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 الخلفية العلمية 
 
 

 

، يونيو   • كلية الهندسة، جامعة اإلسكندرية. درجة التخرج:    ،2002بكالوريوس علوم الحاسب اآلل 
ا 82.5%

ً
   (. )جيد جد

ز المرصية •   نقابة المهندسير
 (. 2002)منذ  – ]http://www.eea.org.eg[ مهندسة مسجلة فز

 

 مرص  ،، جامعة اإلسكندرية2007، يونيو ماجيستير علوم الحاسب اآلل   الدراسات العليا

• Thesis title: Standards Supporting Autonomic Computing: CIM - Remodeling 
“LocalizationCapabilities” class in Core Model. 
 

  إدارة األعمالماجيستير 
 
  ف

 ، جامعة اإلسكندرية، مرص 2020ير ينا، مهن 

•   
ز لماجيستير إدارة األعمال المهنز لدى   ،2019  مي  فو ن - 2017ي  م، سبتتم إكمال برنامج لمدة عامير

اكم  A)تقدير: امتياز  . كلية التجارة جامعة اإلسكندرية  ( CGPA  :4.000، المجموع الير
 

 الشهادات المهنية 
 

          

 

 
 

 

   
 

 
 

 

   

ف PMP®شهادة  •  . 2007اري    ع(، مارس إدارة مش  )محير

 . 2007(، أبريل ITSM -)إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات  Foundation ®ITIL شهادة •

)نموذج نضج إدارة المشاري    ع المؤسسية(، سبتمي    ConsultantCertified  ®OPM3 شهادة •
: %91. )امتحان القبول: 2012  

 (. مة عىل مستوى العال، أعىل درج %92، االمتحان النهاب 

: 1. )المسار المجمع، الجزء 2014)المعمارية المؤسسية(، يونيو  Certified  ®TOGAFشهادة •

 (. %95، الدرجة اإلجمالية: %100: 2، الجزء 90%

كاء معهد  : CMMI®شهادات تدريبية رسمية حول  •  (SEI)لدى شر
o  مقدمة حول®CMMI  ( للتطويرDEV-CMMI  2008، مارس  1.2اإلصدار ) 
o يم باستخدامي لفرق التق تدريب ®SCAMPI  اير  1.2اإلصدار  ( 2010الفئة ‘أ‘ )في 
o   

 ( 2012، مارس 1.3اإلصدار  SVC-CMMI) CMMI®ملحق الخدمات فز

  الوساطةتدريب وشهادة تقييم حول   •
 
ز المعتمدين، فرع مرص )مركز  مقدمة ف من معهد المحكمير

(، دي  .  2018سمي  القاهرة اإلقليم  للتحكيم التجاري الدول 

نت(،  -)اتحاد جامعات جورجيا  Six Sigma Green Belt شهادة •   أغسطسدورة تدريبية عي  اإلنير
2019 . 

  Scrum Fundamentals Certified (SFC)شهادة  •
لمشاري    ع ، من  المرنة لدارة اإل ، فز

ScrumStudy 2020، مارس . 

نت،  علوم البيانات التطبيقية دراسة • ة العلمية  الحوسب : ل. الوحدة األوانتو امعة وورلد كجعي  اإلنير
فمع  –  (2021لة )مارس تعلم اآلالثانية: حدة ، الو (2020 يسمي  د)  . مرتبة الشر
 

 اإلنجازات
 
 
 
 

 

.، منصة مجتمعية  EAITSM Incوجيا المعلومات، مؤسس المنشأة العربية إلدارة خدمات تكنول •

 إقليمية إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. 

  وضع أسئلة لت (ةالمشاركة )بناًء عىل دعو  •
(، والذي GCLبرنامج رخصة التجارة الدولية )طوير فز

  ]cl.nuhttp://www.g[ . 2011أطلقته غرفة التجارة األوروبية، 

ز لعام  •   جوائز التمير
  فز
، من خالل تمثيل المنشأة   DRIمن معهد  2018الوصول للدور النهاب  الدول 

  .EAITSM Incيا المعلومات رة خدمات تكنولوج ادالعربية إل 
]announced-finalists-excellence-of-awards-dri-.drii.org/2018/01/04/2018drive[ 
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https://drive.drii.org/2018/01/04/2018-dri-awards-of-excellence-finalists-announced
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 ( 2011)منذ يوليو  منشأة وان واي فورواردمالك ومدير عام 
  يوليو مسجلة كمنشأة فرد 

  مرص فز
جمة،  2011ية فز : االستشارات، التدريب، الير  

. تقدم خدمات فز

 :  
وبز ها. الموقع اإللكير يد http://www.OneWayForward.comوغير ، الي 

 :  
وبز  rward.comcontact@onewayfo اإللكير

ز لدى معهد  •   سجل االستشاريير
 PMI( .2012  - 2015 )مسجلة كاستشاري فز

  أمازو  •
يك لخدمات الويب فز ،  AWSف أعمال اعتماد محير  ( وحاصلة عىلAWS) نمسجلة كشر

  
ف تقنز  ( 2013. )منذ ]AWS  ]https://aws.amazon.comواعتماد محير

•   
 ( 2015( )منذ DBWCمجلس سيدات األعمال بدب   )عضو فز

•   
  مرص وحول المنطقة، بما فز

 ية. ك الكويت والسعودل ذقدمت خدمات تدريبية واستشارية للعمالء فز

وضع رؤية المنشأة وتحديد اتجاهها، تطوير األعمال، التسويق، إدارة العالقة مع العمالء، تطوير  •
يات.  المنتجات، تصميم وإطالق الخدمات، اختيار  ز الموارد، اإلدارة، والمشير  وتعيير

 إنشاء فروع تابعة:  •
o ( مرص لشهادة التجارة الدولية  

العتماد الخاصة ( لتقديم خدمات اGCLمانح الرخصة المحىل  فز
 GCL Egyptحنر اآلن(. وتقدم هذه الخدمات من خالل الفرع التابع  - 2011الشهادة )نوفمي   ب

Inc. 
o حوسبة السحابية باستخدام تقديم خدمات استشارية حول الAWS  من خالل الفرع التابع

ClouDesk Inc. 
o  قطاع األ  

اعات فز ز ع التابع مركز حل  ال، من خالل الفر م عتقديم خدمات الوساطة لحل اليز
اعات ا ز  .ADR-HUB Incليز

ز المجاالت اإلدارية وكيف يتم تقديم الخدمات أو / تنظيم و  •   أنشطة مهنية متعددة تي 
المشاركة فز

 تشارية من قبل المنشأة دعًما لمثل هذه المجاالت، ومن ذلك: االس
o نت ة إنير )يونيو   . ”OPM3 Awareness Session“ مجانية تحت اسم المنشأة بعنوان محاضز

2013 .) 
o نت ة إنير  Business Transformation through“ مجانية تحت اسم المنشأة بعنوان محاضز

Enterprise Architecture”( . 2015 أبريل .) 
o نت ة إنير  ISO Standards for Project“ مجانية تحت اسم المنشأة بعنوان محاضز

Management - Theory and Use Cases” . (  2015 نوفمي .) 
o مجلس  دول غرف ل الخليجيات، والذي نظمه اتحاد األعما لصاحباتالثالث  الملتقر  ور حض

، الدوحة، قطر، ديسمي    . 2015التعاون الخليج  
o ة والمتوسطة، الذي نظمته المنظمة العربية  المشاركة كمتح   مؤتمر المؤسسات الصغير

دث فز
  األو مللتنمية اإلدارية، بالتعاون مع جامعة الير 

 . 2016ردن، مايو ك وعقد بها فز

كة لعمالئه • اكة مع جهات متعددة لتقديم خدمات مشير  م. عقد اتفاقيات شر

  مجاالت إدارة تكنولوج •
يا المعلومات، وإدارة المشاري    ع، وتطوير الموارد  تطوير وتقديم برامج تدريبية فز

  
نت وفز اضية عي  اإلنير

  كل من البيئات الدريبية االفير
ية، فز وكذلك خدمات   الفصول الدراسية، البشر

 يه والتعليم. التوج 

  الكثير  قيادة التعامالت االستشارية •
وتقديم الخدمات االستشارية لمختلف العمالء إقليمًيا ومحلًيا، وفز

مجاالت االستشارات اإلدارية مثل تأسيس مكاتب إدارة المشاري    ع، إدارة تكنولوجيا المعلومات، من 
ز عمليات األعمال،  . عي  الصناعات المختلفةة، المعمارية المؤسسي  تحسير

  ذلك المواصفات القياسية مع عمالء   •
  مجاالت األعمال واإلدارة، بما فز

ترجمة المواد المهنية فز
 . ز  دوليير

بة من المنتجات بما يشمل نماذج امتحانات لمختلف الشهادات الدولية، ودروس فيديو، تطوير حقي •
ها من العناض.   وغير

مج من األدوات تطوير حقيبة • ستندية، ومن ذلك أدوات التقييم )أداة التقييم باستخدام  ية والمالي 
وعات، واستبيان تقييم باللغة العر OPM3نموذج  بية(، وكذلك خدمات  ، أداة تقييم مكتب إدارة المشر

 تطوير أدوات مفصلة بحسب طلب العميل. 

  مناطق سالتسجيل كمورد / استشاري لدى العديد من مقدم  الخدمات اال  •
مختلفة، ومن  تشارية فز

و عربية. بنك األوروب   للتنمذلك ال كة ويي   ية، وشر
 

 ( 2008، )منذ يوليو ة()غير ربحي للمنشأة العربية إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلوماتالمدير العام 

  اجتماعات األفرع العالمية. ) itSMFاالرتباط مع منتدى  •
  - 2008العالم  مفرع مرص، والمشاركة فز

2014 ) 
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الجة الشؤون القانونية للجمعية والعالقة مع الجهات اإلدارية.  لس اإلدارة، ومع ماعات مجترؤس اجت •
(2008 - 2014 ) 

 ( 2014روارد. )منذ التشغيل كفرع تابع لمنشأة وان واي فو  •

•  .)  
وبز  األنشطة اإلدارية اليومية )التسويق، خدمات ودعم األعضاء، صيانة الموقع اإللكير

اك • كا رعاية تاعقد شر  المهتمة. ت الراعية مع الشر

اكة مع جهات متعددة محلًيا وإقليمًيا ألجل تحقيق األنشطة واألهداف   •   عقد اتفاقيات شر
المبادرة فز

كة، ومن ذلك:   المشير
o ة المعلومات جمعية السودانية لتقانال 
o  و" التابع لمايكروسوفت مرص  مجتمع "هير
o (اتحاد جمعيات المعلوماتية العربية )اجمع 
o اكات إعالمية م  نية حول المنطقة ع الفعاليات المهشر

نت، بالتعاون مع جهات أخرى حول   • ات عي  اإلنير ترتيب فعاليات مهنية، ومؤتمرات عن بعد، ومحاضز
 ة ذات صلة، ومنها: موضوعات عديد

o جامعة القاهرة 
o  مايكروسوفت مرص 
o  جمة  المركز القوم  للير
o OBASHI 
o ASL BiSL Foundation 

o The OpenGroup 
o Sogeti 
o Experton 
o IDC  ق األوسط  الشر
o ISACA 
o كات واألفراد ها من الشر  غير

نت:  •  إطالق عدد من المبادرات التفاعلية عي  اإلنير
o  امج التدريبية واال   مجال إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات دليل مقدم  الي 

 ITSMمتحانات فز
o   

ا" للتبادل المعرفز ً  نظام "اسأل خبير
o  لجالم عىل استقصاءاتإجراء  

قياسات ألجل المقارنة المعيارية  مع األصوات والجتمع المهنز
  لحالة ال

 مجال المهنز
o جمة العربية لبعض المصطلحات الفنية  استقصاءات  للعامة حول الير
o  بناًء عىل استبيانات معلوماتية وألعابمسابقة ،   اإلقليم 

 شهرية للمجتمع المهنز

تهم من قبل دما يبحثون عن اعتماد خ التعليمية الذين  تتقديم خدمة تنسيق االعتماد لمقدم  الخدما •
  تقدم االعتماد، حيث يتم 

 . عملية االعتماد إلينا إلدراتها  إسناد الكيانات النر

   تنظيم مؤتمرات سنوية بمشار  •
، فز   المحىل  واإلقليم  والدول 

ز وحضور من المجتمع المهنز كة متحدثير
نت اضًيا عي  اإلنير

 . أماكن مختلفة وكذلك افير

  دعوة لتمثيل الت •
  مؤتمر لمنشأة من خالل المقر

، والذي أقيم بالبحرين،  MEET ICT 2011شاركة فز
ة بعنوان " 21 - 20يونيو   ". An Overview on the ITSM Industry. وتم تقديم كلمة قصير

إدارة مشاري    ع ترجمة معجم مصطلحات اإلصدار الثالث من اآليتيل وكذلك االمتحانات إل اللغة  •
 (. 2009 - 2008. )ةيالعرب

جمة العربية لنموذج  • وع الير مجيات 1.3اإلصدار  CMMI-SVCإدارة مشر ، مع معهد هندسة الي 
  ميلون. )

 (. 2012بجامعة كارنيغز

 المنشأة، مع تحديث النسخة السنوية.  اسمرات السنوية تحت لمواد المؤتم CDنشر  •

  مجال إدارة •
  ITSMلمعلومات خدمات تكنولوجيا ا إدارة ترجمة سلسلة من كتب القصص الخيالية فز

  .  األصىل 
خيص من الناشر   صورة رقمية تحت اسم المنشأة بير

إل اللغة العربية، ونشر الطبعة العربية فز
(2014 - 2015 .) 

تحت اسم   ITSMوير ونشر معجم موحد لمصطلحات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات إدارة تط •
 (. 2015المنشأة. )

ية حول موضوعات إدارة خدمات تكنولوجيا  / الكتب العربية  فيإطالق مبادرة لتأل • ز اإلنجلير
  المجال من حول المنطقة، وتم نشر عدة مؤلفات من خالل ITSMالمعلومات 

اء فز ، يؤلفها خي 
 نشأة. الم

•  ،   دب  
  أسبوع جايتكس للتكنولوجيا فز

 . 2016إدارة وتنفيذ مشاركة المنشأة كعارض فز

مصطلحات إدارة خدمات تكنولوجيا  لموحد لات مثل: المعجم اع و النشر تحت اسم المنشأة مطب  •
 ، ومقاالت مدونة األعضاء. ITSM Mind Joggerالمعلومات، ولعبة تطبيق الموبايل 

: المنتدى، المكتبة، المدونة، ونظام  دمج نظم لألعضاء فقط م • ن خالل تسجيل الدخول الموحد وه 
 ات(. صقالمناقصات )وهو نظام متاح للعامة لطرح المنا

 



  بداية الم
 سار المهن 

 

 
 

 
 
 

      
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 ( 2003ديسمي   - 2002مدرب ومطور برامج مستقل، اإلسكندرية )يونيو  •

كة  •   شر
 ( 2003يوليو  - 2003، اإلسكندرية )أبريل iSTمطور برمجيات فز

كة  •   شر
اير  IBMمهندس برمجيات فز اير  - 2004مرص )في   : (2007في 

o   
اير  IBM_WBI_Monitorيق ر فالعمل فز  ( 2005أغسطس  - 2004)في 

o ( فريق النظم المدمجة  
 ( 2006يوليو   - 2005( )أغسطس VIASالعمل فز

o  فريق  
اير   - 2006)يوليو   TPMSالعمل فز  ( 2007في 

 
وعات مستقل اير استشاري إدارة مشر  ( 2011يونيو  -  2007، )في 

وعات لدى  •   إدارة المشر
ة محدودة فز كة صخر  خي  مجياتشر يناير   - 2007 )ديسمي   ، مرصللير

2008 ) 

وع تأسيس  •   مشر
وع فز  ( 2008نوفمي   - 2007)ديسمي   itSMFفرع مرص لمنتدى مدير مشر

 

وعات استشاري إ • وع تأسيس مكتب إدارة المشر   مشر
كة اتصاالت مرصلدى  PMOدارة مشاري    ع فز   شر

اير   ( 2009أغسطس  - 2009)في 
  

مجتطوير وثيقة مواصفا •   ت أحد النظم الي 
  ITSMمجال إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات  ية فز

مجيات بلبنان )يونيو    مجال الي 
كات القطاع الخاص فز  ( 2009وليو ي  - 2009لصالح إحدى شر

 

مجية )  • وع تطبيق نظم المعلومات الي    المرحلة الثانية لمشر
وع فز   MISمدير مشر

وزارة التعليم ( فز
 ( 2009أكتوبر  - 2009)أغسطس ( MOHE) بمرص العال  

  

جمة العربية لمعجم مصطلحات برنس • وامتحانات مستوى األسس ومستوى الممارس لصالح  2الير
كة  اير   APMGشر ا )في 

  (2010مايو    - 2010بإنجلير
 

كات  •   مجال تحليل أعمال تكنولوجيا المعلومات، لصالح أحد الشر
تطوير المقرر الدراس  لدبلومة فز

  أونتاريو، كندا، بغرض اعتماد المادة  كمقدم خدما  IIBAبل معهد المعتمدة من ق
ت تدريبية، فز

 ( 2010أكتوبر   - 2010المقدمة من طرف الوزارة الكندية )يوليو 
  

 ( 2011يونيو   - 2011)مايو  PMPر مواد تدريبية وامتحانات لشهادة تطوي •
 

 العضويات المهنية 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 

                  

 

  معهد  •
وعاتعضو فز  PMI  ]http://www.pmi.org[ – (2007 - 2015 :) إدارة المشر

o  تطو  
 ( 2008" )الحقائب، الطبعة الثانية "معيار إدارة  ير متطوع فز

o  تطو  
 ( 2013" )الثالثة"معيار إدارة الحقائب، الطبعة  ير متطوع فز

o المجال  متطوع  
اء فز   "نموذج  كمراجع من الخي 

 -  OPM3 نضج إدارة المشاري    ع المؤسسيةفز
 ( 2013الطبعة الثالثة" )

o مجتمعات الممارسات: االستشارات، مكتب إدارة المشاري    ع، الخ  
دمات والتعهيد، إدارة  عضو فز

 مشاري    ع المؤسسية، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال
o  الحدث السنوي لفرع المعهد بمرص عام  

ض التقديم   . عنوان العر 2012مدعو كمتحدث فز
"OPM3 ( 2013ائج األعمال لديك". )يناير ونت 

o  نت لدى مجتمع ممارسات إدارة المشاري    ع المؤ ة إنير سسية  مدعو لتقديم عرض لمحاضز
ا بعنوان "بالمعهد، حول الورق

ً
ها سابق   تم نشر

كنماذج لتقييم    OPM3و CMMIة العلمية النر
ة باللغة اإلنج ز النضج". وقد تم تقديم المحاضز ية ثم باللغة العربية. )يونيو وتحسير ز  ( 2013لير

o مراجعة  م  
وعات كمتطوع فز   جورنال إدارة المشر

دعو لمراجعة أوراق علمية مقدمة للنشر فز
  (2014نظراء. )يناير  ال

 

  قوة مهام اإلدارة الموزعة )ع •
 (: 2007)منذ  – ]DMTF)  ]http://www.dmtf.orgضو فز

o يك  )من خالل عضوية جامعة اإلسكندرية(  DMTFتحالف أكاديم  مع  شر
 

 :]p://www.eos.org.eghtt[  (EOSالهيئة المرصية العامة للمواصفات والجودة ) •
o  ( :لجنة تكنولوجيا المعلومات  

 ( 2012 -  2008عضو فز
  مجال تكنو  ▪

  مواصفات األيزو فز
جمة  التصويت عىل تبنز   ذلك الير

لوجيا المعلومات، بما فز
 والتكييف والتحويل المحىل  إلنتاج مواصفات مرصية. 

http://www.pmi.org/
http://www.dmtf.org/
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 . أسماء النطاقات العربيةتطوير مواصفة  ▪
o  لجنة إدارة المشر  

 ( 2015 - 2013وعات: )عضو فز
جمة والتكييف والتحويل المحىل  لمواصفة األيزو  ▪ وعات،   21500الير حول إدارة المشر

 ة. وإنتاج مواصفة مرصي
  الهيئة للجنة األيزو   ▪

لتطوير مواصفة إدارة المشاري    ع  TC258لجنة محلية مناظرة فز
امج والحقائب.   والي 

  ا ▪
 لتطوير مواصفة االستشارات اإلدارية.  PC280لهيئة للجنة األيزو لجنة محلية مناظرة فز

 

•   
ة فز وعاتالالعضوية غير المباشر من  ]IPMA –  ]http://www.ipma.ch رابطة الدولية إلدارة المشر

  الجمعية المحل
(  ية بمرص )جمعية الهندسة اإلدارية خالل العضوية الفردية فز

]http://www.mes.eg.net[ –  (: 2010)منذ 
o الجمعية المحلية، وا  

  المناقشات  حضور الجمعية العمومية السنوية لألعضاء فز
لمشاركة فز

 وانتخابات مجلس اإلدارة. 
 

  المجموعة المفتوحة •
 : ]w.opengroup.orghttp://ww[ عضو فز

o  مجموعة عمل الحوسبة السحابية  عضو  
 ( 2011)منذ  –فز

o  ز ز الؤسسيير   رابطة المعماريير
 https://www.globalaea.org[ – (2014 - 2017 )[( AEA)  عضو فز

 

 دون عضويات: بأنشطة مهنية أخرى  •
o  تحديث اإل  

كة أكسيلوس   P3M3من نموذج  3.0صدار المشاركة كمراجع متطوع فز مع شر
 ( 2013المحدودة )

o  إطار عمل من  4.0اإلصدار لمطبوعات المشاركة كمراجع متطوعITIL   كة أكسيلوس مع شر
 ( 2019ودة )المحد

o   حضور مؤتمر منظمة الفيديكFIDIC    سبتمي ،   دب  
 2015فز

 

 Paper titled Standards Supporting Autonomic Computing: CIM - Remodeling • المنشورات والمساهمات
“LocalizationCapabilities” class in Core Model, Conference Proceedings of the 
1st International DMTF Academic Alliance Workshop on Systems and 
Virtualization Management (SVM07), Toulouse, France, Oct. 
2007.(http://www.irit.fr/svm07/index.html) 

• Paper titled A Project Management Perspective on ITIL® V3, Conference 
Proceedings of PMI Global Congress – EMEA, St. Julian’s, Malta, May 2008. 
(http://congresses.pmi.org/EMEA2008/TheCongress/AOF/). Paper was presented within 
the conference by the author at Hilton Malta on May 20th, 2008. 

• Paper titled Project Human Resources Management – itSMF Egypt Chapter 
Establishment Project Case Study, Conference Proceedings of ICICT2008, Cairo, 
Egypt, Dec. 2008. (http://www.icict.gov.eg/ICICT2008). Paper was presented within 
the conference by the author at Marriott Cairo on Dec. 17th, 2008. 

• Column in PMI Today® Newsletter, Mar. 2009, titled “Be Positive!”, published 
as a side column within introducing new PM Network columnists. 

• Columnist at PM Network® magazine of PMI. Published articles:  
o “A Rising Star” - Apr. 2009 
o “Modern Civics” - Jul. 2009 
o “Higher Education” - Nov. 2009 

• Interview with PM Network® magazine of PMI, in a column titled "Jewel of the 
Nile", May 2010. 

• Paper titled Project Management Frameworks: Comparative Analysis, 
Conference Proceedings of IPMA World Congress, Istanbul, Turkey, Nov. 2010. 
(http://www.ipma2010.com/congress.php). Paper was presented within the 
conference by the author at Hilton Istanbul on Nov. 2nd, 2010.  
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• Monograph on the MSc thesis, titled "Standards Supporting Autonomic 
Computing: CIM - Remodeling LocalizationCapabilities class in Core Model". 
Published by LAP (Lambert Academic Publishing), Germany, January 2011. 
ISBN: 978-3-8443-0269-1. Can be ordered by contacting the publisher 
(http://www.lap-publishing.com), or by contacting the author. 

• Paper titled How to establish a Project Management Office (PMO), published 
in PM World Today, the Global Project Management eJournal, May 2011. 
(http://www.pmworldtoday.net/archives/2011/may.htm#papers). 

• Article titled "The Arabic Common Market", published in the PM World Today 
eJournal, Jun. 2011. 

• Paper titled An Overview on Entrepreneurship efforts in Egypt and the Arab 
World, The OneWayForward Inc. Publishing, Jun. 2011. 

• Arabic Article titled "Freedom is the Watering of Innovation and 
Development", The OneWayForward Inc. Publishing, Nov. 2011. 

• Article titled "Mega Projects on Egypt’s Horizon", published in the PM World 
Journal, Oct. 2012. 

• Paper titled CMMI® and OPM3® as Maturity Appraisal and Improvement 
Models, Conference Proceedings of IPMA World Congress, Crete, Greece, Oct. 
2012. (http://www.ipma2012.gr). 

• Article titled "How do Service, Product, and Project Relate Together?", 
published in the PM World Journal, Jan. 2013. 

• Article titled "Change Management Struggles in Post-Revolution Egypt", 
published in the PM World Journal, Jul. 2013. 

• Article titled "Project X - Strategies and Lessons Learned", published in the PM 
World Journal, Apr. 2014. 

• Paper titled The PMO as a Service Provider, The OneWayForward Inc. 
Publishing, Sep. 2014. 

• Paper titled PMO Maturity Assessment, The OneWayForward Inc. Publishing, 
Jan. 2015. 

• Article titled "Professional Certificates - Education or Business?", The 
OneWayForward Inc. Publishing, Apr. 2015. 

• Paper titled "Managing Cloudized IT Environments", The OneWayForward Inc. 
Publishing, Mar. 2016. 

• Article titled "Chemical Tube Holder Mechanism", The OneWayForward Inc. 
Publishing, Mar. 2016. 

منشورة ضمن مواد مؤتمر   ري    ع""تقييم مستوى نضج ممارسات إدارة المشاورقة عمل بعنوان  •
ة والمتوسطة"، الذي نظمته كل من  وعات الصغير   إدارة وتمويل المشر

"االتجاهات المعاضة فز
  عربية للتنمية اإلدارية المنظمة ال

موك باألردن، والذي عقد فز بمقر   2016مايو  5  - 3وجامعة الير
موك بمحافظة إربد باألردن. وقامت المؤلفة بعرض    الجامعة يوم جامعة الير

مايو  4ورقة العمل فز
2016 . )2016http://www.yu.edu.jo/sme( 

• Paper titled "Portfolio Management Techniques in a Nutshell", The 
OneWayForward Inc. Publishing, Sep. 2016. 

• Article titled "The Ability Equation", The OneWayForward Inc. Publishing, Nov. 
2016. 

• Paper titled "Understanding Enterprise Architecture Continuum and 
Repository", The OneWayForward Inc. Publishing, Dec. 2016. 

• Paper titled "Promising Real-Life Applications of Quantum Computing", 
Proceedings of the Seventh International Conference on ICT in our Lives, 
Faculty of Commerce, Alexandria University, Egypt, Dec. 2017. 
(http://ictinourlives.alexu.edu.eg) 

• Paper titled "Statistical Analysis for OPM3 Assessments", The OneWayForward 
Inc. Publishing, Feb. 2020. 
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• Paper titled "Towards a Mature Project Management Office (PMO)", 
Proceedings of the Third Edition of the Pan-African Project Management 
Conference, held on 28 - 30 October 2020 in Cameroon. Paper was presented 
within the conference by the author virtually online, on Oct. 30th, 2020. 
(https://www.pan-african-pmc.africa) 

• Paper titled "Professional Certificates versus Academic Education in light of 
Market Needs", Proceedings of the Fourth Edition of the Pan-African Project 
Management Conference, held on 26 - 28 October 2022 in Cameroon. Paper 
was presented within the conference by the author virtually online, on Oct. 
27th, 2022. (https://www.pan-african-pmc.africa) 
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