
 

 السرية اذلاتية

محمـد حسـن توفيـقد.  أ .  

 الدرجة العلمية أستاذ
األعمال إدارة  التخصص العام 

 التخصص الدقيق تسويق
والمشرف علي قسم إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمركز التخطيط والتنمية الصناعيةأستاذ متفرغ   الوظيفة الحالية 

 :  األداري 
 31/6/2019  حتى 12/6/2017 من القومي التخطيط معهد  -مركز التخطيط والتنمية الصناعية  مدير. 
 مركز التخطيط والتنمية   الصناعية -المشرف على قسم ادارة وتقييم المشروعات الصناعية والخدمية - 

 .30/1/2019  حتى 31/1/2017 منمعهد التخطيط القومي  -مركز التخطيط والتنمية الصناعية 
  31/6/2019  حتى 28/8/2017 منعضو مجلس إدارة معهد التخطيط القومي. 
 29/2/1996 حتى 3/4/1991 من لالستثمار العامة الهيئة /الصناعية المشروعات بقطاع أول باحث. 
 3/4/1991 حتى 17/2/1981 من لالستثمار العامة الهيئة/الصناعية المشروعات بقطاع باحث. 
 :العلمــــي
  وحتى اآلن. 1/7/2019من  اعتباراأستاذ متفرغ  
 بمركز التخطيط  (2017) استاذ –( 2005) مساعد استاذ -( 2000) مدرس – (1996) مساعد مدرس

  القومي.معهد التخطيط  -والتنمية الصناعية 

 التدرج الوظيفى

 (2000).األعمال إدارة في الفلسفة دكتوراه  
 (1987). األعمال إدارة ماجستير 
 (1980) .األعمال إدارة - تجارة بكالوريوس 

 المؤهالت العلمية

 الماجستيرواألبحــاث  لرسـائل العلمي والتعقيب والتحكيــم األشراف 
 األشراف العلمي علي العديد من الدورات التدريبية بالمعهد 
 التدريس خبرات : 

 المعاونة في تدريس عدد من المقررات، ومنها: -
 .التخطيط الصناعى 

 الشاملة. إدارة الجـودة 

 .إدارة الصراع 

 .إدارة الوقـت 

 .إدارة التغييـر 

 .]دراسات الجدوى ]التسويقية/القانونية/األدارية 

 .حل المشكالت وأتخاذ القـرار 

 .اإلدارة األبتكارية 

  والمتوسطةالمشروعات الصغيرة. 

 .أدارة الجودة الشاملة 

 .أدارة البرامج والمشروعات 

 .إدارة الفنادق 

 إدارة المستشفيات 

 .أساسيات التسويق 

 .التسويق االجتماعى 

 .أقتصاديات األعالن 

أهم مجاالت الخبرات 
 السابقة
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  .أدارة األعمال 

 الجامعة العمـالية 

 .إدارة المشتريات والمخازن 

 .إدارة المشروعات 

 .إدارة الموارد البشرية 

  العامة.اإلدارة 
 بها والتدريس بالتدريب قام التى الجهات  

 التـدريب
 .اآلن حتى 2000 عام منذ القومى التخطيط معهد -
 .2012 الصحى والصرف الشرب لمياه القابضة الشركة -
 .2010&  2009 التجارة وزارة -التموينية للسلع العامة الهيئة -
 .2008 للبترول التعاون -
 .2004 التخطيط وزارة -
 .2004 األراضي واستصالح الزراعة وزارة -الدولى المصري المركز -

 : التـدريس

 الدراسية األعوام خالل والتنمية التخطيط ماجستير برنامج /القومي التخطيط معهد 

 االعالم وزارة /األعالمي األنتاج مدينة -األعالن لعلوم الدولية األكاديمية  

 2009-2008 عام العمالية الجامعة. 

 2003 عام أكتوبر 6 جامعة -واألدارة األقتصاد كلية. 

 2003 األوسط الشرق أكاديمية. 

 2000 عام المتكاملة طيبة أكاديمية -األدارية والعلوم للحاسب العالى المعهد. 
 

 :األنشطة االدارية واللجـــان 
 . 30/6/2020حتي  1/7/2019معهد التخطيط القومي اعتباراً من  –رئيس لجنة التسويق المؤسسي  -

 .16/5/2018عضو فريق عمل لتقييم ودراسة تسويق أنشطة المعهد لمدة عام إعتباراً من  -

حتى  1/1/2010ط القومى منذ عضو مجلس إدارة صندوق التكافل للعاملين بمعهد التخطي -
23/4/2018.  

 14/2/2018حتى  11/6/2015عضو لجنة اإلتفاقيات العلمية بمعهد التخطيط القومى منذ  -

عضو لجنة البرنامج التنفيذى للتعاون العلمي والفني بين وزارة التخطيط والتعاون الدولى باألردن،  -
 .7/2/2017، الموافق الثالثاء 1/3/2016ومعهد التخطيط القومي، الذى تم توقيعه بتاريخ 

لجنة العلمية والتنسيقية لتمثيل معهد التخطيط القومى فى اإلعداد للملتقى العربى األول " حول عضو ال -
إدارة الموارد البشرية فى المؤسسات المالية والمصرفية" الذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية اإلدارية/ 

 .2016أكتوبر  4-2إتحاد المصارف العربية فى الفترة من 

 .30/6/2016حتى  26/4/2015لالئحة العامة لمعهد التخطيط القومى منذ عضو لجنة اإلعداد  -

 . 22/8/2014حتى  22/8/2013عضو لجنة التدريب بمعهد التخطيط القومى منذ  -

 16/3/2011مقرر مركز دراسات اإلستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات بمعهد التخطيط القومى منذ  -
 .26/5/2013حتى 

 .22/8/2013حتى  15/6/2011لتخطيط القومى منذ عضو لجنة البحوث بمعهد ا -

 لبحوث وإعداد التقاريرخبرات ا: 

 ن البحوث الجماعية والتقارير اإلقليمية والدولية، ومنها:المشاركة في عدد م -        
 10/2/2011 عام القومي التخطيط لمعهد االقتصادي التقرير 
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مجاالت االهتمام  المشروعات الصغيرة والمتوسطة -التسويق  –الشمول المالي  –إدارة االعمال  –التنمية الصناعية 
 والتدريبية البحثية

  على مدينة  بالتطبيق"دور العناقيد الصـــــناعية فى تدعيم القدرة التنافســـــية لصـــــناعة األثاث فى مصـــــر بحث
 . 2019فبراير القاهرة، معهد التخطيط القومى،  (301سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم ) ،دمياط"

 داخل الصــــغر والمتناهية الصــــغيرة المشــــروعات إلندماج الحكومية البنوك قبل من الداعمة اإلجراءات: "بحث 
 المشروعات ألندماج الحكومية البنوك قبل من الداعمة االجراءات" الثامن المبحث  ،"مصر فى الرسمي القطاع
 قضايا سلسلة .177 -141 من الصفحات". الرسمى االقتصاد في الرسمية غير الصغر والمتناعية الصغيرة
،القاهرة، اكتوبر القومي التخطيط معهد يصـــــــــدرها والتى،  (275) رقم العدد في نشـــــــــره تم والتنمية التخطيط
2016. 

 التخطيط بمعهد االداريين العاملين على تطبيقية دراســـــــــة"  العاملين ابداع على األداري  التمكين أثر: " بحث 
 تصدرها والتى والتجارية المالية الدراسات بمجلة 2016 لعام األول بالعدد نشره تم ،45-1 الصفحة القومي،

 .سويف ببنى جامعة -التجارة كلية
 معهد – حالة دراســـــــة -" مصـــــــر فى الحكومى القطاع هندســـــــة العادة كأداه المتوازن  األداء بطاقة: " بحث 

 الشــاملة الجودة ادارة من وكالا  المتوازن  األداء بطاقة بين العالقة أشــكال" الســادس المبحث القومى، التخطيط
 والتنمية التخطيط قضـــايا ســـلســـلة .157-135 الصـــفحة".  الحكومية المنظمات في ســـيجما والســـت  واأليزو
 .2015،القاهرة ،مايو يالقوم التخطيط معهد يصدرها والتى

    والسياسات واألستراتيجيات األجهزة"  الثانى الفصل –" المستدامة والتنمية التحويلية الصناعات: "بحث     
  تم والتنمية التخطيط قضايا سلسلة . 184-85 الصفحة"  التحويلية بالصناعات الصلة ذات والقوانين     
  .2015 مايو القاهرة، .القومي التخطيط معهد يصدرها التى (258) رقم العدد في نشره     
     
  سلسلة قضايا التخطيط  حدودها(، –األسباب  -الصناديق والحسابات الخاصة )فلسفة اإلنشاء  بحث: "    
  .2013 ديسمبر، القاهرة ( التى يصدرها معهد التخطيط القومي.250والتنمية تم نشره في العدد رقم )    

بحث: " رؤية مستقبلية لألدوار المتوقعة للجهات الممؤلة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة في مصر في ظل 
التغيرات الراهنة ".  المبحث الثالث " دور البنوك التجارية في مجال تقديم الخدمات التمويلية للمشــروعات الصــغيرة 

تم نشـــره في ســـلســـلة قضـــايا التخطيط والتنمية . 97-52والمتوســـطة في المرحلة الراهنة والمســـتقبلية " الصـــفحة 
 ،، القاهرةالتى يصدرها معهد التخطيط القومي (238العدد رقم )

 .2012يوني   
بحث " المواءمة المهنية لخريجى التعليم الفنى الصـــــناعى في مصـــــر" ، المدخل الثانى : دراســـــة ميدانية " تحقيق 

تم نشــره في العدد رقم  ســلســلة قضــايا التخطيط والتنمية ،74-45الصــفحة الجودة في التعليم الفنى الصــناعي" ، 
 . 2010يولي   القاهرة، ،التى يصدرها معهد التخطيط القومي (222)

 أهم الدراسات

الصناعية الثورة  - والمتوسطة الصغيرة المشروعات - التسويق – المالي الشمول – االعمال إدارة – الصناعية التنمية
 الرابعة

مجاالت االهتمام 
 البحثية والتدريبية

m.h.tawfik@hotmail.com  البريد اإللكترونى 
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