
الذاتية السيرة  
              

   
 :السيد صالح الدين سيد محمد على األسم 
  :م1/10/1981تاريخ الميالد . 
  :مصرىالجنسية. 
  :مسلمالديانة . 
  : متزوجالحالة االجتماعية . 

 
 المؤهالت العلمية

 :2002،جامعه المنصورة ،مايو  حقوق ليسانس المؤهل. 
 :الدراسات العليا 

 .  2003القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة، مايو   دبلوم -         
 . 2004دبلوم  االقتصاد و المالية العامة ، كلية الحقوق ، جامعة طنطا، مايو  -         
 .هذان الدبلومان يعادالن درجة الماجستير  -         

   : و المالية العامة ، كلية من قسم االقتصاد  بتقدير جيد جدا  درجة الدكتوراهالدكتوراه
 .الحقوق ، جامعة المنصورة 

   على منح الدرجة  و تاريخ موافقة مجلس الكلية 2/2014/ 9 الدكتوراه  رسالةتاريخ مناقشة
و تاريخ موافقة مجلس الجامعة على منح الدرجة العلمية  17/3/2014 العلمية 

26/3/2014 . 



  : دراسة تحليلية مقارنة  -صعوبات التنبؤ  األزمات المالية وموضوع رسالة الدكتوراه
  القتصاديات دول جنوب شرق اسيا و االقتصاد المصرى .

   
 كلية االقتصاد و العلوم السياسية مايو  اجتياز مقررات برنامج الدكتوراه فى االدارة العامة ،

2016    . 
 

        
 الخبرات

 

 حتى   2007نولوجيا الحاسب من علوم التجارية وتكمعهد النيل العالي للب مدرس مساعد
  .تاريخ حصولى على الدكتوراه 

 2014لسنة  1214بالقرار الوزارى رقم  2014/  4/ 19فى  مدرس اقتصادترقيتى الى  تم. 
 

 

 االبحاث والمؤلفات                  
 

، بحث مقبول للنشر بمجلة   بحث بعنوان مؤشرات االنذار المبكر باألزمات المالية   -
. 2013فى  ة الحقوق جامعة المنصورة كلي  
، بحث الدور المستقبلي للطاقة الشمسية في تأمين الطاقة في مصربحث بعنوان   -

. 2018فى  طنطامقبول للنشر بمجلة كلية الحقوق جامعة   
كتاب مبادئ االقتصاد ، و هذا الكتاب مقرر دراسى للفرقة االولى شعبة نظم   - 

 معلومات بمعهد النيل العالى .
، و هذا الكتاب مقرر دراسى للفرقة الثالثة شعبة نظم ة االلكترونية كتاب التسويق و التجار   -

. معلومات بمعهد النيل العالى  
لية و هذا الكتاب مقرر دراسى للفرقة الثالثة شعبة تجارة القنص النظم و الدولية العالقات كتاب  -

 خارجية بمعهد النيل العالى.
اقتصاديات المالية العامة و هذا الكتاب مقرر دراسى للفرقة الثالثة شعبة محاسبة بمعهد  كتاب  -

 النيل العالى .



لثة شعبة محاسبة التنمية و التخطيط االقتصادى و هذا الكتاب مقرر دراسى للفرقة الثا كتاب -
 بمعهد النيل العالى .

كتاب سياسات و تخطيط التجارة الخارجية هذا الكتاب مقرر دراسى للفرقة الرابعة شعبة تجارة  -
 خارجية بمعهد النيل العالى .

دراسة جدوى المشروعات و هذا الكتاب مقرر دراسى للفرقة الرابعة شعبة محاسبة بمعهد  كتاب  -
 النيل العالى .

 
 

 الخبرات و الدورات التدريبية فى مجال جودة التعليم  
 
 االعتماد و يملالتع جودة لضمان القومية يئةهال من ، العالي يملالتع لمؤسسات الذاتي التقويم دورة  -

16 /9  /2014 . 
 القومية يئةهال من العالى يملالتع لمؤسسات ملالتع نواتج وتقويم تاوالمقرر رامج الب توصيف دورة  -
 . 2014/  9/ 23 االعتماد و يملالتع جودة ضمانل
 و يملالتع جودة لضمان القومية يئةهال من ، العالي يملالتع لمؤسسات الخارجية جعةمراال دورة  -

 . 2014/  9/ 30 االعتماد
 


