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 المؤهالت الحاصل عليها 
 

فرع  جامعة المنوفية  –كلية السياحة والفنادق  –اإلرشاد السياحي  بكالوريوس 2001

  جمهورية مصر العربية –ينة السادات مد
 

كلية  –اإلرشاد السياحي  قسم - تمهيدي ماجستير بنظام الساعات المعتمدة  2005 – 2004

 جمهورية مصر العربية -قناة السويس جامعة  –السياحة والفنادق 
 

كلية السياحة  –" تخصص آثار وحضارة اسالمية" اإلرشاد السياحي ماجستير  2007

 جمهورية مصر العربية –قناة السويس جامعة  –دق والفنا
 

 : عنوان رسالة الماجستير

 "حي النحاسين بمدينة القاهرة في العصر العثماني".

"al-Nahassin District in Cairo at the Ottoman Period" 
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كلية  –اإلرشاد السياحي قسم  -  تأهيلي دكتوراه بنظام الساعات المعتمدة 2010 – 2009

جمهورية مصر  -فرع مدينة السادات  جامعة المنوفية  –سياحة والفنادق ال

 العربية

 

كلية السياحة  –" تخصص آثار وحضارة اسالمية" اإلرشاد السياحي  كتوراهد 2012

 جمهورية مصر العربية –فرع مدينة السادات  جامعة المنوفية  –والفنادق 
 

 : عنوان رسالة الدكتوراه

 ينية المملوكية الجركسية الباقية بمدينة القاهرة "" طرز العمائر الد

"Types of the Remaining Religious Buildings in Cairo at the 

Circassian Mameluke Period" 

 
 

 اللغات

 

 اللغة االم العربية

 تحدث ( -قراءة    –ممتاز  ) كتابة  اإلنجليزية 
 

 التدرج الوظيفي 

 

المنوفية  فرع جامعة  –كلية السياحة والفنادق  –اإلرشاد السياحي  معيد بقسم 2007 – 2002

 جمهورية مصر العربية - مدينة السادات
 

جامعة  –كلية السياحة والفنادق  –مدرس مساعد بقسم اإلرشاد السياحي   2013 – 2007

 جمهورية مصر العربية - مدينة الساداتالمنوفية  فرع 
 

جامعة مدينة  –كلية السياحة والفنادق  –بقسم اإلرشاد السياحي  ستاذ مساعدأ حتى اآلن 2013

 جمهورية مصر العربية -السادات 
 

 الخبرات االدارية

 

فرع مدينة  جامعة المنوفية -السياحة والفنادق عضو كنترول الفرقة الرابعة بكلية    2007

 جمهورية مصر العربية - السادات
 

 - فرع مدينة السادات جامعة المنوفية - الثانية بكلية التجارةعضو كنترول الفرقة   2008 – 2007

  جمهورية مصر العربية
 

فرع مدينة  جامعة المنوفية -السياحة والفنادق عضو كنترول الفرقة الثانية بكلية   2012 – 2008

 جمهورية مصر العربية - السادات
 

 - فرع مدينة السادات جامعة المنوفية - عضو كنترول الفرقة الثانية بكلية الحقوق  2011 – 2010

 جمهورية مصر العربية
 

 -البوابة اإللكترونية لكلية السياحة والفنادق إدارة رئيس الفريق المسئول عن   2012
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  جمهورية مصر العربية - فرع مدينة السادات جامعة المنوفية
 

 جامعة المنوفيةلاإللكترونية دارة البوابة إمترجم بالفريق المركزى المسئول عن   2013 - 2012

 جمهورية مصر العربية - فرع مدينة السادات
 

ختيار رئيس جامعة مدينة السادات ممثال عن فئة عضو المجمع االنتخابى إل  2013

 جمهورية مصر العربية -لمدرسين بكلية السياحة والفنادق ا
 

جامعة مدينة  - الفنادقرشاد السياحى بكلية السياحة وعضو مجلس قسم اإل  2014 - 2013

 جمهورية مصر العربية - السادات
 

جامعة مدينة  - عضو لجنة "خدمة المجتمع وتنمية البيئة" بكلية السياحة والفنادق  2014 - 2013

 جمهورية مصر العربية -السادات 
 

جامعة  -كلية السياحة والفنادق بتحاد طلبة إدارة إمسئول اللجنة الرياضية بمجلس   2014 – 2013

   جمهورية مصر العربية -مدينة السادات 
 

جمهورية  - جامعة مدينة السادات - عضو كنترول الفرقة الثانية بكلية التجارة   2013

   مصر العربية
 

 - جامعة مدينة السادات -السياحة والفنادق عضو كنترول الفرقة الرابعة بكلية   2014 – 2013

   جمهورية مصر العربية
 

جمهورية  -جامعة مدينة السادات  - عضو كنترول الفرقة الثانية بكلية الحقوق  2014 – 2013

   مصر العربية
 

بكلية السياحة  " كالوريوس " نظام الساعات المعتمدةتطوير الئحة البعضو لجنة   2014

   جمهورية مصر العربية -جامعة مدينة السادات  -والفنادق 
 

  - كلية السياحة والفنادقبعتماد وحدة ضمان الجودة واإلبالتنفيذى عضو المكتب   2017 – 2014

   جمهورية مصر العربية - جامعة مدينة السادات
 

عتماد وحدة ضمان الجودة واإلب عداد التقاريرإرئيس لجنة المراجعة الداخلية و  2017 – 2014

   ربيةجمهورية مصر الع - جامعة مدينة السادات -كلية السياحة والفنادق ب
 

 - جامعة مدينة السادات -السياحة والفنادق عضو كنترول الدراسات العليا بكلية   2016 – 2014

   جمهورية مصر العربية
 

 - والفنادقكلية السياحة  – البحثية لقسم االرشاد السياحىالخطة  عدادإعضو لجنة   2014

   جمهورية مصر العربية - جامعة مدينة السادات
 

جمهورية  - جامعة مدينة السادات - و كنترول الفرقة الثانية بكلية التربيةعض  2015

   مصر العربية
 

السادات جامعة مدينة  -رشاد السياحى بكلية السياحة والفنادق مين مجلس قسم اإلأ  2016 – 2015

   جمهورية مصر العربية -
 

 -السادات جامعة مدينة  -الفنادق عضو لجنة "العالقات الثقافية" بكلية السياحة و  2016 -2015

   جمهورية مصر العربية
 

ممثال عن  نظام الساعات المعتمدة"" تطوير الئحة الدراسات العلياعضو لجنة   2016

جمهورية  - جامعة مدينة السادات -بكلية السياحة والفنادق  رشاد السياحىقسم اإل

   مصر العربية
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 المشروعات 

 

  تطوير التعليم العالي عضو بفريق عمل مشروع(HEEPF)  جامعة المنوفية  -بكلية السياحة والفنادق

   جمهورية مصر العربية - مدينة الساداتفرع 
 

 نشاء نظام داخلى للجودةإ عضو بفريق عمل مشروع (QAAP)  جامعة  -بكلية السياحة والفنادق

   جمهورية مصر العربية -مدينة السادات فرع المنوفية 
 

  مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد عمل عضو بفريق(CIQAP)  بكلية السياحة والفنادق- 

   جمهورية مصر العربية -جامعة مدينة السادات 

 

 الخبرات التدريسية

 

 مرحلة البكالوريوس  -م تدريسها  المقررات التي يت (1

 حضارة مصر االسالمية 

 آثار مصر االسالمية 

 تاريخ مصر االسالمية 

 سياحيةقاليم أ 

  اإلسالمية بمصرومتاحف الفنون إرشاد سياحي عملي لمواقع اآلثار 
 

 مرحلة الدراسات العليا  -المقررات التي يتم تدريسها   (2

 حضارة مصر اإلسالمية 

 اإلسالميةمصر  تاريخ 

  اإلسالميةآثار مصر 

  اإلسالميةالفنون 

 مصر الحديثة معالم 

 إسالمية عمارة 

 إسالمية مخطوطات 
 

 ية اخرىخبرات تدريس (3

  السياحة والفنادق كلية  -السياحى بمواقع اآلثار االسالمية رشاد اإلقسم التدريب الميدانى لطلبة– 

حتى عام  2002، فى الفترة من عام   جمهورية مصر العربية -جامعة المنوفية / مدينة السادات 

2014. 
 

  األقصر وأسوان بكلية السياحة السياحى لمدينتى رشاد اإلقسم لطلبة  االشراف على الرحلة العلمية

، 2002، فى االعوام التالية   جمهورية مصر العربية -جامعة المنوفية / مدينة السادات  -والفنادق 

2008 ،2013 . 
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 النشاط األكاديمى فى مجال ضمان الجودة واالعتماد

 

ة السااياح كليااة - 2018 -2013 كليااةللالمشاااركة فااي إعااداد الخطااة اإلسااتراتيجية  2013

 .   والفنادق جامعة مدينة السادات
 

 

ضامن معاايير  " معياار القياادة والحوكماة" عمال المسائول عان تنفياذ الفرياق  عضو 2013

 .جامعة مدينة السادات  -والفنادق كلية السياحة  -عليم العالي تعتماد مؤسسات الإ
 

 

يث مكتبة الكلية " ضامن عمل المسئول عن تنفيذ هدف " تطوير وتحدالفريق  رئيس 2017 – 2013

جامعاة  -ة والفناادقكلياة الساياح -وحدة ضمان الجاودة  - CIQAPأهداف مشروع 

 .   مدينة السادات
 

 

 - "CIQAP بمشروع الجودة دوائر دور تفعيلفى ورشة عمل بعنوان "  المشاركة 2013

 . جامعة مدينة السادات -كلية السياحة والفنادق
 

 

" كيفية كتابة التقارير الفنية والمالية فى مشاروع بعنوان عمل المشاركة فى ورشة  2014

CIQAP" -  جامعة مدينة السادات -كلية السياحة والفنادق . 
 

 

عمل المسئول عن تنفيذ هدف " تحسين فرص التعليم والتعلم " ضمن الفريق  رئيس حتى اآلن 2014

جامعة  -والفنادق كلية السياحة  -وحدة ضمان الجودة  - "CIQAPأهداف مشروع 

   .دينة السادات م
 

 

عمل المسئول عن تنفيذ معيار " التعليم والتعلم " ضمن معايير اعتماد الفريق  رئيس 2017 – 2014

 . ت جامعة مدينة السادا -ة والفنادق كلية السياح -عليم العالي تمؤسسات ال
 

 

المااوارد الماليااة والماديااة " ضاامن عماال المساائول عاان تنفياذ معيااار " الفريااق  رئايس 2017 – 2014

جامعااة مدينااة  -كليااة السااياحة والفنااادق  -علاايم العااالي تعتماااد مؤسسااات الإمعااايير 

 . ات الساد
 

 

كلياة الساياحة  -عضو المجلس التنفيذي المسئول عان إعاداد التقريار السانوي للكلياة  2017 – 2014

 . جامعة مدينة السادات  -والفنادق 
 

 

عضو المجلس التنفيذي المسئول عن تقييم األداء سنوياً من خالل أداة التقييم الذاتي   2017 – 2014

 . جامعة مدينة السادات  -كلية السياحة والفنادق  -
 

 

  - "CIQAPورشة عمل بعنوان " حصاد الرباع األول مان مشاروع المشاركة فى   2014

 . جامعة مدينة السادات -كلية السياحة والفنادق
 

 

رؤي  : CIQAPالربااع الثاااني ماان مشااروع  ورشااة عماال بعنااوان "المشاااركة فااى   2014

 . جامعة مدينة السادات -كلية السياحة والفنادق  -وأفكار" 
 

 

عااداد لزيااارة فريااق المتابعااة والاادعم الفنااي اإل ورشااة عماال بعنااوان "المشاااركة فااى  2014

 . السادات جامعة مدينة -كلية السياحة والفنادق  - "CIQAPمشروع ل
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"تحديد احتياجات الشرائح المجتمعية لمؤسسات  ورشة عمل بعنوان "المشاركة فى  2014

 .جامعة مدينة السادات -كلية السياحة والفنادق  -المجتمع المحلى المحيطة بالكلية " 
 

 

سااتقبال فاارق المتابعااة والاادعم الفنااي التااابع لهيئااة ضاامان الجااودة إالمشاااركة فااي   2014

 .جامعة مدينة السادات  -والفنادق كلية السياحة  -ماد واالعت
 

 

نتااائز زيااارة فريااق المتابعااة والاادعم الفنااي  ورشااة عماال بعنااوان "المشاااركة فااى   2014

جامعاة  -كلياة الساياحة والفناادق  -خطط عمل"  -نقاط تحسين:  CIQAPمشروع ل

 . مدينة السادات
 

 

  -"  CIQAPمان مشاروع  الثاانىاد الربع ورشة عمل بعنوان " حصالمشاركة فى  2014

 . جامعة مدينة السادات -كلية السياحة والفنادق
 

 

 . جامعة مدينة السادات -والفنادق كلية السياحة لإعداد خطة مصادر التمويل الذاتي  2014

كليااة  -سااتمارات تقيايم آراء الطاال  فااي المقاررات الدراساية إالمشااركة فاي تحليال  2014

 .جامعة مدينة السادات  -الفنادق والسياحة 
 

 

حتياجات ستبيان لتحديد اإلإلستمارات اإالمشاركة في إعداد وتوزيع وتحليل   2014

 .جامعة مدينة السادات  -دق كلية السياحة والفنا -التدريبية للعاملين بالمكتبة 
 

 

اء العااااملين لتقيااايم أدساااتبيان إلاساااتمارات إالمشااااركة فاااي إعاااداد وتوزياااع وتحليااال  2014

ينااة جامعااة مد -كليااة السااياحة والفنااادق  -تنفيااذ الاادورات التدريبيااة  بالمكتبااة قباال

 .السادات 
 

 

لتقييم مردود التدريب علي ستبيان إلستمارات اإالمشاركة في إعداد وتوزيع وتحليل  2014

 .جامعة مدينة السادات  -والفنادق كلية السياحة  -العاملين بالمكتبة 
 

 

المشاركة في اإلشراف علي تادريب العااملين بالمكتباة عان طرياق مشاروع المكتباة  2014

 .جامعة مدينة السادات  -والفنادق كلية السياحة  -الرقمية بالجامعة 
 

 

وضع آلية لتشجيع الطال  المتفوقين وتحفيز الطال  ورشة عمل بعنوان " تنظيم    2014

 . امعة مدينة الساداتج -كلية السياحة والفنادق -المتعثرين " 
 

 

آراء الطاااال  وأعضااااء هيئاااة  قصااااءستإ ةساااتمارإالمشااااركة فاااي تصاااميم وتحليااال  2014

جامعاة مديناة  -والفناادق كلية السياحة  -التدريس حول خدمات المكتبة وتقييمهم لها 

 .السادات 
 

 

يااة كل - "نحااو مشاااركة فعالااة لطااال  أكثاار فاعليااة ورشااة عماال بعنااوان "  تنظاايم 2014

 .جامعة مدينة السادات  -والفنادق السياحة 
 

 

كليااة  -سااتمارات تقياايم سياسااات الكليااة والقاارارات اإلداريااة إالمشاااركة فااي تحلياال  2014

 .جامعة مدينة السادات  -والفنادق السياحة 
 

 



 

 

7 

حتياجاااات التدريبياااة للقياااادات األكاديمياااة بكلياااة الساااياحة إلساااتمارة تحدياااد اإإعاااداد  2014

ادق جامعة مدينة السادات في إطار تنفيذ معيار القيادة والحوكمة ضمن معاايير والفن

 .يم العالي علتاعتماد مؤسسات ال
 

 

كلياة   -"  CIQAPمان مشاروع  عاامورشاة عمال بعناوان " حصااد المشاركة فاى  2014

 . جامعة مدينة السادات -السياحة والفنادق
 

 

كليااة  - طلبااة الكليااة " التعلاايم التااي تواجاا  مشااكالتورشااة عماال بعنااوان "  تنظاايم  2014

 .جامعة مدينة السادات  -والفنادق السياحة 
 

 

كليااة السااياحة  – 2018 -2013للكليااة  تحااديث الخطااة اإلسااتراتيجيةالمشاااركة فااى  2015

 جامعة مدينة السادات .  –والفنادق 
 

 

جامعة  -السياحة والفنادق كلية  - ثقافة الجودة "ورشة عمل بعنوان "  المشاركة فى 2015

 .مدينة السادات 
 

 

كلياة  – ستبيان للطال  عن التسهيالت المتاحة لممارسة األنشطة الرياضيةإتصميم  2015

 جامعة مدينة السادات . –السياحة والفنادق 
 

 

كلياة الساياحة  –ستبيان لقياس رضاء الطاال  عان خادمات العياادة الطبياة إتصميم   2015

 جامعة مدينة السادات . –والفنادق 
 

 

كلياة الساياحة  –حتياجاات الخاةاة ستبيان لقيااس رضااء الطاال  ذوي اإلإتصميم   2015

 جامعة مدينة السادات . –والفنادق 
 

 

ستبيان لقياس رضاء الطال  / العااملين / أعضااء هيئاة التادريس / الهيئاة إتصميم   2015

كليااة  –لحاليااة وتجمياال حاارم الكليااة المعاونااة عاان خطااة تطااوير وتجديااد المباااني ا

 جامعة مدينة السادات . –السياحة والفنادق 
 

 

تجاهات طال  الدراسات العلياا / أعضااء هيئاة التادريس / إستطالع آراء وإتصميم  2015

جامعاااة مديناااة  –كلياااة الساااياحة والفناااادق  –الهيئاااة المعاوناااة عااان قواعاااد البياناااات 

 السادات.
 

 

كلية السياحة والفنادق  – ستبيان لقياس رضاء الطال  عن برامز التدريبإتصميم   2015

 جامعة مدينة السادات . –
 

 

كلياة السااياحة  –ساتبيان لقياااس رضااء الطااال  عان المقاررات اإللكترونيااةإتصاميم  2015

 جامعة مدينة السادات . –والفنادق 
 

 

عتمااااد ايير اإلومعااا (CIQAP)مشاااروع عضاااو لجناااة مراجعاااة ملفاااات أهاااداف  2015

 جامعة مدينة السادات . –كلية السياحة والفنادق  –لمؤسسات التعليم العالى 
 

 

وحادة ضامان  – األعمال اإلدارية بالكلياةستبيان لقياس رضاء الطال  عن إتصميم  2016

 جامعة مدينة السادات . –كلية السياحة والفنادق  –الجودة 
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 –كليااة السااياحة والفنااادق  –وحاادة ضاامان الجااودة رات عضااو لجنااة مراجعااة اةاادا نحتى اآل 2017

 جامعة مدينة السادات .
 

 كاديمية أخرىأأنشطة 

 

منااذ  – جامعااة المنوفيااة / مديناة السااادات -كلياة السااياحة والفناادق بالمشااركة فااي تنظايم حفلااة التخاارج  -1

 .حتى اآلن  2003
 

 – جامعة المنوفية / مدينة السادات -نادق كلية السياحة والف -المشاركة في بعض أنشطة رعاية الشبا   -2

 . حتى اآلن 2003منذ 
 

 . 2013 – جامعة مدينة السادات –كلية السياحة والفنادق البوابة اإللكترونية ب تأسيس شراف علىاإل -3
 

ماارس  –جامعاة مديناة الساادات  –كلياة الساياحة والفناادق  –حتفالية األم المثالياة إالمشاركة في تنظيم  -4

2014 . 
 

 .2015 –جامعة مدينة السادات  –كلية السياحة والفنادق ب التعليمى مطعمالتطوير ة في المشارك -5
 

 .2015 –جامعة مدينة السادات  –كلية السياحة والفنادق ب المشاركة في إنشاء المركز البحثي -6
 

 . 2015 –جامعة مدينة السادات  –كلية السياحة والفنادق مشاركة في تطوير المكتبة بال -7
 

 . 2015 –جامعة مدينة السادات  –لمشاركة في تطوير المعامل بكلية السياحة والفنادق ا -8
 

 . 2015 –جامعة مدينة السادات  –كلية السياحة والفنادق مشاركة في تطوير المتحف التعليمى بال -9

 

 المؤتمرات

 

 ) مع المشاركة فيها بالحضور(تنظيم المؤتمرات  االشراف على (1)

لعلمي الثاني " بحوث ودراسات طال  الدراسات العليا بكليات السياحة الملتقي ا 2013مايو 

 مدينة الساداتالمنوفية فرع جامعة  –كلية السياحة والفنادق بوالفنادق في مصر "  
 

جامعة  -كلية السياحة والفنادق ب "السياحة وتحديات المستقبل"المؤتمر العلمى االول   2013اكتوبر 

 مصر – مدينة السادات

الملتقي العلمي الثالث " بحوث ودراسات طال  الدراسات العليا بكليات السياحة  2014مايو 

  جامعة مدينة السادات –كلية السياحة والفنادق ب والفنادق في مصر "

 

 المؤتمرات التاليةفى المشاركة بالحضور  (2)

 العصر حتى العصور مأقد منذ مصر فى الكبرى والمدن العواةم) الرابع الفيوم مؤتمر  2004 إبريل

 العربية مصرجمهورية  –الفيوم  فرع القاهرة جامعة – اآلثار بكلية( الحديث
 

 – اآلثار كليةبمؤتمر الفيوم الخامس )النيل ومصادر المياه فى مصر عبر العصور(   2005إبريل 

 العربية مصرجمهورية  –الفيوم  فرع القاهرة جامعة
 

 العربية مصرجمهورية  -القاهرة   -ثاريين العر   تحاد اآلشر إلالمؤتمر السابع ع  2014نوفمبر 
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 العربية مصرجمهورية  – القاهرة -العر   ثاريين تحاد اآلعشر إل الثامنالمؤتمر   2015نوفمبر 

 

 والندواتورش العمل 

 

 ) مع المشاركة فيها بالحضور( والندوات التالية ورش العملاالشراف على تنظيم  (1)

كلياة الساياحة بكااديميين وساوق العمال فاى المجاال الساياحى" " األندوة بعنوان   2006ديسمبر 

 العربية مصرجمهورية  – مدينة الساداتالمنوفية فرع جامعة  –والفنادق 
 

المنوفية فرع جامعة  –كلية السياحة والفنادق ب" يوم السياحة العالمى" ندوة بعنوان  2011سبتمبر 

 العربية مصرجمهورية  – مدينة السادات

 ""The world tourist day: hands across the worldندوة بعنوان   2013مارس 
 العربية مصرجمهورية  – مدينة الساداتفرع المنوفية جامعة  –كلية السياحة والفنادق 

 " "Egypt on its way to a sustainable destination ندوة بعنوان  2013 ابريل

 العربية مصرجمهورية  – مدينة الساداتالمنوفية فرع جامعة  –دق كلية السياحة والفنا
 

 جامعة مدينة السادات –السياحة والفنادق بكلية  " يوم التراث العالمى"ندوة بعنوان  2014ابريل 

 العربية مصرجمهورية  –
 

جامعة  –كلية السياحة والفنادق   – "لكترونية االبعنوان " المقررات ورشة عمل   2014 سبتمبر

 العربية مصرجمهورية  –مدينة السادات 
 

جامعة  –بكلية السياحة والفنادق  –"  اإلرشاد األكاديمي للطال  بعنوان "ورشة عمل  2014 اكتوبر

 العربية مصرجمهورية  –مدينة السادات 
 

كلية ب –متحانات والتقويم والرةد " اإلورشة عمل بعنوان " وضع آلية لتصحيح  2014وفمبر ن

 العربية مصرجمهورية  – جامعة مدينة السادات –السياحة والفنادق 
 

كلية ب –ة الداخلية لمرحلة البكالوريوس " " مقترح تطوير الالئحورشة عمل بعنوان "   2014نوفمبر 

 العربية مصرجمهورية  – جامعة مدينة السادات –السياحة والفنادق 

 

 التاليةوالندوات فى ورش العمل المشاركة بالحضور  (2)

التعريف بالبوابات اإللكترونية وتفعليها وأهميتها وأهدافها ، وكيفية " ورشة عمل حول  2012 نوفمبر

وحدة الخدمات االلكترونية بكلية السياحة  -" تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس 

 العربية مصرجمهورية  –جامعة مدينة السادات  –والفنادق 
 

وحدة الخدمات االلكترونية بكلية  – " كيفية استخدام المكتبة الرقمية " ورشة عمل حول 2013يناير 

 العربية مصرجمهورية  –جامعة مدينة السادات  –السياحة والفنادق 
 

وحدة الخدمات االلكترونية   –"  DMLمكتبة الوسائط الرقمية " ورشة عمل حول  2013 ابريل

 العربية مصرجمهورية  –جامعة مدينة السادات  –بكلية السياحة والفنادق 
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وحدة الخدمات  – للتدريب على استخدام قواعد البيانات العالمية ورشة عمل  2014سبتمبر 

 العربية مصرجمهورية  –جامعة مدينة السادات  –االلكترونية بكلية السياحة والفنادق 
 

استخدام التطبيقات المتاحة على االنترنت التي تخدم العملية " ورشة عمل حول  2013سبتمبر 

 –"  (Google Docs, Google Scholar, Google Translateالتعليمية مثل )

جمهورية  –جامعة مدينة السادات  –وحدة الخدمات االلكترونية بكلية السياحة والفنادق 

 العربية مصر

وحدة  – المختلفة م اإللكترونييتطبيقات التعلعلي  عمل تعريفية تدريبيةة ورش 2013اكتوبر 

جمهورية  –جامعة مدينة السادات  –كلية السياحة والفنادق الخدمات االلكترونية ب

 العربية مصر

  

جامعة  –فنادق كلية السياحة وال -"  توةيف المقررات الدراسية ورشة عمل بعنوان " 2014مارس 

 العربية مصرجمهورية  –مدينة السادات 
 

جامعة  –كلية السياحة والفنادق   – "متحانيةورشة عمل بعنوان " مواةفات الورقة اإل 2014ابريل 

 العربية مصرجمهورية  –مدينة السادات 
 

دينة السادات جامعة م –كلية السياحة والفنادق   – "ورشة عمل بعنوان " النشر العلمى 2014يونيو 

 العربية مصرجمهورية  –
 

جامعة مدينة  –كلية السياحة والفنادق   – "ورشة عمل بعنوان " المشاركة المجتمعية  2014يونيو 

 العربية مصرجمهورية  –السادات 
 

جامعة مدينة  –كلية السياحة والفنادق   – "ورشة عمل بعنوان " حقوق الملكية الفكرية  2014يوليو 

 العربية مصرجمهورية  – السادات
 

 –جامعاة مديناة الساادات  –كلياة الساياحة والفناادق   –"  اإلسعافات األولياة " عنندوة  2014اكتوبر 

  العربية مصرجمهورية 
 

كيفية الدخول علي قواعد البيانات وورشة عمل حول " خدمات المكتبة الرقمية  2014ديسمبر 

أغراض البحث  ىوالدوريات العالمية وكيفية تحميل النصوص كاملة لالستفادة منها ف

جامعة مدينة السادات  –الفنادق وحدة الخدمات االلكترونية بكلية السياحة و  –العلمي " 

 العربية مصرجمهورية  –
 

وحااادة الخااادمات   – ورشاااة عمااال حاااول " كيفياااة اساااتخدام قواعاااد البياناااات العالمياااة " 2015مارس 

 العربية مصرجمهورية  –جامعة مدينة السادات  –االلكترونية بكلية السياحة والفنادق 
 

وحادة   –اء هيئة التادريس والمجااالت البحثياة " ورشة عمل حول " أهمية مواقع أعض 2015مارس 

جمهوريااة  –جامعااة مدينااة السااادات  –الخاادمات االلكترونيااة بكليااة السااياحة والفنااادق 

 العربية مصر
 

وحااادة الخااادمات   –"  Google Scholarورشاااة عمااال حاااول " الباحاااث العلماااي  2015ابريل 

 العربية مصرجمهورية  –لسادات جامعة مدينة ا –االلكترونية بكلية السياحة والفنادق 
 

وحادة الخادمات االلكترونياة   –"  Research gateكيفياة اساتخدام " ورشة عمل عن  2015مايو 

 العربية مصرجمهورية  –جامعة مدينة السادات  –بكلية السياحة والفنادق 
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 التدريبية الدورات

 

 دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس (1)

 المكان تاريخ ال  الدورةسم إ

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  2005سبتمبر  أخالقيات وآدا  المهنة

 التابع لجامعة المنوفية  (FLDP)والقيادات 

 مهارات التفكير

 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  2006راير فب

 التابع لجامعة المنوفية  (FLDP)والقيادات 

 أساليب البحث العلمي

 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  2006ديسمبر 

 التابع لجامعة المنوفية  (FLDP)والقيادات 

 التدريس الفعال

 

لتدريس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة ا 2007فبراير 

 التابع لجامعة المنوفية  (FLDP)والقيادات 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  2009فبراير  استخدام التكنولوجيا في التدريس

 التابع لجامعة المنوفية  (FLDP)والقيادات 

 معايير الجودة في العملية التدريسية

 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  2010اكتوبر 

 التابع لجامعة المنوفية  (FLDP)لقيادات وا

 الساعات المعتمدة

 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  2010ديسمبر 

 التابع لجامعة المنوفية  (FLDP)والقيادات 

 إدارة الفريق البحثي

 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  2011اكتوبر 

  التابع لجامعة المنوفية (FLDP)والقيادات 

 المشروعات البحثية والتنافسية

 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  2011نوفمبر 

 التابع لجامعة المنوفية  (FLDP)والقيادات 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  2013يناير  خالقيات البحث العلميأ

 التابع لجامعة المنوفية  (FLDP)والقيادات 

ط التعليم نماأتصال فى مهارات اإل

 المختلفة

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  2014مارس 

 التابع لجامعة مدينة السادات  (FLDP)والقيادات 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  2014ابريل  دارة الوقت واالجتماعاتإ

 التابع لجامعة مدينة السادات  (FLDP)والقيادات 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  2014يونيو  التخطيط االستراتيجى

 التابع لجامعة مدينة السادات  (FLDP)والقيادات 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  2015مارس  تنظيم المؤتمرات العلمية

 التابع لجامعة مدينة السادات  (FLDP)والقيادات 

 

 

مشااروع تطااوير نظاام وتكنولوجيااا  –"  EKB بنااا المعرفااة المصاارى" عاان  ناادوة 2016مارس 

 مصر –جامعة مدينة السادات  – المعلومات
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 دورات الحاسب اآللى (2)

 المكان التاريخ   الدورةسم إ

  ICDLدورة إعداد 

 

يناير / فبراير 

2008 

مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات التابع 

 لجامعة المنوفية 

فى برامز الحاسب ساعة  80دورة تدريبية لمدة 

 اآللى التالية : 

( IT, Windows , Microsoft Word, 

Microsoft Excel , Microsoft Access , 

Microsoft Power Point , Internet , 

Printing Skills ) 

حتى  1/7من 

13/9/2011 

التابع لمشروع مركز التدريب االلكترونى 

( (ICTPتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 بجامعة المنوفية 

Photoshop  مركز التدريب االلكترونى التابع لمشروع  2014ابريل

( (ICTPتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 بجامعة مدينة السادات 

Information and Communication مركز التدريب االلكترونى التابع لمشروع  2014 يونيو

( (ICTPتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 بجامعة مدينة السادات
 

 دورات الجودة (3)

 المكان التاريخ   الدورةسم إ

د بكلية عتماوحدة ضمان الجودة واإل 2014سبتمبر   التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم الجامعى

 جامعة مدينة السادات  -السياحة والفنادق 

بكلية عتماد واإلوحدة ضمان الجودة  2014سبتمبر  المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم الجامعى

 جامعة مدينة السادات  -السياحة والفنادق 

توةيف البرامز وخرائط المنهز  لمؤسسات 

 التعليم الجامعى

بكلية عتماد واإلدة وحدة ضمان الجو 2014 اكتوبر

 جامعة مدينة السادات  -السياحة والفنادق 

بكلية عتماد واإلوحدة ضمان الجودة  2014 نوفمبر ختبار الجيدجدول المواةفات وبناء اإل

 جامعة مدينة السادات  -السياحة والفنادق 

 

 بحاث ( أاإلنتاج العلمي ) 

 

 تاريخ النشر سم المجلةإ عنوان البحث

"The Religious Buildings in al-Nahassin 

District at the Ottoman Period" 

 2007يونيو تحاد الجامعات العربية إ
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 للسياحة والضيافة

سااحل الجاوابر بالمنوفياة. دراساة  مسجد سايدى خمايس بقرياة

 ثرية سياحيةأ

مجلة المنيا لبحوث 

 السياحة والضيافة

مقبول للنشر 

 2016يونيو 
 

 ة االهتمامات البحثي

 

  التاريخ االسالمى . 

 سالميةالحضارة اإل . 

  سالميةاإلآثار مصر. 

  سالميةإعمارة. 

  سالميةاإلالفنون. 

 سالميةاإل الوثائق والمخطوطات. 

  المختلفةسالمية اإلوخططها فى العصور سالمية اإلالمدن 

 سالمياإل ادارة مواقع التراث الثقافى. 

 سالميةاإلاآلثار  التخطيط العمرانى والتنسيق الحضرى لمواقع. 

  سالمي.اإللقاء الضوء على الدراسات المتحفية المرتبطة بالعصر إ 

  ستحداث التطبيقات التكنولوجية فى العرض المتحفى. إدراسة و 

  رشاد السياحىساليب اإلأ . 

  . أساليب البحث العلمي 

 

  الجمعيات عضوية

 

 العر  تحاد العام لألثارييناإل عضو . 

 المؤرخين العر  اتحاد جمعية عضو 

  التاريخية للدراساتعضو الجمعية المصرية 

 عضو جمعية التراث والفنون التقليدية 

  سالميةاإلالجمعية العربية للفنون والحضارة عضو 

 

 مهارات أخرى
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