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بياانت علمية و وظيفية:

الدرجة األكادميية :

الدرجة العلمية :

2008

درجة دكتوراه الفلسفة يف احلاسبات و املعلومات – ختصص حبوث العلميات ودعم
اختاذ القرار

كلية احلاسبات و املعلومات – جامعة املنوفية

1998

درجة املاجستري يف اهلندسة الكهربية

كلية اهلندسة – جامعة املنوفية

1994

بكالوريوس يف اهلندسة الكهربية بتقدير جيد جدا ()83.17

كلية اهلندسة – جامعة املنوفية

2019

أستاذ بقسم حبوث العمليات ودعم اختاذ القرار

كلية احلاسبات و املعلومات – جامعة املنوفية

2014

أستاذ مساعد بقسم بحوث العمليات ودعم اتخاذ القرار

كلية الحاسبات و المعلومات – جامعة المنوفية

2007

مدرس – قسم حبوث العمليات ودعم اختاذ القرار

كلية احلاسبات و املعلومات – جامعة املنوفية

2002

مدرس مساعد بقسم حبوث العمليات ودعم اختاذ القرار

كلية احلاسبات و املعلومات – جامعة املنوفية

1997

مساعد ابحث – قسم اهلندسة الكهربية

كلية اهلندسة – جامعة املنوفية

المناصب اإلدارية
أوال -على مستوى وزارة التعليم العالي
 -1انئب ملدير مشروع تطوير نظم و تكنولوجيا املعلومات للجامعات املصرية  ICTPخالل الفرتة من
 2012/3/15وحىت 2013/2/13
 -2مديرا ملشروع تطوير نظم وتكنولوجيا املعلومات للجامعات املصرية  ICTPخالل الفرتة 2013/2/14
وحىت 2016/1/1
ثانيا -على مستوى جامعة المنوفية
-1مديرا ملشروع نظم املعلومات اإلدارية 2017-2014
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 -2مديرا ملركز نظم املعلومات – وحدة ذات طابع خاص منذ  2016وحىت اترخيه.
 -3مشرفا عاما على اإلدارة العامة ملركز املعلومات ودعم اختاذ القرار وتشمل االدارات ( اإلحصاء – دعم اختاذ
القرار – صيانة احلاسب – الربجمة – النشر – التوثيق – تكنولوجيا التعليم ) منذ  2016وحىت اترخيه
 -4املدير التنفيذي للمعلومات ابجلامعة ومشرفا على ( البوابة االلكرتونية – وحدة نظم املعلومات املركزية –
وحدة املكتبة الرقمية ) منذ  2016وحىت اترخيه
 -5املدير األكادميي لفرع اجلامعة املصرية للتعليم اإللكرتوين ( )EELUاألهلية جبامعة املنوفية
ثالثا -على مستوى كلية الحاسبات والمعلومات
 -1العمل كمدير للربجميات يف مركز اخلدمة العامة ابلكلية لثالث سنوات مت خالهلا عمل عدة تعاقدات إلعداد
برامج والتدريب عليها مما أسهم يف توفري دخل للكلية.
-2رئيسا لقسم حبوث العمليات ابلكلية منذ عام  2015وحىت اترخيه
 -3قائما بعمل وكيل الكلية لشئون الطالب يف الفرتة من 2015-2014
 -4قائما بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع ملدة مخس سنوات
 -5وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع منذ عام  2019وحىت اترخيه

االنشطة التدريسية
• املشاركة يف تدريس عدد  17مقررات ملرحلة البكالوريوس وعدد  14مقرر ملرحلة الدراسات العليا
• التفاعل مع الطالب يقوم السيد العضو بتقييم أداء الطالب بعدة طرق بياهنا اآلت :
 .1عمل أكثر من فكرة مشروع من واقع املادة العلمية للمقرر.
 .2طلب تقارير من خالل جمموعات تنافسية.
 .3عقد مسابقات برجمة بني الطالب ختتص براجمها ابملادة العلمية للمقرر.
 .4طلب عروض تقدميية من طلبة الدراسات العليا ختتص ابملادة العلمية وببعض األحباث املنشورة.
 .5إشراك طلبة الدراسات العليا يف العرض التقدميي (سيمينار) للقسم الذي يعقد إبشراف السيد العضو.
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 .6عمل عدة امتحاانت قصرية ( )quizzesداخل احملاضرات ابإلضافة اىل االمتحاانت الفصلية والنصف
فصلية والشفهية املتعارف عليها.
 .7عقد امتحاانت الكرتونية مبختلف أنظمة االختبارات العاملية.
• اإلشراف على عدد  53مشروع خترج مشلت عدد  295طالب بكلية احلاسبات و 15طالب بكلية اهلندسة
اإللكرتونية مبنوف ضمن مشروعات مشرتكة بني الكليتني وعدد  6طالب من كلية اهلندسة بشبني الكوم ضمن مشروع
مشرتك آخر.

األنشطة البحثية
• اإلشراف على عدد  7طالب من دول وجامعات خمتلفة حيث مل يكن هناك خرجيني بقسم حبوث العمليات ودعم اختاذ
القرار حىت العام األكادميي  2018 /2017حيث كان القسم غري مفعل.
• تفعيل الدراسة بقسم حبوث العمليات ودعم اختاذ القرار بعد تكليفه برائسة هذا القسم
• اإلشراف على عدد  5طالب من خرجيني األقسام األخرى بعد عمل برانمج أتهيلي مدته عام لتحويل مسارهم اىل
ختصص حبوث العمليات ودعم اختاذ القرار
• اإلشراف على عدد  5طالب من خرجيني قسم حبوث العمليات ودعم اختاذ القرار
• املشاركة يف عدد  30مؤمتر سواء ابلتنظيم أو احلضور أو إلقاء االحباث
• املشاركة يف عدد  25ورشة عمل سواء ابلتنظيم أو احلضور
• املشاركة يف عدد  3مشروعات حبثية كباحث رئيسي
• املشاركة يف جلنة احلكم واملناقشة لعدد  9رسائل علمية
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األنشطة اإلدارية
• قام السيد العضو مبشاركات فعالة على مستوى الكلية ومستوى اجلامعة والدولة شهد هبا كل من ابلكلية واجلامعة
ووزارة التعليم العال وبياهنا كالتال-:

أوال :على مستوى وزارة التعليم العالي والدولة
 -1اإلشراف على عدة مشروعات و إدارهتا وتطويرها على صعيد اجلامعات املصرية -:
 oمشروع نظم املعلومات اإلدارية MIS
 oمشروع البواابت االلكرتونية PORTAL
 oمشروع التعلم االلكرتوين E-Learning
 oمشروع التدريب على تكنولوجيا املعلومات CUIT
 oوحدة املكتبات الرقمية Digital Libraries
 oمشروع البنية األساسية للشبكات Infrastructure
 oمشروع وحدات اخلدمات االلكرتونية IT Unit
 -2وضع البنية األساسية ملشروع ميكنة مستشفيات اجلامعات املصرية
 -3االشرتاك يف وضع ومراجعة اخلطة االسرتاتيجية لوزارة التعليم العال
 -4االشراف على أنظمة االدارة التعليمية والفنية ملدارس النيل
 -5االشرتاك يف وضع املواصفات الفنية ملعامل الكليات التكنولوجية
 -6عقد بروتوكول مع وزارة االتصاالت بشأن تنفيذ مشروعات التطوير داخل اجلامعات
 -7إنشاء مشروعات التغطية الالسلكية ابجلامعات املصرية وتوفري متويل خارجي كامل للمشروع دون حتمل
اجلامعات أية أعباء .
 -8املشاركة يف تنظيم مسابقة ابتكار يف دورهتا األوىل على مستوى مصر 2013
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ثانيا :على مستوى الجامعة
 -1العمل كمدير لنظم املعلومات اإلدارية للجامعة يف الفرتة من  2008/5/1وحىت  2008/5/أسهم العضو
خالهلا يف إجناز امليكنة يف القطاعات التالية :
✓ شئون الطالب والكنرتول.
✓ شئون أعضاء هيئة التدريس.
✓ الدراسات العليا.
✓ شئون العاملني واالستحقاقات.
✓ املدن اجلامعية.
✓ الربيد اإللكرتوين للطالب وطالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والعاملني.
✓ إدارة اجلودة واالستبياانت.
✓ اخلدمات عن بعد مثال طلب استخراج شهادات التخرج عرب الربيد اإللكرتوين.
وقد أسهم ذلك يف ارتفاع مؤشر جامعة املنوفية على مؤشر  SCOPUSو webometrics
 -2ميكنة تسجيل دخول املرضى و العيادات والصيدلية والنظام احملاسيب ملعهد الكبد القومي ابجلامعة.
 -3إنشاء اول وحدة تكنولوجيا معلومات يف اجلامعات املصرية يف معهد الكبد القومي ابجلامعة.
 -4اإلشرتاك يف جلان تنسيق املشروعات ابجلامعة على مدى ثالث سنوات.
 -5حماضرا مبركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس الدول فيما يلي :
 oالتخطيط االسرتاتيجي
 oدعم اختاذ القرار
 oادارة قواعد البياانت العلمية والبحثية
 oاالدارة االلكرتونية لألعمال االدارية والبحثية والتعليمية لعضو هيئة التدريس
 -6املشاركة يف عدد  60مناقصة خالل اخلمس سنوات األخرية اخلاصة بشراء معدات لتجهيز قطاعات
عديدة بكليات اجلامعة وإدارهتا.
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 -7مسئوال عن تنظيم معارض جامعة املنوفية لقطاعات التعليم والطالب والدراسات العليا والربامج املميزة
حمليا ودوليا.
 -8تصميم وتنفيذ وترخيص واإلشراف على شبكة ربط كليات ومعاهد جامعة املنوفية ومدهنا اجلامعية بتقنية
) Wi- max(Worldwide Interoperability for Microwave Accessكأول جامعة تطبق هذا بني
اجلامعات املصرية.
 -9منسق جامعة املنوفية للربامج املشرتكة مع اجلامعة املصرية للتعلم االلكرتوين 2018 EELU
 -10منسق جامعة املنوفية لربوتوكول التعاون مع اجلامعة االمريكية 2018
 -11منسقا ومشرفا إلنتاج املقررات االلكرتونية ملركز التعليم املدمج
 -12مسؤول القطاع التكنولوجي ملشروع القياس والتقومي
 -13استشاري جلنة املنشآت اجلامعية لشؤون التكنولوجيا والربط الشبكي
 -14عضو جملس إدارة مركز صيانة األجهزة العلمية واحلاسبات (وحدة ذات طابع خاص)
 -15التكليف إبنشاء وتركيب وتنفيذ ومتابعة منصة التعليم اإللكرتوين للجامعة
 -16التكليف بوضع املواصفات الفنية لقاعات مراكز االختبارات اإللكرتونية ابجلامعة ويشمل ذلك
أعمال :
 التيار اخلفيف أنظمة املراقبة أنظمة الدخول واخلروج املميكنة_ شبكات التغطية الالسلكية
 شبكات االنرتنت الداخليه – 28مديرا ملشروع مراكز االختبارات اإللكرتونية ابجلامعة
 -17تصميم وتنفيذ واالشراف على بواابت الدفع االلكرتوين للجامعة مع الشركات اليت مت التعاقد معها
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ثالثا :على مستوى الكلية
 -1املشاركة يف مشروع اجلودة من خالل العمل كمدير تنفيذي للجودة يف الفرتة من  2005/1/1حىت
.2006/8/30
 -2ا ملشاركة يف إعداد التوصيف للربانمج األكادميي طبقا ملتطلبات مشروع اجلودة ووفقا للقواعد املتعارف عليها.
 -3مسؤول عن معيار التخطيط االسرتاتيجي أبعمال اجلودة ابلكلية
 -4إنشاء وحدة اخلدمات التكنولوجية اخلاصة ابلكلية والعمل هبا مشرفا ومديرا من  2012/10/1وحىت
 2017واليت كان هلا أبلغ االثر يف تطوير ميكنة قطاعات الكلية وتقدمي اخلدمات اإللكرتونية للطالب
وأعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة.
 -5املسامهة يف وضع مواصفات وشراء وجتهيز عدد  6معامل ابلكلية بياهنا كالتال -:
 oمعمل الشبكات الالسلكية ()ARUBA
 oمعمل العناصر الذكية
 oمعمل النمذجة واحملاكاة
 oمعمل أجهزة املنطق القابلة للربجمة ))PLD
 oعدة معامل للتدريب على احلاسب اآلل ()PC Labs
 oمعمل انرتنت األشياء ابلكلية ()IoT
 oمعمل Robotics
 oمعمل micro controllers
 -6املشاركة يف عدد  72مناقصة وممارسة ملتطلبات الكلية من أجهزة ومعدات سواء ابلفحص او البت ابملفاضلة
بني الشركات فنيا وماليا.
 -7إعداد وتنظيم عيد العلم السنوي للخرجني ألحد عشر عاما متتالية ).(2016-2006
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 -8اإلشراف على عدد  11من األسر الطالبية ابلكلية خالل  7أعوام أكادمييه يذكر من ضمنها اإلشراف على
أسرة ) (MUFIXاحلاصلة على العديد من اجلوائز على مستوى اجلمهورية لسبعة اعوام متتالية واليت
من ضمنها .
 oمركز أول يف مسابقة "جمتمع املعلومات املصري" ) (EGYPT ICTعن تطبيق
) (ZABATAKملقاومة البلطجة واجلرائم ابلتعاون مع وزارة الداخلية.
وقد انل هذا املشروع جائزة القمة العاملية للشباب من األمم املتحدة لعام 2012
"United Nation World Summit Youth Award for “Pursue Truth 2011
 oاجلائزة االوىل كأفضل تطبيق يف مسابقة “ملتقى الربجميات املصري” عن تطبيق
) (MORSY METERلقياس أداء حكومة الدكتور مرسي يف مائة يوم.
وقد انل هذا املشروع جائزة القمة العاملية للشباب من األمم املتحدة لعام للمصداقية2012
United Nation World Summit Youth Award for “Pursue Truth 2012

 oاحلصول على لقب أفضل االسر اجلامعية نشاطا عن العام األكادميي  2007-2006يف يوم
اجلامعة األمريكية لألسر اجلامعية.
 oاحلصول على املركز األول على مستوى اجلامعات املصرية يف مؤمتر " "cloud Weekend 13عن
مشروع ()EGY-Healthcare as a Service
واملركز الثاين عن مشروع " "Healthcare Big Dataيف نفس املؤمتر.
 oاحلصول على املركز األول على مستوى اجلامعات املصرية يف ملتقى احلاسبات ابملنصورة 2017
 oاحلصول على املركز الثالث يف 2016 Cairo ICT
 -9اإلشراف على الفريق الربجمي للكلية للعامني األكادمييني ( )2007/2006و()2009/2008
واحلصول على املركز االول يف مسابقة الربجميات املؤهلة لكأس العامل للربجميات.
 -10اإلشراف على فريق املربجني ملسابقة ICPC 2018
-11

اإلسهامات يف إنشاء املبىن اجلديد لكلية احلاسبات واملعلومات- :
 oتصميم ووضع مواصفات مركز البياانت اجلديد ابلكلية
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 oاإلشراف على جتهيز املبىن بوضع التصورات لتنظيم املعامل وتوفري التجهيزات للمدرجات.
 oاملشاركة يف مراجعة الرسومات اهلندسية املعمارية وفقا للوظائف األدائية للفراغات ابملبىن.
 oاالشرتاك يف وضع تصميم نوعية التشطيبات مبا يدعم مرونة التطور وفقا ألحدث معايري عاملية
 oتصميم شبكة الربط احلاسيب الداخلية للمبىن ابلكامل .ومتابعة تنفيذها
 oتصميم شبكات التغطية الالسلكية للمبىن ومتابعة تنفيذها
 oتصميم شبكات الربط بني شبكات اهلاتف وشبكات االنرتنت لتوفري خدمات االتصال املوحد ابملبىن
 oرائسة كافة جلان اإلشراف واالستالم للمبىن
 -12رئيسا للجنة البيئة ابلكلية خلمسة أعوام
 -13عضو جلنة شئون الطالب لعامني
 -14عضو للجنة الثقافية لثالثة أعوام
 -15مستشارا للجنة الفنية ابلكلية
 -16مسئوال عن تشكيل وانشاء وحدة االزمات والكوارث ابلكلية
 -17وضع خطة مواجهة الكوارث واالزمات
 -18املرشد االكادميي لربانمج احلوسبة املعلوماتية
 -19االشرتاك يف عقد بروتوكول التعاون بني كلية احلاسبات واملعلومات واجلامعة املصرية للتعلم االلكرتوين يف
برانمج احلاسبات واملعلومات
 -20منسقا لعقد بروتوكول إنشاء وأتسيس أكادميية هواوي واالشراف عليها واحتالهلا املركز األول على مستوى
جامعات مصر بعد ستة شهور فقط من االنشاء وحصول أحد متدربيها على املركز األول عامليا
 -21عضو جلنة وضع اخلطة االسرتاتيجية للكلية
رابعا :اسهامات في خدمة المجتمع
 -1مشروع مهميت مدينيت لتفعيل التعاون بني اجملتمع املدين ومؤسساته يف تقليل ورفع مجيع أشكال التلوث
السمعي والبصري والبيئي.
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 -2اإلشرتاك يف جتهيز مواد برجمية ملركز التنمية واإلبداع اخلاص ابحملافظة.
 -3اإلشرتاك يف قوافل حمو االمية التكنولوجية بنظام اليوم الواحد ابلقرى.
 -4العمل حاليا على إنتاج برامج حملو األمية عرب أجهزة احلاسوب اللوحية.
 -5التحكيم يف مسابقات مركز التطوير التكنولوجي التابع إلدارة الرتبية والتعليم ابملنوفية
 -6التحكيم ملسابقات اإلبداع واالبتكار ابملدارس األمريكية
 -7التحكيم مبعرض انتل املنوفية للعلوم واهلندسة ISEF 2018
 -8عضو اللجنة املنظمة لألسبوع البيئي السادس ابجلامعة 2018
 -9املشاركة يف تفعيل برانمج جامعة الطفل ملدة أربعة أعوام 2018-2015
 -10تنقيح القوائم االنتخابية حملافظة املنوفية للتأكد من سالمة بيانتها ودقتها .
 -11االشرتاك يف جلان تقييم واستالم الربامج اخلاصة إبدارة حساابت الشركة القابضة ملياه الشرب
والصرف الصحي ابحملافظة
 -12االشرتاك يف تدريب العاملني ابلضرائب العامة وضرائب املبيعات على أنظمة قواعد البياانت
 -13املشاركة مع مديرية الشباب والرايضة مبحافظة املنوفية يف تنظيم ملتقى العمل احلر لعامني متتاليني
 -14منسق تنفيذي لربامج القطاع التكنولوجي مبركز االبداع مبحافظة املنوفية

عضوية ورئاسة اللجان
 -1رئيس جلنة أعمال التحول الرقمي جلامعة املنوفية
 -2رئيس جلنة القطاع التكنولوجي أبسبوع شباب اجلامعات املصرية احلادي عشر 2017
 -3عضو بلجنة اختيار املرشحني لتشكيل البنية االدارية للمركز اجلامعي للتطوير املهين ابلتعاون مع اجلامعة االمريكية
 -4استشاري جلنة املنشآت اجلامعية لشؤون التكنولوجيا والربط الشبكي
 -5رئيس جلنة وضع الئحة كلية الذكاء االصطناعي
 -6رئيس جلنة دراسة إنشاء وحدة رصد ودراسة املشكالت اجملتمعية وحدة ذات طابع خاص
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 -7عضو جلنة استالم أرض جامعة املنوفية املخصصة إلنشاء جممع االبداع التكنولوجي ابلتعاون مع وزارة
االتصاالت.
 -8عضو اللجنة العليا للحاسبات ابجلامعة
 -9عضو جلنة رفع تصنيف اجلامعات املصرية
 - 10عضو اللجنة املنظمة لألسبوع البيئي السادس ابجلامعة 2018
 -11عضو جلنة تنسيق التدريب ابجلامعة
 -12عضو جملس إدارة مركز صيانة األجهزة العلمية واحلاسبات (وحدة ذات طابع خاص)
 -13عضو جلنة دراسة مقرتح إنشاء مركز االبتكارات ورايدة األعمال (وحدة ذات طابع خاص)
 -14عضو اللجنة املنظمة لألسبوع البيئي السادس ابجلامعة 2018
 -15عضو جلنة وضع اخلطة االسرتاتيجية لقطاع خدمة اجملتمع 2020 - 2019
 -16عضو جلنة إدارة ومواجهة فريوس كوفيد –  19ابجلامعة
 -17عضو جلنة متابعة التعليم عن بعد لتطبيق نظام التعليم اهلجني
 -18االشرتاك يف جلان تقييم واستالم الربامج اخلاصة إبدارة حساابت الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف
الصحي ابحملافظة
 - 19عضو جلنة اختيار املتقدمني لوظائف أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة بكلية احلاسبات واملعلومات جامعة
السادات
 - 20عضو اللجنة العليا لتنسيق وتنظيم اجلامعة لالحتفال بعيدها السنوي
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