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انًؤهالث انعهًيت
 دكزىساح انفهغفخ فٍ َظى انًؼهىيابد اإلداسَاخ ياٍ عبيؼاخ َاىسس نُاذٌ University of
 North Londonثبنًًهكخ انًزحذح ػبو .3666
ػُىاٌ سعبنخ انذكزىساح"A Strategic Approach for Information Technology :
"Use in the Egyptian Banking Industry
 دثهىو دساعبد ػهُب فٍ األػًبل وَظى انًؼهىيبد يٍ University of Illinois, Urbana-
 Champaign, Illinoisثبنىالَبد انًزحذح األيشَكُخ ػبو .3663

 دسعخ انًبعُغزُش فٍ إداسح األػًبل يٍ عبيؼخ قُبح انغىَظ ثغًهىسَخ يظش انؼشثُخ
ػبو .3663
ػُىاٌ سعبنخ انًبعُغزُش" :اسخخذاو أسانيب انخحهيم اإلسخزاحيجي نخمييى أداء

وحذاث انمطاع انعاو :دراست حطبيميت نمطاع انصُاعاث انغذائيت"
 دسعخ ثكبنىسَىط انزغبسح رخظض إداسح األػًبل يٍ كهُخ انزغبسح عبيؼخ انقبهشح ػبو
.3613

جىائش عهًيت





عبئضح أكبدًَُخ انجحش انؼهًٍ نهًؤعغبد واألفشاد إلداسح انًؼشفخ وانًؼهىيبرُخ ثبعاى
انًشحىو األعزبر انذكزىس /شىقٍ عبنى نؼبو 3633
عبئضح عبيؼخ انضقبصَق انزشغُؼُخ نهؼهىو االعزًبػُخ نؼبو 3633
رقذَش عبيؼخ انضقبصَق نهُشش انؼهًٍ انذونٍ نؼبو 3633
رقذَش عبيؼخ انضقبصَق نهُشش انؼهًٍ انذونٍ نؼبو 3631

1

انخذرج انعهًي وانىظيفي
 عبيؼخ انضقبصَق- َشغم حبنُب ً يُظت ػًُذ كهُخ انزكُىنىعُب وانزًُُخ
وكُم كهُخ انزكُىنىعُب وانزًُُخ (يؼهذ انكفبَخ اإلَزبعُخ عبثقب) نشئىٌ خذيخ انًغزًغ
ً  عبيؼخ انضقبصَق عبثقب- ورًُُخ انجُئخ
.سئُظ قغى انؼهىو اإلداسَخ ثكهُخ انزكُىنىعُب وانزًُُخ– عبيؼخ انضقبصَق
.أعزبر إداسح األػًبل ثقغى انؼهىو اإلداسَخ ثًؼهذ انكفبَخ اإلَزبعُخ – عبيؼخ انضقبصَق
أعزبر إداسح األػًبل انًغبػذ ثقغى انؼهىو اإلداسَخ ثًؼهذ انكفبَخ اإلَزبعُخ – عبيؼخ
.انضقبصَق
أعزبر َظى انًؼهىيبد اإلداسَخ انًغبػذ ثقغى َظى انًؼهىيبد ثكهُخ رقُُخ انًؼهىيبد
.3666  – حزً أغغطظ3663  فٍ انفزشح يٍ عجزًجش،ٍَثغبيؼخ انجحش
،يذسط إداسح األػًبل ثقغى انؼهىو اإلداسَخ ثًؼهذ انكفبَخ اإلَزبعُخ – عبيؼخ انضقبصَق
.3663 ً حز3666 ٍي
the School of Informatics and Multimedia ٍ فVisiting Lecturer يذسط صائش
.3666-3663 ٍ ثبنًًهكخ انًزحذح ي،Technology, University of North, London
ٍ ي،يذسط يغبػذ ثقغى انؼهىو اإلداسَخ ثًؼهذ انكفبَخ اإلَزبعُخ – عبيؼخ انضقبصَق
.3663 ً حز3663
ً حز3614 ٍ ي،يؼُذ ثقغى انؼهىو اإلداسَخ ثًؼهذ انكفبَخ اإلَزبعُخ – عبيؼخ انضقبصَق
.3663












ً انبحىد انعهًيت انًُشىرة يحهيا ً ودونيا
Published refereed international journal papers:
1. Kamhawi, Emad M. (2012), " Knowledge Management Fishbone:
Towards A Standard Framework of Organizational Enablers and
Performance ", Journal of Knowledge Management, Vol 16 No 5, pp
808-828.
2. Kamhawi, Emad M. (2011), "IT and non-IT factors influencing the
adoption of BSC systems: a Delphi study from Bahrain", The
International Journal of Productivity and Performance
Management, Vol. 60 No 5, pp 474-492.
3. Kamhawi, Emad M. (2010), "The Three Tiers Architecture of
Knowledge Flow and Management Activities", Information and
Organization, Vol. 20 No 3-4, pp 169-186.
4. Kamhawi, Emad M. and Gunasekaran, Angappa (2009), "ERP
systems implementation success factors: IS and non-IS managers
perceptions", International Journal of Business Information
Systems, Vol. 4 No 6, pp 688-704.
5. Kamhawi, Emad M. (2008), "Enterprise resource planning systems
adoption in Bahrain: motives, benefits, and barriers", Journal of
Enterprise Information Management, Vol. 21 No 3, pp 310-334.
6. Kamhawi, Emad M. (2008), "System Characteristics, Perceived
Benefits, Individual Differences and Use Intentions: a Survey of
3

Decision Support Tools of ERP Systems", Information Resources
Management Journal, Vol. 21 No 4, pp 66-83.
7. Kamhawi, Emad M. (2008), "Examining the Factors Affecting
Project and Business Success of ERP Implementation", in
Gunasekaran, Angappa, (ed.), Global Implications of Modern
Enterprise Information Systems: Technologies and Applications,
IGI Global, pp. 1- 16.
8. Kamhawi, Emad. (2008)," Determinants of Bahraini managers’
acceptance of business process reengineering", Business Process
Management Journal, vol. 14 No. 2, pp. 166-187.
9. Kamhawi, Emad M. (2007), "Critical Factors for Implementation
Success of ERP Systems: An Empirical Investigation from
Bahrain", International Journal of Enterprise Information
Systems, Vol. 3 No. 2, pp.33-48.
Published refereed regional journal papers:
10.Kamhawi, Emad M. (2011), "Factors influencing Knowledge
Management and performance: A Multistage Approach ", Scientific
Magazine of Economics and Commerce Quarterly, (Ain Shams UniversityEgypt), (forthcoming).

11.Kamhawi, Emad M. (2010), "Moral Beliefs, Individual
Differences, Copyrights Laws and Software Piracy: An Empirical
Investigation from the University of Bahrain", Journal of
commercial research, (Zagazig University-Egypt), Vol. 32 No 2,
pp. 3-38.
.بحىد بانهغت انعزبيت يحكًت ويُشىرة
 " انًفهااااىو انحقُقااااٍ نهقًُااااخ ك عاااابط إلداسح.)3663( .ٌ ػًاااابد ح قًحاااابو.33
 عبيؼاخ، يغهاخ انجحاىس انزغبسَاخ،"ٍواعزًشاسَخ انؼالقخ يغ انؼًالء – ثحش يشعؼا
.46-33 . ص ص،3  انؼذد،37  انًغهذ، كهُخ انزغبسح،انضقبصَق
 " انؼىاياام انًحااذدح نقجااىل انًغاازههو نزكُىنىعُااب.)3662( .ٌ ػًاابد ح قًحاابو.31
 يغهااخ انًحبعااجخ،"ٍَ دساعااخ يُذاَُااخ نًغزًااغ عبيؼااخ انجحااش:انزغااىع ػجااش اإلَزشَااذ
.21  انغُخ،41  انؼذد، كهُخ انزغبسح، عبيؼخ انقبهشح،ٍُواإلداسح وانز ي
 "َحى إطبس َظشٌ نهًخابطش انًحاذدح نُغابػ إداسح.)3661( .ٌ ػًبد ح قًحبو.32
،ٍُ يغهاخ انًحبعاجخ واإلداسح وانزا ي،" يششوػبد َظاى انًؼهىيابد فاٍ قطابع انجُاى
.334-376  ص ص،23  انغُخ،43  انؼذد، كهُخ انزغبسح،عبيؼخ انقبهشح
 " انًهااابساد انزُظًُُااخ وانفُُاااخ نًشاااشفٍ يىاقاااغ.)3661( .ٌ ػًاابد ح قًحااابو.33
 دساعخ يُذاَُاخ ػهاً يُشااد األػًابل ثًًهكاخ:ٍاإلَزشَذ وأصشهب ػهً األداء انىظُف
، كهُااخ انزغاابسح، عبيؼااخ ػااٍُ شااًظ، انًغهااخ انؼهًُااخ نالقزظاابد وانزغ ابسح،"ٍَانجحااش
.167-371  ص ص، أثشَم،3 انؼذد
 " رقىَى اعزخذاو َظى انزغبسح واألػًبل اإلنكزشوَُخ.)3663( .ٌ ػًبد ح قًحبو.34
،"ٍَثبعاازخذاو اإلَزشَااذ فااٍ انشااشكبد انظااغُشح وانًزىعااطخ انحغااى ثًًهكااخ انجحااش
، كهُاخ انزغابسح، َ عبيؼاخ انقابهشح فاشع ثُاٍ عاى،يغهخ انذساعبد انًبنُاخ وانزغبسَاخ
.1 انؼذد
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كخب دراسيت يؤنفت
ػًبد قًحبوٌ ( )3633األخالق وإدارة يُشآث األعًال ،يشكض انكزبة انغبيؼٍ ،عبيؼخ
انضقبصَق.
ػًبد قًحبوٌ (َ .)3633ظى انًعهىياث وإدارة يُشآث األعًال ،انضقبصَق ،يشكض
انكزبة انغبيؼٍ ،انضقبصَق( .كزبة دساعٍ نًبدح َظى انًؼهىيبد اإلداسَخ ،نطالة كهُبد
انزغبسح)
ػًبد قًحبوٌ (َ )3633ظى دعى انمزاراث ،يشكض انكزبة انغبيؼٍ ،عبيؼخ انضقبصَق.
ػًبد قًحبوٌ ( .)3632انًىارد انبشزيت وإدارة انًعزفت ،انضقبصَق ،يشكض انكزبة
انغبيؼٍ ،انضقبصَق.
ػًبد قًحبوٌ ( )3631اإلدارة ،يشكض انكزبة انغبيؼٍ ،انضقبصَق( .كزبة دساعٍ نًبدح
يجبدئ اإلداسح ،نطالة كهُبد انزغبسح)
ػًاابد قًحاابوٌ ( .)3663حكُىنىجيااا انًعهىياااث و يُشااآث األعًااال ،انضقاابصَق ،انًكزجااخ
انؼهًُخ ثبنضقبصَق( .كزبة دساعٍ نًبدح انحبعت اِنٍ ،نطالة كهُبد انزغبسح)
ػًبد قًحبوٌ ( .)3663أساسياث َظى لىاعذ انبياَاث ،انضقبصَق ،يكزجخ انفشاػُخ( .كزبة
دساعٍ نًبدح أعبعُبد َظى انحبعت اِنٍ ،نطالة كهُبد انزغبسح)

خبزاث حذريس (انًىاد انخي لًج بخذريسها)
 -1بجايعت انشلاسيك (حذريس بانهغت انعزبيت):
َ ظى انًؼهىيبد
 إداسح انًىاسد انجششَخ
 اإلداسح انؼبيخ
 اإلداسح انًكزجُخ وركُىنىعُب انغكشربسَخ
 يقذيخ فٍ انحبعت اِنٍ
َ ظى قىاػذ انجُبَبد
 إداسح وثحىس انزغىَق
 -2بجايعت انبحزيٍ (حذريس بانهغت اإلَجهيشيت):
 اعزشارُغُبد ركُىنىعُب انًؼهىيبد( 1فظىل دساعُخ)
( 4فظىل دساعُخ)
َ ظى دػى انقشاساد
( 1فظىل دساعُخ)
َ ظى انًؼهىيبد اإلداسَخ
( 3فظىل دساعُخ)
 إداسح انًششوػبد
(3فظم دساعٍ واحذ)
 يُبهظ انجحش
( 1فظم دساعٍ)
 إداسح يىاسد انًؼهىيبد
 انًحبعجخ ثبعزخذاو انحبعت اِنٍ ( 3فظىل دساعُخ)
 يششوػبد رخشط َظى انًؼهىيبد( 33يششوع 31 ،طبنت)
 -2بجايعت لُاة انسىيس باإلسًاعيهيت (حذريس بانهغت اإلَجهيشيت):
 إداسح انًىاسد انجششَخ
 يجبدئ انزغىَق
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 رخطُظ ويشاقجخ اإلَزبط
َ ظى انًؼهىيبد انًحبعجُخ
 إداسح اإلػالٌ وانؼالقبد انؼبيخ
 -3بجايعت َىرد نُذٌ (Teaching Assistantحذريس بانهغت اإلَجهيشيت):
 اعزشارُغُبد ركُىنىعُب انًؼهىيبد (صالس فظىل دساعُخ)
(فظهٍُ دساعٍُُ)
 رحهُم ورظًُى انُظى
(فظهٍُ دساعٍُُ)
 هُذعخ انجشيغُبد
(فظهٍُ دساعٍُُ)
 رطجُقبد ركُىنىعُب انًؼهىيبد

انذوراث انخذريبيت وانُذواث وانًؤحًزاث
يجًىعت انذوراث انخي حصهج عهيها يٍ جايعت انشلاسيك
 -3رىكُذ انغىدح واالػزًبد
 -3اعزخذاو انزكُىنىعُب فٍ انزذسَظ
 -1كزبثخ انجحىس انؼهًُخ وَششهب دونُب ً
 -2يؼبَُش انغىدح فٍ انؼهًُخ انزذسَغُخ
 -3انؼشع انفؼبل
 -4عهىكُبد انًهُخ
انًؤحًزاث
 -3انًشبسكخ فٍ يؤرًش انغًؼُخ األيشَكُخ نهزكبء االططُبػٍ American Association
) for Artificial Intelligence (AAAIانزٌ أَؼقذ فٍ عُبرم ثىالَخ وشُطٍ ثبنىالَبد
انًزحذح ،ػبو 3662.
 -3انًشبسكخ فٍ يؤرًش انهغُخ انؼهًُخ انذائًخ إلداسح األػًبل ،انضبٍَ فٍ فجشاَش 3666
 -1انًشبسكخ فٍ يؤرًش انهغُخ انؼهًُخ انذائًخ إلداسح األػًبل ،انضبنش فٍ فجشاَش 3663
 -2يؤرًش انزؼهى اإلنكزشوٍَ e-learning: a new era of learning and culture
ثغبيؼخ انجحشٍَ ػبو 3664

انًساهًاث انجايعيت وانًجخًعيت







انؼًم كخجُش اعزشبسٌ فٍ يحكًخ انجحشٍَ ،ثُبء ػهً ركهُ يٍ سئُظ عبيؼخ انجحشٍَ
نهفظم فٍ أحذ انقضبَب انًزؼهقخ ثُضاع فٍ يغبل َظى انًؼهىيبد اإلداسَخ ػبو 3661
انًغبهًخ فٍ انزحضُش الػزًبد انغىدح نجشايظ قغى َظى انًؼهىيبد اإلداسَخ ثغبيؼخ
انجحشٍَ يٍ يؤعغخ انـ (American Board for Engineering & Technology) ABET
ػهً يغزىي انقغى ورنو ثذاَخ يٍ ػبو  ،3664وقذ رى االػزًبد فٍ دَغًجش .3636
انزقذَش يٍ وصاسح شئىٌ انجهذَبد وانضساػخ ثًًهكخ انجحشٍَ نًب قًذ ثه يٍ عهذ فٍ رُفُز
ثشَبيظ دثهىو اإلششاف اإلداسٌ ػبو .3664
انزقذَش يٍ يشكض انزؼهى اإلنكزشوٍَ ثغبيؼخ انجحشٍَ نهذوس انزٌ قًذ ثه فٍ رطىَش
يغًىػخ يٍ يُبهظ قغى َظى انًؼهىيبد نزذسط ثُظبو انزؼهى اإلنكزشوٍَ خالل انفزشح يٍ
 3663حزً .3661
انًشبسكخ فٍ إػذاد ثُو أعئهخ ايزحبٌ قجىل انطالة انغذد ثغبيؼخ انجحشٍَ وانزٌ ثذأ
رطجُقه ػبو 3663-3662
رقذَش يٍ عبيؼخ انجحشٍَ نهًشبسكخ فٍ ػهًُخ فحض يؼبَُش عىدح انؼًهُخ انزؼهًُُخ نقغى
انًحبعجخ ثكهُخ إداسح األػًبل ثغبيؼخ انجحشٍَ ،وانزؼبوٌ يغ انغهخ انًبَحخ نشهبدح
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انغىدح وانزبثؼخ نجشَبيظ األيى انًزحذح نإلًَبء ( .UNPDوقذ رى اػزًبد انقغى ثُغبػ فٍ
يبسط .)3662
 انًشبسكخ فٍ نغبٌ عبيؼُخ يزؼذدح عىاء كشئُظ نغُخ أو ػضى ،ورنو ػهً يغزىي
انغبيؼخ أو انكهُخ أو انقغى فٍ عبيؼزٍ انضقبصَق وانجحشٍَ.
 دوس أعبعٍ فٍ يششوع "إػبدح رظًُى هُكم انهُئخ األكبدًَُخ ثغبيؼخ انضقبصَق" ػبو
3663
 رظًُى ورُفُز ػذح ثشايظ رذسَجُخ نهًشكض انؼشثٍ نإلداسح وانزًُُخ  ،MADACوششكخ
 West Gateنهزذسَت واالعزشبساد اإلداسَخ ويشكض انزؼهُى انًغزًش ثغبيؼخ انجحشٍَ
فٍ يغبالد يزؼذدح يضم :انزغبسح واألػًبل اإلنكزشوَُخَ ،ظى انًؼهىيبد اإلداسَخَ ،ظى
دػى انقشاساد ،رًُُخ يهبساد انزخطُظ نإلداسح انىعطًَ ،ظى يؼهىيبد انًغزشفُبد
...انخ.
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