
1 
 

 عماد سالم

 )بالمغة اإلنجميزية( دكتوراه اإلحصاء التطبيقي

 اإلحصاء باستخدام تطبيقات الحاسب اآلليالتخصص الدقيق: 

 ،(الشعبتين العربيةة واإلجلميزيةة) كمية االقتصاد واإلدارة، اإلحصاء دعاسم ذاتسأ
  أكتوبر 6لامعة 

 العجوان .الليزة، مصر الهرم،حدائؽ األهراـ، مدينة  ،ج 99

 هاتف لوال 201004483222+ ، 201112228344+

emadsalem@gmail.com بريد إلكتروجي 

 3192سػ يد، كميػة الججػار ، جام ػة ب ر ، )بالمغةة اإلجلميزيةة( دكتةوراه اإلحصةاء التطبيقةي 
جنقيػػػ  البيانػػػا   أسػػػالي ، ب نػػػ افن ونمػػػ اج إحجػػػائس هجػػػيف باسػػػج داـ 99/91/3196 –

 )دراسة جطبيقية(و.

 الدرلات العممية

 9999، كميػػة الججػػار  بب رسػػ يد، جام ػػة ونػػا  السػػ يس، مالسةةتير اإلحصةةاء التطبيقةةي – 
ن ػػػاا واهػػػد  بيانػػػا  ألهػػػـ المجغيػػػرا  المج مقػػػة 3/4/3113 ، ب نػػػ افن وجحميػػػؿ إحجػػػائس  اد

 الجرائـ االوججادية فس مجرو.بب ض 

 

 كميػػة الججػػػار  بب رسػػػ يد، جام ػػػة ونػػػا  السػػػ يس، بكةةةالوريوس اإلحصةةةاء والحاسةةةب اآللةةةي ،
  .9996ماي   – 9993

 

 الخبرات 

 العممية خبراتالأواًل:  

 وحتى اآلن 6106 أكتوبر أكتوبر. 6كمية االقتصاد واإلدارة، لامعة ، دعاسم ذاتسأ

واالقتصةةةةاد وجلةةةةم المعمومةةةةات، لامعةةةةة مصةةةةر لمعمةةةةوم مجتةةةةدب، كميةةةةة اإلدارة  دعاسةةةةم ذاتسةةةةأ
 والتكجولوليا.

 وحتى اآلن 6102سبتمبر 

 6102سبتمبر  – 6102 فبراير .، شعبة إدارة العمالوعموم اإلعالم مهجدسةل الدوليةكاديمية ال مجتدب،  دعاسم ذاتسأ
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 6106 سبتمبر –6106 سبتمبر .أكتوبر 6لامعة كمية االوججاد  اإلدار ، ، مدرس مساعد

لامعة مصر لمعموم والتكجولوليا.، كمية اإلدار   االوججاد  نظـ الم م ما ، مدرس مساعد  6106أغسطس – 6101سبتمبر 

 6112 جوفمبر – 6116 يوليو ، بير  ، لبناف.)منظمة د لية( المدير اإلداري لمؤسسة الفكر ال ربسمدير المؤجمرا  ثـ 

 6116 يوجيو – 6111 جوفمبر .السعودية، أبها، لامعة الممك خالدكمية همـ  الحاس  اآللس  كمية الجربية، ، محاضر

محاضةةةر، مركةةةز جلةةةم المعمومةةةات والحاسةةةب اآللةةةي، كميةةةة التلةةةارة ببورسةةةعيد، لامعةةةة قجةةةاة 
 السويس.

 6111 أكتوبر – 0222 سبتمبر

 6111 يجاير – 0221 سبتمبر كمية اإلدار   االوججاد  نظـ الم م ما ، جام ة مجر لم مـ   الجكن ل جيا. ،معيد

 0221 أغسطس – 0226 يوليو .، الدوس، الجيز ل مـ  الحاس  اآللس ال السالم هد ، معيد

o :اإلحصاء 

، نظريػػػػػة ، ججػػػػػميـ الججػػػػػار ال ينػػػػػا  نظريػػػػػة ،اإلحجػػػػػاا ال جػػػػػفس، اإلحجػػػػػاا الجطبيقػػػػػس
وججػػاد اال، ةال م مميػػ ا إحجػػاازمنيػػة، السالسػػؿ الجحميػػؿ  نظريػػة االحجمػػاال ، اإلحجػػاا،

 .إحجائية امج، بر حجاااإل سف سال مم البحث مناهج ،، بح ث ال مميا قياسسال

o  لي:اآلحاسب العموم 

، م م مػػا النظػػـ لػػس فػػس مجػػاؿ األهمػػاؿ، اآلحاسػػ  الجطبيقػػا  مقدمػػة فػػس الحاسػػ  اآللػػس، 
 IBMبرنػػامج ، بيانػػا الجنقيػػ  ، SPSS، البرنػػامج اإلحجػػائس اإلداريػػة نظػػـ الم م مػػا 

SPSS Modeler. 
o :الرياضيات 

 المالية. رياضيا  األهماؿ، الرياضيا 
o التأمين: 

 .إدار  ال طر  الجأميف، رياضيا  الجأميف

 التدريسية الخبراتثاجيًا: 

 (بالمغتين العربية واإلجلميزية)

 Statistics Software: 

IBM SPSS, Minitab. 

 Data Mining Software: 

IBM SPSS Modeler, WEKA. 

 Computer Software: 

Microsoft Windows, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS 

Access, Internet, Visual Basic. 

 تدريبيةال الخبراتثالثًا: 

 (بالمغتين العربية واإلجلميزية)

  أهضػاا  أبحاث جرويػة  رسائؿ الماجسجير  الدكج راه  العمميةتحاليل إحصائية لمبحوث إجراا  حصائيةاإلستشارات االرابعًا: 
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 فس جميع الج ججا .هيئة الجدريس 
  فػػػس ال مميػػة  ال دميػػة  الججاريػػة  الجػػناهية  الهيئػػػا  استشةةارات إحصةةةائية لمشةةركاتإجػػراا

 المجاال . م جمؼ

 بر  فس جنظيـ المؤجمرا  الد لية،  الؿ فجػر  هممػس مػديرًا لممػؤجمرا  فػس مؤسسػة الفكػر ال ربػس 
جنظػػػػيـ ب، حيػػػػث ومػػػػ  3119-3113 ثمػػػػاف سػػػػن ا  ىهمػػػػ  مػػػػد)منظمػػػػة د ليػػػػة( فػػػػس بيػػػػر   

 .مؤجمر د لس،  الماك ر  الحقًا ضمف وائمة المؤجمرا  93 الم اركة فس جنظيـ 

 خامسًا: تجليم المؤتمرات

 العممي الجشاط 

 البحثية االهتماماتأواًل:  .اإلحجاا الحي ي ،جنقي  البيانا اإلحجاا الجطبيقس، 

  ،3197، ، الطب ة الثانيةأكج بر 6، جام ة الوصفي اإلحصاءمحمد المهدي، هماد سالـ. 

 3198، ، الطب ة الثانيةأكج بر 6، جام ة الرياضيات المالية، محمد المهدي، هماد سالـ. 

  3198 ،الثالثةالطب ة  أكج بر، 6، جام ة رياضيات العمال، المهدي، هماد سالـمحمد. 

  ،3198، جلم المعمومات اإلداريةمحمد المهدي، هماد سالـ. 

 م ػاركة فػس ) 3118، بيػر  ، التقرير العربي الول لمتجمية الثقافيةة ،مؤسسة الفكر ال ربس
 .اإلهداد(

 م ػاركة فػس ) 3119، بير  ، لمتجمية الثقافية الثاجيالتقرير العربي  ،مؤسسة الفكر ال ربس
 .اإلهداد(

 AlMahdy, M., Salem, E., Descriptive Statistics, October 6 

University, 2017. 

 AlMahdy, M., Salem, E., Mathematics for Business, October 6 

University, 3
rd

 Edition, 2018. 

 AlMahdy, M., Salem, E., Mathematics of Finance, October 6 

University, 2
nd

 Edition, 2018. 

 Salem, E., Computer Applications for Business, October 6 

University, 2016. 

 الكتبثاجيًا: 

  ،ر ػػة همػػؿ اال جبػػارا  الجحجػػيمية، التحصةةيمية برمليةةات االختبةةارات تطةةويرهمػػاد سػػالـ  ،
 .3119الممؾ  الد، أبها، الس  دية، كمية الجربية، جام ة 

 Salem, E., Al-Mahdy, M., Hamed, R., Classification Model for the 

Survival of Advanced Cancer Patients, Faculty of Commerce 

Magazine, Port Said University, Vol. 17, No. 1, 2016. 

 Salem, E., Al-Mahdy, M., Hamed, R., Prediction of Cancer 

Survival Using Data Mining Techniques, Faculty of Commerce 

 العممية البحاثثالثًا: 
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Magazine, Port Said University, Vol. 17, No. 1,  2016. 

 السةةعودية، أبهػػا، لامعةةة الممةةك خالةةدكميػػة الجربيػػة، ، ورشةةة عمةةل االختبةةارات التحصةةيمية ،
 .، )م اركة فس الجنظيـ،  جقديـ  روة همؿ(ـ34/4/3119-33 -هػ 38-21/9/9433

  ،جلةاز، لامعةة الممةك خالةد ، أبهػاجدوة التعميم في عهد خةادم الحةرمين الشةريفين: تطةور واز
، )م ػػاركة فػػس الجنظػػيـن هضػػ  لجنػػة ـ5/2/3113-2 -هػػػ 39/93/9433-99 السةةعودية،

 .نجاج أهضاا هيئة الجدريس(

  ،المؤجمر( منسؽ) 39/91/3113-37، القاهر المؤتمر الول لمفكر العربي. 

 6/93/3112-4، بيةةةةروت، اسج ػػػراؼ المسػػػجقبؿ ال ربػػػس، المةةةؤتمر الثةةةاجي لمفكةةةر العربةةةي 
 .المؤجمر( منسؽ)

 حض ر( 98/5/3114-95، بيروت، المؤتمر الرابع لوزراء التربية والتعميم العرب(. 

 

 97، بيةةةروتال اوػػػع  سػػػبؿ الجطػػػ ير، الجربيػػػة ال ربيػػػةن  ،العربةةةي لمتربيةةةة والتعمةةةيم الممتقةةةى-
 .(الممجق  منسؽ) 31/3/3114

 35، بيةةةروت، الجرجمػػػة فػػػس الػػػ طف ال ربػػػسن ال اوػػػع  المػػػأم ؿ، الممتقةةةى العربةةةي لمترلمةةةة-
 .(الممجق  منسؽ) 37/9/3115

 38/9، بيةةروت، الج مػػيـ ال ػػالسن رؤيػػة مسػػجقبمية، الممتقةةى العربةةي الثةةاجي لمتربيةةة والتعمةةيم-
 .(الممجق  منسؽ) 9/91/3115

 5، دبةي(، اإلهالـ ال ربس  ال المسن جغطية الحقيقػة، 4)فكر  المؤتمر الرابع لمفكر العربي-
 .)م اركة فس الجنظيـ( 6/93/3115

 فػػػس الػػػ طف ال ربػػػس ، الج مػػػيـ  الجنميػػػة المسػػػجدامةالممتقةةةى العربةةةي الثالةةةث لمتربيةةةة والتعمةةةيم ،
 .(الممجق  منسؽ) 37/4/3116-34، بيروت

 98، بيةةةروت بػػػرا   م ػػػاريع  جقنيػػػا  فػػػس الجرجمػػػة، ، الممتقةةةى الةةةدولي الثةةةاجي لمترلمةةةة-
 .(الممجق  منسؽ) 31/9/3116

 96/99/3118-92، ثقافػػػػة الجنميػػػػة، القػػػػاهر ، (7)فكػػػػر  المةةةةؤتمر السةةةةابع لمفكةةةةر العربةةةةي 
 .)م اركة فس الجنظيـ(

 منسػػػؽ) 3/91/3119-9، حركةةةة التةةةأليف والجشةةةر فةةةي الةةةوطن العربةةةي، بيةةةروت مةةةؤتمر 
 .المؤجمر(

 حض ر( 8/99/3196 أكج بر، 6جام ة ، جدوة الوضاع االقتصادية في مصر(. 

 المؤتمر الدولي السجوي الثةاجي والخمسةون لصحصةاء وعمةوم والحاسةب وبحةوث العمميةات ،
 )حض ر(. 37/93/3197-35القاهر ، م هد الدراسا   البح ث اإلحجائية، جام ة 

 مؤتمراتالرابعًا: 
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  برجامج لجدوة مقدمةR وسػـ اإلحجػاا الجطبيقػس  االوججػاد القياسػس، في أساليب المعايجة ،
 )حض ر(. 35/93/3197م هد الدراسا   البح ث اإلحجائية، جام ة القاهر ، 

  ورشة عمل "تحميل البياجات الدالية باستخدام برجامجR ،"  السياسػية، كمية االوججاد  ال مـ
 .)حض ر( 3/4/3198-9جام ة القاهر ، 

 كميػػة المةةؤتمر الةةدولي الثالثةةون لصحصةةاء والجمذلةةة فةةي العمةةوم االلتماعيةةة واإلجسةةاجية ،
 )حض ر(. 5/4/3198-2االوججاد  ال مـ  السياسية، جام ة القاهر ، 

  مبادرةجمسة ح ؿ Africa Code Week  برهاية  ركةSAP األجيػاؿ لجمكػيف ،ال المية 
القػػػػػاهر ، ، I-STEMالبرمجػػػػػة،  ػػػػػركة   مهػػػػػارا  أد ا  اسػػػػػج داـ مػػػػػف أفريقيػػػػػا فػػػػػس المقبمػػػػػة

 .)حض ر( 6/7/3197

    مركز الجطبيقا  الديم جرافية  جنميػة دور المشاركة الملتمعية في دفع علمة التجميةند ،
 36/93/3197جام ػػػػة القػػػػاهر ، المػػػػ ارد الب ػػػػرية، م هػػػػد الدراسػػػػا   البحػػػػ ث اإلحجػػػػائية، 

 .)حض ر(

 الملتمع خدمةخامسًا: 

 بياجات شخصية 

 تاريخ الميالد ـ.9975ي لي   3

 الحالة االلتماعية مجز ج  أه ؿ.

 اللجسية مجري.

 رئيس وسػـ المجفرغ أسجاا الرياضيا   اإلحجاا االكج اري محمد عمي، أ. د. محمد المهدي ،
 ,201128322468+ ، الجػػػأميف، كميػػػة الججػػػار ، جام ػػػة ب رسػػػ يداإلحجػػػاا  الرياضػػػيا  

mahdy1952@hotmail.com 

 مإليه يمكن الرلوع أساتذة

  ،كيػػؿ كميػػة الججػػار  أسػػجاا الرياضػػيا   اإلحجػػاا االكجػػ راي، أ. د. محمةةد عبةةد المةةجعم لةةودة 
، mgoda27@hotmail.com، جام ػػػػػة القػػػػػاهر ،  جنميػػػػػة البيئػػػػػة  دمػػػػػة المججمػػػػػع ل ػػػػػئ ف

+201001555404 

 

 ،أسػجاا اإلحجػاا المجفػرغ، كميػة االوججػاد  ال مػـ  السياسػية،  أ. د. طارق عبد الوهاب عميةرة
 taramira@hotmail.com ,201111020303+، جام ة القاهر 

 

  ،البحػػػػ ث  الدراسػػػػا المجفػػػػرغ، م هػػػػد  الرياضػػػػس أسػػػػجاا اإلحجػػػػااأ. د. أحمةةةةد فةةةةؤاد عطيةةةةة 
م هػػػد القػػػاهر  الجديػػػد  ال ػػػالس لم مػػػـ  اإلداريػػػة  الحاسػػػ  ، جام ػػػة القػػػاهر ، هميػػػد اإلحجػػػائية
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 201003815263+، اآللس

 أسػػجاا المحاسػػبة المجفػػرغ، كميػػة الججػػار ، جام ػػة القػػاهر ،  ،أحمةةد أ. د. عبةةد اع عبةةد السةةالم
 ,201225096728+أكجػػػػػػػ بر السػػػػػػػابؽ،  6جام ػػػػػػػة بهميػػػػػػػد كميػػػػػػػة االوججػػػػػػػاد  اإلدار  

aabdelsalam51@yahoo.com 

  جام ػػة فػػرع ال رطػػـ ، ، كميػػة الججػػار رئػػيس وسػػـ إدار  األهمػػاؿ ،السةةيد أ. د. صةةبري شةةحات ،
 dr.sabry2025@yahoo.com ,201222360855+ القاهر ،

 


