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 تامر مدحت دمحم إبراهيمد/ أ.م.  :اإلسم

 الجنسية: مصرى

 مصر. –كفرالشيخ  –سيدى سالم  –، منشأة عقل ۱۳/۷/۱۹۷٤الميالد: ومحل تاريخ 

 tmedhatm@eng.kfs.edu.egالبريد االلكترونى: 

 www.kfs.edu.eg/drtamer.htmlالموقع الشخصى: 

  q0AAAAJ&hl=en-http://scholar.google.com.eg/citations?user=l7Dv الموقع على الباحث العلمى:

  http://www.researchgate.net/profile/tamer_medhatالموقع على بوابة البحث: 

 http://kfs.academia.edu/tamermedhatالموقع على األكاديمية: 

 http://www.facebook.com/dr.tamer.medhatبوك:  الموقع على الفيس

 ۰٤۷ - ۳۱٦۰۹۰۰: منزلت   ۰۰۲۰۱۰۰۱۳۱۷٦۹۳رقم الموبايل: 

 :الحالية فيالوظ

 م.۲۸/۱۰/۲۰۱۹كلية الهندسة جامعة كفرالشيخ، اعتباراً من  -ة أستاذ مساعد هندسة الحاسبات والنظم بقسم الهندسة الكهربي -۱
 .م۱۰/۲/۲۰۲۰إعتباراً من  كلذ و خيشلا رفك ةعماجب وكيل كلية الذكاء االصطناعي لشئون التعليم و الطالب -۲

 وظائف سابقة:

 م.۱٥/۱۲/۲۰۱۹م وحتى ۱٥/۱۲/۲۰۱۸للجامعات، اعتباراً من مدير شبكة الجامعات المصرية بالمجلس األعلى  -۱
 .۱٤/۱۲/۲۰۱۸وحتى  ۱/۹/۲۰۱۰ اعتباراً منالمدير التنفيذى للمعلومات بجامعة كفرالشيخ  -۲
 .۳۰/۸/۲۰۱۰وحتى  ۲۷/۱۲/۲۰۰۷ اعتباراً منبجامعة كفرالشيخ نظم المعلومات اإلدارية  مشروعمدير  -۳
 .۲۷/۱۰/۲۰۱۹وحتى  ۲٤/۱۲/۲۰۰۷ اعتباراً منجامعة كفرالشيخ  -بكلية الهندسة مدرس  -٤
 .۲۳/۱۲/۲۰۰۷وحتى  ۱۸/۱۰/۲۰۰۷من عتباراً إ -جامعة كفرالشيخ  –كلية الهندسة بمدرس مساعد  -٥
 .۱۷/۱۰/۲۰۰۷وحتى  ٦/٤/۲۰۰٤ عتباراً منإ - جامعة طنطا –كلية الهندسة بمدرس مساعد  -٦
 .٥/٤/۲۰۰٤وحتى  ۱۲/۱/۱۹۹۹ عتباراً منإجامعة طنطا  –معيد بكلية الهندسة  -۷

 :العلمية المؤهالت

 جامعة طنطا. –، من كلية الهندسة )۱۹۹۸(حاسبات الكترونية وتحكم آلى) شعبة (كهربية بكالوريوس هندسة  -۱
 جامعة طنطا. –، من كلية الهندسة )۲۰۰٤(ماجستير  -۲

 بالمجموعات االستقرابية".عنوان الرسالة: "تطبيقات توبولوجية على تحليل المعلومات 
  "Topological Applications on information Analysis by Rough Sets" 

 جامعة طنطا. –، من كلية الهندسة )۲۰۰۷( توراةدك -۳
 توبولوجى موسع لصناعة القرار باستخدام التقديرات التجزيئية"عنوان الرسالة: "مدخل 

"Supra Topological Approach for Decision Making via Granular Computing" 

mailto:tmedhatm@eng.kfs.edu.eg
http://www.kfs.edu.eg/drtamer.html
http://scholar.google.com.eg/citations?user=l7Dv-q0AAAAJ&hl=en
http://www.researchgate.net/profile/tamer_medhat
http://kfs.academia.edu/tamermedhat/
http://www.facebook.com/dr.tamer.medhat
http://scholar.google.com.eg/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=l7Dv-q0AAAAJ&citation_for_view=l7Dv-q0AAAAJ:Se3iqnhoufwC
http://scholar.google.com.eg/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=l7Dv-q0AAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=l7Dv-q0AAAAJ:UebtZRa9Y70C
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 :لية والعالميةالعضويات المح

 .۷/۷/۲۰۱۹لمان اعتبارا من اسوالملك الجاللة بجامعتى عضو لجنة البنية المعلوماتية  -۱
وحتى  ۱٥/۱۲/۲۰۱۸عضو اللجنة التنفيذية لمركز الخدمات االلكترونية والمعرفية بالمجلس األعلى للجامعات اعتباراً من  -۲

 م.۱۲/۲۰۱۹/۱٥
 م. ۱٥/۱۲/۲۰۱۹وحتى  ۱٥/۱۲/۲۰۱۸عضو اللجنة التنفيذية لشبكة الجامعات المصرية بالمجلس األعلى للجامعات اعتباراً من  -۳
 .۲۷/۱۲/۲۰۰۷من  اعتباراُ  ICTPعضو اللجنة القومية لمشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات  -٤
 .۸/۷/۲۰۱۰اعتباراً من بمحافظة كفرالشيخ المدنية عضو لجنة اختيار القيادات  -٥
 .۱۸/۳/۲۰۱۳لجامعة كفرالشيخ اعتباراً من عضو لجنة تبنى معايير اإلرتقاء بالتصنيف الدولى والريادة العلمية  -٦
 .۱٤/٥/۲۰۱۲عضو لجنة تجميع مشاكل نظام الكنترول بالجامعات ووضع آلية لحلها مع الشركة اعتباراً من  -۷
 .۲۰۱۷-۲۰۱۲معة عضو لجنة اعداد الخطة االستراتيجية للجا -۸
 .۲۰۱٦-۲۰۱۱عضو لجنة اعداد الخطة االستراتيجية لتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة كفرالشيخ  -۹

 .۱٤/۱۲/۲۰۱۸وحتى  ۲۷/۱۲/۲۰۰۷من اعتباراً داء الجامعى تطوير األ عضو مجلس إدارة  -۱۰
 .۳۱/۱۲/۲۰۱۲وحتى  ۱/۱۰/۲۰۱۱من اعتباراً بكلية الهندسة االستشارات الهندسية البحوث ومركز مجلس إدارة عضو  -۱۱
 .۳۰/۹/۲۰۱۳وحتى  ۱/۱۰/۲۰۱۲اعتباراً من عضو وامين مجلس كلية الهندسة  -۱۲
 .۳۰/۹/۲۰۱۳وحتى  ۱/۱۰/۲۰۱۲من اعتباراً الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة  شئون عضو لجنة -۱۳
 .۲۰۱۲/۲۰۱۳شعبة الحاسبات والنظم بالكلية عضو لجنة اعداد الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة ممثالً عن  -۱٤
 كلية الهندسة. ۲۰۰۷الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس  دعضو لجنة اعدا -۱٥
 .۳۰/۹/۲۰۱۲وحتى  ۱/۱۰/۲۰۱۱من اعتباراً عضو لجنة شئون التعليم والطالب بكلية الهندسة  -۱٦
 .۳۰/۹/۲۰۱۱وحتى  ۱/۱۰/۲۰۱۰من اعتباراً عضو لجنة المكتبات بكلية الهندسة  -۱۷
 .۳۰/۹/۲۰۱۰وحتى  ۱/۱۰/۲۰۰۹من اعتباراً عضو لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع بكلية الهندسة  -۱۸
 .۳۰/۹/۲۰۰۹وحتى  ۲٤/۲/۲۰۰۸من اعتباراً  الكهربيةعضو مجلس قسم الهندسة  -۱۹
اجهزة تكنولوجيا لكثير من المناقصات بالجامعة وكلياتها والخاصة بوالفحص عضو لجان وضع المواصفات الفنية والبت الفنى  -۲۰

 –ماسحات ضوئية  –داتاشو  – UPS –طابعات  –الب توب  –(اجهزة كمبيوتر وتجهيز المعامل الطالبية  المعلومات
 .۱۸/۱۰/۲۰۰۷من  اعتباراً  ..الخ)  - تكييفات - ماكينات تصوير

عضو لجان وضع المواصفات الفنية والمقايسة التقديرية لكثير من المناقصات بالجامعة الخاصة بانشاء المبانى الحديثة  -۲۱
طب الفم  -الصيدلة الثروة السمكية وعلوم المصايد، الطب،  –التربية الرياضية  -التجارة  –الزراعة  –كليات(الهندسة 

 -كلية الحاسبات والمعلومات  –طب البيطرى المبنى الجديد لل - لتربية النوعية ا -التمريض   -العالج الطبيعى  -واالسنان
مبنى اإلدارة  -معهد النامو ) باإلضافة الى المباني األخرى (مركز المعلومات والتطوير سابقا "كلية الذكاء االصطناعى حاليا" 

، وكذا الموقع العام مكتب الجامعة بالقاهرة) –يم معسكر الجامعة ببلط -قاعة المؤتمرات والمدرجات المركزية –الهندسية 
 .۲۷/۱۲/۲۰۰۷اعتباراً من (الجزء الخاص بشبكة المعلومات)  للجامعة

 عضو لجان االستالم االبتدائى والنهائى للمبانى الحديثة بالجامعة (البنود الخاصة بشبكة المعلومات). -۲۲
 .۲۸/۹/۱۹۹۸من اعتباراً :  ۳۷/  ۷۸۱۷سين رقم عضو نقابة المهند -۲۳
 عضو الجمعية العالمية للمجموعات االستقرابية -۲٤

http://roughsets.home.pl 
 عضو المجموعة المصرية للمجموعات االستقرابية -۲٥

group.htm-working-sets-o/roughhttp://www.cba.edu.kw/ab 
 AISS  محرر فى جريدة -۲٦

AISS: Advances In Information Sciences and Service Sciences 
http://www.aicit.org/AISS/home/editorial.html?jname=AISS 

   IJNCM محرر فى جريدة -۲۷
IJNCM: International Journal of Networked Computing and Advanced Information 
Management: http://www.aicit.org/ijncm/home/editorial.html 

   IJMIA  محرر فى جريدة -۲۸

http://roughsets.home.pl/
http://roughsets.home.pl/
http://www.cba.edu.kw/abo/rough-sets-working-group.htm
http://www.cba.edu.kw/abo/rough-sets-working-group.htm
http://www.aicit.org/AISS/home/editorial.html?jname=AISS
http://www.aicit.org/ijncm/home/editorial.html
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IJMIA: International Journal of Data Mining and Intelligent Information Technology 
Applications: http://www.aicit.org/ijmia/home/editorial.html 

   SCA  محرر فى جريدة -۲۹
SCA: International Journal of Soft Computing with Applications 
http://www.aicit.org/sca/home/editorial.html 

 نشائية:األعمال اإل

بحرم الجامعة والمبانى الحديثة انشاء شبكة المعلومات فى واالشراف على التنفيذ فات الفنية والمقايسة التقديرية وضع المواص -۱
 التجارة، المبنى لكلية الجديد المبنى، اآلداب لكلية الجديد المبنى، مبنى مركز المعلومات والتطوير، الجديد لكلية الهندسة (المبنى
 كفرالشيخ جامعة) استراحة( مكتبالعلوم،  لكلية الجديد المبنى، الرياضية التربية لكلية الجديد الزراعة، المبنى لكلية الجديد

مبنى كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد، مبنى كلية التمريض، مبنى كلية طب الفم ، ببلطيم الجامعة معسكر مبنى بالقاهرة،
مبنى  المبنى الجديد لكلية التربية النوعية، واألسنان، مبنى كلية العالج الطبيعى، مبنى كلية الطب، مبنى المستشفى الجامعى،

مبنى ورش كلية الهندسة، مبنى كلية الحاسبات  مبنى معهد النانو،البيطرى،  المبنى االضافى لكلية الطبكلية الصيدلة، 
 .)الموقع العام للجامعة مبنى قاعة المؤتمرات والمدرجات المركزية، والمعلومات،

 عضو لجان االستالم االبتدائى والنهائى للمبانى الحديثة بالجامعة (البنود الخاصة بشبكة المعلومات). -۲
النوعية،  التربية لكلية القديم للمبنى السلكلية معلومات شبكة النشاءفات الفنية والمقايسة التقديرية المواصوضع المشاركة فى  -۳

االشراف على كفرالشيخ، باإلضافة الى  بجامعة التدريس هيئة اعضاء استراحة بسخا، ومبنى طالب الجامعية المدينة ومبنى
 ذ.التنفي

 

 األعمال التطبيقية:

 -تطوير مجموعة من التطبيقات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات بجامعة كفرالشيخ وهى:المشاركة فى  -۱
  الطالب بصورة الكترونية من خالل الموقع االلكترونى للجامعة وقاعدة بيانات  نتائجتطبيق الحصول علىUMIS. 
  للجامعة وقاعدة بيانات تطبيق عرض نتائج طالب الدراسات العليا بصورة الكترونية من خالل الموقع  االلكترونىUMIS. 
  تطبيق التسجيل االلكترونى العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى دورات تنمية القدراتFLDC  من خالل الموقع

 االلكترونى للجامعة وذلك لصالح المركز الدولى لتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.
   تطبيق التسجيل االلكترونى للطالب فى دورات واختبارات الـICDL   من خالل الموقع االلكترونى للجامعة وذلك لصالح

 مركز الخدمة العامة بالجامعة.
 للتقدم من خالل الموقع االلكترونى للجامعة وذلك لصالح قطاع الدراسات لطالب الدراسات العليا  تطبيق التسجيل االلكترونى

 والبحوث بالجامعة.العليا 
  تطبيق التسجيل االلكترونى الستخراج تصريح دخول الحرم الجامعى للسيارت العضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من

 خالل الموقع االلكترونى للجامعة وذلك لصالح ادارة األمن الجامعى .
  الحصول على جوائز النشر العلمى من خالل الموقع تطبيق التسجيل االلكترونى العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى

 االلكترونى للجامعة وذلك لصالح قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.
  .تطبيق السيرة الذاتية العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتم ادراجه بالموقع االلكترونى للجامعه 
 معة من خالل الموقع االلكترونى للجامعة وذلك لصالح قطاع الدراسات تطبيق يسمح باضافة وعرض األجهزة العلمية بالجا

   العليا والبحوث بالجامعة.
 – ۲۰۱۱االصدار الثانى  – ۲۰۱۰المشاركة فى تصميم تقرير دليل السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم (االصدار األول  -۲

 . UMISلموقع االلكترونى للجامعة وقاعدة بيانات من الدليل)  وقد تمت الطباعة من خالل ا ۲۰۱۲االصدار الثالث 
 –كلية الطب البيطرى  –كلية التربية  –المشاركة فى بناء موقع الكترونى للجامعة ومواقع الكترونية لكلياتها (كلية الزراعة  -۳

، كلية كلية الصيدلة -ة العلومكلي –كلية التربية الرياضية  –كلية اآلداب  –كلية التربية النوعية  –كلية التجارة  –كلية الهندسة 
الثروة السمكية وعلوم المصايد، كلية طب الفم واالسنان، كلية التمرض، كلية الطب، كلية العالج الطبيعى، كلية األلسن، معهد 

 .وقطاعاتها )، باالضافة الى بناء مواقع الكترونية لمشروعات التطوير بالجامعةالنانو

http://www.aicit.org/ijmia/home/editorial.html
http://www.aicit.org/sca/home/editorial.html
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 وورش العمل والندوات المؤتمراتالمشاركة فى 

جامعة  –، بكلية العلوم (ICMSIT2018) المعلومات وتكنولوجيا واإلحصاء للرياضيات الثاني الدولي المؤتمر -۱

 .۲۰۱۸ديسمبر  ۲۰-۱۸طنطا، في الفترة من 

جامعة عين شمس، في الفترة من  –، بكلية الهندسة (ICCES2015)المؤتمر الدولى العاشر لهندسة الحاسبات والنظم  -۲

 .۲۰۱٥ديسمبر  ۲۳-۲٤

 اقة الذرية بالقاهرة فى الفترة:بهيئة الط ۲۱ن وتطبيقاتها في القر المؤتمر الدولي للرياضيات والفيزياء النووية -۳

 ۳-۸/۳/۲۰۰۳. 

 .۲/۸/۲۰۰٥فى بكلية العلوم جامعة طنطا الندوة التاسعة عشر للتوبولوجى وتطبيقاته  -٤

 .۲۰۰٦/ ۱۲/ ۲۸ -۲٦الدولي الثاني لهندسة الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة فى الفترة : المؤتمر  -٥

 .۲۰۰۷/ ۳/ ۲٦ -۲٤بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة فى الفترة : INFOS2007المؤتمر الدولي الخامس  -٦

 .۳/۷/۲۰۰۷ة السويس فى: جامعة قناالندوة الحادية والعشرون للتوبولوجى وتطبيقاته بكلية التربية  -۷

"التعليم Microsoft MEA Academic Days 2008ميكروسوفت الشرق االوسط وافريقيا ورشة عمل أيام  -۸

 .۱۰/٤/۲۰۰۸-۷" ، الغردقة فى الفترة: Education shaping our future يشكل مستقبلنا

 .۲۳/۳/۲۰۰۸-۱۸الفترة: المؤتمر الهندسى الدولى السادس بكلية الهندسة جامعة المنصورة فى  -۹

 .۸/۷/۲۰۰۸-۷المؤتمر الدولى الثانى والعشرون للتوبولوجى وتطبيقاته بكلية العلوم جامعة حلوان فى الفترة:  -۱۰

 .٤/۸/۲۰۰۹الملتقى العلمى األول للبحوث التطبيقية بجامعة كفرالشيخ فى  -۱۱

-۲۳:  (بمدينتى المنصورة وشرم الشيخ) فى الفترةالمؤتمر الهندسى الدولى السابع بكلية الهندسة جامعة المنصورة   -۱۲

۲۸/۳/۲۰۱۰. 

 –بمركز المعلومات والتطوير  -ورشة عمل تصميم المواقع الشخصية للسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -۱۳

 .٤/۲۰۱۱/.۱۰فى  جامعة كفرالشيخ 

 .۱٦/۷/۲۰۱۱رسعيد فى المؤتمر الخامس والعشرون للتوبولوجى وتطبيقاته بكلية العلوم جامعة بو -۱٤

اجتماع خبراء إقليميى حول توظيف تكنولوجيا المعلومات فى التدريب اإللكترونى لإلدارات التعليمية فى المناطق   -۱٥

واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة  –المنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو  –النائية 

 . ۱٥/۹/۲۰۱۱-۱۲بالقاهرة فى الفترة: 

 .۲٤/۱۱/۲۰۱۱-۲۲المؤتمر الدولى االول للنسيج بجامعة كفرالشيخ فى الفترة:   -۱٦

بهولندا فى  "نظم دعم القرار فى تصميم الهندسة المعمارية والتخطيط الحضرى"المؤتمر العالمى الحادى عشر   -۱۷

 . ۲۹/۸/۲۰۱۲-۲۷لفترة: ا

، بمركز  Google scholarورشة عمل المواقع االلكترونية للمقررات الدراسية واستخدام الباحث العلمى    -۱۸

 .۱۹/۲/۲۰۱۳جامعة كفرالشيخ فى  –المعلومات والتطوير 
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جامعة القاهرة  –ورشة عمل رفع مهارات مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات، بمركز مؤتمرات المدينة الجامعية   -۱۹

 .٤/٤/۲۰۱۳فى

 الدورات التدريبية:

إلى  ۲٥/۱/۲۰۰۳فى الفترة من  -بمركز الخدمة العامة بجامعة طنطا – العليا الدراسات بطالب الخاصة االنترنت -۱

۳۰/۱/۲۰۰۳. 

 .۲٥/۷/۲۰۰٤الى  ۳/۷/۲۰۰٤فى الفترة من  –بكلية التربية جامعة طنطا   – الجامعى المعلم عدادإ -۲

إلى  ۱٤/٥/۲۰۰٥بمركز تنمية القدرات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا فى الفترة من   – العلمي البحث -۳

۱۷/٥/۲۰۰٥. 

بمركز تنمية القدرات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا فى الفترة من   – العمل وضغوط الوقت إدارة -٤

 .۳۱/٥/۲۰۰٥إلى  ۲۰۰٥/٥/۲۸

فى الفترة من  -بمركز تنمية القدرات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا   –المهنة  وآداب أخالقيات -٥

 .۲۹/۱۲/۲۰۰٥إلى  ۲۷/۱۲/۲۰۰٥

إلى  ۲۱/۳/۲۰۰٦بمركز تنمية القدرات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا فى الفترة من   – التفكير مهارات -٦

۲۳/۳/۲۰۰٦. 

إلى  ۱۲/٦/۲۰۰٦فى الفترة من  -ريس بجامعة طنطا بمركز تنمية القدرات وأعضاء هيئة التد –الفعال التدريس -۷

۱٥/٦/۲۰۰٦. 

 .۲۰/۱/۲۰۰۷الى  ۲٥/۱۱/۲۰۰٦فى الفترة من   -بكلية التربية جامعة طنطا   – االنجليزية اللغة دورة -۸

بمركز تنمية القدرات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا فى الفترة من   – التكنولوجيا باستخدام التدريس -۹

 .۱٥/٥/۲۰۰۷إلى  ۱۰۰۷/٥/۱۳

إلى  ۲۱/٥/۲۰۰۷بمركز تنمية القدرات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا فى الفترة من   – الفعال العرض  -۱۰

۲۳/٥/۲۰۰۷. 

فى الفترة من  – اس كيو اس ايجبتشركة  ة ،جامعة القاهرالهندسة بكلية  – البرمجيات اختبارالتأسيسى فى  المستوى  -۱۱

 .۲٥/۱/۲۰۰۹إلى  ۱۹/۱/۲۰۰۹

اسيسكو  –المنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة ب - االلكترونى التدريب فى المعلومات تكنولوجيا توظيف  -۱۲

إلى  ۱۲/۹/۲۰۱۱فى الفترة من  – بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالقاهرة

۱٥/۹/۲۰۱۱. 

جامعة ب ات اعضاء هيئة التدريس والقياداتالمركز الدولى لتنمية قدرب -  "حترافىاإل المستوى" المشاريع دارةإ  -۱۳

 .۲۷/۹/۲۰۱۲إلى  ۲٥/۹/۲۰۱۲فى الفترة من  – كفرالشيخ

 ات اعضاء هيئة التدريس والقياداتلتنمية قدرالمركز الدولى ب - التدريسية العملية فى واالعتماد الجودة معايير  -۱٤

 .٤/۱۰/۲۰۱۲إلى  ۲/۱۰/۲۰۱۲فى الفترة من  – جامعة كفرالشيخب
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بمركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة  –البرنامج التدريبي لتطبيق نظام اللوائح الدراسية والكنترول   -۱٥

 .۲٥/۲/۲۰۱۳إلى  ۱۸/۲/۲۰۱۳فى الفترة من  –كفرالشيخ 

فى الفترة من  –بمركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة كفرالشيخ  –EndNoteورة التدريبية لبرنامج الد  -۱٦

 .۱٤/۳/۲۰۱۳إلى  ۱۰/۳/۲۰۱۳

، بالوحدة المركزية للتدريب على نظم وتكنولوجيا Statistical Analysis using SPSSالدورة التدريبية لبرنامج  -۱۷

 .۱۸/٤/۲۰۱۹وحتى  ۱٤/٤/۲۰۱۹في الفترة من ، ، بجامعة كفرالشيخالمعلومات

جامعة القاهرة ، في الفترة من  –أخالقيات البحث العلمى، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  -۱۸

 م.۳/۱۰/۲۰۱۹م وحتى ۲/۱۰/۲۰۱۹

ة القاهرة ، في جامع –النشر الدولى للبحوث العلمية (مسائى)، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  -۱۹

 م.۳/۱۰/۲۰۱۹م وحتى ۲/۱۰/۲۰۱۹الفترة من 

 جامعة كفرالشيخب ات اعضاء هيئة التدريس والقياداتالمركز الدولى لتنمية قدرإدارة مشروعات البحوث التنافسية، ب -۲۰

 م.۱۰/۱۰/۲۰۱۹إلى  ۹/۱۰/۲۰۱۹فى الفترة من  –

 

 :االهتمامات البحثية

 -الواقع االفتراضى  –الواقع المعزز  –الشبكات العصبية  –نظم المعلومات  –صناعة القرار  -الحاسب اآللى وتطبيقاته 
  - الذكاء االصطناعي –الحوسبة التجزيئية  –المجموعات الفازية  –المجموعات االستقرابية   -انترنت األشياء 
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