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أوالً -:البيانات الشخصية
االعــــــــــــى  :عبسق ئثشاْٛى سعت
انذٚـــبَـخ  :يغهى
انغُغٛـــــخ  :يظش٘
ربسٚخ انًٛالد 5965/9/5 :
انؾبنخ االعزًبفٛخ  :يزضٔط
سلى عٕاص انغفش A23037924 :
سخظخ لٛـبدح :يظشٚخ ٔعقٕدٚخ
) (+20) 1005240258 :
انغٕال (
انقُٕاٌ انًظش٘  :عهخب – دلٓهٛخ – يظش
انغٕال - (+20) 1144978714 :
انجشٚذ اإلنكزشَٔtarekragab2001@yahoo.com :ٙ
Facebook : https://www.facebook.com/tarekragab2001

انقًــــم انؾـــش  :يغزشبس رذسٚت دٔن – ٙخجٛش يٕاسد ثششٚخ
يذسة يؾزشف (يذسة انغٕدح ٔانغاليخ ٔانظؾخ انًُٓٛخ ٔانزغٕٚش االداسٖ)

ثانياً  :الخبرات العملية
 .5يذسة يقزًذ ٔيزقبٌٔ ثأكبدًٛٚخ انزذسٚت االؽزشاف ٙثبنغقٕدٚخ
 .2يذسة يقزًذ ٔيزقبٌٔ ثًُزغـ انزذسٚت انذٔنٙ
 .3يذسة يقزًذ ٔيزقبٌٔ ثبنجٕاثخ انقشثٛخ نهزًُٛخ اإلداسٚخ
 .4يذسة يقزًذ ٔيزقبٌٔ نهجٕسد انقبنً ٙنهزًُٛخ انجششٚخ
 .5يغزشبس ٔخجٛش ٔيذسة يزقبٌٔ نششكخ فٕسَبط نهزذسٚت ٔاالعزشبساد – ُٚجـ/انغقٕدٚخ
 .6يغزشبس ٔخجٛش يزقبٌٔ يـ يكزت فٓذ ثٍ يؾفٕػ نإلعزشبساد اإلداسٚخ – عذح/انغقٕدٚخ
 .7يغزشبس ٔخجٛش يزقبٌٔ يـ يكزت انشؤٚخ نهزذسٚت ٔاإلعزشبساد اإلداسٚخ – عذح/انغقٕدٚخ
 .8يغزشبس رذسٚت دٔن ٙثًغهظ َخجخ انًذسث ٍٛنهزذسٚت ٔاالعزشبساد ثبنغقٕدٚخ
 .9يذٚش ئداسح انًٕاسد انجششٚخ ثًإعغخ انجُٛبٌ نهًمبٔالد – ؽفش انجبعٍ /انغقٕدٚخ
 .51يذٚش رغٕٚش انًٕاسد انجششٚخ يغًـ رٕنٛت انغج ٙؽفش انجبعٍ /انغقٕدٚخ
 .55سئٛظ لغى ئداسح انًٕاسد انجششٚخ ثكهٛخ ئداسح اإلفًبل ثبنغبيقخ انذٔنٛخ انخبطخ نهزقهٛى فٍ ثقذ
 .52سئٛظ يغهظ ئداسح سٚبدح األفًبل نهزذسٚت ٔاالعزشبساد
 .53سئٛظ يغهظ ئداسح ٔانًذٚش انًبنٔ ٙاالداسٖ ثغًقٛخ َؾى انًقهٕيبد ثبنذلٓهٛخ
َ .54بئت يغهظ ئداسح انغًقٛخ انقبيخ نهؾبعجبد ثبنمبْشح
 .55فضٕ يغهظ ئداسح االرؾبد انزقبَٔ ٙاالَزبع ٙثبنمبْشح
 .56طبؽت ٔيذٚش ششكخ انجٛبٌ نهخذيبد انزقهًٛٛخ ثًظش.
 .57يذٚش انزذسٚت ثششكخ انششق االٔعظ نهكًٛبٔٚبد ثبنًُظٕسح
 .58سئٛظ نغُخ انزذسٚت ٔيذسة يقزًذ ثغًقٛخ كًجٕٛرش َٔؾى انًقهٕيبد ثبنذلٓهٛخ
 .59خجٛش ٔاعزشبس٘ يٕاسد ثششٚخ نهششكبد ٔانًإعغبد ثًظش
 .21يغزشبس ٔخجٛش ٔيذسة يزقبٌٔ ثغًقٛخ رغٕٚش انظُبفبد انظغٛشح ٔانًزٕعغخ انًقزًذح يٍ
يشكض رؾذٚش انظُبفخ ٔانزبثـ نٕصاسح انظُبفخ انًظشٚخ
 .25يذٚش يُبْظ ٔيذسة يقزًذ ثأكبدًٛٚخ عٛغكٕ
 .22يذسة يقزًذ ٔيؾزشف ٔخجٛش رشثٕ٘ يٍ انًشكض انٕعُ ٙنهزًُٛخ انجششٚخ ٔانزذسٚت
 .23يذسة يقزًذ يٍ ٔصاسح االرظبالد نًغًٕفخ أٔنٛبء األيٕس العزخذاو االَزشَذ اٜيٍ
 .24يذسة يقزًذ ثأكبدًٛٚخ يغًٕفخ األركٛبء نهزذسٚت فٍ ثقذ  -فضٕ شجكخ انًذسث ٍٛانقشة
 .25يذسة يقزًذ ٔفضٕ ثبألكبدًٛٚخ األيشٚكٛخ انذٔنٛخ . AIA
 .26يذسة يقزًذ ٔيؾزشف يٍ كهٛخ كبيجشدط نهزذسٚت – نُذٌ – انًًهكخ انًزؾذح .
 .27ؽبطم فهٗ انشخظخ انذٔنٛخ نهًذسث ٍٛانًؾزشفٔ ٍٛفضٕ ثأكبدًٛٚخ  HARVESTنهزذسٚت .

()1

Dr-Tarek Ragab

Mob. : +20 100 524 0258

ثالثاً  -:المؤهالت العلمية
)5
)2

دكزٕساِ فٗ انقهٕو اإلداسٚخ فبو  2152يٍ عبيقخ انؾٛبح انغذٚذح انًفزٕؽخ نهزًُٛخ انجششٚخ
دثهٕو رشثٕ٘ فبو  5992كهٛخ رشثٛخ – عبيقخ انًُظٕسح

رابعاً  -:الذورات العلمية والتذريبية
Course English in 17/5/1981 to 30/6/1981
) Operating System 1989 (Mnasoura University
) Lotus 1,2,3 1989 (Mnasoura University
System Analysis & programmer (Windows) 1997
(Operating System Dos + Windows & Excel + Visual Basic + Advanced Visual Basic +
) Standard Cobol + Advanced Cobol + Fox Pro + Net Work) in (Mnasoura University
) SQL & Oracle Power Objects 1998 (Mnasoura University
)Photoshop + Corel Draw 2000 (Special Course
)ICDL 2008 (AXON/Unisco
)IT- Essentials I + Course (TOT
)2008 (Cisco
)Web Design 2008 (YAT
)Course English Level 2 General 2008 (AXON



























دثهٕو ئداسح انًٕاسد انجششٚخ
دثهٕو طٛبغخ انقمٕد انمبََٕٛخ ٔاالنكزشَٔٛخ ٔانُٓذعٛخ
دثهٕو انجشيغخ انهغٕٚخ انقظجٛخ
دثهٕو ئداسح األفًبل
دثهٕو انظؾخ ٔانغاليخ انًُٓٛخ ثبنذفبؿ انًذَٗ
) (TOTانًشكض انٕعُ ٙنهزًُٛخ انجششٚخ ٔانزذسٚت دٔسح انًذسة انًؾزشف انًقزًذ انًغزٕٖ انزْج ٙفبو 2119
) (TOTدٔسح يذسة يغًٕفخ أٔنٛبء األيٕس نالعزخذاو اٜيٍ نإلَزشَذ رؾذ سفبٚخ ٔصاسح االرظبالد فبو 2119
) (TOTدٔسح يذسة يقزًذ إلَزم نٛشٌ فبو 2119
) (TOTانًشكض انٕعُ ٙنهزًُٛخ انجششٚخ ٔانزذسٚت دٔسح دثهٕو رشثٕ٘ (خجٛش رشثٕ٘) 2151
) (TOTدٔسح طُبفخ انًذسة انقبنً2151 ٙ
) (TOTشٓبدح يذسة يقزًذ يٍ األكبدًٛٚخ األيشٚكٛخ انذٔنٛخ . AIA
) (TOTشٓبدح يذسة يؾزشف يٍ كهٛخ كبيجشدط نهزذسٚت – نُذٌ – انًًهكخ انًزؾذح

.

) (TOTانشخظخ انذٔنٛخ نهًذسث ٍٛانًؾزشف ٍٛيٍ أكبدًٛٚخ  HARVESTنهزذسٚت .

خامساً  :أهذافي المهنية

 انًشبسكخ فٗ دساعخ خغخ انزًُٛخ ٔانًششٔفبد انزذسٚجٛخ انًخزهفخ .
 انجؾش انقهًٔ ٙانقًم فهٗ سثظ انجؾٕس انقهًٛخ ثٕالـ انغبؽخ انزذسٚجٛخ .
 اإلعٓبو ف ٙرخغٛظ ٔرغٕٚش ٔرُفٛز ثشايظ انزذسٚت ٔانزأْٛم انًُٓٔ ٙانفُ ٙنهًزذسث ٍٛثًب ٚؾمك االسرمبء ثًغزٕٖ انًزذسة .
 انًؾبفؾخ فهٗ لٛى يُٓخ انزذسٚت ٔيٕاصٛك انششف انًُٓٛخ.
 أؤد٘ سعبنز ٙانزذسٚجٛخ ثبنششف ٔاأليبَخ ٔأؽبفؼ فهٗ انًُٓخ ٔأؽزشو آداثٓب ٔلٕآَُٛبٔ ،أفًم عبْذا فهٗ عهت انقهى،
االسرمبء ثًُٓخ انزذسٚت ٔ ،انؾفبػ فهٗ انًُٓخ.

ٔأؽبفؼ فهٗ كشايخ انُبط ٔاؽزشاو ؽمٕلٓى ٔفمٕنٓى



ؽًم األيبَخ انقهًٛخ ٔاإلخالص فٗ انقًم
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سادساً  -:الخبرات التذريبية
لًذ ثزُفٛز انقذٚذ يٍ انجشايظ ٔانذٔساد ٔٔسػ انقًم ف ٙاٜر: ٙ
أٔ ًال  :انذٔساد اإلداسٚـــخ
(انزغٕٚش اإلداس٘ ف ٙانششكبد ٔانًإعغبد)
 5دثهٕيّ ئداسح األفًبل
 2دثهٕيخ ئداسح انًشبسٚـ انزغبسٚخ

 35رخغٛظ انمٕٖ انقبيهخ
 32دثهٕو انقاللبد انقبيخ

 3دثهٕيخ انزخغٛظ االعزشارٛغٙ
 4دثهٕيخ ئداسح انًٕاسد انجششٚخ

 33ثشَبيظ انزًُٛخ انًغزذايخ
 34رًُٛخ انًٓبساد اإلداسٚخ

 5دثهٕيخ رذسٚت انًذسثٍٛ
 7دثهٕيخ سٚبدح األفًبل (نغٛذاد األفًبل)

 35رًُٛخ يٓبساد االرظبل انفقبل
 36دثهٕو انغاليخ ٔانظؾخ انًُٓٛخ

 8ثُبء فشٚك انقًم ٔئداسرّ
 9يٓبساد اإلداسح انفقبنخ ٔانًذٚش انًزًٛض

 37عٛكٕنٕعٛب اإلداسح

 51ئعزشارٛغٛخ رؾفٛض انًٕؽفٍٛ
 55ئداسح انًكبرت انزُفٛزٚخ ٔاألسشفخ االنكزشَٔٛخ

38
39
41

 52ئداسح انضغٕط ٔاألصيبد ٔفٍ ارخبر انمشاس
 53فٍ االرظبل االداسٖ
 54اإلداسح انؾذٚضخ ٔيٓبساد انًذٚش انفقبل
 55دٔسح انزأْٛم انٕؽٛفٙ

صبَٛبً  :دٔساد انغٕدح ٔاالفزًبد
ئداسح انغٕدح انشبيهخ ثبنًخزجشاد ISO 17025
ئداسح انغٕدح انشبيهخ

 56انًشكالد اإلداسٚخ ٔكٛفٛخ فالعٓب
 57دٔسح أخاللٛبد انًٕؽفٍٛ

 6عٛغًب Six Sigma
اإلداسح انٛبثبَٛخ انؾذٚضخ

 58انمٛبدح انفقبنخ ٔانمبئذ انًزًٛض
 59ئداسح ٔلذ انقًم

انزغشثخ انٛبثبَٛخ كبٚضٌ
دثهٕيخ عالعم االيذاد Supply Chain

 21اؽزٛبعبد ٔيٓبساد عٕق انقًم
 25يٓبساد ٔفٌُٕ االرٛكٛذ ٔانجشٔرٕكٕالد

اإلعزشارٛغٛبد انؾذٚضخ نغٕدح ئداسح انخذيبد انظؾٛخ
انذثهٕو انًُٓٗ انًقزًذ فٗ ئداسح انغٕدح

 22يٓبساد ضغٕط انقًم
 23دٔسح فمٕد ششاء انغبلخ انكٓشثبئٛخ انًُزغخ يٍ
يظبدس انغبلخ انًزغذدح
 24رجغٛظ ئعشاءاد األفًبل ثفبفهٛخ

ئَشبء ٔرغجٛك َؾبو ئداسح انغٕدح عجمبً نهًٕاطفخ انمٛبعٛخ
انذٔنٛخ ٔ ISO 9001-2015انًشاعقخ انذاخهٛخ
يذسة يقزًذ نظؾخ ٔعاليخ انغزاء
يشالجخ ٔرٕكٛذ انغٕدح

 25األسشفخ االنكزشَٔٛخ
 26رًُٛخ انًٓبساد اإلششافٛخ

انزٕفٛخ ثبنًٕاطفخ االسشبدٚخ نهًغئٕنٛخ انًغزًقٛخISO 26000

 27خذيخ انقًالء انًزًٛضح
 28انزخغٛظ انًجُٗ فهٗ انُزبئظ

َؾى ئداسح عاليخ انغزاء عجمب نهًٕاطفخ انذٔنٛخ ISO 22000/2005

 29يٓبساد انجٛـ انفقبل
 31يٓبساد انزغٕٚك انًٛذاَٗ
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صبنضبً:دٔساد نهغًقٛــــبد

خبيغبً  :دٔساد انًٓبساد شخظٛخ

انغًقٛبد األْهٛخ ٔانًإعغبد ٔيُؾًبد انًغزًـ انًذَٙ
 5دٔسح نهغًقٛبد ؽٕل رًُٛخ لذساد انًإعغبد األْهٛخ
 2دٔس انشجبة فٗ انقًم انزغٕفٔ ٙانمٛبد٘

 5كٛف رؾذد ْذفك ٔرؾممّ
 2كٛف رًُٗ شخظٛزك

 3ثُبء انمذساد انًإعغٛخ
 4رًُٛخ يٓبساد انًشأح انًذٚشح

 3انزخهض يٍ انزذخٍٛ
 4اكزغت يٓبسح انزخغٛظ االعزشارٛغٗ انشخظٗ

 5يٓبساد ئفذاد انًذسث ٍٛفٗ يغبل انقًم األْهٙ
 7رظًٛى ٔئفذاد انهٕائؼ انذاخهٛخ نهغًقٛبد

 5اإلرمبٌ ٔانُغبػ
 7االثزكبس ٔاإلثذاؿ

 8أعظ ٔيقبٛٚش انشلبثخ انذاخهٛخ
 9آنٛبد انًزبثقخ ٔانزمٛٛى نهًششٔفبد

 8لٕح انضمخ ثبنُفظ ٔئداسح انزاد
 9االؽزٛبعبد انُفغٛخ ٔثُبء انشخظٛخ

 51ئداسح االعزًبفبد انفقبنخ
 55رُؾٛى ٔئداسح انًإرًشاد ٔاالعزًبفبد

 51ئفبلخ انغغذ أو ئفبلخ اإلسادح
 55اثذأ ٔفُٛك فهٗ انُٓبٚخ

52
53
54
55
56
57
58
59

 52ئداسح انزاد ُْٔذعخ انُغبػ
 53يٓبساد االرظبل انفقبل ٔانزقبيم يـ انُبط
 54انزفكٛش االثذافٙ
 55كزبثخ انغٛشح انزارٛخ ٔاعزٛبص انًمبثهخ انشخظٛخ
 56طُبفخ انمبدح
 57االعزخذاو اٜيٍ نإلَزشَذ
 58سخظخ لٛبدح انزاد
 59عٛكٕنٕعٛخ انغقبدح

ساثق ًب  :انذٔساد انزشثٕٚخ

 21ثُبء عهٕكٛبد ئٚغبثٛخ

 5رقبنٕا َشثٗ أالدَب
 2دٔسح اإلسشبد األعشٖ
 3دٔسح نهًمجه ٍٛفهٗ انضٔاط
 4دٔسح أعشاس انزفٕق انذساعٙ
 5عُخ أٔنٗ عبيقخ
 6انزقهٛى انُشظ
 7انًقهى انًجذؿ
 8اعزشارٛغٛبد انزذسٚظ انؾذٚضخ

9

رذسٚت انًششذ ٍٚانزشثٕ ٍٛٚفهٗ يٓبساد انزقبيم يـ انغهجخ

51

َؾشٚخ  TRIZف ٙانؾهٕل اإلثذافٛخ نهًشكالد ٔرغجٛمبرٓب فٙ
انًٕالف انزشثٕٚخ ٔانزقهًٛٛخ

55
52

انزؾهٛم االعزشارٛغ ٙنهجٛئخ انذاخهٛخ نهًإعغخ انزقهًٛٛخSAIE

ْزا ثخالف انذٔساد ٔانُذٔاد ٔاأليغٛبد انزٗ رغهت ثخالف انمبئًخ
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سابعاً  -:شركاء النجاح
لًذ ثبنزذسٚت ف ٙاأليبكٍ اٜرٛخ :

اعزضبفخ فٗ لُٕاد فضبئٛخ
 5اعزضبفخ فٗ لُبح انمُبل انفضبئٛخ ثبإلعًبفٛهٛخ
 2اعزضبفخ ثمُبح  LTCانفضبئٛخ
 3نمبء ثمُبح دٕٚاٌ انفضبئٛخ ثغذح
 3يُزغـ انزذسٚت انذٔنٙ
ٔ 4صاسح االرظبالد انًظشٚخ

5
7
8
9
51
55
52
53
54

عبيقخ انًُظٕسح – يذسط كهٛخ صسافخ
عبيقخ انؾٛبح انغذٚذح انًفزٕؽخ نهزقهٛى انًفزٕػ
انغبيقخ انذٔنٛخ انخبطخ نهزقهٛى فٍ ثقذ
كهٛخ أطٕل انذ ٍٚثغبيقخ االصْش ثبنًُظٕسح
اإلداسح انقبيخ نهًقبْذ األصْشٚخ ثبنذلٓهٛخ
ثًذسعخ كفش ثغبط اإلفذادٚخ
ششكخ انششق األٔعظ نهكًٛبٔٚبد
يظُـ انجشكخ نألفالف ثغًظّ
يظُـ أفالف أثٕ فبٚشخ ثًٛذ غًش

 24أكبدًٛٚخ ٔاٌ ٔاٖ نهزذسٚت
 25أكبدًٛٚخ عٛغكٕ انقبنًٛخ
 26ثشنًبٌ انشجبة ثًؾبفؾخ انذلٓهٛخ
 27انًشكض انٕعُٗ نهزذسٚت ٔانزًُٛخ انجششٚخ
 28أكبدًٛٚخ انشٚبدح نهزذسٚت ٔانزًُٛخ انجششٚخ

29
31
35
32
33
34
35
36
37

أكبدًٛٚخ آساة ثشاصس نهزذسٚت ٔانزًُٛخ انجششٚخ
أكبدًٛٚخ عًب نهزذسٚت
أكبدًٛٚخ انقهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب
أكبدًٛٚخ يغًٕفخ انزكبء نهزذسٚت فٍ ثقذ
أكبدًٛٚخ انُٕس نهقهى ٔانًقشفخ
أكبدًٛٚخ انفكش انًغزُٛش نهزذسٚت ٔاالعزشبساد
يقٓذ انذاس ٍٚنهُجٕك انًجكش
يشكض يبعخ انشبو نهزذسٚت ٔانزغٕٚش
أكبدًٛٚخ سٔافذ نهزذسٚت ٔاالعزشبساد

 55انًشبسكخ ثبنجشَبيظ انذٔن( ٙانمبئذ – انذافٛخ – انًذسة)  38أكبدًٛٚخ انشلى ٔاؽذ

56
57
58
59
 21عًقٛخ رغٕٚش انظُبفبد انظغٛشح ٔانًزٕعغخ
 25عًقٛخ رًُٛخ انًغزًـ ثذٚشة َغى
 22عًقٛخ رًُٛخ انًغزًـ ثبنغُجالٍٔٚ

انًشبسكخ ثبنًقغكش انغالث ٙنفزٛبد األصْش ثغًظّ
عًقٛخ رؾغ ٍٛانظؾخ ثغهخب
عًقٛخ انُٕس ٔاأليم ثبنًُظٕسح
عًقٛخ كًجٕٛرش انذلٓهٛخ

 23عًقٛخ أطهؼ نهزًُٛخ ٔاإلطالػ

24
5
2
3
4
5
6
7



39
41
45
42
 43أكبدًٛٚخ يهزمٗ انذاس ٍٚنهزقهٛى فٍ ثقذ
 44اكبدًٛٚخ فهٕسٚذا
 45يشكض عٛهٛكذ نهزذسٚت ثبنًُظٕسح

أكبدًٛٚخ ْٕة رٕ الٚف
أكبدًٛٚخ ثبعكبل نالعزشبساد ٔانزغٕٚش ٔانزذسٚت
أكبدًٛٚخ عشٚك انُغبػ
أكبدًٛٚخ ئكغهُظ عبد نهزذسٚت

46

انٓٛئخ انمٕيٛخ نهجشٚذ ثًؾبفؾخ انذلٓهٛخ
ثبنزقبٌٔ يـ يشكض ٚبد نهزذسٚت ٔيشكض عٛهٛكذ نهزذسٚت ثبنًُظٕسح

انجٕاثخ انقشثٛخ نهزًُٛخ اإلداسٚخ
47
ثبنًًهكخ انقشثٛخ انغقٕدٚخ
 8يكزت انشؤٚخ نهزذسٚت ٔاالعزشبساد
ششكخ فٕسَبط نهزذسٚت ٔاالعزشبساد
 9يإعغخ انجُٛبٌ نهًمبٔالد
يكزت فٓذ ثٍ يؾفٕػ نالعزشبساد انزذسٚجٛخ
 51يغًـ رٕٛنٛت انغجٙ
االكبدًٛٚخ انزقهًٛٛخ ثبنشٚبع
 55اكبدًٛٚخ أطٕل االثذاؿ
أكبدًٛٚخ َغى انشًبل نهزذسٚت ٔانزغٕٚش
 52طُبفخ انؾٛبح نهزذسٚت ٔاالعزشبساد
يشكض لبدح االثذاؿ انذٔن ٙنهزذسٚت ٔاالعزشبساد
 53انجٕسد انقبنً ٙنهزًُٛخ انجششٚخ
انًشبسكخ فٗ افذاد ثشَبيظ اَذ ضٛف ٙنهغٕاصاد
 54أكبدًٛٚخ انزذسٚت االؽزشافٙ
رُفٛز رذسٚت انجشايظ اإلداسٚخ انًخزهفخ ٔثشايظ انغٕدح نهًٕؽفٔ ٍٛانًذٚشٔ ٍٚاإلداسح انقهٛب فٗ انًظبَـ ٔانًإعغبد ٔانششكبد
ثشَبيظ رذسٚجٛخ يٍ خالل انمبفبد انظٕرٛخ فٍ عشٚك االَزشَذ (رذسٚت فٍ ثقذ)

ثامناً  :اللغـــــات
اإلَغهٛضٚخ  :يزٕعظ

انقشثٛخ  :انهغخ األو
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