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 : انخبراث انخي حخؼهك بانجىدة واالػخًاد االكاديًيرابؼا :

 

                                            

ػاث وبرايج انخطىير انًسخًر وانخأهيم نإلػخًاد انًراجؼاث انخارجيت بًشرو -1

 وحقذيى انذػى انفني نًؤسساث انخؼهيى انؼاني:
   

) ِزبثؼخ إعزّشاسَخ ِششوع    QAAPٌّؤعغبد اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ ثّششوع  خبسجٍ ِشاجغ  -

 ضّبْ اٌجىدح واإلػزّبد (

اٌجىدح )ِششوع ضّبْ    QAAP2ٌّؤعغبد اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ ثّششوع خبسجٍ ِشاجغ  -

 ( 2واإلػزّبد

) ِششوع اٌزطىَش اٌّغزّش   CIQAPٌّؤعغبد اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ ثّششوع  خبسجٍ ِشاجغ -

 واٌزأهًُ ٌإلػزّبد (

 ِشاجغ خبسجٍ ثبٌهُئخ اٌمىُِخ ٌٍجىدح واالػزّبد. -

 ِشبسن فٍ رٕفُز ِششوع رطىَش ٔظُ رمىَُ اٌطالة واإلِزحبٔبد -

 

حطىير انخؼهيى وحضًن ورش انؼًم  برنايج ERP: انؼًم كًذرب بًشروع  -2

 انخانيت:
 SWOTاٌزحًٍُ اٌشثبػٍ  -   

 اٌزخطُظ االعزشارُجٍ -

 اٌزؼٍُ إٌشظ -

 3، 2، 1اٌّؼبَُش االوبدَُّخ   -

 اٌزمُُُ اٌزارٍ اٌّؤعغٍ -

 ِؼبَُش اٌّحزىي -

  

 ِصش ( -) اٌطشق اٌّؤدَخ ٌٍزؼٍُُ اٌؼبٌٍ PATHWAYSِذسة ثّششوع  -

اد اٌّمٕٕخ ٌٍضجبط اٌّؼٍُّٓ ثىٍُخ اٌٍّه ػجذ هللا ٌٍذفبع ِذسة ثذوسح اػذاد االخزجبس -

 اٌجىٌ ثبٌطبئف.

 ِذسة ثذوسح اٌزؼٍُ إٌشظ ألػضبء هُئخ اٌزذسَظ ثىٍُخ اٌهٕذعخ جبِؼخ أَ اٌمشي. -

ثجبِؼخ أَ ألػضبء هُئخ اٌزذسَظ رزؼٍك ثّّبسعبد وأشطخ اٌجىدح  ِذسة ثؼذح دوساد  -

 اٌمشي ِٕهب :

 ّمشساد.رىصُف اٌجشاِج واٌ -

 اٌزمشَش اٌغٕىٌ ٌٍجشاِج . -

 رمبسَش اٌّمشساد. -

 اٌذساعخ اٌزارُخ اٌّؤعغُخ. -

 اٌذساعخ اٌزارُخ ٌٍجشٔبِج. -

 وزبثخ رمشَش اٌذساعخ اٌزارُخ. -

 ِؤششاد األداء واٌّمبسٔبد اٌّشجؼُخ. -

 -اٌزخطُظ االعزشارُجٍ. -

 رحذَذ وصُبغخ ِخشجبد اٌزؼٍُ اٌّغزهذفخ. -

 اصم ػهيها بًجال انجىدة واالػخًاد :انذوراث انح -3



  2002رىوُذ اٌجىدح واألػزّبد ِبسط  -

 2002وُفُخ رىصُف اٌجشٔبِج -

 2002وُفُخ رىصُف اٌّمشساد  -

 2002إسشبداد وزبثخ رمشَش اٌّمشس ورمشَش اٌجشٔبِج  -

 .2002ٔشش ثمبفخ اٌزمُُُ    -

ٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ دوسح إػذاد اٌّذسثُٓ ػٍٍ إٌىاحٍ اٌفُٕخ ٌٍزمذَ ٌّششوػبد رطىَش ا -

 .2002اٌزٕبفغُخ َىُٔى 

 إٌّؼمذح ثّشوض رطىَش اٌزؼٍُُ اٌّّىي ِٓ اٌىالَبد اٌّزحذح األِشَىُخ TOTدوسح  -

 . 2002َٕبَش        

 .2002إٌّؼمذح ثجبِؼخ اٌفُىَ  TOTاجزُبص دوسح  -

دح وسشخ ػًّ "اٌّشاجؼُٓ اٌخبسجُُٓ ٌّؤعغبد اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ ِٓ اٌهُئخ اٌمىُِخ ٌٍجى  -

 اٌمبهشح. -ثذاس اٌّذسػبد  2002واالػزّبد فجشاَش 

( اٌزبثغ ٌٍهُئخ اٌمىُِخ ٌجىدح اٌزؼٍُُ واالػزّبد (ITرذسَت ػًٍ ٔظُ اٌّؼٍىِبد  -

 . 2002ِبسط

وسشخ ػًّ ّٔبرج اٌّحبوبح اٌزبثغ ٌٍهُئخ اٌمىُِخ ٌجىدح اٌزؼٍُُ واالػزّبد ثٕبدٌ أػضبء هُئخ  -

 رذسَظ جبِؼخ األصهش. 

جبِؼااخ اٌفُااىَ اٌزاابثغ ٌّشااشوع رطااىَش ٔظااُ رمااىَُ  –ِج اٌزااذسَجٍ إلػااذاد ثٕااىن األعاائٍخ اٌجشٔااب -

 .DSASP)اٌطالة واالِزحبٔبد)

 

 



 

 : انًشاركت في انًؤحًراث انخي حناونج انجىدة واالػخًاد :-4

 

رحذ ػٕىاْ "  –جبِؼخ إٌّصىسح  –وٍُخ اٌزشثُخ إٌىػُخ  –األشزشان فٍ اٌّؤرّش اٌؼٍٍّ  -  

ث حطىير األداء بكهياث انخربيت اننىػيت في ضىء يؼايير انجىدة واإلػخًاد ويخطهباث يخطهبا

 ثجحث ِشزشن ِمجىي ٌٍٕشش وإٌّبلشخ  –َ 2002ِبَى  ( "2سىق انؼًم واحخياجاث انًجخًغ)

 -جبِؼاخ اٌفُاىَ  –اٌّشبسوخ ثبٌحضىس فٍ فؼبٌُبد اٌّاؤرّش اٌؼٍّاٍ اٌمابِٓ ثىٍُاخ اٌزشثُاخ  -

 . 2002ِبَى  خًاد يؤسساث انخؼهيى انؼاو في انىطن انؼربي "" جىدة واػثؼٕىاْ 

:" يخطهبااث االشزشان فٍ فؼبٌُبد ِؤرّش وٍُخ اٌزشثُخ إٌىػُخ جبِؼاخ إٌّصاىسح ثؼٕاىاْ -

حطااىير األداء بكهياااث انخربياات اننىػياات فااي ضااىء يؼااايير انجااىدة واإلػخًاااد ويخطهباااث 

 حث رُ لجىٌه ٌٍٕشش وإٌّبلشخ ثج – 2002اثشًَ  سىق انؼًم واحخياجاث انًجخًغ "

رحذ  -جبِؼخ إٌّصىسح –وٍُخ اٌزشثُخ إٌىػُخ  –اإلشزشان فٍ فؼبٌُبد اٌّؤرّش اٌغٕىٌ  -

 (2" يخطهباث حطىير األداء في كهياث انخربيت اننىػيت في إطار يؼايير اإلػخًااد )ػٕىاْ

 ثجحث ِمجىي ٌٍٕشش وإٌّبلشخ  – 2002ِبَى 

د اٌّؤرّش اٌمىٍِ اٌغٕىٌ اٌمابٍٔ ػشاش " اٌؼشثاٍ اٌشاثاغ" اٌّشبسوخ ثبٌحضىس فٍ فؼبٌُب -

" حطااىير اداء انجايؼاااث ثؼٕااىاْ  -ٌّشوااض رطااىَش اٌزؼٍااُُ اٌجاابِؼٍ جبِؼااخ ػاآُ شااّظ

 .2002 انؼربيت في ضىء يؼايير انجىدة انشايهت ونظى اإلػخًاد"

 

 :المختلفة  المؤسساتمدرب بالعديد من الدورات في  : خامسا

 ة العربية السعودية:المملكمصر و دورات في   -0

داريززين  – دورات بمركززز تززدريا وزارة الصززحة بئززدة للئززات مختملززة مززن إ بززاي وفنيززين وا 

 تناولت:

 .الجودة والتميز في إدارة المشتريات 



 .ميارات العرض والتقديم الفعال 

 .إقتصاديات الصحة 

 .عداد اليياكل التنظيمية  ميارات حصر وتحميل وتوصيف وتقييم الوظائف وا 

 الفريق روح وتطوير والتفويض التحفيز في وأثرىا لتمكينا ادارة. 

 .تنمية ميارات صنع القرار وحل المشكالت 

 .إدارة الجودة الشاممة 

 .إدارة األزمات والكوارث 

بكميررة الممررك عبررد ا   دورة طرررق ووسررائل إعررداد ااتتبررارات الموضرروعية المقننررة لمضررباط  –

 لمدفاع الجوي بالطائف.

ضوعية لمنسوبي مؤسسة التحمية والمقامة بهيمتزون ئزدة فزي اللتزرة دورة اللهرسة المو  –

 .7100إكتوبر  9 -0من 

 دورة التعمم النش  ألعضاي هيئة التدريس بكمية الهندسة ئامعة إم القرى. –

دورة تدريبيزززة ألعضزززاي هيئزززة التزززدريس بئامعزززة إم القزززرى تناولزززت عزززدة  41إكثزززر مزززن  –

 وموضوعات منها:

 الت.اتتاذ القرار وحل المشك 

 .التتطيط االستراتيجي 

 .ادارة االزمات والكوارث 

 .االعتماد االكاديمي 

 - .توصيف البرامج والمقررات 



 - . التقرير السنوي لمبرامج 

 - .تقارير المقررات 

 - .الدراسة الذاتية المؤسسية 

 - .الدراسة الذاتية لمبرنامج 

 - .كتابة تقرير الدراسة الذاتية 

 - المرجعية. مؤشرات األداء والمقارنات 

 - .التتطيط االستراتيجي- 

 - .تحديد وصياغة مترجات التعمم المستيدفة 

 .دورة تحديد ااحتياجات التدربيبية 

 .الممول من الواليات المتحدة األمريكية((E.R.Pمدرب بمشروع تطوير التعميم  –

) التبررادل بررين شررمال  .north & southالتررابع ل   المجتمعيررةمرردرب بمشررروع تنميررة  –

 قيا وجنوب أوربا ( الممول من األتحاد األوربي.أفري

االعررررداد والترررردريب لورشررررة العمررررل التاصررررة بالمعررررايير االكاديميررررة القوميررررة المرجعيررررة اداء  –

 .7110جامعة الفيوم مايو  –الطالب المعمم المنعقدة

 ذمنررررررالممررررررول مررررررن ىيئررررررة الفولبرايررررررت األمريكيررررررة "  PATHWAYSمرررررردرب بمشررررررروع  –

 تضمن الدورات التالية:وحتي االن  وي 7112عام

 ميارات االتصال –

 ميارات التفاوض –

 المحاجة : طرق قياسيا وأساليب تنميتيا –

 التفكير النمطي واابداعي –

 تكوين الفرق والعمل الجماعي –



 إدارة الوقت والضغوط –

 المشروعات الصغيرة : كيف تبدأ مشروعك الصغير –

 حل المشاكل وصنع القرار –

 ميارة واألسموبالتفكير التحميمي : القدرة وال –

 مناىج البحث وكتابة المشروع المقترح لمبحث –

 بناء العقمية البحثية : لماذا، وماذا، وكيف نبني؟ –

 7110/  2/ 10"التفكير االبداعي " المنعقدة برالعين السرتنة فري الفتررة مرن  ةمدرب بورش –

 لجمعية تنمية المشروعات الصغيرة . 7110/ 0/ 1الي 

 رث ضمن برنامج إعداد القادة.مدرب دورة األزمات والكوا –

 مدرب بعدة دورات ادارة األزمات بالعديد من المؤسسات والجمعيات األىمية. –

 مراجع تارجي بالجودة واالعتماد بمؤسسات التعميم العالي. –

 مدرب بييئة قصور الثقافة –

مدرب ببرنامج تطوير التعميم " المعايير االكاديمية القومية المرجعية اداء الطالب المعمرم "  –

 .7110فبراير  2-1دار ضيافة جامعة عين شمس من –

 .مدرب بمركز الفنون التشكيمية بالشباب والرياضة –

 مدرب بورشة عمل الحديد المشفدل بالشباب والرياضة. –

 مبارك. محاضر بقصر ثقافة الفيوم ومكتبة –

مرررردرب ومنسررررق لمعررررارض الفنررررون التشرررركيمية بالجمعيررررة المصرررررية لتنميررررة االبررررداع ورعايررررة  –

 محافظة الفيوم. –الموىوبين 

 مدرب بمشروع الطالب المنتج. –

 

 



 -: األبحاث المنشورة : سادسا 
 .  بحث علمي منشور في مؤتمرات ومجالت علمية 00عدد  

 
 
 :الحاصل عليها  : الدورات التدريبية بعاسا

 :دورة منها   61حاصل على أكثر من  

 جامعة الفيوم. -إعداد المدرب المحترف  – TOTاجتياز دورة  -   

دورة العداد المدربين عمي النواحي الفنية لمتقدم لمشروعات تطوير التعميم العالي  إجتياز -

 .7112التنافسية يونيو 

 . 0777بريل حضور الدورة المنعقدة بمعيد اعداد القادة بحموان ا -      

جامعة عين شمس  –من مركز تطوير تدريس المغة االنجميزية TOEFLاجتياز دورة  -

 .  7111مايو 

 . 7117عام  AMIDEASTمن TOEFLاجتياز دورة  -

 م .7117اجتياز دورة الحاسب االلي المؤىمة لممعمم الجامعي   -

ت واستتدام الحاسب اجتياز البرنامج التدريبي في مجال تنمية ميارات تكنولوجيا المعموما -

 جامعررة الفيرروم  –كميررة اليندسررة  – 04/0/7119حترري  7/00/7116االلرري فرري الفترررة مررن 

  0772اجتياز الدورة التدريبية في مجال االنشطة الثقافية والفنية واالجتماعية سبتمبر 

لتنميررررة قرررردرات أعضرررراء ىيئررررة الترررردريس عررررام  f.L.D.Pإجتيرررراز الرررردورات التاصررررة بمشررررروع     

 والمتمثمة في :  7119-7114

 . 7119* توكيد الجودة واألعتماد مارس              

 .  7119*ادارة الوقت و ضغوط العمل سبتمبر              



 7119* ميارات العرض الفعال يوليو              

 . 7119* الميارات اادارية سبتمبر              

 . 7119ت ديسمبر * اتتاذ قرارات وحل المشكال             

 . 7114* آداب وأتالقيات المينة  يناير              

 . 7114* اتجاىات حديثة في التدريس فبراير              

 .7114المنعقده بكمية اليندسة جامعة الفيوم عام   I C D Lإجتياز دورة  -

يد اعداد حضور دورة البرنامج الموازي العضاء ىيئة التدريس تالل انعقاد دورات مع -

 . 7112القادة بحموان " االسكندرية " اغسطس 

اجتياز التدريب االول عمي التتطيط االستراتيجي وتحميل نقاط القوة والضعف والفرص  -

والتيديدات لموضع الحالي بكميات التربية النوعية ورياض االطفال المنعقد بمحافظة 

 (.(E.R.Pوير التعميم ضمن الدورات التدريبية التاصة بتط 7112المنيا نوفمبر 

 . 7110المنعقدة بمركز تطوير التعميم يناير  TOTاجتياز دورة  -

جامعة االسكندرية من  –( 7حضور ورشة عمل المعايير االكاديمية القومية المرجعية) -

 " E.R.P" برنامج تطوير التعميم  7110مارس  72 -71

جامعة االسكندرية من  –( 1ة)حضور ورشة عمل المعايير االكاديمية القومية المرجعي -

 " E.R.P" برنامج تطوير التعميم  7110أبريل  76 -71

: 01دار ضيافة جامعة عين شمس من  –حضور ورشة عمل التقييم الذاتي المؤسسي  -

 ".E.R.P" برنامج تطوير التعميم 7110يوليو  02



 7110س أغسط 70 -76جامعة ااسكندرية من  –حضور ورشة عمل معايير المحتوي  -

 ".E.R.P" برنامج تطوير التعميم 

جامعة الفيوم نوفمبر  –كمية التربية النوعية  –حضور ورشة عمل التتطيط االستراتيجي  -

 ".E.R.P" برنامج تطوير التعميم 7110

حضور ورشة عمل "المراجعين التارجيين لمؤسسات التعميم العالي وذلك في الفترة من  -

 درعات.بدار الم 7117فبراير  9:0

( التابع لمييئة القومية لجودة التعميم واالعتماد (ITحضور تدريب نظم المعمومات -

 . 7117مارس

:  9حضور ورشة عمل نماذج المحاكاة التابع لمييئة القومية لجودة التعميم واالعتماد من  -

 بنادي أعضاء ىيئة تدريس جامعة األزىر. 7117إبريل   0

جامعررة الفيرروم التررابع لمشررروع تطرروير نظررم  –عررداد بنرروك األسررئمة حضررور البرنررامج الترردريبي ا -

 .DSASP))تقويم الطالب واالمتحانات
 

 : المؤتمرات:.  ثامنا

مؤتمر محمي وقومي ودولي تنوعت موضوعاتها بزين  00حضور واإلشتراك بأبحاث في  -

 .ت وير التعميم والتنمية البشرية والئودة واإلعتماد

 

 

 :االنشطة العامةتاسعا :



لألنشطة الثقافية والفنية والعممية بعديد من المؤسسات الحكومية رئيس عدة لجان لتحكيم  -

 .واألىمية

 بمحافظة الفيوم. الصغيرة  عمل بحوث ودراسات لتطوير الحرف والصناعات اليدوية -

من  جامعة الفيوم –مدير مشروع اادارة المتكاممة ) ميكنة اادارة( بكمية التربية النوعية  -

 .7110حتي  7111 عام

  –تنمية اابداع ورعاية الموىوبين ل المصرية مجمعيةلأمين عام وعضو مؤسس  -

جامعرة الفيروم كمرا انرو يشرغل منصرب أمرين  –عضوا مؤسسا لنادي اعضاء ىيئرة تردريس  -

 صندوق النادي .

 .7117وحتى  7117مستشارا لمحافظ الفيوم من  -   

 الفيوم .جامعة  –عضو بمركز حضارة وتراث الفيوم  -

 عضو لجنة شئون الدراسات العميا والبحوث . -

وحتري االن متمثمرة فري )عضروية  7111في الفتررة مرن  بجامعة الفيومعضوية عدة لجان  -

لجنة المتتبرات ، عضوية لجنة المكتبات ، عضوية لجنة شئون البيئة وتدمة المجتمع ، 

 ( ثقافية والبحوث، العالقات ال عضوية لجنة تقييم وتسعير الكترب الدارسيررة

م وحتري 7119مدير لمركز التدمة العامة بكمية التربيرة النوعيرة جامعرة الفيروم منرذ عرام   -    

7117 . 

جممعة الفيوم والمنتدى الثقافي النمساوي  –منسق لورشة عمل بين كمية التربية النوعية  -

 . 7119بالقاىرة نوفمبر عام 

 .م7119عضو لجنة تطوير محافظة الفيوم منذ  -



  .7110م حتي 7119جامعة الفيوم منذ عام  – نعضو بمجمس العمماء الشبا -

 7101-7117، 7117-7110، 7114 – 7119عضو مجمس الكمية لمعام الجامعي  -

جامعررة  -كميرة التربيررة النوعيرة –مقررر لجنرة المشرراركة المجتمعيرة بمشررروع ضرمان الجررودة  –

 الفيوم .

 م.7112ة الفيوم عام عضو بمجنة إعداد وتنسيق عيد العمم بجامع –

 التتطيط واالعداد لممادة العممية بورش عمل تنمية الحرف البيئية . –

 استشاري تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والحرف البيئية لمعديد من الجمعيات االىمية  –

كميرررة التربيرررة  –اعرررداد مقترحرررات المشرررروعات التنمويرررة والتطويريرررة بمركرررز التدمرررة العامرررة  –

يرررة تنميرررة المشرررروعات الصرررغيرة والجمعيرررة المصررررية لتنميرررة االبرررداع ورعايرررة النوعيرررة وجمع

 الموىوبين وجمعية تنمية الزراعات العضوية .

االشررراف عمرري تنفيررذ العمميررات الترري يكمررف بيررا مركررز التدمررة العامررة بكميررة التربيررة النوعيررة  –

 جامعة الفيوم سواء لمجامعة أو المجتمع المحمي.

 معارض تاصة. 0 أقام عدة معارض فنية - –

 معارض فن تشكيمي جماعية. 01االشتراك في  - –

 

 : التدريس الجامعي :عاشرا
*********************  

   وحتررى اآلب بكليررة    اسررتام مسرراعدمقررررات اررراد بتدريسررها منررع حصررول  علرري در ررة

  امعة الفيود :   –التربية النوعية  



 تكنولوجيا تعميم التربية الفنية             -0

                فئات التاصرررةفنون ال -7

               طرق تدريس التربية الفنية      -9

 النحت                                   -1

                                  التزف -6

   مقررات اراد بتدريسها خالل اإلنتداب للتدريس خارج الكلية 

   امعة الفيود :   –بكلية السياحة والفنادق  

 دراسات فندقيةاللرقة الرابعة  شعبة ة وديكور فندقي             عمار  -

 : امعة عين شمس   -بكلية التربية النوعية   *

 نحت                           الفرقة الثالثة  شعبة التربية الفنية -

 

 :  اإلشراف علي الرسائل العلمية :  الحادي عشر

  .ما ستير  رسائل    9االشراف على   -
 عمى رسالتين دكتوراة . االشراف -

  المقتيات
 * عدة مقتيات لدى وزارة الشباب والرياضة.

 * العديد من المقتيات لدى اشتاص عامة.

 عدد من المقتنيات لدى بعض الجمعيات األىمية.

 



 


