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 المؤهالت الدراسية والدورات العلمية :
 

 2007  ( حاصل على درجة الماجستير المهنى المتخصص فى أسواق المالMBA  من )

 للعلوم المالية والمصرفية بتقدير امتياز .األكاديمية العربية 

 1997  . ) دبلومة الدراسات العليا فى االستثمار والتمويل ) جامعة عين شمس 

 1993 . حاصل على بكالوريوس تجارة ) شعبة محاسبة ( جامعة عين شمس 

 1995  منفذ اجتاز اختبارات الهيئة العامة لسوق المال بتفوق وهى االختبارات المؤهلة للعمل ك

 عمليات معتمد لدى بورصتى األوراق المالية بالقاهرة واإلسكندرية .

أنهى العديد من الدورات التدريبية فى مجال أسواق المال ونظم التداول والرقابة  -

اآللية ، وكذا دورة فى مهارات العرض والشرح والتحليل ، ودورة فن اإللقاء باللغة 

 خبار بمبنى التليفزيون المصرى .العربية التى نظمتها قناة النيل لأل
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حاصل على الدبلوم المهنى المتخصص فى تقديم وإعداد النشرات ) األخبار (  -

والبرامج اإلخبارية من األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم وحاصل على جائزة التميز فى 

 المشروع النهائى للتخرج .

 

 الخبرات العملية :
 

 مار التجارى الدولىبنك  األستث -مدير فرع النصرCI - Capital   

  . مدير إدارة عالقات المستثمرين بالشركة المصرية لمدينة اإلنتاج اإلعالمي 

  تم ترشيحه من قبل إدارة البورصة المصرية للعمل بها حيث قام باالشتراك مع ثالثة من زمالئه

 إدارتها .فى إنشاء أول إدارة للرقابة على التداول والسوق بشكل منظم وشارك فى 

  قام بدور المذيع الداخلي بقاعة التداول فى بورصة القاهرة لإلعالن عن أهم األخبار واألحداث

 المؤثرة فى سوق المال المصري .

  أعتبر الشخص المنوط به استقبال معظم الوفود المتخصصة التى تقوم بزيارة البورصة

 فساراتهم من جهة أخرى .المصرية وذلك لشرح نظام العمل بها من جهة والرد على است

  تم ترشيحه أكثر من مرة كمحاضر فى الجمعية المصرية لألوراق الماليةECMA  ضمن

 البرامج التدريبية التى تعقد بها.

  حصل على المركز األول بين المحاضرين المشاركين فى البرنامج التمهيدي للبرنامج الذى تم

 إعداده للسادة العاملين فى الحقل القانوني تحت عنوان :

“Capital Market Rules & Regulations: International Implementation“ 

  والذى عقد بالتعاون معHarvard Law School University ذلك فى التقييم الذى أعده و

 السادة المتلقين فى هذا البرنامج .

  قام بتدريب العديد من زمالئه الذين تم تعيينهم فى البورصة المصرية لما له من خبرة واسعة فى

هذا المجال ، أيضا قام بتدريب الزمالء فى إدارة الرقابة على التداول فى بورصة دبى أثناء 

فى القاهرة ، كذلك شارك فى برنامج التدريب الصيفى الذى عقدته مهمة العمل التدريبي لهم 

 م .2001البورصة المصرية لطلبة الجامعات صيف 

  كما قام بتدريب السادة منفذي عمليات التداول ) السماسرة المعتمدين ( فى البورصة المصرية

لمصرية والعديد والمطبق حالياً فى البورصة ا EFAعلى استخدام نظام التداول اآللى الكندى 

 من البورصات العربية والعالمية .

  م .1999تم ترشيحه للعمل كمراسل اقتصادي لتليفزيون قناة دبى االقتصادية عام 



 / تم اختياره من بين العديد من المتقدمين للعمل كمنفذ عمليات شركة 

     HSBC Securities Egypt  م . 1998داخل قاعة التداول فى البورصة المصرية           

واحدة من أشهر المؤسسات المالية العالمية التى دخلت السوق المصرى فى  HSBC)وتعد 

مصر  HSBCم وقامت بشراء أسهم البنك المصرى البريطانى وتم تغيير اسمه لبنك 1997

 ش.م.م ( 

  م.1996عمل كمدير لعمليات التنفيذ فى شركة سفير الدولية للوساطة فى األوراق المالية 

 حق بالعمل كمنفذ لعمليات التداول فى بورصة القاهرة ممثالً عن شركة ستارز لتداول األوراق إلت

 م .1995المالية 

 

 المهارات والمواصفات الخاصة :
 

 . مهارات فى فنون اإلدارة واالتصال 

 . مهارات العرض والشرح 

 . مهارات فى التدريب وقيادة األخرين 

 . مهارة مواجهة الكاميرات 

 ة لتعلم أي جديد وتطويره من حيث انتهى اآلخرون .القابلي 

 . العمل الجاد وااللتزام 

 

 

 الرحالت الخارجية:
 

  زيارة فرع مؤسسةHSBC ( فى نيويوركWall Street. بالواليات المتحدة األمريكية ) 

  بالمملكة المغربية . –زيارة ميدانية لبورصة الدار البيضاء 

 اإلمارات العربية المتحدة . –الية زيارة عمل لسوق دبى لألوراق الم 

  تونس . –زيارة ميدانية لبورصة تونس 

  ، زيارات خاصة )اإلمارات العربية المتحدة ، المملكة العربية السعودية ،  لبنان ، أسبانيا

 بالمادى مايوركا ، المملكة المتحدة ، إيطاليا( .
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