الدكتور المستشار /هشام عبد العليم عبد الفتاح
محاضر مقيم بتركيا
تاريخ الميالد 1961/7/30 :
إيميلlegal.advisor60@yahoo.com :
المؤهالت العلمية :
 درجة الدكتوراه في اإلدارة والقانون العام.
 درجة الماجستير لتنمية الموارد البشرية.
 دبلوم الدراسات العليا في القانون العام واإلدارة.
 ليسانس حقوق جامعة عين شمس .
الوظيفة الحالية :
 مستشاراألعمال اإلدارية والقانونية والتجارية.
 مستشار التطوير والتدريب وتنمية الموارد البشرية.
 تنفيذ وتصميم برامج التدريب لجميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية واألفراد.
 شريك ومستشار لشركة استشارات قانونية وإدارية مقرها اإلمارات بخبرة 33
عاما .
العضويات المهنية
عضو اتحاد المحامين العرب

عضو لجنة حقوق اإلنسان

عضو اتحاد المحامين االفرو أسيوي

عضو منظمة العدل الدولية

عضو اللجنة السياسية المصرية

عضو المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين

عضو مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة

عضو جمعية القضاة والمستشارين

الخبرات التدريبية واالستشارية
خدمات تدريبية واستشارية للعديد من المؤسسات منها على سبيل الذكر وليس الحصر
بلدية رأس الخيمة

جوازات الشارقة ودبي وأبو ظبي

شرطة دبي

التعليم العالي باإلمارات

شرطة أبو ظبي

وزارة الداخلية أبو ظبي

بلدية الشارقة

النيابة العامة بأبوظبي

بلدية دبي

الهيئة اإلتحادية للجمارك باإلمارات

هيئة السوق المالية بالسعودية

شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية

وكالة األنباء الكويتية

هيئة التأمين باإلمارات

شركة ناقالت النفط الكويتية

وزارة المالية السودانية

شركة موبايلي السعودية

وزارة العدل الليبية

اللجنة األولمبية القطرية

وزارة المالية بالعراق

وزارة التعليم العالي بعمان

شرطة الظفرة

وزارة العدل بقطر

كلية الخوارزمي باإلمارات

مؤسسة البترول الكويتية

المطارات الداخلية بالسعودية

مؤسسة إتصاالت اإلمارات

مركز التنمية اإلدارية بالقاهرة

شركة البترول النرويجية الليبية

مركز القادة بجميع فروعه

وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسعودية

جميع الهيئات الحكومية بعمان

شركة األسمنت السعودية

وزارة الثقافة واإلعالم بالسعودية

الغرفة التجارية الصناعية بالسعودية

مركز التنمية اإلدارية بالبحرين

اإلدارة العامة لحقوق اإلنسان بشرطة دبي

الشركة السعودية للمخترات الخاصة

دار البر باإلمارات

مؤسسة جمعية الماجد

دائرة الشؤن اإلسالمية

مركز رومفورد االستشارية

قطاع السالمة والتراخيص التجارية بالسعودية

مؤسسة الرقابة على الموازين بالسودان

مؤسسة الشركة المتنقلة للمقاوالت بالسعودية

اإلتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية

مركز اإلتحاد العربي للتنمية البشرية بالقاهرة

مركز الدار العربية للتدريب واإلستشارات بالقاهرة

البرامج التدريبية أكثر من خمسمائة برنامج تدريبي تم تقديمها والمذكور على سبيل المثال وليس الحصر :

اآلداء المتوازن.

تأهيل كوادر الموارد البشرية وتأهيل المدربين لتدريب
الموظفين

نظم األوراق المالية

دبلـومة في الشــئون اإلدارية

المهارات القيادية واإلدارية
واإلشرافية.
تعريف مبادىء القانون

اإلدارة الدبلوماسية
استراتيجيات امن المنشأت.

الضبطية القضائية

الدورة المتقدمة في امن المنشأت الحيوية.

دورة التطبيقات الجمركية بالحاسب اآللي

االدوات الفنية والتكنولوجية في ادارة التحقيقات األمنية.

التفاوض الفعال وإعداد العقود في
الشراء والتوريد.

التميز في اعداد خطط التدريب االمنية والعسكرية السنوية.

تقنيات تثقيف القانون اإلداري

الجودة الشاملـة وتطبيقاتها على األداء الوظيفي.

كتابة المذكرات القانونية

األداء الوظيفي .

فن البروتوكول واإلتيكيت

امن وحماية المنشأت.

اإلعالم والقضايا القانونية

حماية الشخصيات الهامة .

أنظمة العمل المتعلقة بالجمارك

تنمية مهارات مشرفي االمن والسالمة الصناعية .

البرنامج المتكامل إلعداد إداريين متميزين

كتابة التقارير الفنية عن الحرائق في المنشأت البترولية
والصناعية.

واجبات وحقوق الموظفين والوالء الوظيفى

ادارة االزمة االمنية طبقآ لنظام الجودة العالمي

مهارات المحقق اإلدارى

عقود الفيدك  -وجميع أنواع العقود

دبلوم المدير الحكومي المعتمد

دبلوم إدارة الموارد البشرية

مهارات العرض و اإللقاء

مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب

كتابة التقارير والمراسالت اإلدارية

المهارات القيادية و اإلدارية واإلشرافية

مهارات بناء فرق العمل وتنمية روح الفريق

مهارات تنظيم الوقت وإدارة الذات

إدارة وتنمية الموارد البشرية

العالقات الدولية والدبلوماسية القنصلية

تحديد االحتياجات التدريبية

المكاتب االلكترونية

التفكير اإلستراتيجي للقيادييين

فرق العمل المتميزة

( إدارة المستقبل ).
المهارات اإلشرافية والتفوق اإلداري

اآلعداد المؤسسي للموظفين الجديد

إدارة األزمــــات

الوالء واالنتماءالوظيفي

االحتياجات التدريبية

مهارات االتكيت والمراسم

التطوير الوظيفي وأساليب التحفيز

مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤسين

المهارات المتكاملة لمديري المكاتب والمدير

أساليب التجارة العالمية وابرام العقود الدولية

التنفيذي

مهارات مدير المستقبل

اآلدارة الناجحة في بئية االعمل التنافسية

مهارات القانون لغير القانونيين

التحقيق والتأديب االداري

االبداع القيادي والتخطيط االستراتيجي

الوالء المؤسسي واالنتماء الوظيفي

الطرق الحديثة في التحفيز لتحسين اآلداء.

التخطيط اآلستراتجي للمخزون

مهارات التعامل مع المرؤوسين والرؤساء

إعداد المدرب المحترف

المهنج الحديث إلعادة هندسة الحلول

الوالء الوظيفي وأخالقيات المهنة.

اإلدارية.
فن اإلتصاالت والعالقات العامة

القيادة واألنماط اإلدارية الفعالة

اإلتجاهات الحديثة في كيفية إصدار

المراجعة التدقيقية لمتابعة القياسات المعتمدة لسالمة

المطبوعات

األغذية

االبداع القيادي والتخطيط
االستراتيجي.

حل المشكالت بطرق إبداعية

مراحل اتخاذ القرار اإلداري

تقييم الوظائف ونظام األجور

الميزة التافسية في إدارة الموارد البشرية

إدارة شكاوى العمالء

سيكولوجية إتخاذ القرار

اإلداري المتميز والمستقبل المعاصر

مهارات الكتابة اإلدارية

الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

اإلدارة الوسطى والتميز اإلداري والتفكير

إستراتيجيات إكتشاف الفساد اإلداري والمالي

اإلبداعي واإلبتكار.
تخطيط القوى البشرية

اإلدارة التنفيذية المتقدمة للعالقات العامة

التفتيش على األسواق

التفاوض ودبلوماسية اإلقناع

تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل.

المراسم والبروتوكول وإدارة اإلجتماعات

الجودة اإلدارية

قوة التميز والتواصل مع اآلخرين

دبلوماسية اإلدارة في إحداث وإدارة التغيير.

مهارات مدير المستقبل

العالقات العامة في ظل اإلعالم الحديث

هندسة اإلبداع

أسرار النجاح في العمل اإلداري.

اإلبداع اإلداري والتخطيط اإلستراتيجي

المؤتمرات المشارك بها -:
 مؤتمر القاهرة – بعنوان (تطوير المسار الوظيفي ).
 مؤتمر الدبلوماسية والقنصلية.
 مؤتمر جامعة القاهرة باسطنبول ( التعليم المفتوح ).








مؤتمر الجامعات الحكومية باسطنبول.
مؤتمر (رفع كفاءة القيادات المحلية في االدارة ).
مؤتمر (التطوير االداري والوظيفي الثاني في االلفية الثالثة ) .
المؤتمر السنوي الثالث لمنتدى (التطوير الوظيفي العربي بالقاهرة ).
مؤتمر (القاهرة العربي الثاني لتكنولوجيا الموارد ونظم التطوير االداري ).
مؤتمر نقابة المعلمين بالقاهرة تحت عنوان ( ادارة ضغوط العمل ).

األبحاث العلمية والمق االت:
 إصدار بحث بعنوان (غسيل االموال ).
 إصدار بحث بعنوان (االداء الوظيفي ).
 إصدار بحث بعنوان (التطوير االداري ).







-------------------------مقال عن التطوير االداري.
مقال عن االبداع في العمل.
مقال عن الوالء الوظيفي .
مقال عن تغير المسار الوظيفي .
مقال عن قانون المرور الجديد في مصر وبين الواقع والتطبيق.

البرامج اإلعالمية واإلذاعية -:
المشاركة في العديد من البرامج التيليفزيونية:
التلفاز المصري – تلفاز الشارقة – التلفاز التركي – إذاعة سلطنة عُمان .

