سيرة ذاتية
اإلسم :عبدالحميد محمد العباسى
الوظيفة الحالية :أستاذ احصاء وعميد معھد الدراسات و البحوث اإلحصائية جامعة القاھرة
الموبايل01141160466 - 01000107765 :
البريد اإللكترونىdabdo1@hotmail.com or dabdo1@gmail.com :
 -1المؤھالت العلمية:
الجامعة
التاريخ
الدرجة
دكتوراه الفلسفة فى اإلحصاء الحيوي والسكانى  1999معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية – جامعة القاھرة
ماجستير فى اإلحصاء التطبيقى
 1994كلية تجارة فرع بنھا – جامعة الزقازيق
بكالوريوس تجارة شعبة احصاء
 1987كلية التجارة – جامعة المنصورة
 -2المھارات اللغوية
اللغة
اإلنجليزية
العربية

القراءة
جيد جدا
اللغة األم

الكتابة
جيد جدا
اللغة األم

التحدث
جيد جدا
اللغة األم

 -3عضوية الجمعيات المختلفة
عضو بكل من:
• جمعية اإلدارة العليا
• جمعية بحوث العمليات
• جمعية علوم الحاسب والمعلومات
 -4التدرج الوطيفى
•  1994 – 1991معيد – معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية – جامعة القاھرة
•  1999 – 1994مدرس مساعد  -معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية  -جامعة القاھرة
•  2005 – 1999مدرس  -معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية  -جامعة القاھرة
•  2011 – 2005أستاذ مساعد  -معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية – جامعة القاھرة
•  2011حتى تاريخه أستاذ  -معھد الدراسات و لبحوث اإلحصائية  -جامعة القاھرة
 -5وظائف رئيسية
•  2016حتى تاريخه منسق دبلوم :تحليل البيانات الدراسات المھنية – معھد الدراسات والبحوث
اإلحصائية – جامعة القاھرة
•  2016حتى تاريخه رئيس قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات – معھد الدراسات والبحوث
اإلحصائية – جامعة القاھرة
•  2015حتى تاريخه عميد – معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية – جامعة القاھرة
•  2015حتى تاريخه مشرف عام الدراسات المھنية – معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية –
جامعة القاھرة
•  2015حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة مركز اإلستشارات اإلحصائية والقياسية – معھد
الدراسات والبحوث اإلحصائية – جامعة القاھرة
•  2015حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة مركز التطبيقات الديوجرافية وتنمية الموارد البشرية
– معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية – جامعة القاھرة

…

•  2015حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة مركز البرمجيات واالستشارات المعلوماتية – معھد
الدراسات والبحوث اإلحصائية – جامعة القاھرة
•  2015 – 2014وكيل الدراسات العليا و البحوث – معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية –
جامعة القاھرة
•  2014 – 2013رئيس قسم اإلحصاء الحيوي والسكانى – معھد الدراسات والبحوث
اإلحصائية – جامعة القاھرة
•  2012 – 2011مدير مركز اإلستشارات اإلحصائية والقياسية – معھد الدراسات والبحوث
اإلحصائية – جامعة القاھرة
•  2010 – 2005مستشار – ديوان الخدمة المدنية –الكويت
•  2005 – 2000مستشار – مركز دعم القرار :إدارة اإلحصاء – وزارة الداخلية الكويت
 -6الخبرات
أ) خبرات فى التدريس
تدريس المقررات اآلتية فى بعض أو كل المؤسسات التالية:
معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية جامعة القاھرة – كلية التجارة جامعة القاھرة – كلية
التجارة جامعة المنصورة – كلية التجارة جامعة بنھا – كلية العلوم اإلدارية جامعة الكويت -
كلية العلوم االجتماعية جامعة الكويت ،أكاديمية سعد العبدهللا الكويت وھى:
فى مجال الرياضيات
التحليل العددى – األساليب الفازية – الرياضة الخطية والمنفصلة – التحليل الرياضى
فى مجال اإلحصاء
مبادئ اإلحصاء – اإلحصاء واإلحتماالت – التوزيعات اإلحتمالية – التقديرات واختبارات
الفروض – اإلحصاءات الالمعلمية – تحليل البيانات – المعاينة اإلحصائية – تحليل اإلنحدار
– التنبؤ – الضبط اإلحصائى للجودة – تحليل السالسل الزمنية – نظرية الموثوقية – التحليل
متعدد المتغيرات
فى مجال بحوث العمليات
البرمجة الخطية – البرمجة غير الخطية – مبادئ بحوث العمليات – ادارة العمليات –
األساليب الكمية – بناء النماذج – األمثلية – الذكاء اإلصطناعى – النماذج الرقمية لألمثلية
– تطبيقات بحوث العمليات فى اإلدارة – نظرية المباريات – المحاكاة – ضبط المخزون –
البرمجة الصحيحة – نظرية الطوابير – األساليب متعددة المعايير -اتخاذ القرارات
فى مجال علوم الحاسب والمعلومات
نظم المعلومات – الذكاء اإلصطناعى – قواعد البيانات – نظم دعم القرار – مقدمة فى
الحاسب – ھياكل البيانات – شبكات الخاليا العصبية اإلصطناعية – التنقيب فى البيانات
فى مجال اإلحصاء الحيوى والسكانى ومجاالت أخرى:
السكان والتنمية والبيئة – النماذج السكانية واالقتصاية – اإلحصاء الحيوي والبيئى –
الديموجرافيا – ضبط الجودة وخرائطھا – الجودة الشاملة – التحسين المستمر – عينات
القبول -الرقابة فى المؤسسات – ادارة المشروعات – القيم المكتسبة – دراسة الجدوى
فى مجاالت حزم البرامج الجاھزة
الحزم اإلحصائية … STATGRAPHICS- SAS - MINITAB - SPSS
حزم أخرى MSPROJECTS - NEURAL NETWORKS - MATHCAD
- MATLAB - ARENA - NEURAL NETWORKS-
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ب ) خبرات استشارية
•  – 1987أآلن :دراسات استشارية مختلفة فى العديد من المؤسسات من بينھا:
شركة النصر لصناعة السيارات – الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء – الشبكة القومية
للمعلومات – حوالى  30شركة صناعية – معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية جامعة القاھرة،
ت ) خبرات فى التدريب
تقديم العديد من الدورات التدريبية للعديد من الجھات منھا:
منار مصر للبترول – مركز تحديث الصناعة – وزارة الداخلية – مركز دعم القرار
بشرظة الكويت ودبي – الكفاية اإلنتاجية وزارة الصناعة – معھد الدراسات والبحوث
اإلحصائية جامعة القاھرة ،من موضوعات ھذه الدورات ما يلى:
التنبؤ و اإلنذار المبكر  -نظم الرقابة فى المؤسسات – ادارة الوقت  -التحسين المستمر –
ادارة المخاطر – التحليل اإلحصائى -نظم دعم القرار – تحليل البيانات باستخدام – SPSS
دراسة الجدوى – نظم المعلومات اإلدارية  -مھارات متقدمة فى إدارة اإلنتاج – دراسة
الحركة و الزمن – الحاسب – ضبط الجودة – التخطيط قصير األجل – تخطيط القدرات –
خرائط الضبط  -ستة سجما – التحليل اإلحصائي البسيط والمتعمق باستخدام الحزم
ث ) اإلشراف العلمى:
اإلشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه فى مجاالت اإلحصاء الحيوى والسكانى
– اإلحصاء التطبيقى – بحوث العمليات (أكثر من  70رسالة اشراف ومناقشة)
ج ) النشر العلمى
نشر أكثر من  12بحث علمي بالداخل والخارج خالل الفترة من 2016 - 2012
ح ) جھود أخري خالل الفترة -2010اآلن:
 تصميم موقع الكترونى للمعھد تحكيم العديد من المقاالت والدراسات واألبحاث بمجال اإلحصاء والسكان والنماذج والجودة. المشاركة باإلعداد للمؤتمر السنوي لمعھد الدراسات والبحوث اإلحصائية – جامعة القاھرة ورئاسةالجلسات واإلعداد لندوات والتدريب كمحاضر بالمعھد وخارجه.
 عضو مجلس المعھد ولجنة الدراسات العليا وخدمة المجتمع والبيئة و وحدة ضمان الجودة وإعدادالالئحة الجديدة.
 محكم لجنة ترقية االساتذة واالساتذة المساعدين تخصص اإلحصاء ـ اللجنة العاشرة والحادية عشر.* المجاالت والخبرات العلمية والعملية :
 2ـ اإلحصاء الحيوي والسكاني .
 1ـ اإلحصاء التطبيقي .
 4ـ اإلحصاء التربوى .
 3ـ اإلحصــاء الجنائي .
 6ـ نمذجة البيانات واالستشراف (التنبؤ).
 5ـ اإلحصاء االجتماعى .
 8ـ التخطيـــط األمنى ودعــم إتخاذ القـرار.
 7ـ قياس وتقييم األداء والجودة.
 10ـ بحوث العمليات والرقابة على الجودة.
 -9النمــاذج االقتصادية.
 12ـ السكان والتنمية .
 11ـ النمــاذج السكانية .
 14ـ وفيات األطفال واألمھات .
 13ـ االقتصاد القياسى .
 15ـ القوى العاملة والمـــوارد البشرية وتقدير االحتياجات التدربيية والعائد من التدريب.
 16ـ التنقيب في البيانات الستخراج القيم والثمين منھا .Data Mining
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قائمة برسائل الماجستير والدكتوراه االكاديمية التي أشرفت عليھا
1

ماھر أحمد على

تقييم الحالة الصحية واختالفاتھا بين محافظات مصر فى الفترة من ( )1996 – 1986ماجستير

2

ندي أحمد عبدالفتاح

Health Inequality among Children in Egypt

ماجستير

3

شرين عبدالظاھر أحمد

Mortality in Egypt Modeling and Forecasting

ماجستير

4

محمد حسن محمود

مؤشرات إحصائية للتنمية البشرية فى جمھورية العراق

ماجستير

5

منى محمود محمد مكاوي

تحقيق األمن الغذائي األسري واآلمن التغذوي للسكان في مصر

دكتوراه

6

محمود أحمد نور

النافذة الديموجرافية وأثرھا على نظام المعاشات في مصر

دكتوراه

7

عبد الحميد محمد الشبراوي

أوضاع المسنين في مصر (دراسة تحليلية)

ماجستير

8

محمد ابراھيم نوارة

تقدير تكلفة تحقيق األھداف اإلنمائية األلفية في مصر باستخدام نموذج سكاني اقتصادي ماجستير

9

سمير أحمد أبو ريا

دراسة تحليلية :الوعي بالقضية السكانية ادى طلبة الجامعات

ماجستير

 10حاتم عبد الواحد سمري

The Impact of Air Pollution on Child Mortality in Egypt

دكتوراه

 11شريف جمل محمد

مستوي الخصوبة واالحتياجات غيرالملباه في خدمات تنظيم االسرة في ريف محافظات
بني سويف – المنيا – سوھاج – االقصر

ماجستير

 12أحالم حسن حسين

حول توفير آلية لمتابعة وتقييم وتقويم األداء في برنامج القومي للسكان في مصر

ماجستير

 13نھي خضر يوسف

تحليل الفترات بين الوالدات واثره علي الخصوبة في العراق لعام 2011

ماجستير

قياس أثر خدمات التأھيل المرتكز علي المجتمع علي األشخاص ذوي اإلحتياجات
 14إسماعيل محمد محمود حسانين
الخاصة بمحافظتي "أسيوط و وقنا"

ماجستير

 15أكرم محمود سعد العبدلي

المحددات االجتماعية واالقتصادية للخصوبة في ليبيا

ماجستير

 16مني السيد أحمد عرارة

السلوك االنجابي الخطر وأثره علي وفيات الرضع واألطفال ودور خدمات األمومة
اآلمنة في الحد من خطورته في مصر 2008

ماجستير

 17عبدالوھاب حسن النجار

دراسة مستوى الخصوبة في أسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

ماجستير

 18رانيا عثمان السيد موسى

دراسة تحليلية للمحددات المؤثرة في التنمية البشرية لبلدان العالم النامي والمتقدم

ماجستير

 19ھبة عمر عبد العزيز السيد

تطوير مؤشرات الفقر متعدد األبعاد باالعتماد على بيانات مسح النشئ والشباب في
مصر

ماجستير

 20عصمت حامد يوسف

مواقع التواصل االجتماعى ودورھا فى حل قضايا السكان بين الشباب فى محافظات
القاھرة – االسكندرية – الشرقية – الفيوم 2014

ماجستير

 21إيناس أدريس أبوبكر

دراسة إحصائية لقياس جودة التعليم في مرحلة التعليم األساسى في ليبيا

ماجستير

 22امانى عبد الرحمن ابراھيم

العوامل الديموجرافية واالقتصادية واالجتماعية والصحية المرتبطة باجراء العمليات
القيصرية فى مصر

ماجستير

 23منى سعيد محمد محمد

تقييم دور الھيئة العامة للتامين الصحى االجتماعى فى التأثير على جودة الخدمات
الصحية المقدمة لسكان جمھورية مصر العربية

ماجستير

 24منى صالح حامد محمد

محددات العنف الزوجى ضد المراة واثرة على الوضع الصحى للزوجة واجراءات
مواجھة ھذا العنف

ماجستير

 25سمير احمد ابو ريا

مستوى واتجاھات االنجاب للمناطق العشوائية باقليم القاھرة الكبرى عام 2014

دكتوراه

 26عبد الحميد محمد الشبراوى

محددات التغير فى االنجاب فى مصر ()2000-2014

دكتوراه

 27اسماعيل محمد محمود حسانين رفاھية االمھات واثرھا على رفاھية االطفال
 28شريف جمل محمد حسين

تمكين الشباب فى اطار تحقيق اھداف التمنية المستدامة فى مصر
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دكتوراه
دكتوراه

قائمة برسائل الماجستير والدكتوراه االكاديمية التي ناقشتھا
 1عادل حسن

التحليل الفازى للعوامل المؤثرة علي الخصوبة :دراسة تطبيقية على محافظة دمياط دكتوراه

 2مھا مختار أحمد

دور البيانات المحاسبية وغير المحاسبية في ترشيد القرارات االستثمارية االجنبية
فى ظل ظروف المخاطرة :دراسة تطبيقية

ماجستير

 3حنان خضارى مھدي

مقارنة استخدام النماذج المعممة المضافة والنماذج متعددة المتغيرات فى تحليل
السالسل الزمنية :دراسة تطبيقية

دكتوراه

أثر تطبيق ادارة الجودة الشاملة فى تحسين كفاءة تشغيل وصيانة محطات الرادار:
 4أيمن على ابراھيم موسي
دراسة تطبيقية بھيئة قناة السويس

ماجستير

 5رحاب شحاته مرزوق

طريقة مقترحة الكتشاف القيم الشاذة اعتمادا على الطرق الذكية

ماجستير

 6أيمن على ابراھيم

أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تحسين كفاءة تشغيل وصيانة محطات الرادار:
دراسة تطبيقية بھيئة قناة السويس

ماجستير

 7فاطمة دسوقي محمد

التحليل اإلحصائي لبيانات البقاء في العلوم البيولوجية

دكتوراه

 8آية شحاته مرزوق

دليل مركب لقياس جودة التنمية البشرية

ماجستير

 9سعاد عبدالبديع العفيفي

اإلحصاء وتنقيب البيانات

دكتوراه

 10تامر حمزة محمد

قياس الفقر وعدم المساواة والرفاه االجتماعي

دكتوراه

 11ميرفت سعيد مبروك

القوى العاملة في كينيا :دراسة العوامل المؤثرة عليھا منذ عام 1989

ماجستير

 12مصطفى محمد خلف

أثر تكنولوجيا المعلومات على القوى العاملة في نيجيريا منذ 1990

ماجستير

 13وائل احمد عبدالمجيد

تقييم أثر فعالية سوق العملعلى معدالت البطالة في جنوب أفريقيا منذ عام 1994

ماجستير

 14على محمد على

دراسة إحصائية للعوامل المؤثرة في مرض سرطان الدم :جراسة تطبيقية

ماجستير

 15فاطمة دسوقى محمد

التحليل اإلحصائى لبيانات البقاء البيولوجية

دكتوراه

 16إيمان محمود مغاورى

منھج جديد للمعايير المتعددة التخاذ القرار مع التطبيق في غلم االجتماع

دكتوراه

 17إبراھيم السيد زكى

تشخيص وعالج التھابات الزائدة الدودية الحادة :بحث مرجعى وتحليل احصائى ماجستير
متعمق

قائمة برسائل الماجستير والدكتوراه المھنية التي أشرفت عليھا
1

راشد طلعت راشد شلش

Managing Driving Systems and Headway Deviation During
Rush -hour

ماجستير

2

رضا كامل المدبولى عون

Applying Quality Standards to Improve the Maintenance
Management System for Rolling Stock

ماجستير

3

تيسير نبيه سيف

Improving the Efficiency of Patient Discharge in Health Care
Organizations

ماجستير

4

مصطفى طه محمد مسعود

 Quality Improvement Projects Criteria of Success and Failureماجستير

5

مصطفى مصطفى شبعان

Total Quality Management Implementation Methodology
 for Improving the Performance of Managers (Case Studyماجستير
)Faculty of Medicine "Kasr El-Ainy

6

"Satisfaction of Patients and Services Providers with Kasr Elعبد الزين عبد المجيد غالب
"Einy Center of Radiation Oncology and Nuclear Medicine

ماجستير

7

خالد محمود عبد هللا

مدي موائمة بيئة العمل لتطبيق تكنولوجيا المعلومات ومدي االستفادة منھا
(دراسة حالة علي مستشفيات جامعة القاھرة)

ماجستير

8

سالمه طه سالمة صالح

Measuring the Quality of Health Services (Study Case of Kasr
)Elani Hospital

ماجستير

5

9

سيد محمد عبد السميع

Job Satisfaction of Faculty Members There Aids and Faculty
 of Medicine Employees"Case Study Faculty of Medicine-Kasrماجستير
El Aini

 10بدر صبح السيد الذكراوى

The Quality of Services Provided By Hospitals Cairo
University

ماجستير

 11محمد سالم محمد حلمى

قياس جودة الخدمات دراسة حالة اللجنة الطبية الخاصة بجامعة القاھرة

ماجستير

 12حازم عبد المؤمن حسين

تحسين العمليات االنتاجية (دراسة حالة)

ماجستير

 13غسان محمد مھند امين

تقليص زمن انتظار المرضى فى مستشفي (دراسة حالة)

ماجستير

احمد فتحى غنيم

Critical success factor for quality of life and affection
employees

دكتوراه

عاطف رزق ابوزيد محمد

A composite index to measure the quality of a service
company

دكتوراه

14
15

 16محمود احمد حمادى شعالن قيا س الفجوة فى جودة الخدمات فى قطاع التجزئة وأثرھا على رضا العمالء دكتوراه
 17ھيثم محمد على ابراھيم حسن

 Improving the performance in manafacty factoriesدكتوراه

طارق محمد سعد الدين سيد Developing inteligent early waring integrated management
18
system

دكتوراه

A composite index to measure the performance quality of
industrial organization

دكتوراه

 19عالء احمد عبد الغنى عبده

قائمة برسائل الماجستير المھنية التي ناقشتھا
مقارنة بين جودة التعليم في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة

1

حازم حامد محمود سيد

2

إدارة الجودة الشاملة ودورھا فى ادارة االزمات والكوارث والتقليل من أثارھا (دراسة
عصام عطيه عبد المنعم خلف هللا
تحليلة على الشركة المصرية لالتصاالت)

3

محمد زھرى أحمد أحمد محمود متطلبات تحقيق الجودة في إدارة المشروعات

4

سامر أحمد ممدوح محمود

ضغوط العمل اليومي وتأثيره علي العاملين في منظومة الرعاية الطبية دراسة حالة
(جامعة القاھرة)

5

ھبه محمد قنديل

أسلوب متعدد المعايير لتقييم أداء العاملين (دراسة حالة كلية طب قصر العيني – ىجامعة
القاھرة)

6

حنان محمد أحمد عبد ربه

إدارة الوقت لرفع كفاءة أداء العمل (دراسة حالة كلية طب قصر العيني – جامعة القاھرة)
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ملخص األنشطة منذ 2010
األعمال اإلدارية عميد معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية جامعة القاھرة.
وكيل الدراسات العليا والبحوث – معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية.
رئيس مجلس إدارة مركز اإلستشارات اإلحصائية والقياسية ومركز التطبيقات الديوجرافية وتنمية
الموارد البشرية ومركز البرمجيات واالستشارات المعلوماتية – معھد الدراسات والبحوث
اإلحصائية – جامعة القاھرة.
عضو اللجنة المنبثقة عن المعايير (الثالث – الثامن) لوحدة ضمان الجودة.
مدير مركز الدراسات واالستشارات اإلحصائية والقياسية – معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية.
رئيس قسم االحصاء الحيوي والسكاني  -معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية ـ جامعة القاھرة.
رئيس وسكرتير تحرير المجلة اإلحصائية المصرية ،والمجلة المصرية للسكان وتنظيم االسرة -
معھد اإلحصاء ـ جامعة القاھرة.
القيام بتدريس العديد من المناھج الدراسية داخل المعھد وخارجه مثل اإلحصاء التطبيقي واإلحصاء
التدريــس
الحيوي والسكانى والتحليل متعدد المتغيرات لطلبة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه.
المشاركة فى معظم جلسات المؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال اإلحصاء التطبيقي
المؤتمرات
واإلحصاء الحيوي والسكانى خاصة المؤتمر السنوي للمعھد وشغل منصب المقرر أو الرئيس
والندوات
لبعض الجلسات ،ورئيسا لبعض الندوات التى تعقد على ھامش المؤتمر ،والمشاركة بندوات بعض
الجھات مثل الجھاز المركزى للتعبئة العامة اإلحصاء/المركز الديموجرافى بالقاھرة /المجلس
القومى للسكان/مجلس السكان العالمى /محافظة القاھرة  /مركز دعم واتخاذ القرارـ مصر ،محافظة
الجيزة  /كلية الحاسبات والمعلومات  -جامعة القاھرة.
المساھمة فى الدورات التدريبية المنظمة داخل المعھد وخارجه بمجاالت اإلحصاء التطبيقي
التدريـــب
واإلحصاء الحيوي والسكانى والتحليل متعدد المتغيرات والنماذج االقتصادية والقياسية من خالل
المراكز المتخصصة.
مع المشاركة بمحاضرات في الدورات التدريبية والخاصة باإلحصاء وذات الصلة بالسكان
التعاون
منظمات دولية والقوى العاملة مع بعض الجھات منھا :جامعة الدول العربية ـ منظمة الصحة العالمية ـ منظمة
العمل الدولية ،مركز تنمية ـ دبي االمارات ،ھيئة تنمية الرياض ـ السعودية ،مجلس السكان العالمى.
خدمة المجتمع األشراف على الكثير من التحليالت اإلحصائية بالباحثين والدارسين فى مجاالت متعددة (طبية –
ھندسية – اجتماعية – إدارية – استطالعات الرأي العام) ،والمشاريع البحثية للجامعة وبعض
الجھات المحلية واألقليمية والدولية مثل :المجلس القومي للسكان  -محافظتى القاھرة والجيزة -
جامعة الدول العربية ـ منظمة الصحة العالمية ـ منظمة العمل الدولية – قسم الصحة العاامة طب القاھرة – مصر الخير -
االوحدة .المخلية بطنامل الشرقى – مركز اجا – محافظة الدفھلية.
مشاريع التخرج األشراف على العديد من مشاريع تخرج الطالب بالمراحل التعليمية المختلفة.
التـحـكيــم

الكتب
والمذكرات

القيام بتحكيم العديد من االبحاث العلمية المتخصصة ورسائل الماجستير والدكتوراه والخاصة
باإلحصاء عامة وذات الصلة باإلحصاء التطبيقي والحيوي والسكانى والقوى العاملة خاصة.
عضو لجنة تحكيم ترقية االساتذة واالساتذة المساعدين تخصص االحصاء (العاشرة والخادية عشر).
لدي العديد من الكتب والمذكرات التى قمت بتأليفھا فى التخصصات اإلحصائية المختلفة عامة
وذات الصلة باإلحصاء التطبيقي والنماذج القياسية واالقتصادية واإلحصاء الحيوي والسكانى
والقوى العاملة والمحاكاة والرقابة على الجودة ونماذج السالسل الزمنية التقليدية والحديثة خاصة.
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المخدرات في دولة الكويت :األسباب والوقاية والعالج (.)2010
مؤلفات وكتب
مؤشرررررررات جرائم المخدرات خالل الفترة ( )2007 – 2003وتوقعاتھا المسررررررتقبلية (– 2007
.)2012
تقدير االحتياجات المالية لبيت الزكاة الكويتي خالل الفترة .2012-2008
تقدير االحتياجات المستقبلية من العمالة بالقطاع غير الحكومي خالل الفترة .2012-2007
قياس األثر التدريبي لبرامج ديوان الخدمة المدنية التدريبية  -الكويت.
أسباب جنوح األحداث وطرق عالجھا  -مركز نظم المعلومات – وزارة العدل -الكويت.
اإلسقاطات والتوقعات المستقبلية للسكان الكويتيين وقوة العمل والوظائف حتي .2025
التحليل المتعدد المتغيرات وتطبيقاته .APPLIED MULTIVARIATE ANALYSIS
تقييم جودة الخدمات المقدمة ببرنامج إعادة الھيكلة :رضا العاملين والعمالء.
خطة إعداد اإلصدارات السنوية للديوان (اإلنجازات ـ اإلحصائية ـ تقارير ـ أخري).
وضع الخطة اإلستراتيجية لتطوير النظام اإلحصائي بديوان الخدمة المدنية .2014 – 2010
إسقاطات السكان واحتياجاتھم المستقبلية من الخدمات الصحية والتعليمية .2015
الجھات التي منظمة الصحة العالمية
منظمة العمل الدولية
شاركت بھا
جامعة الدول العربية
مجلس السكان العالمى
مركز تنمية ـ دبي االمارات
ھيئة تنمية الرياض ـ السعودية
ديوان الخدمة المدنية ـ الكويت
برنامج إعادة ھيكلة القوى العاملة  -الكويت
كلية العلوم اإلدارية /االجتماعية ـ جامعة الكويت
وزارة الصحة  /وزارة الصناعة  /التنمية المحلية
الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
المركز الديموجرافى بالقاھرة
المجلس القومى للسكان
محافظة القاھرة والجيزة
مركز دعم واتخاذ القرار -مصر
معھد اإلحصاء  /كلية الحاسبات والمعلومات  -جامعة القاھرة
مقارنة منھجيات عالجية مختلفة لمواجھة مرض االلتھاب الكبدى الوبائى لفيروس ،C
المشروعات
جامعة القاھرة 2017م.
البحثية (باحث
نحو نظام فاعل لرصد المؤشرات الديموجرافية واالجتماعية واالقتصادية والصحية والبيئية في
رئيسى)
مصر ،المجلس القومى للسكان ،وزارة الصحة والسكان ،القاھرة 2016م.
2017-2012
خصائص المقيمين بالمجتمعات العمرانية الجديدة والظھير الصحراوى للمدن والعوامل الجاذبة
للسكان فى ھذه المناطق ،المجلس القومي للسكان ،وزارة الصحة والسكان ،القاھرة 2015م.
مشاكل الزواج المبكر ،المجلس القومي للسكان ،وزارة الصحة والسكان ،القاھرة 2015م.
دور شبكات التواصل االجتماعى فى نشر الوعى السكانى بين المجتمع ،المجلس القومي للسكان،
وزارة الصحة والسكان ،القاھرة 2014م.
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األوراق البحثية
2016-2012

أستطالع رأى أعضاء المجالس األقليمية للسكان فى المحافظات حول سبل تطوير أدائھم تجاه
القضايا السكانية ،المجلس القومي للسكان ،وزارة الصحة والسكان ،القاھرة 2013م.
تأثير االتصال المباشر واللقاءات الشخصية على درجة االستجابة للقضايا السكانية ونشر الوعي
السكاني ،المجلس القومي للسكان ،وزارة الصحة والسكان ،القاھرة 2012م.
استطالع رأي العاملين بالمجلس القومي للسكان تجاه تطوير العمل السكاني ،المجلس القومي
للسكان ،رئاسة مجلس الوزراء ،القاھرة 2012م.
استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات فى تقديم خدمات للمناطق العشوائية ،مشروع بحثي
كلية الحاسبات والمعلومات  -جامعة القاھرة 2012م.
أسباب ارتفاع الخصوبة وأساليب تلبية االحتياجات غير الملباه في خدمات تنظيم األسرة في ريف
بني سويف ،المجلس القومي للسكان ،وزارة الصحة والسكان ،القاھرة 2011م.
مشروع مقترح قانون الضريبة على الدخل ،وزارة المالية الكويتية بالتعاون مع جامعة الكويت -
كلية العلوم اإلدارية – مركز التمييز2009 ،م.
تقدير االحتياجات المالية لبيت الزكاة الكويتي خالل الفترة  ،2012-2008جامعة الكويت  -كلية
العلوم االجتماعية  -وحدة االستشارات البحثية واإلحصائية 2008م
تأثير خصائص المقيمين بالمجتمعات العمرانية الجديدة والظھير الصحراوى للمدن ،مجلة صحة
األسرة والسكان ،مجلد  9عدد  29ص ص  ،131-107المشروع العربي لصحة األسرة –
جامعة الدول العربية 2016م.
الوعي والسالمة المرورية لدى الشباب الكويتى وعالقته بالصدمة النفسية بعد التعرض لحادث
مروري ،مجلس النشر العلمي جامعة الكويت ،مجلد  44عدد  2ص ص  ،94-44مجلة
العلوم االجتماعية  -جامعة الكويت 2016م.
أثر زبادة تركيزات ملوثات الھواء في المناطق الحضرية على صحة األطفال ،مجلة صحة األسرة
والسكان ،مجلد  8عدد  ،19المشروع العربي لصحة األسرة – جامعة الدول العربية 2015م.
أھم محددات الرضا عن خدمات التأھيل المرتكز على المجتمع لذوى اإلعاقة فى محافظتي أسيوط
وقنا ،مجلة صحة األسرة والسكان ،مجلد  8عدد  ،19المشروع العربي لصحة األسرة –
جامعة الدول العربية 2015م.
محددات الخصوبة فى أسر األطفال ذوي اإلعاقة ،مجلة صحة األسرة والسكان ،مجلد  8عدد ،19
المشروع العربي لصحة األسرة – جامعة الدول العربية 2015م.
اتجاھات التغيير في الخصوبة الحالية فى العراق ،المجلة المصرية للسكان وتنظبم األسرة ،مجلد
 46عدد  ،1معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية  -جامعة القاھرة 2014م.
الوعي بالقضية السكانية لدي طلبة الجامعات المصرية ،مجلة صحة األسرة والسكان ،مجلد 7
عدد  ،17المشروع العربي لصحة األسرة – جامعة الدول العربية 2014م.
العوامل الديموجرافية المؤثرة في سن التقاعد أثناء فترة النافذة الديموجرافية في مصر ،المجلة
المصرية للسكان وتنظبم األسرة ،مجلد  46عدد  ،1معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية -
جامعة القاھرة 2014م.
اآلثار الكلية المباشرة وغير المباشرة للمتغيرات المؤثرة في مستوي خصوبة النساء بلبيبا،
المجلة المصرية للسكان وتنظبم األسرة ،مجلد  47عدد  ،1معھد الدراسات والبحوث
اإلحصائية  -جامعة القاھرة 2014م.
نموذج مقترح لقياس مستوي الحاجة غير الملباة والخصائص المؤثرة فيھا في ريف محافظات
بي سويف والمنيا وسوھاج واألقصر ،المجلة المصرية للسكان وتنظبم األسرة ،مجلد 47
عدد  ،1معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية  -جامعة القاھرة 2014م.
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االتجاھات الحديثة إلصالح وتطوير أعمال اإلدارة الحكومية في مصر ،المجلة اإلحصائية
المصرية ،مجلد  58عدد  ،1معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية  -جامعة القاھرة 2014م.
االحتياجات المستقبلية للقوى العاملة بالقطاع الحكومي وغير الحكومي بالكويت خالل الفترة
 ،2015-2011المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية تجارة عين شمس ،مجلد العدد ،1
2012م.
دليل تكوين وبناء المؤشرات المركبة :تطبيق على دليل التنمية البشرية ومؤشرات سوق العمل،
معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية  -جامعة القاھرة 2012م
الدراسات التي خطة تقويم العملية التعليمية "نتائج الطالب ورضاھم" الفصل الدراسى األول 2017/2016
مقارنة بالفصل الدراسى األول .2016/2015
التي أعددتھا
تأثير تقييم أثر التدريب وتقدير االحتياجات التدريبية ،بمعھد الدراسات والبحوث اإلحصائية جامعة
للمعھد
القاھرة .2016
والجامعة
الرضا الوظيفي ألعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة والعاملين .2016 ،2015
بناء نموذج سببي لدراسة تأثير كل من الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي وضغوط العمل على
األداء الوظيفي والفعالية التنظيمية للعاملين بمعھد الدراسات والبحوث اإلحصائية جامعة
القاھرة .2015
التقديرات المستقبلية لخريجى الدراسات العليا باستخدام األساليب الذكية.
التقديرات المستقبلية ألعداد ھيئة التدريس ومعاونيھم وطالب معھد الدراسات والبحوث
اإلحصائية والمستفيدين من خدماته واإليرادات والمصروفات خالل الفترة .2019/2015
التقديرات المستقبلية ألعداد ھيئة التدريس ومعاونيھم والطالب المقيدين والخريجين الجامعيين
وطالب الدراسات العليا والوافدين واألبحاث الدولية خالل الفترة .2020/2016
تقدير االحتياجات المستقبلية من خريجى جامعة القاھرة .2015-2010
مع في مجال الدراسات العليا لمرجلتى الماجستير والدكتوراه بتخصصات :المعلوماتية الحياتية –
التعازن
التنفيب بالبيانات – البيانات الكبيرة – اإلحصاء الحيوي.
جامعات اجنبية

10

CURRICULUM VITAE
1. Family name: Alabbasi
2. First name:
Abdel-Hamid Mohamed
3. Phone: 01141160466 - 01000107765
4. Email: dabdo1@hotmail.com or dabdo1@gmail.com
5. Address: ISSR 5 Ahmed Zowil St., Orman, Giza
Institution
Date
Degree obtained
Institute of Statistical
Studies and Research (ISSR) Cairo
University, Egypt.

1999

Ph.D In Biostatistics &
Demography

Faculty of Commerace, Zagazig
University, Benha branch, Egypt.

1994

M. Sc. In Applied Statistics

Faculty of Commerace, Mansoura
University, Egypt.

1987

B. Sc. In Statistics

7. Language skills
Language

Reading

Speaking

Writing

English

Very Good

Very Good

Very Good

Arabic

Mother Tongue

Mother Tongue

Mother Tongue

8. Membership of Professional Bodies Member of the Following Societies:
• The Egyptian Management Society.
• The Egyptian Computer Science Society.
• The Egyptian Operations Research Society.
9. Other Skills
• Diverse Computer Skills (Using Artificial Intelligence Programs to Perform
Forecasting, Statistical Analysis, Solving Optimization Problems,…)
• Using some Computer Packages (MATHCAD, SAS, SPSS, MINITAB,
DTREG, PRIMAVERA, ARENA, WINQSB, GAMS, MS PROJECTS, STATA,
NCSS, EPI-CALC, MED-CALC, EPI-INFO, EVIEWS, AMOS, R …)
• In addition to the Data Mining & Simulation software packages:
- Neural Predicted
- Modeler
- Text Mining
• Computer Programming Using Fortran, V Basic, Pascal, C++…
• Training & Presentation Skills.
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10. Key Qualifications
• Conducted Extensive Consulting and Training Assignments through my
Career for the Industry and Public Sectors both Locally and Regionally.
• Long Experience in Management Consulting Assignments for Different Types
of Industry, and Public Organizations Especially in the Following Domains:
─ Participated in Conducting Geographic Information System, Development
and Crime Combating, Criminal Statistics.
─ Participated in Conducting and Teaching several workshops on Statistical
Analysis using Software.
─ Participated in Conducting and Teaching many workshops on Population
and Development fields.
─ Participated in Conducting "Evaluation of results health program.
─ Diagnosis of Management Problems, Identification of Areas of
Improvements, and Development of Terms of Reference for Required
Studies.
─ Lead the development of strategic plans.
─ Re-Engineering and Development of Process Plans, Operational
Manuals, Administrative Procedures, and Job Descriptions.
─ Development and Implementation of Key Performance Indicators to
Measure and Improve Different Activities.
─ Implementation of Productivity Improvement and Cost Reduction
Techniques.
─ Analysis of Training Needs Development and Delivery of Training
Programs.
• Application of SWOT Analysis in Several Organizations, both Locally and
Regionally, to Determine the Internal and External Chance for Success
and Failure, to Maximize Chance of Success, and to Minimize Chance of
Failure.
• Applications of Operations Research Techniques in Several Projects to
Optimize the System Parameters.
• Experienced in Establishing Improvements and Cost Reduction in Production
and Internal Logistics.
• Application of Statistical Techniques in Several Projects to Analyze Data, to
Measure the System Performance and to Predict the Future Trends.
• Re-Engineering and Re-Structuring of Management Systems to Improve
Productivity and Effectiveness.
A Sample List of my Previously Served Clients is Illustrated Below:
Client
Business Sector
Governmental Department
Civil Service Commission
Governmental Department

Ministry of Interior Kuwait
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Country
Kuwait
Kuwait

11. Specific Experience in the Region
Country
Egypt

Date
2015 - now

Activities
Designing, Launching and Supervising "the Data
Analysis Diploma" Institute of Statistical Studies
& Research Cairo University.

Designing and Presenting the Following Courses:

• Time Management
• Short Term Planning
• Six Sigma
• Methods of Decision Support
• Statistical Reports
Decision Support Centre Police
Information Systems, Ministry of Interior Affaires.
Statistical Analysis Kuwait Gas Liquefaction Company

Kuwait &

United
Arab
Emirates
Egypt
Kuwait

Egypt

Computerized Statistical Analysis Using SSW: SPSS,
STATA, ... (ISSR) Cairo University.

12. Professional experience
Date from -to

Location

Company

Position

Description of your role

91-1994

Egypt

Cairo University

Assistant

ISSR

94-1999

Egypt

Cairo University

Assistant Professor

ISSR

2011Now

Egypt

Cairo University

Professor

ISSR

11-2012

Egypt

Cairo University

Director

Center of Statistical &
Metrical Studies ISSR

12-2013

Egypt

Cairo University

Head of Biostatistics
and Demography Dept.

ISSR

13-2014

Egypt

Cairo University

Vice Dean

ISSR

2016Now

Egypt

Cairo University

Head of Information
systems Dept.

ISSR

2015Now

Egypt

Cairo University

Dean

ISSR
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13. Teaching
Taught various courses at both the undergrad and graduate levels. These
courses was offered to students at Cairo University,
(Cairo – Egypt), Kuwait University, Banha University and Mansoura University.
Some of these courses are:
Computer Sciences
Artificial intelligence, Information systems, Algorithms design and analysis,
Databases, Introduction to Computers, Decision support systems, Data structure,
Neural networks, Data mining, Project management and Quality assurance.
Mathematics
Calculus, Discrete mathematics, Combinatorics, Numerical analysis, Linear
algebra, Difference equations, Differential equations, Fuzzy sets & logic.
Operations Research
Operations research, Production & operations management, Purchasing and
material management, Quantitative Methods, Linear programming, Nonlinear
programming, Model building techniques, Optimization techniques, Numerical
optimization, Computer applications in management, Inventory control, Simulation,
Queuing systems,
Statistics
Fundamental of statistics, Applied statistics, Probability and statistics, Statistics
for business and economics, Probability and statistics for engineering, Probability
distributions. Sampling, Statistical inference, Regression analysis, Non-parametric
inference, Statistical quality control, Time series analysis, Reliability theory,
Forecasting, Multuvariate analysis.
Biostatistics & Demographics
Fundamental of Biostatistics & Demographics, Applied statistics, Econometrics,
Population Models, Infant and Child Mortality, Maternal Mortality, Socio-Economic
Studies, Labor Force, Population Projections, Target Setting in Population,
Reproductive Health, Criminal Statistics.
14- ACADEMIC ADVISING
Directed and currently directing many Ph.D.’s and M.Sc.’s in Biostatistics &
Demographics, Applied statistics, Operations Research and Statistics. Some of
these theses are (Can See by Datial in Arabic CV) 74 during 2011-2017 Acadimic
and Profisinal Studies.
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15. Publications

1. Awareness and Traffic Safety among Kuwaiti Youth, and its Relation with
Psychological Trauma Following Exposure to Traffic Accidents, The Journal
of Social Sciences JSS, Kuwait University, Under Press, 2014 (In Arabic).
www.pubcouncil.kuniv.edu.kw/jss .
2. Seasonal Pattern For Under–Five Children Mortality in Egypt, The Journal
of International Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 4, No. 5,
Nov. 2013.
3. Components of Statistical Anxiety and the Use of Studies of Courses of
Statistics, The Journal of Psychological Studies - EAPS, Vol. 22, No. 75,
2012.
4. Long Term Outcome In Patients Not Initially Seizure Free After Respective
Epilepsy Surgery, The Journal of Epilepsy Research, 2011, Feb 2011.
5. Relationship between Symptoms of Anxiety and Depression in a Sample of
Arab College Students Using the Hopkins Symptom Checklist 25, The
Journal of Psychopathology Vol. 44, 2011.
6. The tripartite model of anxiety and depression in a sample of Arab college
students using the Hopkins Symptoms Checklist – 25, Vol. 10, 10-60, July
2010.
7. Long-term outcome after temporal lobe epilepsy surgery in 434 consecutive
adult patients, Journal of Neurosurg, 11351-1146, June 2009.
8. Outcome of Frontal Lobe Epilepsy Surgery in Adults, the Journal of Epilepsy
Research, 2008, Vol. 81, 97-106, June 2008.

9. Causal Relationship between Perceived Price Value and Iron Close Price: A
Structural Equation Modeling, June 2007.
10.Confirmatory factor analytical study of the World Health Organization's
Quality of Life (WHOQOL)-Bref: Experience with Sudanese general
population and psychiatric samples, The Journal of BMC Medical Research
Methodology, Vol. 7, No. 1, 1-9, 2007.
11.Path analytical study of short version of world health organization quality of
life instrument, The Journal of Psychopathology Vol. 39, No. 6, 243-247,
2006. www.karger.com/psp .
12.Confirmatory factor analytical study of the World Health Organization's
Quality of Life (WHOQOL)-Bref: Experience with Egyptian general population
and psychiatric samples, The Journal of Population and family planning ISSR, Cairo University, Vol. 39, No. 1, 1-17, 2006.
13.Comparison between using Neural Networks technique and SARIMA to
predict number of mortalities resulted from traffic accidents in Kuwait, The
Journal of Population and family planning - ISSR, Cairo University, Vol. 38,
No. 2, 1-20, 2005 (In Arabic).
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14.Factor analytical study of short version of world health organization quality
of life instrument, The Journal of Psychopathology Vol. 37, No. 5, 242-248,
2004. www.karger.com/psp .
15.Comparison between using Neural Networks technique and SARIMA to
predict number of mortalities resulted from traffic accidents in Kuwait, The
Arab Journal of Administrative Sciences, Kuwait University, Vol. 11, No. 3,
2004 (In Arabic). www.pubcouncil.kuniv.edu.kw/ajas .
16.The economical, social, and cultural factors that influence recidivism in
Kuwait, The Annual Conference- ISSR, Cairo University, Vol. 39, part III, 2004
(In Arabic).
17.Job satisfaction among Kuwaiti law enforcement employees, The Journal of
Social Sciences JSS, Kuwait University, Vol. 32, No. 4, 2004 (In Arabic).
18.Predicting recidivism among women, The Second Annual Conference- FSS,
Kuwait University, 2003 (In Arabic).
19.The economical, social and cultural factors that effect youth's recidivism in
Kuwait, Social Development Office – The Amiri Diwan Kuwait, 2003 (In
Arabic).
20.Traffic awareness among Kuwaiti youths, Social Development Office – The
Amiri Diwan Kuwait, 2003 (In Arabic).
21.Future Expectation to Crimes in Kuwait During the Period 2001 till 2007, The
Journal of Statistics - ISSR, Cairo University, Vol. 29, 2003 (In Arabic).
22.Participated in Research "Efforts Involved in Fighting Drugs” Ministry of
Interior, The First National Forum to Evaluate Kuwait Experience in Fighting
Drugs, Aprill 2002 (In Arabic).
23.Participated in Research "Marriage Issues in Kuwaiti Society” Ministry of
Social Affairs and Labour, Kuwait April 2002 (In Arabic).
24.Analytic Study to Traffic Accidents Mortalities in Kuwait during the Period
from 1995 until 2000, Social Development Office – The Amiri Diwan Kuwait,
2002 (In Arabic).
25.Use Odds Ratio in Traffic Accidents Ratio in Kuwait during the Period from
1995 until 2000, Social Development Office – The Amiri Diwan Kuwait, 2002
(In Arabic).
26.Use Odds Ratio in Analysing Crime Ratio in Kuwait During the Period From
1995 till 2000, The Annual Conference- ISSR, Cairo University, Vol. 36, part
III, 2001 (In Arabic).
27.Use Odds Ratio in Analysing Traffic Accidents and Mortalities Ratio in Arab
Countries Compared to Kuwait from During 1998, CDC Monograph Series
No. 30 -2001.
28.Statistical Model That Forecast Juveniles Situation in Kuwait from 2001 to
2005, the First Annual Conference- FSS, Kuwait University, 2001 (In Arabic).
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29.The Impact of Abortion in Egypt, The Journal of Population - ISSR, Cairo
University, Vol. 28, 2001 (In Arabic).
30.Statistical Model to Forecast High school – Post graduate Students in Egypt
2000 - 2004 , The Annual Conference- ISSR, Cairo University, Vol. 35, part III,
2000 (In Arabic).
31.Model Determinants of Contraceptive Switching Behavior in Egypt, The
Annual Conference- ISSR, Cairo University, Vol. 34, part III, 1999 (In Arabic).
32.Model Estimates of Graduates From Higher Education Graduates In Egypt,
The Annual Conference- ISSR, Cairo University, Vol. 34, part III, 1999 (In
Arabic).
33.Modeling the Recurrence Probability in the Follow-up Period or at Different
Times, The Annual Conference- ISSR, Cairo University, Vol. 33, part III, 1998.
34.Hazard Rate from Bladder Cancer Patients, The Annual Conference- ISSR,
Cairo University, Vol. 32, part III, 1997 (In Arabic).
16. The Author of the following published books & DVD's

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BIOSTAT & EPIMODULOGY (ISSR) - Egypt 2017 DVD.
Data Analysis Using SPSS, (ISSR) - Egypt 2017 DVD.
Data Analysis Using Software, Series 1-4, (ISSR) - Egypt 2016 – 2017.
2SLS Using SPSS, AMOS, SHAZAM, STATA, SAS and E-views, (ISSR) - Egypt
2014.
Advanced Multivariate Statistics, Series 1-4, (ISSR) - Egypt 2011 – 2013.
Time Series Analysis Using E-views, (ISSR) - Egypt 2012.
Modeling Demographic Processes In Marked, (ISSR) - Egypt 2012.
Survival Analysis Using SPSS, Minitab, and STATA, (ISSR) - Egypt 2011.
Criminal Statistics, Series 1-3 , General Department of Planning and
Development - Ministry of Interior – Kuwait 2002 – 2008 (Three parts in
Arabic).
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