
  
  
  

  ـةـــــذاتیالرة ـــــسیال
  

CURRICULUM VITA  
  

    البيانات الشخصية
  . سليمانكي سيدز ناصر محمد  :           مــاإلس
  .مصري  : سية            الجن

  ١/٨/١٩٧٤  :       تاريخ الميالد
 - مؤسسة الزكاة-طوحيةل متفرع من ش ترعة الس -ية ش الجمهور  ٣٦  :             العنوان

  . القاهرة-المرج
   ٠١٠٦٢٧٥٨١٥٤  :             محمول

   )+٢٠٢ ( ٢٨٧٠٤٢٥٣ - ٢٦٣٩٣٠٦٨  :               منزل
  m.nasser@eda.gov.eg & m_nasser2006@hotmail.com   :   لكترونيالبريد اإل

   

     العلمية المؤهالت
  )٢٠١٦(زهر  كلية التجارة جامعة األ– تمهيدي دكتوراه . ١  
، الموضـوع عـن     )٢٠١٤(كلية التجارة جامعة االزهر      -ماجستير   . ٢  

  .لكترونيةالتجارة اإل
جامعـة عـين شـمس     -لي  علوم الحاسب اآل –دبلوم دراسات عليا     . ٣  

   جيد جداً– ٢٠٠٣
 – ٢٠٠١جامعة عين شمس     - محاسبة مالية    –دبلوم دراسات عليا     . ٤  

  مقبول
   جيد- ١٩٩٦جامعة عين شمس  -بكالوريوس تجارة  . ٥  
    
  



  

      البيانات الوظيفية
 مدينة  – األول، ش امتداد رمسيس      الدور) ٦( برج رقم    -أبراج وزارة المالية      :        مقر العمل

  . القاهرة–نصر 
        :الوضع الوظيفي

 وزارة  -قطاع نقطة التجارة الدولية   (لكتروني  دارة الترويج اإل  إمدير   . ١  
  . حتى تاريخه٢٠١٠بريلإ خالل الفترة من )التجارة والصناعة

تولي منصب المشرف على المكتب الفني لرئيس قطاع نقطة التجارة           . ٢  
دولية، الى جانب مهام مدير ادارة الترويج، خالل الفترة من ينـاير            ال

  .٢٠١٧ حتى مايو ٢٠١٤
 خـالل   –باالدارة العامة للتـرويج والفـرص     باحث تسهيالت تجارية     . ٣  

  .٢٠١٠ مارس حتى – ١٩٩٨يونيو ) ١(الفترة من 
    

      :في مجال التدريب
إعداد دراسات استكشافية كتروني ولمجال الترويج اال فيرنامج تدريبي بتقديم   

لتنشيط العمليات التصديرية الى     )رونياًتإلك (عن االسواق الخارجية المستهدفة   
  .االسواق العالمية

 العراق–السودان (نقطة التجارة  : مصرارج خ (   
 ًالمنيا/ الفيوم(وزارة التنمية المحلية  / غرفة تجارة القاهرة :محليا(  

  
       :المهام الوظيفية

 للتعـرف علـى أهـم    متابعة إعداد الدراسات التسويقية المتخصصة،     . ١  
 المستهدفة للمنتجات المصرية، وتوفير البيانـات الخاصـة         االسواق

بالشركات االجنبية المستوردة في تلك االسواق، وكذا وسائل االتصال         
الخاصة بأهم الجهات التجارية هنـاك، للتواصـل معهـم للتـرويج            

 . في ضوء خطة العمل باالدارةوذلك. إلكترونياً لمنتجاتنا الوطنية

صرية المتميـزة مـن     متابعة أعمال الترويج االلكتروني للمنتجات الم      . ٢
خالل الموقع االلكتروني الرسمي لنقطة التجارة الدولية، وكذا عدد من 

الكتالوجـات االلكترونيـة     االضافة الى بالمواقع االلكترونية العالمية    
  .المتخصصة والمعارض الدولية



تابعة تجميع وتحديث بيانات الشركات المصرية واالجنبية العاملة في   م . ٣
مجال التصدير واالسـتيراد، وتغذيـة قواعـد بيانـات المـصدرين            

  .عدة لهذا الغرضم الوالمستوردين بها
متابعة قياس مدى كفاءة طرق الترويج المستخدمة وبحث نتائجهـا،           . ٤

  .لتفعيل االستفادة من تلك االنشطة
توفير البيانات والمعلومات والكتالوجات للمنتجات المـصرية       متابعة   . ٥

إلعداد كتالوجات إلكترونية متخصصة، للمشاركة بها خالل فعاليـات         
  . الخارجيةالمعارض الدولية

متابعة الرد على استفسارات الشركات المصرية واالجنبية المتعلقـة          . ٦
 .يينبتوفير بيانات المستوردين االجانب، أو المصدرين المصر

متابعة موافاة الشركات المصرية بما يرد لهـا مـن ردود ترويجيـة              . ٧
متمثلة في طلبات الشركات االجنبية المستوردة الراغبة في التعامـل          

  .مع الشركات المصرية المسجلة بقاعدة بيانات المصدرين المصريين
باالدارة، وتوزيـع مهـام العمـل، ومتابعـة         االشراف على العاملين     . ٨

  .تنفيذها
المشاركة في اقتراح الخطط ووضع برامج العمـل النجـاز االعمـال        . ٩

  .المنوطة بإدارة الترويج
  .في االجتماعات واللجان داخل وخارج القطاعتمثيل ال . ١٠

    
    مهام رسمية بالخارج

       هيئـة تنميـة    (لكويـت    بنقطة تجارة ا   لعامليناالمشاركة في تدريب
على أهم االعمال المتعلقة باعداد الدراسـات التـسويقية      ) الصادرات

المستهدفة، والترويج إلكترونيا داخل تلك االسواق، خالل الفترة من         
  .، بدولة الكويت٢٠١٦ مايو ٣١-٢٩

    
       : الدورات التدريبية 

  )دورات تدريبية داخل جمهورية مصر العربية(  
     :في مجال التسويق

  ١ .   )Market Profile ( –ــالمي ــارة الع ــز التج  – ) ITC(  مرك
 وزارة التجـارة  -بالتعاون مع مركـز تـدريب التجـارة الخارجيـة        



 .٢٠١٢ يوليو١٢-٨والصناعة، خالل الفترة 

٢ . )Negotiation Skills. ( – مركــز ECHELON, Human 

Resources ٢٠١١ يناير٣-٢ ، يومي. 

٣ . )Analysis Trade Information. ( -    مركز تـدريب التجـارة
 .٢٠٠٩ مارس ٢٦- ٨خالل الفترة  وزارة التجارة والصناعة، -الخارجية

٤ . )E-Commerce ( -       وزارة  - مركز تـدريب التجـارة الخارجيـة 
 .٢٠٠٨ديسمبر) ٤ (–نوفمبر ) ٣٠(التجارة والصناعة، خالل الفترة 

٥ . )Distinguished Services for Clients. ( - مركـــز 
International Expertise Association (INTEX)   خـالل ،

 .٢٠٠٥ يونيو٢٣-٢٠الفترة 

٦ . )Internet Browses for Trading Business ( - ــز  مرك
 وزارة التجارة والصناعة، خـالل الفتـرة        -تدريب التجارة الخارجية  

 .٢٠٠٤ سبتمبر٢٢-٢٠

٧ . )Basic Export Marketing ( –ــز    مركــــــ
Career Development Center – مايو ١٥ خالل الفترة من – 

  .١٩٩٩ يونيو ١٠
    

     :في مجال اإلدارة
  ١ . )Technical Report Writing.  ( – مركــز SYMBIOS 

Consulting – ٢٠١١ أغسطس ٢١-٢٠ خالل الفترة. 

٢ . )How to overcome work place negativity with 

enthusiasm ( - مركز Dale Carnegie training  -   خـالل
 .٢٠٠٩ مايو٦-٤الفترة 

٣ . )Project Management Skills.  ( – ــز    مركـــ
A & B Associates- Management Consultant  خـالل 

  .٢٠٠٧ نوفمبر٢٩-٢٦الفترة 
٤ . )Creative Problems Solving & Decision Making. ( – 

 خالل A & B Associates- Management Consultantمركز 
 .٢٠٠٧فمبر نو١٥-١٤الفترة 

 



٥ . )Group Presentation Skills. ( – مركـــز A & B 

Associates- Management Consultant ــرة ــالل الفت    خ
 .٢٠٠٧ نوفمبر١٢-١٠

٦ . )Newly Appointed managers & Supervisory Skills. ( 
 A & B Associates- Management Consultant مركـز  –

  .٢٠٠٧ نوفمبر٦-٣خالل الفترة 
    

        :ة االنجليزيةاللغ
  1. Course of (English for Business – Intermediate 

Level B.) in The American University - Cairo, 5th 
November –27th December, 2007. 

2. Course of (English for Business – Intermediate 
Level.) in The American University - Cairo, 4 June 
– 19 July, 2007. 

3. English course in Berlitz English TM – Cairo- 18th 
December, 2005 – 28th February, 2006. 

 
       :الحاسب اآللي

  ١ . )Oracle Developer ( – مركز IT Egypt Business Corp.  
  .٢٠١٤ مايو ١٥ – إبريل ١٥خالل الفترة 

٢ .  )M.S.Access ( –   القـوات المـسلحة      –  معهد نظم المعلومات – 
  . ٢٠٠٠مايو) ٢ (–فبراير ) ١(خالل الفترة 

    

  )دورات تدريبية خارج جمهورية مصر العربية(  
 المعهد العربي للتخطـيط     –) السياسات الصناعية والمنافسة  (برنامج   . ١  

  .٢٠١٣إبريل ) ٤ (– مارس )٢٤( خالل الفترة –بالكويت 
 خالل الفترة   –ربي للتخطيط بالكويت     المعهد الع  –) التنافسية(برنامج   . ٢

  .٢٠١٣ إبريل )١٥ (– )٤(
 – ) Small Business Planning and Promotion(برنـامج   . ٣

 Indian Technical and Economic Cooperationمن خالل 

– ITEC (INDIA) –بدولة الهند .  
    :     اللغات األجنبية

  . )جيد( تحدثاً وكتابة : اللغة اإلنجليزية   



  


