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 الساعات اسم البرنامج م
 تاريخ االنعقاد

 إلى من

 26/1/2006 25/1 10 تصميم المقرر 1

 16/3/2006 14/3 15 تقييم التدريس 2

 25/2/2010 23/2 15 استخدام التكنولوجيا في التدريس 3

 18/3/2010 16/3 15 نظام الساعات المعتمدة 4

 1/4/2010 30/3 15 نظم االمتحانات و تقويم الطالب 5

 8/4/2010 6/4 15 معايير الجودة في العملية التدريسية 6

 21/10/2013 20/10 10 المهنةسلوكيات  7

 28/10/2013 27/10 10 النشر العلمي الدولي 8

 4/11/2013 3/11 10 ادارة الفريق البحثي 9

 2/12/2013 1/12 10 نظم االمتحانات و تقويم الطالب 10

 9/12/2013 8/12 10 مهارات االتصال في انماط التعليم المختلفة 11

 16/12/2013 15/12 10 دريساستخدام التكنولوجيا في الت 12

13 
توصيف البرامج و المقررات و تقويم نواتج 

 التعليم لمؤسسات التعليم العالي
15 26/11 28/11/2015 

 

 : األنشطة المختلفةخامسًا
 األنشطة والخبرات التعليمية و البحثية

بكلية  ولوجيا المقاملمساهمة في اإلشراف على معمل الهيدروليكا وكذلك معمل الري والصرف والهيدرا-1

 الهندسة جامعة الزقازيق.

 لمساهمة في تدريس المقررات الدراسية  التالية:ا -2

 والى اآلن,  1998مقرر المواني و المالحة الداخلية من  -أ

 والى اآلن, 1998مقرر الرسم الهندسي من  -ب

 ,2005إلى  1998مقرر ميكانيكا الموائع والهيدروليكا من  -ج

 والى اآلن, 2001ن مقرر هندسة الشواطئ م -د

 بعض مقررات الدراسات العليا مثل: -ذ

ميكانيكا األمواج و هندسة المواني المتقدمة و هندسة الشواطئ المتقدمة و هيدروليكا        

 المواد الرسوبية

 آلن ,إلى ا 1998المشرف على مشروع الموانئ و المالحة الداخلية للفرقة الرابعة مدني من  -ر

انئ( لبة بكالوريوس الهندسة المدنية )مشروع هندسة المواقشة مشاريع تخرج طاالستعانة به في من -3

 بالعديد من الكليات و المعاهد الخاصة.

 قنوات لتوليد األمواج بمعمل الري و الصرف العديد منعلى تصميم و تنفيذ و تشغيل  االشراف -4

 الستخدامها لألغراض الطالبية و البحثية.

منشورة الالمنشآت البحرية ة في مجال المواني و حماية الشواطئ و بحاث العلميإجراء العديد من األ -  5

 في الدوريات المحلية و العالمية.

 .كادرامج الحاسب اآللي مثل: لغة الفورتران و برامج الميكروسوفت و برنامج االوتواتقان بعض ب -6



 

 

  
 

 
 

 األنشطة التطبيقية

ئون شلجنة  مل و المختبرات و لجنة الدراسات العليا والمشاركة في األنشطة المختلفة للجنة المعا -1

 التعليم و الطالب بالكلية. 

 عضو في فريق االعتماد و الجودة بالكلية. -2

و  2013و  2012و  2011و  2010و  2009الحصول على جائزة الجامعة للنشر الدولي أعوام  -3

 على التوالي. 2014

لفترة اخالل  ول من جامعة الزقازيق المرحلة الرابعةنائب رئيس الفريق البحثي للمشروع البحثي المم -4

ة تحت عنوان: وضع مخطط هندسي لحماية شواطئ مصر الشمالي 2012الى يوليو  2010من يوليو 

 من التغيرات المناخية . 

 -لمياه اأحد أعضاء الفريق البحثي و دعم فني للمشروع البحثي الممول من المركز القومي لبحوث  -5

ن: اختبار تحت عنوا 2012الى يوايو  2011المائية و الري خالل الفترة من ديسمبر وزارة الموارد 

 الحواجز المعلقة للساحل الشمالي الغربي.

سة االشتراك في تصميم و تنفيذ بعض االعمال الهندسية و الخاصة بمشاريع تتعلق بتخصص هند -6

 الموانئ و المنشآت البحرية بكال من المكاتب االستشارية اآلتية:

  .)مركز الدراسات و االستشارات الهندسية بالمنصورة ) أ.د. اوسامي سعيد راجح 

 الرحيم  . عبدالمكتب الهندسي الخبراء العرب للتصميمات و االستشارات الفنية باالسماعيلية )أ.د.م

 عبد الحميد ابراهيم(.

 ور هيكل(.المكتب الهندسي هيكل جروب للتصميمات الهندسية بالقاهرة ) أ.د. الصادق منص 

 .)مكتب الدراسات الهندسية و البيئية باالسكندرية )أ.د.م./ وليد السيد رضا 

 المؤتمرات العلمية المحلية والدولية 

 2008 مارس 23 -18مصر ، –جامعة المنصورة  –لكلية الهندسة السادس المؤتمر الهندسي الدولي  -1

 )مشاركة ببحث واحد (  بمدينتي المنصورة و شرم الشيخ

ة )مشارك 2008 مارس 30 -27 صر، م –ؤتمر الدولي الثاني عشر لتكنولوجيا المياه باإلسكندرية الم -2

 ببحث واحد (

)مشاركة  2009 مارس 15 -12 صر، م –المؤتمر الدولي الثالث عشر لتكنولوجيا المياه بالغردقة   -3

 ببحث واحد (

 2010 مارس 28 -23مصر ، –ة جامعة المنصور –لكلية الهندسة السابع المؤتمر الهندسي الدولي  -4

 )مشاركة ببحث واحد (  بمدينتي المنصورة و شرم الشيخ
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