اإلقتصادية المقارنة  ,تطور الفكر اإلقتصادى  ,مفاهيم العلوم اإلقتصادية  ,اإلستثمار والتمويل  ,إقتصاديات النقود والمصارف ,
ر
اإلسياتيجية المالية  ,تمويل وإدارة مالية  ,المحاسبة الحكومية والموازنات  ,الطرق اإلحصائية والتحليل اإلحصان  ,السلوك التنظيىم للمنشأت
ر
والتشيعات  ,العلوم السلوكية  ,المحاسبة ىف قطاع الزراعة  ,المحاسبة الدولية  ,المحاسبة القومية ..
 ,نظرية القانون
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ى ى
ر
اإلسياتيجية القومية وعلوم إدارة الدولة أكاديمية نارص العـسكرية العـليا وزارة الدفـاع
الوطن ف
زم ــالــة كلية الدفـاع
شعار األكاديمية  :الفكر  .االيمان  .النرص

الـ ــدفـع ـ ــة  : 43ع ـ ـ ـ ــام  : 2014بنـ ــاء عىل ترشيح وزارى
ى
إسياتيجـيات  -1 :ر
تم تـقـديـم ثالثة ر
إسياتيجـية ربط البحث العـلىم بالصناعة ف مص ـ ــر
اإللكيونية  -3ر
ر
 -2ر
إسياتيجـية تنمية الصناعات الصغـية
إسياتيجـية تنمية الصناعات
ى
ر
ى
ر
اإلسياتيجية القومية واألمن القوم و عـلـوم إدارة الـدولـة  :ىه درجة أكاديمية تجمع ى
الوظيق
والتطبيق
بي الجانب العـلىم
الزمالة ف
ى
ى
ى
ر
اإلسياتيجية القومية واألمن القوم إلعـداد الصف الثان لقادة الدولة ف أرفع أكاديمية
دراسات حـيـوية شاملة (مدة  12شهر يوميا) ف مجال
ى
ى
ى
ف مـصـ ــر أكاديمية نارص العسكرية العليا  :لدعم وتطوير األداء وتنمية قدرات القادة ف كافة مؤسسات الدولة وتحقيق أعىل درجات الكفاءة ف قدرات
ر
االسياتيج عىل المستوى القوم لمواكبة التطورات العالمية واإلقليمية والمحلية ولتحقيق األهداف التالية:
التخطيط والتنظيم
ر
اإلسياتيجية القومية واألساليب العلمية لدراسة القوى الشاملة للدولة
 التوعية باألهداف القومية والمصالح الحيوية والغاية القومية وبناءى
 تفهم أهمية الرأى والرأى االخر بطريقة علمية وف إطار تحقيق المنفعة الجادة والمصلحة العليا لمـص ــرى
الدارسي وتنمية قدراتهم  ،اإلعداد المبكر للقادة  ,إعداد الدولة للدفاع
 تنمية روح المبادرة واالبتكار لدى دراسة المشاكل رالن تواجه مرص وتحليلها ومواجهتها بنظرة شاملة وعميقة ( داخليا وإقليميا وعالميا )
 القدرة عىل تحديد أسبقيات اإلتجاهات والمشاكل رالن تواجه األمن القوم المرصى من منظور علىم
التكنولوج  -تبادل الخيات واألفكار والرؤى
يستهدف تحقيق التقدم المنشود وتوفي عنارص التقدم
ي
ى
ر
اإلسياتيجية وإتخاذ القرارات المناسبة ف إطار النظرة الشاملة إلحتياجات المجتمع
 تنمية قدرات اإلدارةى
 تصور الحلول الشاملة والعامة ووضع الخطط وتنفيذها بطريقة واقعية وممكنة ف إطار األسبقيات المنطقية راقياح أنسب الحلول ىف ضوء المواءمة ى
بي المطالب واإلمكانيات واالسبقيات  -وعلم دراسات المستقبليات
ى
 دراسة القوى الشاملة للدول الكيى ودول الجوار لمرص ودورها كقوة فاعلة ف النظام العالىمى
ى ى
المسئولي ف الدولة والشخصيات العامة من مختلف المدارس الفكرية ف مناخ علىم
 تبادل األراء مع كبار -تحليل الرصاعات اإلقليمية والدولية لتحديد مدى تأثيها عىل األمن القوم المرصى والعرن

شعار األكاديمية  :الفكر  .االيمان  .النرص

 إجراء البحوث الجماعية والفردية المتعلقة باألمن القوم لمواكبة التطورات العالمية واإلقليمية والمحلية ادارة االزمات والكوارث  -المفاهيم والرؤى وسيناريو التخطيط والمواجهة لألزمات  -النظم السياسية ونظامر
اإلسياتيج القوم
الحكم  -تحليل المشكالت الداخلية والخارجية ذات التأثي عىل التخطيط
ى
ر
 دراسة التهديدات والتحديات راالسياتيجية ف
الن تواجة األمن القوم المرصى والعرن  -التقديرات
ى
ى
إطار صنع القرار  -السياسة الخارجية للدولة  -التكتالت والتجمعات االقتصادية ف العالم  -أسلوب تحقيق التوازن ف العالقات مع القوى الكيى
ى
ر
اإلسياتيجية القومية لمرص  -التحديات ر
المدن ودورها كقوة
الن تواجه االقتصاد المرصى ومواجهتها  -منظمات المجتمع
الفاعلة  -المشتمالت
ى
فاعلة  -تنمية العالقات الدولية لمصلحة األمن القوم المرصى  -مستقبل العالقات العربية مع القوى الكيى الفاعلة ف المجال االقتصادى
ى
ر
وإسياتيجية داخل مـصـر وخارجها لإلطالع عىل قدرات الدولة ونواج
واإلجتماىع  -الرأى العام وقياساته وأثره ف صنع القرار  -زيارات ميدانية
قواتها المتعددة  -الجيل الرابع للحروب  ,الحروب النفسية والحروب المعلوماتية  ,الجيل الخامس للحروب وهو الحرب بالوكالة .إجراء المباريات
ى
ر
االسياتيجية السياسية كتطبيقات للدراسات النظرية خصوصا إعداد الدولة للدفاع  ,دراسات فائقة وشاملة تخلق ف نفوس القادة  :اإليمان الراسخ
ى
الوطن  ,علينا أن نسىع ىف تعزيز مـ ـصـ ـ ــر ىف المكانة ر
ى
الن تليق بها ى
بي
بالدولة المرصية ودورها ف تاري ــخ اإلنسانية عي العصور  .وترسيخ روح الواجب
دول العالم  ...وعلينا أن نتوحد تحت شعار شعب عـرن واحد  ...ال يستطيع أحد أن يقف ىف وجه وحدة العـرب إال أنفسهم ...
ر
اإلسياتيجية  :ترسم للدولة  :الحياة اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية والثقافية والدبلوماسية والتنظيمية واإلدارية
العلوم والدراسات
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 دراسات ىف الـعـالقـات الخارجية والدبلوماسية  -كلية الحقوق  -جامعة ىعي شمس  -شعـبة العـالقات الخارجية 2012
 -العالقات الدبلوماسية واألمن الشامل

 -النظم السياسية المقارنة

 -تاري ــخ مرص الحديث والمعارص

 -عالقات مرص وإقليمها

 -األزمة المالية العالمية

 -األمن القوم المرصى

 -قانون دوىل ومنظمات

 -نهر النيل واألمن المان لمـص ــر

 -مهارات تقديم الذات

 النظام اإلقتصادى العالىم واإلقليىمى
 دور الدبلوماىس ف التنمية الشاملة السياسة األمريكية تجاة رالشق األوسط

 -تحرير تجارة مرص الخارجية

 -قانون البحار واألنهار

 -اإلتفاقية الدولية لمنع الفساد

 -منظمة التجارة العالمية

 -التجارة البينية العربية

 قواعد التجارة الدولية -العالقات المرصية اإلشائيلية

 عالقات مرص بالشئون العـربيـة واإلفريقيةر
 اليلمان :االفريق
العرن ,
األورون ,
ي
ي
 المجلس اإلقتصادى اإلجتماىع العرنى
 -التعاون المرصى األورون ف التجارة والتنمية

 منتدى دافوس اإلقتصادىى
الماض بفاعلية ورؤية تاريخية  :والحكمة تقول  :من لم يدرس تاريخه كتب عليه أن يعيشه مرة أخرى
البد أن تنظر اىل

 دراسـات عـلـ ـيــا  :مفاوضات دولية و إدارة عامة وإدارة محلية وسياسات عامة ومنظمات برلمانيةكلية اإلقـ ـت ـ ـصــاد وال ـع ــلوم السياسية  -جـ ــامـعـ ــة الـ ـق ــاه ـ ـ ــرة

hafez_Fouada2020@feps.edu.eg

تطوير العالقات الدولية  -تحليل المفاوضات الدولية  -تسوية المنازعات الدولية  -نماذج وحاالت التفاوض  -المفاوضات
بشية  -إدارة محلية  -تطوير إدارى  -تقويم ر
ىف الخيات المرصية والدولية  -مهارات التفاوض  -تنمية موارد ر
المشوعات
ر
للمشوعات العامة  -اإلدارة العامة المقارنة  -صنع وتنفيذ السياسات العامة  -تحليل وتقويم السياسات العامة
العامة  -التسويق المحىل والدوىل
ى
 اقتصاديات صنع القرار  -السياسات العامة ف التنمية المحلية وخدمات إجتماعية  -نظريات التنظيم والسلوك  -الرقابة عىل اعمال االدارة العامةى
العاملي ىف المنظمات  -ادارة ر
ى
المشوعات
الكىم ف االدارة العامة  -إدارة الوحدات المتخصصة  -اقتصاديات المالية العامة  -تنمية مهارات
 التحليلي
ى
المحلية  -منظمات برلمانية دولية  -االعالم اليلمان  -تطور المؤسسات اليلمانية  -اليلمان وقضايا التنمية  -النظم االنتخابية  -الرقابة اليلمانية
ى
ى
المدن المرصى والعرن والدوىل  -أساليب
المدن  -المجتمع
 تنظيم وادارة مؤسسات برلمانية  -مؤسسات برلمانية مقارنة  -نظريات المجتمعالتخطيط االقتصادى التحليل االقتصادى المتقدم  -تعبئة الموارد المالية للمنظمات  -إدارة الخدمات الحكومية ...

ى
معهد التخطيط القوم  :وزارة التخطيط والتنمية اإلقتصادية  :بناء قيادات الدولة ف التخطيط والتنمية
ّ
ى
بحن ر
مشوع ر
ر
المحىل لآلالت والمعدات اإلنتاجية ...
إسياتيج  ...بناء القاعدة التكنولوجية الوطنية يف مرص و التصنيع
ي
مع أ.د .محمد عبدالشفيع و أ.د .محمود عبدالج رئيس المعهد األسبق و أ.د .عبدالسالم محمد و أ.د .حجازى الجزار
Building National Technological Capacity and Local Manufacturing of Productive Machinery and Equipment
إقتصاد كىل  -إقتصاد جزن  -حسابات قومية  -إقتصاد إدارى – البنوك والنقود – إقتصاد ى
رياض وقياىس –
تخطيط ر
إسياتيج – التنمية االقتصادية – مراكز الفكر ودعم صناع القرار – دراسات المستقبل – مالية عامة
ى ى
متمية ف
إعداد الخطط القومية للتنمية الشاملة للدولة ووسائل تنفيذها بقصد تحقيق األهداف القومية .وإعداد كوادر
ى
ى
وتحسي
مجاالت التخطيط والتنمية ومؤهلة للتعامل مع المتغيات الدولية والمحلية ف منظماتهم الحكومية أو غي الحكومية بهدف تنميتها
كفاءتها وزيادة فاعليتها من خالل توفي مناخ تعليىم وتدرين مستحدث يمزج ى
بي المعارف والخيات العلمية والممارسات التطبيقية ويوفر عنارص
ي
ي
ى
ر
التمي وتجمع ى
بي  :تنمية كافة المهارات الخاصة بالتخطيط والتنمية .صقل الخيات والمهارات التطبيقية
الن تحقق
اإلبداع والرؤية المستقبلية ي
بغرض النهوض بالبحوث والدراسات التنموية والتخطيطية المتصلة بإعداد الخطط القومية ووسائل تنفيذها ودراسة األسس واألساليب العلمية
القوم الشامل... .
والفنية واالقتصادية واالجتماعية للتخطيط
ي
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 رئيس مجلس إدارة رشكة مساهمة مرصية  .الشبكة المعـلوماتية للصناعـات العـربيـة  - 2003 .رحن األن هـيئة االستثمار
ترخيص ر
الشكة رقم  192مكتب حماية الملكية الفكرية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وزارة االتصاالت
ى
وتكنولوجيا المعلومات ورقم  250ف غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بإتحاد الصناعة المرصية التابع لوزارة الصناعة
و عالمة تجارية رقم  353454الفئة  38جهاز تنمية التجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية
وسجل تجارى  16421هيئة االستثمار

 المعهد القوم للملكية الفكرية  :جامعة حلوان  :خبي الملكية الفكرية وإدارة االبداع  2020 :مر
والمؤشات الجغرافية وأعمال المنافسة غي ر
المشوعة  :تنظيم حقوق
إعداد خبي ملكية فكرية والعالمات التجارية
الملكية الصناعية والعالمات التجارية والدعم ى
الفن واستشارات الملكية الفكرية  -عقود إستغالل ونقل التكنولوجيا  -أصول ومناهج الملكية
ي
ى
ى
واالقليىم
الوطن
الفكرية  -النظرية اإلقتصادية ف الملكية الفكرية  -حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  -تنمية مجال الملكية الفكرية عىل المستوى
ي
ي
ى
ى
ر
القوم والتنمية المستدامة.
ويباش المعهد نشاطه عىل األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية ،ف
دوىل لخدمة االقتصاد
ف إطار تعاون وتفاعل
ي
ي
ى
ى
مجال حماية واستغالل كافة حقوق وجوانب الملكية الفكرية المنصوص عليها ف قانون الملكية الفكرية المرصي رقم  82لسنة  ،2002وف إطار
الدستور المرصي  2014الذى أفرد نص كامل للملكية الفكرية وأهميتها ،تحقيق التنظمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية.
االستشارات والخيات للمؤسسات الصناعية والخدمية والبحثية داخل وخارج مرص ىف المساعدة ىف إعداد ر
ى
القواني واللوائح والنظم
مشوعات
ي
ي
ر
الخاصة بالملكية الفكرية ،والتفاوض وإبرام عقود استغالل حقوق الملكية الفكرية بمختلف أنواعها .تحليل العالمات التجارية والمؤشات
الجغرافية وأعمال المنافسة غي ر
المشوعة .

مـهـارات اللـغـات Le Français , Deutsche Sprache , IELTS , TOFEL , Business English :
• اللغة العربية  :لغة الوطن

||

ى
االنجليية  :ممتاز
 -اللغة

• اللغة الفرنسية  :مقبول

||

 اللغة االلمانية  :مقبول• Cambridge Scholarship for one Year :-

• Modern Language Academy (MLA) in Cooperation with Cambridge Training College
)Britain , ctc-britain )12 levels of English
• Conversational English , English Phonetics Diploma , Translation Diploma,
• Business English Diploma , Soft Skills Diploma : Customer Service - Communication
Skills - Time Management
• American Language Course: Military of Defence Language Institute (12 Levels),
معهـد اللغات بالقوات المسلحة • z Reflets Methode de Le Français , Deutsche Sprache .
ى
ر
مشوعات مع  :وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  ,وزارة الصناعة  ,وزارة الصحة ف الطب عن بعـد  ,المعـلوماتية الزراعية
www.AinArabia.com , www.AinMedical.net , www.AinAgri.com , www.AinKid.com , www.AinEgypt.co
ومنح الـعـديد من شهادات التقدير والجوائز من جهات عديدة منها وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ىف ر
مشوع تطبيقات المحمول للتبادل
التجارى  B2Bمع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والطب عن بعـد مع وزارة الصحة ر
ى
لتمكي ذوى اإلعاقة
ومشوع تطبيقات المحمول
وزارة االستثمار والتعاون الدوىل وحصلت ر
الشكة عىل جوائز عديدة من وزارة االإتصاالت موسوعة األعـمال
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ى
ر
والشكات  ,استخدام ر
للتبادل التجارى  B2Bللمصانع ر
االلكيونية  ,تطبيقات المحمول
االنينت ف التجارة
للتبادل التجارى Business Media . eCommerce B2B Portal . Business Matching
Telemedicine systems . . B2B Mobile Apps
عي عالمية  ,ى
عي مرصية  ,ى
عي طبية  ,ى
عي زراعية  ,ى
عي عربية  ,ى
ى
تأسيس وتشغيل وإدارة مجموعة رشكات ىف مجاالت متعددة :
عي
عي ر
إسياتيجية  ,ى
عي إعالمية  ,ى
عي سياحية  ,ى
عي رياضية  ,ى
عي علمية  ,ى
عي حيوية  ,ى
عي أفريقية  ,ى
عي أكاديمية  ,ى
عي طفولة  ,ى
عائلية  ,ى
عي
ر
عي إستشارية  ,محرك بحث عرن ماى ى
تكنولوجية  ,ى
االلكيونية المدمجة والميكاترونكس  ,االنصار للهندسة والتجارة ,
عي  ,مجموعة النظم
ى
المصطق لتطوير األعمال والصناعة
الفؤاد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ,مؤسسة حـافـظ ف ــؤاد للتكنولوجيا والتطوير والتنمية ,
ى
ى
ر
والجية والتجمع الخامس والسويس واالسماعيلية وبورسعيد وإسكندرية والمنوفية
مشوعات إستثمارية ف المدن التالية  :القاهرة والقليوبية
ر
والشقية وطنطا والمنصورة والفيوم وجنوب سيناء والبحر األحمر والطور والعريش وأسوان وأسيوط والمنيا ومطروح وسيوة

 العالقات الدولية و م ـهــام رسمية من وزارة الخارجية :ى
اليابان  -أوساكا  :مهمة رسمية بقرار مساعد وزير الخارجية لسنة  2020ووزير التعليم العاىل والبحث العـلىم  ,لحضور المؤتمر المنعقد ف
أوساكا باليابان ىف ر
الذك ()SDS2020
الفية  19 - 17مارس  2020بعنوان  :مؤتمر األجهزة الذكية والمواد الذكية والعالم
ي
Smart Devices Symposium SDS2020, Intelligent Materials, Intelligent Devices & Intelligent World , March 17-19,
2020, Osaka, Japan , https://www.bitcongress.com/sds2020
الدول حول الهندسة
فرنسا – باريس  :مهمة رسمية بقرار وزير الخارجية رقم  1562لسنة  2019ووزير البحث العـلىم  ,لحضور " " المؤتمر
ي
ر
واإللكتونية The 472nd International Conference On Electrical and Electronics Engineering (ICEEE) Paris, :
الكهربائية
, http://academicsera.com/Conference2019/France/3/ICEEE France, 12th-13th June, 2019
وتمت زيارة المعالم الرئيسية لمدينة باريس مثل جامعة السوربون جامعة السوربون ) (Université Paris-Sorbonneر
الت تخرج منها الدكتور طه
حسي عميد االدب العرب والدكتور أحمد الطيب شيخ االزهر ر
الشيف وزيارة  2.المدرسة المتعددة التقنيات ) (École Polytechniqueوىه رقم
ى
ى
ى
 23ف ترتيب الجامعات ف العالم و زيارة جامعة باريس  1بانتيون السوربون )(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
العالىم التاسع حول
اليابان  -طوكـيو  :مهمة رسمية بقرار مساعد وزير الخارجية للمراسم لسنة  2018ووزير البحث العـلىم  ,لحضور " المؤتمر
ي
واإللكيونيات الحيوية " ىف ر
ر
الفية  30-29أغسطس , 2018
البيولوج
أجهزة االستشعار
ي
The 9“th World Congress on Biosensors and Bioelectronics” during August 2018 ,30-29 at Tokyo, Japan.
https://biosensorscongress.conferenceseries.com
الدوىل
المملكة المتحدة  -ل ـنــدن  -:مهمة رسمية بقرار مساعد وزير الخارجية للمراسم لسنة  2017ووزير البحث العـلىم  ,لحضور المؤتمر
ي
السابع حول الدوائر والنظم والمحاكاة  ICCSS 2017ىف ر
الفية  17-14يوليو 2017
IEEE-2017: 7th International Conference on Circuits, System and Simulation (ICCSS 2017) , The University of
Portsmouth : http://www.iccss.org/index.html
ومشوع بعـنوان  :تصميم عـقدة االستشعار للنظم المدمجة ىف الطب عن بعد ر
حيث تم عرض بحث علىم ر
بانينت األشياء :
Sensor Node Design for IoT Telemedicine Embedded System , ID: 75005-100
http://www.iaras.org/iaras/home/caijitws/sensor-node-design-for-iot-telemedicine-embedded-system
http://www.iaras.org/iaras/filedownloads/ijitws/2017/022-0016(2017).pdf
جمهورية رومانيا  :بوخاريست  -براسوف  :مهمة رسمية بقرار مساعد وزير الخارجية للمراسم لسنة  2017ووزير البحث العـلىم  ,لحضور
ى
ى
الدوىل الـ  8ف الدوائر والنظم والتحكم واالشارات يف  30 - 24يونيه 2017
المؤتمر
ي
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جمهورية ألمانيا اإلتحادية  : Deutschland :بـرلـ ى
ي  :مهمة رسمية بقرار وزير الخارجية رقم  1674لسنة  2016ووزير البحث العـلىم  ,لحضور
ى
اإللكيونيات الدقيقة  ،النانو ر
ر
إلكيونيات وهـندسة النانو يف  20مـايـو  2016والحصول عىل شهادة جائزة أفضل عرض
الدوىل الـ  18لعـلم
المؤتمر
ي
برلي التكنولوجية ر
ى
الن تأسست 1770م TU Berlin:
تقديىم  . Certificate of Best Presentation Awardوتمت زيارة جامعة
ي
ر
 Technische Universität Berlinوىه حاصلة عىل  10جوائز نوبيل وزيارة مجموعات عمل اإللكيونيات الدقيقة والمعلوماتية وزيارة صـور
ى
برلي الذى كان يفصل ألمانيا اىل رشقية وغربية
والنصب التذكارى ومتحف الحرب العالمية الثانية
جمهورية روسيا اإلتحادية  : Республики России :سان ر
بيي سبيج  -مهمة رسمية بقرار وزير الخارجية ووزير البحث العلىم  ,لحضور
ى
ى
مؤتمر دوىل ف مجال الدوائر والنظم ومعالجة اإلشارات سبتمي  2014ف جامعة , Saint Petersburg State Politechnical University
وىه جامعة لديها  3جوائز نوبيل  ,وتمت زيارة State Hermitage Museum , Winter Palace Main Museum Complex , St. :
Isaac’s Cathedral
ى
جمهورية الـهـنـد  : भारत गणराज्य :بانجالـور  -مهمة رسمية بقرار وزير الخارجية ووزير البحث العلىم  ,لحضور مؤتمر عالىم ف مجال
ى
ى
تكنولوجيا المعلومات ديسمي  2013ف والية  Bangaloreوىه عاصمة تكنولوجيا المعلومات ف العالم
ى
تركيا  :اسطنبول  -لحضور مؤتمر دوىل ف مجال الدوائر والنظم ومعالجة اإلشارات 2014
ى
الـهـنـد  :بومباى  -مهمة رسمية  ,لحضور مؤتمر عالىم ف مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 2013
ى
الوطن بأكاديمية نارص العسكرية العليا مايو 2014
لـبـنـان  :بيوت  -مهمة رسمية مع كلية الدفاع
ى
ر
اإللكيونيات الدقيقة  IEEE-MWSCAS, Ohio,سبتمي 2001
أمريكا  :أوهايو  -مؤتمر علىم ف

ر
محيف إدارة ر
مشوعـات  - PMPالمعهد القوم لإلدارة  -وزارة التنمية اإلدارية 2012 :
 عمليات إدارة رالمشوعات

 أدوات إدارة رالمشوعات

ر
اإلسياتيج  -إدارة جودة ر
 رالمشوع
المشوعات والتخطيط
 إدارة إتصاالت رر
 إدارة الموارد رالمشوع
للمشوع
البشية
بالمشوع  -إدارة تكامل ر
ر
المشوع
 إدارة التكاليف والموازنة -مراقبة المخاطر والسيطرة عليها

 إدارة وقت رالمشوع

ر
المشوعات
 أساليب إدارةر
ر
بالمشوع
المشييات
 إدارة دورة حياة رالمشوع والمنشأة
 معايي إدارة رالمشوعات وصياغة تقارير األداء
 -عمليات التخطيط والتنفيذ والمراقبة واالقفال

ى
 المعـهــد المصــرف المصــرى  -الـبـنـك المـرك ــزى المص ــرى 2018 :ر
للمشوعات الصغية والمتوسطة  -مصادر التمويل الخارج وفهم المتطلبات والتعامل الفعال مع البنوك  -مصادر التمويل
 اليامج المرصفيةر
البنكية وغي البنكية  -تحليل القوائم المالية  -ممارسات االدارة وتصميم الخطط االسياتيجية  -تصميم خطط العمل لتحقيق األهداف
ى
ى
ر
اإلئتمان بمؤسسات التمويل
االسياتيجية  -أنواع المخاطر ف مجال اإلدارة المالية  -وصف وإستنباط القوائم المالية  -مؤثرات التقييم
ى
الفوض  -مهارات صياغة وتسويق األفكار  -تحليل القوائم المالية
 -مهارات حل المشكالت وإدارة االزمات والتعامل مع

ى

الـوظائف والعـمـل الـعـام المجتمىع ( محليا ف مرص  ,عربيا وإقليميا  ,دوليا ) 2020 - 1993 :
ر
اإللكيونيات منذ  1994لالن
 -1دكتور مهندس ( باحـث )  -وزارة البحث العـلىم  -المعهد القوم لبحـوث
 -2رئيس تنفيذى مكتب التمثيل التجارى  -لخدمة االستثمار واالستشارات وخدمة المجتمع
ر
ر
االلكيونيات  -وزارة البحث العـلىم
اإللكيونيات الدقيقة  -معهد بحوث
 -3عضو مجلس قسم بحوث
ى
 -4خبي ر
ى
الوطن  ,أكاديمية نارص العسكرية العليا  ,وزارة الدفاع
إسياتيج وأمن قوم ف كلية الدفاع
 -5عضو مجلس إدارة غـرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت -إتحاد الصناعات المرصية
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 -6عضو هيئة تحرير المجلة الدولية لتكنولوجيا المعلومات المتقدمة  IJAITىف الهند .
ى
ى
ر
إنجليا جامعة Derby
 -7عضو محكم ف المجلة الدولية للروبوت والميكاترونيكس  IJRMف
 -8رئيس جلسة معالجة اإلشارات وتحليل النظم  ,جامعة سان ر
بيي سبيج  ,روسيا االتحادية
ى
 -9عضو هيئة المؤتمرات الدولية ذات الصلة بمركز تعاون البحوث األكاديمية مع الصناعة ف الهند AIRCC
ى
ى
 -10عضو هيئة مؤتمر الطب عن بعد بعنوان " نقلة نوعية ف الرعاية الصحية " ف اإلمارات  ,بأبو ظن
 -11عضو الجمعية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا ()AASCIT
ر
االسياتيجية للصناعات المرصية  -إلعداد دراسات تطوير الصناعات المرصية
 -12عضو اللجنة
 -13عضو المجلس القوم لإلنتاج والشئون اإلقتصادية شعبة الصناعة  -التابع لرئاسة الجمهورية2013
 -14مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا واالبتكار بإتحاد الصناعات المرصية  -وزارة الصناعة
ر
المشوعات البحثية والتعاون الدوىل بإتحاد الصناعات المرصية  -وزارة الصناعة
 -15عضو إدارة
ى
ر
االلكيونيات
المدن بمعهد بحوث
 -16عضو لجنة التطوير التكنولوج والربط بالصناعة والمجتمع
ى
المهندسي المرصية رقم  - 29/8173شعبة الكهرباء منذ 1993
 -16عضو نـقـابـة
ى
المهندسي الـعــرب  -الهيئة الهندسية المرصية رقم  16/7702شعبة كهرباء
 -17عضو إتحاد
 -18رئيس مجلس إدارة الشبكة المعلوماتية للصناعات العـربيـة  -ع ى
ـي عـربيـة ش .م .م .هيئة اإلستثمار
 -19عضو لجنة مواصفات وجودة تكنولوجيا المعلومات  -هيئة المواصفات والجودة  -وزارة الصناعة
 -20عضو لجنة تنمية الصناعات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
 -21عضو لجنة المواصفات والجودة  -بإتحاد الصناعات المرصية  -وزارة الصناعة
 -22إستشارى تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وزارة الصناعة ()2020 -2006
و خبت تنمية االعمال الصناعية
ر
اإللكيونيات
- 23عضو مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا واالبتكار  -معهد بحوث
ى
المرصيي  -وزارة الصناعة ()2010-2008
 -24إستشارى تكنولوجيا المعلومات مع جمعية المصدرين
ر
اإللكيونيات  -وزارة البحث العلىم
 -25عضو لجنة التسجيالت العلمية  -معهد بحوث
ر
 -26مدير تنفيذى ر
اإللكيونية ع ى
ـي عالمية  -هيئة االستثمار
لشكة الشبكة المعلوماتية للنظم
 -27عضو منتدب إلدارة رشكة الـفـؤاد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -هيئة االستثمار
ى
السابقي
 -28عضو الجمعية المرصية لتطوير وتنمية الصناعة مع وزراء وخياء الصناعة
ى
المهندسي المرصية رقم  -30 , 4115عضو جمعية الهندسة اإلدارية رقم  / 46ح
 -29عضو جمعية
ر
ر
والبشية بالقاهرة
 -31عضو جمعية مهندىس الكهرباء واإللكيونيات  -32 ,عضو جمعية التنمية التكنولوجية
ر
اإللكيونيات إلدارة األعمال الصناعية واإلنتاجية واالستشارية
 -33عضو وحدة الطابع الخاص بمعهد بحوث
 -34عضو لجنة البحث العلىم بإتحاد الصناعات المرصية  -وزارة الصناعة والتجارة الخارجـية
ى
 -35عضو مجلس اإلدارة ف منظمة تنمية العلوم الزراعية بأفريقيا ( األسا ( -
Association for the Advancement of Agriculture Sciences in Africa – AAASA
ى
ر
االلكيونيات
 -36عضو لجنة تطوير بوابة الويب سايت ف معهد بحوث
 -37عـضو جمعـية بيـوت الـشباب المرصية رقم  17227الرئيىس بالقاهرة
 -38حيازة زراعية رقم  2813بالجمعية التعاونية الزراعية مركز طوخ  -مديرية الزراعة بالقليوبية
 -39عمل والدى ىف هـيئة قـناة السـويس  -ترسانة بور توفيق البحرية ر
مشف ممتاز وئيس قسم بناء سفن حديدية مدة  37عام  2000 : 1962م
ى
 -40عضو اللجنة العلمية ف األكاديمية العالمية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا  ,أمريكا Connecticut, CT 06878, USA www.waset.org
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 -41مندوب الجمعـية العـمومية إلتحاد الصناعات المرصية عن غـرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من  2011اىل . 2016
 -42مرشح مجلس الشيوخ المرصى عام  2020عن دائرة القاهرة رقم  43رمز الفيل وتقديم برنامج مرص دولة الصناعة واالنتاج بالعلم والثقافة
ى
تمكي المواطن
 -43مرشح مجلس النواب المرصى عام  2020عن دائرة التجمع الخامس بالقاهرة رقم  6رمز الفيل وتقديم برنامج إنتخان بعنوان
ى
ى
ى
المهندسي المرصية  : 2022تقديم برنامج إنتخان بعنوان :
تمكي المهندس أساس اإلنتاج والتقدم ف
 -44مرشح لمنصب النقيب العام لنقابة
ى
المجتمع المرصى  :المهندس المرصى أعىل كفاءة ف اإلنتاج بالتأهيل والتمويل والتسويق والتنظيم والوىع التام بريادة األعمال والثقافة العامة حوله
 -45عضو إتحاد المنظمات الهندسية األفريقية Federation of African Engineering Organiza FAEO
 -46عضو االتحاد العالىم للمنظمات الهندسية World Federation of Engineering Organiza WFEO

ر
والمشوعـات اإلبتكـارية واإلبداعـية :
 الجــوائــز و المبادراتر
قام بتنفيذ عـدة ر
االلكيونية المدمجة ىف مجاالت متعـددة :
مشوعـات مـبـتـكـرة بإستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت والنظم
ى
 جائزة افضل بحث علىم ف مؤتمر االتصاالت بكلية الدفاع الجوى  2021بجائزة نقدية  3االف جنيه Best paper Award جائزة ومدير تنفيذي رلمشوع قاموس لغة االشارة للصم والبكم بالصور الثابتة والمتحركة بشخصية كرتونية 2020 sign language
ر
 مدير تنفيذي رااللكيونية لدى األشخاص ذوى األعاقة السمعية بلغة األشارة للصم
لمشوع تطبيق محمول لتنمية مهارات األعمال والتجارة
ى
والبكم بالصور المتحركة لدمجهم ف سوق العمل 2020
ر
 مدير تنفيذى رااللكيونية للصم والبكم بالصور الثابتة والمتحركة 2020
لمشوع تطبيق المحمول للسياحة
ى
 مدير تنفيذي رلمشوع تطبيقات المحمول للصم والبكم ف مجال الزراعة بالرسوم المتحركة للصم والبكم 2020
ى
 مدير تنفيذي رلمشوع تطبيقات المحمول للصم والبكم ف مجال التمارين الرياضة واللياقة اللبدنية بالرسوم المتحركة للصم والبكم 2020
ى
ر
 مدير تنفيذي رااللكيونية بالرسوم المتحركة للصم والبكم 2019
لمشوع تطبيقات المحمول للصم والبكم ف مجال السياحة
 مدير تنفيذي رلمشوع تطبيقات المحمول للقاموس االشارى بالرسوم المتحركة للصم والبكم 2019
 مدير تنفيذي رلمشوع تطبيقات المحمول لتنمية المرأة بالرسوم المتحركة للصم والبكم 2019
لمشوع تطبيقات المحمول للتعليم ر
 مدير تنفيذي راليفيىه للطفل بلغة االشارة بالرسوم المتحركة للصم والبكم
ى
 مدير تنفيذي رى
لتمكي ذوى اإلعاقة وجائزة من وزارة اإلتصاالت Tamkeen 2017
لمشوع تطبيقات المحمول ف الطب عن بعد
 مدير تنفيذي رى
لتمكي ذوى اإلعاقة وجائزة من وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعـلومات Tamkeen 2016 -
لمشوع تطبيقات المحمول B2B
ى
 مدير تنفيذي رلمشوع تطبيقات المحمول ف الطب عن بعـد مع وزارة الصحة وتمويل وزارة االتصاالت 2015 - ITIDA -
ى
 مدير تنفيذي رلمشوع تطبيقات المحمول ف التبادل التجارى  B2Bمع قطاع البحوث الصناعية  -وزارة الصناعة وتمويل 2015 - ITIDA
التكنولوج وتمويل  ITIDAوزارة اإلتصاالت 2013 -
 مدير تنفيذي للشبكة المعـلوماتية للتنمية الزراعية بالتعاون مع مركز اإلبداعي
مشوع الطب والعالج عن بعـد عي ر
 مدير تنفيذي راإلنينت بتمويل  ITIDAوزارة اإلتصاالت 2013 -
 مدير تنفيذي رلمشوع شبكة التجارة اإللك رـيونية لكافة األعمال بتمويل وزارة اإلتصاالت – 2012
اإللكي ى
ون للطـفـل عي ر
ر
 مدير تنفيذي راإلنينت بتمويل  ITIDAوزارة اإلتصاالت 2012
مشوع بــوابـة التعليم
 مدير تنفيذى ل رمشوع المعـلوماتية الحيوية بالتعاون مع المركز القوم للبحوث وتمويل وزارة اإلتصاالت
 عضو تنفيذى مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا واإلبتكار للصناعة المرصيةر
 منسق برتوكول تعاون ربحن إلزالة األلغام مع هيئة تسليح القوات المسلحة ومعهد بحوث االلكيونيات
مشوع بــوابـة السياحة اإللكـ ريونية عي ر
 راإلنينت  -ى
عي مرصية
مشوع بــوابـة اإلستشارات الفنية عن بعد عي ر
 راإلنينت  -ى
عي إستشارية
مشوع الشبكة المعلوماتية للتنمية ر
 رالبشية  -ى
أكاديىم
عي
ي
 رمشوع الشبكة المعلوماتية للتنمية األفريقية  -ى
عي أفريقية
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تـنمية المهارات والتدريب وورش العـمل 2021 - 1990 :

ى
 حضور ورش العمل والتدريب ف معهد التخطيط القوم – وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 2021 خبي إدارة االبتكار والملكية الفكرية – المعهد القوم للملكية الفكرية جامعة حلوان 2021ى
 إدارة المفاوضات الدولية ف كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 2020ى
 التدريب ف مركز تقييم و إعتماد هندسة اليمجيات SECC : Innovation Management for SMEs 2019 Product Development - DevOps Fundamental - Configuration Managementى
 المعـهــد المصــرف المصــرى  -الـبـنـك المـرك ــزى المص ــرى 2018 / 3 :ى
ى
ى
ر
ر
 خبي رالوىع باالبتكار والمشاركة ف ورشة العـمل خالل  4شهور ف الفية  : 2018/2 : 2017/10الينامج المرصي /
األلمان لتطوير المشوعات
نش
ي
ي
الصغية والمتوسطة  :لتحقيق ر
الوىع باالبتكار لتنمية الصناعة المرصية
نش
ىي
ى
ى
ر
 المشاركة ىف ورشة عمل المجلس الثقاف الييطان  Social Enterprise Week :المشوعات المجتمعية النموذج الييطان  27مارس : 2017Building an Ecosystem: Social Enterprise in Practice , Supporting the Sector: Donor Summit , Encouraging
Innovation: Social Enterprise in the Classroom , Completing the Cycle: Science and Innovation Summit , Embedding
Entrepreneurship: The Role of Higher Education

 -حضور مؤتمر إتحاد الصناعات المرصية  :ربط البحث العلىم بالصناعة " نحو صناعة مرصية مبتكرة "  22مارس 2017

ى
ى
تمكي االقتصادى الشامل لريادة األعمال التكنولوجية وخيارات التمويل لألفكار االبتكارية Techno-Interpreneurship
 مشاركة ف ورش عـملى
 Towards Inclusive Economic Empowermentف مؤسسة مرص الخـي واللجنة االإقتصادية واالجتماعية لغرب أسيا United Nations
 ESCWA : Economic and Social Commission for Western Asiaوأكاديمية البحث العلىم والتكنولوجيا  ,أكتوبر 2016
 المشاركة ىف ورشة عـمل ىف وزراة الصناعة والتجارة الخارجية عن ربط المخرجات البحثية باحتياجات الصناعة ودعم منظومة ريادة األعمال :ى
ى
للباحثي واالبحاث وتوظيفها لحل المشكالت
وتوطي التكنولوجيات لخلق قيمة مضافة للخامات المرصية بشكل دوري  :تطوير قاعدة بيانات
نقل
ر
ى
ى
الصناعية  :تقديم خدمات الجهات البحثية والمراكز التكنولوجية بشكل مشيك وكذا تبادل المعرفة بي الطرفي  ,سبتمي 2016
ى
•  -دورة " من األبحاث اىل السوق  ,التطبيق عىل ر
مشوع متكامل" ف أكاديمية البحث العلىم والتكنولوجيا  -القاهرة 2015
ر
االلكيونيات اىل أكاديمية البحث العلىم والتكنولوجيا القاهـرة 2015
•  -دورة تدريبية " دراسة سوق التكنولوجيا " ربيشيح من معهد بحوث
•  -دورة تدريبية " تقييم األفكار التكنولوجية " – أكاديمية البحث العلىم والتكنولوجيا  -القاهـرة مايو 2015
ر
اإللكيونية المدمجة لدى مؤسسة 2015 - Embedded Electronic Systems Design : AMIT
•  -دبلومة تصميم النظم
ر
•  -دورة تصميم عام لألنظمة المدمجة لدى شكة 2014 Standard Embedded Systems : Computek
•  -ورشة عمل التسويق والتصدير عي ر
ر
العاش من رمضان 2014 -
اإلنينت  :مؤسسة التقنية ومركز تنمية الصادرات وجمعية مستثمرى
•  -ورشة عمل بالقرية الذكية ىف برنامج تنمية القدرات اإلبداعية  ,بالتعاون ى
بي جامعة النيل ومركز االبداع التكنولوج 2014
ى
ى
اإلنجليية ىف مجاالت األعمال والمحادثة .2013 Business English Diploma
•  -منحة كاميدج لمدة عام ف اللغة
ى
ى
ر
ى
الوطن أكاديمية نارص العسكرية العليا لمدة عام 2014 -2013
اإلسياتيجية القومية واألمن القوم ف كلية الدفاع
•  -زمالة ف
ى
•  -دراسات ف العالقات الخارجية والدبلوماسية  -كلية الحقوق  -جامعة ى
عي شمس ()2012
ى
• دورة نظم االتصاالت الرقمية للمحمول  GSMف رشكة أسجا أكاديىم 2014 ASGA Academy
•  -دورة ر
محيف إدارة ر
مشوعات  PMPالمعهد القوم لإلدارة – وزارة التنمية اإلدارية ()2012
ى
•  -دراسات ف التحكيم الدوىل من كلية الحقوق -جامعة ى
عي شمس مع مركز التحكيم الدوىل 2012
ى
ى
•  -دراسات يف مجاالت االقتصاد وإدارة األعمال  ،كلية التجارة  -جامعة عي شمس ()2011
•  -دبلومة إدارة التسويق واعداد البحوث التسويقية رشكة سما للتنمية ر
البشية ()2011
ى
•  -دراسات ف تحليل البيانات والمشكالت والفحص الدقيق ومقارنة النتائج والتحاليل اإلحصائية
•  -دراسة جدوى ر
المشوعات واألبحاث العلمية والتقارير الفنية ()2010
ى
•  -دورة ف كتابة التقارير الفنية )2010( hands-on :
ى
عامي  -وزارة األوقاف مع جامعة األزهـ ــر ()2003
•  -دراسات دعــوة وثقافة إسالمية لمدة
ى
ر
اإللكيونية ف كلية الهندسة جامعة القاهرة مع المعهد القوم لإلتصاالت ()2005
•  -تصميم الدوائر
ى
•  -معهد اللغات بالقوات المسلحة لدراسة اللغات االنجليية والفرنسية واأللمانية و 2002 TOFEL
ر
اإللكيونية باستخدام الكمبيوتر ()1997
•  -دورة تحديد إصالح وصيانة النظم
ر
اإللكيونية – رشكة النرص للتليفزيون ()1996
•  -تشخيص وصيانة النظم
ى
ر
•  -التدريب ف معهد بحوث اإللكيونيات – وزارة البحث العلىم عام ()1995
ر
•  -مهارات التسويق والتعامل مع العمالء  -جييل للتدريب واإلستشارات ( جيياك )1995
ى
•  -الخدمة العسكرية ىف سالح اإلشارة ىف الجيش ى
الميدان بدرجة قدوة حسنة 1994
الثان
ى
ر
•  -التدريب ف هـيئة قناة السويس قسم المراقبة اإللكيونية للسفن العابرة بور توفيق ()1991
•  -التدريب ىف رشكة النرص ر
للبيول بالسويس بقسم التحكم األىل ()1990
ى
ر
•  -التدريب ف رشكة السويس لتصنيع للبيول قسم التحكم األىل ()1989
•
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 ملفات عـمـل ف مجاالت تنمية الصناعات المرصية 2022 - 1993 :ى
 -1دور الصناعات االبداعية ف تنمية الناتج المحىل
 -2تنميـة قــدرات التصــدير للصناعــات المصـريـة بإستخدام التجـارة اإللكـ رـيونيــة
 -3تطوير صناعة التصدير القائمة عىل تكنولوجيا المعلومات إلستهداف السوق العالمية
 -4ربط صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بكافة المجاالت الصناعية األخرى
ى
 -5إنشاء مراكز لتنمية ريادة األعمال ف الصناعات المرصية
ى
 -6عوامل زيادة ر
الشيحة المنتجة ف المجتمع المرصى وخلق فرص العمل ذاتيا
ى
 -7وسائل تشجيع االبتكار واإلبداع والمبادرات الفردية ف تنمية الصناعة واالقتصاد المرصى
ى
 -8الفرص الضائعة ف تنمية و إزدهار الصناعة المرصية  -11أفكار تنموية للصناعة المرصية
 -9تخطيط وتوزي ــع مساحة م ـص ــر اىل  46محافظة وفقا لألغراض اإلقتصادية لكل محافظة وإقليم
 -10مقومات الصناعة واإلقتصاد للدولة المرصية منذ عهد محمد عىل باشا ر
وحن ثورة يناير  2011وتأهيلها للنهضة الصناعية الحديثة
ى
 -11سبيل التقدم المنشود ف مـرص  :اإليمان باهلل والوالء للدولة المرصية  :فـمـص ــر عاصمة العالم و مـص ــر عاصمة التاري ــخ
ى
ى
ر
 -12بناء ر
ى
ى
متمي)
وطن
اإللكيونية ف م ــرص (بناء كوادر مرصية قادرة بإنتاج
إسياتيجية تنمية و إدارة االبتكار ف تطوير الصناعات
 -13إنعـقاد مؤتمر سنوى إلتحاد للصناعات المرصية :عرض المشاكل والحلول والفرص والتحديات وتخطيط المستقبل  :بحضور جميع فئات
المجتمع  :صناع  -خياء  -ر
مغي ى
بي  -أستاذة الجامعات والطالب  -المدارس الصناعية  -إبتكارات  -مسابقات  -مؤسسات تمويل  ...مستثمرين
عـرب وأجانب ...ويتبع المؤتمر ثالث ورش عمل  :لضمان تنفيذ التوصيات والقرارات والتحضي لمؤتمر السنة التالية

ى
ى
األلمان 2017/11 . GIZ
 خـبـيـر نـشـر الوعـى باالبـتـكـار ف الصناعـة  .وزارة الصناعة مع التعاون الدوىلى
المشاركة ىف ورشة العـمل خالل  4شهور ىف ر
األلمان لتطوير ر
المشوعات الصغية والمتوسطة  :لتحقيق
الفية  : 2018/2 : 2017/10الينامج المرصي -
ي
ر
الوىع باالبتكار من اجل نمو الصناعة المرصية  :واألهداف المحددة من صندوق األدوات ىه  :تزويد خياء االبتكار بأدوات لتخطيط الفعاليات لزيادة
نش
ي
الوىع باالبتكار  ,توجيه خياء االبتكار لوضع خط تنفيذ للفعاليات المختلفة بصندوق األدوات
األداة  : 1شبكات االبتكار  : Innovation networkالطريقة Innovation Breakfast :
األداة  : 2تنافس األفكار  : Idea Competitionوالطريقة Competition Design
األداة  : 3إعادة تصميم نموذج األعمال المبتكرة Innovative Business Model Re-design :
والطريقة Business Model Canvas , 10 Types of Innovation
األداة : 4
األداة : 5
األداة : 6

الليلة الخالقة  : Creative Night :الطريقة Creativity Techniques
ثقافة االبتكار ىف ر
الشكات  : Innovative Business Culture :الطريقة Innovation Culture Survey
ى
دمج العميل ف عملية االبتكار  : Customer Integration in the Innovation Process :الطريقة QFD

Empathy Map, Customer Journey,
األداة  : 7تقييم مدى جاهزية االبداع  : Innovation Readiness Assessment :الطريقة Self-Assessment, Benchmarking
األداة  : 8عيادة المنتج  Product Clinic :والطريقة Technical Benchmarking :
األداة  : 9لعبة محاكاة األعمال  : Business Simulation Games :الطريقة Wallet Project :
األداة  : 10عيادة المشاريـ ــع الناشئة  : Business Start-up Clinicالطريقة Value Proposition Design, Business Model Canvas, 10 Types of
 , Innovationاألداة  : 11ألعاب االبتكار  : Innovation Gamesالطريقة Speed Boat, Give Them a Hot Tub, 20/20 Vision

ر
اإلسياتيجية ىف م ـ ـص ـ ـ ـ ـر :
زيارات ميدانية اىل مواقع العـمـل و اإلنتاج و التصنيع و المواقع
الدوىل لالتصاالت السلكية والالسلكية  2021المنعقد بكلية الدفاع الجوى باألسكندرية  -مرص  2021برعاية منظمة
 مشارك وحضور المؤتمري
الفية  15-13يوليو  2021إللقاء بحث بعـنوان " نظام طن عن بعد ر
 IEEEىف ر
مقيح من طرف إىل طرف يعتمد عىل نظام مدمج وتطبيق
ي
للهاتف المحمول باستخدام مستشعرات يمكن ارتداؤها بتكنولوجيا " CMOS
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 دراسات التخطيط والتنمية مع خياء معهد التخطيط القوم  -وزارة التخطيط والتنمية اإلقتصادية 2021 المعهد القوم للملكية الفكرية – العالمات التجارية رواليكيبات الصناعية  -جامعة حلوان 2020
ر
والمؤشات الجغرافية وأعمال المنافسة غي ر
المشوعة 2021
 إعداد خبي ملكية فكرية والعالمات التجارية زيادرة ميدانية مع إتحاد الصناعات المرصية لموقع تنفيذ قناة السويس الجديدة وزيارة وادى التكنولوجيا المرحلة العاجلة بسيناء سبتمي 2014ى
ى
الوطن ابريل 2014
 زيارة قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ف محافظة األسكندرية مع كلية الدفاع زيادة قاعدة األسكندرية البحرية و زيارة قيادة القوات البحرية و زيارة قلعة قايتباى ومكتبة األسكندرية زيارة رى
الوطن سنة 2014
اسياتيجية كلية الدفاع الجوى باألسكندرية مع كلية الدفاع
 زيارة رى
الوطن سنة 2014
اسياتيجية لواء وحدات خاصة الصاعقة البحرية مع كلية الدفاع
الشكة العربية ألنابيب ر
 زيارة سوميد رالبيول سيدى كرير  -باألسكندرية
 زيارة المنطقة الصناعية بيج العرب  -ومدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجيةى
ى
العلمي ومقابر الحرب العالمية الثانية والمتحف الحرن ف مرىس مطروح 2012
 زيارة منطقةى
 قوات متعددة الجنسيات  MFOقطاع جنوب سيناء رالوطن 2013
بشم الشيخ مع كلية الدفاع
ى
الوطن  -أكاديمية نارص العسكرية العليا 2013
 الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء مع كلية الدفاع زيارة الجامعة اليابانية المرصية للعلوم والتكنولوجيا بيج العرب 2013ى
ر
اإللكيونية جامعة المنوفية إللقاء بحث ف هندسة االتصاالت 2008
  -مؤتمر علم الراديو كلية الهندسةى
الوطن أكاديمية نارص العسكرية العليا
 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مع كلية الدفاع منطقة سانت كاترين بوسط سيناء وجبل موىس وجبل الدكا ومقابر األنبياء النن صالح والنن هارون عليهم السالم زيارة محافظة أسوان والسد العاىل وهيئة بحية نارص ومحطة كهرباء السد العاىل وزيارة متحف النوبة ولقاء محافظ أسوان 2014 زيارة مدينة األقرص والي الغرن ومعبد حتشبسوت ومعبد الكرنك وادى الملوك ورحلة نيلية ولقاء مع محافظ األقرص يناير 2014ى
ى
الوطن 2013
الوطن  - , 2013جامعة الدول العربية األمانة العامة بالقاهرة مع كلية الدفاع
 جزيرة تيان بخليج العقبة مع كلية الدفاعى
الوطن  -أكاديمية نارص العسكرية العليا 2013
 معهد الدراسات الدبلوماسية – وزارة الخارجية  -مع دارىس كلية الدفاع مصانع الهيئة العربية للتصنيع  : 2013مصنع حلوان للصناعات المتطورة  -مصنع المحركات النفاثة للطائرات  -مصنع الطائرات بحلوانر
 راإللكيونات :تصنيع الحواسب -
الشكة العربية األمريكية للسيارات  : AAVتجميع أنواع السيارات المختلفة " شيوك وتويوتا "  -مصنع
ر
ر
ى
باللير تصنيع أجزاء جسم السيارة
اإللكيونية  -مصنع صقر للصناعات المتطورة :معدات للقطع
اإللكيونية  -إصالح النظم
تصنيع األجهزة
انتاج اسطوانات الكلور واسطوانات الغاز - .مصنع كيميا لمنتجات البناء بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية
 زيارة مصنع أركو ستيل  :رالشكة العربية للصلب المخصوص نوفمي  2015مدينة السادات الصناعية  -أنشأ المصنع عام  1997بقرار من المنظمة
ى
ر
المشيك
العربية للتنمية الصناعية وتم اختيار مرص القامته ف ظل روح التضامن العرن من أجل بناء قاعـدة صناعية عـربيـة تحقق الدفاع
 مصانع العرن توشيبا بالمنطقة الصناعية بقوسنا المنوفية فىه رصح وفخر للصناعة المرصية 2012ر
بالعاش من رمضان بخصوص تصحيح معامل القدرة لتوفي الطاقة 2011
 مصنع أسيك للحديد والصلب الغرف الصناعية بإتحاد الصناعات المرصية رلمشوع ربط البحث العلىم بالصناعة2003 .
ى
 مؤتمر علم الراديو كلية الهندسة جامعة األسكندرية إللقاء ثالثة بحوث ف هندسة االتصاالت 2002ر
ر
اإللكيونية 1998
بالعاش من رمضان بخصوص إصالح النظم
 مصنع أمونسيتو للمنسوجاتر
اإللكيونية 1998
 محطات الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء بخصوص إصالح الكروت مصنع فليكس للصناعات الكهربائية بشيا الخيمة المنطقة الصناعيةر
 مصنع النساجون ربالعاش من رمضان بخصوص تصحيح معامل القدرة لتوفي الطاقة
الشقيون
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ر
 راإللكيونية 2001
الشكة اإليطالية للصناعات الكهربائية بمدينة السادات بخصوص إصالح النظم
 مصنع الكاكاو بسوهاج  -ومصانع الطوب ىف ىبن سويف  -ومصانع البالستيك بأسيوط
ر
اإلشياك ىف المعرض والمؤتمر األول لوزارة اإلتصاالت ميكروكوم لتنمية ر
الشكات الصغية والمتوسطة 2013
-

 مرشح مجلس الشيوخ المرصى  : 2020دائرة القاهرة رقم  43رمز الفيلوتقديم برنامج انتخان  :تقديم خطة ر
إسياتيجية شاملة تجعل من مــرص دولة صناعية إنتاجية كـ ــيى خــالل  5سنوات
وذلك بتكثيف حجم األعمال عىل أرض مرص بما يؤدى اىل  :إزدهار الصناعة  .وف ــرة االنت ــاج  .رفع كفاءة وحيوية المجتمع
ى
وتقديم حلول ألهم وأخطر مشكلة إقتصادية ف مرص وىه ضعف االنتاجية للشعب المرصى  ,أوال  :زيادة عاجلة لعدد الصناع المهرة
ى ى
والمنتجي ف الشعب المرصى من  %10اىل  , %40اى بزيادة  30مليون صانع جديد ومنتج ورائد أعمال خالل  5سنوات وإستثمار طاقة كل
ى
ر
ر
للمشوعات ف االنتاج الصناىع والتكنولوج
بإسياتيجية الدفعة القوية لألفراد و التمويل الكثيف
مواطن  ,ويتم ذلك

 مرشح مجلس النواب المرصى  2020دائرة سابعة التجمع الخامس ى ىواليهة رقم  6رمز الفيل
تقديم برنامج انتخان  :خطة ر
ى
تمكي المواطن المرصى من الصناعة واالنتاج بالعلم والثقافة
إسياتيجية شاملة بعنوان
ى ى
والمنتجي ف الشعب المرصى وزيادة
وبتكثيف حجم األعمال عىل أرض مرص و زيادة شيعة ونوعية لعدد الصناع المهرة
ى
التجارة الدولة لمرص وحلول شيعة ألهم وأخطر مشكلة إقتصادية ف مرص وىه ضعف االنتاجية للشعب المرصى خالل  5سنوات وإستثمار
ى
طاقة كل مواطن  ,وتنفيذ ر
ر
للمشوعات االنتاجية ف المجال الصناىع
إسياتيجية الدفعة القوية لألفراد بالتأهيل والتدريب ثم بالتمويل الكثيف
والتكنولوج واالنتاج الزراىع https://www.youtube.com/watch?v=v3gJvg9LunI :
 االخبار الصحفية واللقاءات االعالمية عن المرشح  :خطة تكثيف حجم االعمال عىل أرض مرصhttps://www.alhilalalyoum.com/713389
االجتماىع للتنمية الشاملة لدولة
 -1حافظ فؤاد يكشف حقيقة خطة االقتصاد
ي
https://www.alhilalalyoum.com/709335
ى
 -2الدكتور حافظ فؤاد :نعمل عىل زيادة عدد الصناع من  %5إىل  %35يف مرص (فيديو)
 https://www.alhilalalyoum.com/709366و

https://www.youtube.com/watch?v=aojciL8AqWg

 -3الدكتور حافظ فؤاد يوضح أبرز آليات التمويل بالمشاركة مع الحكومة
https://www.alhilalalyoum.com/710313
ر
للمشوعات » ..حافظ فؤاد يكشف حقيقة اعتبار  2021عام الصناعة واإلنتاج والتكنولوجيا
 -4بـ«الدفعة القوية لألفراد والتمويل الكثيف
https://www.alhilalalyoum.com/710324
انتخان لكل مرشح ..ويؤكد" :ال للتنافس ونعم للتكامل"
 -5حافظ فؤاد :البد من تقديم برنامج
ي
https://www.alhilalalyoum.com/711677
 -6حافظ فؤاد لـ«الهالل اليوم»:معالجة ضعف اإلنتاج أهم مسئوليات برلمان 2021
https://www.alhilalalyoum.com/711056
 -7حافظ فؤاد :نسىع لالستفادة من مساحة مرص من  %8إىل  ..%25ويؤكد":التعمي يبدأ باإلنتاج"
https://www.alhilalalyoum.com/712708و https://www.youtube.com/watch?v=be_IuPArZ9I

 -8حافظ فؤاد :التعليم ى
الفن هو األجدر باالهتمام ..وأسىع لتطوير المدارس الصناعية
ي
https://www.alhilalalyoum.com/712710
ر
اتيج للقوى الناعمة
 -9حافظ فؤاد يكشف حقيقة مبادرة إنشاء مجلس اسي ي
https://www.alhilalalyoum.com/713356
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ى
 -10حافظ فؤاد :نسىع الستعادة الشخصية المرصية القومية يف الـ 5سنوات القادمة
https://www.youtube.com/watch?v=cOByT_DoyhA

ى
المهندسي المرصية 2022
 مرشح إنتخابات النقيب ئ العام لنقابةى
وتقديم برنامج إنتخان بعنوان  :المهندس المرصى أساس اإلنتاج والتقدم للدولة المرصية  .المهندس المرصى أعىل كفاءة ف اإلنتاج
بالتأهيل والتمويل والتسويق والتنظيم ورفع الثقافة العامة والوىع بريادة األعمال ...
ى
متمي تليق بمكانتهم
االستفادة الكاملة من خياء وشيوخ مهنة الهندسة وال ننىس فضلهم مع تقديم رعاية
ى
زيادة ايرادات النقابة اىل  10مليار جنية سنويا من خالل مشاركة النقابة بالتمويل ىف ر
المتمية
المشوعات
ي
ى
ى
ى
ى
الوطن المحىل  :قوة المهندس ف تمكينه من االنتاج والتصنيع والتكنولوجيا
بالمهندسي * قوة الدولة تكمن ف قوة االنتاج
والخاصة

ى
 التدريب ف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  .وزارة االتصاالت بالقرية الذكية 2019 / 4مركز تقييم و إعتماد هندسة اليمجيات - Innovation Management for SMEs : SECC
- Product Development - DevOps Fundamental - Configuration Management

المهارات التنظيمية :
ى
ى
 أداء الخدمة العسكرية ف سالح اإلشارة ف الجيش المرصى بدرجة قدوة حسنة 1994•  -تخطيط أجندات العمل واإلجتماعات  ,مهارة إلقاء خطاب رسىم أمام جمهور  ,تطوير خطط ر
المشوعات
• المهارات الشخصية
•  -مهارات تقديم الذات  ,مهارات العمل الجماىع  ,مهارات االتصال والتفاوض
•  -مهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات  - ,مهارات التقديم والتحدث امام الجمهور
• المهارات اإلجتماعية
•  -التكيف مع المتغيات والظروف الجديدة  - , ,التوجيه الفعال لألعمال
•  -اإلندماج الفعال مع األخرين وتشجيعهم ودفعهم للتطوير  - ,حضور المؤتمرات والفاعليات
• مهارات الكمبيوتر
ى
ر
 اتقان مهارات رااللكيونية  -مهارات إستخدام الكمبيوتر ف التنظيم واالدارة
االنينت  -مهارات التجارة
 دراسات ىف ال ـع ـلـوم اإلسـالمية  -معهد إعداد الدعاة وزارة األوق ـاف جام ـع ــة األزه ـ ــر رالشيف 2003/2000
ى
عامي  14( :مادة تحريرى  6 ,مواد شفوى) مع نخبة من أساتذة جامع ـة األزه ـ ـ ــر ر
ى
الشيف :
دراسة  20مادة ف العـلـوم اإلسالمية لمدة
تفسي القرأن العـظيم  -فقة العـبادات  -علم الحديث  -تاري ــخ ر
تشي ــع  -تجويد القرأن الكريم  -الفقة المقارن  -السية النبوية  -العقيدة
اإلسالمية  -أصول الفقة  -تاريـ ــخ إسالم  -قضايا معارصة  -الفرق والمذاهب  -الخطابة  -النحو والرصف ....
ى
 إلقاء خطب صالة الجمعة  :تفسي سورة الليل  :إن سعيكم رلشن  :قانون التيسي والتعسي ف القرأن العظيم  ..تفسي سورة االنفطار
ر
الحش  ..سورة التكاثر  ..سورة عم  ..سورة
 ..سورة األعىل  ..خواتيم سورة البقرة  ..دروس من سورة أل عمران  ..دروس من سورة
القيامة  ..سورة اإلنسان ...
ُ ى َ
َ ُ
َ َ
ُ َ َ ِّ َ َ
َ
َ َ ُ
ر
زهرا َ ..وا رُني َعىل َ
وهرا َ ...وا َ
شوف مادحا األزهر ر
جعل َمكان الد ِّر ِإن ف َّصلته
مان الج
س
األ
ج
و
نيا
الد
م
ف
الشيف :قم يف
قال أمي الشعراء أحمد
مع الز ِ
ِ
ِ
ِ
ي
ِ
ه
َ
َ
َ ه
ُ
ً
ً
ِّ
َ
ُ ً
َ
َ
َ
َّ
ه
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َ
ُ
ُ
ى َ
َ
ّ
َ
َ
َ َ َ
قض حق أ ِئ َّم ٍة  ...طلعوا ِب ِه زهرا
ساج ِد ِ
دح ِه خ َرز الس ِ
 ...يف م ِ
ماء النيا ِ ...واذكره بعد الم ِ
ين معظما ِ ...لم ِ
اَلل الثالث ِة م ِ
كيا ِ ...واخشع م ِليا ِوا ِ
سجد ِ
َ َ َ َ
َ
َ هً
َ
َ ُّ ُ
َ ُُ
ً َه َ َ َ َ
ه ُ
َ
َ ه َ َّ ُ
ََ ُ َ
ه َ َّ َ ُ
مان َوكان ِظله ُم الذرا
خاو ِف كان ِ
وماجوا أبحرا  ...كانوا أجل ِمن الم ِ
فيه جنابهم  ...حرم األ ِ
لوك جاللة  ...وأعز سلطانا وأفخم مظهرا  ...زمن الم ِ

ى
 زي ــارة األماكن المقدسة ف م ـ ـ ـكــة الــمكرمة  -ال ــمدينة ال ــمنورة  -المملكة العربية السعودية 2020 -المسجد الحرام  -جبل عرفات  -غار حراء  -غار ثور  -مقية المعالة وقي السيدة خديجة ى
رض هللا عنها  -المسجد النبوى ر
الشيف -
ى
ى
القبلتي و موقع غزوة الخندق ومزارع المدينة المنورة .....
مقابر الصحابة ف البقيع  -جبل أحد و مسجد قباء و مسجد ذى
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الهـوايات  :السباحة  ،الـتـنـس  ,الكاراتية وحصل عىل  5أحزمة من اإلتحاد المرصى للكاراتية  1990/1985ف نادى هيئة قناة السويس
ر
المىس والجـرى  ,الشطرنج  ,إستكشاف وإبتكار األفكار الجديدة والبحث عنها  ,علوم الفلك والجيولوجيا ...قراءة
بور توفيق  ,رياضة
ى
ى
التاريـ ــخ  ,مشاهدة المسلسالت واألفـالم التاريخية والثقافية  - ...الـنـوادى  :نادى المهندسي بالزمالك أبوالفدا  ,نادى المهندسي 6
ى
ى
المهندسي ...
المهندسي بالقاهرة الجديدة  ,نادى دار الدفاع الجوى بالتجمع الخامس  ,نادى
أكتوبر  ,نادى شباب الجزيرة  ,نادى
ى
األرض ىف مالعب نادى الجالء للقوات المسلحة بمرص الجديدة ....
ممارسة رياضة التنس
 شخصيات مرجـعـية 2022 - 1993 : األستاذة الدكتورة هادية الحناوى -عميدة كلية الهندسة  -جامعة ىعي شمس  -األستاذ الدكتور خالد محمد رشف  -كلية الهندسة
ى
 األستاذ الدكتور عبد الحليم ذكرى واألستاذ الدكتور إسماعيل حافظ  -كلية الهندسة  -جامعة عي شمس السيد ال ــوزي ــر  :المهندس  /ف ــؤاد أبــو زغ ـلــة  -وزير الصناعة رواليوة المعدنية األسبق
ر
اإللكيونيات ورئيس قسم المعلوماتية  -وزارة البحث العلىم
 األستاذ الدكتور محمد ن ـ ـ ــور نائب رئيس معهد بحوثر
 األستاذ الدكتور ع ـ ـ ــالء عبدالفتاح رئيس قسم الحاسبات والنظم  -معهد بحوث اإللكيونياتر
ى
اإللكيونيات
حسي عبداهللا  -رئيس معمل النانو تكنولوج  -معهد بحوث
 األستاذ الدكتور هيثم سيادة اللواء أح  / .رأشف سالم زاهر  -مدير الكلية الحربية
 سيادة اللواء أح  .دكتور /صالح الجمىس  -مساعد مدير الكلية الحربية سيادة اللواء أح  .دكتور  /أسامة راغب  -نائب مدير أكاديمية نارص العسكرية العلياى
الوطن  -أكاديمية نارص العسكرية العليا
 سيادة اللواء أح  /محمد صالح الدين حسن – مدير كلية الدفاعى
 سيادة اللواء أح دكتور/مصطق حامد  -أكاديمية نارص العسكرية العليا  -كلية الحرب العليا
ى
 سيادة اللواء أح دكتور  /سعيد الصالج  -أكاديمية نارص العسكرية العليا  -كلية الدفاع الوطنى
الوطن
 سيادة اللواء أح مهندس /عادل محمود العـمدة  -نائب مدير كلية الدفاعى
ى
القويسن  -سفي مرص ف أندونسيا ومساعد وزير الخارجية سابقا
 السفي أحمدر
ى
 السفي فتج الشاذىل  -مساعد وزير الخارجية  -المدير الوطن لمشوع إزالة األلغام بالصحراء الغربية  -وزارة التعاون الدوىل م.هشام سند و د.حسام الصماد  -مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  -اتحاد الصناعات المرصية األستاذ الدكتور  /رأشف محمد أحمد كلية العلوم جامعة المنيا وجامعة الملك سعود وجامعة كييل المملكة المتحدة زوج األخت وابن الخال
ى
 السفي دكتور  /مجدى راض  -مساعد وزير الخارجية – المتحدث الرسىم لمجلس الوزراء -السفي دكتور  /محمد بدر الدين زايد  -مساعد وزير الخارجية  -السفي دكتور  /محمد حجازى  -مساعد وزير الخارجية

• جهات تم التعاون معها  : 2022 - 1988 :و أرقام حرصية :
الحرب  :وزارة البحث العلىم والتكنولوجيا  :وزارة الصناعة
كتى مؤسسات الدولة المرصية  :وزارة الدفـ ـ ـ ـ ـ ــاع واإلنتاج
العمل مع ى
ى
والتجارة الخارجية  :وزارة االتصاالت وتكنولجيا المعلومات  :وزارة االستثمار والتعاون الدول  :وزارة الصحة و السكان  :وزارة التخطيط
والتنمية اإلقتصادية  :وزارة الخارجية و وزارة الداخلية  :وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكاديىم من  7جامعات وأكاديمية وىه جامعة عي شمس وجامعة القاهرة وأكاديمية نارص
اس
ي
حصل عىل عدد  12مؤهل علىم ودر ي
العسكرية العليا ومعهد التخطيط القوىم وجامعة حلوان وجامعة المنوفية وجامعة األزهر مع وزارة األوقاف وحرص لقاءات ومؤتمرات
دولية ف  11جامعة دولية ف عدة دول متقدمة  :جامعة سان ر
بيت سبتج روسيا و جامعة برلي التكنولوجية ...
إجتاز بنجاح االمتحانات ف عدد  326مادة علمية منذ الثانوية العامة ر
حت االن (عدد  14مادة ثانوية عامة علىم رياضة عام 1988
و 54مادة ف بكالوريوس الهندسة عام  - 1993و  56مادة ف بكالوريوس التجارة وادارة االعمال و  18مادة ف الماجستت والدكتوراة
و 43بحوث ترقية و 33مادة ر
استاتيجية وأمن قوىم و  8مواد مفاوضات دولية و  16إدارة عامة و 20مادة رشيعة اسالمية و 12مواد
تحكيم دول كلية الحقوق و  16مادة علوم دبلوماسية وعالقات دولية  18مادة ادارة ر
مشوعات  24مادة تخطيط وتنمية ...
ر
وااللكتونيات وكلية التجارة
عدد  12مؤهل علىم  :شهادات الدكتوراة والماجستت والبكالوريوس ف كلية الهندسة قسم االتصاالت
وإدارة االعمال ودراسات ف الدبلوماسية والتحكيم الدول جامعة عي شمس و زمالة أكاديمية نارص العسكرية العليا وكلية الدفاع
الوطت وزارة الدفاع والعلوم السياسية والعالقات الدولية واإلدارة العامة والسياسات العامة للدولة كلية االقتصاد والعلوم السياسية
جامعة القاهرة ودراسات ف الثقافة االسالمية وزارة األوقاف وجامـ ـع ــة األزه ـ ـ ــر ودراسات التخطيط والتنمية ف معهد التخطيط القوىم
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2022 : 1996 -  البحوث العـلمية المنشورة ف مجال هـندسـة اإلتصاالت و اإللك رـيونيات الدقـيقةGoo-Citations : 162 , h-index: 7 , i10-index: 5 - RG : Citations: 408 , Res-Int: 540 , h-index: 9
https://www.eri.sci.eg/ar/staff/hafez-fouad-abdelrahman-salem
ORCID : www.orcid.org/0000-0001-9103-510X
Scopus ID : www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003780653
hafez_Fouada2020@feps.edu.eg , www.HafezFouad.com
http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=X8VWoRYAAAAJ
https://www.mendeley.com/profiles/hafez-fouad2
https://www.researchgate.net/profile/Hafez-Fouad
http://www.hafezfouad.com/CV_Dr_Hafez_Fouad_Arabic.pdf
http://www.hafezfouad.com/CV_Dr_Hafez_Fouad_English.pdf
https://www.linkedin.com/in/hafez-fouad/
https://www.laboutiqueafricavivre.com/s/43983/hafez-fouad
https://ar.wikipedia.org/wiki/حافظ_فؤاد
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D
9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.eri.sci.eg/ar/staff/hafez-fouad-abdelrahman-salem
Published Book : on www.Amazon.com :
*** Hafez Fouad , Abdel-Halim Zekry, " Performance Optimization of CMOS RF Power Amplifiers For Mobile
Communication System, 2016 " , LAP LAMBERT Academic Publishing is managed by : OmniScriptum AraPers GmbH
, Bahnhofstraße 28, D-66111 Saarbrücken, Germany. And One World Trade Center, Suite 8500, NewYork, USA.
www.lap-publishing.com , ISBN 978-3-659-97929-3
www.amazon.com/Performance-Optimization-Amplifiers-Mobile-Commun/dp/3659979295/ref=sr_1_2
Paperback: 304 pages, Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing (Nov 16, 2016), Language: English, ISBN-10 :
3659979295 , ISBN-13 : 978-3659979293, www.amazon.com/dp/3659979295/?ref_=aga_h_su_3659979295_title
www.morebooks.de/store/gb/book/performance-optimization-of-cmos-rf-power-amplifiers-for-mobilecommun/isbn/978-3-659-97929-3
ى

ى

نش الكتاب ف دار ر
وتم ر
https://www.laboutiqueafricavivre.com/s/12576516/hafez -fouad - AFRICA VIVRE نش ف جنوب أفريقيا

Publications for Professor Degree @ Electronics Research Institute :
Current Research :
56- Hafez Fouad , Hesham Kamel , “ Energy Harvesting Solutions For Implantable Nano-Medicine Devices
Using Internet of Bodies IOB in Healthcare Embedded System “ , Funded Project ,
ى
حلول حصاد الطاقة ألجهزة الطب النانوي القابلة للزرع باستخدام ر
 يف النظام المضمن للرعاية الصحيةIOB إنينت األجسام
55- Hafez Fouad , “ Innovative Bioelectronics Medical Micro-Devices for Remote Healthcare Diagnostic for
Internet of Bodies IOB Embedded systems “ ,
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54- Hafez Fouad , “ Performance Optimizations of Main features and Diagnostic capabilities of Remote
Healthcare Monitoring of Telemedicine system “ ,
53- Hafez Fouad , “ Embedded Electronics Design Optimizations for Telemdicine techniques and applications ,
current status and future perspectives “ ,
52- Hafez Fouad , “ Continuous Healthcare Diagnostic system Design using Embedded Electronics of Impedance
Spectroscopy-based blood glucose sensor “ ,
51- Hafez Fouad , “ Design of Embedded Electronics for Pulse oximetry of continuous measurements of blood
oxygen saturation “
50- Hafez Fouad, " Bioelectronics of Wearable and Implantable sensors for Healthcare Monitoring using Internet
of Things TeleMedicine Embedded systems "
49- Hafez Fouad, " Biological Energy Harvesting for Telemedicine Embedded System Design ", submitted to
International Journal of Analog Integrated Circuits and Signal Processing
48- Hafez Fouad, " Thermal Energy Harvesting in Embedded system using Highly Efficient 65 nm CMOS Rectifier
For Healthcare Monitoring “
47- Hafez Fouad, " Vibrational Energy Harvesting for Telemedicine Embedded System Design ", submitted to
International Journal of Analog Integrated Circuits and Signal Processing ,
46- Hafez Fouad, " Motional Energy Harvesting Technology using Rectenna for Embedded System Design ",
International Journal of Electrical and Electronics Engineering ( SSRG-IJEEE ) , SCOPUS Indexed ,
45- Hafez Fouad , “ Trade-offs Optimization of Wireless Power Transfer & High Efficiency in CMOS Circuits Using
Self-Bias Transistors for Implantabe medical devices , “ Submite to , Electrical & Electronic Engineering , Taylor &
Francis Group,
44- Hafez Fouad , Mohamed Ali “ Towards Fully-Integrated Inductive Link Wireless Power Transfer for Implanted
Nano-Medicine Embedded Devices “ ,

Publications for Associate Professor Degree @ Electronics Research Institute :
https://www.eri.sci.eg/ar/staff/hafez-fouad-abdelrahman-salem
[43] Hafez Fouad , Hesham Kamel “ High Precision Low Input Voltage of 65nm CMOS Rectifier for Energy
Harvesting using Threshold Voltage Minimization in Telemedicine Embedded System “ International Journal of
Circuits, Systems and Signal Processing , E-ISSN: 1998-4464, Publisher NAUN : North Atlantic University Union,
United States, Volume 16, 2022. Q4 , Indexed in Scopus ,
https://www.scopus.com/sourceid/20000195053
[42] Hafez Fouad, Hesham Kamel, Adel Youssef, " Voltage-Booster For CMOS Wide-Band High-Precision Rectifier of
Energy Harvesting For Implantable Medical Devices in Internet of Bodies (IOB) Telemedicine Embedded System"
SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering, vol. 9, no. 4 , May. 2022, pp. 19-30.
Publisher Indexed in SCOPUS , www.internationaljournalssrg.org/IJEEE/index.html
[41] Hafez Fouad, and Hesham Kamel. " Home Rehabilitation of Patient using Bioelectronics Nano-Medicine
Devices and 65nm CMOS Embedded Electronics For Insulation To avoid Coronavirus Infection " , SSRG
International Journal of Electronics and Communication Engineering, vol. 9, no. 4, Apr. 2022, pp. 1-9. Crossref,
E-ISSN-2348 – 8549 , P-ISSN-2349 – 9184 , Publisher Indexed in SCOPUS
https://www.internationaljournalssrg.org/IJECE/paper-details?Id=408
https://doi.org/10.14445/23488549/IJECE-V9I4P101 ,
19

[40] Hafez Fouad , Hesham Kamel “ A Proposed end to end Telemedicine System based on embedded system and
mobile application using CMOS Wearable Sensors ”, The 2021 International Telecommunications Conference, ITCEgypt-2021 July 13 - 15, 2021, Air Defence Collage - ADC , Egypt , supported by IEEE , inclusion by IEEE Xplore,
SCOPUS Indexed , Best Paper Award , https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9513888 ,
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003780653

ى
 بحث بجائزة نقدية ف مؤتمر كلية الدفاع الجوى وجامعة االسكندرية192 حصل البحث عىل جائزة افضل ثالث بحث من إجماىل
International Telecommunications Conference, ITC-Egypt 2021 - Proceedings, 9513888
ى
اإللكيونيات الدقيقة ر
ر
: لليقية
 ) ف مجالstate-of-the-art (  بحث مرجىع لعرض اإلتجاهات الحديثة-39
ى
" اإل ر
لكيونيات الحيوية للمستشعرات ر
" الن يمكن زرعها وارتداؤها لرصد الرعاية الصحية ف النظم المدمجة للطب عن بعد
39- Hafez Fouad , “ Bioelectronics for Wearable and Implantable Sensors in TeleMedicine Embedded Systems for
Healthcare Monitoring , www.hafezfouad.com/Bioelectronics_Project , pp.1-84, Electronics Research Institute,
Cairo, EGYPT, Dec., 2020.
38- Hafez Fouad “ Embedded Electronics System Design of Wearable Sensors for Patient-Oriented Healthcare
Continuous-Monitoring using Web/Mobile Applications” , International Journal of Advanced eScience and
Technologies , p-ISSN: 2217-6310, e-ISSN: 2051-4231, Vol. 29, No. 9, May 2020, Scopus indexed ,
37- Hafez Fouad , “ A Highly Efficient 0.18um CMOS Rectifier For Vibrational Energy Harvesting System in
Embedded Electronics Design “ , International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE), E-ISSN:
2348-8379, P-ISSN:2349-9176, June 2020 Edition , http://www.internationaljournalssrg.org/IJEEE/paperdetails?Id=299 , doi>: 10.14445/23488379/IJEEE-V7I8P102
http://www.internationaljournalssrg.org/IJEEE/2020/Volume7-Issue8/IJEEE-V7I8P102.pdf
36- Hafez Fouad , " Performance Optimization of Energy Harvesting Solutions for CMOS Circuits in Embedded
Electronics Design ", Cogent Engineering, Electrical & Electronic Engineering , Taylor & Francis Group, UK, Vol. 7 ,
Issue 1 , June 2020, ISSN: 2331-1916, Q2 , Indexed in Scopus , Thomson Reuters ,
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311916.2020.1772947
https://www.scopus.com/sourceid/21100466404 , https://doi.org/10.1080/23311916.2020.1772947
https://www.cogentoa.com/collection/cogent-engineering-best-paper-awards-2017-and-2018
Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954
https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=2331-1916&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=shareby-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100466404&tip=sid&clean=0

35- Hafez Fouad , " Design and Implementation of Embedded Sensors Nodes for wireless Network control system
and data Transfer using CMOS MICS Transceiver " The 472nd International Conference On Electrical and Electronics
Engineering (ICEEE) , Paris , France, 12th -13th June, 2019
34- Hafez Fouad , " High Efficiency Inductive Link of Wireless Power Transfer for 0.18um CMOS Implantable
Medical Device in Telemedicine Embedded System ” Journal of Electrical and Electronics Engineering (IOSR- JEEE),
p-ISSN 2320–3331, e-ISSN (online) 2278-1676, Vol.14, Issue 2, Ser.I (Mar.-Apr. 2019), pp.16-25, Impact factor 3.8,
http://iosrjournals.org/iosr-jeee/Papers/Vol14%20Issue%202/Series-1/C1402011625.pdf

33- Hafez Fouad, " An Efficient Remote Healthcare Embedded Electronics using Medical Implantable
Communication System (MICS) and Wireless Medical Telemetry System (WMTS), Journal of VLSI and Signal
20

Processing (IOSR-JVSP), Vol.9, Issue 1, Ser. I (Jan.-Feb.2019), pp.42-55, e-ISSN: 2319-4200, p-ISSN.2319-4197,
http://www.iosrjournals.org/iosr-jvlsi/papers/vol9-issue1/G0901014255.pdf

32- Hafez Fouad , “ Design and Implementation of Embedded Sensors Nodes for wireless Network
control system and data Transfer using Long Range RF Transceiver , The 9“th World Congress on
Biosensors and Bioelectronics” during August 2018 ,30-29 at Tokyo , Japan.
https://biosensorscongress.conferenceseries.com

31- Hafez Fouad, Heba Shawky " Embedded Sensor Node for Wireless Network and Control System using CMOS RF
Transmitter For Telecom Applications" Journal of Electronics and Communication Engineering (IOSR-JECE) eISSN.2278-2834, p-ISSN.2278-8735. Vol.13, Issue 3, Ver.III (May-June.2018), pp.43-52.
http://www.iosrjournals.org/iosr-jece/papers/Vol.%2013%20Issue%203/Version-3/I1303034352%20.pdf

30- Hafez Fouad , " Sensor Node Design for IoT Telemedicine Embedded System " , ID: 75005-100
The 9th International Conference on CIRCUITS, SYSTEMS and SIGNALS (CSS '17) , October 27-29, 2017 , London , UK ,
http://wseas.org/cms.action?id=16011 , also published in International Journal of Internet of Things and Web

Services : http://www.iaras.org/iaras/home/caijitws/sensor-node-design-for-iot-telemedicine-embedded-system ,
http://www.iaras.org/iaras/filedownloads/ijitws/2017/022-0016(2017).pdf
29- Hafez Fouad, Hesham Farouk, " Power Management of RF Energy Harvesting for HealthCare Communication
System ", International Journal of Scientific & Engineering Research (IJSER), Vol.8 No.3, March 2017, USA, Impact
factor 4.4 , ISSN 2229-5518, https://www.ijser.org/research-paper-publishing-march-2017_page6.aspx
https://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Power-Management-of-RF-Energy-Harvesting-forHealthcare-Communication-System.pdf
28- Hafez Fouad , Hesham farouk, " Heart Rate Sensor Node Analysis for Designing Internet of Things
Telemedicine Embedded System ", Cogent Engineering, Electrical & Electronic Engineering , Taylor & Francis
Group, UK, Vol. 4 , Issue 1, March 14, 2017, ISSN: 2331-1916, Q2 , Indexed in Scopus , Thomson Reuters , Best
Paper Award in 2018
https://www.scopus.com/sourceid/21100466404 , http://dx.doi.org/10.1080/23311916.2017.1306152
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311916.2017.1306152
www.ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlchange.cgi?Full=Cogent+Engineering
https://www.cogentoa.com/article/10.1080/23311916.2017.1306152.pdf
27- Hafez Fouad, Hesham farouk, " Healthcare Mobile Application for Embedded Telemedicine System Design and
Implementation " , International Journal of Scientific & Engineering Research (IJSER), Vol. 8, Issue 1, January 2017,
USA, ISSN 2229-5518, www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Healthcare-Mobile-ApplicationforEmbeddedTelemedicine-System-Design-and-Implementation.pdf
http://www.ijser.org/research-paper-publishing-january-2017_page2.aspx
26- Hafez Fouad, Hesham Farouk, " Low-Power Design and Implementation of Embedding Electronics For
Telemedicine Mobile Applications ", International Journal of Electrical & Computer Sciences IJECS-IJENS, Vol:16

21

No:05, October 2016 , Scopus , The International Journals of Engineering and Sciences (IJENS) , Impact Factor: 1.676.
www.ijens.org/Vol_16_I_05/160505-7474-IJECS-IJENS.pdf
25- Hafez Fouad, " Design and Implementation of Electronics Embedded System for Remote Healthcare
Monitoring " ICMNN 2016: 18th International Conference on Microelectronics, Nanoelectronics and
Nanoengineering on May, 19-20, 2016 at Berlin, Germany. Certificate of Best Presentation Award
https://www.waset.org/downloads/15/papers/16de05000203.pdf
24- Hafez Fouad, Hesham Farouk, " Performance Optimization of Healthcare Mobile Applications using Embedded
System Design and Implementation ", International Journal of Robotics and Mechatronics IJRM, Vol.2, Issue 4,
2015, Derby University, UK , http://ojs.unsysdigital.com/index.php/ijrm/article/view/889
23- Hafez Fouad," Embedded System Design of Remote Healthcare Monitoring Center using Web-Technology ",
International Journal of Robotics and Mechatronics IJRM, Vol.2, Issue 2, Dec. 2015, Derby University, UK.
http://ojs.unsysdigital.com/index.php/ijrm/article/view/868 , DOI: http://dx.doi.org/10.21535%2Fijrm.v2i2.868
22- Hafez Fouad, Hesham Farouk, " Design and Implementation of Wireless Sensors Network and Cloud Based
Telemedicine System for Rural Clinics and Health Centers ", International Journal of Scientific & Engineering
Research (IJSER), Vol.6, I.2, Feb 2015, USA
www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Design-and-Implementation-of-Wireless-Sensors-Network-and-Cloud-Based.pdf

21- Hafez Fouad, “ Implementation of Remote Health Monitoring in Medical Rural Clinics for Web Telemedicine
System ", International Journal of Advanced Networking and Applications (IJANA), Vol. 6 Issue 3, Nov-Dec 2014, ,
Impact Factor: 3.462. http://www.ijana.in/papers/V6I3-2.pdf
20- Hafez Fouad, “ Wearable Wireless Sensors Network for Remote Health Monitoring ”, Al-Azhar Engineering
Thirteenth international Conference , AEIC, Cairo, EGYPT, Dec. 23-25, 2014.
19- Hafez Fouad, “ Continuous Health-monitoring for early Detection of Patient by Web Telemedicine System “,
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ر
اإللكيونيات  -وزارة البحث العـلىم
اإللكيونية المدمجة وتطبيقاتها  :معهد بحوث
 مؤسس معمل ودبلومة تصميم النظم- Diploma in Embedded Electronics Systems Design :
Introduction to Embedded Systems , C - Programming , Data Structure Theories and algorithms , Computer and
Microprocessors Architecture , Software engineering , Microcontroller Interfacing , Embedded C Programming ,
Microcontroller Interfacing 2 , Real-Time Operating Systems "RTOS" , Testing & Validation of Embedded Systems ,
Automotive Bus Technology Standards , Prototypes of Embedded systems
www.eri.sci.eg/?q=en/embedded-systems-diploma

ر
اإللكيونيات  -وزارة البحث العـلىم
 مؤسس معمل ودبلومة تصميم نظم الميكاترونكس وتطبيقاتها  :معهد بحوث- Diploma in Mechatronics Systems Design :
Introduction To Mechatronics System Design , Overview of Mechatronics , Physical system , Modeling of
mechanics for solids , translation and rotational systems , fluid systems , electrical systems , thermal systems ,
micro and nano systems , rotational electromagnetic MEMS , Sensors and actuators , optical photodiodes,
Phototransistor , magnetic, hall effect devices , acceleration , MEMS ACCELEROMETERS , force strain gauge
and load cell (strain gauge are hard to mount on flexures , prefab load cells are expensive , very accurate , very
stiff , multiaxis load cells.

ر
اإللكيونيات الحيوية وتطبيقاتها :
 -مؤسس معامل ودبلومة نظم

ر
اإللكيونيات الحيوية وتقديم المحتوى العلىم للتدريب ر
ومشوعات التصنيع والتطوير
 تأسيس معملر
اإللكيونية المدمجة وتطبيقاتها وتقديم المحتوى العلىم للتدريب والتصنيع والتطوير
 تأسيس معمل النظم تأسيس معمل وورشة ميكاترونكس وتقديم المحتوى العلىم للتدريب رومشوعات التصنيع والتطوير

ى
ر
االنسان للفقراء وتوزع فيه الصدقات كل شهر وكل عام ىف الذكرى السنوية :
وصين يوم وفـ ـ ـ ران بإذن هللا تعاىل  :يوم العمل
ى
ر
ى
ر
وسكن وأماكن أعماىل داخل وخارج مـ ـ ـ ـص ـ ـر
وإقامن
والدن
 صدقة جارية لوجه هللا تعاىل  :لكل مستحق كل أسبوع قبل وبعد صالة الجمعة ف موطنٌ
الجني من ضيق َ
انتقال من دار التكليف إىل دار ر
ى
الر ِحم إىل
التشيف  ،ينتقل اإلنسان من الدنيا إىل اآلخرة كما ينتقل
الموت تحفة المؤمن ،الموت
َس َعة الدنيا  ،الدنيا ّ
ى
الجني  ،واآلخرة فسيحة عىل المؤمن .
ضيقة كالرحم عىل
ِ
ر
أيات مضيئة عىل طريق الحق  :وربك يخلق ما يشاء ويختار  ,هللا أعلم حيث يجعل رسالته  ,إن هللا بالناس لرؤوف رحيم  ,إن سعيكم لشت ,

ى
ى
الحارص و ترسم المستقبل  :والحكمة تقول  :من لم يدرس
الماض برؤية تاريخية ك تستوعب
 مـقـاالت ثـقـافـيـة  :البد أن تنظر بفاعلية اىلى
ر
اإللكيونية ودورها ىف تنمية المجتمع :
تاريخه كتب عليه أن يعيشه مرة أخرى  - :الصناعة والصناع ف القرأن الكريم  :مجلة العلم  - ,األعمال
ى
مجلة اإلستثمار  -قوله تعاىل ف سورة الطور " والبحر المسجور "  :كيف يتحول الماء اىل عامل لإلشتعال وليس لإلطفاء  :مجلة العلم
ى
حكمة  :ال تتحدى إنسانا ليس لديه ما يخشه  ,وإذا طعـنت من الخلف فأعلم أنك ف المقدمة  ,وإذا أردت أن تعرف الرجل فوليه سلطة
وال تجادل األحمق فقد يخىطء الناس ىف التفريق بينكما  ,وأخيا كلنا كالقمر  ..له جانب مظلم وجانب ى
مىصء
الطيور تأكل النمل وعندما تموت الطيور يأكلها النمل  ...فال تقلل من شأن أحد فربما تتغي الظروف
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ً
ً
ً
ً
ً
ً
دقيقا  ،النجاح ال ر
يأن صدفة
القراءة تصنع إنسانا كامال  ،والمشورة تصنع إنسانا مستعدا  ،والكتابة تصنع إنسانا
ّ
ى
من أراد النجاح يف هذا العالم عليه أن يتغلـب عىل العيوب الستة  :النوم  -المال الحرام  -الخوف  -الغضب  -اإلتكال – المماطلة
ً
ى
جديدا  ,الخيال ر
أكي اهمية من المعرفة النه بداية خلق المعرفة  ,كلما نخىط يف حساباتنا نسميه الصدفة
اإلنسان الذي لم يخىط لم يجرب شيئا
 - ,السالح ىف الحرب العالمية الثالثة غي معلوم (ألنه دمار شامل) ولكن سالح الحرب العالمية الرابعة سيكون الحجارة كما كان ى
بي قابيل وهابيل
ي
 - ,الروح العظيمة تواجه دائما معارضة من متوسط الذكاء  .وتواجه حرب من االغبياء أو منخفض الذكاء ,

ال تعجب ممن هلك كيف هلك  ..ولكن إعجب ممن نجا كيف نجا ...
ال تكافح من أجل النجاح بل كافح من أجل القيمة
قال بن سينا  -:الوهم نصف الداء  ،و االطمئنان نصف الدواء  ،و الصي أول خطوات الشفاء  ,وقوة الفكر قادرة عىل إحداث المرض أوالشفاء

اإلقتصاد لغة العالم لذلك هو اللغة الوحيدة ر
الن تفهمها كل اللغات والثقافات
والكلمة األوىل دائما للقوة اإلقتصادية قبل القوة السياسية والقوة العسكرية
ى
ر
ر
شخصين الوثابة والجادة والجسورة والمثابرة ................. :
جدن عزيزة ام والدى  :ف بناء
قالت ىل

ى
 خـواطـر ف ح ــب وتقدير مـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــر  :األرض المباركة وأم البالد وغـوث العـباد كما قال نن هللا نوح عليه السالمى
أدى حـافـظ فـؤاد الخـدمـة العسكرية ىف الجيش المرصى العظيم بفخر وإع ر ىـياز ىف سالح اإلشارة بالجيش ى
الميدان بدرجة قـدوة
الثان
ى
حسنة سنة  1994وحصل عىل عـدد من الفرق التدريبية بالجيش المرصى ف مجال أجهزة اإلتصاالت الالسلكية والمتعـددة وحصل
ى
ى
ى
تمي من قائد الجيش ى
عىل مكافأة ى
الميدان ألداءه ف فريق الرماية وإجتياز الموانع .فما أروع أن أكون جنديا ف الجيش المرصى
الثان
ذو التاري ــخ العريق عي العصور " فهو خي أجناد األرض كما قال نبينا محمد صىل هللا عليه وسلم الجيش المرصى أصل الحضارة
ى
والتقدم ف مرص ومعلم العالم القيم االنسانية والمروءة  :جيش م ـ ـرصا  :جيش رشيد  :جيش عريق *** يحىم وال يهدد  :يصون
وال يبدد  :يدافع وال يعتدى  :ينترص وال ينتهك الحرمات  ..بل يحميها ويصونها ويدافع عنها ..
مرص التاريـ ــخ  ..مرص الحضارة  ..مرص المهارة ..
رى
واالعياز باالرض والتاريـ ــخ وبالروح االبية بالجيش المرصى العظيم
الشخصية القومية المرصية  : National Characters of EGYPT :الفخر
ر
ى
 :اإل ر ى
عياز باالرض المرصية المباركة الفخر بالتاريـ ــخ المرصى العريق والروح االبية بالجيش المرصى العظيم.
وإعياز المواطن المرصى بقدراته
ى
الذاتية عىل التحدى للصعاب وتجاوز عقبات الحياة و ر ى
إعيازه بمهاراته ف االنتاج والتنمية وتشكيل الواقع
ى
ى
ونشأ حـافـظ فــؤاد ف مدينة السويس الباسلة (مدينة الصمود والتحدى) ببور توفيق حيث كان يعمل والده ف هـيئة قـناة السـويس لمدة  37سنة
ى
الماض الجميل وليستمد منه
(من 1963م إىل 2000م ) .ويعشق حـافــظ مدرسـته السويس الثانـوية العـسكرية ويزورها دائما ليستعـيد سـحــر
ى
بي جنباتها وكأن الزمان لم يمر  .ومدرسة بور توفيق االبتدائية ر
للحارص ورؤية المستقبل ويشعر ى
الن تقع عىل مدخل جنوب قناة
مصدر اإللهام
ى
ى
ى
ى
متمي منذ الصغـر  ,وكم تجولنا ف خليج السويس ف سفن
التاريج  ,فرؤية السفن الدولية العابرة يوميا إنما تصنع خيال
السويس المجرى المان
ى
الخرصاء الجميلة ر
الن يشقها
هيئة قناة السويس وكم كان ساحرا رؤية سيناء من البحر والهام األفكار .وحـافـظ من مواليد محافظة القليوبية

الشيان المان الجميل الذى هو نهر النيل  .و شعـاره  :م ـصـ ـ ــر األرض المباركة ر
ر
الن ىه أم الـبالد وغـوث العـباد ونهرها أفـضل أنهار الدنيا
البش ى
ّ
كما قال نن هللا نوح عليه السالم ابو ر
المرصيي) ى
ى
حي أواله أرض مرص :
اللهم إنه قد أجاب
الثان حينما دعا اىل حفيده مرصايم (أبو
ى
ر
ّ
ر
ر
الن نهرها أفضل أنهار الدنيا وأجعل فيها أفضل اليكات
دعون فبارك فيه ي
ىه أم البالد وغوث العباد ي
الن ي
وف ذريته وأسكنه األرض المباركة ي
ي
وسخر له ولولده األرض وذللها لهم وقـوهم عليها  :م ـصـر القاهرة االبية بالجيش المرصى العريق والشعب الصبور الجسور

م ـ ـرص كنانة هللا ىف أرضه وشعبها ىف رباط اىل يوم القيامة  :م ـ ـ ــرص عــاصـمــة الـعــالـم  ...م ـ ـ ــرص عاصمة التاري ــخ :
ى
ى
ألن مصــر ف قلب العالم أى ف وسطه وتستطيع أن تستثمر إقتصاديا المحاور اليية والبحرية والجوية فىه بوابة أفريقيا وأسيا
ومحور ر
الشق األوسط وجوهرة الوطن العرن وأفريقيا لذلك يمكن تحويل إقتصادها اىل إقتصاد دوىل مركزى للتصنيع والتصدير
ى ى
متنوع عالىم المستوى  ...ب ر
ر
للمشوعات
للمواطني ف اإلنتاج والتمويل الكثيف
إسياتيجية الدفعة القوية
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وكانت مص ـ ــر عىل مــر العصـور البستان الـزاهـ ــر بالحضارة والثقـافـة وتحتضن تاري ــخ ر
البشية فىه مص ــر أم األمم ويدها دائما ممتدة بالخي والعطاء
للجميع ومرص ىه فجر الضمي ودائما كانت تقود العالم بالحق والعدل والتوحيد هلل سبحانه وتعاىل
بي الثقافات واألديان  -مصــر أصل الحضارات وهبة النيل وسحر ر
بي قارات العالم  -مصـر همزة الوصل ى
ومصـر همزة الوصل ى
الشق
مرص أرض األديان والسالم  -مصــر تستحق منا عظيم الحب وأخلص التقدير.
بي دول العالم ر
نسىع جميعا وراء راية واحدة ىه عـلـم مـصــر ك تحتل مرص مكانتها وموقعها الذى تستحقه ى
حن تصبح مـصــر عاصمة العالم
التاريخية بما وهبها هللا سبحانه وتعاىل من مكانة تاريخية وجغرافية وسياسية وموارد طبيعية ولىك تواكب ما يحدث حولها من تغيات شيعة
ومتالحقة ىف عرص الثورة المعلوماتية.

ى

ى

كان شاعــر النيل وشاعـر الشعب  ...حــافــظ إبراهـيـم  ...يشدو ف حب مصــر ف قصيدة  ...مصــر تتحدث عن نفسها ...
الشق يرفع الرأس بعدى ** ما ى
ر
ممان ال ترى ر
رمان رام وراح سليما من قديم عناية هللا جندى ** كم بغت دولة عىل وجارت ,
أنا إن قـدر اإلله
ثم زالت وتلك عقن التعدى ** ى
إنن حرة كشت قيودى رغم أنف العدا وكشت قدى

ى
وف قصيدته " العلم واألخالق " يقول  :حافظ إبراهيم  :شاعر النيل و شاعر الشعب  :ىف عشق مرص :
ي
َ
ىّ َ َ
ًَ
َ ه َ ُ ّ
ه
ُ ُ
ُ ى َ
َ
ٌ َُ ر
ُ َ َ َ
الف ..ىف ُح ِّ
طواق
رص قد خ َرجت ع ِن األ
واك َصبابة ..يا ِم
ب ِم
كابد ِ
حمل يف ه ِ
رص كثي ِة العشاق ** ِإ ين أل ِ
ِ
عاشق وي ي ي
كم ذا ي ِ
َ ه
ه ى َه
َ َ
َ ىَ َ َ
َ
عب ر راف ** هكل ٌ
ريم حماك َش ٌ
ُ َ َّ ٌ
ليق ًةَ ..يحىم هك َ
َ
نفاق
ذل ب
ف ِب َم
اك ط
حمود ِ
ِ
ِ ِ
يك م رن أر ِ
ي يد ِ
هق عل ِ
الل متيم ِ ..بالب ِ
الخ ِ
اإل ِ
ِ
ي
يك و ِ
ي
ل ي
ه
ً
َ َ َ َ
َ ََ ر
ىّ ه ُ ُ
ُ ه َ
الف
طرب ى ين ِ
ِإ ين لت ِ
ريب ِبأوب ٍة وت ي
الخالل كريمة ..طرب الغ ِ
ى
ر ى
 :ى ى
الن ف خاطرى وف دم أحبها من كل روج ودم ** يا ليت كل مؤمن يحبها
تغن ف حب مصــر بقصيدة  :مرص
وشاعر الشباب  :أحمد رام
حن لها  ..حن لها ** بنو الحىم والوطن من فيكم يحبها * حن لها  ..حن لها ** نحبها من روحنا ونفتديها بدمائنا ...
ى
ى
ر
ى
ى
شوف)  :ىف حب مرص :
نفىس ** وهفا بالفؤاد يف
نازعتن إليه يف الخلد
وطن لو شغلت بالخلد عنه **
ومن روائع أمي الشعراء ( أحمد
ي
ي
ي
ٌ
ً
ى
ُ
سلسبيل ** ظمأ للسواد من ى
حىس
يخل
جفون ** شخصه ساعة ولم
عي شمس ** شهد هللا لم يغب عن
ي
ي

ى
ويقول د ح ــاف ـ ــظ فـ ـ ــؤاد  :إن اإلنسان يزداد تقربا اىل هللا تعاىل بقدر تعميه ف االرض واألخذ بأسباب التنمية

ى
قال هللا تعاىل " هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها "سورة هود أية : 61
والمعن  :هو إبتدأكم وأوجدكم من األرض بخلق أدم
ى
ى
منها وأهلكم لتكونوا عمارا فيها  .ولقد قال سيدنا عمر بن الخطاب ى
رض هللا عنه ف نظرة اإلسالم ف اإلنتاج والتنمية

"وهللا ى
لي جاءت األعاجم باألعمال وجئنا بغي عمل فهم أوىل منا بمحمد يوم القيامة"
ندعـو جهارا  :ال إله سوى الذى صنع الوجود وقدر األقدار

ىه أول أرض أرسل هللا إليها من رسله وأنبيائه  ,ومرص أول من آمن باهلل وباليوم اآلخر وبالبعث
..فقد ظهر فيها أول األنبياء ..مـصـ ــر ي
سىع بالخي والحق والعدل عىل أرض مرص ...
نن ي
بعد الموت ..وبالجنة والنار ..وبالحساب والعذاب ..وبالثواب والعقاب ..وأول ي
نن ظهر عىل
وكانت مهمته عىل أرض مرص ..ي
ىه النبوة ..فقد كان نبيا ورسوال ..وداعيا بالحق ..إنه سيدنا إدريس عليه السالم أول ي
األرض بعد أدم وإبنه شيث كان ىف مرص قبل ر
أكي من سبعة آالف عام ..ولتقواه ونقائه وعظيم رسالته ..رفعه هللا مكانا عليا ..ليسكن
ي
ى
ى
ملكوته يف السماء ..قال تعاىل :واذكر يف الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا " وظل المرصيون موحدين باهلل عىل
حنفية سيدنا أدريس .وكذلك نن هللا موىس عليه السالم كان مرصيا وولد عىل أرض مرص ونزلت عليه الرسالة عىل ارض مرص وتجىل
ى
ى
هللا عز وجل عىل بقعة من أرض مرص ف سيناء ف الوادى المقدس .وعلم النجوم وعلم الكتابة نزلت عىل النن ادريس عليه السالم

عىل ارض مرص وأول من علم الزراعة والصناعة منها خياطة الثياب وبناء البيوت وتخطيط المدن واستخدام المعادن وركوب الخيل
 :لذلك أساس الحضارة المرصية هو نن هللا أدريس عليه السالم  .شـعـار الحضارة المرصية الـقـديمة هو الـعـدالة ,
 .وجميع دول العالم تدرس الحضارة المرصية ىف مدارسها ر
حن تعلم أجيالها أن الحضارة
27

ى
ر
ى
االنسانية ولدت ف مرص وأن مرص ىه من علمت العالم التوحيد هلل الواحد األحد وأن أعظم ميثاق أخالف ولد ف مرص  :مؤلف كتاب
فجر الضمي ىف مرص جيمس ى
هيي برستد .

َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ىَ َّ َ َ ُ ْ ُ َ
ون ب ْاآلخ َرة ح َجا ًبا َّم ْس ُت ً
ورا
قال تعاىل  :و ِإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وب
ي ال ِذين َل يؤ ِمن ِ ِ ِ ِ

قال هللا تعاىل  :ر
ى
والمقيىم الصالة ومما رزقناهم ينفقون
المخبتي الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبــهم والصابرين عىل ما أصابهم
وبش
ي
ى
ى
ى
والمتسامحي والصابرين ”  .الصي شطر اإليمان  .وال يظلم ربك احدا .
المخبتي :
المتواضعي
“
َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ىَ َ ْ َ َ ُ ُ ْ
َّ َ ْ
َ ِّ ْ َ ْ ى ُ َ َّ َ
َّ َ َ َ
ُ َ
ُ َّ
ُ
وم ال ِح َساب ( ( 41سورة إبراهيم
الصَل ِة َو ِمن ذ ِّري ِ ر ين ۚ َربنا َوتق َّب ْل دع ِاء )َ (40ربنا اغ ِف ْر ِ يىل و ِلو ِالدي و ِللمؤ ِم ِني يوم يق
رب اجعل ِ ين م ِقيم

وختاما  " ...ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال تحمل علينا ارصا كما حملته عىل الذين من قبلنا ,
ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به  ,واعف عنا واغفر لنا وارحمنا  ,أنت موالنا فانرصنا عىل القوم الكافرين"ّ ...ا ى
مي
ى
الصالحي
اللهم أرصف عنا السوء والفحشاء  ...وإجعلنا من عبادك
اللهم ارزقنا قبل الموت توبة  .و عند الموت شهادة  .و بعد الموت جنة ونعيما  ...ى
أمي
وهللا وىل التوفيق
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الح ـم ـ ـد هلل  :وهب ىل رن أبنان :
ى
مصطق  21سنة و الف ــؤاد  15سنة
ى
العالمي
ما شاء هللا ال قوة اال باهلل  .تبارك هللا رب
ى
الصالحي
اللهم أرصف عنا السوء والفحشاء و إجعلنا من عبادك

ى
عمل والدى ف هيئة قناة السويس لمدة  37عاما من  1963اىل  2000م

( ر
مشف ممتاز بناء سفن حديدية  -ترسانة بور توفيق البحرية بالسويس )
حصل والدى عىل شهادات تقدير من ثالث رؤساء هيئة قناة السويس (مشهور أحمد مشهور وعزت عادل وأحمد فاضل)

ى
ر
ربيان صغيا
والدن الغالية  ,والدى الحبيب  ...رحمهما هللا رحمة واسعة  :رب إرحمهما كما

اللهم ى
أمي ى
أمي ى
أرض عنهم وأغفر لهم وأرحمهم وعافهم وأعف عنهم  ...ى
أمي
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صورة
تذكارية
مع رئيس
أركان حرب
القوات
المسلحة
المرصية
وقادة
القوات
الجوية
والبحرية
والدفاع
الجوى
ى
ف حفل
التخرج
2014
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