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 –قسم بحوث العمليات ودعم القرار كلية الحاسبات والمعلومات   -  مسجل لدرجة الدكتوراه �

 .2012فبراير  –جامعة القاھرة 

جامعة  –الحاسبات والمعلومات قسم بحوث العمليات ودعم القرار كلية   - تأھيلي دكتوراه �

 .2009–القاھرة 

الماجستير تحت عنوان "نموذج امثلية غير خطى مغلق لتصميم اRعمدة درجة حاصل علي  �

جامعة  –قسم بحوث العمليات ودعم القرار كلية الحاسبات والمعلومات  -المسلحة"  ةالخراساني

 .2008 –القاھرة 

ث العمليات ودعم القرار كلية الحاسبات قسم بحو - سحاصل علي درجة البكالوريو  �

  2004 –جامعة القاھرة  –والمعلومات 
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 –علي قسم بحوث العمليات ودعم القرار كلية الحاسبات والمعلومات  ا�ولترتيب التخرج:  �

 .2004 –جامعة القاھرة 

 تقدير مشروع التخرج: امتياز �

  %).82( فتقدير التخرج: جيد جداً مع مرتبة الشر �
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يناير -2006(فبراير  –جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واnداب  –كلية علوم الحاسب  –معيد  �

2008.( 

- 2008(يناير  –جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واnداب  –كلية علوم الحاسب  –مدرس مساعد  �

 ).2011يوليو 

الجامعة العربية المفتوحة (فرع  –ت كلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلوما –مدرس مساعد  �

 اnن. – 2011سبتمبر  –دوام جزئي  –جمھورية مصر العربية) 

 –دوام جزئي  –رئاسة مجلس الوزراء  –مركز المعلومات ودعم القرار  –باحث احصائي  �

 اnن. – 2006اغسطس 

 ن.اn – 2012فبراير  –جامعة القاھرة  –مسئول الموقع ا-لكتروني للكلية اnثار  �
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  بكلية علوم الحاسب بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واnداب: تم تدريس المواد ا-تية �

 نمذجة ومحاكاة (كمحاضر) •

 (كمحاضر) وإحصاءاحتما-ت  •

 (كمحاضر) جبر خطي •

 (كمحاضر) تفاضل وتكامل •

 (كھيئة معاونة) القرار منظم دع •

 ونة)ھيئة معا -(كمحاضر  مبادئ لغات البرمجة •

 (كھيئة معاونة) Q Basic  لغة البرمجة  •

 (كھيئة معاونة) ++C  لغة البرمجة  •

 ھيئة معاونة) -(كمحاضر  Perlلغة البرمجة  •

 (كھيئة معاونة). Dreamweaverو  HTMLتصميم صفحات ا-نترنت باستخدام  •

  مقدمة في تكنولوجيا المعلومات. •

 بر للعلوم الحديثة واnداب.عضو بغرفة الكنترول الخاصة بامتحانات جامعة أكتو �

 ومنسق عام بين جميع المعيدين والمدرسين المساعدين.مسئول عن جميع المعامل  �

  المعلومات بالجامعة العربية المفتوحة: اتم تدريس المواد اnتية بكلية الحوسبة وتكنولوجي �



 (كھيئة معاونة) ++C  لغة البرمجة  •

 )(كمحاضر).I – IIتطبيقات تكنولوجيا الشبكات في حياتنا ( •

 (كھيئة معاونة). java scriptباستخدام لغة تصميم صفحات ا-نترنت  •

 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات (كمحاضر). •

����	מ�����:

 اRعمدةلتصميم  اRمثلبحث منشور بعنوان "نموذج غير خطي مغلق -يجاد الحل  •

 .2008 – اRزھرجامعة  –الخرسانية المسلحة ذات الحمل الواحد" 

البور  – ا�كسل –الورد  –كتيب لشرح استخدام تطبيقات الحاسب اRلي (ا-نترنت  •

 .واnدابالحديثة للعلوم  أكتوبربوينت) ويدرس حاليا لجميع كليات جامعة 

) ويدرس حاليا لكليتي الصيدلة Access( اnليالحاسب  تطبيقكتيب لشرح استخدام  •

 وا-داب. الحديثة للعلوم أكتوبربجامعة  اRسنانوطب 

 علوم ا-دارةلكلية  ) ويدرس حاليا Q Basic( لغة البرمجةكتيب لشرح استخدام  •

 .واnداببجامعة اكتوبر الحديثة للعلوم 

 –المنيا  –مطروح  –ا-سكندرية  –الجيزة  –تقارير معلوماتية عن محافظات (القاھرة  •

 –قنا  –أسوان  – اRقصر –سوھاج  –الشرقية  –الغربية  –الوادي الجديد  –اسيوط 

اكتوبر  –البحيرة  –جنوب سيناء  –شمال سيناء  –بورسعيد  –ا�سماعيلية  –السويس 

رئاسة مجلس  –مركز معلومات ودعم القرار  –بني سويف)  –الفيوم  –حلوان  –

 .2010 –الوزراء 

مركز معلومات  –سنوات من التنمية  –المشاركة في كتاب وصف مصر بالمعلومات  •

 .2009 –رئاسة مجلس الوزراء  –رار ودعم الق
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بشكل مباشر برفع تصنيف جامعة القاھرة علي مستوي العالم طبقا لتصنيف المساھمة  •

وذلك طبقا لما تم انجازه علي المواقع ا-لكترونية  299الي  1206ويبومتريكس من 

مة الكلية كأعلى كلية ساھمت في رفع ومساھم 2013الخاص بكلية اnثار خ�ل العام 

  التصنيف بين جميع كليات الجامعة. 
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كلية اnثار جامعة القاھرة ومنشور علي  –تصميم وتنفيذ موقع مركز صيانة اnثار  •

 . http://cca-arch.cu.edu.egالرابط 

 –ا-ول ل�ثار ا�س�مية في المشرق ا-س�مي  تصميم وتنفيذ موقع المؤتمر الدولي  •

 . http://iciae.cu.edu.egكلية اnثار جامعة القاھرة ومنشور علي الرابط 

 –تصميم وتنفيذ موقع المؤتمر الدولي ا-ول مصر ودول البحر المتوسط عبر التاريخ  •

   http://emcta.fa-arch.cu.edu.egكلية اnثار جامعة القاھرة ومنشور علي الرابط

جاري العمل  –باللغة ا-نجليزية جامعة القاھرة  –تحديث الموقع الرسمي لكلية ا-ثار  •

 http://fa-arch.cu.edu.eg  به

والتي يبلغ عدد اعضائھا   جامعة القاھرة -تاسيس وادارة الصفحة الرسمية لكلية ا-ثار  •

+18000 www.facebook.com/cairoarcheology 
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• PHP – MySql Server 

• Prolog 

• Matlab 

• Java Script 

• C++ 

• Perl 

• All Office versions 

• Access 2007 

• Dreamweaver 

• HTML 

• Q Basic 
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 المشرف علي الدكتوراة. –الي ا-سبق وزير التعليم الع –أ.د/ معتز خورشيد  •

 امعة القاھرة.ج –عميد كلية اnثار  –أ.د/ محمد حمزة الحداد  •

المشرف علي  – الجامعة الكندية –ادارة ا-عمال عميد كلية  –أ.د/ عاصم ثروت  •
 .assemtharwat@hotmail.comالدكتوارة 

جامعة اكتوبر للعلوم  –عميد كلية علوم الحاسب ا-سبق  –أ.د/ إسماعيل عبد الفتاح  •

  الحديثة وا-داب.


