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البريد االلكتروني

:  االبحاث العلمية: ًأوال
 بحث علمى فى مجالت و55( ً  نشر األبحاث العلمية فى مختلف الدوريات المصنفة محليا و عالميا
0) بحث فى المؤتمرالعربى الدولى لضمان الجودة للتعليم العالى2 + مؤتمرات محلية وعالمية
1- Saleh, K.; F. M. Abd El-Nabi; A. E. El-Hakim and R. Y. N. El-Qen (1988). Efficacy of
crossbreeding in improving the productivity of rabbits. I- Litter size and viability. J. Agric.
Res. Tanta Univ., 14(3):1558-1571.
2- Saleh, K.; F. M. Abd El-Nabi; A. E. El-Hakim and R. Y. N. El-Qen (1988). Efficacy of
crossbreeding in improving the productivity of rabbits. II- Growth rate and feed efficiency.
J. Agric. Res. Tanta Univ., 14(3):1572-1589.
3- Saleh, K.; F. M. Abd El-Nabi; A. E. El-Hakim and R. Y. N. El-Qen (1988). Efficacy of
crossbreeding in improving the productivity of rabbits. III- Slaughter traits. J. Agric. Res.
Tanta Univ., 14(3):1590-1602.
4- Nofal, R. Y.;S. Toth and Gy. Virag (1995). Effects of crossbreeding on some reproductive
traits of rabbits. Hungarian Journal of Anim. Prod., Vol. 44 (3): 243-248.
5- Nofal, R. Y.;S. Toth and Gy. Virag (1995). Effects of crossbreeding on body weight, daily
gain and feed efficiency of rabbits. Hungarian Journal of Anim. Prod., Vol.44 (4): 329-336.
6- Nofal, R. Y.;S. Toth and Gy. Virag (1995). Carcass traits of purebred and crossbred rabbits.
World Rabbit Sci., Vol. 3 (4): 167-170.
7- Nofal, R. Y. and S. Toth (1996). Evaluation of seven genetic groups of rabbits for some
reproductive traits in the first three parities. Archives of Animal Breeding, Vol., 39(6):62321  من1 صفحة
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8- Nofal, R. Y.;S. Toth and Gy. Virag (1996). Carcass traits of New Zealand White,
Calefornian and their reciprocal crosses of rabbits. Hungarian Journal of Anim. Prod., Vol.
45 (I): 31-37.
9- Mezes, M.; Virag, Gy.; Barta, M.; Bersenyi, A. and Nofal, R. Y. (1996). Peroxide intake
affects the relationship between glutathione peroxidase activity and some production
parameters in rabbit. 6th World Rabbit Congress, 9-12 July, 1996, Toulouse, France Vol.
2:203-208.
10- Nofal, R. Y.;S. Toth and Gy. Virag (1996). Evaluation of seven breed groups of rabbits for
litter traits. 6th World Rabbit Congress, 9-12 July, 1996, Toulouse, France Vol. 2: 335-340.
11- Nofal, R. Y.; S. Toth and Gy. Virag (1996). Evaluation of seven breed groups of rabbits for
carcass traits. 6th World Rabbit Congress, 9-12 July, 1996, Toulouse, France Vol. 2: 341346.
12- Nofal, R. Y.;S. Toth and Gy. Virag (1997). Evaluation of seven genetic groups of rabbits
for carcass traits. Archives of Animal Breeding, Vol.,40(1):61-67.
13- Nofal, R. Y.;Toth, S. and GyVirag (1997). Multiple comparisons of seven genetic lines of
rabbits for body weight, daily weight gain and feed conversion efficiency. Furbearing
Animals and Pet Annuals, Celle, 14-15 May, Pp 59-73.
14- Saleh, K. and Nofal, R. Y. (1999). Effect of Gray Flander, New Zealand and Baladi as sire
breeds on pre- and postweaning litter traits in rabbits. Egyptian J. Anim. Prod. 36(2): 121130.
15- Dowidar, Y. A.; Nofal, R. Y. and Afifi, Y. K. (1999) ). Carcass and some serum
biochemical traits of three local Egyptian chicken strains. Egyptian Poult. Sci., Vol. 19
(II):395-406.
16- Nofal, R. Y.; El-Sayed, T. and Saleh, K. (1999). Magnitude of interactions between sirefamily and location on productive and reproductive traits of NZW rabbits. 1st International
Conference on Indigenous versus Acclimatized Rabbits, 7-9 Sept., Pp:109-118, El-Arish.
17- Nofal, R. Y.; Abdel-Ghany, A. M.; Amin, A. A.; Ahmed, E. G. and Gy. Virag. (1999).
Mixed model genetic analysis of litter size and weight traits in New Zealand White rabbits
reared under Hungarian conditions. 1st International Conference on Indigenous versus
Acclimatized Rabbits, 7-9 Sept., Pp 101-108, El-Arish.
18- Nofal, R. Y.;Mostafa, M. Y. and Dowidar, Y. A. (1999). Carcass and some serum
biochemical traits of pure and crossbred rabbits. Egyptian Poult. Sci., Vol. 19 (IV) : 843856.
19- Mostafa, M. Y. and Nofal, R. Y. (2000). Effects of crossing two breeds of turkey on live
body measurements, growth performance and livability. Egyptian Poult. Sci., Vol. 20 (II):
239-252.
20- Nofal, R. Y.; Abdel-Ghany, A. M.; Hassan, N. S. and Ahmed, E. G. (2000). Crossbreeding
components for growth performance of the Egyptian Baladi Red rabbits crossed with the
acclimatised New Zealand White. 3rd All Africa Conference on Animal Agriculture and 11th
Conference of the Egyptian Society of Animal Production, 6-9 Nov., Pp: 579-586,
Alexandria.
21- Nofal, R. Y. (2001). Best Linear Unbiased Prediction of doe reproductive and litter
mortality traits of New Zealand White rabbits. Egyptian J. Rabbit Sci., Vol., 11(2):179190.
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22- Nofal, R. Y.; Abdel-Ghany, A. M. and Mostafa, M. Y. (2001).Best Linear Unbiased
Prediction of Broad Breasted Bronze Turkey toms for body weight and conformation
measures at 16 Wk. Of age. 2nd International Conference on Animal Prod. & Health in semiArid Areas, 4-6 Sept., Pp: 535-544, El-Arish.
23- Nofal, R. Y. (2001). Genetic parameters for litter size at birth and teat number of two
acclimatized breeds and their crosses under local conditions. Egyptian Poult. Sci., Vol. 21
(IV): 853-864.
24- El-Naggar, N, M.; A. M. Abdel-Ghany; M. Y. Mostafa and R. Y. Nofal (2002). Effect of
crossing between White Holland and Broad Breasted Bronze turkeys on meat yield and
carcass traits. Agric. Res. Journal, Suez Canal Uni., Vol., 2 (1):111-117..
25- Saleh, K.; H. Younis and R. Nofal (2003). Indirect selection against fat deposition in
growing Pekin Ducks. 1- Direct response for triglycerides concentration in blood plasma. 2nd
World Water Fowl Conf., Alexandria, Egypt, 7-9 October, 2003.
26- Saleh, K.; R. Nofal and H. Younis (2003). Indirect selection against fat deposition in
growing Pekin ducks. 2- Correlated response. 2nd World Water Fowl Conf., Alexandria,
Egypt, 7-9 October, 2003.
27- Abdel-Ghany, A. M.; H. Younis and R. Nofal (2004). Effects of crossing two Japanese
Quail lines selected seven generation for meat or egg production on growth traits. Agric.
Res. Journal, Suez CanalUni., Vol., 3 (1):1-14.
28- Nofal, R. Y.; A. M. Abdel-Ghany and K. Saleh (2004). Best Linear Unbiased Prediction
(Blup) of some doe traits and masculinity ratio of New Zealand White rabbits under
Egyptian condition. Agric. Res. Journal, Suez Canal Uni., Vol., 3 (1):33-38.
29- Younis, H. H.; K. M. Saleh, R. Y. Nofal and A. M. Othman (2004). Correlated response,
Isozymes and Molecular polymorphism in two selected lines of Japanese Quail for meat and
egg production. Egypt. Poult. Sci., 24:543-559.
30- Saleh, K., R. Nofal and H. Younis (2004). Capability of two Egyptian synthetic strains of
chickens for rural production. 1- Parameters of the growing period. XXII WPC, Istanbul,
Turkey, 8-13 June, 2004.
31- Nofal, R. Y.(2004). Estimation of crossbreeding effects on teat number in F2 rabbit
population. Hungarian Journal of Anim. Prod., Vol.53 (6): 529-538.
32- Nofal, R.; Zs. Szendro; A. Kenessey and J. E. Jensen (2004). Crossbreeding effects on
carcass traits at 12 weeks of age of Pannon and Danish White rabbits and their reciprocal
crosses. 8th World Rabbit Congress, Puebla, Mexico, 7-10 Sept., 2004.
33- Nofal, R.; K. Saleh; H. Younis and G. AbouKhadiga (2005). Evaluation of Spanish
synthetic line V, Baladi Black rabbits and their crosses under Egyptian conditions. 1- Litter
size. 4th Scientific Conf. On Rabbit Prod. In Hot Climate, Sharm El-Sheikh, Egypt, 24-27
Febr.,2005.
34- Saleh, K.; R. Nofal; H. Younis and G. AbouKhadiga (2005). Evaluation of Spanish
synthetic line V, Baladi Black rabbits and their crosses under Egyptian conditions. 2- Litter
weight and mean kit weight. 4th Scientific Conf. On Rabbit Prod. In Hot Climate, Sharm ElSheikh, Egypt, 24-27 Febr.,2005.
35- Saleh, K.; R. Nofal; H. Younis and G. AbouKhadiga (2005). Evaluation of Spanish
synthetic line V, Baladi Black rabbits and their crosses under Egyptian conditions. 3-
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Individual body weight. 4th Scientific Conf. On Rabbit Prod. In Hot Climate, Sharm ElSheikh, Egypt, 24-27 Febr.,2005.
36- Szalay, I. and Nofal, R. Y.(2005). Guinea fowl: A review. Egypt. Poult. Sci. J., 25 (1):1-11.
37- Nofal, R.; K. Saleh and Elham H. El-Amawy (2005). Comparison between established lines
and a commercial hybrid of chickens on some egg production traits. 3rd International Poult.
Sci. Conference, Hurghada, Egypt, 4-7 April, 2005.
38- Saleh, k.; R. Nofal and Elham H. El-Amawy (2005). Comparative study among a native
breed, established lines and commercial hybrids for body weight during growing period. 3rd
International Poult. Sci. Conference, Hurghada, Egypt, 4-7 April, 2005.
39- Nofal, R. Y. (2005). Growth and sexual maturity crossbreeding parameters in two lines of
females Japanese quail. 30th International Conference For Statitics, Computer science And
its Applications, 23-28 April, 2005.
40- Nofal, R. Y. (2006). Crossbreeding parameters of females in two lines of Japanese quail for
some growth and sexual maturity traits. Egypt. Poult. Sci. J., 26 (1): 69-85
41- Nofal, R. Y. (2006). Enhancing litter milk efficiency of the indigenous Baladi-Black rabbits
exploiting a Spanish synthetic. AnnalasOf Agric. Sc., Moshtohor, Vol. 44 (2): 535-456.
42- Saleh, K. M., H. H. Younis, R. Y. Nofal, M. Y. Mostafa and A. H. Elsharkawy (2007):
Estimation of growth performance combining abilities among some straight-bred turkey
strains applying diallel crossing scheme. Egypt. Poult. Sci. J., Vol., 27 (1):251-269.
43- Nofal, R. Y.,Saleh, K. M., H. H. Younis, , M. Y. Mostafa and A. H. Elsharkawy (2007):
Estimation of growth performance combining abilities among some straight-bred turkey
strains applying diallel crossing scheme. 4th International Poult. Sci. Conference, Sharm ElSheikh, Egypt, 27-30 March, 2007.
44- Nofal, R. Y., N. S. Hassan, A. M. Abdel-Ghany and V. gyorgyi (2008). Estimation of
genetic parameters for litter size and weight traits in NZW rabbits raised in Hungary.
9thWorld Rabbit Congress, Verona, Italy, 10-13 June, 2008.
45- Abou Khadiga, G., K. Saleh, R. Y. Nofal and M. Baselga (2008). Genetic evaluation of
growth traits in a crossbreeding experiment involving line V and baladi Black rabbits in
Egypt.9thWorld Rabbit Congress, Verona, Italy, 10-13 June, 2008.
46- Saleh, K. M., H. H. Younis, R. Y. Nofal and M. Ragab (2009). Estimation of genetic and
phenotypic parameters of water consumption in Japanese quail. 5th International Poult. Sci.
Conference, Taba, Egypt, 10-13 March, 2009.
47- Abou Khadiga, G., Y. M. K. Youssef, K. M. Saleh and R. Y. Nofal(2009). Response to
selection for litter weaning weight in two lines of rabbits raised in Egypt. 5th International
Poult. Sci. Conference, Taba, Egypt, 10-13 March, 2009.
48- Abou Khadiga, G., Y. M. K. Youssef, K. M. Saleh and R. Y. Nofal, Baselga M.(2010).
Genetic trend in selection for litter weight in two maternal lines of rabbits in Egypt. World
Rabbit Scince, Vol. (18):27-32.
49- Nofal, R., K. Saleh, H. Younis and I. Alkhaiat (2012). Estimates the genetic parameters for
two established lines. 3rd Mediterranean Poultry Summit & 6th Inter. Poultry Conferences,
26-29 March 2012, Porto Marina, Alexandria, Egypt.
50- I. Alkhaiat, H. Younis, Nofal, R. and K. Saleh (2012). Performance of the newly line-cross
(KABRO12) under local conditions. 3rd Mediterranean Poultry Summit & 6th Inter. Poultry
Conferences, 26-29 March 2012, Porto Marina, Alexandria, Egypt.
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51- Elkhaiat I., H. Younis, R. Nofal and K. Saleh (2012). Performance of The Newly Line-cross
(KABRO12) Under Local Conditions. 3rd Mediterranean Poultry Summit and 6th
International Poultry Conference. Porto Marina – Alexandria Egypt 26 – 29 March.
52- Elkhaiat,I., K. Kawabe, R. Worawut, S. Taura, K. Saleh, H. Younis, R. Nofal, S. Masuda, T.
Shimogiri and S. Okamoto (2014). Distribution of insertion deletion mutation in the
Prolactin promoter region of native chicken and Red Junglefowl. Fall Meeting of the Society
of Japanese Poultry Science. Faculty of Agriculture, Kagoshima University, Kagoshima.
Japan. 27-28, September, Abstract. Oral presentation.
53- Ibrahim Elkhaiat, Kotaro Kawabe, Takeshi Shimogiri, Kamal Saleh, Hassan Younis, Reiad
Nofal and Shin Okamoto (2014). Molecular characterization of Egyptian and Asian native
fowls including Red junglefowl provide evidence of origin and domestication. 7th
International Poultry Conference, Stella di Mare, Ain Soukhna, Red Sea, Egypt, 3-6,
November.
54- Ibrahim Elkhaiat, Kotaro Kawabe, Kamal Saleh, Hassan Younis, Reiad Nofal , Shinnya
Masuda, Takeshi Shimogiri, and Shin Okamoto (2014).Genetic Diversity Analysis of
Egyptian Native Chickens Using mtDNA D-loop Region Journal of Poultry Science. 51:
359-363.
55- I. Elkhaiat, K. Kawabe, R. Worawut, S. Taura, K. Saleh, H. Younis, R. Nofal S. Masuda, T. Shimogiri
and S. Okamoto(2015) . Genetic polymorphism of the Prolactin promoter region among Red
junglefowl and native fowl populations. Asian-Australian Journal Of Animal Sciences. (in press).

 برامج الدعم المادى و النفسى الذى.)2013(  فاروق شمس الدين أحمد،  رياض يوسف نوفل،  خديجة محمد عطية.1
.تقدمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لطالبها فى إطار نظام الجودة الداخلى و دوره فى اإلرتقاء بالعملية التعليمية
م – جامعة2013  إبريل4-2  من، – : ص، 2 المؤتمر العربى الدولى الثالث لضمان جودة التعليم العالى – مجلد
الزيتونة األردنية
-  نحو نظام جودة داخلى يؤهل لالعتماد.)2014(  رحاب عبدالمنعم أحمد،  رياض يوسف نوفل،  خديجة محمد عطية.2
 المؤتمر العربى الدولى الرابع لضمان. كلية الصيدلة و التصنيع الدوائى بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا:نموذج تطبيقى
.م – جامعة الزرقاء األردنية2014  إبريل3-1 جودة التعليم العالى – من
: ملحوظة
االبحاث الملونة باللون االصفر حاصل علي جوائز علمية و االبحاث الملونة باللون االحمر منشورة في مجالت
. عالمية

:  االشراف الفني على المشروعات البحثية و مشروعات التميز
الكلية

اسم المشروع
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مركز التميز لتجميع وحفظ الميكروبات النباتية
المصرية للبحوث العلمية والتنمية المستدامة
تاهيل معمل امراض النبات والبيوتكنولوجى لالعتماد
طبقا لاليزو 17025
تأهيل معمل زراعة االنسجة لالعتماد طبقا لاليزو
17025
تأهيل معمل تشخيص االمراض لالعتماد طبقا لاليزو
17025
مشروع تأهيل معمل تحليل األعالف و المياه و
األغذية ذات األصل الحيوانى طبقا لأليزو 17025

الزراعة
الزراعة
الزراعة
البيطري
البيطري

ثانيا ً المهارات العلمية:


التدريس
المقررات النظرية والعملية التى أشترك فى تدريسها بالكلية:
أ .مرحلة البكالوريوس :






إنتاج دواجن ( 1أساسيات إنتاج الدواجن و تشمل تغذية و تربية و رعاية الدواجن).
إنتاج دواجن ( 2أساسيات إنتاج الدواجن  -لطالب الشعبة الخاصة وتشمل تربية و رعاية الدواجن).
إنتاج دواجن ( 102تربية و وراثة الدواجن) .
إنتاج دواجن ( 112إدارة مزارع الدواجن) .
إنتاج دواجن ( 110تفريخ و حضانة) .

ب .لطالب الدراسات العليا :





إنتاج دواجن ( 101وراثة دواجن متقدم) .
إنتاج دواجن ( 204تغذية دواجن متقدم)
إنتاج دواجن ( 202تربية دواجن متقدم) .
إحصاء ( 228التصميم اإلحصائي لتجارب تغذية و تربية الحيوانات) .

ج .االشتراك فى التدريس خارج الكلية :


مقرر أساسيات اإلنتاج الحيواني و الدواجن وتشمل تغذية و تربية و رعاية الدواجن بكلية التربية كفر الشيخ.




مقرر إنتاج الدواجن لطالب الشعبة الزراعية بكلية التربية بكفر الشيخ.
مقرر حلقات بحث بالمعهد العالي للخدمة اإلجتماعيه بكفر الشيخ.

د .أعمال االمتحانات و اللجان :
 المشاركة فى أعمال االمتحانات والكنتروالت داخل الكلية وكذلك داخل الكليات األخرى بالجامعة.
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 االشتراك فى إعداد مذكرتين خاصة بمادة أساسيات إنتاج الدواجن.
 عضو مجلس الكلية و لجان المكتبة و شئون التعليم و الطالب و خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالكلية.
 رئيس وعضو كنتروالت ببعض كليات الجامعة.
 اإلشتراك فى مناقشة و تحكيم أكثر من  20رسالة ماجستير و دكتوراه فى مجال الدواجن بالجامعات المصرية.
 تم المشاركة في ( )12مؤتمرات علمية دولية و ( )17مؤتمرعلمي محلي و ( )5مؤتمرات دولية لضمان
الجودة.
 تم المشاركة في عضوية وحضور ( )45ندوة ومحاضرة علمية.
 محكم باللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة و األساتذة المساعدين فى مجال اإلنتاج الحيوانى و الدواجن و
األسماك بالمجلس األعلى للجامعات خالل الدورة العاشرة من 2011-2008م بالقرار الوزارى رقم ()3092
بتاريخ 2008/9/29م حتى 2013/3/31م و الدورة الحادية عشر حتى تاريخه( .مرفق (1
 األشتراك فى تحكيم أبحاث لترقية  6من أعضاء هيئة التدريس لدرجة أستاذ مساعد و أستاذ باللجنة العلمية
الدائمة فى مجال اإلنتاج الحيوانى و الدواجن خالل الدورة الحادية عشر (-2013( & )2013-2008
( .)2015مرفق (2



المهارات القيادية :

 .1رئيس وحدة بحوث الدواجن بقسم انتاج الدواجن بكلية الزراعة جامعة طنطا من  2002وحتى 2004م.
 .2مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة كفر الشيخ من  2006/8/8م وحتى
2010/12/31م( .مرفق (3
 .3منسق الجامعة لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و اإلعتماد من مايو  2008و حتى تاريخه( .مرفق
(4
 .4مدير المركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة كفر الشيخ من  2011/1/1م
وحتى  2012/7/31م.
 .5مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة من 2012/8/1م و حتى تاريخه( .مرفق (5

 التدريب وتنمية الموارد البشرية :
 oمدرب م معتمد دوليا ً بالمركز القومى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالشرق األوسط و شمال
أفريقيا ) (NCFLDكفرع المجلس الدولى للمدربين المعتمدين بأمريكا ) .)IBCTالمشاركة فى التدريب لعدد
152يوم تدريبى للفئات المختلفة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة (أستاذ  -أستاذ مساعد  -مدرس -
مدرس مساعد  -معيد ) و كذلك الجهاز اإلدارى بالجامعة (مدير عام  -مدير إدارة  -أخصايئ  -فنى ) وبيانها
كاآلتى (مرفق :(6
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اسم البرنامج التدريبى

عدد مرات التدريب

تنمية مهارات العاملين فى مجال التغذية

2

استخدام التكنولوجيا في التدريس

1

نظام الساعات المعتمدة

6

نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب

4

معايير الجودة فى العملية التدريسيه

19

النشر العلمى الدولى

5

إدارة الفريق البحثى

1

مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية

3

أخالقيات البحث العلمى

9

اإلدارة الجامعية

4

إدارة الوقت واإلجتماعات

9

مهارات اإلتصال فى أنماط التعليم المختلفة

12

مهارات العرض الفعال

9

تنظيم المؤتمرات العلمية

3

سلوكيات المهنة

15

إدارة البحث العلمى

1

أساليب البحث العلمى

3

التخطيط اإلستراتيجى

19

تنمية المهارات اإلدارية

3

إتخاذ القرارات وحل المشكالت

3

ضمان الجودة فى التعليم العالى

17

التطوير التنظيمى

2

مهارات التفكير

2

ثالثا :اإلشراف على الرسائل العلمية:
االشراف علي عدد  13رسالة ماجستير و  5رسالة دكتورة  ،و مرفق بيان معتمد من إدارة الدراسات العليا بالكلية ( .مرفق
(7

رابعا  :التعاون مع الخارج :
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.1

.2
.3
.4

تأسيس و انشاء المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات و تجهيز ملف االعتماد من المجلس
الدولي للمدربين المعتمدين بالواليات المتحدة االمريكية ()International Board of Certified Trainers
خالل عام  2010حتي حصل علي االعتماد الدولي ( .مرفق (8
قمت بالحضور و المشاركة في المؤتمر العربي الدولي الثالث لضمان جودة التعليم العالي بالمملكة االردنية
الهاشمية بجامعة الزيتونة خالل ابريل ( .2013مرفق (9
الحضور و المشاركة " البرنامج التدريبى للقيادات الجامعية فى هيئة ضمان الجودة الماليزية " خالل الفترة من
كوااللمبور – ماليزيا ( .مرفق (10
2013/7/1 – 6/24م
ابداء الرأي الفني في االتفاقيات الدولية عبر مجلس الجامعة من عام  2012حتي االن .

خامسا  :بناء شراكات :
 .1شراكة مع مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة المنوفية خالل الفترة من 2008الي
 2010بأدارة السيد االستاذ الدكتور حمادة شلبي مدير المركز أنذاك.
 .2شراكة مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة الفيوم خالل الفترة من  2008الي 2011
بأدارة السيد االستاذ الدكتور كمال غالب مدير المركز أنذاك .
 .3شراكة مع مراكز ضمان الجودة بجامعات طنطا والفيوم و عين شمس و جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا خالل
الفترة من  20013حتي االن .
 .4تعاقد لتدريب اعضاءهيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الجهاز االداي بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية بكفرالشيخ
خالل الفترة من  2008حتي ( . 2011مرفق (11
 .5تعاقد لتدريب التجار و الجهاز االداري بالغرفة التجارية بكفر الشيخ خالل الفترة من  2010حتي . 2012

سادسا  :المشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي:
أ -اللجان و اعداد المواد التدريبية :
 .1عضو مجلس إدارة مشروعات تطوير األداء الجامعي بالجامعة بقرارالسيد أ.د /رئيس الجامعة رقم ( )89بتاريخ
 2006/9/11حتى تاريخه( .مرفق (12
 .2عضو اللجنة القومية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالقرار الوزاري رقم ( )1043بتاريخ
 2007/5/29وحتى 2008/12/31م( .مرفق (13
 .3منسق الجامعة لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من مايو  2008حتى تاريخه.
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 .4مدرب م معتمد دوليا ً بالمركز القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالشرق األوسط و شمال أفريقيا
كمركز إقليمى معتمد من المجلس الدولي للمدربين المعتمدين  IBCTبالواليات المتحدة األمريكية من يونيو 2008
حتى يونيو 2013م.
 .5عضو اللجنة العليا لضمان الجودة بالجامعة بقرارالسيد أ.د /رئيس الجامعة رقم ( )2552بتاريخ  2010/5/25حتى
2011/10/31م( .مرفق )14
 .6عضو مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بقرارالسيد أ.د /رئيس الجامعة رقم
( )2555بتاريخ  2010/5/25حتى 2012/7/31م( .مرفق )15
 .7مراجع خارجى معتمد لمؤسسات التعليم العالى بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و اإلعتماد( .مرفق ) 16
 .8حصلت على اعتماد دولى لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة كفرع للمركز القومى لتنمية
القدرات بالشرق األوسط وشمال أفريقيا كمركز إقليمي من المجلس الدولى للمدربين المعتمدين بالواليات المتحدة
األمريكية يوم 2010/12/25م.
 .9عضو لجنة إعداد المادة التدريبية لبرنامج " التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى" بالهيئة القومية لضمان
جودة التعليم و االعتماد عام 2011م.
.10

خبير تحكيم مشروعات التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد فى الدورة الخامسة بوحدة إدارة المسشروعات يوزارة

التعليم العالى خالل ديسمبر  & 2010يناير 2011م.
.11

رئيس لجنة ترخيص لمدربى الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس األعلى للجامعات بمشروع ICTPبوزارة التعليم

العالى( .مرفق (17
.12

مدرب مدربى الجامعات المصرية فى تكنولوجيا المعلومات فى برنامج  TOTللمستوى التمهيدى.

.13

عضو لجنة إعداد المادة التدريبية لبرنامج " التخطيط االستراتيجى وخطط التحسين لمؤسسات التعليم قبل

الجامعى" بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد عام 2013م.
.14

خبير تحكيم مشروعات التميز بالدورة األولى نوفمبر  2013م بإدارة التميز بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم

العالى.
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.15

عضو لجنة إعداد المواد التدريبية لبرامج" الدراسة الذاتية للتعليم العالى – نواتج التعلم للتعليم العالى – المعايير

األكاديمية – التخطيط االستراتيجى للتعليم العالى" بوحدة إدارة مشروعات التطوير – وزارة التعليم العالى (مرفق .)18
.16

عضو لجنة تحديد اإلحتياجات التدريبية للجهاز اإلدارى بالجامعة بقرارالسيد أ.د /رئيس الجامعة رقم ()7222

بتاريخ  2015/2/18حتى تاريخه( .مرفق )19

ب  -المشاركة فىي مجال التخطيط االستراتيجي للتعليم العالي :
 اإلعداد
 .1اإلشتراك فى إعداد الخطة االستراتيجية 2012/2007م لجامعة كفرالشيخ( .مرفق (20
 .2اإلشتراك فى إعداد الخطة االستراتيجية 2015/2011م لكلية الزراعة بكفرالشيخ.
 .3اإلشتراك فى إعداد الخطة االستراتيجية 2018/2014م لكلية الصيدلة و التصنيع الدوائى – جامعة مصر للعلوم
والتكنولوجيا( .مرفق )21
 .4االشتراك فى إعداد الخطة االستراتيجية 2019/2014م لكلية التكنولوجيا الحيوية – جامعة مصر للعلوم و
التكنولوجيا.
.5

االشتراك فى فى إعداد الخطة االستراتيجية 2019/2014م لكلية طب األسنان – جامعة طنطا.

 مراجعة الخطط االستراتيجية
 .1مراجع داخلى للخطة االستراتيجية لجامعة كفرالشيخ 2012-2007م( .مرفق )22
 .2مراجع داخلى للخطة االستراتيجية لجامعة كفرالشيخ 2017-2012م( .مرفق )23
 .3مراجع خارجى للخطة االستراتيجية لكلية الحاسبات و المعلومات – جامعة الفيوم 2013-2008م.
 .4مراجع خارجى للخطة االستراتيجية لكلية الزراعة – جامعة سوهاج 2014-2009م( .مرفق )24
 .5مراجع خارجى للخطة االستراتيجية لكلية الطب البيطرى – جامعة قناة السويس 2014-2010م.
 .6مراجع خارجى للخطة االستراتيجية لكلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة 2014-2010م.
 .7مراجع خارجى للخطة االستراتيجية لكلية الزراعة – جامعة الفيوم 2015-2011م.
 .8مراجع الخطة االستراتيجية لكلية الزراعة– جامعة طنطا 2013-2009م بزيارة التطوير بالمشاركة من قبل وحدة
إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالى.
 .9مراجع الخطة االستراتيجية لكلية الزراعة– جامعة أسيوط 2014-2009م بالزيارة اإلستطالعية من قبل الهيئة
القومية.
 .10مراجع الخطة االستراتيجية لكلية الطب البيطرى – جامعة اسيوط 2014-2010م بزيارة االعتماد من قبل الهبئة
القومية.
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 .11تم تحكيم  4خطط استراتيجية خالل مشروعات التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد بالدورة الخامسة بوحدة إدارة
مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالى.
 .12مراجع خارجى للخطة االستراتيجية 2018/2014م لكلية الصيدلة و التصنيع الدوائى – جامعة مصر للعلوم و
التكنولوجيا( .مرفق )25
 .13مراجع خارجى للخطة االستراتيجية 2019/2014م لمعهد الدراسات العليا للطفولة – جامعة عين شمس( .مرفق
)26
 .14مراجع خارجى للخطة االستراتيجية 2019/2014م لكلية طب األسنان – جامعة طنطا.
 .15مراجع داخلى للخطة االستراتيجية 2019/2014م لكلية الطب البيطرى – جامعة كفرالشيخ( .مرفق )27
 .16مراجع خارجى للخطة االستراتيجية 2019/2014م لكلية التكنولوجيا الحيوية – جامعة مصر للعلوم و
التكنولوجيا.
 .17مراجع خارجى للخطة االستراتيجية 2020/2015م لكلية العالج الطبيعى – جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا.

 التدريب
 .1تنفيذ  20برنامج تدريبى فى " التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى" فى الجامعات المصرية ( حلوان –
الفيوم – مصر للعلوم و التكنولوجيا – األزهر – أكتوبر للعلوم الحديثة و اآلداب – األكاديمية العربية للعلوم و
التكنولوجيا و النقل البحرى – المنوفية – الزقازيق ....إلخ) من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد
ومدة البرنامج يومان ( 10ساعات).
 .2تنفيذ  4برامج تدريبية فى " التخطيط االستراتيجى و خطط التحسين لمؤسسات التعليم قبل الجامعى" فى مديريات
التربية و التعليم و األزهر الشريف( .مرفق (28
 .3تنفيذ  19يوم تدريبى فى برنامج " التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى" فى مراكز تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس و القيادات بالجامعات المصرية و مدة اليوم التدريبى  5ساعات.

ج  .الدعم الفني في مجال ضمان الجودة :
 .1تقديم الدعم الفني و التدريب لكليات الجامعة للتقدم لالعتماد مثل كلية الطب البيطرى .
 .2إعداد خطة عمل سنوية لوحدة ضمان الجودة بما يؤهل الكليات لالعتماد ( .مرفق (29
 .3تقديم المشورة الفنية بما يتعلق بموضوعات الجودة بمجلس الجامعة خالل الفترة من  2012/9حتى االن .
 .4تقديم الدعم الفني لكليات مختلفة بجامعات الفيوم و عين شمس و االهرام الكندية و مصر للعلوم و التكنولوجيا و
جامعة اكتوبر للعلوم واالداب .

صفحة  12من 21
شارع الجيش – كفرالشيخ  -مصر

السيرة الذاتية
للسيد االستاذ الدكتور /رياض يوسف نوفل القن

د.التدريب على المستوى القومى بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد :
التدريب فى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد فى مختلف الجامعات المصرية و وزارة التربية و التعليم.
إسم البرنامج

التاريخ

مكان اإلنعقاد

المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى

2009/2/26-22م

جامعة المنصورة

المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى

2009/4/9-5م

جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا

المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى

2009/6/4-5/31م

جامعة األزهر – بأسيوط

تحليل البيانات و إستنباط المعلومات

2009/6/17-16م

جامعة األزهر – بالقاهرة

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2009/6/22-21م

جامعة األزهر – بالقاهرة

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2009/6/24-23م

جامعة األزهر – بالقاهرة

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2009/7/15-14م

كلية التربية – جامعة حلوان

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2009/7/20-19م

جامعة األزهر – بطنطا

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2009/7/22-21م

جامعة األزهر – بطنطا

الممارسات الجيدة

2009/7/27-26م

جامعة األزهر – بطنطا

تحليل البيانات و إستنباط المعلومات

2009/7/29-28م

جامعة األزهر – بطنطا

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2009/8/3-2م

كلية التربية – جامعة حلوان

التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى

2009/11/12-8م

جامعة الفيوم

التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى
المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى

-15
2009/11/19م
-27
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2009/12/31م
المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى

2010/1/6-2م

جامعة المنصورة

المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى

2010/2/3-1/30م

جامعة الفيوم

المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى

2010/2/18-14م

جامعة المنوفية

التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى

2010/2/24-20م

المعهد العالى للخدمة اإلجتماعية بكفرالشيخ

التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى

2010/3/17-13م

المعهد العالى للخدمة اإلجتماعية بكفرالشيخ

المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى

2010/4/15-11م

جامعة جنوب الوادى – فرع أسوان

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2010/5/6-5م

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2010/6/29-28م

جامعة األزهر – بالمنصورة

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2010/7/1-6/30م

جامعة األزهر – بطنطا

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2010/7/28-27م

كلية التربية الرياضية بالهرم – جامعة حلوان

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2010/8/23-22م

األكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى

التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى

2010/9/22-18م

المعهد العالى للخدمة اإلجتماعية بكفرالشيخ

المكثفة للمراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم

-11

العالى

2010/10/13م

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2010/12/2-1

المكثفة للمراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم

-14

العالى

2010/12/16م

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2011/1/18-17

المعهد العالى للخدمة اإلجتماعية بكفرالشيخ

تدريب المدربين التمهيدية

2011/2/23-22

جامعة الفيوم
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جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا (تدرب فيه القيادات
األكاديمية)

الهيئة القومية لضمان الجودة و االعتماد
جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة واألداب
جامعة أسيوط (تدرب فيه القيادات األكاديمية)

السيرة الذاتية
للسيد االستاذ الدكتور /رياض يوسف نوفل القن
المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى
المكثفة للمراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم
العالى

2011/3/3-2/27م
2011/3/16-14م

كلية الطب  -جامعة طنطا
الهيئة القومية لضمان الجودة و االعتماد (تدرب فيه القيادات
األكاديمية)

خرائط المنهج و تقويم نواتج التعلم

2011/6/9-5م

جامعة األزهر – طنطا

خرائط المنهج و تقويم نواتج التعلم

2011/7/21-17م

جامعة األزهر – المنصورة

خرائط المنهج و تقويم نواتج التعلم

2011/7/28-24م

كلية الشريعة و القانون بطنطا  -جامعة األزهر

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2011/10/23-22

الكلية التكنولوجية – بالمحلة الكبرى

المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى

2012/2/16-12م

كلية التربية الموسيقية  -جامعة حلوان

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2012/2/20-19م

كلية التربية الموسيقية  -جامعة حلوان

التخطيط االستراتيجى و خطط التحسين

2012/3/22-20م

مديرية التربية و التعليم بكفرالشيخ

التخطيط االستراتيجى و خطط التحسين

2012/5/7-5م

مديرية التربية و التعليم بكفرالشيخ

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2012/9/10-9م

كلية التربية – جامعة المنوفية

التخطيط االستراتيجى و خطط التحسين

2013/2/4-2م

مديرية التربية و التعليم بكفرالشيخ

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2013/3/21-20م

جامعة دمنهور (تدرب فيه القيادات األكاديمية)

التخطيط االستراتيجى و خطط التحسين

2013/4/16-14م

منطقة شبين الكوم األزهرية  -المنوفية

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2013/9/12-11م

جامعة طنطا (تدرب فيه القيادات األكاديمية)

التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

-11
2013/11/12م

التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى

2014/3/21-19م

التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى

2015/3/9-7م
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كلية التربية النوعية  -جامعة بنها
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا (تدرب فيه القيادات
األكاديمية)
كلية الزراعة – جامعة الزقازيق

السيرة الذاتية
للسيد االستاذ الدكتور /رياض يوسف نوفل القن
التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى

2015/5/ 7-6م

جامعة الزقازيق

هـ  .المراجعة الخارجية لالعتماد بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد:
 .1عضو فريق اعتماد كلية الزراعة – جامعة سوهاج خالل الفترة من 2015/3/19-16م من ق بل الهي ئة القوم ية ل ضمان
جودة التعليم و االعتماد( .مرفق )30
 .2ر ئيس فر يق اعت ماد كل ية الحا سبات و المعلو مات  -جام عة عين شمس خالل الف ترة من 2013/5/15-12م من ق بل
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد( .مرفق )31
 .3رئيس فريق اعتماد كلية التربية الرياضية للبنات  -جامعة الز قازيق خالل الف ترة من 2013/4/10-7م من ق بل الهي ئة
القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد( .مرفق )32
 .4ر ئيس فر يق اعت ماد كل ية الهند سة  -جام عة اإل سكندرية خالل الف ترة من 2012/5/16-13م من ق بل الهي ئة القوم ية
لضمان جودة التعليم و االعتماد( .مرفق )33
 .5رئيس فريق اعتماد كلية الطب البيطرى  -جامعة أ سيوط خالل الف ترة من 2011/5/25-22م من ق بل الهي ئة القوم ية
لضمان جودة التعليم و االعتماد( .مرفق )34
 .6عضــو فريــق المراجعــة الخارجيــة فــى الزيــارة االســتطالعية لكليــة الزراعــة – جامعــة أســيوط خــالل الفتــرة مــن -9
2010/5/12م من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد.

و .المراجعة الداخلية و اإلستشارات بالوزارة و الجامعات:
 .1عضو فريق زيارة المحاكاة لكلية الزراعة – جامعة الفيوم خالل الفترة من 2015/2/26-24م( .مرفق )35
 .2رئيس فريق زيارة المحاكاة لكلية طب األسنان – جامعة طنطا خالل الفترة من 2015/2/19-17م( .مرفق )36
 .3عضو فريق زيارة المحاكاة لكلية الزراعة – جامعة طنطا خالل الفترة من 2014/10/30-28م.
 .4رئيس فريق زيارة المحاكاة لكلية العلوم – جامعة طنطا خالل الفترة من 2013/2/21-19م( .مرفق )37
 .5رئيس فريق زيارة المحاكاة لكلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة خالل الفترة من 2012/6/14-12م.
 .6رئيس فريق زيارة المحاكاة لبرنامج الحاسب اآللى بكلية العلوم يأسوان – جامعة جنوب الوادى خالل الفترة من -13
2012/3/15م( .مرفق )38
 .7عضو فريق المراجعة الداخلية فى زيارة التطوير بالمشاركة( )DEلكلية الزراعة – جامعة طنطا خالل الفترة من
2010/11/2-10/31م من قبل وحدة إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالى.
 .8عضو فريق المراجعة الداخلية بمشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد( )CIQAPلكلية الزراعة – جامعة
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السيرة الذاتية
للسيد االستاذ الدكتور /رياض يوسف نوفل القن
المنصورة خالل الفترة من 2010/10/10-9م لمراجعة برامج مرحلتى البكالوريوس و الدراسات العليا من قبل وحدة
إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالى .
 .9مراجع خارجى لبرامج الدراسات العليا (ماجستير & دكتوراة) فى مجال إنتاج الدواجن لكلية الزراعة – جامعة القاهرة.
 .10مستشار مشروع  CIQAPبكلية الطب البيطرى – جامعة قناة السويس بقرار مجلس الكلية بتاريخ 2010/10/10م.
 .11مستشار وحدة ضمان الجودة بالمعهد العالى للخدمة االجتماعية بكفرالشيخ للعامين 2011/2010م &
2013/2012م.
 .12مستشار وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة – جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا من نوفمبر 2011و حتى اآلن.
 .13عضو لجنة متابعة مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات بمشروع  ICTPبوحدة إدارة مشروعات التطوير
بوزارة التعليم العالى لألعوام 2014 &2013& 2012م( .مرفق (39
 .14خبير تحكيم مشروعات التميز بإدارة دعم التميز بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بالدورة األولى.
 .15خبير تحكيم مشروعات اعتماد المعامل طبقاً للمواصفة  ISO 17025 /2005بالدورة التاسعة بوحدة إدارة
مشروعات تطوير التعليم العالى.
 .16عضو فريق المتابعة و الدعم الفنى لبرنامج " التصنيع الغذائى باللغة اإلنجليزية" بكلية الزراعة – جامعة القاهرة من
قبل وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى.
 .17إلقاء أكثر من  50محاضرة وورشة عمل فى نشر ثقافة الجودة ألعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب واألطراف
المجتمعية بالجامعات المصرية.
 .18تنفيذ  30ورشة عمل فى التخطيط االستراتيجى فى كليات و معاهد بعض الجامعات المصرية (الطب البيطرى بجامعة
بنها – المعهد العالى للخدمة اإلجتماعية بأكاديمية الدلتا – كلية الهندسة بجامعة كفرالشيخ – الطب البيطرى بجامعة
القاهرة  ...إلخ).
 .19تقديم الدعم الفنى العتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة المنوفية فى فبراير 2011م.
 .20تقديم الدعم الفنى العتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة المنيا فى مارس 2012م.

ز .متدرب :
تم المشاركة و الحضور كمتدرب في اآلتى:
 .1إجتياز الدورة التمهيدية لتدريب المدربين ) (TOT1بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات خالل الفترة -8
2004/5/12م بمكتبة كلية الزراعة – جامعة القاهرة.
 .2إجتياز دورة تدريبية لإلشراف التنفيذى بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات فى ديسمبر 2005م بمركز

التطوير بجامعة طنطا( .مرفق (40
 .3حضور دورة مكثفة لتدريب المدربين ) (TOTفى إعداد وكتابة البحوث العلمية ونشرها دوليا ً بمشروع تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس و القيادات خالل الفترة 2006/5/24-21م بكلية الهندسة – جامعة القاهرة.

صفحة  17من 21
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للسيد االستاذ الدكتور /رياض يوسف نوفل القن
 .4حضور ورش العمل والندوات الخاصة بمشروعات ضمان الجودة واإلعتماد التي عقدت بجامعة طنطا حتى يوليو 2006م و
بجامعة كفرالشيخ منذ أغسطس 2006م حتى اآلن.
 .5حضور أيام (  ) TEMPUSالتي عقدت بالجامعات المصرية من سبتمبر 2003م حتى اآلن.
 .6حضور ورش العمل الخاصة بكيفية إعداد مشروعات تمول من صندوق تمويل البحوث بوزارة التعليم العالى ()HEEPF
&  &STDFجهات أجنبية (. (FP7
 .7إجتياز عدد ( ) 6برامج تدريبية ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة طنطا خالل الفترة من
ديسمبر  2004حتى يونيو 2006م للترقية لدرجة أستاذ و بيانها كالتالى (مرفق من :) 46 – 41
م

التاريخ

أسم البرنامج

مكان االنعقاد

1

أخالقيات وآداب المهنة

2004/12/30-28

مركز التطوير -جامعة طنطا

2

االتجاهات الحديثة فى التدريس

2005/5/7-3

مركز التطوير -جامعة طنطا

3

اتخاذ القرارات وحل المشكالت

2005/5/24-21

مركز التطوير -جامعة طنطا

4

الجوانب القانونية بالجامعات

2005/7/7-5

مركز التطوير -جامعة طنطا

5

إدارة الوقت وضغوط العمل

2005/7/19-16

مركز التطوير -جامعة طنطا

6

المهارات اإلدارية

2005/7/ 25-20

مركز التطوير -جامعة طنطا

 .8حضور دورة " التخطيط االستراتيجى" التى عقدت بالجامعة من قبل المركز القومى لتنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس و القيادات بالشرق األوسط و شمال أفريقيا خالل الفترة 2007/4/29-28م.
 .9اجتياز دورة تدريب المدربين التكميلية ()TOT2بالمركز القومى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات
بالشرق األوسط و شمال أفريقيا خالل إكتوبر – نوفمبر 2007م.
 .10إجتياز دورة تدريب المدربين الدولية ( )TOT- Internationalبالمركز القومى لتنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس و القيادات كمركز إقليمى معتمد من المجلس الدولى للمدربين المعتمدين ) (IBCTبأمريكا خالل الفترة من
ديسمبر  2007حتى مارس 2008م.
 .11إجتياز دورة " المراجعة الخارجية العتماد مؤسسات التعليم العالى" بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و
االعتماد خالل الفترة من 2008/11/13-9م( .مرفق (47
 .12إجتياز دورة " تكنولوجيا المعلومات العتماد مؤسسات التعليم العالى" بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و
االعتماد فى 2009/12/22م.

صفحة  18من 21
شارع الجيش – كفرالشيخ  -مصر

السيرة الذاتية
للسيد االستاذ الدكتور /رياض يوسف نوفل القن
 .13إجتياز دورة " المحاكاة للمراجعة الخارجية العتماد مؤسسات التعليم العالى" بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم
و االعتماد خالل الفترة من 2009/4/29-26م.
 .14إجتياز دورة " تدريب المدربين فى التقويم الذاتى و المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى" بالهيئة القومية لضمان
جودة التعليم و االعتماد خالل الفترة من 2009/10/29-25م.
 .15إجتياز دورة " المكثفة فى المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى" بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد

خالل الفترة من 2009/12/17-15م( .مرفق (48
 .16حضور دورة " فنيات المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى" بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد فى
2010/12/8م.
 .17حضور اللقاء التنويرى لمدربى التعليم العالى بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد خالل الفترة من -11
2013/3/13م.
 .18حضور " البرنامج التدريبى للقيادات الجامعية فى هيئة ضمان الجودة الماليزية " خالل الفترة من 2013/7/1 – 6/24م

كوااللمبور – ماليزيا ( .مرفق (49
 .19حضور العديد من ورش العمل من خالل مشروع التوأمة بين اإلتحاد األوروبى و الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و

االعتماد فى الفترة من أكتوبر  2013وحتى يوليو 2015م( .مرفق (50

سابعا :االنشطة الطالبية و التقافية و االجتماعية:
 .1عضو فوج أعضاء هيئة التدريس للجامعات المصرية بمعسكر الشيح زويد – بالعريش  -أغسطس 1991م.
 .2رئيس إتحاد الدارسين المصريين بجمهورية المجر خالل عامى 1997/1996 & 1996/1995م( .مرفق (51
 .3رئيسا ً لوفد الدارسين المصريين بالمجر في مؤتمر المبعوثين في أغسطس  1996في لقاء السيد /رئيس
الجمهورية باإلسكندرية.
 .4استقبال الوفود الرسمية من قبل الجامعات المصرية خالل عامين متتاليين  97/96-96/95والقيام معهم برحالت
ترفيهية داخل جمهورية المجر.
 .5عضو مجلس إدارة الجمعية اإلقليمية للكشافة الجوية لمحافظه كفرالشيخ من مايو  1998حتى سبتمبر 1999م.
 .6المشاركة في دورة أعضاء هيئة التدريس إلعداد القيادات الطالبية والشبابية بمعهد إعداد القادة بحلوان التابع
لوزارة التعليم العالي في الفترة من .1998/7/1-6/27
 .7رائد أفواج شباب جامعة طنطا بمعهد إعداد القادة بحلوان فى سنوات من  1998وحتى ( .2006مرفق - 52
(58
 .8رائد افواج شباب جامعة طنطا بالمعسكر الصيفي الدائم ببلطيم خالل الفترة من 1999الى .2003
 .9عضو مجلس إدارة الجمعية اإلقليمية لفتيان الكشافة لمحافظة كفرالشيخ من  1999 /9و حتى 2003/9م..
 .10عضو فوج أعضاء هيئة التدريس للجامعات المصرية بمعسكر الشيح زويد – بالعريش خالل الفترة من -9/10
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2000/9/14م.
 .11رائد نشاط الجوالة والخدمة العامة لوفد الجامعة فى إسابيع شباب الجامعات الخامس و السادس و السابع بجامعات
المنيا و أسيوط و المنصورة أعوام  2005 & 2003 & 2001على الترتيب( .مرفق (59
 .12عضو وفد الجامعة فى مؤتمر"المراة المصرية والخطة القومية  "2007-2002خالل الفترة من -13
2001/3/15م.
 .13رائد لجنة االشراف لطالب فرع الجامعة الى مدينة الغردقة و شرم الشيخ أعوام 2002 & 2001م.
 .14مشرف الرحلة العلمية لطالب قسم إنتاج الدواجن الى مدينة اإلسماعيلية لزيارة مزارع الدواجن والنعام أعوام
2003 & 2002 & 2001م.
 .15مشرف عام مساعد على المعسكر الدائم لطالب جامعة طنطا ببلطيم صيف 2002م خالل الفترة

من-/6/ 24

2002/9/5م.
 .16رائد لجنة الجوالة و الخدمة العامة بكلية الزراعة بكفرالشيخ للعام الجامع-ى &2003/ 2002
2004/2003م.
 .17مشرف تنفيذى فى مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات من سبتمبر  2004حتى يوليو
2006م بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس – جامعة طنطا.
 .18رئيس لجنة اإلعاشة و التغذية باإلنابة فى المنتدى البيئى الدولى األول بجامعة طنطا خالل الفترة  3-1إبريل
2006م( .مرفق (60
 .19رئيس لجنة اإلعاشة و التغذية فى مؤتمر النسيج األول بكلية التربية النوعية  -جامعة كفر الشيخ خالل نوفمبر
2011م.
 .20عضو لجنة الحوار الوطنى برئاسة األستاذ الدكتور  /عبد العزيز حجازى بترشيح السيد األستاذ الدكتور  /رئيس
الجامعة( .مرفق (61
 .21منسق الحوار الوطنى عن محافظة كفرالشيخ برئاسة األستاذ الدكتور  /عبد العزيز حجازى بترشيح السيد اللواء /

محافظ كفرالشيخ (مرفق )62
 .22نائب ثان لرئيس حزب التحرير المصرى من سبتمبر  2011حتى إبريل  2012ثم إنقطعت صلتى بالحزب نهائياً

ثامنا  :الجمعيات و النقابات و االندية :
 -1الجمعية العالمية للدواجن – الفرع المصري .
 -2الجمعية المصرية لعلوم الدواجن ( .مرفق )63
 -3الجمعية المصرية لعلوم االرانب .
 -4الجمعية المصرية لألنتاج الحيواني .

صفحة  20من 21
شارع الجيش – كفرالشيخ  -مصر

السيرة الذاتية
للسيد االستاذ الدكتور /رياض يوسف نوفل القن
 -5نقابة المهن الزراعية .
 -6نادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة كفرالشيخ .
 -7نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا .
 -8صندوق الزمالة ألعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بكفرالشيخ .
 -9عضو نادي كفرالشيخ الرياضي .
 -10عضو نادي وادي دجلة الرياضي .

صفحة  21من 21
شارع الجيش – كفرالشيخ  -مصر

