
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ياسر إبراهيم محمد داود

بقسم االقتصاد  وأستاذ مساعد تخصص االقتصاد  -دكتوراه في العموم التجارية
كمية  -وقائم بعمل وكيل كمية التجارة لشئون التعميم والطالب  –والمالية العامة 

 جامعة مدينة السادات. –التجارة 

 البواناتىالذخصوظى:

 : ياسر إبراهيم محمد داود          م ـــــــاالس
 .21/4/2691 : تاريخ انمـــــــــيالد 

 
 .3شقت  -424عمارة  –انمنطقت انثانيت عشرة   –مذينت انساداث  -محافظت انمنىفيت  : انعنـــــــــــــــــىان

 

    

  + 6482649966 : انتهيفــــــــــــــــىن

 +264696754374 +264446625485 : انتهيفىن انمحمىل 

 مسهم : انذيانـــــــــــــــــــت

 مصري : اندنسيــــــــــــــــت

 متسوج ويعىل   : انحانت االختـــماعيت

 @yaoo.comYsr_dawoud09 : انبريذ اإلنكتـــروني

 

:اللعاتى 

 اللغة األم : انعــــــربيـــــــت

 جٍذ جذا.  : انهغت اإلندهيسيت
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:المؤهالتىالطلموظى 

 المؤهلىالطلمي م
دنظىالحصولىرليى
 الدرجظىالطلموظ

 الجامطظى/ىالمكان

1 
دكتوراه في العموم التجارية تخصص 

 االقتصاد
 كمية التجارة جامعة المنوفية 1111

1 
العموم التجارية تخصص  الماجستير

  االقتصاد
 كمية التجارة جامعة المنوفية 1111

 جامعة طنطا بتقدير عام جيد جدا –كمية التجارة  1991 قسم االقتصاد–البكالوريوس  3

 

 التدرجىالوظوغيىاألكادوميىى:

 الوظوغظى م
دنظىااللتحاقى

 بهاى
 ادمىالكلوظى/الجامطظ

 كمية التجارة جامعة المنوفية . -والمالية العامة قسم االقتصاد  1997 معيد  1

 كمية التجارة جامعة المنوفية . -قسم االقتصاد والمالية العامة  1111 مدرس مساعد  1

 فرع السادات –كمية التجارة جامعة المنوفية  -قسم االقتصاد والمالية العامة  1116 مدرس مساعد  3

 فرع السادات –كمية التجارة جامعة المنوفية  -والمالية العامةقسم االقتصاد  1111 مدرس  4

 1113 مدرس 5
جامعة مدينة السادات بعد استقاللها عن  –كمية التجارة  –قسم االقتصاد والمالية العامة 

 جامعة المنوفية .



 جامعة مدينة السادات  –كمية التجارة  –قسم االقتصاد والمالية العامة  1117 أستاذ مساعد  6

7 
قائم بعمل وكيل كمية 

التجارة لشئون 
 التعميم والطالب 

 جامعة مدينة السادات  –كمية التجارة  1117

 

ىالدوراتىالتدروبوظى:

 . 1111جامعة المنوفية في عام  –دورة إعداد المعمم الجامعي بكمية التربية  .1
التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات دورة تدريبية وتعارفية مجمعة العضاء هيئة  .1

 .1113المصرية بمعهد إعداد القادة في جامعة حموان عام 
دورة تدريبية وتعارفية مجمعة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات  .3

 .1118فرع العريش  –المصرية بمعهد إعداد القادة في جامعة قناة السويس 
دورة إدارة عميا في مفاهيم نظم إدارة الجودة طبقا لمتطمبات المواصفة الدولية :       .4

9001:2008    ISO      ودليل التطبيق في مؤسسات التعميم العالي &
IWA2  

 15دورة مراجع داخمي بمركز ضمان الجودة بجامعة مدينة السادات خالل الفترة من   .5
ل بعدها إجازة العمل كمراجع داخمي والحصو 1/1116/ 17وحتى   1/1116/ 

 بجامعة مدينة السادات ) وذلك طبقا لمتطمبات المواصفة الدولية : 

ISO 9001:2008 & ISO 19011:2011      . 

حضور العديد من البرامج التدريبية والتابعة لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  .6
 دات  وهي كالتالي :والقيادات بجامعة المنوفية وبجامعة مدينة السا

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ادمىالدورة
 الغترة

 رددىالدارات

 إلي من

 16 11/9/1114 11/9/1114 اخالقيات واداب المهنة 

  11 19/4/1115 16/4/1115 اساليب البحث العممي 

  15 16/1/1118 14/1/1118 مهارات العرض الفعال 

  15 13/4/1111 11/4/1111 مشروعات البحوث التنافسية المحمية والعالمية 

  15 8/6/1111 6/6/1111 معايير الجودة في العممية التدريسية 

  15 15/6/1111 13/6/1111 الساعات المعتمدة 

  15 16/5/1111 14/5/1111 تنظيم المؤتمرات العممية 

  15 11/6/1114 9/6/1114 اإلدارة الجامعية 

  15 13/9/1114 11/9/1114 إدارة الفريق البحثي 

  11/11 إدارة الوقت واالجتماعات/

1114 
13/11/1114 15 

  15 18/4/1115 17/4/1115 متطمبات التقدم لالعتماد 

 11/11 التخطيط االستراتيجي/

1115 
11/11/1115 15 



555 

ى

ىالطضووظىبالجمطواتىالطلموظى:

  م  1998عضو بالجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع منذ عام
 وحتي االن .

 

ىذهاداتىأخرىى:ى
  ICDL اآلليانرخصت انذونيت نقيادة انحاسب   -

 اختياز برامح انهغاث )االندهيسيت(.  -

 اختياز برنامح انتيىفم.  -

-  

ىالمهاراتى:ى
  انمهاراث انشخصيت : -

 القذرة علً الحواصل هع اَخرٌن وجكوٌن عالقات علً هسحوي واسع . -

 ضون فرٌق عول.القذرة علً العول كفرد أو  -

 القذرة على العول جحث الضغوط الوخحلفة و جحث ظروف دعن فرٌق عول. -
 مهاراث انحاسب اآلني :   -

 - Microsoft windows (98 , 2000, XP ). 

 - Microsoft Office . 

 - Proficient in use of Internet. 

 

 * أهم االنجازات العممية والوظيفية : 

 األنشطة التدريسية والطالبية  :  -1



والقسم  تدريس والمشاركة في تدريس ) مع السادة الزمالء أعضاء هيئة التدريس بالكمية*  
 لجميع مواد قسم االقتصاد والمالية العامة فى مرحمة البكالوريوس ومرحمة الدراسات العميا(    

وحسب الخطط الدراسية المعتمدة  ،ولمشعبة العامة وشعبة المغة االنجميزية والتعميم المفتوح 
وحتى اآلن  2011/2012بدءا من العام الجامعي سنويا من مجمس القسم ومجمس الكمية 

وكذا إعداد والمشاركة في إعداد الكتب والمادة العممية الخاصة بتمك المواد الدراسية والخاصة 
.الشعبة العربي والتعميم المفتوحبطالب   

* التكميف والندب لمتدريس بكمية التربية جامعة مدينة السادات لطالب المعمم التجارى وقسم 
وحتى األن .  2011/2012الجغرافيا منذ عام   

* الندب لمتدريس باألكاديمية العربية لمنقل البحرى بالقاهرة وذلك بالترم الصيفى فى عام 
2016  .     

 ئد المجنة الرياضية بالكمية وعضو لجنة التكافل االجتماعي بالكمية .را 
  وحتى األن .  2017رائد أسرة طالب من أجل مصر منذ عام 

* االشتراك في كنتروالت التعميم المفتوح ومرحمة البكالوريوس والدراسات العميا وحسب قرارات 
يم االمتحانات وكراسات اإلجابة بعد أ.د / عميد الكمية في كل عام جامعي ، مع االلتزام بتسم

 تصحيحها في مواعيدها المقررة من الكنتروالت المختصة .  

المشاركة في تطوير وتحديث غرف حفظ أوراق اإلجابة المتقادمة ) األضابير ( بالكمية .*   

جامعة مدينة السادات منذ عام  -قائم بعمل وكيل كمية التجارة  لشئون التعميم والطالب  * 
وحتى األن . 1117  

 2- األنشطة البحثية : 

حضور العديد من البرامج التدريبية والتابعة لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس * 
 والقيادات بجامعة المنوفية وبجامعة مدينة السادات  وهي كالتالي :

 

 رددىالدارات الغترة ادمىالدورة



 إلي من

 16 11/9/1114 11/9/1114 أخالقيات وآداب المهنة 

  11 19/4/1115 16/4/1115 أساليب البحث العممي 

  15 16/1/1118 14/1/1118 مهارات العرض الفعال 

  15 13/4/1111 11/4/1111 مشروعات البحوث التنافسية المحمية والعالمية 

  15 8/6/1111 6/6/1111 معايير الجودة في العممية التدريسية 

  15 15/6/1111 13/6/1111 الساعات المعتمدة 

  15 16/5/1111 14/5/1111 تنظيم المؤتمرات العممية 

  15 11/6/1114 9/6/1114 اإلدارة الجامعية 

  15 13/9/1114 11/9/1114 إدارة الفريق البحثي 

  11/11 إدارة الوقت واالجتماعات/

1114 
13/11/1114 15 

  15 18/4/1115 17/4/1115 متطمبات التقدم لالعتماد 

 11/11 التخطيط االستراتيجي/

1115 
11/11/1115 15 

 

 . 1111جامعة المنوفية في عام  –دورة إعداد المعمم الجامعي بكمية التربية * 

* دورة تدريبية وتعارفية مجمعة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات 
 .1113المصرية بمعهد إعداد القادة في جامعة حموان عام 

دورة تدريبية وتعارفية مجمعة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات * 
 .1118فرع العريش  –المصرية بمعهد إعداد القادة في جامعة قناة السويس 



/  15* دورة مراجع داخمي بمركز ضمان الجودة بجامعة مدينة السادات خالل الفترة من  
ها إجازة العمل كمراجع داخمي بجامعة والحصول بعد 1/1116/ 17وحتى   1/1116

 مدينة السادات . 

المدرس بقسم االقتصاد  –* قائمة اإلنتاج العممي لمسيد الدكتور / ياسر إبراهيم محمد داود 
 جامعة مدينة السادات : –كمية التجارة  –والمالية العامة 
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 تاريخ النشر  جهة النشر  عنوان البحث  اسم الباحث 

البيئة المؤسسية المصرية ودورها في  د. ياسر إبراهيم محمد داود  -1
 جذب االستثمارات المحمية واألجنبية .

 –كمية التجارة  –المجمة العممية 
 جامعة مدينة السادات 

 2014يونيو     –العدد األول 

أساليب دمج االقتصاد غير الرسمي في  د. ياسر إبراهيم محمد داود -2
 الرسمي في مصر .االقتصاد 

 –مجمة البحوث التجارية المعاصرة 
 كمية التجارة بسوهاج.

 . 2014يونيو  –الجزء الثاني من العدد األول من المجمد الثامن والعشرون 

آلية التنمية النظيفة لمواجهة التغيرات  د. ياسر إبراهيم محمد داود  -3
المناخية العالمية وتحقيق النمو 

 المستدام 

الجمعية  –المعاصرة  مجمة مصر
المصرية لالقتصاد السياسي 

 واإلحصاء والتشريع .

 2014أكتوبر 

عجز الموازنة العامة في مصر وسياسات  د. ياسر إبراهيم محمد داود  -4
 تخفيض الدين العام الداخمي .

 –كمية التجارة  –المجمة العممية 
 جامعة اإلسكندرية .

 (.53)المجمد  -2016يناير  –العدد األول 

األهمية االقتصادية لقطاع النقل البحري  د. ياسر إبراهيم محمد داود  -5
في إطار تحرير تجارة الخدمات مع 

 –مجمة الجمعية العربية لممالحة 
األكاديمية العربية لمنقل البحري 

 . 2016يناير  – 33العدد رقم 



 باإلسكندرية . اإلشارة لقطاع النقل البحري المصري . 

ياسر إبراهيم محمد داود د.   -6
 مشاركة مع 

د. جهاد أحمد نور الدين 
 عباس.

دور االقتصاد األخضر في تحقيق 
التنمية المستدامة في مصر خالل الفترة 

 ( .2011 -1975من ) 

 –المجمة العممية لمبحوث التجارية 
 جامعة المنوفية . –كمية التجارة 

 2016مارس 

الدور المؤسسى لبنك التنمية واإلئتمان   د. ياسر إبراهيم محمد داود -7
الزراعى فى دعم المشروعات الصغيرة 
فى إطار برنامج تمويل المناطق الريفية 

 ( 2020-2015بمصر )

الجمعية  –مجمة مصر المعاصرة 
المصرية لالقتصاد السياسي 

 واإلحصاء والتشريع .

 2017يناير 

رأس المال اإلجتماعى بقطاع التعميم فى  د. ياسر إبراهيم محمد داود -8
 مصر وتحقيق التنمية المستدامة 

مجمة كمية االقتصاد والعموم السياسية 
 جامعة القاهرة . –

 2017مايو 

األثار االقتصادية لتفعيل دور االنفاق  د. ياسر إبراهيم محمد داود -9
العام فى تحسين الخدمات الصحية 

والعالجية بالمستشفيات العامة والمركزية 
 فى مصر . 

 –كمية التجارة  –المجمة العممية 
 –العدد األول -جامعة اإلسكندرية
  54المجمد 

 2017يناير 

10
- 

ية الصحية إنتاج وتوطين خدمات الرعا د. ياسر إبراهيم محمد داود
فى الريف المصرى " األهمية والدوافع 
 ..المعايير ...السياسات الداعمة " 

كمية  –مجمة البحوث التجارية 
 جامعة بورسعيد  -التجارة

 2017فبراير 

 

 

 3- األنشطة الجامعية : 

* المشاركة في تعديل الئحة الكمية فيما يخص المواد والبرامج الخاصة بقسم االقتصاد  
والمالية العامة وذلك بتكميف من السيد أ.د /  رئيس القسم والسادة الزمالء بالقسم ، وذلك 

 باالشتراك مع باقي الزمالء أعضاء هيئة التدريس باألقسام المختمفة بالكمية . 

جان الفنية والتخصصية المختمفة عمي مستوي الكمية بتكميف واختيار من * المشاركة في الم
 السيد األستاذ الدكتور عميد الكمية .

  م  1998عضو بالجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع منذ عام
 وحتى اآلن .

 . رئيس لجنة األمن والسالمة وتوخي الكوارث بالكمية 



 داخمية بالقطاعات المختمفة بالجامعة مدينة السادات وعمي المشاركة في المراجعة ال
مستوي اإلدارات العامة والكميات وذلك تحضيرا لمحصول عمي منح شهادة األيزو 

وحتى  19/3/1116اإلداري لمجامعة من الجهة الخارجية المانحة خالل الفترة من 
4/4/1116 . 

.  2014وحتى ديسمبر  2013ناير *  المنسق األكاديمي لمتعميم المفتوح بالكمية من ي  

رئيس لجنة التخطيط والمتابعة وعضو المكتب التنفيذي ومجمس اإلدارة لوحدة توكيد * 
 جامعة مدينة السادات . –الجودة واالعتماد بكمية التجارة 

منسق األيزو ) تطبيق النماذج واإلجراءات بما يتوافق مع األيزو ( بالكمية اعتبار من * 
 وحتى اآلن . 2015أكتوبر 

 . رائد المجنة الرياضية بالكمية وعضو لجنة التكافل االجتماعي بالكمية 
  وحتى األن .  2017رائد أسرة طالب من أجل مصر منذ عام 

جامعة مدينة السادات منذ  -* قائم بعمل وكيل كمية التجارة  لشئون التعميم والطالب  
 وحتى األن .  1117عام 

 

 


