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 بسم اهلل الرحمن الرحيم                             
     

 
 كلية التربية  
 جامعة عني شمس 

 
  أوال : بيانات شخصية

 االسـم : هناء عودة خضرى أحمد عودة
  الديانة : مسـلمة

 . ولها ولدان احلالة االجتماعية : متزوجة
 .  جامعة عني شمس –جهة العمل احلالية:  كلية التربية 

راسات املستقبلية داالستراتيجى والأستاذ التخطيط الدرجة الوظيفية: 
  . جامعة عني شمس –بكلية التربية  ساعدامل

 .اللغة :  إجادة اللغة اإلجنليزية إجادة تامة
 hanaa_khadri@edu.asu.edu.eg  :البريد اإللكتروني

     hanaa_ouda_k@yahoo.com 
    القاهرة-سراى القبة  -خلف قصر الطاهرة  -ش الكرمي  2 العنوان :  
                                                  01003848378  موبايل  24510832 التليفون: 

 املؤهالت الدراسيةثانيا :  
 . 1988ام قسم احملاسبة ع -بكالوريوس جتارة  .1
 . 1989قسم إدارة األعمال عام  -بكالوريوس جتارة  .2
 .2002قسم اللغة اإلجنليزية عام  -ليسانس تربية وآداب  .3
 . 2003تخصص لغة إجنليزية  -دبلوم عام إعداد معلم  .4
 جامعة عني شمس . -كلية تربية  1995دبلوم عام فى التربية  .5
 . 2004دبلوم خاص فى التربية تخصص أصول تربية عام  .6
" إطار فكرى تربوى مقترح للتعليم ماجستير فى التربية عن موضوع  .7

ونال البحث تقدير ممتاز، مع التوصية بالطباعة ، والتداول بني  اإللكترونى"
 .  2007اجلامعات ومراكز البحث العلمى عام 

"تخطيط التغيير  لمعلوماتيةلاالستراتيجى  تخطيطال فى دكتوراه .8
امعى املصرى فى ضوء متطلبات دمج تكنولوجيا املؤسسى فى التعليم اجل

مع التوصية بثقدير ممتاز ،  ". املعلومات واالتصاالت فى العملية التعليمية
  . 2011بالطباعة ، والتداول بني اجلامعات ومراكز البحث العلمى عام 

 التدرج الوظيفي األكادمييثالثا: 
حتى عام  2003ام بتربية عني شمس منذ ع -معيدة  بقسم أصول التربية  .1

2007. 
 2007بتربية عني شمس منذ مارس -مدرس مساعد بقسم أصول التربية  .2

 .2011حتى 
 .2016-2011بتربية عني شمس  -مدرس بقسم أصول التربية  .3

mailto:hanaa_ouda_k@yahoo.com
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املساعد  أستاذ التخطيط االستراتيجى والدراسات املستقبليةأستاذ  .4
 .2016، جامعة عني شمس –بكلية التربية 

 . 2017مركز ضمان اجلودة واالعتماد بجامعة عني شمس إبريل مدير  .5
، ديسمبر  تربية جامعة عني شمسكلية ال -مدير مركز التميز التربوى .6

2015. 
نائب رئيس جامعة عني شمس لمستشار التخطيط والتطوير اإلدارى  .7

 . 2016- 2012لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمى منذ عام 
لنائب رئيس جامعة عني شمس مدير وحدة التعاون الدولى باملكتب الفنى  .8

 . 2016- 2012 لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمى منذ عام
-2014 جامعة عني شمس -مستشار وحدة التعاون الدولى بكلية التربية .9

2016. 
 . 2016- 2013نائب مدير مركز ضمان اجلودة بجامعة عني شمس .10
 جامعة عني شمس -ودةمدير وحدة التخطيط االستراتيجى مبركز ضمان اجل .11

 .  -2016 2012منذ 
تطوير النظام اإلداري باجلامعات والتأهيل للحصول على  مدير اجلودة مبشروع .12

 .2016 -2014،  بجامعة عني شمس ISO 9001: 2008الشهادة 
جامعة عني شمس منذ  -ر مركز التميز التربوى بكلية التربية ينائب مد .13

2013 - 2014  . 
 .2011-2010جامعة عني شمس  -ريجني  بكلية التربية نائب مدير وحدة اخل .14
 واجملالس عضوية اللجانرابعا: 

ملكتب الفنى لنائب رئيس جامعة عني شمس لشؤون  املدير العلمى .1
 .-2016  2012منذ عام الدراسات العليا والبحث العلمى 

 2012منذ عام  عضو مجلس إدارة مركز ضمان اجلودة بجامعة عني شمس .2
2016- . 

مجلس إدارة دبلوم إدارة نظم اجلودة واالعتماد باملؤسسات التعليمية،  عضو .3
 .وحتى تاريخه 2014-

عضو جلنة الدعم الفني واملتابعة مبركز ضمان اجلودة واالعتماد بجامعة عني  .4
 . -2015 2012شمس منذ عام 

جامعة عني  -التربوى بكلية التربية عضو مجلس إدارة نادى اليونسكو  .5
 .  -2016 2013شمس منذ 

جامعة عني شمس  -عضو مجلس إدارة مركز التميز التربوى بكلية التربية  .6
 .  2013وحتى  2012منذ 

منذ عام عضو اللجنة االستشارية العليا للجودة بجامعة عني شمس  .7
2012-   2016. 

عضو جلنة الدعم الفنى واملتابعة حلصول كليات اجلامعة على االعتماد مبركز  .8
 .2016 - 2012ة عني شمس منذ عام ضمان اجلودة بجامع

 . 2016-2013 عضو جلنة تنمية املوارد الذاتية بجامعة عني شمس .9
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األداء ببرنامج التأهيل التربوى  جودة عضو جلنة اإلشراف والتقييم ومتابعة .10
بكلية  -للمعلمني  غير احلاصلني على مؤهل تربوى ، مركز التميز التربوى

 .2014-2013جامعة عني شمس  ،  -التربية 
 -عتماد بكلية التربيةلالعضو جلنة متابعة تطوير أداء الكلية والتأهيل  .11

 جامعة عني شمس .
 . جامعة عني شمس -عضو جلنة املراجعة الداخلية بكلية التربية  .12
 كادمييةاخلبرات األ :خامسا

فى جامعة عني شمس لقطاع العلوم RDI املسؤول عن برنامج  .1
رنامج ميثل شراكة بني أكادميية البحث العلمى ، والب االجتماعية واإلنسانية
، واالحتاد األوروبى لتشجيع الباحثني للحصول على  بوزارة التعليم العالى

 مشروعات ممولة ضمن برامج متويل املشروعات البحثية لالحتاد األوروبى. 
لنائب رئيس املسئول عن تنسيق االتصال والتعاون الدولى باملكتب الفنى  .2

مس لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمى منذ جامعة عني ش
 . 2016 -  2012عام

"  يةوالترب " املعلوماتية ، تخصصإعداد دبلومة مهنية في التربية  .3
Educational Informatics  جامعة عني  –لقسم أصول التربية ، كلية التربية

 شمس. 
ولوجيا تعليم العلوم والتكن"إعداد دبلومة دبلوم إعداد املعلم تخصص   .4

 Science ،Technology ،Engineering  والهندسة والرياضيات
&Mathematics (STEM)  ، جامعة عني شمس .  –كلية التربية 

 منسق برامج التعاون بني جامعة عني شمس واجمللس الثقافى البريطانى . .5
 منسق اتفاقية التعاون بني جامعة عني شمس ووزارة الدفاع . .6
 -كليات الشرق العربىبني جامعة عني شمس ومنسق اتفاقية التعاون  .7

 اململكة العربية السعودية.
 اخلبرات التدريسية سادسا: 

 – لطالب الفرقة الثانية بكلية الزراعة  اللغة اإلجنليزيةتدريس مقرر  .1
 2009منذ عام جامعة عني شمس  ) شعب برنامج التدريس باللغة اإلجنليزية 

 ( .2011وحتى 
 Basics of ”االستراتيجى للجودة واقتصادياتهاالتخطيط  تدريس مقرر .2

Quality Planning and its Economics” إدارة نظم اجلودة واالعتماد  ، دبلوم
 . 2016-2014،  ، جامعة عني شمسباملؤسسات التعليمية

 Systems Approach in ”دارة اجلودةإاملدخل املنظومى فى تدريس مقرر  .3
Quality Managementرة نظم اجلودة واالعتماد باملؤسسات ، دبلوم إدا

  . 2016-2014،  التعليمية، جامعة عني شمس
 Quality نظم إدارة اجلودة في ضوء الستة سيجما واإليزوتدريس مقرر  .4

Management Systems in the Light of Six Sigma, and ISO  دبلوم إدارة ،
-2014شمس ،  نظم اجلودة واالعتماد باملؤسسات التعليمية، جامعة عني

2016 . 
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، دبلوم إدارة نظم “ Graduation Project“ مشروع تخرج الدبلوم تدريس .5
 . 2016-2014 اجلودة واالعتماد باملؤسسات التعليمية، جامعة عني شمس ، 

 Continuous Improvement منهجيات التحسني املستمرتدريس مقرر  .6
Methodologies،  باملؤسسات التعليمية، دبلوم إدارة نظم اجلودة واالعتماد

 . 2016-2014، جامعة عني شمس  
لطالب دبلوم التخطيط والسياسات  الدراسات املستقبليةتدريس مقرر  .7

 جامعة عني شمس . -التعليمية بكلية التربية
بكلية  تعليم الكبارلطالب دبلوم  اقتصاديات تعليم الكبارتدريس مقرر  .8

 جامعة عني شمس . -التربية
فى إلعداد العديد من برامج تدريس اللغة اإلجنليزية العمل كمستشار  .9

للعديد من املراحل الدراسية ، وتدريب معلمى اللغة مدارس مودرن سكول 
 اإلجنليزية  لتدريسها لعدة سنوات .

ببرنامج  املنظومة التعليمية والتخطيط االستراتيجىتدريس مقرر  .10
 -بوى بكلية التربيةالتأهيل التربوى للمعلمني غير احلاصلني على مؤهل تر

 . ت(ادور ستة – عامان) ملدة  2014 -2013جامعة عني شمس 
تدريس مقرر مهنة التعليم وأدوار املعلم لطالب الفرقة األولى والثالثة  .11

 جامعة عني شمس . -بكلية التربية 
تدريس مقرر األصول الفلسفية واالجتماعية لطالب الفرقة الرابعة  .12

 شمس . جامعة عني -بكلية التربية 
 والثالثة  لطالب الفرقة الرابعة التربية وقضايا اجملتمع تدريس مقرر  .13

 جامعة عني شمس . -بكلية التربية 
تدريس مقرر تاريخ التربية والتعليم لطالب الفرقة الثالثة بكلية التربية  .14
 جامعة عني شمس . -

 -تدريس مقرر املناقشة لطالب الفرقـة الثالثـة والرابعـة بكليـة التربيـة  .15
 جامعة عني شمس .

 واألبحاثاملؤلفات سابعا: 
 األبحاث -أ

1. “A proposed Systematic Framework for Applying Hoshin Kanri 

Strategic Planning Methodology in Educational Institutions”, 

European Scientific Journal (ESJ): Issue 1: Economics, Law and 

Education, June 2016 Edition, Vol.12, No.16. ; Impact Factor: 

8.25, ISSN: 1857 - 7881 (Print), ISSN: 1857 - 7431 (Online). 
2. “Flipped Learning as a New Educational Paradigm: An 

Analytical Critical Study” , European Scientific Journal (ESJ): 

Issue 1: Economics, Law and Education, April 2016 Edition, 

Vol.12, No.10.; Impact Factor: 8.25 , ISSN: 1857 - 7881 (Print), 

ISSN: 1857 - 7431 (Online) , 

http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/7335/7055 

3. “Strategic Alternatives for Transforming Public Egyptian 

Universities to World-Class Universities”, European Scientific 

http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/7335/7055
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Journal (ESJ): Issue 1: Economics, Law and Education, April 

2016 Edition, Vol.12, No.10.; Impact Factor: 8.25, ISSN: 1857 - 

7881 (Print), ISSN: 1857 - 7431 (Online) , 

http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/7325/7045 
4. “Strategic Future Directions for Developing STEM Education 

in Higher Education in Egypt as a Driver of Innovation 

Economy”, Journal of Education and Practice : Vol.7, No.8, 

March 2016 Edition, Impact Factor: 7.15 , ISSN 2222-1735 

(Paper) ISSN 2222-288X (Online), 

http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view 
/29401/30190 

5. Strategic Approach for Developing World-Class Universities in 

Egypt, Journal of Education and Practice : Vol.6, No.5, 2015 

Edition, Impact Factor: 7.15 , ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 

2222-288X (Online), 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1083601.pdf 

6. Public Universities Faculty and Leaders' Perspectives on the Role 

of Public Egyptian Universities in Developing National 

Innovation System ,  Journals of Education and Practice , Vol 5, 

No. 36 , (2014) , Impact Factor: 7.15 , ISSN 2222-1735 (Paper) 

ISSN 2222-288X (Online) 

www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/download/17471/17

730 

7. Planning for Establishing STEM Education Department within 

Faculty of Education - Ain Shams University  : An 

Interdisciplinary Model, European Scientific Journal . 2014 

,Vol.10, No.28.; Impact Factor: 8.25, ISSN: 1857 - 7881 (Print), 

ISSN: 1857 - 7431 (Online) , 

http://eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/4401/4291 

8. A Suggested Strategy for Developing and Promoting  

Interdisciplinary Research And Graduate Education at Ain Shams 

University, European Scientific Journal , 2014 ,Vol.10, No.28.; 

Impact Factor: 8.25, ISSN: 1857 - 7881 (Print), ISSN: 1857 - 

7431 (Online) , 

eujournal.org/index.php/esj/article/download/4388/4185 
وواقع نظام إدارة ISO 9001: 2008الفجوة بني متطلبات املواصفة الدولية  .9

مجلة ، اجلودة في املنظومة اإلدارية بجامعة عني شمس :دراسة تقوميية
جامعة  -التربية للدراسات التربوية والنفسية واالجتماعية ، كلية التربية

 .2015() اجلزء الرابع(، يناير 162األزهر، العدد )
لفلسفية واملنهجية لبحوث أفضل املمارسات فى مجال التربية: "األسس ا .10

جامعة طنطا، العدد  -مجلة التربية، كلية التربية دراسة حتليلية"،
 .2014(، أبريل 54الثانى،اجلزء الثانى )

http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/7325/7045
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view
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"منذجة املشكالت التربوية شديدة التعقد ومعاجلتها باستخدام منهجية  .11
جامعة عني شمس،  -كلية التربية،مجلة التربية، التحليل املورفولوجى" 

 . 2014العدد الثامن والثالثون) اجلزء الثالث(، 
تصور مقترح لتطبيق منهجية الستة سيجما لقياس مستوى حتصيل  .12

الطالب في مؤسسة للتعليم العالى كمدخل لالرتقاء بجودة العملية 
لية مجلة التربية للدراسات التربوية والنفسية واالجتماعية ، ك، التعليمية
 .2013() اجلزء السادس(، ديسمبر 156جامعة األزهر، العدد ) -التربية

نظام السـاعات املعتمـدة : مـدخال مقترحـا لتطـوير منظومـة التعلـيم "  .13
العــدد الســادس  ،مجلــة دراســات فــى التعلــيم اجلــامعى،الثــانوى مبصــر" 

 . 457-393، ص ص  2013والعشرون، 
دخل لضبط جودة تعليم تصور مقترح الستخدام الستة سيجما كم"  .14

جامعة  –" املؤمتر السنوى التاسع ملركز تعليم الكبار  الكبار وتطوير برامجه
عني شمس  " تطوير تعليم الكبار فى الوطن العربى: رؤى مستقبلية " 

، ، دار الضيافة بجامعة عني شمس 2011أكتوبر  3-1املنعقد قى الفترة من 
127-197. 

اتيجى لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فى إطار مقترح للتخطيط االستر" .15
منظومة التعليم اجلـامعى كأحـد متطلبـات دمـج تكنولوجيـا املعلومـات 

مجلـة مسـتقبل التربيـة العربيـة ،  "واالتصاالت فـى العمليـة التعليميـة
 . 2011( ، 70القاهرة : املركز العربى للتعليم والتنمية العدد )

ائـد توظيـف تكنولوجيـا املعلومـات منوذج مقتـرح لتقيـيم تكـاليف وعو"  .16
املـؤمتر  ، واالتصاالت فـى العمليـة التعليميـة مبؤسسـات التعلـيم العـالى

العلمى التاسع عشر لكلية التربية فرع دمياط " تطوير اجلامعـات املصـرية 
ديسـمبر  15-14املنعقد فى الفترة من  والعربية وعالقته بالهوية الثقافية "

2010. 
 كتبال-ب

، الرياض: مكتبة الرشد، يط االستراتيجى للجودة واقتصادياتهاخطالتكتاب  .1
 .2015كتوبر أ

وفقا لتطوير املنظومة اإلدارية باملؤسسات التعليمية  الدليل اإلجرائى .2
جامعة عني شمس،   ،ISO 9001: 2008ملتطلبات نظام إدارة اجلودة العاملي 

 .2015يونيو، 
لم العربى " ، فصـل بعنـوان " " كتاب تصميم املناهج وقيم التقدم فى العا .3

  .2008الدار املصرية اللبنانية ،  " ، املناهج والتعليم اإللكترونى
 . 2008" ، عالم الكتب ،  األسس التربوية للتعليم اإللكترونىكتاب "  .4
  ،ملنظمـة اليونسـكو "معجـم املصـطلحات اإلداريـة"االشتراك فـى إعـداد  .5

2012. 
" ) حتـ    ية وعملية لتحقيق اجلـودةاستراتيجية علم سيجما ستة"  كتاب .6

 الطبع ( .
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، مجلـة دراسـات فـى التعلـيم  دليل ضوابط حماية حقوق امللكية الفكرية .7
( ، 23العـدد ) عـني شـمسجامعـة العالى ، مركز تطوير التعليم اجلـامعى ، 

 .462-432، ص ص2012
ة مبجل“ Theory and Practice of Online Learning “مراجعة حتليلية لكتاب  .8

( ، ص ص 2006( ، ينــاير )40( ، العـدد )12مسـتقبل التربيـة العربيـة ، اجمللـد )
453-462 . 

 قائب التدريبيةاحل-ج
االشتراك فى إعداد احلقيبة التدريبية اخلاصة مبشروع تطوير املنظومة اإلدارية  .1

 ISOبجامعة عني شمس والتأهيل للحصول على شهادة اجلودة العاملية 
 .  2014،، مايو  2008 :9001

 بالتخطيط االستراتيجى واملنظومة التربويةإعداد احلقيبة التدريبية اخلاصة  .2
لبرنامج التأهيل التربوى لغير املؤهلني تربويا فى إطار اتفاقية تعاون بـني وزارة 
التربية والتعليم، وجامعة عني شمس ، ومركز التميز التربوى بكلية التربيـة 

2013. 
  األعمال املترجمة: ثامنا
من نقد العقل إلى "كتابات كانط السياسية "  مجلة " أوراق فلسفية "  .1

  .568-519، ص ص  2004العدد احلادى عشر ،   "انطولوجيا العصر
 املشروعات البحثية:تاسعا

مشروع بناء نظام مؤسسى إلكترونى إلدارة األداء االستراتيجي والعملياتي  .1
 Advanced تخدام البرمجيات احلديثةباملشروعات واملؤسسات التعليمية باس

Smart Software جامعة عني شمس،  -، مركز التميز التربوى، كلية التربية
2016 . 

مشروع إنشاء املنصة اإللكترونية والتى يتم من خاللها تقدمي كافة األنشطة  .2
جامعة عني شمس. باإلضافة إلى  -كلية التربية واملمارسات التى تقدمها

، مركز التميز التربوى، كز التميز التربوى بصورة تفاعلية تزامنيةأنشطة مر
 . 2016جامعة عني شمس،  -كلية التربية

تطوير النظام اإلداري بجامعة عني شمس والتأهيل  " االشتراك فى مشروع .3
   .للمشروع فنى والعمل كمدير،ISO 9001: 2008"2014للحصول على الشهادة 

املرحلة اإلبتدائية فى ضوء إعداد معلم  تطوير " االشتراك فى إعداد مشروع  .4
 .2014 ،جامعة عني شمس -كلية التربية االجتاهات العاملية املعاصرة "

برنامج الدراسات العليا في التربية ) ماجستير مشروع االشتراك فى  .5
  جامعة عني شمس -فى إطار اتفاقية شراكة بني كلية التربية  مشترك (

( ومعهد فرجينيا للفنون التطبيقية املتعددة )فرجينيا مركز التميز التربوي )
 .2013، تك( للشرق األوسط وشمال أفريقيا

إنشـاء  اجملمـع التربـوى  شـروع وداسة اجلدوى املبدئية مل املسودة األوليةإعداد  .6
 .2013، جامعة عني شمس مبدينة العبور - الدولى لكلية التربية

بنـاء نظـام جـودة متكامـل لالرتقـاء   "" التميـز مشـروع االشتراك فى إعداد .7
هات واملمارسات  بكفاءة األداء املؤسسي في املنظومة اجلامعية في ضوء التوجُّ

".  ومت عرض هذا املشروع فى املؤمتر  احلديثة لنظم جودة األداء والتميُّز املؤسسي
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الدولى السابع " "التخطيط االستراتيجى جلودة واعتماد املوسسات اجلامعيـة 
دار  ، 2012 /24/12-22عليمية العربية )نحـو افـاق للتميز("فـى الفتـرة مـن والت

 . الضيافة جامعة عني شمس
حجام طالب التعلـيم الثـانوى عـن االلتحـاق بالشـعب إ"عضو فريق مشروع  .8

 .  2012  ، كلية التربية، جامعة عني شمس، "العلمية
 كليـة التربيـة،  "تطوير نظم تقومي الطالب واالمتحانـات"عضو فريق مشروع  .9
 .2010جامعة عني شمس ،

عوامل إقبـال وإحجـام األميـني عـن االلتحـاق عضو فريق مشروع بعنوان "  .10
" ، دراسة  ُمقدمة إلـى املنظمـة  بفصول محو األمية : دراسة حتليلية ميدانية

 . 2009الدولية للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو( ، بيروت ، 
يــة املهنيــة ألعضــاء هيئــة التــدريس التنمعضــو فريــق بحــث بعنــوان "  .11

املنظمـة العربيـة  " ، بحث ُمقدم إلى باجلامعات العربية : جتارب ومناذج أجنبية
 . 2007للتربية والثقافة والعلوم ) األليسكو ( ، ديسمبر، 

   والتطوير اإلدارى فى مجال التخطيط االستراتيجى تبعض اإلجنازاعاشرا: 
 . 2022-2015، وزارة التعليم العالى استراتيجيةإعداد االشتراك فى  .1
لخطة االستراتيجية جلامعة عني شـمس ) لإعداد اإلطار الفكرى واملنهجى  .2

عمـل  والعمـل كمنسـقواالشتراك فى إعدادها ومراجعتهـا،  (2012-2017
 .االستراتيجية  إعداد فريق

للبحث العلمى إعداد اإلطار الفكرى واملنهجى للخطة االستراتيجية  .3
 (2019-2015جلامعة عني شمس )  واالبتكار التكنولوجيةوالتنمية 

والعمل كمنسق عمل فريق إعداد واالشتراك فى إعدادها ومراجعتها، 
 االستراتيجية .

إعداد مخطط إنشاء مركز الدراسات االستراتيجية واملسـتقبلية بجامعـة  .4
 .2012عني شمس، مارس 

 -ى  بكليـة التربيـةاالشتراك فى إعداد اخلطة االستراتيجية للبحث العلمـ .5
 ( .2017-2012جامعة عني شمس ) 

  .2012االشتراك فى تطوير قطاع الدراسات العليا بجامعة عني شمس  .6
،  2012/2013الدراسـة الذاتيـة جلامعـة عـني شـمس إعـداد االشتراك فـى  .7

2013/2014. 
 . 2012شراف األكادميى بجامعة عني شمس شتراك فى تطوير نظام اإلاال  .8
إعداد الالئحة الداخلية ملركز التميـز التربـوى بكليـة التربيـة االشتراك فى  .9

 .2013بجامعة عني شمس، 
لوحدة تطوير املشروعات بجامعة عني  االشتراك فى إعداد الالئحة الداخلية .10

 . 2012شمس 
  هإعداد مخطط إنشـاءاملساهمة فى تأسيس وإنشاء مركز التميز التربوى ،و .11

 . 2013جامعة عني شمس  -ةكلية التربي، وبرامجه ومشروعاته 
 أحد عشر: اخلبرات فى مجال اجلودة  

تطوير النظام اإلداري باجلامعات والتأهيل للحصول على  مدير اجلودة مبشروع .1
 . 2014، بجامعة عني شمس ISO 9001: 2008الشهادة 
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 ISO 9001: 2008الفجوة بني متطلبات املواصفة الدولية إعداد دراسة حتليل  .2
  ،فى إطار  ارة اجلودة في املنظومة اإلدارية بجامعة عني شمسوواقع نظام إد

 .  ISO 9001: 2008للحصول على الشهادة  جامعة عني شمس  تأهيل
حتياجات التدريبية الفعلية التى مت إعداد خطة تدريبية مبنية على اال .3

 .   ISO 9001: 2008واصفةمحصرها طبقا ملتطلبات 
بجامعة عني  ل العاملني باملنظومة اإلداريةلتأهيإعداد احلقيبة التدريبية   .4

 .   ISO 9001: 2008تطلبات مواصفةلتطبيق م شمس
 " إدارة نظم اجلودة واالعتماد فى املؤسسات إعداد دبلوم مهنى تخصص  .5

 . 2013بجامعة عني شمس  "التعليمية
" إدارة نظم اجلودة فى املؤسسات  مهنى تخصص ماجستير إعداد  .6

 . 2015عني شمس بجامعة  التعليمية"
ورصد أهم  متابعة تنفيذ استراتيجية اجلامعة فيما يختص باجلودة .7

جلميع اإليجابيات واملعوقات املتعلقة بها ووضع مقترحات التغلب عليها 
 .2014-2013 كليات اجلامعة

تقدمي الدعم الفني واالستشارات املتعلقة بتحسني جودة العملية   .8
كلية البنات، والصيدلة،  التعليمية لكليات جامعة عني شمس:

والهندسة، والتمريض، والتربية، والتربية النوعية، واأللسن، واحلاسبات 
 واملعلومات، والعلوم،...وغيرها.

 ،جامعـة عـني شـمس مراجع للنظم الداخلية للجودة واالعتماد بكليـات .9
2012 -2015 . 

جلامعـة ، وتـدريب أعضـاء هيئـة التـدريس باإعداد البرامج التدريبية التالية .10
 -ركز ضمان اجلودة بجامعة عني شمس :مب عليها  ومعاونيهم

 Balanced) باستخدام بطاقة األداء املتوازن التخطيط االستراتيجي ▪
Scorecard (BSC. 

األداء  والتطـوير اإلداري وجـودة Six Sigmaالستة سيجما منهجية  ▪
 املؤسسى. 

 . Balanced Scorecardقياس األداء باستخدام بطاقة األداء املتوازن ▪
 ISOنظام ادارة اجلودة واملراجعة الداخلية وفقا للمواصفة الدولية )  ▪

9001:2008 ) . 
 منهجيات الدراسات املستقبلية.  .11
باستخدام بطاقة األداء املتوازن إعداد وتقييم اخلطة االستراتيجية  .12
(Balanced Scorecard (BSC.  

 إجراء التقييم الذاتى للمؤسسات التعليمية . .13
 ارة اجلودة الشاملة .إد .14
 .وفنياتهمناهج البحث العلمى  .15
 . Thesis Outlineكيفية إعداد مخطط الرسائل العلمية   .16
 . Project Proposalكيفية إعداد املشروع البحثى  .17
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املشاركة في التنسيق إلعداد الدورات التدريبية وورش العمل اخملتلفة التي  .18
 2012عني شمس منذ عام  مركز ضمان اجلودة واالعتماد بجامعةيعقدها 
2012 -2015 .   

املشاركة في فرق الزيارات اخلارجية لتقييم مدى استيفاء بعض كليات  .19
جامعة عني شمس ملعايير اجلودة واالعتماد الصادرة من الهيئة القومية 

  . NAQAAE  ،2012 -2015  لضمان جودة التعليم واالعتماد 
ت ومعاهد جامعة عني شمس، متابعة خطط تنفيذ مشروعات اجلودة بكليا .20

2012 -2015 .   
  .2015- 2012متابعة خطط التحسني للكليات التي حصل  على االعتماد،  .21
إعداد مسودة مشروع دعم ومتابعة اخلطط التنفيذية ملراكز االشتراك فى  .22

(كأحد املشروعات التنافسية املقدمة QACSPضمان اجلودة باجلامعات )
( PCIQA)لتأهيل لالعتماد بالتعليم العاليلبرنامج التطوير املستمر وا

  2013 . بوحدة إدارة مشروعات التطوير التابعة لوزارة التعليم العالي مبصر
عضو رئيسي في تنفيذ مشروع دعم ومتابعة اخلطط التنفيذية ملراكز   .23

( حت  إشراف برنامج التطوير املستمر QACSPضمان اجلودة باجلامعات)
( التابع لوحدة إدارة مشروعات PCIQA)ليم العالي والتأهيل لالعتماد بالتع

 . 2014- 2013      ،مصر -التطوير بوزارة التعليم العالي
جلنة زيارة املتابعة وتقييم األداء والدعم الفنى لكلية احلاسبات عضو  .24

 .23/12/2013 جامعة عني شمس فى -واملعلومات 
جامعة  – اآلدابلكلية نى عضو جلنة زيارة املتابعة وتقييم األداء والدعم الف .25

 .22/12/2013عني شمس فى 
جامعة  –لكلية العلوم عضو جلنة زيارة املتابعة وتقييم األداء والدعم الفنى  .26

 .21/1/2014عني شمس فى 
عضو جلنة زيارة املتابعة وتقييم األداء والدعم الفنى لكلية احلاسبات  .27

 .2014 /6/3  جامعة عني شمس فى  -واملعلومات 
جامعة  –نة زيارة املتابعة وتقييم األداء والدعم الفنى لكلية اآلداب عضو جل .28

 .2014 /3/3عني شمس فى 
عهد الدراسات ملعضو جلنة زيارة املتابعة وتقييم األداء والدعم الفنى  .29

 .12/3/2014 جامعة عني شمس فى  –والبحوث البيئية 
شمس  اإلشراف على حسن سير العمل بكليات ومعاهد جامعة عني .30

لتطبيق معايير االعتماد وضمان اجلودة والتوجيه بتالفى املالحظات وجوانب 
القصور التى تُبديها الهيئة القومية لالعتماد وضمان جودة التعليم، وذلك 
بالتعاون مع مديرى وحدات اجلودة بالكليات واملعاهد بجامعة عني شمس 

 تماد.وتيسير اإلجراءات التى تساعد حصول الكليات على اإلع
مراجعة توصيف برامج ومقررات قسم أصول التربيـة بتكليـف مـن وحـدة  .31

 جامعة عني شمس . -اجلودة بكلية التربية
ألعمال اجلودة اخلاصـة بـبعض أقسـام كليـة  عضو جلنة املراجعة الداخلية .32

 جامعة عني شمس. -التربية
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) عتمـاد بكليـة التربيـةعضو جلنة متابعة تطوير أداء الكليـة والتأهيـل لال .33
تأهيـل كليـة التربيـة للحصـول علـى  مشـروعتطور األداء فى تقييم مدى 
   ( االعتماد

 ICTعشر: أنشطة توظيف  ثانى
وحتى  2005منذ عام  إنشاء املوقع اإللكترونى لقسم أصول التربية وإدارته .1

2014 WEBSITE ADDRESS:  
http://www.wix.com/foeasu/1 

جامعة عني –إنشاء وإدارة املوقع إلكترونى لوحدة اخلريجيني بكلية التربية  .2
 :WEBSITE ADDRESS 2012عام وحتى  2010منذ عام  شمس

http://www.wix.com/foeasu/faculty-of-education-alumni 
  كمدرب التدريب: أنشطة  عشر ثالث
ية بالشركات السعودية على تدريب مجموعة من مديرى إدارات املوارد البشر .1

-11" ، دور املوارد البشرية فى التخطيط االستراتيجى للشركات احلديثة" 
، األكادميية السعودية بالتعاون مع جامعة عني  شرم الشيخ، 2015يونيو  13

 شمس.
 مدرب مبركز التطوير والتدريب بجامعة عني شمس. .2
ستخدام الوثائق ا ىعلديري اإلدارات ورؤساء األقسام/الوحدات متدريب  .3

 ISO واصفةموحفظ السجالت وأسلوب التخلص منها طبقاً ملتطلبات 
 .2014، سبتمبر أغسطس  ،2008 :9001

 ةتطوير النظام اإلداري باجلامع جامعة عني شمس علىباإلداريني تدريب  .4
 .2014أغسطس-، مايو  ISO 9001: 2008والتأهيل للحصول على شهادة 

اريني بجامعة عني شمس على ثقافة ومفاهيم توعية وتدريب جميع اإلد .5
 .2014سبتمبر  -، مايواجلودة 

جامعة عني شمس على كيفية جميع كليات تدريب أعضاء هيئة التدريس ب .6
متتالية من يوم ، وذلك من خالل عقد ثالث دورات إعداد اخلطة االستراتيجية 

، وذلك مبركز  26/3/2014إلى يوم األربعاء املوافق  17/3/2014األثنني املوافق 
 ضمان اجلودة بجامعة عني شمس.

تدريب أعضاء هيئة التدريس بجميع كليات جامعة عني شمس على كيفية  .7
يوم ورشة عمل ، وذلك من خالل عقد الورقة االمتحانية وفقا للمعاييرإعداد 
 مبركز ضمان اجلودة بجامعة عني شمس. 3/6/2024املوافق  حداأل

لتأهيل التربوى لغير املؤهلني تربويا فى إطار تدريب امللتحقني ببرنامج ا .8
اتفاقية تعاون بني وزارة التربية والتعليم، وجامعة عني شمس ، ومركز 
التميز التربوى بكلية التربية على فنيات وأساليب التخطيط االستراتيجى، 

 .2014-2013 ،دورات مدة كل دورة ثالثة شهور  9ملدة  
لتطوير  املقدم ملوجهى التعليم الثانوى االشتراك فى البرنامج التدريبى .9

جامعة عني شمس للعام اجلامعى  -واملنعقد فى كلية التربية  أدائهم،
وذلك خالل ثالث دورات متتالية بالتعاون مع وزارة التربية  2010/2011

 والتعليم .

http://www.wix.com/foeasu/1
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على العام والفنى تدريب مديرى ووكالء ومدرسني مدارس التعليم الثانوى   .10
عليم تمركز تطوير ال،شهور  أربعةملدة  التقييم الذاتى إجراء أنشطة 

 . 2011/2012،اجلامعى بجامعة عني شمس 
تدريب مديرى ووكالء ومدرسني مدارس التعليم الثانوى العام والفنى على  .11

عليم تمركز تطوير ال ،أربعة شهور إعداد ملفات اعتماد املدرسة ملدة 
 . 2011/2012،اجلامعى بجامعة عني شمس

يب مديرى ووكالء ومدرسني مدارس التعليم الثانوى العام والفنى على تدر .12
مركز تطوير  ،أربعة شهور ملدة  كيفية تطبيق إجراءات اجلودة الشاملة
  . 2011/2012، العليم اجلامعى بجامعة عني شمس

تدريب مديرى ووكالء ومدرسني بعض مدارس التعليم الثانوى على إجراء  .13
أربعة  ركز تطوير التعليم اجلامعى بجامعة، مأنشطة التوجيه الفنى

  . 2011/2012عني شمس، شهور
 كمتدرب وورش العملالبرامج التدربية : عشر رابع

1. Lean Six Sigma Yellow Belt,  June 16, 2016. 
واملراجعات الداخلية  ISO 9001: 2008دورة" متطلبات املواصفة القياسية  .2

االستشارات الفنية، جامعة عني  ، مركز2015فبراير  18-17على النظام، 
 شمس.

ورشة عمل " تقييم خطط التحسني املستمر فى معاجلة األخطاء الناجتة  .3
عن التغذية الراجعة"، مركز ضمان اجلودة واالعتماد، جامعة عني شمس، 

19/5/2014. 
دورة " املراجعة الداخلية" ، مركز ضمان اجلودة واالعتماد، جامعة عني  .4

 .6/5/2015 و4 /29شمس، 
دورة " تطبيق املعايير األكادميية" ، مركز ضمان اجلودة واالعتماد، جامعة عني  .5

 .7/5/2015 و 30/4شمس، 
دورة " توصيف البرامج واملقررات وتطبيقاتها" ، مركز ضمان اجلودة  .6

 .21/5/2015-20واالعتماد، جامعة عني شمس، 
تماد، جامعة عني " ، مركز ضمان اجلودة واالعحقوق امللكية الفكريةدورة "  .7

 .21/5/2015-20شمس، 
8. “Simulation Models For External Audit”, Training Program, 

Center for Quality Assurance and Accreditation, Ain Shams 
University, 27-28/5/2015.  

9. “Courses and Programs Specification”, Training Program,  

Center for Quality Assurance and Accreditation, Ain Shams 

University, 20/12/2014.  

10. “How to Use The SkyDrive for Backup the Quality Activity”, 

Training Program, Center for Quality Assurance and 

Accreditation, Ain Shams University, 9/9/2014.  
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لمعامل التعليمية الطالبية التدريب على نظام األيزو لورشة عمل "  .11
"، مركز ضمان اجلودة واالعتماد، جامعة عني شمس، البحثية واملعامل الطبية

25/3/2014. 
ورشة عمل " معايير جودة أداء املؤسسات التعليمية"، مركز ضمان اجلودة  .12

 .18/3/2014واالعتماد، جامعة عني شمس، 
اسات العليا"، مركز ورشة عمل " كيفية صياغة املعايير األكادميية للدر .13

 .1/6/2014ضمان اجلودة واالعتماد، جامعة عني شمس، 
ورشة عمل " كيفية التعامل مع الطالب واملستفيدين من اخلدمة"، مركز  .14

 .2/6/2014ضمان اجلودة واالعتماد، جامعة عني شمس، 
ورشة عمل " نظم االمتحانات والتقومي"، مركز ضمان اجلودة واالعتماد،  .15

 .18/9/2014س، جامعة عني شم
ورشة عمل " كيفية حتديث الدراسة الذاتية"، مركز ضمان اجلودة واالعتماد،  .16

 .16/9/2014جامعة عني شمس، 
ورشة عمل " نواجت التعليم وخرائط املنهج"، مركز ضمان اجلودة واالعتماد،  .17

 .17/9/2014جامعة عني شمس، 
عتماد، جامعة عني ورشة عمل " املراجعة اخلارجية"، مركز ضمان اجلودة واال .18

 .17/9/2014شمس، 
ورشة عمل " اإلرشاد األكادميى"، مركز ضمان اجلودة واالعتماد، جامعة عني  .19

 .18/9/2014شمس، 
اجلامعة األمريكية ، Project Management ،(20 contact hours)برنامج .20

 . 2014بالقاهرة ، 
 ديسمبر 12-5" ، فى الفترة من SPSSمقدمة فى البرنامج اإلحصائى "  دورة .21

 جامعة عني شمس . -مركز احلساب العلمى 2014
22. Intellectual Property , International Cooperation, Technology 

Transfer, and Innovation Office , Ain Shams University January 21 
st, 2014. 

 . 2014، اجلامعة األمريكية بالقاهرة ، Project Managementبرنامج  .23
 Training of the Trainer( Professional Trainer Excellence)امج برن .24

Program   ، 2014، اجلامعة األمريكية بالقاهرة . 
، اجلامعة   Training of the Trainer Program( Intermediate level)برنامج  .25

 .2014األمريكية بالقاهرة ، 
، اجلامعة )  Training of the Trainer Program (Professional Levelبرنامج  .26

 .2014األمريكية بالقاهرة ، 
، اجلامعة األمريكية   Management and Leadership Programبرنامج  .27

 . 2015بالقاهرة ، 
28. Workshop on the Use of the Myers Briggs Type Indicator (MBTI) in 

teaching, University of Prince Edward Island, Canada, April, 2014. 
 ، مبركز ضمان اجلودة2014 20/12"  ، توصيف املقررات والبرامجدورة "  .29

 بجامعة عني شمس. واالعتماد
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مبركز ، 2013 19/12" ، دورة " كيفية تفعيل اإلرشاد األكادميى ومتطلباته"  .30
 ضمان اجلودة واالعتماد بجامعة عني شمس.

، فى الفترة  لكترونىدورة إعداد املقررات اإللكترونية وإدارة نظم التعلم اإل .31
  .جامعة عني شمس -، بكلية التربية 2013سبتمبر  10-8من 

32. “ShERACA Training Seminar for FP Advisors and Information 
Multipliers “, organized by the RDI program in collaboration with 
ShERACA Project  , Ain Shams University ,19-21 February 2013 . 

 26-25ورشة عمل " حتويل املقررات إلى مقررات إلكترونية" ، فى الفترة من  .33
   .جامعة عني شمس -، بكلية احلاسبات واملعلومات2013فبراير 

حضور فعاليات ورشة عمل " برنامج البحوث والتنمية واالبتكار " املنعقدة  .34
   .5/6/2012بوحدة دعم وتطوير املشروعات والبحوث بجامعة عني شمس فى 

، الهيئة القومية  تأهيل الكليات لزيارة االعتماد واملراجعة اخلارجيةدورة  .35
 .18/10/2012إلى 14/10/2012لضمان جودة التعليم واالعتماد، 

دورة املراجعون اخلارجيون ملؤسسات التعليم العالي ، الهيئة القومية  .36
 .2013لضمان جودة التعليم واالعتماد، 

ملؤسسات التعليم العالي ، الهيئة القومية  تيجىالتخطيط االسترادورة  .37
 .2013 /7/11-6، لضمان جودة التعليم واالعتماد

38. Front Page Module 18 hr , Information and Communication 
Technology Project , Ain Shams University, 2013. 

39. Dream Weaver 24 hr Module , Information and Communication 
Technology Project , Ain Shams University, 2013. 

40. Adope PhotoShop Module 18 hr , Information and Communication 
Technology Project , Ain Shams University, 2013. 

41. Macro Media Flash 18 hr , Information and Communication 
Technology Project , Ain Shams University, 2013. 

42. Advanced Power Point, Information and Communication 
Technology Project , Ain Shams University, 2013. 

43. Advanced Word Processing, Information and Communication 
Technology Project , Ain Shams University, 2013. 

44. Advanced Spreadsheets, Information and Communication 
Technology Project , Ain Shams University, 2013. 

45. Statistical Analysis Using SPSS, Information and Communication 
Technology Project , Ain Shams University, 2013. 

دورة " إدارة الفريق البحثى"، مركـز تنميـة قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس  .46
 .10/2012 /15-13، والقدرات، جامعة عني شمس

 . Maintenance-PCصيانة وإصالح أجهزة احلاسب دورة  .47
 استخدام التكنولوجيا فى التعليم .دورة  .48
 التكنولوجيا وأمن األنترن  . دورة  .49
 إعداد املعلم اجلامعى .  دورة  .50
 اجلودة واإلعتماد فى التعليم اجلامعى .دورة  .51
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 أساليب اإلتصال الفعال . دورة  .52
 فعال . التدريس الدورة  .53
 مناهج البحث العلمى . دورة  .54
  .فى التعليم Power Pointاستخدام دورة  .55
 أخالقيات البحث العلمى .دورة  .56
 أساليب التدريس احلديثة . دورة  .57
حضور ورش العمل اخلاصة بتنمية مهارات التعلم اإللكترونى ، وهى  .58

 -كالتالى :
 . 1/11/2008التعرف على مكونات الكمبيوتر ) قطع وتركيب ( فى  .59
 . 8/11/2008تشخيص وعالج أعطال الكمبيوتر وحتميل البرامج اخملتلفة فى .60
كيفية عمل العرض الفعال باستخدام الكمبيوتر ، وعمل الكتاب  .61

 . 15/11/2008اإللكترونى فى
 املشروعات التنافسية .دورة  .62
 النشر الدولى .دورة  .63
 .2007/ 6/9 -/18/8دورة إعداد املدرس اجلامعى، جامعة عني شمس،  .64
 عضوية اجلمعيات  : عشر خامس

 عضو مجلس إدارة جمعية إنسان املستقبل . .1
 عضو باجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم . .2
 عضو باجلمعية العربية لتكنولوجيا التربية . .3
 جمعية االصالح التربوى العربى .فى عضو مؤسس  .4
  املؤمترات والندوات:عشر سادس

جامعة عني شمس -دتها كلية التربيةورشة العمل التى عق املشاركة فى .1
تطوير منظومة التعليم وزارة التربية والتعليم، حت  عنوان"  بالتعاون مع

جامعة عني  -من كلية التربية  قبل اجلامعى فى مصر:  إطار عمل مقترح
إلى 29بدار  ضيافة جامعة عني شمس خالل الفترة من  ، واملنعقدةشمس
 .2013سبتمبر  30

شة العمل التى أقامها اجمللس الثقافى البريطانى بالتعاون ور املشاركة فى .2
 Graduate Employability: A British“مع جامعة عني شمس حت  عنوان 

Council, Egypt Review of current issues and possible future 
progression”،  ) والتى مت عقدها فى جامعة عني شمس قاعة) أ.د. عالء فايز
 .2012 يوليو17-16فى الفترة 

قطاع الدراسات العليا بجامعة عني عقدها  التى ورشة العمل املشاركة فى .3
تطوير نظام شمس بالتعاون مع وزارة الدفاع واإلنتاج احلربى حت  عنوان" 

 2013فبراير  20األربعاء  "، وذلك يوم ابتكارى وطنى لدعم االقتصاد األخضر
  .فى دار ضيافة جامعة عني شمس

اجلامعة واالقتصاد " مؤمتر جامعة عني شمس العلمى الثانى ة فىاملشارك .4
 24-21والذى  مت عقده فى الفترة من   األخضر: نحو ثقافة استدامة جديدة"

 .بدار ضيافة جامعة عني شمس 2013إبريل  
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 "جامعة عني شمس العلمى الثالث حت  عنوان مؤمتر املشاركة فى .5
والذى مت  "ة واحتياجات سوق العملالتخصصات والدراسات البينية واملتعدد

 بدار ضيافة جامعة عني شمس ،  2014إبريل   23-22عقده فى الفترة من 
نحو  "حت  عنوان رابعجامعة عني شمس العلمى ال مؤمتراملشاركة فى  .6

والذى مت  "مؤشرات احلاضر وتطلعات املستقبل :منظومة وطنية لالبتكار
 بدار ضيافة جامعة عني شمس ، 2015إبريل  29-27عقده فى الفترة من 

العقد ملركز تعليم الكبار "  الثالث عشرى واملشاركة فى املؤمتر السن .7
، 2015 إبريل 16-14، توجهات وخطط وبرامج" 2024-2015العربى حملو األمية 

 دار الضيافة، جامعة عني شمس. 
املشاركة فى املؤمتر األول للتخطيط االستراتيجى للتعليم قبل اجلامعى  .8

حت  عنوان" اجتاهات معاصرة لإلدارة فى ضوء التخطيط االستراتيجى 
 /8 /23للتعليم قبل اجلامعى : القيادة االستراتيجية املتميزة والفعالة، 

، مديرية التربية والتعليم، إدارة السياسات والتخطيط االستراتيجى 2014
بوزارة تصور مقترح لبناء نظام للرقابة االستراتيجية  بعنوان" وقة عمل

التربية والتعليم  باستخدام بطاقة األداء املتوازن لتقييم ومتابعة تنفيذ 
 .   "خطتها االستراتيجية

وحتي   2012من عام   جامعة عني شمس وندوات املشاركة في مؤمترات .9
 . تاريخه

ى التاسع ملركز تعليم الكبار " تطوير تعليم واملشاركة فى املؤمتر السن .10
، دار الضيافة، 2011أكتوبر  3-1، "رؤى مستقبلية -ربىالكبار فى الوطن الع
 جامعة عني شمس. 

املركز القومى لالمتحانات والتقومي التربوى، املؤمتر ؤمتر ماملشاركة فى  .11
العلمى الثانى) التقومي الشامل وضمان اجلودة واالعتماد فى التعليم قبل 

 . 2008 يوليه 21-20، ( اجلامعى احلاضر واملستقبل 
 عشر : تنظيم املؤمترات وورش العمل سابع

جامعة عني شمس -منسق ورشة العمل التى عقدتها كلية التربية .1
تطوير منظومة التعليم وزارة التربية والتعليم، حت  عنوان"  بالتعاون مع

جامعة عني  -من كلية التربية  قبل اجلامعى فى مصر:  إطار عمل مقترح
 30إلى 29شمس خالل الفترة من  بدار  ضيافة جامعة عني ، واملنعقدةشمس
 .2013سبتمبر 

تنظيم ورشة العمل التى أقامها اجمللس الثقافى البريطانى بالتعاون مع  .2
 Graduate Employability: A British“جامعة عني شمس حت  عنوان 

Council, Egypt Review of current issues and possible future 
progression”،  فى جامعة عني شمس قاعة) أ.د. عالء فايز ( والتى مت عقدها
 .2012 يوليو17-16فى الفترة 

قطاع الدراسات العليا بجامعة عني عقدها  التى تنظيم ورشة العمل .3
تطوير نظام شمس بالتعاون مع وزارة الدفاع واإلنتاج احلربى حت  عنوان" 

 2013ير فبرا 20األربعاء  "، وذلك يوم ابتكارى وطنى لدعم االقتصاد األخضر
  .فى دار ضيافة جامعة عني شمس
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وتصميم اجلرافيك اخلاص  ،وتوصيات ،ومحاور ،وأهداف ،إعداد احملتوى العلمى .4
اجلامعة واالقتصاد " مؤمتر جامعة عني شمس العلمى الثانىميطبوعات 

 24-21والذى  مت عقده فى الفترة من   األخضر: نحو ثقافة استدامة جديدة"
 .فة جامعة عني شمسبدار ضيا 2013إبريل  

إعداد احملتوى العلمى، وأهداف، ومحاور، وتوصيات، وتصميم اجلرافيك اخلاص  .5
 "حت  عنوان الثالثجامعة عني شمس العلمى  مؤمترطبوعات مب

والذى مت  "التخصصات والدراسات البينية واملتعددة واحتياجات سوق العمل
 ،  امعة عني شمسبدار ضيافة ج 2014إبريل   23-22عقده فى الفترة من 

إعداد احملتوى العلمى، وأهداف، ومحاور، وتوصيات، وتصميم اجلرافيك اخلاص  .6
نحو  "حت  عنوان رابعجامعة عني شمس العلمى ال مؤمترطبوعات مب

والذى مت  "مؤشرات احلاضر وتطلعات املستقبل :منظومة وطنية لالبتكار
 عة عني شمس ،بدار ضيافة جام 2015إبريل  29-27عقده فى الفترة من 

إعداد احملتوى العلمى، وأهداف، ومحاور، وتوصيات مؤمتر جامعة عني شمس  .7
نحو رؤى فكرية : " مصر وصناعة املستقبلحت  عنوان اخلامس العلمى 
قاعة ب 2015إبريل   21إلى  19والذى مت عقده فى الفترة من    وعلمية"

 .جامعة عني شمس  -كلية الصيدلة ،املؤمترات الكبرى
 ن عشر : اإلشراف على الرسائل العلميةثام

 رسائل الدكتوراه
تصور مقترح لتطوير التعليم اإللكترونى " جيهان السيد محمد شبيب:   -1

جامعة عني  -معايير اجلودة " ، كلية التربية  اجلامعى املصرى فى ضوء
 . 2013شمس، 

انعكاسات الفكر التربوي الغربي "منـــال محمـــــود إمـــــام :  -2
 -، كلية التربية "دراسة نقدية : على االجتاهات التربوية في مصر افظاحمل

 . 2013جامعة عني شمس، 

لتنبؤ مبتطلبات التحول إلى االقتصاد األخضر من ا دينا خالد سليمان: " -3
 -خريجى التعليم اجلامعى باستخدام سالسل ماركوف"، كلية التربية 

 .2016جامعة عني شمس، 
 رسائل املاجستير

عوامل تنمية القيم التربوية لدى الطالبات  " : ى أحمد عبد احلكيمليل .1
جامعة  -"تصور مقترح"، كلية التربية 2011يناير 25املعلمات بعد ثورة 

 .2011عني شمس، 
هبة أحمد العربى : " تصور مقترح لتمكني القيادات النسائية من أداء  .2

 شمس  منوذجا"، دورهن في ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة: جامعة عني
 .2013جامعة عني شمس،  -كلية التربية 

تصور مقترح لتطوير وحدات التدريب “ :  دعاء السيد عبد املطلب مسعود .3
  ”واجلودة مبؤسسات التعليم قبل اجلامعى فى ضوء مدخل أفضل املمارسات

 .2014جامعة عني شمس،  -كلية التربية  ، 
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يف التربية اإلعالمية فى تطوير تصور مقترح لتوظ ":دعاء محمود النوبى  .4
جامعة  -كلية التربية " ، التعليم الثانوى العام بجمهورية مصر العربية

 .2015عني شمس، 
تصور مقترح لالرتقاء باجلامعات املصرية وفق  : "على سيد محمد على .5

كلية  " ،التصنيفات العاملية من منظور أعضاء هيئة التدريس معايير
 .2015شمس، جامعة عني  -التربية 

التعليم املقلوب كصيغة  : "مروة مصطفي إسماعيل حسن ياسني .6
 -كلية التربية  "،لتطوير التعليم قبل اجلامعي  في ضوء متطلبات العصر

 .2016جامعة عني شمس، 
 رسائل مت منحها درجة املاجستير تاسع عشر: 

في  تصور مقترح لتوظيف شبكات اإلعالم االجتماعي سليمان  " خالد دينا .1
جامعة  -تفعيل املشاركة السياسية الواعية بني طالب اجلامعات"، كلية التربية 

 .2016عني شمس، 
2. Mostafa Ibrahim Mohammed Taimah: “Application of Food Safety 
Management System in Bakery Products Production Line”, Arab Academy 
For Science, Technology And Maritime Transport ,Productivity & Quality 
Institute, 2013. 

 عشرون: مناقشة  رسائل  علمية
لقياس فجوات  SERVQUALتطبيق منوذج ( . 2014)رحاب محمد على السباعي  .1

اخلدمة املقدمة من املطارات وأثرها على رضا العمالء )دراسة تطبيقية على 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل  األكادميية العربية ،مطار شرم الشيخ الدولي(

  .البحري، معهد اإلنتاجية واجلودة
 شهادات تقدير : عشرونحادى و

جامعة  منللجهود واإلسهامات العلمية والفنية املتميزة شهادة تقدير  .1
 .2014، عني شمس

جامعة  شهادة تقدير للجهود واإلسهامات العلمية والفنية املتميزة من .2
 .2016، عني شمس

قطاع ر للجهود واإلسهامات العلمية والفنية املتميزة من شهادة تقدي .3
 .2015جامعة عني شمس، الدراسات العليا، 

فى مجال شهادة تقدير للجهود واإلسهامات العلمية والفنية املتميزة  .4
جامعة عني شمس، -كلية التربية النوعية من التخطيط االستراتيجى 

2016. 
 .2011التربية، كلية  شهادة تقدير للجهود املتميزة من .5
 .2013/2014كلية التربية،  -وحدة اجلودة  شهادة تقدير للجهود املتميزة من .6
شهادة تقدير من مؤسسة واحد من الناس والنقابة الفرعية للمعلمني  .7

 .2012بالوايلى للجهود اخمللصة فى دعم اخلدمة التعليمية، 
جامعة عني شهادة تقدير من مركز اخلدمة العامة والتنمية االجتماعية ب .8

للتفوق فى دورة إتقان فى اخلفل السنوى لتكرمي أوائل خريجى الدورات شمس 
 . (TOEFL)اللغة اإلجنليزية 
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برامج شهادات تقدير من مدارس مودرن سكول تقديرا للعمل فى إعداد  .9
تدريس اللغة اإلجنليزية للعديد من املراحل الدراسية ، وتدريب معلمى اللغة 

  ا.اإلجنليزية  لتدريسه


