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)التقارب العربى فى برامج التعليم الجامعى وقبل الجامعى( المشاركة فى مؤتمر  -

نوفمبر  11-10بالحضور والذى عقد بمقر جامعة الدول العربية خالل الفترة من 

2010. 

حكومة ال-حضور ندوة تحت عنوان )اعادة هيكلة الجهاز االدارى للجامعات -

 28/3/2010بقاعة االحتفاالت باالدارة العامة لجامعة المنوفية وذلك فى االلكترونية( 

)صناعة السياحة بين تحديات أعمال المؤتمر الدولى السابع للسياحة  المشاركة فى -

بورقة بحثية تحت  بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيومالحاضر وآمال المستقبل (

 What factors influence consumers' trust in travel affiliate)عنوان 

websites? An exploratory study) 

نحو افاق جديدة للسياحة العربية( المنعقد فى الفترة من )أعمال مؤتمر  المشاركة فى -

 Creating and)بورقة بحثية تحت عنوان  بمدينة شرم الشيخ  2011ديسمير  13-15

validating a measure model of customer equity driving factors for travel 

agencies) 

السياحة المصرية والعربية فى )أعمال المؤتمر الدولى السادس للسياحة  المشاركة فى -

 29-28بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم فى الفترة من (ضوء المتغيرات العالمية

 'What factors influence consumers)بورقة بحثية تحت عنوان  2012مارس 

trust in travel affiliate websites? An exploratory study) 

"بحوث و دراسات طالب  -في فعاليات الملتقي العلمي األول ة بالحضورشاركالم -

بكلية السياحة والفنادق جامعة  2012فبراير   15الدراسات العليا"  المنعقد في  

 المنوفية 
 

 بية وورش العمل الدورات التدريسادسا: 

 :  الدورات التدريبية -أ

 (ICDL)الحصول على رخصة القيادة الدولية للحاسب اآللى  ▪

"  SPSS"تنمية مهارات التحليل االحصائى للبيانات باستخدام برنامج حضور برنامج ▪

، وذلك بمركز الدرسات االستراتيجية واعداد القادة 19/5/2003-10خالل الفترة من 

 بجامعة المنوفية. 

خالل  SPSSحضور دورة تنمية مهارات التحليل االحصائى للبيانات باستخدام برنامج  ▪

 30/1/2003-28الفترة من 
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والعرض   Power Point"تنمية مهارات استخدام برنامج حضور برنامج ▪

، وذلك بمركز 5/5/2003الى  19/4/2003خالل الفترة من "  للموضوعات البحثية

 القادة بجامعة المنوفيةالدرسات االستراتيجية واعداد 

"دورة حاسب آلى وانترنت" ساعة  36حضور دورة تدريبية على الحاسب اآللى لمدة  ▪

رة التدريب على الحاسب  ا، وذلك باد2/11/2003الى  17/10/2003خالل الفترة من 

 بجامعة المنوفية. 

 2003ر مارس جامعة المنوفية وذلك خالل شه –كلية التربية  –دورة اعداد المعلم الجامعى  ▪

(  والتى تم عقدها بوحدة الخدمات  tour operatorدورة ال ) وحضور االشراف على تنظيم ▪

 السياحية بالكلية فى الفترة من 

 "SPSS برنامج باستخدام السياحى االحصائى التحليل" االشراف على تنظيم دورة وحضور ▪

 24/11/2012-3نوالتى تم عقدها بوحدة الخدمات السياحية بالكلية فى الفترة م

والتى تم عقدها بوحدة الخدمات  "الضيافة الجوية" االشراف على تنظيم وحضور دورة  ▪

 5/3/2012-1السياحية بالكلية فى الفترة من

والتى تم عقدها بوحدة الخدمات  "Tour Leader" دورة  وحضور االشراف على تنظيم ▪

 4/1/2012-2السياحية بالكلية فى الفترة من

بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة  تالتى عقد برامجحضور ال ▪

 المنوفيه على النحو التالى:

 ." تنظيم المؤتمرات" ▪

 ."الساعات المعتمدة " ▪

  ."النشر العلمى" ▪

 . "المهنة واداب سلوكيات" ▪

  "ادارة الوقت واالجتماعات" ▪

  "استخدام التكنولوجيا في التدريس" ▪

 اتواالجتماع ادارة الوقت ▪

 االدارة الجامعية  ▪

 مشروعات البحوث التنافسية ▪

 التخطيط االستراتيجى ▪
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 ادارة الفريق البحثى ▪

 مهارات االتصال فى انماط التعليم المختلفة ▪

المجلس -",  ICTPتطوير نظم و تكنولوجيا المعلومات  ”لمشروعاجتياز الدورات التدريبية  ▪

 ى:على النحو التال -جامعة المنوفية–االعلى للجامعات 
Date Course 

18/5/2011 1- Concept of IT 

28/12/2010 2-Using computers and managing files 

12/1/2011 3-Word Processing               

1/3/2011 4-Spread sheets 

20/3/2011 5-Presentation 

5/4/2011 6-Data base 

4/5/2011 7-Information and Communication 

 

 

 

 

بعنوان " توصيف المقرر الدراسى وفقا لمعايير الهيئة القومية  حضور دورة تدريبية ▪
كلية السياحةوالفنادق جامعة مدينة –لضمان جودة التعليم واالعتماد " وحدة ضمان الجودة 

 السادات فى 
 

بعنوان " النشر العلمى وحقوق الملكية الفكرية " وحدة ضمان الجودة  حضور دورة تدريبية ▪
 ة السياحةوالفنادق جامعة مدينة السادات فى كلي–

 

  - : الندوات وورش العمل -ب
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" كلية الطب البيطرى كيفية كتابة مقرتح مشروع بعنوان" ورشة عمل حضور ▪
 . 2/12/2012فى  اهليئة االملانية للتبادل العلمى -جامعة املنوفية  –

جامعة  -ة و الفنادقورشة عمل بعنوان ) المقررات االلكترونية ( بكلية السياح حضور ▪

 31/10/2010المنوفية في 

الحكومة االلكترونية( -حضور ندوة تحت عنوان )اعادة هيكلة الجهاز االدارى للجامعات ▪

 28/3/2010بقاعة االحتفاالت باالدارة العامة لجامعة المنوفية وذلك فى 

تطوير الالئحة الداخلية لطلبة  -حضور ورشة عمل " نحو تطوير التعليم السياحى ▪
 .2008اكتوربر 21كلية السياحة والفنادق  بتاريخ  –" جامعة المنوفية البكالوريوس

 

حضور ورشة عمل بعنوان " تعديل الالئحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا للكلية ) بنظام  ▪
 .2009ابريل  29خ جامعة المنوفية  بتاري –الساعات المعتمدة(" كلية السياحة والفنادق 

 

حضور ورشة عمل " دور صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية  فى تمويل المشروعات  ▪
 .2010فبراير  24 -جامعة المنوفية-البحثية"

 

ورشة عمل بعنوان  ) المقررات االلكترونية ( بالمجلس األعلى للجامعات )بجامعة حضور  ▪
  .2010نوفمبر  7ي فالمركز القومى للتعليم االلكترونى  القاهرة(

 

جامعة  -ورشة عمل بعنوان ) المقررات االلكترونية ( بكلية السياحة و الفنادق حضور ▪
 31/10/2010المنوفية في 

 

 Module “ Proposal -كيفية كتابة مقرتح مشروع بعنوان" ورشة عمل حضور ▪

writing post Doces –2/12/2012فى  اهليئة االملانية للتبادل العلمى . 

 
 

"تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة ورشة عمل بعنوان ورحض ▪
 24/11/2013جامعة مدينة السادات فى –المعاونة " كلية السياجة والفنادق 
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"تفعيل دور دوائر الجودة بمشروع السيكاب  " كلية السياجة ورشة عمل بعنوان حضور ▪
 25/12/2013جامعة مدينة السادات فى –والفنادق 

"كيفية كتابة التقارير الفنية والمالية الربع سنوية بمشروع ورشة عمل بعنوان حضور ▪
 1/1/2014جامعة مدينة السادات فى –السيكاب " كلية السياجة والفنادق 

 

"حصاد الربع األول من مشروع السيكاب " كلية السياجة ورشة عمل بعنوان حضور ▪
 18/1/2014جامعة مدينة السادات فى –والفنادق 

 

"الربع الثانى من مشروع السيكاب :رؤى وأقكار " كلية السياجة ورشة عمل بعنوان حضور ▪
 22/1/2014جامعة مدينة السادات فى –والفنادق 

 

"االعداد لزيارة المتابعة والدعم الفنى لمشروعات التطوير ورشة عمل بعنوان حضور ▪
جامعة مدينة السادات  –المستمر والتأهيل لالعتماد " كلية السياجة والفنادق 

 26/2/2014فى
 

"تحديد االحتياجات والشرائح المجتمعية الخارجية" كلية السياجة ورشة عمل بعنوان حضور ▪
 2/3/2014جامعة مدينة السادات فى –والفنادق 

 

حضور ورشة عمل بعنوان"جلسة عصف ذهنى مغ رموز المجتمع الخارجى لتحديد  ▪
 2/3/2014جامعة مدينة السادات فى –فنادق احتياجات المجتمع" كلية السياجة وال

 

حضور ورشة عمل بعنوان"انشاء لجنة لتحديد االحتياجات والشرائج المجتمعية الداخلية "  ▪
 5/3/2014جامعة مدينة السادات فى –كلية السياجة والفنادق 

 

"نتائج زيارة المتابعة والدعم الفنى لمشروعات التطوير المستمر ورشة عمل بعنوان حضور ▪
جامعة مدينة  –خطط عمل( " كلية السياجة والفنادق  -والتأهيل لالعتماد )نقاط تحسين

 12/3/2014السادات فى
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"تحديد تقرير المقرر الدراسى وفقا لمعايير الهيئة القومية ورشة عمل بعنوان حضور ▪
جامعة مدينة السادات  –لضمان جودة التعليم واالعتماد " كلية السياجة والفنادق 

 2/4/2014فى
جامعة مدينة  –"حصاد الربع الثانى " كلية السياجة والفنادق ورشة عمل بعنوان حضور ▪

 9/4/2013السادات فى
 

"نحو مشاركة فعالة لطالب اكثر فاعلية " كلية السياجة والفنادق ورشة عمل بعنوان حضور ▪
 13/4/2014جامعة مدينة السادات فى –

 

جامعة  –متحانية " كلية السياجة والفنادق "مواصفات الورقة االورشة عمل بعنوان حضور ▪
 23/4/2014مدينة السادات فى

 

 –"استخدام المصحح االلكترونى " كلية السياجة والفنادق ورشة عمل بعنوان حضور ▪
 7/5/2014جامعة مدينة السادات فى

 

"استحداث لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاقيات ولروتوكالت الكلية لخدمة ورشة عمل بعنوان حضور ▪
جامعة مدينة السادات  –( " كلية السياجة والفنادق 1جتمع وتنمية البيئة )الم
 11/6/2014فى

 

"استحداث لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاقيات ولروتوكالت الكلية لخدمة ورشة عمل بعنوان حضور ▪
جامعة مدينة السادات  –( " كلية السياجة والفنادق 2المجتمع وتنمية البيئة )

 15/6/2014فى
 

جامعة مدينة  –"المشاركة المجتمعية  " كلية السياجة والفنادق ة عمل بعنوانورش حضور ▪
 18/6/2014السادات فى

 

 ا :األنشطة اجلامعيةبعسا
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 و ذلك على النحو التالى :المشاركة فى أنشطة الجودة بالكلية  -

 ضو فريق وضع رسالة و أهداف الكلية. ع •

 عضو مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة •

 دارى لمشروع السيكاب بالكلية عضو الفريق اال •

 عضو لجنة رفع كفاءة اعضاء هيئة التدريس بالكلية •

 المشاركة في اعداد الئحة الدراسات العليا بالكلية -

 بالكلية مرحلة البكالوريوسالئحة  تعديل وتطويرالمشاركة في  -

ثانى عضو لجان المراقبة ورصد الدرجات وأعمال الكنتروالت للفصلين الدراسيين األول وال -

 -2013/2014  -2011/2012 -2010/2011 -2009/2010 عن االعوام الجامعية

2012/2013 

 2011/2012-.2010/2011عضو مجلس قسم الدراسات السياحية لألعوام الجامعية  -

2013/2014- 2009/2010 

 .2010/2011عضو لجنة الحاسبات المنبثقة عن مجلس الكلية للعام الجامعي  -

 .2011/2012لثقافية المنبثقة عن مجلس الكلية للعام الجامعي عضو لجنة العالقات ا -

 2102/2013عضو لجنة الدراسات العليا المنبثقة عن مجلس الكلية للعام الجامعي  -

 2013/2014عضو لجنة المكتبات المنبثقة عن مجلس الكلية للعام الجامعي  -

 األنشطة البحثية: ثامنا
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