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عض ٛثفشيك وزبثخ اٌخطخ اإلعزشاريجيخ فى ِجبي "اٌجحش اٌعٍّى ٚاألثزىبس ٚاإلٔزبج اٌّعشفى"
ٌجبِعخ حٍٛاْ .2015/2014
عض ٛفشيك ثّششٚع  UNILEAD Egyptإلعذاد اٌمبدح اٌشجبة ثبٌجبِعبد اٌّصشيخ ٌٍّٙبَ
اإلداسيخ ٚاٌميبديخ ٚ ،رٌه فى إطبس اٌزعب ْٚثيٓ اٌٙيئخ األٌّبٔيخ ٌٍزجبدي اٌعٍّى ٚاٌثمبفى ٚجبِعخ
أٌٚذٔجٛسج األٌّبٔيخ.
عض ٛثشاثطخ اٌٙيئخ األٌّبٔيخ ٌٍّٕح ٚاٌزجبدي اٌعٍّى ٚاٌثمبفى ثجّٛٙسيخ ِصش اٌعشثيخ
عض ٛثفشيك خذِخ اٌّجزّع ٚرّٕيخ اٌجيئخ ثىٍيخ اٌزشثيخ اٌّٛعيميخ – جبِعخ حٍٛاْ

أنشطة دولية فى مجال التعليم العالى والجودة:
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 -عضووو ريريووع العموول لمشووروع  UNILEAD –Egyptإلعووداد الدووادة الشوورا رالجامعووا

المصورية  Young University Leadersرالتعواون موا اليي وة االمانيوة للتروادل العلموى
والثدافى .3102/3102

 oحيثثقمت ثثلمباد بثثا ثالم ث معثثءقم ثثنمالهثثا مثلباثثةملدلييثثةملود انيثثةم لد ث ينما ث لمبن ثثا م
ثللمUNILEAD- Oldenburgمبأد انيثامبأذث ملد بثا ثالم لد ثتنمد نذيث م دثكملد ثث م

لد ثيبنمفنم ل ثيةم صثملدتثبية.

 oلد ثثاث ةم ي مثثيممدو ثثث لالملد ي م ثثةم ثثنمالهثثا مبييثثةملد ث ثي مباد ا تثثالملد صث مثثيةم
لد ابقم ثبامدو م يممد وكملد نحةم ل يازبا.
o

ث ث ثم مث ث يثم ثثنمثي ثثي ملدليي ثثةملود اني ثثةمبادم ثثابثالم .م ي ثثاييلمب ثثاث

ملو ثثنملد لث ث م

لد ب دثثةمفثثنم دثثكمل اثثاثمد نذي ث ملد ثثث م ابيمثثعملوثثنملينثثةم ثثنملد ا تثثالملد ص ثثيةم
( ا تثثةمحو ث لنم–ملثثينم ث

م–متنثثاالملد ث ي م–ما ثثي ام–ملد نص ث ثالم–ملو ث ن ثيةم–م

لدمابثال).
 -المشووار ة روضووور موومتمر رعن ووان ضوومان الجووودة فووى الرو و العلمووى

"Quality

Assurance in Research - Ethics and Scienceرالتعواون موا اليي وة االمانيوة

والشر ة العررية لضمان الجودة فى التعليم العالى A DIES-Seminar by DAAD and

 – ANQAHEالداىرة  32-32مايو .3102

 إجتيووواز دورة تووودري المووودررين  TOTرأ اديميوووة الدووواىرة راليي وووة االمانيوووة للتروووادل العلموووىوالثدافى ما د .الوديا جروس -أ تورر .3103

  3102ورشوووة عمووول رعنووووان العولموووة  Internationalisationرالتعووواون موووا المجلوووسالثدافى الرريطانى وجامعة ولوان  02 -نوفمرر.

 3101 / 3112 -اجتياز دورة إعداد الدادة للجامعا " "UNIELADفى ل من الرورام إإدارة

المشوروعا  -Project Managementإدارة المووارد الرشورية Human Resources
 – Managementإدارة ماليووووة Management

 )Financialرجامعووووة أولوووودنرور /

جميورية ألمانية اإلتوادية  .3101-3112وفى تلك اليترة ا تسر الميا ار التالية:
 oل لثالم لدم ثالملونمل ن ازملدنا حمون ل م ذ وذةم نملد ث لال.
 oلد تا لم ملد ما ةمResistanceماعنا م نذي ملد ث لال.
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 oإن ا م ب ةمل صااللمد لممن ا ملد ث لال.

ذي ينم ح ينمإ

o

ه مإل باثماصحابملد صوحةم لد

o

يذيةمإ لثالملد لث ملدب ثيةمفنملد ؤ الملد ثب ية.

 oلد تثفملونملدتناصثملدلا ةملد ث باةمب
o

يلم يزلنيةملد ث لال.

يذيةملد تا لم مإ لثالملد لث ملدب ثيةم نم لةمنظثم دية.

 oحويلم
-

ل ةملد ث لال.

ءلملدميا للمفنمإااثمل ونم عمافن.

 3101عضو فعال ضمن الوفد المصرى ما ر يس جامعة ولوان وذلك فى إطار تعواونى روين

الجامعتين وي شار

رما يلى:

 إل ث ل ملثثث ملثثنم ا تثثةمحو ث لنم لال انثثالم لدب ث لث لم لد لي ثزللملد ث فثالم دثثكمدت ثثلم
ل ذاتيةمبينملد ا ت ينمدومياممب ا

يثم

ثكمفنم"ل لثالملد ثب ية"مب ا تةممد في

بثجم

لود انية.

 لد اث ةمفنملدت ي م نم ثشملدت لم ث مفثيثقملدت ثلملود ثاننمبت ثلملصثفم بنثنملثنم
لبث لفملدبثنثثا لملد ث ثكم لد مثثثثللملد م ثحثثةمتمحيثثقمحهثثثم وثثكملدث ثشمثيثثي م ا تثثةم
حو لنم ثيي م ا تةمد في

لد ثب يينملود ان.


ب ثجم ل يث م ويثةملد ثبيثةمبو في

تي ث م ث ثالم ذثثابممof understanding

لد صث ث ثثيةم د في

Memorandumمبثثينم ثثا ت نمحو ث لنم

ث ثثبثجملود اني ث ثثةتم ف ث ثثا م ا

"Educational Managementم.

ثبثجم

ثاث ةمنذبثةم ثنم

ث ث ث يثم ث ث ث ثكمل ث ثثنم"ل لثالملد ثب ي ث ثثةم

م
 3103 -أ تووورر المشووار ة رورشووة عموول رعنوووان أسووس التوودريس الجيوود فووى التعلوويم العووالى

 Principles of good Teaching in higher Educationموا أ.د فرانوك مواير-

اليي ة االمانية للترادل العلمى والثدافى  .ومن خالل ىذه الورشة ا تسر الميا ار التالية:
o

ث ملو

ملدنظثيةمدت ويالملد توم

o

يذيةملد ذايامدو مثلثلملد توي ية

o

ث م ابيقملدذا للملد ثي ية

 oصياغةماب لفملا ةمدو توم
o

ث م ابيقماثقملد ثي ملد ذالوية
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  3103سرتمرر ورشة عمل رعنوان تارة الخطط الروثية فى العلوم اإلجتماعية Proposal writing in social sciencesما د .فلوريان وشتال – اليي ة االمانية للترادل العلمى

والثدافى .

  3103المشوار ة روضوور مومتمر الجوودة رعنووان A Catalyst or a Challenge inتووديا ضومان الجوودة  - Quality Assuranceرالتعواون موا اليي وة االمانيوة للتروادل

العلمى والثدافى .

 3103/3100 -العموول مدوويم ريريووع إمصوورى  /ألمووانى) التديوويم إلج ورام المدووارال واسووتما ار

التدديم لمنح الدراسة للد توراه رألمانيوا ررورام " "GERLSلمجوال العلووم اإلجتماعيوة راليي وة

االمانية للترادل العلمى والثدافى.

 3102/3103 -العمل مديم فى فريع التدييم إمصرى  /ألمانى) إلجرام المدارال واسوتما ار

التدديم لمنح الدراسة للد توراه رألمانيوا ررورام " "GERLSلمجوال العلووم اإلجتماعيوة راليي وة
االمانية للترادل العلمى والثدافى.

  3100أ تورر وضور ورشة عمل رعنوان أخالقيوا الروو العلموى Ethics in Scienceرأ اديمية الداىرة راليي ة االمانية للترادل العلمى والثدافى.

 3100 -أ توووووورر وضوووووور ورشوووووة عمووووول رعنووووووان التواصووووول الووووودولى

 Networkingرأ اديمية الداىرة راليي ة االمانية للترادل العلمى والثدافى.

  3112نوووفمرر ورشوووة عمووول رعنووووان التيووواوراليي ة االمانية للترادل العلمى والثدافى.

International

الرنوووام Constructive Negotiation

 وضووور م ومتمر الخطووة اإلسووتراتيجية لجامعووة ول ووان تو و عن ووان إ ضوومان الجووودة ) نوووفمرر. 3112

المناص اإلدارية

انشطة وخر ار في مجال الجودة:
 عضووو ريريووع إعووداد الخطووة اإلسووتراتيجية رمجووال الرو و العلمووى واارت ووار واإلنتووا المعرفووىرجامعة ولوان  3102إلى اآلن.

ل ثثمم ثىمفثثنملد ث يثثزملوثثنماح ث ملد حثثا ثملدثيي ثثيةم"لدبنيثثةملد ح يثثةملد ا ث ثالمدوبح ثثقم

لدتو ثثن"م لح ث م ثثنم ثثبتةم حثثا ثمثيي ثثيةمدوت ثثلتملد ثثمم ثثممل ذثثاقملويلثثامد حميثثقمب ث لم
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لد التمبحيقمي نملد ص لمإدنمثؤيةم

مبويةما ديةمملثهلامفي امبت ملومماصحابم

لد صادحملد ث باثةمStakeholdersم نات ث لام تثامدو لفثقملويلثامتم بنثا لملويثعم هث م
ذا ثثةم نذي ي ثثةم ذص ثثيويةم ثثا وةمإ ث ث لث ي يةملد ا ت ثثةمدوذ ثثةمالث ث لمملدما ثثةم(4102م–م
 .)4102م

مام-مإل ل م ثتةمل لم ه نم صيفملد ه ملدحادممتملد ت تثالم لدصثت بالملدحاديثةم
تملدثؤيثثةملد ث مبويةمدثثعم لدذثثثةملد احثثةم ثثامي ثثنم حميمثثعمفثثممب ث لملد ح ث ثم ث م ه ث م
ؤ ثللمدميا ملو ل م امي حمقم نعمبادذتل .م

مبم–مل ثثلم مثيثثثم ثثا لمدو ثثالم ثثلم( لد ث ىمي ه ث نم ثثبتةم حثثا ث)م ثثنم ثثلم ثثث ا م
لدت لمفنمب لملد المدو ص لمب مثيثم ا لمدو المل

ث لث ي نمملدعادثقمبحيثقميح ث م

لوثثمم م ثح ثثالم ص ثثيالملدذثي ثثقمدو صث ث لمإدثثمملد ث ث ل فمف ثثممبث ث لملد ثثالم"ملدبح ثثقم

لدتو نم لوب ثاثم ل ن ثاجملد تثفثن"متمعثمم نات ث عم ث ملدو نثةملدتا ثةم اصثحابملد صثادحم

لد ث باةمد ح ينعمإنما نم لي ل .م

مج-ملم م و الم ثشمل لممدو لفقملدنلايمملومم ذث الم صيالم لم ح ثم نم
لد حثثا ثملد ثثبتةمفثثنمب ث لملد ثثالمعثثمملثهثثلاملوثثنمبثثاتنم ثثااللملدذاثثةمل
حا ثباتمي ممبت باملد ص يمملد ا لمدوذاةمل

لث ي ية.

ث لث ي يةم

 عضووو فريووع الوودعم الينووى والمتارعووة روووودة إدارة المشووروعا روووزارة التعلوويم العووالى -3101 ،3100وي ترّ ز ميامى فى تلك اليترة على ما يلى:

 oلدمياممب مييمما ل م ث لالملد اث ةملداءبيثةمفثمم ثالملد ث المفثنم ثلم ا تثةم نث بم
لد ل ىم م ا تةملينم

م ا تةملد ن فية.م

 oإلث ث ل ملد مثثثاثيثملدءز ث ثثةمد ثثثلم ث ثثث م ث ثثنم ث ثثث لالملد ثثاث ةملداءبي ثثةمفث ثثنملدثثثعءقم
ا تالتملد نم م ممبنا لملويعمفثيقمد نةملد ابتةمب ح المإ لثالملد ثلالمب زلثالملد تويمم

لدت ثثادنمبإ ث ث ذ ل عمف ثثنمزي ثثاثالملد ابت ثثةمد و ثثكملد ثثث لالمد ابت ثثةم ث ث ىم حمي ثثقمابث ث لفم
ذث ثثالم ان ثثاةملد ثثث مدث ث ىم ثثلم وي ثثةم ثثاث ةم ثثنملد ثثعءقم ا ت ثثالمف ثثنمإا ثثاثم
ث ملد اث ةملداءبية.

o

هث م صث ثملثثنمبثنثثا لملدومثثا مدو ثثث لالملداءبيثثةمب ا تثثةم نث بملدث ل مفثثنمإاثثاثم

زياثالم ي لنيةمد ابتةم ىم م مملداءبمد حميقماب لفم ث للمملداءبن.

 oلل ث ل مذااب ثالمدو ويثثالملد ثثاث ةمبذص ث ةملد ت ث يءلملد او بثثةمدو ثثث مفثثنمإاثثاثم
5

لد لمملدذنن.

 oإ لث م مابءلم ذصيةمفنمإااثملد لمملدذننمدو ث لالملداءبيثةمفي ثاميمثثبم ثنم21م
ث م(ت لفلملء يةم–م تويمم تا ننم–مااتةم

نات ةمن

o

يةم....لدخ)

جم مييمما ل ملد ث لالملداءبية.

لث تةمل ااثملدز نثنم ث ىم نا ثب عمد لليث م ثومملد ذث ثالم صثياغ لامدو ثث لالم

o

لد تات ملويلا.

ابتثةم حثا ثمل ل ثا ملد ابتثةمدلييثةمهث انملد ث الم ل ثلم ؤ ثثللملو ل  KPIsد ثلم

o

ح ثم نملد ح ثينملدثيي يينم(ملدم ثالملد ؤ يةم–ملدت ويةملد توي ية).م

 oإث المذاابالمدو ويالملد تعثالملد نمحصولملونم م يثمغيثثم ثهثنمتم كل انيثةم مث يمم
لد لمملدذننمدلم.
 oل لم وذةم مثيثما ل مدو ويالملد تعثالمبا هافةمإدنملد مثيثملد ذصيون.
 oلم م و المد نات ةم ح يقمن

جم مييمملو ل .

 عضو فريع المتارعة والدعم اليني والتدييم رووودة إدارة المشوروعا رووزارة التعلويم العوالي مون 3101إلي  3100لمشروعا إرجامعا عين شمس -جنو الوادي -المنوفية) تتضمن:
م
-

ثثث مإن ثثا منظ ثثامم لذو ثثممدهث ث انملد ث ث الم ثثاثي ملد اث ث يثملد ث ث ثم لد أبي ثثلم

دءل ا QAAP

 CIQAP I-VIم( ث ملد ا يثملد-

اثي ملل ا ملدب لث لملو ا ي ية

-

اثي م ا يثم لل ا ملد تا لم م

-

ثم لد أبيلمدءل ا )

اثي م ا يثمنظمم م يمملداءبم م

اثي ملد اث ةملداءبية

 وضور ورشة عمل تو عنوان التخطيط االستراتيجي أوود مدوموا التدودم للوصوول علويمشروع السي ا إالجزم االول :توليل الري ة الداخلية والخارجية) إأ.د وسون الشوطوري-أ.د/

مومد عرد العظيم طل خررام التخطيط االستراتيجي-المجلس االعلي للجامعا  :مايو-يونيو-

أغسووطس-ديسوومرر  )3112رداعووة الرسووا ل-م ترووة ليووة الزراعووة-جامعووة الدوواىرة-رمشووار ة
ف ا ممثلة من الجامعا المصرية.
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 العمووول مراجوووا خوووارجي للخطوووة االسوووتراتيجية ل ليوووة الترريوووة النوعيوووة -جامعوووة طنطوووا إموووايو.)3101

 المشووار ة رتديوويم الخطووط االسووتراتيجية والدراسووة الذاتيووة للعديوود موون مشووروعا ال ليووا للتدوودملررنام التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد إ.)3100-3101

 الديووام رزيووارة ميدانيووة لمتارعووة و تديوويم مشووروعا المشووار ة الطالريووة رجامعووة جنووو ال ووادىإ.)3100- 3101

المشوروعا رجامعوا عوين شومس-جنوو الووادي-المنوفيوة-

 الديام رزيارة دعم فنوي لورعإ.)3100- 3101

 العمل مدير تنييذى لوودة ضومان الجوودة ر ليوة الترريوة الموسويدية ،جامعوة ولووان -3112 3101واثنام تلك اليترة قم رما يلى:

 oإلث ل م تثثاييثما ا ي يثثةمدو ثبيثثةملد
د ثحو نملدب ادثي

ثثيميةم لل ا بثثام ثثنمبييثثةمهث انملد ث الم ل ل ثثا م

م لد لث الملدتويا.

 oإل ل م ثيبمفثقمل لمدو ليةم ن ثمعمافةملد
 oلد م يمملونم ث م QAAP2مه انملد
 oثيي مفثيثقملد ذاثيامل

الملد ا وةمفنملد ؤ ةملد توي ية.

الم ل ل ا مدو وية.

ث لث ي نم لدميثاممبإلث ل م ثللم ثيبيثةمولهثا مبييثةملد ث ثي م

دن ثملد ليةمب ذل مملد ذايامل

لث ي نم يذيةمإل ل ملدذاةمل

لث ي يةم.

 oإ ثلالمفثيقمل لم نذي ىمدت ثلم حويثلمبييثنمدو ؤ ثةمSWOT analysisم لد صثلمإدثنم
نمااملدم الم لدهتفم لدذثةم لد ح يالمباد ؤ ةم نمذءلمل بيانالم لم مدما للم م
ثثلم ثثثنملدذثي ثثقمل لثىمباد ويث ثثةم(لدت يث ث م–ملد ث ث ء م–ما ثثينملد وي ثثة)م ماله ثثا مبييثثثةم

لد ثي م لداءبم لدتا وينم اصحابملد صوحةم لد

ذي ينم.stakeholders

 oلمث ث مدم ثثا للم م ثثابءلم ث ث ماص ثثحابملد ص ثثوحةم ثثنم زلثالملد ثبي ثثةم لد تو ثثيمم لد ؤ ثثالم
لدذ يةم ل

اليةملد نمدلامصوةمباد وية.
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 oل

ث ثثلفم زيث ث ملد ل ثثامملو ثثنملوت ثثامملدتو ي ثثةمد ص ثثيفملدبث ث لث لمد ثحو ثثنملدب ثثادثي

م

لد لث ثثالملدتوي ثثام مث ث يمملدث ث لمملدذن ثثنملد ثثءزمم ل ثثاممإ ث ث لث للملد لث ت ثثةم عيمل ثثام ثثثنم

لد اد ملدتو يةملد ذ صةم كلل ا با.

 oل

ثلفم

ابتةمإل ل ملد ماثيثمدو مثثللملد لث يةم لث ادلامإدنمثؤ ا ملوت امملدتو ية.

 oله ث مبذثيثثقم ه ث ملد تثثاييثملو ا ي يثثةمدو ثبيثثةملد

ثثيميةمفثثنملدلييثثةملدم يثثةمده ث انم

الملد تويمم ل ل ا مبثيا ةم و ملد ز لث ملامم.4112

 oلمث مإ ذاتيثثةم ث م ؤ ثثةم Trinity Collegeاأليرلنديةةلفلعرا ةةلفاللةةةل ر دو تثثا نم ث م
لد ويةم ثيبملداءبملد ذ تينم لدت لمد يلا.

 oل

ثلكملدذتالمفنم ث ثةمل ثلمب ا تثةمحوث لنمباد تثا نم ث ملد وث ملدعمثافنملدبثياثاننم

حثثلملن ث لنم"لد ذاثثيامل

ث لث ي ن"ملثثامم4112متمعثثممت ثثلمبنمثثلم وثثكملدذبثثثالم لل ث ل م

ث ةمل لم حلملن لنم"لد ذايامل
 -شار

لث ي ن"مب ويةملد ثبيةملد

يمية.

مدر فى ال ثير من اانشطة التدريرية التى يددمو مشروع الطرع الممديوة إلوى التعلويم

العووالى Pathways to higher Education

الووذى يووديره مر ووز تطوووير الدراسووا العليووا

والروووو ر ليووة اليندسووة – جامعووة الدوواىرة  ،ويشووارك فيووو عوودد موون اليي ووا العلميووة والجمعيووا

ااىلية إجامعة الداىرة ،وااس ندرية  ،و عين شمس ،و أسيوط  ،وطنطا ،والمنصورة ،والزقوازيع
،وولوان ،والمنيا ،والمنوفية ،وقناة السويس ،وجنو الوادى ،ورنى سويف ،والييووم ،ورنيوا ،و يور

الشووي، ،وسوووىا ،ورورسووعيد ،ودمنيووور – المجلووس الدووومى للم ورأة – جمعيووة جيوول المسووتدرل –
الصندوع اإلجتماعى للتنمية – مر ز تنمية قد ار أعضام ىي ة التودريس والديوادا ) رتمويول مون
ممسسة فورد العالمية  .وييدف ىذا المشروع إلى رفوا ميوا ار الطوال والخوريجين مون الجامعوا

المختلية لمساعدتيم على اإل ندما السريا فوى المجتموا وصودل ميواراتيم رموا يتناسو موا واجوة

الرو العلمى وسوع العمل .اشتمل

ذلك المشروع على اآلتى:

اانشطة التدريريوة التوى قمو ريوا فوى إطوار التعواون موا

 oإل ل ملد ثا الملدتو يثةمبادو ثةملدتثبيثةمدوبثنثا لملد ث ثيبنم"لد ذ يثثملدن اثنم ل بث للن"م لد ثنم
ثثممن ثثثبامهث نم و ثثوةم ثثبملد ثثث م(م لد ثثنم ثثممإبث ل م اب لا لثثامإدثثنم افثثةم ا تثثالم
صث).

 oلدمي ثثاممب ث ث ثيبما ثثءبملد ا ت ثثالملد صث ثثيةملو ثثنم"ح ثثلملد ثثا لم ص ثثن ملدمث ثثلث"مب ث ث ا م
4112مفنم ا تةمحو لن.

 oلدمي ثثاممب ث ث ثيبما ثثءبملد ث ث نملد ا تي ثثةملو ثثنم"ح ثثلملد ثثا لم ص ثثن ملدمث ثثلث"م م" ل ثثاثللم
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صال"مبإبثيلم4112مفنم ا تةمحو لنم(باد نملد ا تية).
م
ل

 oلدميثثاممب ث ثيبماثثءبملد ا تثثالملد ص ثثيةملوثثنم"حثثلملد ثثا لم صثثن ملدم ثثلث"مبصثثيفم
4112مفنم ا تةمحو لنم( ويةملدلن ةم ويةملد ثبيةملدثياهية).

 oلدمي ثثاممب ث ث ثيبما ثثءبملد ا ت ثثالملد صث ثثيةملو ثثنم"ح ثثلملد ثثا لم ص ثثن ملدمث ثثلث"مب ث ث ا م
4101مفنم ا تةمحو لنم(ب ويةملدذن نملد ابيمية).

 oلدميثثاممب ث ثيبماثثءبملد ا تثثالملد ص ثثيةملوثثنم"حثثلملد ثثا لم صثثن ملدم ثثلث"مبصثثيفم
4101مفنم ا تةمحو لنم(ب ننملدذص لم لد تا لمبحثمملد ا تة).

o

ثثلا الم مث يثم ثثنمتبثثلملداثثءبملد ث ثبينم ثثنمتبثثلمإ لثالمملد ثثث ملوثثنملد لث ملد
ن ا ملد ث .

 وضور العديد من دو ار تنمية قد ار أعضام ىي ة التدريس رالجامعا : oدورة ميا ار اإلتصال خالل اليترة من  2 – 3إرريل .3112
 oدورة تصميم المدرر الجامعى خالل اليترة من  31 – 02إرريل .3112
 oدورة اتخاذ الدرار و ول المش ال خالل اليترة من  2 – 2مايو .3112
 oدورة الجوان الدانونية رالجامعا خالل اليترة من  2 – 0أغسطس .3112
 oدورة إستخدام الت نولوجيا فى التدريس خالل اليترة من 8 – 2أغسطس .3112
 oدورة الساعا المعتمدة خالل اليترة من  21 – 38نوفمرر .3112
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يثثزم

انًؤتًشاخ انذونُح
 ِ 2013بسط سئُش خهضح فى يؤؤتًش دونؤً ثعٕوٛاْ " أخالقُؤاخ انتؤذسَش وتؤذسَش األخؤال "ثبٌزعبِ ْٚع جبِعزى األص٘ش ٚجٛرٕجٓ – ثبٌٙيئخ األٌّبٔيخ ٌٍزجوبدي اٌعٍّوى ٚاٌثموبفى ِٚعٙوذ جٛروٗ
ثبألعىٕذسيخ.

  2011ديغّجش اٌّشبسوخ اٌفعبٌخ تىسقح ػًم ثعٕٛاْ " انشتُغ انؼشتٍ وتحذَاخ انؼهىو انتشتىَح:يٍ يُظىس يصشٌ" فى ِؤرّش رحذ عٕوٛاْ " انشتُؤغ انؼشتؤً وتحؤذَاخ انؼهؤىو اإلختًاػُؤح" –
ِعٙذ اٌذساعبد اٌششليخ األٌّبٔيخ تُشوخ /نثُاٌ.

  2011اٌّشبسوخ اٌفعبٌخ تىسقح ػًم ثعٕٛاْ " انتشحالَ :هؤح انؤتؼهى انثُؤائً نهتًُؤز فؤٍ انتشتُؤحاإلصؤؤاليُح" ثّووؤرّش دٌٚووى رحووذ عٕووٛاْ " انًؼشفؤؤح وانتؼهؤؤُى فؤؤً اإلصؤؤالو – األصؤؤش انتاسَخُؤؤح
وانتأثُش انًؼاصش " ثجبِعخ جٛرٕجٓ ثأٌّبٔيب.
  2010إنقاء يحاضشج ثعٕٛاْ "ثقافح انتؼهُى وانتؼهى فؤً انؼؤانى انؼشتؤً"ثبإلشوزشان ِوع أ.د ٔجيوًلبعووُ فووى إطووبس عٍغووٍخ ِووٓ اٌّحبعووشاد عووٓ اٌعووبٌُ اٌعشثووى اٌّمبِووخ فووى اٌٙيئووخ األٌّبٔيووخ ٌٍزجووبدي
اٌعٍّى ٚاٌثمبفى فى اٌفزشح ثيٓ ِ 31-23بسط.

تأنُف كتة
إَدً ػذوي  /يحًذ خضش( :)7000اٌزفىيش إٌّطى ٚاإلثذاعىِ .ششٚع اٌطشق اٌّؤديخ ٌٍزعٍيُ اٌعبٌى
ِ ٛ٘ٚ Pathways to higher Educationششٚع رذسيجى ٌشجبة اٌجبِعبد اٌّصشيخ عٍى
اٌّٙبساد اإلداسيخ ٚاٌّعشفيخ ٚاٌغٍٛويخٚ .يزُ رٛصيعٗ ِجبٔب ً عٍى طالة اٌجبِعبد اٌحبصٍيٓ عٍى رٍه
إٌّحخ.

األتحاث انؼهًُح يحهُا ً ودونُاً:
إَدً ػذوي ( : )7009انًًُُُانُح فً انحشكح األونً نًؤنفح " "Glassworksنفُهُة خالس
دساصح تحهُهُح – ِجٍخ عٍٚ َٛفٕ – ْٛوٍيخ اٌزشثيخ اٌّٛعيميخ جبِعخ حٍٛاْ
إَدً ػذوي ( : )7000انثذائُح فً يىصُقً انقشٌ انؼششٍَ – ِجٍخ عٍٚ َٛفٕ – ْٛوٍيخ اٌزشثيخ
اٌّٛعيميخ جبِعخ حٍٛاْ.
إَدً ػذوي ( : )7000انتثضُطُح اندذَذج ػُذ آسفى تُشخ وخىٌ تافُُُش (دساصح تحهُهُح) – ِجٍخ
عٍٚ َٛفٕ – ْٛوٍيخ اٌزشثيخ اٌّٛعيميخ جبِعخ حٍٛاْ.
إَدً ػذوي ( : )7000دساصح تحهُهُح نذساصاخ انثُاَى نهضغىط انًختهفح ػُذ سوث كشاوفىسد– ِجٍخ
عٍٚ َٛفٕ – ْٛوٍيخ اٌزشثيخ اٌّٛعيميخ جبِعخ حٍٛاْ.
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إَدً ػذوي ( : )7000ظاهشج "تأثُش يىتضاسخ" وصىَاتا إلثٍُُ تُاَى فً صهى سي انكثُش كىخُم
ِ -994جٍخ عٍٚ َٛفٕ – ْٛوٍيخ اٌزشثيخ اٌّٛعيميخ جبِعخ حٍٛاْ.
إَدً ػذوي ( : )7004يؼاَُش اندىدج نهتشتُح انًىصُقُح فً يشحهح ياقثم اندايؼح نثؼض انذول
األخُثُح (دساصح يقاسَح)– ِجٍخ عٍٚ َٛفٕ – ْٛوٍيخ اٌزشثيخ اٌّٛعيميخ جبِعخ حٍٛاْ.
إَدً ػذوي /آيال صاد وآخشوٌ ( : )7004وثُقح نهتشتُح انًىصُقُح نًشحهح انتؼهُى يا قثم اندايؼً
"انًشحهح انثاَىَح" – ٚصاسح اٌزشثيخ ٚاٌزعٍيُ  -اٌمب٘شح – جّٛٙسيخ ِصش اٌعشثيخ.
إَدً ػذوي /آيال صاد وآخشوٌ ( : )7004وثُقح نهتشتُح انًىصُقُح نًشحهح انتؼهُى يا قثم اندايؼً
– اٌٙيئخ اٌمِٛيخ ٌضّبْ اٌجٛدح ٚاإلعزّبد ٚ /صاسح اٌزشثيخ ٚاٌزعٍيُ ٚاٌزعٍيُ اٌعبٌى  -اٌمب٘شح – جّٛٙسيخ
ِصش اٌعشثيخ.
إَدً ػذوي ( : )7004تطثُق تقُُح انكتاتح تانًشآج فً يؤنفاخ ػشتُح يقايُح ِ -جٍخ فىش ٚإثذاع /
داس اإلثذاع ٌٍصحبفخ ٚإٌشش – اٌمب٘شح .
إَدً ػذوي ( : )7002تطىَش واختثاس أصهىب تؼهى نهتؼهُى انًىصُقٍ وفقاً نًُىرج شًُك .سعبٌخ
دوزٛساٖ ِٕشٛسح ثىٍيخ اٌعٍ َٛاإلجزّبعيخ (ِعٙذ اٌزشثيخ) جبِعخ جٛرٕجٓ ثأٌّبٔيب.
إَدً ػذوي ( : )7000تحهُم فحصً ػٍ تشايح انكًثُىتش نهتشتُح انًىصُقُح .سعبٌخ ِبجغزيش
ِٕشٛسح ثىٍيخ اٌعٍ َٛاإلجزّبعيخ (ِعٙذ اٌزشثيخ) جبِعخ جٛرٕجٓ ثأٌّبٔيب.
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ػضىَح اندًؼُاخ
 -عض ٛثشاثطخ اٌٙيئخ األٌّبٔيخ ٌٍّٕح ٚاٌزجبدي اٌعٍّى ٚاٌثمبفى ثجّٛٙسيخ ِصش اٌعشثيخ.

انًهاساخ انهغىَح وانحاصىب
انهغح األنًاَُح
 oشٙبدح " "DSHاجزيبص اخزجبس اٌٍغخ األٌّبٔيخ ٌإلٌزحبق اٌطٍجخ األجبٔت ثبٌجبِعخ األٌّبٔيخ
– جبِعخ أٚر ٛفشيذسيه ثبِجشج /جّٛٙسيخ أٌّبٔيب اإلرحبديخ – .2000
 oشٙبدح اجزيبص اٌثالس ِشاحً اٌّزٛعطخ ِ ِٓ Intermediate German coursesعٙذ
جٛرٗ ثّذيٕخ شفيجش ٘بي  Schwaebisch Hallثجّٛٙسيخ أٌّبٔيب اإلرحبديخ .1333
 oاإللبِخ ثأٌّبٔيب ِٕز  1333حزى ٚ 2005أٙبء ِشحٍخ اٌذوزٛساٖ ثبٌٍغخ األٌّبٔيخ.
انهغح اإلَدهُزَح
 اإلٔزٙبء ِٓ جّيع ِشاحً ٚدٚساد اٌٍغخ اإلٔجٍيضيخ ِٓ اٌّجٍظ اٌثمبفى اٌجشيطبٔى ِٕز .1332يهاساخ انكًثُىتش
 اعزخذاَ Windows/ Microsoft Office/ Internet  Web Design: Design Tools & Dream weaverدٚسح فى اٌجبِعخ األِشيىيخ ثبٌمب٘شح.2006 ،
 JavaScript -دٚسح فى اٌجبِعخ األِشيىيخ ثبٌمب٘شح ،ديغّجش .2006
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