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  لدكتور/ صالح الدين محمد يس البكريستاذ األاب

 

 

 البيانات األساسية
                             

 صالح الدين محمد يس البكري أ.د. االسم:

 القليوبية -1/2/1962تاريخ ومكان الميالد: 

                                                                    جامعة عين شمس -كلية العلوم -قسم الفيزياءالعنوان: 

   رئيس قسم الفيزياءوظيفة الحالية: ال

 بجامعة عين شمس عتمادالا و مدير مركز ضمان الجودة و                     

 elbakry_salah@yahoo.com :اإللكترونيالبريد 

                    Salahyaseen_elbakry@sci.asu.edu.eg 

 0224665630 )عمل(: رقم الهاتف 

 01284071161)محمول(:   -  0225057006) منزل( :        

 

 الدرجات العلمية
 

  (:1993) العلومدكتور الفلسفة فى 

   Theoretical Atomic Physics فيزياء ذرية نظرية: التخصص       

 البوزيترونات مع ذرات الليثيوم دراسة نظرية للتصادمات متعددة القنوات لجسيمات: العنوان       
Theoretical Study of Multi - Channel Positron- Lithium Atom Collisions. 

 .جامعة عين شمس -كلية العلوم: الحصول على الدرجةمكان        

 

 (:1989) فى العلومماجستير 

   Theoretical Atomic Physics فيزياء ذرية نظرية: التخصص       

 .البوزيترونات مع الذرات لتصادم دراسة نظرية : العنوان       
Theoretical Study of  Positron - Atom Collisions. 

 .جامعة عين شمس -كلية العلوم: الحصول على الدرجة مكان       

 

 بتقدير ممتاز مع مرتبة  –زياء تخصص في (: 1984 )ومفى العل بكالوريوس

 جامعة عين شمس. –كلية العلوم  -الشرف
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 الوظائف األكاديمية
 

  إلى اآلن( -م 2007) أغسطس  جامعة عين شمس –كلية العلوم  –أستاذ بقسم الفيزياء. 

  أغسطس  –م 2001)مارس  جامعة عين شمس –كلية العلوم  –أستاذ مساعد بقسم الفيزياء

 .م(2007

  م( 2001مارس   –م 1994) يناير  جامعة عين شمس –كلية العلوم  –مدرس بقسم الفيزياء. 

  يناير   –م 1989) أغسطس  جامعة عين شمس –كلية العلوم  –مدرس مساعد بقسم الفيزياء

 .م(1994

  م(1989أغسطس  –م 1984)سبتمبر  جامعة عين شمس –كلية العلوم  –معيد بقسم الفيزياء.  

 

 الخبرات اإلدارية
 

  م.1/8/2013رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة عين شمس اعتبارا من 

  اعتبارا من  بجامعة عين شمس عتمادالامدير مركز ضمان الجودة و

 .م25/3/2201

  لمدة عامين جامعة عين شمس -كلية العلوم -الفيزياءأمين مجلس قسم 

 .م2012/2013 –م 2011/2012

  جامعة عين شمس. -كلية العلوم -بقسم الفيزياء -رئيس شعبة الفيزياء النظرية  

  لمدة شهرين تقريبا بموافقة مجلس القسم ) ابريل قائم بأعمال رئيس قسم الفيزياء

 .م(2012

  جامعة عين شمس –العضو المناوب عن قسم الفيزياء بمجلس كلية العلوم 

 .م2012/2013

 .عضو مدعو بمجلس جامعة عين شمس 

  جامعة عين شمس ) سبتمبر  -كلية العلوم -رئيس لجنة امتحان تمهيدى الماجستير

 (.م 2012

 2010جامعة عين شمس )  -كلية العلوم -رئيس كنترول دبلومات الدراسات العليا-

 (. م2012

 .مشرف عام معامل الفرقة ااْلولى بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة عين شمس 

 .مراجع خارجى معتمد  بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد 

  محكم باللجان العلمية الدائمة لفحص اإلنتاج العلمى لشغل وظائف األساتذة

 ى للجامعات (.واألساتذة  المساعدين ) المجلس األعل

 م(.2017-2012) الخطة االستراتيجية لجامعة عين شمس  ومراجعة عضو فريق إعداد 

 كز ضمان الجودة ادعم ومتابعة الخطط التنفيذية لمر المدير التنفيذى لمشروع

 .اتجامعالب

 مشروع تطوير النظام اإلدارى بالجامعات والتأهيل  وتنفيذ عضو فريق إدارة

 .ISO 9001:2008  للحصول على الشهادة
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 يم واالعتماد والقيادات الجامعيةالدورات التدريبية فى مجال ضمان جودة التعل
 

 حضور دورات تدريبية "بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد"  تحت عنوان: *

 .دورة التقويم الذاتى المؤسسى لمؤسسات التعليم العالى 

  تعليم عالى. –دورة نواتج التعلم وخرائط المنهج 

 .دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى 

  مؤسسات التعليم العالى. -الدورة المكثفة للمراجعين الخارجيين 

بمركووز تنميووة قوودرات أعضوواء هيئووة التوودريس والقيووادات الجامعيووة بجامعووة عووين  * حضووور دورات
 شمس تحت عنوان:

 .اتخاذ القرارات وحل المشكالت  

   الوقت وضغوط العمل.إدارة                  

  .االتجاهات الحديثة فى التدريس    

  .تقييم التدريس    

  .اقتصاديات وتسويق البحوث العلمية 

 .الجوانب المالية والقانونية 

 

 

 الخبرات التدريسية
 

 

 جامعة عين شمس و الكلية الفنية  -) فيزياء المختبرات ( بكلية العلوم تدريس الفيزياء العملية

 العسكرية بمصر. 

  مصر. -جامعة األزهر -اإلشراف على طالب التربية العملية بكلية التربية 

  جامعة  -جامعة عين شمس و كلية التربية بالفيوم -تدريس الفيزياء النظرية بكلية العلوم

 مصر. -القاهرة 

 وزارة التعليم العالى -زياء النظرية و العملية بالمعهد العالى للتكنولوجيا ببنهاتدريس الفي- 

 مصر.

  حركية الدم واألوعية الدموية والقلب –تدريس أسس الفيزياء الطبية ) ميكانيكا الموائع- 

 -شدة الصوت والسمع -الكهرباء داخل الجسم الحى  -األشعة الكهرومغناطيسية وتطبيقاتها

الرنين المغناطيسى النووى  –الهندسية و العدسات والعين وعيوبها وتصحيحها البصريات 

 -اإلشعاعاتكواشف  –النشاط اإلشعاعى  –اإلشعاع والمادة  -وتطبيقاته البيولوجية والطبية

 .(الوقاية من اإلشعاعات

  عين جامعة  -تدريس الفيزياء النظرية لطالب الدراسات العليا بقسم الفيزياء بكلية العلوم

 مصر.-شمس 

  تدريس الفيزياء النظرية و العملية لطالب كلية التربية فرع جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة

 السعودية.  –المنورة

  تدريس الفيزياء النظرية و العملية لطالب كلية العلوم جامعة طيبة بالمدينة المنورة– 

 السعودية.
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  تدريس الفيزياء النظرية لطالبات الدراسات العليا بقسم الفيزياء وقسم الرياضيات بكلية التربية

 للبنات بالمدينة المنورة. 

  . تدريس رياضيات المختبرات بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 

 حساب العلمى بجامعة عين إعطاء دورات تدريبية فى علوم الحاسب وتطبيقاتها بمركز ال

 شمس لطالب الجامعات المصرية وغيرها .

  جامعة عين شمس. –كلية العلوم  –تاْسيس معمل تجارب المحاكاة بقسم الفيزياء 

  جامعة عين  –كلية العلوم  –الكفاءة العالية " بقسم الفيزياء  اتالحسابات  ذمعمل  "تاْسيس

 التكنولوجيا.شمس بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى و

 بمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا  مواد تم تدريسها: 

 

Quantum Mechanics.  Atomic Physics. Statistical Physics . 
Electrodynamics . Special Theory of Relativity .  Solid State Physics. 
Electronics.Thermodynamics . Alternating Current. 
Computer Science and its Applications. Advanced Quantum Mechanics. 
Advanced Electrodynamics. Quantum Field Theory. Atomic Collisions.  
Interaction of Radiation with Matter. Laboratories Mathematics. Basic 

Concepts of Medical Physics. 
 

 

 
 المؤلفات العلمية

 
سلسلة الفكر العربى  -دار الفكر العربى -" ميكانيكا الكم"   بعنوان تأليف كتاب باللغة العربية -1

 م.2005هـ  / 1425الطبعة األولى  –( 25لمراجع العلوم األساسية ) 

 
 -دار الفكر العربى   -""  الفيزياء  العملية وتجارب المحاكاة  بعنوان تأليف كتاب باللغة العربية  -2

 م. 2007هـ  / 1428الطبعة األولى    –( 30الفكر العربى لمراجع العلوم األساسية ) سلسلة 
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 هتمامات البحثيةاال
 

 .فيزياء البوزيترونات 

 .دراسة تصادم البوزيترونات مع الذرات القلوية ومع األيونات الموجبة شبيهة الذرات القلوية 
 .دراسة أطياف أوجيه 
  البوزيترونات مع الذرات.دراسة فناء 
   برمجااة  -البرمجااة الجينيااة -) الشاابكات البصاابية  تطبيقااات تقنيااات الذكاءااصااطنا

 . وفيزياء الطاقة البالية الذرية ر الجين ...(  ف  الفيزياءالتببي

Research Fields: 
 *Positron Physics. 

* Study of Positron Collisions with Alkali-Atoms and Alkali- like ions. 

*Auger Spectroscopy. 
* Study of Positron Annihilation with Atoms. 
* Applications of Artificial Intelligence Techniques ( Neural  Networks, 

Genetic Programming ( GP ), Gradient Tree Boosting, Gene Expression 

Programming,…… )  on Atomic and High Energy Physics. 
 

 

 

 

 

  بحثيةمعمل بحثى ومجموعة  وتأسيس علميةاإلشراف على رسائل 
 

 الفلسفة فى العلوم  دكتور للحصول على درجة" اإلشراف على طالبين من طالب الدراسات العليا

) حصلوا  بجامعتى عين شمس و الزقازيق بمصر  - تخصص فيزياء نظرية - "  فى الفيزياء

 . على الدرجة(

 

 الفلسفة فى العلوم فى الفيزياء"  دكتور"  للحصول على درجة اإلشراف على طالب دراسات عليا

 جامعة عين شمس . -كلية العلوم  -قسم الفيزياء  - تخصص فيزياء نظرية -

 

 فى الفيزياء ماجستيرللحصول على درجة" )وافدة ليبية(  اإلشراف على طالبة دراسات عليا  " 

جامعة عين شمس ) حصلت على  -كلية العلوم  -قسم الفيزياء  - تخصص فيزياء نظرية -

 الدرجة(.

 

 فى الفيزياء الحيوية "  لماجستيرلى درجة "للحصول ع اإلشراف على طالب دراسات عليا-  

 جامعة عين شمس . -كلية العلوم  -قسم الفيزياء 
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Enhancement of protein design using electronic circuits based on Chou –

Fasman algorithm.  

 تخصص  -فى الفيزياء  "  ماجستيرللحصول على درجة"   اإلشراف على طالبة دراسات عليا

 جامعة عين شمس . -كلية العلوم  -قسم الفيزياء  -فيزياء نظرية )فيزياء البالزما( 

Collective behaviour of plasma waves in degenerate plasma [28/5/2012]  
 

 الفلسفة فى العلوم فى الفيزياء دكتور للحصول على درجة"  اإلشراف على طالبة دراسات عليا  

جامعة عين شمس  -كلية العلوم  -قسم الفيزياء  -تخصص فيزياء نظرية )فيزياء البالزما(   -"  

. 

Non- linear interactions and instabilities in dense Fermi plasms [ 11/6/2012]  

 

  معمل الحسابات ذات الكفاءة العاليةتأسيس  

High Performance Computing Lab   (HPCL )  بالتعاون بقسم الفيزياء بكلية العلوم

والذى يقوم بتقديم الحسابات الذكية فى التخصصات مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، 

والمراكز البحثية البينية والمتعددة فى مجاالت العلوم المختلفة بمختلف أقسام وكليات الجامعة 

 .( م2017-2012جامعة عين شمس ) ليجية ستراتالخطة االبما يحقق أحد أهداف األخرى 

 :توم تكووين مجموعوة بحثيوة فوي  المشواركة فوي تأسويس مجموعوة بحثيوة فوى الفيزيواء النظريوة

الفيزياء الذرية النظرية و الفيزيواء النوويوة النظريوة ذات الطاقوات العاليوة و كوذلك تطبيوق علوم 

 الذكاء االصطناعي في مجال الفيزياء. 
 

 

 

 المنشورة العلمية األبحاث 
 

List of Publications: 
 
1. Coupled- static calculations of the partial and total cross- sections of positron 

- lithium inelastic scattering, Czech. J. Phys. B39,(1989)1066-1088:M.A.Abdel-

Raouf,S.Y.El-Bakry,A.H. Moussa and M.El-Shabshiry. 

  

2. Treatment of Positron-lithium scattering as a three - Channel  problem, third 

int. workshop on positron and positronium chemistry, July 16 – 18 (1990) 

Milwaukee , USA , p.281 – 89 : Ali H. Moussa, M.A.Abdel-Raouf, A.Khazbak 

and S.Y.El-Bakry. 

   
3. Positron-lithium inelastic scattering with polarization potential, Aust. J. 

Phys., 44, (1991) 677 - 683: M.El-Shabshiry, S.Y.El-Bakry, A.H.Moussa and 

M.A.Abdel - Raouf. 
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4. Elastic, Positronium formation and 2P - excitation cross sections of e Li   

Scattering, IL Nuovo Cimento  D19 , (1997) 637- 663: S.Y.El-Bakry and 

M.A.Abdel - Raouf.   

 

5. Production of Positronium in Ground - and Excited- States from Positron - 

Lithium Scattering, Nuclear Instruments and Methods (NIM) B143, (1998) 149 

- 154: S.Y.El-Bakry and M.A.Abdel - Raouf. 

 

6. Positronium Formation during Inelastic Collisions of Positrons with Sodium 

Atoms, Physica Scripta 59, (1999) 108 - 112: Salah Yaseen El-Bakry. 

 

7. Improvements upon the Continuum Wavefunctions of Auger electrons by Use 

of the Least - Squares Variational Method, Indian Journal of Physics 73B ( 5) , 

( 1999 ) 711 - 716:M.A.Abdel - Raouf, M.Y.El-Bakry and S.Y.El-Bakry. 

 
8. Positrn - Lithium Scattering at Low and Intermediate Energies, Arab Journal 

of Nuclear Sciences and Applications 35(1) (2002)115-130: Salah Yaseen El-

Bakry. 

9. Least - Squares Variational Calculations of the Continuum Orbitals of 

Auger electrons Emitted from Aluminium and Oxygen Ions, Proc. Math. Phys. 

Soc. Egypt, No. 74, pp. 49-58 (1999): M.A.Abdel - Raouf, M.Y.El-Bakry and 

S.Y.El-Bakry. 

 

10. Scattering of low-energy positrons by Argon, Krypton and Xenon atoms, 

Proc. Math. Phys. Soc. Egypt, No. 82, pp. 29-40 (2004) : S.A. Elkilany, A.H. 

Moussa and S.Y.El-Bakry. 

 

11. Neural network representation for electron and positron collisions with 

sodium and potassium atoms, Indian Journal of Physics 78(12) 1313-1318 

(2004): Salah Yaseen El-Bakry and Mahmoud Yaseen El-Bakry. 

 

12. Positronium formation cross sections for positron scattering by rubidium 

atoms, International Journal of Modern Physics B, Vol.21, No.2 (2007) 221-

227: Salah Yaseen El-Bakry. 

 

13. Genetic programming approach for electron-alkali-metal atom collisions, 

International Journal of Modern Physics B, Vol.20, No.32 (2006) 5463-5471: 

Salah Yaseen El-Bakry and Amr Radi . 

 

14. Direct annihilation of positrons in the different shells of atoms, The 

Egyptian Journal of Physics, Vol.38 (2007)115-133: M.M.Abdel-Mageed, 

M.A.Abdel-Raouf and S.Y.El-Bakry. 
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15. Elastic and inelastic scattering of positrons by potassium atoms, Modern 

Physics Letters B Vol.21, No.10 (2007) 625-637: Salah Yaseen El-Bakry. 

 

16. Discovered function for positron collisions with alkali-metal atoms using 

genetic programming, International Journal of Modern Physics C, Vol.18, 

N0.3 (2007) 351-358: Salah Yaseen El-Bakry and Amr Radi . 

 

17. Inelastic collisions of positrons with beryllium and magnesium ions, Modern 

Physics Letters B , Vol.21, No.12 (2007) 751-765: Salah Yaseen El-Bakry. 

 

18. Possible positronium formation in the collisions of positrons with calcium 

and strontium positive ions, International Journal of Modern Physics B, 

Vol.23, (2009) 2535-2549: Salah Yaseen El-Bakry. 

 

19. Gene Expression Programming Approach to Laser-Guided Atoms, Salah 

Yaseen El-Bakry, El-Sayed A. El-Dahshan, Saud A.  Al-Awfi and Mahmoud Y. 

El-Bakry, IL Nuovo Cimento B125, No.10 (2010) 1143- 1151 . 

 

20.Total cross section prediction of the collisions of positrons and electrons 

with alkali atoms using gradient tree boosting , Salah Y. El-Bakry, El-Sayed 

El-Dahshan and Mahmoud Y. El-Bakry, Indian Journal of Physics, Vol.85, 

No.9 (2011) 1405-1415. 

 

21. Positronium Formation During Inelastic Scattering of Positrons By Excited 

Lithium Atoms, Salah Yaseen El-Bakry, Khadija Ali, El-Sayed A. El-Dahshan and 

Mahasen A. Mahsoop, Arab Journal of Nuclear Sciences and Applications, 

Vol.45, No.4 (2012) 79 -81. 
 
22.  Positron - Excited Lithium Atom Collisions, Salah Y. El-Bakry, El-Sayed 

A. El-Dahshan and Khadija Ali, Journal of  Modern Physics, Vol.4  (2013)  

766-771. 
 
23. Modeling Hadronic Collisions Using Genetic Programming Approach, 

Esraa El-Khateeb, Amr Radi, Salah Yaseen El-Bakry, and Mahmoud Yaseen 

El-Bakry, Advanced Studies In Theoretical Physics., Vol.8  (2014), no. 1, 1-9. 

 

24.  Mathematical Modelling for Pseudorapidity Distribution of Hadron-

Hadron Collisions, Mahmoud Y. El-Bakry, El-Sayed A. El-Dahshan and Salah 

Y. El-Bakry, The European Physical Journal Plus (2015) 130:17  . 
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25. Protein secondary structure prediction using artificial neural network 

implemented on FPGA, Ibrahim Darwish, Amr Radi, Salah El-Bakry and El 

Sayed M. El Sayed, Advances in Applied Physics, Accepted for Publication       

( December 2014) . 

 
 

 األبحاث البلميةتحكيم 

 
1. Optical properties of charged FA1+: Zn2+, Cd2+, Hg2+ centers in the bulk and 

at the surface of MgO: Theoretical Study, Physica B 403, 3168, 2008, Elsevier. 

 

2.The role of type II FB (1): the defect in Laser light generation and color image 

formation at the low coordination surface sites of AgBr :Ab initio calculations, 

Current Applied Physics, Vol 6, 16, 2006, Elsevier. 

 

3.DFT calculations of the CO adsorption on Mn, Fe, Co, and Au deposited at 

MgO (100) and CdO (100) , Applied surface Science 258 (2012) 9876, Elsevier. 
 

4.DFT studies on HOMO – LUMO gaps of CBNNTs, J. American Science,8 

(9) (2012) 146-153, www.JOFAMERICANSCIENCE.ORG. 

 

5.Vibrational Spectroscopic Analysis of 2- chloro-5(2,5dimethoxybenzylidene) 

– 1,3- diethyl-dihydro-pyrimidine-4,6 (1H,5H) – dione, Spectrochimica Acta 

Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 97 (2012) 1097 -1084 , 

Elsevier. 

 

6.The Role of Oxidation States in Laser Light Generation and Color Image 

Formation (II) and an Ab Initio Study of FA : Hg++ Color Centers at the 

Low Coordination (100) and (110) Surfaces of AgBr Crystal, Journal of 

Theoretical & Computational Chemistry, Vol.4, 883, 2005, World Scientific 

Publishing Company. 

 

7.Adsorption of SO2 on Li atoms deposited on MgO (100) surface: DFT 

calculations, Applied surface Science 257 (2011) 6049, Elsevier. 

 

8.A density functional study of NO2 adsorption on perfect and defective MgO 

(100) and Li / MgO (100) surfaces 9, Applied surface Science 258 (2012) 

7689, Elsevier. 

 

9. Study of magneto-hydrodynamic flow through tubes ( M.Sc. Thesis ), 

Faculty of Science - Benha University (April 2012). 

http://www.jofamericanscience.org/
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10.Laser Transitions in Neutral Potassium and Potassium Like Ions ( M.Sc. 

Thesis ), Benha University, Faculty of Science, Physics Department, Benha 

University, Faculty of Science, Physics Department ( Nov. 2009 ). 

 

11.Study on the Instability of the Inhomogeneous Plasma ( M.Sc. Thesis ), 

Riyadh university for Women, College of Education in Riyadh, Kingdom of 

Saudi Arabia (April 2008). 
 

12.On the Theory of Electron Beam - Plasma Interaction and Plasma Heating 

( M.Sc. Thesis ), Riyadh University for Women, College of Education in 

Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia ( May 2007 ). 

 
13.Automatic target detection and  compression, proceedings of the tenth 
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 وبرامج دراسية مشاريع بحثيةتقييم و علمية مناقشة وتحكيم رسائل

 
  (  بكلياة التربياة بدرياة البتيبا ) من الطالباة ةرسالة الماجستير المقدم وتحكيمتم مناقشة 

 . ها 8/2/1428البالزما، بتاريخ  بالرياض تخصص فيزياء  للبنات

  ريام الارداد( (  بكلياة التربياة مان الطالباة ةرساالة الماجساتير المقدما وتحكايمتم مناقشة( 
 .ها 5/1429البالزما، بتاريخ / بالرياض تخصص فيزياء  للبنات

  لمياااء محمااد أبوالمباااط  (   ماان الطالبااة ةرسااالة الماجسااتير المقدماا وتحكاايمتاام مناقشااة(
 .م 2010نظرية بتاريخ يناير  تخصص فيزياء -بكلية البلوم جامبة بنها

  ية فاارو  اباراهيم ساالم (  )ساام مان الطالباة ةرسالة الماجساتير المقدما وتحكيمتم مناقشة
 .م 2012نظرية بتاريخ ابريل  تخصص فيزياء -بكلية البلوم جامبة بنها

 

 رقوم  مشوروع بحثوى تقريور توم تقيويمE91005  قسوم  – مقودم مون شوعبة البحووث الفيزيقيوة

 دراسة فيزيائية نظرية فى: :بعنوان المركز القومى للبحوث -الفيزيقا النظرية
 .المجال الكهربى على شائبة داخل بئر كمى نقطى على شكل قطع مكافئ مقلوب تأثير .1
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 .نتقالية المثلى: الطرق والتطبيقاتالالمسارات ا .2

 
 
Theoretical physical study on:      

1. Electric field dependence of donor impurity in inverse parabolic 

quantum dot. 

2. Transfer Trajectories Optimization: Techniques and Applications. 
 

 جامعة  –كلية العلوم  –مرحلة الماجستير  بقسم الفيزياء  –تقييم برنامج الدراسات العليا  تم

 طنطا  وذلك كمراجع خارجى.

 

 
 

 وإلقاء المحاضرات المتخصصةوالندوات  المشاركة في أعمال المؤتمرات
 

  لقاء محاضرات في المؤتمر الدول  الثالث ف  الفيزياء الذرية و  SERCالمشاركة وا 
 (CAT)بالمركز المتقدم للتكنولوجيا 30/12/1995-11الجزيئية المنبقد ف  الفترة من 

 بالهند.    (Indore)بواية إندور
 )المشاركة في األ مال التحضيرية لمؤتمر الطبيبية األول )للطبيبة والرياضيات 

 م.1995لشببة الطبيبة بنقابة البلميين بالقاهرة  ام 
  + المشاركة في األ مال التحضيرية لمؤتمر الموصالت الفائقة )جامبة  ين شمس

 م.1994 – 93جامبة األزهر + الطاقة الذرية(  ام 
 كلية البلوم-المشاركة في الندوة الدولية لألغشية الرقيقة وتطبيقاتها ) قسم الفيزياء-

 م.1995 ين شمس(  ام جامبة 

  المشاركة في ندوة التبليم من ببد وتحديات القرن الحاد( والبشرين ) كلية الحاسبات
 -جامبة سيت  بالوايات المتحدة األمريكية –والمبلومات جامبة  ين شمس بمصر 

 م.1996األكاديمية البربية للنقل البحر( باإلسكندرية بمصر( أكتوبر 

 شبكة الجامبات المصرية " واجتماع لجنة البالقات الثقافية  حضور اجتماع مجلس إدارة "
نيابة  ن األستاذ الدكتور نائب رئيس   6/6/2012بالمجلس األ ل  للجامبات  بتاريخ 

 جامبة  ين شمس للدراسات البليا والبحوث.
  " المشاركة ف  ندوة " التبليم البال  ف  مصر: هل تؤد( المجانية إل  تكافؤ الفرص؟– 

بفند  سوفيتيل المباد( بحضور وزير التخطيط والتباون   2012نوفمبر  13ثالثاء ال
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الدول  ومدير مجلس السكان الدول  وممثل مؤسسة فورد ومستشار الرئيس للتنمية 
 .المجتمبية

  قد لجامبة  ين شمس و الذ(  الثان  البلم  المنظمة للمؤتمرالبلمية و  ضو اللجنة 
 ." الجامبة وااقتصاد األخضر نحو ثقافة استدامة جديدة"م ببنوان 2013بريل أ 21ف 

  ضو لجنة صياغة مقترح تبديل قانون تنظيم الجامبات ) البنود المتبلقة بالدراسات البليا 
 م.16/4/2014 –والبحوث( 

  ضو اللجنة البلمية والمنظمة للمؤتمر البلم  الثالث لجامبة  ين شمس و الذ(  قد 
 نوان " التخصصات والدراسات البينية والمتبددة واحتياجات تحت  م2014أبريل  22ف 

 .سو  البمل"

 ت المؤتمر البام التاسع لرابطة الجامبات ممثل جامبة  ين شمس للمشاركة ف  اجتما ا
-6اإلسالمية واألنشطة المصاحبة له والذ(  قد بمدينة قسنطينة بالجزائر ف  الفترة من 

 م.10/6/2014

 
 

 

 الجوائزالحصول على 
 

 

جامعة عين  (  من ,2010 2011,2012,2013) فى األعوام  جائزة النشر العلمى الدولىالحصول على 
 .النشر فى مجالت دولية لها معامل تأثير بسبب  شمس

 

 المشاريع الحصول على
 

 اتجامعالكز ضمان الجودة بامتابعة الخطط التنفيذية لمردعم و :اسم المشروع
الجهة 

 :المستفيدة
 كليات جامعة عين شمس

 2014 سبتمبر :إلى    2013 أكتوبرمن:  : المدة

 مع جامعة عين شمسمساهمة وحدة إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالى  :جهة التمويل

 جنيه مصرى497600 : مقدار التمويل

 المدير التنفيذى للمشروع :دور المتقدم

 الدور تفاصيل

 .المدير التنفيذى للمشروع                                         :المتقدم ومهام

نبذة عن 

 :المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تقديم الدعم الفنى ومتابعة أداء وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة 

ومساعدة الكليات على الحصول على االعتماد، والحفاظ على ماتم انجازه من مشروعات 
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( ، وضمان فاعلية  2007/2012 - 2002/2007التطوير خالل المرحلتين األولى والثانية ) 

( للتطوير المستمر التى سيتم تنفيذها، وتحقيق 2012/2017مشروعات المرحلة الثالثة ) 

 .مستوى مالئم من الحوكمة الفاعلة والمتطورة فى إدارة منظومة ضمان جودة التعليم بالجامعة

وحدة  -نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث  –س جامعة عين شمس رئي :المرجع

  ش أحمد عرابى المهندسين الجيزة  96 )    التطوير بوزارة التعليم العالى  إدارة مشروعات

 (.33458610ت: 

 

  تطوير النظام اإلدارى بالجامعات والتأهيل للحصول على الشهادة :اسم المشروع

ISO 9001:2008 

الجهة 

 :المستفيدة
 جامعة عين شمس 

 2015 أبريل :إلى    2014 أبريلمن:  : المدة

 مع جامعة عين شمسمساهمة وحدة إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالى  :جهة التمويل

 جنيه مصرى 500000  : مقدار التمويل

 لمشروعل عضو الفريق التنفيذى - لمشروعا عضو فريق إدارة :دور المتقدم

الدور  تفاصيل

                                         :المتقدم ومهام
 اإلشراف على تطبيق النظام بمركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة. -

المساهمة فى إعداد السياسة العامة واألهداف العامة وأهداف الوحدات اإلدارية التى  -

 النظام والعمل على إعالنها.سيتضمنها 

 المساهمة فى وضع خطة إلنشاء وتطوير الوثائق الستيفاء متطلبات المواصفة. -

المساهمة فى إعداد اإلجراءات والعمليات وتعليمات العمل والعمل على اعتمادها من اإلدارة  -

 العليا للجامعة.

لصحيح للوثائق وأسلوب حفظ المساهمة فى متابعة تطبيق النظام والتأكد من االستخدام ا -

 السجالت.

المساهمة فى إعداد التقاريرالخاصة للتأكد من قيام جميع الوحدات اإلدارية بتطبيق  -

 اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالنظام.

نبذة عن 

 :المشروع

رفع كفاءة المنظومة اإلدارية بالجامعة ووضع نظام إدارى لبعض  يهدف هذا المشروع إلى

العمليات اإلدارية المحددة داخل الجامعة مما يؤثر باإليجاب فى دعم العناصر الرئيسية الحاكمة 

فى إدارة العملية التعليمية بالجامعة تقوم على أساس  نوعية يحقق نقلةبالجامعة. كما أنه 

لوائح والتوجيهات واالرتقاء بمستويات الخدمة المقدمة للطالب توثيق اإلجراءات وتفعيل ال

 وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين.

وحدة  -نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث  –رئيس جامعة عين شمس  :المرجع

  عرابى المهندسين الجيزة ش أحمد  96 )    التطوير بوزارة التعليم العالى  إدارة مشروعات

 (. 33458610ت: 

 
 

 األنشطة
 

المؤتمر العلمى لجامعة عين شمس تحت عنوان : الجامعة واالقتصاد  :اسم النشاط
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 " األخضر " نحو ثقافة استدامة جديدة
الجهة 

 :المستفيدة
 قطاع الحكومة -قطاع الصناعة  -الجهات البحثية-كليات جامعة عين شمس 

 2013أبريل  24 :إلى    2013أبريل  21من:  :المدة

 اإلعداد و المشاركة والتنظيم :دور المتقدم

تفاصيل الدور 

و مهام 

 :المتقدم

حضور االجتماعات التحضيرية والمشاركة فى تجهيز المادة العلمية واالتصال بالجهات المشاركة 

ختلفة والمشاركة فى اللجنة فى المؤتمر و اإلعداد لجلسات المؤتمر من خالل قطاعات الجامعة الم

 .العلمية للمؤتمر ولجنة التوصيات ولجنة النشر

نبذة عن 

 :النشاط

يهدف المؤتمر إلى طرح رؤى استشرافية لمستقبل التعليم الجامعى فى ضوء االقتصاد األخضر 

لدعم التنمية المستدامة بمايتسق مع األوضاع االقتصادية التى يشهدها المجتمع المصرى. 

ية المستدامة لها دور فعال فى تحقيق العدالة االجتماعية وحماية البيئة والنمو المستدام والتنم

الذى يحفظ حقوق األجيال. ويتطلب الوصول للتنمية المستدامة تحفيز جميع الجهات المعنية 

بتطوير مختلف القطاعات التنموية على أساس التكامل الفعال بين منظومة التعليم والقطاع 

لقطاع العام من خالل مرتكزات ثالثية اإلبداع ) الحكومة / القطاع األكاديمى / القطاع الخاص وا

الصناعى(. ويعتبر هذا التكامل نموذجا لوضع اللبنات األساسية للتنمية المستدامة المتزنة؛ 

 .ويؤدى نموذج ثالثية اإلبداع إلى فتح آفاق مستدامة وتكنولوجيا حرة مثمرة

 أ.د. على عبدالعزيز على -امعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس ج :المرجع

 
مكلف من الهيئة  -جامعة دمياط  -عضو فريق زيارة اعتماد كلية العلوم  :اسم النشاط

 القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد
الجهة 

 :المستفيدة
 التعليم و االعتماد ووزارة التعليم العالىجامعة دمياط والهيئة القومية لضمان جودة  -كلية العلوم 

 2013أبريل  30 :إلى    2013أبريل  27من:  :المدة

 المراجعة الخارجية ألحد مؤسسات التعليم العالى :دور المتقدم

تفاصيل الدور 

و مهام 

 :المتقدم

الهيئة القومية مراجعة المعايير الخاصة بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية المعدة من قبل 

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

نبذة عن 

 :النشاط

القيام بالتحقق من مدى استيفاء الكلية لمعايير القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية وفحص 

المستندات والوثائق والدراسة الذاتية للكلية والخطة االستراتيجية لها وكتابة التقرير الذى يساعد 

 .النسبة لالعتمادفى تقييم وضعها ب

الحى  -شارع الفنان محمود المليجى  5 -الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد  :المرجع

 مدينة نصر -السادس

 
 

 

 :اسم النشاط

 

 

 ورشة عمل بعنوان: نحو بناء نظام ابتكارى وطنى لدعم االقتصاد األخضر
الجهة 

 :المستفيدة
 قطاع الحكومة -قطاع الصناعة  -البحثية الجهات-كليات جامعة عين شمس 
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 2013فبراير  :إلى    2013من: فبراير  :المدة

 اإلعداد والتجهيز والحضور :دور المتقدم

تفاصيل الدور 

و مهام 

 :المتقدم

 إعداد وتجهيز ومراجعة المادة العلمية

نبذة عن 

 :النشاط

التوجه نحو االقتصاد األخضر، وتجسيدا للفكر تمثل عملية بناء نظام ابتكارى وطنى استجابة لدعم 

المنظومى لإلبداع على المستوى الوطنى، ويضم هذا النظام كافة الجهات الوطنية الفاعلة ) 

الحكومية والخاصة ( وجميع األنشطة االقتصادية والتنموية الالزمة لتعزيز اإلبداع الصناعى 

 .مة المتزنةوالخدمى والتجارى الوطنى لتحقيق التنمية المستدا

 .أ.د. على عبدالعزيز على -نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث  :المرجع

 
تخصصات والدراسات البينية : اللجامعة عين شمس الثالث المؤتمر العلمى :اسم النشاط

 .والمتعددة واحتياجات سوق العمل
الجهة 

 :المستفيدة
 قطاع الحكومة -قطاع الصناعة  -البحثيةالجهات -كليات جامعة عين شمس 

 2014أبريل 23 :إلى    2014أبريل  22من:  :المدة

 اإلعداد و المشاركة والتنظيم :دور المتقدم

تفاصيل الدور 

و مهام 

 :المتقدم

حضور االجتماعات التحضيرية والمشاركة فى تجهيز المادة العلمية واالتصال بالجهات المشاركة 

اإلعداد لجلسات المؤتمر من خالل قطاعات الجامعة المختلفة والمشاركة فى اللجنة فى المؤتمر و 

 .العلمية للمؤتمر ولجنة التوصيات ولجنة النشر

نبذة عن 

 :النشاط

( تحديد الفجوة بين البرامج األكاديمية الكائنة واحتياجات 1تحقيق مايلى: )يهدف المؤتمر إلى 

( عرض ألهم التجارب 2إطار المهن متعددة التخصصات. ) سوق العمل الحالية والمستقبلية فى

المحلية واإلقليمية والعالمية فى مجال التخصصات والدراسات البينية والمتعددة وسبل االستفادة 

( تقديم رؤى 3) منها فى استحداث برامج تتسق والواقع المصرى بكل ظروفه وطموحاته.

توعب التوجه العالمى نحو التوسع فى التخصصات الستحداث برامج تخدم المجاالت التطبيقية تس

لتى تمتد فى ا، وMultidisciplinary، و المتعددة Interdisciplinaryالمتداخلة أو "البينية"

 أكثر من قسم علمى، وأحيانا فى أكثر من كلية.

منح العليا تجمع بين العلوم التطبيقية و العلوم اإلنسانية ت ( اقتراح برامج خاصة بالدراسات4)

علوم الحاسوب شهادات فى تخصصات علمية مزدوجة، مثل برامج العلوم اإلنسانية التطبيقية أو 

( عرض مقترحات الستحداث درجات 5غيرها. )علوم اإلحصاء اإلجتماعية .... و الحيوية، أو

تحديد ( 6المستقبلية. )حقق متطلبات سوق العمل الحالية وعلمية مهنية جديدة فى تخصصات ت

 متعدة التخصصات. و الشروط الالزم توافرها لضمان نجاح تطبيق البرامج متداخلةالمتطلبات و

 .لدراسات العليا والبحوثلشئون انائب رئيس جامعة عين شمس  -أ.د. على عبدالعزيز على    :المرجع
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 :اسم النشاط
 ندوة التعليم من بعد وتحديات القرن الحادى والعشرين

 الجهة

 :المستفيدة

 -جامعة سيتى بالواليات المتحدة األمريكية  -كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس 

 األكاديمية العربية للنقل البحرى

    1996أكتوبر   :المدة

 المشاركة :دور المتقدم

تفاصيل الدور 

و مهام 

 :المتقدم

 .المشاركة فى األعمال التحضيرية للندوة

نبذة عن 

 :النشاط

أقيمت هذه الندوة لتوضيح إسهام التعليم من بعد فى رفع مستوى التعليم وإمكانية تقديم خدمة 

التعليم لقطاعات جديدة بدون الحاجة للتواجد داخل أسوار الجامعة ، وكذلك ربط األماكن البعيدة 

 .المختلفة ببعضها فى آن واحد لتعظيم االستفادة العلمية

نائب رئيس جامعة عين  -فهمى طلبة ) كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس أ.د. محمد  :المرجع

 ألسبق(شمس ا

 
 المؤتمر الدولى الثالث فى الفيزياء الذرية و الجزيئية :اسم النشاط

Third SERC School in Atomic and Molecular Physics 

الجهة 

 :المستفيدة

  – بالهند  إندوربوالية  المركز المتقدم للتكنولوجيا

Center for Advanced Technology  (CAT) - Indore- India. 

    1995ديسمبر  :المدة

 .إلقاء محاضرات :دور المتقدم

تفاصيل الدور و 

 :مهام المتقدم
 .إلقاء وحضور محاضرات وزيارة معامل متخصصة

نبذة عن 

 :النشاط

تسعة عشر يوما فى إلقاء وحضور هذا المؤتمر عبارة عن ورش عمل متعددة استمرت 

محاضرات متخصصة فى الفيزياء الذرية والجزيئية والبصريات الكمية وفيزياء الليزر وزيارة 

 .المعامل المتخصصة المختلفة بوالية إندور الهندية

 ر:رئيسا المؤتم :المرجع

  S. A. Ahmad and Vijay Kumar, Center for Advanced Technology, 

Indore, India.  

 
 لشعبة الطبيعة مؤتمر الطبيعة األول ) للطبيعة و الرياضيات ( :اسم النشاط

الجهة 

 :المستفيدة
 نقابة العلميين بالقاهرة

     1995يناير   :المدة

 المشاركة :دور المتقدم

تفاصيل الدور 

و مهام 

 :المتقدم

 المشاركة فى األعمال التحضيرية للمؤتمر
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نبذة عن 

 :النشاط

أقامت شعبة الطبيعة بنقابة العلميين هذا المؤتمر لتوضيح دور الفيزياء و الرياضيات و 

 . الفيزيائيين والرياضيين فى خدمة المجتمع وربط القطاعات المختلفة فى هذا التخصص

 ) عميد كلية  أ.د. محمد نبيل يس -جامعة بنها (  -أ.د. حسن نصر ) المعهد العالى للتكنولوجيا  :المرجع

 (جامعة الفيوم - سابقا  العلوم

 

 

 

 

 

 :اسم النشاط

 

 

 

 الندوة الدولية لألغشية الرقيقة وتطبيقاتها

الجهة 

 :المستفيدة
 جامعة عين شمس -كلية العلوم  -قسم الفيزياء 

    1995يناير   :المدة

 المشاركة :دور المتقدم

تفاصيل الدور 

و مهام 

 :المتقدم

 .يقدم من أبحاث المشاركة والمناقشة فيما

نبذة عن 

 :النشاط

أقيمت ورش عمل وألقيت محاضرات حول أحدث ماتوصلت إليه األبحاث العلمية فى مجال 

 .األغشية الرقيقة و تطبيقاتها فى الحياة العملية

 (جامعة عين شمس -كلية العلوم  -أ.د. كريمات السيد ) قسم الفيزياء  :المرجع

 
 الموصالت الفائقةمؤتمر  :اسم النشاط

الجهة 

 :المستفيدة
 هيئة الطاقة الذرية -جامعة األزهر  -جامعة عين شمس 

     1993ديسمبر  :المدة

 المشاركة :دور المتقدم

تفاصيل الدور 

و مهام 

 :المتقدم

 .المشاركة فى األعمال التحضيرية

نبذة عن 

 :النشاط

فيه محاضرات وأبحاث تخص آخر ماتوصل تناول هذا المؤتمر عقد ورش عمل وندوات وألقيت 

 .إليه العلماء من داخل مصر وخارجها فى مجال فيزياء الموصالت الفائقة وتطبيقاتها المختلفة

جامعة  -حاليا بكلية العلوم   -جامعة عين شمس  -.د. محمد أسعد عبدالرءوف ) كلية العلوم أ :المرجع

 ( تدولة اإلمارا -العين 
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 إنجازات تمت خالل رئاسة قسم الفيزياء
 

 

وإنشاء معمل خاص بتجارب  وخاصة معمل البصريات ، تطوير معمل الفرقة األولي -

وذلك بالجهود حجرة الفنيين والخروج بالمعمل بشكل مختلف عما كان سابقا تحديث و المحاكاة،

الكلية ) مثل برنامج " مع البرامج الجديدة التي  تقدمها المعمل ي يتناسب تحو الذاتية

  جيوفيزياء البترول"(.

 .وذلك بالجهود الذاتيةبالقسم  وتجهيز قاعة للمحاضرات استحداث -

بدواليب خشبية جديدة لحفظ الملفات وتصنيفها ليسهل  تجهيز حجرة سكرتارية القسم -

 التعامل معها، وتوفير آلة تصوير جديدة ومتطورة وذلك بالجهود الذاتية.

 وترتيبها وميكنتها. مكتبة القسمإعادة تجهيز  -

بالقسم، حيث أنه لم يكن لهم مكان  إنشاء حجرة خاصة ألعضاء الهيئة المعاونة -

 مستقل قبل ذلك وذلك أيضا بالجهود الذاتية.

 إعادة تجهيز قاعة وغرفة مجلس القسم. -

 .الموجودة بالقسم  تحديث الشبكة -

للتدريب علي برنامج  حديثاالذين حصلوا علي تمهيدي الماجستير وضع برنامج للمعيدين -

 متخصص لرفع كفاءتهم ومساعدتهم في أبحاثهم. حاسب 

  العاملين بالقسم. ومهارات عمل دورة لتطوير أداء -

 القسم علي جميع ُشعب عرض الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس -

 وتم االنتهاء ،الوصول إلي الوضع األمثل لهاومحاولة والمشاركة فى وضعها لمناقشتها 

 وتسليمها إلدارة الكلية . منها

علي جميع الُشعب  الساعات المعتمدةبنظام عرض الئحة الدراسات العليا  -

 وتم االنتهاء منها ،لها فضلوالوصول إلي الوضع األوالمشاركة فى وضعها لمناقشتها 

 وتسليمها إلدارة الكلية .
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ي يتم تصويرها ت، للتأكد من اكتمالها ح بالقسم الخاصة المقرراتجعة ملفات امر -

 لكل مقرر وحفظ ذلك في دوالب خاص بالقسم . كامل استعدادا للتقدم لالعتماد . وتم عمل ملف

مع بداية  ( E- Management) بالقسم " اإلدارة االلكترونية" تنفيذ  -

 :م  2013أكتوبر شهر

 بالقسم بداية من ميكنة العهدة الموجودة،  

 الـم ميكنة المكتبة وشراء ماكينة ث( Bar code ) ، 

 م عمل كارنيهات للموظفينث،  

 م عمل ث ID ألعضاء هيئة التدريس،  

  ثم عمل ID  للطالب في معمل السنة األولي ألخذ الغياب وتسجيله، وسيتم تعميم ذلك

 علي جميع الفرق الدراسية.

من حيث البيانات الشخصية ،  بيانات خاصة بأعضاء هيئة التدريس دةعمل قاع -

والتدرج الوظيفي ، المهمات العلمية ، واإلعارات ، اإلجازات ، البعثات ، والجوائز ، وذلك 

 لسرعة متابعة حاالتهم . 

عمل إحصائية للسادة أعضاء هيئة التدريس المعارين ، والقائمين بأجازة والمبتعثين وذلك  -

  .متابعة حاالتهملسرعة 

الرابعة  والوقوف علي مشاكلهم ومحاولة حلها في الفصل الثالثة و االجتماع بطالب الفرقة -

 م (.11/10/2013الدراسي األول ) 

وأيضا  ،عمل اجتماع للسادة الموظفين والفنيين بالقسم واالستماع إلي مشاكلهم ومحاولة حلها  -

ريق واألسرة الواحدة بالقسم فالجميع فروح ال سماع مقترحاتهم لحسن سير العمل بالقسم وبث

 مشارك في المصلحة العامة وحسن سير العملية التعليمية والبحثية .

عمل اجتماع للسادة المدرسين للوقوف على المشاكل التدريسية والبحثية وبحث سبل حلها  -

 ودفعهم للترقى.

معامل الطالبية والبحثية عمل اجتماع ألعضاء الهيئة المعاونة أيضا لمعرفة مشاكلهم بال -

 وتسجيالتهم وحثهم على االنتهاء من رسائلهم.
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  مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة تمت أثناء إدارة إنجازات
 
 . الطب والهندسةم اعتماد كليتى ت:  أوال    

      طبوالحاسبات والمعلومات، والبنات، و، اآلداب لكليات تمت زيارة االعتماد :ثانيا    

 األسنان.             

 تمت زيارة االستكمال العتماد كلية الزراعة. ثالثا:    

 تقدمت الكليات التالية لالعتماد )العلوم والتربية واأللسن(. رابعا:    

مخرجات مشروع التطوير المستمر و التأهيل  وثائق  : تسليم وتسلم خامسا

 -: (CIQAPلالعتماد )

م  29/7/2012فعاليات تسليم وتسلم المخرجات لكلية الحاسبات والمعلومات يوم شارك في  .1

 وتم إعطاء فرصة لكلية الحاسبات والمعلومات حتى شهر أكتوبر الستكمال المخرجات .

بكلية البنات ) الدورة الثانية(  CIQAPفعاليات تسليم وتسلم المخرجات لمشروع الـ شارك في  .2

 .2/9/2012يوم األحد  –

بكلية الطب ) الدورة   CIQAPفعاليات تسليم وتسلم المخرجات لمشروع الـ شارك في   .3

 .22/10/2012يوم االثنين  –الثانية( 

فعاليات تسليم وتسلم المخرجات لمشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات شارك في   .4

DSASP  يوم  األربعاء  -البنات( الدورة الثالثة  –التربية  –اآلداب  –لكليات )الطب

31/10/2012. 

بكلية اآلداب ) الدورة   CIQAPفعاليات تسليم وتسلم المخرجات لمشروع الـ شارك في   .5

 ستكمال واستيفاء المخرجات .الوتم إعطاء فرصة لكلية اآلداب   م 7/11/2012الثالثة(  يوم 

بكلية التربية ) الدورة   CIQAPفعاليات تسليم وتسلم المخرجات لمشروع الـ  شارك في  .6

 . 23/12/2012الثانية( يوم األحد 
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بمعهد الدراسات العليا   CIQAPفعاليات تسليم وتسلم المخرجات لمشروع الـ شارك في   .7

 . 1/9/2012 للطفولة 

 -: في مجاالت زيارات المحاكاة : سادسا 

 . 5/11/2012 -3شارك في زيارة المحاكاه لمعهد الدراسات العليا للطفولة خالل الفترة  .8

و  20/11/2012الى  18/11/2012شارك في زيارة المحاكاة لكلية  األلسن في الفترة من  .9

دراسة تقرير اللجنة التي قامت بزيارة المحاكاة وقام المركز بعمل تقريرعن مدى جاهزية كلية 

 م لالعتماد.األلسن للتقد

أعضاء وضم فريق الزيارة  23/5/2013 - 21شارك في زيارة المحاكاة لكلية اآلداب من  .10

 .   من المراجعين المعتمدين لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد

 -: زيارات المتابعة والدعم الفني :سابعا

واالطالع  ،م  28/3/2012شارك في عمل زيارة خاصة لكلية األلسن ) زيارة دعم فني( في  .11

  مخرجات المشروع وتقديم الدعم الفني والمتابعة. على

واالطالع  ،م  10/7/2012شارك في عمل زيارة خاصة لكلية األلسن ) زيارة دعم فني( في  .12

مل تقرير وع الفني والمتابعة. وتقديم الدعم 18/7/2012مخرجات المشروع بتاريخ  على

بكلية األلسن عن الزيارة التي تمت للكلية بتاريخ  CIQAPمشروع الـ لمراجعة مخرجات 

10/7/2012. 

م حيث قامت الكلية بعمل تقرير  2/7/2012شارك في عمل زيارة داعمة لكلية الطب بتاريخ  .13

 م.  7/6/2012يوم  زيارة ما قبل تسليم مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد

بهدف  17/7/2012جامعة عين شمس يوم الثالثاء الموافق  –شارك بزيارة لكلية البنات  .14

، وزيارة الدعم الفني  فريق وحدة الجودة بالكلية و إدارة الكلية وأعضاء التوفيق بين مدير 

 .14/2/2013-12المطلوبة للكلية  

ئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد مع فريق من المراجعين المعتمدين لدى الهيشارك  .15

زيارة الـ وضع الراهن للكلية وعمل تقرير يناظر بزيارة  لكلية التربية النوعية للوقوف على ال

Development Engagement ( DE )  إلتمام مشروعQAAP2  الدورة الرابعة

صول على مشروعات وتمهيدا للتقدم إلدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى للح  2008

 .CIQAPتطوير مناظرة لـ 
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ضمان أحوال وحدة  لتفقد 2013/  5/  19كلية الزراعة يوم األحد الموافق لشارك بزيارة  .16

الجودة بالكلية ومناقشة السلبيات والمشاكل التي تواجهها، وإزالة المعوقات بالكلية أمام 

زيارة االعتماد لها من قبل الهيئة القومية استكمال المعايير األربعة غير المستوفاة نتيجة تقرير 

 ان جودة التعليم واالعتماد.ملض

 األستاذ الدكتور وكلية ، العميد  األستاذ الدكتورق ومقابلة كل من كلية الحقولبزيارة شارك  .17

الجودة بالكلية وذلك لمناقشة السلبيات والمشاكل ومعوقات التنفيذ بكلية  ضمان مدير وحدة

الطرفان على بدء العمل في إحياء مشروع اعتماد برنامجي الكلية  الحقوق حيث اتفق

)االنجليزي والفرنسي ( وسوف يقدم مركز ضمان الجودة واالعتماد الدعم الفني المطلوب 

 ومساندة الكلية في التقدم للحصول على االعتماد وأن تقدم الكلية التسهيالت الالزمة لذلك .

جامعة عين شمس وعمل تقرير  -كلية العلوم  -الفيزياء زيارة دعم فنى خاصة لقسم ب شارك  .18

لزيارة الدعم الفنى الخاصة بقسم الفيزياء لتقييم أداء الكلية في مجال ضمان الجودة واالعتماد  

 من قبل مركز ضمان الجودة جامعة عين شمس . 2013/ 4/6يوم الثالثاء الموافق  

د هدفت عملية المراجعة والتقييم التي م، وق23/6/2013زيارة لكلية األلسن في  شارك في .19

والتي تم تنظيمها بمعرفة مركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة  -قام بها فريق الدعم الفني 

إلى الوقوف على وضع  -عين شمس باالستعانه بخبراء متخصصين فى جودة التعليم العالى

اعلية التعليمية والرد على جميع استيفاء معايير االعتماد  في ضوء تقييم القدرة المؤسسية والف

 .االستفسارات 

 –شارك في حضور الملتقى األول "األلسن والمجتمع: البرامج الدراسية وسوق العمل"  .20

  .5/3/2013الثالثاء 

تحت رعاية المركز  FAMELAB EGYPTشارك في حضور مسابقة مختبر الشهرة  .21

 .20/3/2013األربعاء  –الثقافي البريطاني 

كلية الصيدلة شهادة االعتماد في لعلمي للكلية متواكباً مع تسليم حضور المؤتمر اشارك في  .22

 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. 13/3/2013

مع المدير التنفيذي لوحدة  ضمان الجودة بالجامعات مراكز شارك في حضور اجتماع مديري .23

لمناقشة  17/4/2013لتعليم العالي يوم إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة ا

 .اإلنجازات التي تحققت والمشاكل التي تعوق العمل

 تطوير موقع المركز:: ثامنا

  .ونشر األعمال واإلنجازات الخاصة بالمركز تطوير موقع المركزقام بالمشاركة فى  .24
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لحفظ من كليات الجامعة عمل مشروع لحجز مساحات تخزينية لكل كلية قام بالمشاركة فى  .25

والتي  (Cloud computing)  المجانية لحوسبة السحابيةمستندات الجودة بها باستخدام ا

تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد المحلية بهدف 

 . التيسير على المستخدم

 :والمتابعة وأنشطة أخرىالدعم الفني نشطة وأ الدورات التدريبية : تاسعا

نشر ب والتى تهتمعلى جميع الدورات التدريبية التي تتم بالمركز وبداخل الكليات  اإلشراف .26

ومواصفات الورقة  -واإلرشاد االكاديمي  -توصيف البرامج والمقررات وبثقافة الجودة 

المعايير األكاديمية للدراسات العليا  –المراجعة الداخلية  –التخطيط االستراتيجي  –االمتحانية 

جودة األداء في المؤسسات  –جودة المعامل الطالبية والبحثية   –متابعة خطط التحسين   –

لضمان جودة التعليم  اإلشراف على الدورات التي تتم بالمشاركة مع الهيئة القوميةالتعليمية. و

 المراجعة الخارجية . -لتعليم والتعلم نواتج ا –واالعتماد ومنها :التقويم الذاتي المؤسسي 

( فيما يخص 2017-2012الخطة االستراتيجية للجامعة ) مراجعةإعداد و فيالمشاركة  .27

عن طريق الخطة  2014-2013الواجب تنفيذها على مدار العام  الجودة وتحديد األنشطة

 التنفيذية لمركز ضمان الجودة و االعتماد بالجامعة .

الحاسبات ات اآلداب والهندسة واأللسن ومراجعة الخطة االستراتيجية لكلي في المشاركة .28

الكلية فى صورة ُمتطلبات محددة تتصل   راعيهاصياغة التوصيات التى يجب أن ت ووالمعلومات 

بكل محور أوجزء من الخطة االستراتيجية، هذا إلى جانب بعض التوصيات الخاصة ببعض 

 خطة االستراتيجية فى مجملها .المالمح العامة التى تتصل بال

 عن وضع الكليات . م تقرير فنيً يقدتوكل شهر  المشاركة في مجلس الجامعة الذي يعقد .29

تأهل للتقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل ت على تدريب الكليات التي لم اإلشراف .30

وتدبير  المختلفة الجودة ببعض العناصر من كليات الجامعة ضماندعم مركزوكذلك  لالعتماد 

 عشرةتحصيل  وذلك عن طريق :  ووحدات ضمان الجودة بالكليات التمويل الالزم للمركز

 .ية التعليميةجنيهات مصرية من كل طالب لصالح ضمان جودة العمل

باحتساب الدورات التي يحصل عليها أعضاء هيئة  لدى مجلس الجامعة أوصى سيادته .31

ة ضمن الدورات التي تدخل فى ترقيتهم للدرجات األعلى، مجال الجود ومعاونوهم فيالتدريس 

بالكليات للنهوض بها فى مجال  وكوادر مدربة فى خلق قاعدة عريضة ةساهمالم تتم وبذلك

 . موافقة مجلس الجامعة توتم، الجودة

 المشاركة في التنسيق إلعداد الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة التي يعقدها المركز. .32
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المشاركة في فرق الزيارات الخارجية لتقييم مدى استيفاء بعض كليات جامعة عين شمس  .33

لمعايير الجودة واالعتماد الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

NAQAAE. 

 .و تقديم الدعم الفني الالزم لها ة جامعالمتابعة خطط تنفيذ مشروعات الجودة بكليات ومعاهد  .34

كليات ومعاهد الجامعة والمساهمة في ضمان الجودة باصل المستمر مع مديري وحدات التو .35

 تذليل ما يقابلهم من معوقات. 

 متابعة خطط التحسين للكليات التي حصلت على االعتماد. .36

إعداد مسودة مشروع دعم ومتابعة الخطط التنفيذية لمراكز ضمان الجودة في  ةشاركالم .37

كأحد المشروعات التنافسية المقدمة لبرنامج التطوير المستمر والتأهيل (QACSP)بالجامعات 

( بوحدة إدارة مشروعات التطوير التابعة لوزارة التعليم (PCIQAلالعتماد بالتعليم العالي 

تم الموافقة بالفعل على تنفيذ هذا المشروع، وإدراجه ضمن المشروعات  بمصر وقدالعالي 

وقد تضمن إعداد هذه  .بالمساهمة مع الجامعة المشروعاتالممولة من قبل وحدة إدارة 

 إعداد الخطة التنفيذية للمشروع. إعداد األنشطة التفصيلية للمشروع. المسودة القيام بما يلي:

 .إعداد خطة تمويل المشروع وإدارته إعداد اإلطار الزمني لتنفيذ المشروع.

  : الكليات والمعاهد والمراكز التاليةادته في دعم ومتابعة ومن خالل المشروع شارك سي

 كلية التمريض   .م11/12/2013تاريخ الزيارة   - معهد الدراسات والبحوث البيئية

كلية الهندسة    .2013م/23/12كلية الطب    .24/12/2013كلية الصيدلة    .م30/12/2013

كلية البنات    .15/12/2013داب كلية اآل   م.12/12/2013كلية التجارة    .م11/12/2013

كلية طب األسنان    م.19/12/2013-17كلية التربية النوعية    م.17/12/2013

   .8/1/2014كلية الزراعة    م.23/12/2013كلية الحاسبات والمعلومات    م.19/12/2013

كلية     .26/3/2014كلية الطب    .26/3/2014كلية البنات    .21/1/2014كلية العلوم  

داب آلكلية ا   .11/3/2014كلية األلسن    .قبل حصولها على االعتماد 18/3/2014الهندسة 

 معهد   .1/4/2014كلية التجارة    .6/3/2014كلية الحاسبات والمعلومات   .4/3/2014

كلية    .7/5/2014،  30/3/2014كلية التربية النوعية  .13/4/2014لطفولة الدراسات العليا ل

  .المعامل الطبية بمستشفيات  جامعة عين شمس والمستشفى التخصصي  .9/4/2014ريض التم

 .( داباآل -التربية -البنات –) الطب  مراكز نظم القياس والتقويم بالكليات األربعة
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 حصول على مشاريع:ال : عاشرا
 

مشروع دعم ومتابعة الخطط التنفيذية لمراكز ضمان الجودة بالجامعات تم الحصول على   .38

(QACSP)  من وحدة إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالى بالمساهمة مع جامعة

 عين شمس.

تمت المشاركة فى الحصول على مشروع تطوير النظام اإلدارى بالجامعات والتأهيل للحصول   .39

من وحدة إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالى  ISO 9001:2008  على الشهادة

 بالمساهمة مع جامعة عين شمس.

إيجاد صف ثانى وثالث مدربين ومؤهلين إلدارة المركز والقيام  :عشرحادى 
 بجميع األنشطة السابقة وهذه الكوادر من جميع كليات ومعاهد الجامعة.

 

 

 
 

 


