السيرة الذاتية لألستاذ  /هشام حسين إبراهيم
أوالً  :بيانات شخصية :


االسم

 :هشام حسين إبراهيم



الجنسية

 :مصرى



تاريخ الميالد

 5 :مارس 1962م



إجمالى سنوات الخبرة



الوظيفة الحالية

 35 :سنة
 - :رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ـ شركة االستشارات
التسويقية واإلدارة INCOME Marketing
 الرئيس التنفيذي اإلقليمي لفروع  INCOME Marketingبمملكةعمان
البحرين وسلطنة ُ

ثانيا ُ  :المؤهالت العلمية


دبلوم التحكيم التجاري الدولي ــ يناير 2019م



دبلوم الدراسات العليا فى التسويق ـ كلية التجارة جامعة القاهرة مايو .1989



بكالوريوس التجارة ـ شعبة إدارة األعمال ـ كلية التجارة ـ جامعة القاهرة مايو 1985



دبلوم العلوم االجتماعية (علم اجتماع ـ علم نفس ـ اقتصاد… )..كلية الخدمة اإلجتماعيةة ـةـ جامعةة
حلوان بالقاهرة ـ مايو . 1981

ثالثا ً  :عضوية الجمعيات العملية :


عضو االتحاد الدولي لمعاهد ومراكز بحوث السوق (  ) AIMRIبإنجلترا .



عضو الجمعية األوروبية ألبحاث السوق



عضو الهيئة الدولية للتحكيم



عضو الجمعية العربية إلدارة األعمال .



عضو جماعة خريجي االدارة العليا .



عضو اللجنة االقتصادية للمصريين العاملين بالخارج .

ESOMAR

رابعا ً  :الوظائف السابق شغلها :


من  1999/5/1حتى تاريخه

:



من  95/ 1إلى 1999 /5

:



من  93/ 7إلى 1995 / 1

:

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة االستشارات
التسويقية واإلدارة  INCOME Marketingش.م.م
المدير الرئيسى المشارك لدراسات السوق والجدوى
االقتصادية بشركة  KPMGحازم حسن للخبرة اإلستشارية
ش.م.م .
مدير قطاع االستشارات التسويقية وأبحاث السوق بمكتب ،
 Deloitteالعالمية شوقى وشركاه .
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من  1991/ 5إلى 1993 / 7

:



من  1989/ 8إلى 1991 / 5

:

استشاري أول الدراسات التسويقية وأبحاث السوق بمكتب
 ،Arthur Andersenشوقي وشركاه
مدير قسم التدريب والتنمية اإلدارية بمركز األمة لإلدارة .



من  1987/ 1إلى 1988 / 4

:



من 1984 / 8إلى : 1988 / 10

مدير تسةويق ييةر متفةرش بشةركة مزرعةة مصةر للصةناعات
الغذائية .
باحث اقتصادى بالمركز الدولى لإلدارة (أ.د .عاطف عبيد
رئيس وزراء مصر األسبق)

خامساً  :مهام استشارية دائمة :


مستشار تحكيم في التحكيم التجاري الدولي ــ الهيئة الدولية للتحكيم الدولي ــ مصر



المستشةةار التسةةويقي لمجموعةةة شةةركات العربةةي للتجةةارة والصةةناعة (توشةةيبا ـ شةةارب ـ ألبةةا ـ
سيكو.)..



المستشار التسويقي لمجموعة شبانة لمواد البناء والديكورات الحديثة بالقاهرة



المستشار التسويقي لشركات ومصانع هيئة اإلنتاج الحربي المصرية



المستشار التسويقي لشركة بيفرست العقارية بالقاهرة .



المستشار التسويقي لمجموعة شركات الخليج مصر للفنادق والسياحة بالقاهرة .



المستشار التسويقي لشركة إيجي تورز للسياحة



المستشار التسويقي لشركة تبريد مصر الستيراد التكييفات والمبردات



المستشار التسويقي ألمانة العاصمة المقدسة وشركة البلد األمين بمكة المكرمة .



المستشرار التسويقي للغرفة التجارية الصناعية بالرياض وأبها .



المستشار التسويقي لشركة مكيون مطورون عمرانيون بمكة المكرمة



المستشار التسويقي لمختبر أنيس الخير بالمدينة المنورة .

سادسا ً  :المشاركات في الملتقيات والمؤتمرات الدولية :


القةاء محارةةرة بعنةةوان س التسةويق فةةي تةةن األزمةات ونقةةب العلومةةات س بتةةاري 2019/7/24
بمؤتمر التسويق الرابع لشركة االتصاالت السودانية بالخرطوم



القةاء محارةرة بعنةوان سالتسةويق فةي تةةن األزمةات وركةود األسةواقس بتةاري  23مةارس عةةام
 2009للسادة أعضاء جمعية األعمال واإلستثمار الدولي بالقاهرة .



القةاء محارةرة بعنةوان سالتسةويق فةي تةةن األزمةات وركةود األسةواقس بتةاري  17مةارس عةةام
 2009للسادة أعضاء جمعية رجال األعمال المصريين بالقاهرة



المشاركة بملتقى سيدات األعمال الثقافي الثالث بالرياض المنعقد في فبراير  2008تحةت رعايةة
صاحبة السمو األميرة حصة بنت طراد الشعالن وذلك بالقاء المحاررة الرئيسية بعنوان س أفكار
إبتكارية لتعزيز القدرة التنافسيةس.



شارك األستاذ  /هشةام حسةين بملتقةى شةباب األعمةال المنعقةد فةي شةهر مةايو عةام  2007والةذي
نظمته لجنة شباب األعمال بالغرفة التجارية بالرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ،وذلك بورشةة عمةن بعنةوان سالنجةا الحقيقةي الكةافي
وكيفية تحقيقهس.
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شةةةارك األسةةةتاذ  /هشةةةام حسةةةين بملتقةةةى التسةةةويق األول الةةةذي نظمتةةةه شةةةركة الشةةةرق األوسةةة
لإلستشارات بشرم الشي في فبراير  2007من خالل البرامج التالية :
 −طرق وأساليب إعداد دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات .
 −المهارات اإلحترافيةلمدير المبيعات الناجح

سابعا ً  :مجاالت الخبرة :


إعداد دراسات ا لجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات .



إعداد دراسات وأبحاث السوق .



دراسات قياس الرأي العام واتجاهات الطلب .



تقييم األداء والمزيج التسويقي للشركات والهيئات.



ورع االستراتيجيات التسويقية واإلشراف على تحقيق مستهدفاتها .



دراسات الصورة الذهنية وقياس ررا العمالء .



ت طوير المؤسسات وزيادة انتاجيتها وفاعليتها وتحسين أدائها .



تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة والمنتديات في مجال التسويق والتنميةالذاتية .



التحكيم في المنازعات االقتصادية والمالية بين الشركات واألفراد .

ثامنا ً  :بعض المشروعات الكبرى التي قمت بها :
تمتد خبرة األستاذ /هشام ألكثر من  34عاما ً وبةككثر مةن ( )13دول عربيةة وأسةيوية (مصةر ـ السةعودية ـ
السودان ـ اليمن ـ قطر ـ الكويت ـ األردن ـ موريتانيا ـ اإلمارات ـ البحةرين ـ تركيةا ـ ماليزيةا ) قةام خاللهةا
بإعةداد واإلشةراف علةى مةا يزيةد عةن  700دراسةة واستشةةارة وفيمةا يلةي كبةرى هةذه المشةروعات التةي تةم
دراستها :


دراسة تطوير  2مليون متر مربع لصالح جهاز مشروعات الشرطة بطريق السويس ـ مصر .



دراسةة الجةدوى التسةويقية لمشةروع إقامةة مطةار جديةد بقطةاع رأس سةدر بمحافظةة جنةوب سةةيناء –
لصالح كن من الهيئة العامة للتنمية السياحة والكلية الفنية العسكرية.



الدراسةة التسةويقية لتنميةة  2600فةةدان بمدينةة السةادس مةن أكتةةوبر وبحةث أفضةن السةبن السةةتغاللها
( مشروع بيفر لى هيلز ) ـ مصر .



الدراسة التسويقية لتنمية  8000فدان بسهن حشةي
السبن الستغاللها.

بسةاحن البحةر األحمةر ـ مصةر ـ وبحةث أفضةن



دراسة التطوير العقاري لمساحة  300ألف متر مربع بمنطقة المشاعر بمكة المكرمة .



دراسة تطوير  700ألف متر مربع بمكة المكرمة لصالح أمانة العاصمة المقدسة .



دراسة الجةدوى االقتصةادية لمشةروع مدينةة الخيةران بالكويةت علةى مسةاحة  140مليةون متةر مربةع
واالستغالل األمثن ألراري هذه المدينة .



دراسة تحديد احتياجات المملكة العربية السعودية من خدمات الرعاية الصةحية فةي خةالل الفتةرة مةن
( 2015-2010المستشفيات ـ مراكز األشعة والتحالين ـ الصيدليات ـ المسلتزمات الطبية ـ الكفةاءات
المهنية ـ التدريب والتوتيف) .
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تقييم ما يزيةد عةن ( )60شةركة تابعةة لقطةاع األعمةال العةام بمصةر بالقطاعةات االقتصةادية المختلفةة
(أيذيةةة  /نقةةن  /سةةياحة  /تشةةييد وبنةةاء  /أدويةةة  /أجهةةزة كهربائيةةة  /كيماويةةات ..ألة ) وتقةةدير القيمةةة
السوقية العادلة لها .



دراسة الجدوى التسويقية لمشروع إقامة ثالث كليات أهلية جديدة ومستشفى جامعي بمنطقة الرياض



دراسة الجدوى األقتصادية لمشروع مدينة االنتاج االعالمةى بمدينةة السةادس مةن أكتةوبر ـ مصةر ـ
لصالح اتحاد االذاعة والتليفزيون المصرى على مساحة  2مليون متر (13مشروع فنى واعالمى ).



دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع مدينة اإلنتاج اإلعالمى الهادف بالرياض .



دراسة إلعداد دلين الفرص االستثمارية بمنطقة عسير وإعداد دراسات الجدوى االقتصادية لعدد أهةم
 20فرصة استثمارية بالمنطقة ..



دراسة سوق اسةطوانات البوتاجةاز وطفايةات الحريةق وأدوات المائةدة والمطةب لمصةنع  99الحربةي
بمصر



دراسة سوق التكييفات الشباك واإلسبليت بالمملكة العربية السعودية



الدراسة التسويقية لمركز التجارة العالمى بكورني
عام  2002بغرض تحديد القيمة العادلة ألسهمه .



تقييم شركة فيلبس مصر ( التحكيم بين تقييم كةن مةن مكتةب شةوقى وبنةك مصةر ايةران للتنميةة
والبنك التجارى الدولى ) مصر



دراسة سوق الجامعات الخاصة بمصر والمستشف يات التعليمية التابعة لها والفرص التسويقية المتاحة
أمامها حتى عام . 2007



الدراسة التسويقية للمطابع الصحفية والتجارية لمؤسسة أخبار اليوم بمدينة  6أكتوبر ـ مصر .



دراسةةة سةةوق شةةبكات االتصةةاالت بجمهوريةةة موريتانيةةا وتقيةةيم الفةةرص التسةةويقية بهةةا لطةةر شةةبكة
المحمول الثالث ة لصالح شركة سوداتين السودانية .



دراسة تقييم المناخ االستثماري بكن من السودان  /البحرين  /كينيا  /سلطنة عمان /



دراسة الفرص االستثمارية بسوق اإلسكان فوق المتوس بمدينة دمياط الجديدة ــ مصر
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النين ـ مصر ـ وتقدير الطلب على مكوناته حتى
CIIC،

