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 :  املؤهالث انعهميت 

 
 تبريخ االنتهبء جمبل انتخصص اسم املؤهم انذونت املذينت اسم اجلبمعت

 1/6/1966 التاريخ ليسانس مصر القاهرة هرةجامعة القا
 2/4/1975 التاريخ ماجستير مصر  القاهرة جامعة القاهرة

 28/12/1981 التاريخ دكتوراه مصر المنصورة جامعة المنصورة
 



 انتذرج انىظيفى : 
 

 تبريخ انتعيني انىظيفت
 14/8/1978 مدرس مساعد

 18/1/1982 مدرس
 29/12/1986 أستاذ مساعد

 24/4/1994 أستاذ
 

 املنبصت االداريت واألكبدمييت :
 

 انفرتة من / إىل اجلبمعت انكهيت انىظيفت
 1987/1988 صنعاء اآلداب مسئول الدراسات العميا 

 1988/1991 صنعاء اآلداب رئيس قسم التاريخ
 1991/1991 صنعاء اآلداب مسئول الدراسات العميا 

 1994/1997 المنصورة اآلداب بوكيل الكمية لشئون التعميم والطال
 2112/2113 المنصورة اآلداب وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

 2113/2114 المنصورة اآلداب عميد الكمية
 /ـــ 2114 المنصورة اآلداب مدير مشروع انشاء نظام داخمى لضمان الجودة

 / ــ 2115 المنصورة اآلداب مدير وحدة ضمان الجودة
 /ــ 2115 المنصورة ـــــ ضمان الجودة عضو مركز 

 2116/2111 المنصورة السياحة والفنادق قسم الدراسات السياحية  مشرف
 ــ 2111 المنصورة السياحة والفنادق مشرف عمى قسم الدراسات الفندقية 

 



 عضىيت اهليئبث واملنظمبث  : 
 

 1 ًخانهيئخ أو انًُظ اعى  انزًؼيخ انًصشيخ نهذساعبد انتبسيخيخ

  َىع انؼضىيخ ػضى 

  يٍ و 5891

  إنً و 5885

 2 انهيئخ أو انًُظًخ اعى انزًؼيخ انتبسيخيخ انيًُيخ

  َىع انؼضىيخ ػضى

  يٍ و 5891

  إنً و  5885

 3  انهيئخ أو انًُظًخ اعى َذوح انتبسيخ االعاليً وانىعيط

  َىع انؼضىيخ ػضى يؤعظ 

  يٍ و  5891

  إنً ــــــ

 4 انهيئخ أو انًُظًخ اعى سخيٍ انؼشة ثبنمبهشح ؤانً اتحبد

  َىع انؼضىيخ ػضى

  يٍ و  5881

  إنً ــــ

 1 انهيئخ أو انًُظًخ اعى انزًؼيخ انتبسيخيخ انغؼىديخ 

  َىع انؼضىيخ ػضى

  يٍ و  5889

  إنً و  1001

 6 انهيئخ أو انًُظًخ اعى يكتجخ االعكُذسيخ

   َىع انؼضىيخ نًتخصصخ )نزُخ انتبسيخ واآلحبس وانزغشافيب(ػضى انهزبٌ االعتشبسيخ ا

  يٍ و  1002

  إنً ــــ

 2 انهيئخ أو انًُظًخ اعى انهزُخ انمىييخ نضًبٌ انزىدح

  خَىع انؼضىي (   Q AAP 2) يششوػبد  فبحص

       Q AAPيشارغ خبسرً نًششوػبد 

       Q AAP 2يشارغ خبسرً نًششوػبد 

 9  ييخ نضًبٌ انزىدحانهزُخ انمى

   ثًششوع يتبثؼخ وتمييى انجشايذ انزذيذح يشارغ خبسرً 

  ربيؼخ اإلعكُذسيخ كهيخ اآلداة ثذيُهىس 

  َىع انؼضىيخ يميى خبسرً نمغى انتبسيخ 

 



 :  االنتبج انعهمى 
 

 انغيبعةةةخ انشةةةشليخ ناليجشااىسيةةةخ انجيضَديةةةخ فةةةً ػهةةةذ االيجشااةةةىس

 و  5559 – 5095انكغيىط كىيُيٍ 
 اعى انجحج انًحكى

5 

  انُششتبسيخ  و  5891

  انزهخ انًمذيخ نهجحج داس انًؼبسف

 1 اعى انجحج انًحكى انتؼهيى فً يصش صيٍ األيىثييٍ وانًًبنيك 

  انُششتبسيخ  و 5894

  انزهخ انًمذيخ نهجحج داس انًؼبسف

 1 اعى انجحج انًحكى انىعيط األوسثً " صهيجيخ األافبل  " َذوح انتبسيخ االعاليً و

  انُششتبسيخ  و  5891

  انزهخ انًمذيخ نهجحج داس انًؼبسف 

 4 اعى انجحج انًحكى ػىايم انصشاع ثيٍ األيىثييٍ وااليبو ػجذ هللا ثٍ حًضح 

  انُششتبسيخ  و  5896 

  انزهخ انًمذيخ نهجحج ــــــــ

 1 اعى انجحج انًحكى يٍ سعبئم االيبو ػجذ هللا ثٍ حًضح

  انُششتبسيخ  و  5896 

  انزهخ انًمذيخ نهجحج ــــــــ 

 6 اعى انجحج انًحكى ) دساعخ فً انفكش انكُغً انًؼبسض ( انحًهخ األنجيزُغيخ 

  انُششتبسيخ  و  5899

  انزهخ انًمذيخ نهجحج يزهخ كهيخ اآلداة –ربيؼخ صُؼبء 

 2 حكىاعى انجحج انً انًدشفيخ فً انيًٍ ثيٍ انؼهى وانغيبعخ 

  انُششتبسيخ  و  5885

  انزهخ انًمذيخ نهجحج كهيخ اآلداةيزهخ  –ربيؼخ انًُصىسح 

 9 اعى انجحج انًحكى " صهيجيخ فبسَب " آخش انحًالد انصهيجيخ فً انؼصىس انىعدً

  تبسيخ انتحكيى و  5881 

  انزهخ انًمذيخ نهجحج كهيخ انتشثيخ ثذييبايزهخ  –ربيؼخ انًُصىسح 

 8 اعى انجحج انًحكى ط ثٍ دػخى وكتبثه انغيشح انًُصىسيخ أثى فشا

  انُششتبسيخ  و  5898

  انزهخ انًمذيخ نهجحج كهيخ اآلداةيزهخ  –ربيؼخ انًُصىسح 

 50 اعى انجحج انًحكى يذيُخ انًُصىسح وانحشوة انصهيجيخ 

  انُششتبسيخ  5/1/5882

  خ نهجحجانزهخ انًمذي كهيخ اآلداةيزهخ  –ربيؼخ انًُصىسح 

 55 اعى انجحج انًحكى ٍ انششيفيٍ انفبضهيٍ ههيهعيشح االييشيٍ انز

  انُششتبسيخ  و  5881

  انزهخ انًمذيخ نهجحج  كهيخ اآلداةيزهخ  -ربيؼخ انًُصىسح  

) عةيشح االيةبو انًُصةىس ثةبد ػجةذ هللا ثةٍ حًةضح (  خيانغيشح انًُصةىس

 انًزهذ األول انزضء انخبًَ 
 ًحكىاعى انجحج ان

51 

  انُششتبسيخ  و  5881

 داس انفكش ، ثيشود 

 
 انزهخ انًمذيخ نهجحج

 



) عةيشح االيةبو انًُصةىس ثةبد ػجةذ هللا ثةٍ حًةضح (  خيانغيشح انًُصةىس

 انًزهذ انخبًَ  انزضء انخبنج 
 اعى انجحج انًحكى

51 

  انُششتبسيخ  و  5881

  انزهخ انًمذيخ نهجحج داس انفكش ، ثيشود 

   

 54 اعى انجحج انًحكى مذط فً انؼصىس انىعدًان

  انُششتبسيخ  و  5882

  انزهخ انًمذيخ نهجحج كهيخ اآلداة يزهخ  –ربيؼخ انًُصىسح 

 51 اعى انجحج انًحكى وػهًبء انضيذيخ  انصشاع انفكشي فً انيًٍ ثيٍ انًدشفيخ 

  انُششتبسيخ  و  1001

  نهجحج انزهخ انًمذيخ هذساعبد وانجحىث داس ػيٍ ن

 56 اعى انجحج انًحكى وػاللبتهى ثبنذونخ انصهيحيخ  انحغيُيخ

  انُششتبسيخ  و  1001

  انزهخ انًمذيخ نهجحج كهيخ اآلداة يزهخ  –ربيؼخ انًُصىسح 

انهبشةًخ ألَةا انضةالل يةٍ يةزاهت انًدشفيةخ انزهةبل ناليةبو أحًةذ ثةةٍ 

 عهيًبٌ 
 اعى انجحج انًحكى

52 

  انُششتبسيخ  و  1001

  انزهخ انًمذيخ نهجحج كهيخ اآلداة يزهخ  –ربيؼخ انًُصىسح 

 59 اعى انجحج انًحكى عيشح االيبو أحًذ ثٍ عهيًبٌ 

  انُششتبسيخ  و 1001

  انزهخ انًمذيخ نهجحج داس ػيٍ نهذساعبد وانجحىث 

 
 االعبراث : 

 
 إىل من انذونت اجلبمعت
 م  1991 م  1985 اليمن جامعة صنعاء

 م  2112 م  1998 المممكة العربية السعودية ممك سعودجامعة ال
 

 املهمبث انعهميت : 
 

 إلى من الدولة الجامعة
 م  31/8/1998 م  13/6/1998 ألمانيا توبنجن

 
 
 



 ووسػ انؼًم في يزبل انزىدح / انتدىيش انذوساد انتذسيجيخ

يكاٌ انتدرية / ورش 

 انؼًم

يىضىع انتدرية / ورش  يدج انتدرية

 انؼًم

 انًشاركح

 يتدرب يدرب إنً يٍ
انهيئخ انمىييخ نضًبٌ رىدح 

 انتؼهيى واالػتًبد
10/1/1050 14/1/1050 

َىاتذ انتؼهى وخشائط انًُهذ 

 نًؤعغبد انتؼهيى انؼبنً
  

انهيئخ انمىييخ نضًبٌ رىدح 

 انتؼهيى واالػتًبد
51/1/1050 54/1/1050 

انتخديط االعتشاتيزً نًؤعغبد 

 انتؼهيى انؼبدي
  

انهيئخ انمىييخ نضًبٌ رىدح 

 انتؼهيى واالػتًبد
6/2/1008 8/2/1008 

انذوسح انًتمذيخ نهًشارؼيٍ 

 –انحبسرييٍ نهتؼهيى لجم انزبيؼً 

 ًَبرد انًحكبح

  

انهيئخ انمىييخ نضًبٌ رىدح 

 انتؼهيى واالػتًبد
50/1/1008 54/1/1008 

انًشارؼىٌ انخبسريىٌ نًؤعغبد 

 انتؼهيى لجم انزبيؼً
  

انهيئخ انمىييخ نضًبٌ رىدح 

 انتؼهيى واالػتًبد
16/4/1008 19/4/1008 

انذوسح انًتمذيخ نهًشارؼيٍ 

ًَبرد  –انخبسريٍ نهتؼهيى انؼبنً 

 انًحبكبح 

  

انهيئخ انمىييخ نضًبٌ رىدح 

 انتؼهيى واالػتًبد
   َظى انًؼهىيبد 1/4/1008 1/4/1008

انهيئخ انمىييخ نضًبٌ رىدح 

 ػتًبدانتؼهيى واال
11/1/1008 16/1/1008 

ثًؤعغبد  ٌىانًشارؼيٍ انخبسري

 انتؼهيى انؼبنً 
  

   انًشارؼيٍ انُظشاء   انهزُخ انمىييخ نضًبٌ انزىدح

 لبػخ االرتًبػبد 

 انًزهظ االػهً نهزبيؼبد 
4/6/1009  

اَشبء َظبو داخهً نهزىدح 

QAAP2 
  

   ًش وانتأهيمانتؼشيا ثبنتدىيش انًغت  11/1/1009 ربيؼخ ثُهب

 يكتجخ كهيخ انضساػخ 

 ربيؼخ انمبهشح
   يتبثؼخ وتمييى انًششوػبد انزذيذح  58/1/1009

لبػخ أ.د. سشبد ثذساوي كهيخ 

 انهُذعخ ربيؼخ انًُصىسح

12/1/1009 

50/1/1009 

15/1/1009 

50/4/1009 

15/4/1009 

   انًشارؼيٍ انُظشاء 58/1/1009

  51/5/1009 انهزُخ انمىييخ نضًبٌ انزىدح

وسشخ ػًم نهًحكًيٍ فً يششوع 

 QAAPضًبٌ انزىدح واالػتًبد 

II 

  

  1002ديغًجش  انهزُخ انمىييخ نضًبٌ انزىدح

انتؼشيا ثًششوػبد انتدىيش 

انًغتًش وانتأهيم نالػتًبد 

CIQAP 

  

لبػخ حغٍ حغًُ ربيؼخ 

 حهىٌ
12/50/1002  

دوس انميبداد انزبيؼيخ فً تؼضيض 

 َظى انزىدح 
  

 كهيخ االداة ربيؼخ انًُصىسح
51/4/1002 

11/4/1002 
   االعتؼذاد نهضيبسح انًيذاَيخ 

كهيخ انهُذعخ ربيؼخ 

 انًُصىسح
19/1/1002  

انًؼبييش االكبديًيخ انًشرؼيخ 

 انمىييخ
  

  4/1/1002 كهيخ االداة ربيؼخ انًُصىسح
انتىػيخ ثبهًيخ انزىدح وحتًيخ 

 انتدىيش
  

  56/5/1002 بيؼخ انمبهشحانمبػخ انكجشي ر
ضًبٌ انزىدح واالػتًبد فً انتؼهيى 

 انؼبنً : اندشيك انً انًغتمجم
  

   كتبثخ انتمشيش انغُىي نهجشَبيذ  59/55/1006 كهيخ االداة ربيؼخ انًُصىسح

  يؼىلبد تًُيخ انًهبساد انفُيخ   58/50/1006 كهيخ االداة ربيؼخ انًُصىسح



يكاٌ انتدرية / ورش 

 انؼًم

يىضىع انتدرية / ورش  يدج انتدرية

 انؼًم

 انًشاركح

 يتدرب يدرب إنً يٍ
 واالداسيخ نهؼبيهيٍ 

   كتبثخ انتمشيش انغُىي نهًمشس  56/50/1006 هيخ االداة ربيؼخ انًُصىسحك

   انتىػيخ ثبهًيخ انزىدح  51/50/1006 كهيخ االداة ربيؼخ انًُصىسح

   انًؼبييش االكبديًيخ  5/50/1006 كهيخ االداة ربيؼخ انًُصىسح

 50/2/1006 8/2/1006 كهيخ انتزبسح ربيؼخ انًُصىسح
يشارؼخ  TOTيٍ تذسيت انًذسث

 انُظشاء
  

لبػخ يزهظ كهيخ انهُذعخ 

 ربيؼخ انًُصىسح
   كتبثخ انتمشيش انغُىي انزاتً  1/50/1006

انمبػخ االكبديًيخ ثكهيخ 

 انهُذعخ ربيؼخ انًُصىسح
59/6/1006 58/6/1006 

َظبو  TOTتذسيت انًذسثيٍ 

 انًشارؼخ االكبديًيخ
  

لبػخ أ.د. انغيذ ػبشىس كهيخ 

 ربيؼخ انًُصىسح انهُذعخ
   انتمييى انزاتً  15/1/1006

لبػخ أ.د. انغؼيذ ػبشىس ثكهيخ 

 انهُذعخ ربيؼخ انًُصىسح
2/1/1008  

انًؼبييش االكبديًيخ وانؼاللبد 

انًشرؼيخ ثًؤعغبد انتؼهيى انؼبنً 

انتخديط االعتشاتيزً ثًؤعغبد  –

 انتؼهيى انؼبنً

  

كهيخ انهُذعخ ربيؼخ 

 انًُصىسح 
55/51/1001  

انتمييى انزاتً فً كهيبد ربيؼخ 

 انًُصىسح
  

  58/5/1001 كهيخ االداة ربيؼخ انًُصىسح
تىصيا  –تىصيا انًمشساد 

 انجشايذ
  

  1/51/1004 كهيخ االداة ربيؼخ انًُصىسح
االداسح انىاػيخ اول اندشيك نتحميك 

 انزىدح
  

   ئهخ وتمييًهبفُيبد وضغ االع  15/55/1004 كهيخ االداة ربيؼخ انًُصىسح

   كيفيخ وضغ ثشَبيذ اكبديًً  59/50/1004 كهيخ االداة ربيؼخ انًُصىسح

  51/50/1004 كهيخ االداة ربيؼخ انًُصىسح
انتؼشيا ثًششوػبد انزىدح 

 واالػتًبد
  

 9/8/1004 2/8/1004 كهيخ انضساػخ ربيؼخ انمبهشح
اَشبء َظبو داخهً نضًبٌ انزىدح 

 بنًثًؤعغبد انتؼهيى انؼ
  

 

 انًشبسكخ في تحكيى / تمييى يمتشحبد يشبسيغ انزىدح / انتدىيش 

 
 انتاريخ ػُىاٌ انًشزوع انكهيح انجايؼح و

1 
 QAAP2اَشاء َظاو داخهً نهجىدج  رياض االطفال االسكُدريح

فثزايز  -يُايز

2002  

 "   "      "     "      "          "   رياض االطفال انفيىو 2

 "   "      "     "      "          "   آداب ديُهىر دريحاالسكُ 3

  2002يىَيى "      "     "      "          "   االداب االسكُدريح 4

 "   "      "     "      "          "   االداب طُطا 5

 

 

 



 انًشبسكخ كًشارغ َظيش

 

 يىضىع انزيارج انكهيح انجايؼح
انفتزج انزيُيح / 

 انتاريخ

 انًهًح

رئيس 

 انفزيك

ػضى 

 تانفزيك

 ػًهياخ انتطىيز تانًشاركح - أ

   55/5/1050 – 8 انضيبسح انًيذاَيخ اآلداة انضلبصيك

   14/55/1008 –11 انضيبسح انًيذاَيخ انتشثيخ اإلعكُذسيخ

   1/2/1008 انًشارؼخ انذاخهيخ تشثيخ دييبا دييبا

   11/4/1008-15 انضيبسح انًيذاَيخ  اإلػالو انمبهشح

لُبح 

 انغىيظ

انتشثيخ 

 ثبإلعًبػيهيخ

   8/4/1008-2 انضيبسح انًيذاَيخ

   6/55/1009-4 انضيبسح انًيذاَيخ اآلداة انًُىفيخ

   11/50/1009 انًتبثؼخ اآلداة انضلبصيك

   59/50/1009 انًتبثؼخ انتشثيخ اإلعكُذسيخ 

 اآلداة حهىاٌ
 االعتًبع نتمبسيش االَزبصاد

 وتمييًهب QAAP2نًششوػبد 

2-51/2/1009   

لُبح 

 انغىيظ
 اآلداة

"           "           "         " "    "   

   "    " "         "           "           " اآلداة انضلبصيك

   "    " "         "           "           " اآلداة انفيىو

   "    " "           "          "         "  اآلداة عىهبد

   "    " "         "           "           " اآلحبس انمبهشح

   "    " "         "           "           " عيبحخ وفُبدق انفيىو

   "    " "         "           "           " عيبحخ وفُبدق اإلعكُذسيخ

لُبح 

 انغىيظ

   "    " "         "           "           " بدقعيبحخ وفُ

   "    " "         "           "           " عيبحخ وفُبدق انًُصىسح

   "    " "         "           "           " داس انؼهىو انفيىو

انخذيخ  أعىاٌ

 االرتًبػيخ

"           "           "         " "    "   

 

 

 

 



 

 

 تمييى انجشايذ انزذيذحيتبثؼخ وانًشبسكخ في  

 

 انتاريخ اسى انثزَايج انكهيح انجايؼح و

 َىع انًشاركح

رئيس 

 انفزيك

ػضى 

 تانفزيك

1 
 انتزجًح اآلداب  سىهاج

تحدد يىو 

2/4/2010 
  

   2/12/2002 انتزجًح اآلداب سىهاج  2

   7/4/2002 انتزجًح اآلداب سىهاج 3

 

وتحغيٍ أداء انًؤعغبد انتؼهيًيخ بل ويغبهًبد وػضىيخ نزبٌ في تدىيش أػً

 انًشبسكخ في يششوػبد انتدىيش / انزىدح()

 

 جايؼح انًُصىرج اآلدابيديز وحدج ضًاٌ انجىدج تكهيح  -1

  QAAPَظاو  داخهً  نضًاٌ انجىدج  إَشاءيديز يشزوع  -2

 ػضى انًجهس انتُفيذي نًزكز ضًاٌ انجىدج تانجايؼح -3

 تكهيح انسياحح وانفُادق جايؼح انًُصىرج QAAP2ًح فً وضغ خطح يشزوع انًساه -4

 تكهيح انتزتيح انُىػيح تجايؼح انًُصىرج QAAP2انًساهًح فً وضغ خطح يشزوع  -5

 جايؼح انًُصىرج اآلدابتكهيح  CIQAPانًساهًح فً وضغ خطح يشزوع  -6

 

 اعتشبساد في يزبل انزىدح

 تجايؼح كفز انشيخ تقديى االستشارج نًديزي يشزوػاخ انجىدج -1

 

 

 


