
 

 

 

 

 إلى من يهمه األمر

مع بالغ الاحترام أقدم لكم السيرة الذاتية والتي تفصل لكم معلومات عني ، عن تعليمي ، و عن 

أنوي تسخير مهاراتي لخدمة مؤسستكم حيث سأحقق أعلى المقاييس في اي مهمه ان خبراتي. 

 شاء هللا. نقاط القوى لدي تتضمن و لا تنحصر في الآتي :

 

  مونتريال كندا   –كندية فى ادارة اعمال دبلومة 

 مدير ادارة موارد بشرية وتدريب معتمد  

 استشارى تطوير إدارة موارد بشرية وتدريب  

 محاضر دولى واستشارى ادارة مشاريع احترافية   

 محاضر وإستشارى دولى محترف معتمد فى إدارة وتطوير الاعمال  

 علامات التجارية محليا  ودوليا  استشارى معتمد حلول ملكية فكرية وتسجيل ال 

 

 

 

 

 الهدف المهني:

ادارى او تنفيذى استشارى او منصب 

مناسب في مؤسسة دولية متعددة 

الجنسيات لها تطلعات تنافسية عالمية 

من شأنها أن تستفيد من معرفتي و 

خبراتى فى مجال ادارة تطوير الأعمال 

بالمنظمة بالإضافة إلى تطوير إدارة 

 البشرية والتدريب.الموارد 

 

: المعلومات الشخصية   

لؤي حسن عبدالحميد متوليالاسم:   

م 1980 /18/8تاريخ الميلاد:   

مصري :الجنسية  

متزوجالحالة الاجتماعية:   

 

 لؤي حسن     

 

وتدريبإدارة موارد بشرية    

بالطرق النفسية محاضر و في ادارة وتطوير األعمال    إستشارى و 

 

@louai_hassan 

01156106573 

louailhass@gmail.com        

LouaiHassan.HR 
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 عن لؤي حسن:

إدارة موارد بشرية وتدريب . استشارى حلول الملكية  خبيراول محاضر عربي متخصص فى ادارة  تطوير الأعمال بالطرق النفسية . 

 علىز ، مع التركيتحديدا  المنظمات وصناعة مراكز التدريب  الفكرية وبناء العلامات التجارية محليا  ودوليا  . مقدم استشارات تطوير

، الشركات. امتلاك قدرة ممتازة على الادارة والاتصال والتفاوض بجانب اساليب تدريب وتحفيز مبتكرة  خدمات تقييم مستوى أداء الأفراد

شركة و مؤسسة بالوطن   370، قادر على العمل فى دور قيادى ، كان القائد لورش عمل عن تطوير المهارات الذاتية والقيادية لأكثر من 

 اجتماعية والثقافية مختلفة.خلفيات المع العربى فى عدة مجالات وتخصصات 

 

 ملخص الخبرات:

عام من الخبرة المهنية المتميزة في بيئات متعددة الثقافات ، تتراوح بين المنظمات الدولية بالشركات المتعددة  13أكثر من 

 الجنسيات وتضم :

 

 13   النفسية.إدارى بالطرق قيادى و محاضر إدارة و تطوير أعمال ، تخطيط استراتيجى وعاما 

  اعوام مدير لإدارة الموارد البشرية و التدريب ، استشارى ادارة تطوير الأعمال للمنظمات.  7أكثر من 

 7  العلاقات العامة . التسويق ، المبيعات ، خدمة العملاء والتطوير ، فى الخطوط الأمامية لإدارات أعوام 

 

التعليم:مقدمة في   

مع عقلية منهجية علمية وعملية تحليلية. تتلمذت على يد كبار المستشارين والمحفزين الدوليين الحاصلين على الأستاذية 

والماجيستير والدكتوراة فى أعلى تخصصات ادارة  وتطوير الاعمال من كبرى الجامعات العالمية المعتمدة  دوليا  وحصلت على 

 اعتمادات كثيرة ، وكان منهم: 

 

 ف ومطور امريكى للدروس المشهورة في تحسين الذات.مؤل
  .1 ديل كارينجى 

 

 عالمكاتب ومؤلف فى الادارة والعلاقات والتواصل . أعد العديد من القادة حول ال -متحدث 

 ومنهم الرئيس بيل كلينتون.
 انتونى روبينز  

2.  

فاعلية .معد الرئيس خبير ، مستشار ادارى عالمى ، مؤلف كتاب العادات السبع للناس الاكثر 

 اوباما نفسياً قبل توليه الرئاسة.
 د.ستيفين كوفى 

3.  

 استاذ ادارة التسويق الدولى و الأب الروحى للتسويق فى العالم ، بروفيسور، مستشار و

 تخطيط الاستراتيجى. ال
 د.فيليب كوتر

4.  

ع كتاب كيف تبيأعظم  بائع في العالم ومسجل في موسوعة جينيس للارقام القياسية . مؤلف 

 اى شىء لاى انسان ؟
 جوجيراد

5.  

 مؤلف ومحاضر شهير فى علم الاستشارات النفسية فى جامعة القديس جون بنيويورك.
 واين داير 

6.  

 رجل مبيعات امريكى . -كاتب  -محاضر -مؤلف 
 زيج زيجلار

7.  

دارة: إ -الحديثة  المبادئ والتطبيقات -إدارة الموارد البشرية  -د، مؤلف كتب .اساسيات الادارة 

 قيادة الافراد والمنظمات .
 جارى ديسلر 

8.  

 طريقة لمكافئة وتحفيز الموظفين ، يعد من اكثر الكتب مبيعاً فى المجال. 1001مؤلف كتاب 
 بوب نيلسون 

9.  

 قائد ورئيس المتحدثين الدوليين وهو من المحاضرين الامريكين التنفيذيين الاكثر طلبا دولياً .
 أندرو جرانت 

10.  
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في استطلاع بلومزبري ، ويعد من اكثر الكتب مبيعاً فى مجال الاعمال الغير  16احتل كتابة رقم 

 تقليدية على الاطلاق.
 جون ريدسترال 

11.  

رائد التطوير والتنمية البشرية فى الوطن العربى . مؤلف علم قوة الطاقة البشرية وعلم 

 .، محركات السلوك البشرى  ديناميكية التكيف العصبي
 د.ابراهيم الفقي  

12.  

مديرة برامج مركز المشروعات الدولية الخاصة فى القاهرة ، مستشارة دولية فى التخطيط 

 والتجارة التنمية والتطوير .
 أ.د.راندا الزغبى 

13.  

أ.د. فى ادارة الجودة الشاملة واتيكيت الاعمال فى اكاديمية السادات وفى الجامعة الكندية 

ACU 
 د.شيماء الصوابى.

14.  

سفيرة مصر فى تشيكوسلوفاكيا ، مساعدة وزير الخارجية ، وزيرة الصحة الاسرة والسكان 

 أ.د.فى السياسة والاقتصاد.
 د.مشيرة خطاب 

15.  

ى ف مستشار بالغرفة التجارية المالية الامريكية  -جامعة عين شمس بأ.د.المحاسبة والمالية 

 . Amchamمصر  
 د.فريد محرم . 

16.  

ومؤسس القيادات  EgyCham خبير ومحاضر ادارة الموارد البشرية بالغرفة التجارية المصرية 

 المصرية للتنمية والتطوير.
 د.إيميل جبرة . 

17.  

، أ.د.  AUCعام خبرة فى تدريس ادارة الموارد البشرية أ.د.فى الجامعة الامريكية  40أكثر من 

، مستشار ادارة الموارد البشرية فى شركتى فليبس المانيا  ACUفى جامعة الاهرام الكندية 

 سنوات مضت .  7وشركة السويدى للكابلات آخر 

 د.عبد الحميد عوض 
18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثم بدأت الحياة المهنية في مجال ادارة تطوير الأعمال بالطرق النفسية وحظيت بالعمل جنباً الى جنب مع بعض من تلك 

عاماً من الخبرة فى تخصصاتهم  40 -15الاسماء السابقة وهم من كبار مستشارى المنظمات والتنظيمات العملاقة . من ذوي 

 لاقوى الشركات والمؤسسات الدولية على مستوى العالم. التطوير الادارى  المختلفة . ويعدوا من كبار اساتذة ومحاضرى

 

 

 الشهادات:

   محاضر واستشارى دولى فى ادارة وتطوير اعمال معتمد  جامعة القاهرة (2013-2014)

 

   إستشارى دولى لحلول الملكية الفكرية وبناء العلامات التجارية  جامعة القاهرة (2013-2014)

   مدير ادارة موارد بشرية محترف معتمد جامعة القاهرة (2013-2014)

   إستشارى تطوير ادارة موارد بشرية وتدريب جامعة القاهرة (2013-2014)
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   دبلوم إدارة الموارد البشرية والتدريب  جامعة القاهرة (2013-2014)

   احترافية معتمداستشارى ومحاضر إدارة مشاريع  جامعة القاهرة (2013-2014)

(Dec-13) كندا -المركز الكندى مونتريال    مدير ادارة موارد بشرية محترف معتمد 

(Nov-13) كندا -المركز الكندى مونتريال    استشارى ومحاضر إدارة مشاريع احترافية معتمد 

(Nov-13) كندا -المركز الكندى مونتريال    دبلوم إدارة الموارد البشرية والتدريب  

(Oct-13) كندا -المركز الكندى مونتريال    استشارى و محاضر و دولى محترف معتمد فى ادارة وتطوير اعمال  

(Sep-13) كندا -المركز الكندى مونتريال    إستشارى تطوير ادارة موارد بشرية وتدريب 

(Aug-13) كندا -المركز الكندى مونتريال    الدبلومة الكندية فى إدارة وتطوير الأعمال  

(Aug-13) كندا -المركز الكندى مونتريال    إستشارى دولى حلول الملكية الفكرية وتسجيل علامات تجارية معتمد 

(Nov-10) دبلوم ادارة الموارد البشرية  الغرفة التجارية المصرية   

(May-10) كندا -المركز الكندى مونتريال    المعتمدمدير المبيعات المحترف  -دبلوم ادارة المبيعات  

(Aug-10) كندا -المركز الكندى مونتريال   AUC مادة منهج  الـ  14الدبلومة الكندية فى إدارة الأعمال ، تشمل  

(Feb-10) كندا -المركز الكندى مونتريال    جامعة الامريكيةارة الموارد البشرية ، منهج  الـدبلوم اد 

(Nov-09) كندا -المركز الكندى مونتريال    استشارى ادارة المبيعات والتسويق المحترف المعتمددبلوم  

(May-03) ليسانس فى الآداب جامعة القاهرة قسم الفلسفة  جامعة القاهرة   

      
 

جوائز واألوسمة:ال  

 تم تكريمى من قبل العديد من الهيئات الحكومية والخاصة و مراكز علمية محلية  ودولية مثل :

 

   . شكر وتقدير من مدينة زويل للعلوم 

   ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية  شكر وتقدير من اكاديميةUSA. 

  . شكر وتقدير من شركة شرق اسيا لنظم تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات 

  . شكر وتقدير من اكاديمية عين الحياة للاستشارات والتدريب 

   اكاديمية اليكتو للتدريب.شكر وتقدير من 

   العديد من شهادات الشكر والتقدير من مجموعة سلامات الطبية بحائل. بالمملكة العربية السعوديةKSA. 

   مدربين فى مصر والوطن العربى فى جريدة بإنطلق جرنال ) اول جريدة  10كما صنفت ضمن أحسن

 متخصصة فى علم النفس والتنمية الادارية (.
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خبرات المهنية:ال  

o  م 2015يوليو  29 – 2013أكتوبر  1من . 

o بالطرق النفسية  مطور ادارة موارد بشرية و تدريب / محاضر إدارة وتطوير أعمال 

o  سلامات الطبية مجموعةSMG -  بالمملكة العربية السعودية  -حائلKSA. 
 

بدأت عملي بمعالجة و تطوير اجراءات سياسات عملية التوظيف والتدريب والتوجيه والارشاد ، ثم الاشتراك فى عملية 

الاختيار للمرشحين الجدد بطرق الاختبارات النفسية ، قمت بتنظيم وتنسيق عملية التوظيف الداخلى والخارجى وذلك للكوادر 

لوصف الوظيفي لادارات و موظفي مجموعة سلامات الطبية. وقمت بدراسة الطبية والادارية للمجموعة و من ثم وضع ا

واستطلاع الوضع التنظيمى لادارة المجموعة ثم التواصل مع مدراء الادارات فى الاجتماعات الاسبوعية والتى طرحت فيها 

ر عملت بعد ذلك على  تطوي افكار وحلول جديدة ومبتكرة لمشكلات المجموعة والتى كانت تشكل خطرا يهدد نظامها القائم ،

الهيكل التنظيمي والاداري لادارات المجموعة وفي الوقت اللذي اتممت فيه اللوائح الداخلية و تقييم الاداء لجميع الإدارات 

والاقسام ، كنت توصلت الى السياسات و الاجراءات لادارة الموارد البشرية و التدريب. هذا الشيء كان جزء من خطة تطوير 

وعة ادارياً و نفسيا ً. تلى ذلك اعداد الهدف و الرؤية والرسالة مع تحضير و كتابة عدد من الابحاث والتقارير للحصول للمجم

على شهادة الجودة بشكل متوازي مع استحداث ادارات جديدة مثل ادارتى المراقبة والجودة بالاضافة الى ادارة التطوير 

ايير و مقاييس للحصول على الجودة الشاملة للمنشآت الصحية ) السباهي(. حتى والتدريب ، هذه التقارير بدورها تحدد مع

جاء الوقت الذي انتهيت فيه من اعداد خطة التدريب السنوية لادارات المجموعة وذلك بناءاً على الاحتياجات التدريبية لادارات 

صلة للادارات مثل : تطوير المهارات القيادية وافراد المجموعة. وعلى صعيد التدريب . قمت بتصميم وشرح برامج تدريب منف

، ادارة الإجتماعات ، حل المشكلات ، كيفية اختيار وتحفيز فريق العمل ، وتقييم TOT ، الإدارية ، الاشرافية ، تدريب المدربين 

ضافة الى مهارات الاداء الفردى والمؤسسى ، وادارة الموارد البشرية ، الدوافع والانفعالات والشخصيات والسلوك ، بالا

الاتصال الفعال وسلوك العمل التنظيمى للمؤسسات والذى كان لموظفيين الاستقبال بجميع بفروع المجموعة الاربعة 

النصيب الاكبر من هذا البرنامج الاخير ، صممت وسائل تقييم التدريب والمدرب والمتدربين  مع ادارة نفقات التدريب 

بشكل يناسب احتياجات المجموعة. بالاضافة الى وضع خطة تطوير بتكتيك عالي يعمل المدرجة حسب الميزانية المقررة 

 1200على راحة العملاء والمرضى نفسيُا.  تم تطوير الكوادر القيادية والطبية و الادارية في المجموعة التي ينتسب اليها عدد 

مؤسسة وارشادات خاصة بسياسات واجراءات موظف و موظفه . قمت بتدريبهم بنفسى  ووضع نظام عام ولوائح داخلية لل

 . و كنت من ضمن فريق العمل الذى ساهم فى تشغيل وافتتاح مستشفى سلامات العام بحائل  ادارة الموارد البشرية

هذا الامر و غيره من الاساليب العلمية المدروسة والمنفذة بخطوات وآليات معينة و المقدمة للإدارة العامة كان له اكبر 

في توجيه سياسة المجموعة الى حل الكثير من المشكلات فى التخطيط الاستراتيجى والتوظيف  التطوير الادارى،  الاثر

والتدريب، التسويق والدعاية وحل مشاكل العملاء والمراجعين فى ادارت واقسام المجموعة مثل ادارتى الاستقبال وادارة 

هد البشرى بالتدريب والتوجيه الصحيحين والذى تأثر بتحسين كمى الشركات و ذلك بهدف قياس العائد على استثمار الج

ملحوظ فى الاداء والسلوكيات والانتاجية ، بالاضافة الى خفض واضح للتكاليف الزائدة عن الحد . هذه المجهودات المبذولة 

 .  ارد البشرية والتدريبتجلت أخيراً بتحويل قسم تقليدى لشئون الموظفين أوالعاملين الى ادارة حديثة و حقيقية للمو

 

o  م 2012 يونيو    - 2011من أغسطس  . 

o  . مدير ادارة موارد بشرية وتدريب / مطور اعمال تجارية 

o   بالمجموعة الدولية لحلول الملكية الفكريةIGIPS   وكلاء تسجيل علامات  تجارية ، نماذج صناعية "

 ، براءات الاختراع " محلياً ودولياً .

 

 

ابتكرت خطة تطوير استراتيجية على الامدين القريب والبعيد ونظام لتحدى المنافسين وفتح معالم واسواق جديدة للمجموعة 

بحث ودراسة السوق ومعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات جاء هذا عقب وذلك لتنشيط حركة الدخل آن ذاك. 

مرشح و تم اختيار  163سيرة ذاتية . ثم عقد مقابلات الوظائف مع  244ومن ثم اعلنت عن وظائف شاغرة و قمت  بفرز عدد 

وسياسات المجموعة دربتهم  بقاعة مؤتمرات المجموعة على التدريب التوجيهى والتعريفى بأهداف  32مجموعة مكونة من 

ثم التدريب على طرق تسجيل العلامة التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وحلول مشاكل وقضايا ونزاعات وحماية 

للتدريب على المهارات احتراف البيع والتسويق والتفاوض والاقناع بالطرق  16الملكية الفكرية دولياً. ثم تم انتقيت منهم عدد 

مة العملاء والاعتناء بالعملاء والعلاقات العامة ومهارات التواصل والتحفيز وآداب العمل واخلاقيات المهنة . النفسية وخد

لخدمة العملاء داخل  2لفريق التسويق والمبيعات داخل مصر و  4افراد. وقد انضم منهم  9وتم توظيف وتجنيد افضل 
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هم المانيا.فرنسا.ايطاليا.انجلترا وقد ضميت امريكا وباقى الاتحاد الاوربى وكلاء لاربعة دول اوروربية  4بالمجموعة . وتم تجنيد 

الى مسئوليتى مع دعم ومتابعة الوكلاء داخل مصر وخارجها وحل مشكلات الوكلاء وفريق العمل و حماية العلامات للعملاء 

بالرد على   VIPSاو كبار العملاء واستمرار التدريب. بالاضافة الى مساعدتى لفريق العمل عند مقابلة كبار الشخصيات 

استفساراتهم واستشاراتهم بشأن انسب الطرق لحماية العلامة التجارية خاصتهم وذلك بهدف اتخاذ اقرار بشأن تأمينها . فى 

تلك الاثناء قمت بالتفاوض مع الشركاء القدامى للمجموعة بشأن مطالبتهم بحقهم فى العلامة التجارية للمجموعة اعلاه 

IGPS  4285بعد انفصال شراكتهم عن المدير العام والمؤسس الاصلى لها ونتيجة قيامى بالاتصال بهم تم تخفيض حقهم من 

 . $ 2285وحتى  $

فى مكالمتى الثانية كان نتيجتها أن قاموا بالتنازل عن العلامة لصالح اول مؤسس  للمجموعة وذلك بدون اى مقابل مادى . 

علامات تجارية لمنظمات محلية وعالمية شهيرة ، بالاضافة لازدهار  331از تسجيل أكثر من وفى خلال فترة عملى قمت بانج

اللتي كانت تتكون قبل وجودى من مكتب رئيسى . المجموعة اضعاف المصاريف 3صافى الدخل الشهرى للمجموعة ليساوى 

محافظات  4ناء المكتب الرئيسى فى فروع باستث 4و مكتب فرعى . ونتيجة للمجهودات السابقة اصبحت المجموعة تمتلك 

 مختلفة . وذلك فى ظل ازمة اقتصادية كبيرة . 

 

    
       

 

 

 

o  م . 2011يوليو  -2010من ديسمبر 

o  .مدير ادارة موارد بشرية وتدريب / مطــور أعمال تجارية 

o . اكاديمية نيو فيجن للتدريب والتطوير 

 

 

فى تنظيم مؤتمرات والعمل معهم فى الدورات التدريبية بشكل عام و لرائد التنمية البشرية في طلبت الشركة منى مساعدتهم 

الوطن العربي الدكتور ابراهيم الفقي بشكل خاص. تم الاتفاق بناء على سيرتي في أعمالي السابقة وخبراتي وسمعتى في 

تضمنت دراستى للاحتياج التدريبى للسوق المصرى فى المجال ، اسست خطة استراتيجية للمشروعات الربع سنوية لاكاديمية . 

ظل توتر سياسى واقتصاى قوى ، اعلنت عن البرامج ، وذلك بانسب الطرق لتحقيق الهدف ،  تضمنت خطتى ايضاّ توظيف 

امعات منهم كوكلاء بيع خارجيين فى الج 20منهم داخل الشركة كخدمة عملاء وفريق مبيعات و 6وكيل مبيعات محترف  26وتجنيد 

محافظات . قمت بتدريبهم على احدث تقنيات البيع والتفاوض والاقناع والاقفال بالطرق النفسية .والمتابعة وتقييم الاداء  4فى 

باستمرار . تزامن مع هذه الخطة سياسة تحفيز وهى خطة عمولات قوية تضمن تحقيق فريق العمل للأهداف الموضوعة بشكل 

متدرب فى كل مؤتمر يقام في الأربعة محافظات.صممت المحتوى والعناصر  900لايقل عن علمى وسليم ، وهي تحقيق عدد 

الاساسية للبرامج التدريبية  وقمت باختيار المدربين ، وفريق المنظمين و طريقة تنظيم الحدث وشكل اليوم التدريبى ، وتحديد 

تى لطريقة  الدعاية والاعلان والتسويق وبحسب شريحة العملاء المستهدفين و طرق الوصول اليهم بسهوله عن طريق ادار 

ميزانية الاكاديمية . ابتكرت سيناريوهات تحدث عبر الهاتف لمعالجة اعتراضات العملاء بسهوله ، قيادة التنظيم للأحداث المنعقدة 

 تها والمحاضرينومتابعة انجازات فريق العمل وذلك بتقييم ادائهم بشكل دورى ومستمر، ثم قدمت رسالة الاكاديمية ورؤي

للمتدربين فى قاعات المؤتمرات المختلفة ،  كما اعددت تحليل لرضى المتدربين  وتقييم عام عن البرامج التدريبية وشكل الخدمة 

 المقدمة  .

سياسة التحفيز والاستراتيجية التى اتبعتها  قادت أربعة مؤتمرات في محافظات مختلفة في ساعة انطلاق واحده ناجحه. حضر 

يوم أرباحاً  45هذا الفريق حقق لشركة صاعدة فى اقتصاد متعثر في واقع  نسبة نجاح. %136متدرب بواقع  4880فيها اكثر من 

 دولار بالاضافة لنمو وازدهار اسم الشركة والمدربين بعد ذلك وصعودها فى سماء التدريب . $ 137143تقدر بـ 
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o  2011مارس  - 2010من أبريل  . 

o  دبى -: لصالح ميكروسوفت  انجلترا خفى  مقنع ،متسوق. 

o فى مدير إدارة موارد بشرية و التطوير و التدريبك  

o " شركة شرق اسيا " لنظم تكنولوجيا الحاسبات والأليكترونيات 

o ( أكبر.)موزعين لميكروسوفت فى مصر 

 

 

 

 

لاسواق موزعين شركة شرق اسيا  Mystery Shopperشركة مايكروسوفت دبي باختياري كعميل سري او غامض بدأ الامر كله في 

بناء على خبراتى فى علم النفس ومجال التدريب التنفيذى ، بهدف التقييم الحيادى لأداء المدراء و الموظفين و تاهيلهم بالتدريب 

فت تجات مايكروسوما دعت الحاجه. عملت بنظام يتضمن جولات ميدانية في المحلات التجارية لشركة شرق اسيا للسؤال عن من

واعداد تقارير تقييم عالية المستوى عن الخدمة المقدمة لمنتجات مايكروسوفت و العملاء، هذه التقارير قمت بتقديمها و 

بمشاركتها مع مدير مبيعات مايكروسوفت مصر وادارة ميكروسوفت افريقيا فى دبى ومنها الى انجلترا ، وذلك تقليصا للثغرات 

اداء العام و توزيع المبيعات بشكل افضل لكلا الشركتين مع تحقيق مبدأ العدل. كما يتضمن متابعة تحقيق و تحسين للخدمة ولل

اهداف البيع لدى مشرفين الفروع والمحلات وفريق المبيعات على السواء بعد الدعم المبذول لهم في تعديل سلوكيات عرض 

رنامج تكميلي للبرامج التدريبية التي قدمتها لهم ، حيث قمت بتدريب الخدمة والبيع المباشر بشكل مستمر. كان هذا الدعم هو ب

كأصحاب الشركة على  4مدراء تنفيذيين وفنيين وقادة ومشرفين و عدد  18موظف و عدد  120موظفى الشركة وعددهم 

سليم.  هداف بشكل علمى)استراتيجيات القيادة والادارة الحديثة ، التخطيط الاستراتيجى والتحفيز للموظفين ووضع رؤية والا

دربت مدراء و مشرفى المبيعات ومدراء الفروع وفريق المبيعات فى المحلات التجارية على كيفية بيع منتجات شركات عالمية 

سوني  |  Intel®|  إنتل  ASUSأسوس |  HP| هوليت باكارد Cisco Systems| سيسكو سيستمز  IBM| آي بي إم   Appleمثل : أبل 

Sony فو | لينوLenovo   ديل |Dell  سامسونج |Samsung |  إيسرAcer  إتش تي سي |HTC  باناسونيك |Panasonic  إل جي |

| بصفة عامة ومنتجات  Toshiba| توشيبا  Pioneer| بايونير  Sharp| شارب  Canonكانون  | LG Electronicsأليكترونيكس 

ميكروسوفت ) سوفت وير وهاردوير ( بصفة خاصة ، وعالجت مشكلات تواصلهم مع العملاء و مساعدتهم فى تحقيق الاهداف 

بمرونة تامة. كما قمت بتدريب فريق شركاء ومدراء ادارة حسابات التجزئة لميكروسوفت دبى فى مصر على استراتيجيات ادارة 

 لحديثة وتصفيف الارفف لمنتجات ميكروسوفت تحديداً )اعداد المارشنديزرز(.التسويق والمبيعات ا

كان نتيجة هذا النظام أنه قام بحل مشاكل شركة شرق اسيا الاساسية وهي الاهمال والسرقة ، كما قضى على التجارة في منتجات 

وفت ايضاَ ، أيضا كان هناك للعديد من الدورات السوفت وير والهارد وير  المهربة والمزيفه الشيء الذي كان يؤرق شركة مايكروس

التدريبية التي منحتها_ فى مهارات الاتصال وادارة التسويق والمبيعات وخدمة العملاء والتفاوض والإقناع والبيع وآداب واتيكيت 

كروسوفت ح لدى ميالعمل بالطرق النفسية_ بصمة احترافية في الخدمة التي يقدمها بائعين شرق اسيا والتى اصبحت قصة نجا

فقد صعدت شرق اسيا لتحتل المركز الاول فى مصر فى السحب والتوزيع للمنتجات والخدمات التى تأخذها من مختلف الموردين 

 الاصليين والعلامات التجارية الاخرى .

لك نتيجة لتحقيق جوائز عالمية_ فى ظل اضطرابات سياسية _جاء ذ 3و فجر فريق مبيعات ميكروسوفت مصر نجاحه بتتويجه بـ 

على  2الحافز الإقليمى السنوى لميكروسوفت ، والذي تقدمت فيه مصر لتحتل المركز رقم من المستهدف فى برنامج  % 725

 .2011يوليو  27مستوى العالم و كان ذلك بتاريخ 
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o  2010يونيو  -2009من يونيو. 

o  التنمية والتطوير والتدريب.إستشارى 

o  للتنمية البشرية وتدريب الأعمال وخدمة المجتمع.” تراك“شركة 
 

 

في عملي كاستشاري و بناءاً على خلفيتى العلمية بعلم النفس كنت القائم على ترشيح  ومقابلة الاعضاء الجدد في فريق 

، كما نظمت طرق خاصة لفريق خدمة العملاء للرد على المكالمات المبيعات وتدريبهم، بالاضافة الى تطوير الفريق الحالي 

، وابتكرت طرق بتقنيات جديدة لفريق المبيعات عبر الهاتف وقمت بالرد بنفسى على استشارات العملاء النفسية بشأن 

لمفاوض على محتوى المواد العلمية التدريبية. كما كنت المصمم والمنظم للمؤتمرات والاحداث الشهرية للعملاء، وا

صفقات كبيرة ومربحة كوكيل عن الشركة ، و المسئول عن تفاصيل برامج التدريب الجديدة والمستقبلية للأفراد والمؤسسات 

وللشركات ، مع ابتداع اساليب جديدة مطورة لضمان ادارة الدخل الشهرى بصفة ثابتة ومستقرة للأكاديمية وتدريب فريق 

اء رائد التنمية البشرية المحاضر العالمي الدكتور ابراهيم الفقي والذي عملت على ابتكار العمل عليها. كان من اهم العمل

محتوى المادة العلمية خاصتة وطرق حديثة لتسويق برامجة التدريبية مثل الدبلومات المهنية فى ادارة الاعمال والمبيعات 

عملاء ومساعدتهم على اختيار البرنامج المناسبة لهم خلال ، بالاضافه الى حل قضايا ومشاكل كبار ال وبرامج التنمية البشرية

عملية الشراء ، واقامة علاقة طويلة الأمد مع العملاء القدامى ونقلهم الى آفاق وبرامج افضل اذا امكن ،  جعل عملية 

تلفة كات مخالمبيعات الفعلية للشركات مقنعة للموظفين وللعملاء قدر الامكان ، والتفاوض على صفقات جديدة مع شر 

مان ، مع تقديم حلول مبتكرة لضوالسفر لاتمام الصفقة اذا تطلب الامر ، تحديث وجلب عملاء مؤهلين الى الشركة باستمرار

سئولية بالاضافة الى تحمل متنشيط حركة البيع بسهوله ويسر، بالاضافة لتصميم شكل الدعاية والاعلان المناسبين ، هذا 

دث قمت بقيادة تنظيم حذ برنامجى مدير المبيعات وبرنامج الدبلومة الكندية فى ادارة الاعمال.تنفي  مشروعين قائمين  وهما

ضخم فى مصر آن ذاك ، حضر فيه عملاء من مختلف انحاء الوطن العربى وهو دبلوم استشارى المبيعات والتسويق للمحاضر 

بل قاعة خوفو ، والتى تم اكتمالها ق –لدولى للمؤتمرات العالمى د.ابراهيم الفقى بأكبر قاعة تدريب فى مصر بمركز القاهرة ا

مقعد اى ما يعادل تحقيق دخل للشركة  1564بداية البرنامج بأسبوع . ونتيجة للمجهودات السابقة تم  ملىء القاعة التى تسع 

 دولار.  $133333فى شهر يقدر بــ   

وحتى اآلن( 2003) من                                       خبرة في مجال التدريب                                  ال  

 معلم باحث فى العلوم الإنسانية مثل )الفلسفة والمنطق علم النفس والاجتماع (  ودراستى لاحقاً فى ادارة تطويركمن بدايتى 

النفس وإدارة الأعمال_حيث تقنين الاعمال وخبرتى فى ادارة الموارد البشرية والتدريب ، و حتى عملي كمحاضر يجمع بين علم 

المعرفه و الخبرات مع الابتكار الشخصي و الاستفادة من اساليب التقنيات الحديثة_للوصول لأقصى درجات تطوير العمل المهنى 

  للمنظمات، تجلت في برامج التدريب المهنى المحترف في فروع ادارية متعدده منها:

 

 ماجستير إدارة الأعمال    .ادارة الموارد البشرية/ ادارة التدريب   وآداب كتابة  -كتابة السيرة الذاتية

 التقارير

   .ادارة تطوير المنظمات     تقييم الأداء الإدارى والمؤسسى.  نظم   الثقة بالنفس تحقيقها تنميتها 

  .دبلوم مهارات الاعمال  آخلاقيات العمل والسلوك المؤسسى   ادارة وتنظيم المؤتمرات 

    . ادارة المشاريع الاحترافية  ادارة خدمة العملاء والعلاقات العامة   .التفكير الابداعى والابتكارى 

 .تدريب المدربين TOT   العمل الجماعى وبناء فريق عمل   الدوافع والانفعالات / الشخصيات 

 التخطيط الاستراتيجى والادارى    .ادارة الوقت والازمات والضغوط   الاتصال وترجمة لغة الجسد.مهارات 

  تطوير المهارات القيادية   ادارة الاجتماعات / والتفويض

 الادارى الفعال. 

  والمظهر مهارات العرض والتقديم

 اللائق

  ادارة التسويق /المبيعات   التفاوض والاقناع بطرق التأثير

 النفسية .

  التحفيز الذاتى /التحكم فى الذات. 

 ماجستير تطويرالأعمال   تصميم ووضع الخطط الاعلانية  دولي ال لاللياقة والايتيكيت والبروتوكو

. 

 

بالاضافة الى برامج اعداد وتطوير المهارات القيادية البرلمانية والاعلامية و مواد التنمية البشرية وتدريب القطاعين  -

 الحكومى والخاص.

 

عملت إستشارى تطوير وتخطيط استراتيجى وخبير ادارة موارد بشرية وتدريب بالاضافة الى حلول مشاكلات الملكية الفكرية 

من  146شركة ومؤسسة محلية وعالمية ، دربت   370وحماية وتسجيل العلامات التجارية للعديد من المنظمات ، أكثر من 
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مدراء  مبيعات ، تسويق ، من  كما درب نخبة رى الشركات متعددة الجنسيات ، كبار رجال الأعمال والمدراء التنفيذيين لكب

قبل العديد من  فرق عمل وطلاب جامعات وافراد ومجموعات فى عدة مجالات وتخصصات. وتم تكريمى من، ومشرفين 

 ، ومنها :   و الدولية الهيئات و المؤسسات العلمية

 

 It solutions company Egypt شركة كابسى للدهانات ميكروسوفت مصر  

 الشركة المصرية العربية للمعادن شركة مترا للاليكترونيات اليكو مصر للتامين 

 اصدقاء مدينة زويل للعلوم فندق انتركونتينينتال طابا اليانز مصر للتامين 

 الشركة المتحدة للمستلزمات الطبية شركة اليكترونيكا الدلتا للتامين

جهينة مصر للصناعات  أوراسكوم تليكوم مصر 

 الغذائية

 Newاكاديمية نيوفيجن للتنمية البشرية والتدريب 

vision  

اكاديمية ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة  البورصة المصرية فودافون مصر

   USAالامريكية

  American cosmetic company in Egypt شركة كوالتى للاليكترونيات  موبينيل مصر

 شركة مصر للصناعة والتجارة والاستيراد والتصدير مصلحة الجمارك المصرية  دانون مصر

 اكاديمية شجرة الرحمة لتدريب اللغة الانجليزية مجموعة الحجاز مصر تورتينا للحلويات

شرق أسيا لنظم تكنولوجيا 

 الحاسبات 

 كمبيو مى للتكنولوجيا و الحاسبات والاليكترونيات. الشركة العامة للبترول

مجموعة شركات الريفي  النظم الطبية الحديثة

 جروب

 شركة مصر للتامين

المؤسسة العربية للاختبارات  شركة تكنوفالى

 النفسية

شركة رينج للتوزيع والمحمول احدى شركات 

 اوراسكوم تليكوم )سابقا(

Systems Egypt  الهواء شركة تكنولوجيا

 المضغوط

 Egyptشركة هايبر فيت للقاحات والادوية البيطرية   

Hyper vet 

المجموعة الدولية لحلول الملكية 

 IGIPSالفكرية  

المملكة العربية  -مجموعة سلامات الطبية بحائل  شركة ايجى جيت

 .  KSAالسعودية 

 

 

          

 
   

 

 

 

 

 

 

 

:مؤتمرات   

32 Hour May-13   لشركة ليو مصر  -برنامج المتحدث التحفيزى الدولى  القاهرة -فندق الماريوت

  العالمية

  

32 Hour May-12  لدكتور سام ، دكتور مارك معهد  -تطوير المهارات القيادية  فندق انتركونتينينتال سميراميس

   UK العلا

  

8 Hour  June- 

11 

)التحفيز، التفاوض،الاقناع  يوم الرواد السنوى ويضم فندق الميريديان، الهرم ، الجيزة 

 كيونت العالمية -،الابتكار( 

  

12 Hour April 11 استراتيجيات  -ادارة الازمات والضغوط -مهارات الاتصال  فندق سوفتيل سيسل الاسكندرية

 اتخاذ القرارات المتكاملة

  

24 Hour Aug-10 ادارة الجودة الشاملة بمنهج  كندا -المركز الكندى مونتريالAUC، ACU.    
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48 Hour Jul-10 ادارة التسويق بمنهج  كندا -المركز الكندى مونتريالAUC ،ACU.   

96 Hour Jun-10 مدرب المدربين المحترف المعتمد   كندا -المركز الكندى مونتريال ™ -Training Of 

Trainers   TOT    

  

24 Hour Mar-10 كة شر  -معسكر أعداد القادة ، حدث عالمى لستيفين كوفى  فندق انتركونتينينتال ستى ستارز

 اويرنيس للتدريب

  

 12 Hour Feb-10 برنامج مهارات الاتصال الفعال وسلوك العمل التنظيمى  كندا -المركز الكندى مونتريال

 فى المؤسسات.

  

32 Hour Feb-10  ادارة الموارد البشرية بمنهج  كندا -مونتريالالمركز الكندىAUC ،ACU..    

12 Hour Feb-10 بمنهج  الإدارة الفعالة للوقت والأزمات والضغوط كندا -المركز الكندى مونتريالAUC ،

ACU .  

  

 24 Hour Oct-09 نظم وتكنولوجيا المعلومات فى الإدارة وتنمية الأعمال  كندا -المركز الكندى مونتريال

 التجارية . 

  

 24 Hour Aug-09 ادارة الاعمال الدولية  بمنهج  كندا -المركز الكندى مونتريالAUC ،ACU.   

 24 Hour Jul-09 محاسبة واتخاذ قرارات مالية بمنهج غرفة التجارية  كندا -المركز الكندى مونتريال

 الامريكية .

  

 24 Hour Jun-09 ادارة التغيير بمنهج  الجامعة الامريكية والكندية  كندا -المركز الكندى مونتريالAUC  ،

ACU . 

  

24 Hour May-09 آداب الأعمال التجارية وكتابة التقارير والخطابات  كندا -المركز الكندى مونتريال

  AUCوأخلاقيات العمل 

  

48 Hour Apr-09  مدرب شركات محترف معتمد   كندا -مونتريالالمركز الكندى™-   Certified Corporate 

Trainer-  CCT  

  

24 Hour 

 

 

 

Mar-09 القائد المحترف المعتمد )اخلاقيات القيادة الفعالة وادارة  كندا -المركز الكندى مونتريال

     الأزمات والضغوط(
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 عمل:ورش 

مراكز  و المؤسسات العلمية و المؤتمرات محاضر معتمد ومعد ومصمم برامج تدريبية فى أعرق الجامعات وكبرى قاعات

 التدريب ومنها :  

 

 

o  جامعة القاهرة o  مركز القاهرة الدولى

 للمؤتمرات

o  فقىد/ابراهيم ال -كندا  -المركز الكندى للتنمية البشرية مونتريال 

o  جامعة الازهر o الازهر للمؤتمرات قاعة o  د/ آمال الفقى –مونتريال كندا  –مركز تغيير للتنمية البشرية 

o  جامعة

 الاسكندرية 

o نادى الحرس الجمهورى o  القصر العينىمستشفى قاعة مؤتمرات 

o  جامعة الزقازيق

 بالشرقية 

o  مركز مؤتمرات جامعة

 القاهرة

o  قاعة مؤتمرات أكاديمية دبل كليك للتدريب والأستشارات

 بالأسكندرية 

o  بفندق الماريوت

 القاهرة

o  الهرم  –فندق الميريديان- 

 الجيزة

o  القاهرة  –فندق انتركونتينينتال ستى ستارز 

o  فندق سيرا- 

  شرم الشيخ

o  فندق سوفيتيل

 سيسل.الاسكندرية

o  القاهرة –فندق انتركونتينينتال سميراميس 

 

 

 أنشطة / انجازات:

 5- 7 April 2013 برنامج البيع فى الاوقات الصعبة ، لمؤسسى الشركة  - شرم الشيخ -سافوى  -بفندق سيرا  حاضرت

 البيطرية.هيبر فيت للقاحات  لشركة الطبىوالطاقم الادارى والكادر 

 26- 28 March 2013  امج برن -حاضرت فى المركز الكندى مونتريال كندا بمجموعة شركات د.ابراهيم الفقى العالمية

برنامج إستثمر حياتك ) اكبر برنامج تدريبى شامل يجمع خبراء التدريب احد البرامج الادارية ل –البيع فى الاوقات الصعبة 

 فى الوطن العربى (  

 10 to 12 May 2012 الدبلومة الامريكية فى تطوير الاعمال برعاية اكاديمية  –جامعة القاهرة  حاضرت بقاعة مؤتمرات

  USAولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية 

  28 to 31 May 2012 العمل معهد  فريق مدربين البرنامج ودربت  مصر –القاهرة  –انتركونتينينتال سميراميس  فندق

لتحقيق مهارات العرض والتقديم والتفاوض والاقناع  على Ascend instituteلندن   –بريطانيا  UKالعلا بالمملكة المتحدة 

 لدكتور سام هنداوى و دكتور مارك براون . -تطوير المهارات القيادية التدريبى. حدث لل لهذا الهدف

 

 . أسست فريق القيادة الادارية لتنمية المورد البشرية والتدريب May 1, 2012 

    . مؤسس مجموعة دانا جروب للتوظيف وبرامج التنمية البشرية وإستشارات تدريب الأعمالJune 13, 2011 

  خبرة عامة فى تنظيم المؤتمرات فى كل جامعات مصر  20013وحتى  2009من 

  مصر. –القاهرة  –انتركونتينينتال ستى ستارز  فندقلحدث عالمى اقيم فى مصر تم اختيارى  قائد تنظيم March 

من مصر منهم مدير مبيعات ميكروسوفت مصر( و هو  2من جنسية امريكية و  3من ضمن خمسة قادة )منهم  8-9 2010

معسكر أعداد القادة ويضم المحاضر العالمى ستيفن كوفي ، أندرو جرانت، بوب نيلسون، جون ريدسترال... لشركة اورنس 

 .   VIPsفى قسم كبار الشخصيات وأشرفت على التنظيم  ا الحديثمنظم ومنظمة لهذ 100للتدريب. وقد أخترت بنفسى 

 

 

 العمل المستقل:

    مؤسس المنظمة الدولية لحلول الملكية الفكرية  لتسجيل علامات تجارية

 ونماذج صناعية وبراءات اختراع محلياً ودولياً 

December 5, 2013 

   مؤسس المجموعة الدولية أيه توذيدA-Z    . لبرامج تدريب الاعمال September 11, 2013 

    عضو مؤسس فى برامج التدريبية الاستشارية مع أكاديمية اليكتو للتدريب

 والتطوير

May 8, 2013 Cairo 
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    عضو فى مشروع منحة جامعات مصر لتدريب شباب الجامعات فى كل

 محافظات مصر

October 21, 2012 

   للتأمين. إستشارى تأمين بـشركة الدلتا May 2011-Sep 2012 

    صر اليكو م -إستشارى تأمين: بشركة الفرعونية الامريكية لتأمينات الحياة- 

ميت لايف اليكو حالياً . وهى احدى شركات المجموعة الامريكية  العالمية 

 عملاق التأمين فى العالم . AIGللتأمين 

May 2010 -2012 

    شجرة الرحمة لتعليم اللغة الانجليزية استشارى تطوير وتدريب لاكاديمية

 على يد مدربين اجانب .

January-April 2010 

    عملت أستشارى تنمية وتطوير نفسي ومنسق للتدريب ومسؤول تسويق

 أعمال المحاضر العالمى د/ ابراهيم الفقى .

Jun 2009 - Jul 2011  

   ية ة الثانو مدرس مواد فلسفية )علم نفس واجتماع وفلسفة ومنطق ( للمرحل

 العامة بمدارس خاصة ولغات مشتركة. 

Sept 2005- May 2009 

   .منسق مبيعات لشركة ايفون لمستحضرات التجميل May 1998 - May 1999 

    القاهرة . -منظم مؤتمرات و حفلات بفندق هيلتون رمسيس Sep 1997- Sep 1998 

 

 أبحاث / مقاالت:

 كاتب و مؤلف فى مجالات عديدة مثل:

1.    باحث فى العلوم الانسانية ومنها الميتافيزيقا ، علم النفس ، الاجتماع ، تعبيرات الوجه ولغة

 الجسد ودورها فى كشف دوافع السلوك الانسانى .

2.    الذى أهل الرئيس  أوباما  -للمحاضر العالمى استيفين كوفى  90/100قمت بتطوير قاعدة

 نفسياً قبل توليه الرئاسة.  

3.    انتونى روبينز الذى قام  -قمت بتطوير فى علم ديناميكا التكيف العصبى للمحاضر العالمى

 بتأهيل الرئيس بيل كلينتون )الأسبق لأمريكا( نفيساً .

4.   " يناير يكتبون لمجلة الاهرام  25ماذا بعد التغيير "....... افراح الثوار..... "شباب  كاتب مقال

 العربى" . 

5.    .كاتب مقال " طريق آخر للتحرير هو التنمية  والتطوير" ........ بمجلة المعادى 

6.     بر .اكمعد للمواد الفلسفية )علم نفس ، الاجتماع، فلسفة و المنطق ( بجريدة اخبار التعليم

 جريدة تعليمية فى مصر.

 

 المهارات الشخصية:

  التفاوض والاقناع   العمل

 الجماعى 

  الابتكار

 والابداع

  قياس الشخصيات

 والسلوك

  الاتزان

 الانفعالى 

 الاتصال الفعال  محفز جيد  الدبلوماسية   قياس القدرات

 العقلية

  اتخاذ

 القرارات 

  انجاز الاعمال قبل

 الوقت المحدد

 متعلم جيد   المثابرة   عقلية تحليلية

 منطقية 

  الذكاء

 الاجتماعى
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 مهارات استخدام الحاسب اآللي:

  8ويندوز   2010ميكروسوفت اوفيس  االوت لوك  االنترنت  اوريكال ( : برامج قاعدة البيانات ERP -   )  

 

 

 

 

     االهتمامات:

 

الشبكات االجتماعية:            

louaihassan.blogspot.com/ 

 
www.youtube.com/user/louailhass 

 

LouaiHassan.HR         

 
@ louai.hassan80 

 

@Louai Hassan       

 
@Louai_Hassan 

 

louailhass@gmail.com        

 
002 / 01156106573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 القراءة   التصوير   االزياء   ثقافاتالتعرف على  الرياضة  المشى  الموسيقى  السفر 
 

 

 

 


