
18 
2 5 7 50

0 



مدير الجودة  –الهيئة المعاونة  –اعضاء هيئة التدريس  –ادارة الكلية  •

 االداريين –

 (ادارة واعضاء هيئة تدريس)معهد االحصاء  •

 المجتمع المدنى وبعض رجال الصناعة –ادارة مركز الحساب العلمى •



AGENDA 

Management is not only to solve problems and conflicts, but 

to develop a shared vision and to work for achieving it with 

the available resources.  

FCI - Introduction 

SWOT Analysis 

My Vision  

Objective & strategic plan 

CV 

Acknowledgment  



 تاريخ نشأة الكلية 

 

 
 الجامعي العام في الكلية أنشئت

 الكلية تقبل 1997 – 1996

 الذين العامة الثانوية خريجي

 مادتي دراسة بنجاح أتموا

  والفيزيـاء الرياضيــات

 

 

اقسام 
 الكلية

علوم 
 الحاسب

نظم 
 المعلومات

تكنولوجيا 
 المعلومات

بحوث 
 العمليات

ونظم دعم 
 القرار

-هندسة برمجيات )المميزة البرامج 

تكنولوجيا الشبكات اعتبارا من العام   

 (2014-2013الجامعى 



 عمداء الكلية

ى.أ   م رس سن   ح د  م ح
م
د  رج  .أ    م ف  هي  أ ر أب  د   

1996-2001  
2001-2002  

 مؤسس الكلية 

استقطاب افضل  –

 عناصر 

 اعضاء هيئة التدريس

د دمحم حسن رسمى.أ  

 

 مؤتمر الكلية  -مجلة الكلية   -شعار الكلية 

رئيس لجنة تنظيم المؤتمر االول –االستاذ الدكتور عثمان حجازى   



 عمداء الكلية

م  ري  ر  و دكت  ل ا اد   ست  ا ل ت  أ هج  ب 
ى  م ه

ف 
ى  ل ع ى  ل ع ر  و دكت  ل ا اد   ست  ا ل أ  

 االستاذ الدكتور على فهمى

البوابة االلكترونية  -ميكنة الكلية  -ظام الساعات المعتمدة ن

الجامعة ووزارة )المشاريع الممولة التطبيقية  –للكلية 

 والمراكز البحثية وذات الطابع الخاص( االتصاالت

 االستاذ الدكتور ريم بهجت 

االدارية واستقرار وتطوير االالئحة وملف والعملية التعليمة  

تكنولوجيا  )البرامج المميزة  –مركز المكفوفين  –الجودة 

 (2014-2013الشبكات اعتبارا من العام الجامعى 

2003-2009  2009-2014  
2002-09-02 

2003-01-01 

 االستاذ الدكتور معتز خورشد



 رض داخل حرم الكليةأ



SWOT ANALYSIS 

1 
•Strength 

2 
•Weakness  

3 
•Opportunities 

4 
•Threats 

 *A SWOT analysis is a 

structured planning method used to evaluate  

the strengths, weaknesses, opportunities, 

and threats involved in a project or in 

a business venture.  



SWOT ANALYSIS 

S T R E N G T H S   

• Number of high quality staff and T/A  and The highest criteria have been applied in 

the selection of faculty staff members at international level.  

• High quality academic programming at the undergraduate and graduate level 

• Strong commitment to provide specialized and practical education. 

• Internet Service : provided in the College, both wired and  wireless 

• Operation research and decision support System Department 
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 بيان عددى بإعضاء هيئة التدريس والمعاونين بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة

Big number of staff capable of teaching technologies 

skills AND high quality students who can practice 

self-learning, 



SWOT ANALYSIS 

S T R E N G T H S  ( C O N T . )   

• Number of high quality staff and T/A  and The highest criteria have been applied in 

the selection of faculty staff members at international level.  

• High quality academic programming at the undergraduate and graduate level 

• Strong commitment to provide specialized and practical education. 

• Internet Service : provided in the College, both wired and  wireless 

• Operation research and decision support System Department 
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 أعضاء هيئة التدريس -تنوع المدارس العلمية 
 (   دولة الحصول على الدكتوراة)



SWOT ANALYSIS 

S T R E N G T H S  ( C O N T . )   

• Number of high quality staff and T/A  and The highest criteria have been applied in 

the selection of faculty staff members at international level.  

• High quality academic programming at the undergraduate and graduate level 

• Strong commitment to provide specialized and practical education. 

• Internet Service : provided in the College, both wired and  wireless 

• Operation research and decision support System Department 
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 (االقسام  -االعداد ) المبعوثين 



SWOT ANALYSIS 

W E A K N E S S E S  
• Faculty has no dedicated building 

• Absence of accreditation  

•            Staff and faculty resistance for the quality 

•  Absence of policies and mechanisms of  fundraising  

• Connection with the industries 

• Connection with the regional and international societies  

• Limited number of publications in prestigious conference and journals 

• (CU publication award 204 – 25 papers (23 by me) 

• Cross-disciplinary collaboration (research, teaching, service, program) 

• Limited funds for research 

• Absence  of Social activities of  the staffs  
• The lack of regular and inclusive social activities among faculty and staff 

 

Fundraising  is the process of soliciting and gathering voluntary 

contributions of money or other resources, by requesting donations 

from individuals, businesses, charitable foundations, or 

governmental agencies 

Absence of policies and mechanisms of stakeholder 

involvement in educational committees and/or 

activities – sometimes rules and policies are present 

but implementation is inadequate. 

The non-academic support staff are inefficient and 

lack the necessary skills          (االداريين) 



SWOT ANALYSIS 

O P P O R T U N I T I E S  

Seeking local and international 

accreditations is useful opportunities for 

academic and operational progresses.  

cross-disciplinary collaboration (research, 

teaching, service) التخصصات البينية       

Acceptance of most stakeholders to 

participate in planning and 

evaluating the educational process. 

 .العملية التعليميةتقييم معظم أصحاب المصلحة للمشاركة في التخطيط و من القبول 



SWOT ANALYSIS 

T H R E A T S  

No Building 
Competition from other schools who have 

more diverse programming opportunities and 

resources for students (e.g., on line courses, 

blended programs)   

Competing with local and higher rank school, 

make it hard to recruit outstanding student 

intake.   



Teaching and learning excellence, world-

leading research, and connections with our 

local, national and global communities 



STRATEGIC GOALS  (URGENT GOALS) 

G1:  Building  

G2:  Accreditation 

G3:  Fundraising  

G4:  Different files  

  

 

  

 Encourage teaching assistants to obtain admissions from distinguish 

institutions. 

 Encourage outstanding students to participate in exchange programs 

 Offering a percentage of courses through blended learning systems. 

 Encourage faculty members to compete for national and international grants 

 Encourage faculty and students to participate in both national and international 

conferences, workshops, and exhibitions 



GOAL # ONE  
  

Action plans 

Building 



 الطيبة وعالقاتى  المتبادلة المصالح بمبدء

 من  االحصاء بمعهد العاملين بجميع

 التدريس هيئة وأعضاء ادارة

 باإمكانيات االستفادة من والعاملين

 العملية الستقرار  االنشائية المعهد

 بروتكوالت طريق عن وذالك التعليمة

  حالة تكسر مما ةمشترك تعاون

 والمعهد الكلية بين حتقاناإل

ACTION PLAN (1) 

  برامج مشتركة –مشاريع  مشتركة 



 بجزء لالستفادة  العلمى الحساب مركز وادارة الجامعة ادارة مع العمل

 من مدخل لة حيث -  (الثانى الدور) العلمى الحساب مركز من

 الكلية بين الفاصل الحائط كسر فقط) الثانى الدور الكلية داخل

 فى يساعد مما – ((cm x 300 cm 270   باب -والمركز

   الكلية التطوير فرص

 

ACTION PLAN (2) 

 يمكن توزيعهم على الكليات ليكونو ( 70)سبعون موظف 

نواة لمشروع نظم المعلومات االدارية وغيرها من المشروعات االلكترونية  داخل 

 كليات الجامعة 

 الحساب مركز داخل  االلكترونية والبوابة االدارية المعلومات ونظم البيانات عن التنقيب  لمشروع معمل إنشاء
 (1) مشاريع فى للعاملين تدريب ومركز  االنترنت بشبكة متصل معمل الى تحول حياة بة ليس مظلم مكان) العلمى
 الجامعة بوابة (3) االدارية المعلومات نظم (2) البيانات عن التنقيب

الدكتورةماجدة بهاء األستاذة 

 الدين
 مركز الحساب العلمى•

 جامعة عين شمس ضم الى كلية الحاسبات     



الدخول من الكلية الى مركز الحساب 
 العلمى

 (متر 6*  4  -    5*  4)  12عدد الحجرات •

 (متر 8*  4)معمل  2عدد  •

 كافتيريا وحمام رجالى وواحد حريمى •

معامل كبيرة 6حجرة و  30المبنى   



(  ارض البيرة)مبنى امتداد الحرم الجامعى 
 بين السيرات

 الحجرات صغيرة والسلم ضيق•

 (متر 3*  3)المساحات •

 متر  7*  3والكبيرة   •



العمل مع ادارة الجامعة  لدعوة  
الصناعة والتجارة )رجال المال 

الكلية مبنى على دعم ( فى مصر
بالشيخ او السرايات بين  فى 
   زايد

ACTION PLAN (3) 

Fundraising 

صادق السويدى. م  

 على سبيل المثال

لتنمية المجتمع فريد خميس مـحمد مؤسسة  

 مركز المكفوفين



FUNDRAISING  (GOOD EXAMPLE) 

Fund raising through direct communication 

and representatives. 

  

تبرع من الشيخ )مكتبة كلية الزر اعة ومركز المعلومات 

 (مليون جنيه 20سلطان القسامي 

 20تبرع الشيخ سلطان القسامي )مجمع المعامل البحثية 

مليون جنيه الجراء تجربة  10ثم تبعها بتبرع ( مليون جنيه

 الستنساخ حصان عربي اصيل

وهو احد )لالنشطةالطالبية مبنى المهندس حامد الشيتي 

 (مليون جنيه 2خريجي الكلية تبرع ب 

وهو احد خريجي )مبنى المهندس سمير السمان للدارسين 

 (مليون جنيه 8الكلية تبرع ب 

طريق لجان استشارية عليا حيث عن مشاركة الخريجين في انشطة الكلية *

طبقت هذه الفكرة في كلية الزراعة جامعة القاهرة وهي السبب في ان  معظم 

مباني كلية الزراعة جامعة القاهرة تم بنائها بالتبرعات العينية و لم يتم تنفيذها 

 عن طريق االدارة الهندسية لجامعة القاهرة

قاعدة بيانات شاملةاعداد *  

مع ابرز خريجي التواصل * 

 الكلية

 (خميس فريد  -صادق السويدى   )رجال الصناعة واالعمال   من الوافدين والمصريين 

 مركز ذوى االحتياجات الخاصة 



 (الشيخ زايد)قرار مجلس الكلية 

  كلية عميد البشبيشي حلمي والدكتور   جامعة رئيس نائب أبوستيت الدين عز الدكتور افتتح

 42علي معمل كل يحتوي كمبيوتر معامل  4 الجديد المبني ويضم الجديد الكلية مبني التجارة

 يضم ومسرحين دراسية قاعة20و طالب 500منها كل يستوعب مدرجات 3و ,كمبيوتر جهاز

 اإلداري والجهاز التدريس هيئة ألعضاء ومكاتب اجتماعات غرف 3و كرسي 500الواحد

 2012-7-21  بتاريخ وذلك

 عدم التوفيق 

2011شهر فبراير  135  



 مخاطبة على الجامعة ادارة مع نعمل

 التى  الدولية التعليمية المؤسسات

  الدول فى التعليمية العملية تدعم

  المبنى دعم فى اليابان مثل النامية

 من النوعية هذة على مثال ولكم

 – التمريض كلية مبنى) االتفاقيات

 بهدف ممول – القاهرة جامعة

 (اليابان من التعليمية العملية دعم

 

 المؤسسات الدولية
 جامعة القاهرة  –كلية التمريض مبنى   

ممول بهدف دعم العملية التعليمية من  

  اليابان

وقعت جامعة القاهرة اتفاقية مع  1993في اكتوبر 
اليابان وهي اتفاقية التعاون الفني وذلك بهدف 

الفعلية ( والكلية حاليا( )سابقا)المعهد تقوية موارد 
 .لتسهيل االنشطة التعليمية



Goal # TWO 

 

Accreditation 



GOAL # TWO 
ACCREDITATION 

 ملف خصوصا الناقصة الملف إستكمال•

 دماء دفع طريق عن المقرارت  توصيف

 الثقة واعادة   الجودة ادارة الى جديدة

 الجودة وادارة التدريس هيئة اعضاء بين

 بهجت ريم الدكتور االستاذ مع بالتعاون

 

 شهور بحد اقصى 6دفع الملف الى االعتماد فى خالل •

: المشكلة الفعلية  

وادارتة التعامل مع ملف الجودة هو 

 من قبل مدير الجودة

 المشاركة المتابعة الشخصية•



نشر وتشجيع تكوين االسر ودعم   •وتشجيعها  اكتشاف مواهب الطالب وقدراتهم ومهارتهم 
نشر وتنظيم االنشطة الرياضية واالجتماعية والكشفية والفنية والثقافية   •انشطتها 

تنظيم اإلفادة من طاقات الطالب   •الطالب واالرتفاع بمستواها وتشجيع المتفوقين فيها من 
 بالخير في خدمة المجتمع بما يعود علي الوطن 

على المشاكل وتقديم تكنولوجيا المعلومات للوقوف تنظيم القوافل المتكاملة في مجاالت  •
 وغيرها   –وزارة  السياحة  –وزارة الصحة )حلول تكنولوجية لها 

 

 ملف شؤون الطالب

 مشاريع التخرج

(محور قناة السويس)مشاريع موجهة لمشاكل البيئة والصناعة   

(اكاديمية البحث العلمى و اتيدا)دفع المشاريع اليجاد التمويل الالزم لها   

100اكثر من   

مشروع سنويا    

(المعمل المركزى)لدعم واتمتة وحدات الجامعة االدارية ومعاملها   

 زيادة موارد

المقراراتتوصيف استكمال   

 الجودة 

 االنشطة الطالبية 

 الخريجين

 الوافدين

 ا

(التدريب الصيفى)الالئحة    

(البينية)البرامج المميزة  Assistive technology 

Biotechnology 

Cognitive science 

G3 



 هيئة اعضاء من مشاركين ثاللثة

 المعاونة والهيئة التدريس

 بحث 25 ب العام لهذا

 (بحث واحد)دكتور طارق ابوالعنين •

 (بحث واحد)دكتور هيثم حمزة •

 (بحث 23)ابوالعال عطيفى . د.إ•

 (  النشر العلمى الدولى)والبحوث الدراسات العليا 

273طالب الدراسات العليا من الخارج بخالف عدد اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة   

G4 

Weakness 



 تشجيع االبحاث التطبيقية والبينية•

أعضاء هيئة التدريس من سيمينارات فعلية  •

وطالب البحث العلمى على مستوى االقسام 

 الثراء العملية البحثيةالمختلفة 

 الماجستير ورسائل مشاريع وتسجيل توثيق•

 ضوابط ووضع االختراع براءات و والدكتوراة

 المتميزين وتحفيز الفكرية الملكية لحماية

 . والمبدعين

االستفادة من مشروع التنقيب عن بيانات  •

رسائل الماجستير والدكتوراة والمجالت 

 (المشروع موجود)العلمية 

 

 

 

نشر الوعى بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية  •

ميثاق شرف يشارك ) وأخلقيات البحث العلمى 

 (فية جميع اعضاء هيئة التدريس

و تشجيع األعضاء علي حضور إهتمام •

المؤتمرات الدولية المحكمة و النشر فى الدوريات 

العلمية الدولية والمشاركة فى تحكيم البحوث 

العلمية والمشاركة فى اللجان العلمية وهيئات 

تحرير المجالت العلمية المرموقة والمشاركة فى 

 القوميةالمشاريع العلمية 

مجاالت بحثية تطبيقية  مشتركة بين أقسام الكلية •

 الجامعةالمختلفة وبين الكلية وكليات 

 

 

 الدراسات العليا والبحوث 



 واضافة المشروع استكمال•
 7000) العلمية المجالت

 (االجتماعية غير علمية مجلة

 على المشروع تسويق•
 االعلى المجلس مستوى

   للجامعات

 على المشروع تسويق•
 النشر مؤسسات مستوى
  الدولية

مشروع التنقيب عل بيانات الماجستير 
 والدكتورة

شهور 6  



إنشاء مراكزومعامل بحثية للتخصصات البينية بين الكلية وكليات 

 الجامعة

Cancer imaging, or tumor imaging, allows 

physicians to (1) Identify Tumor Properties 

and Growth   (2) Monitor Treatment  

 

Computational and 

Mathematical Modeling 

in  Cancer Imaging Center  

كلية الطب –معهد االورام   

 مشاريع تطبيقية  ممولة مشتركة

ثراء البحث العلمىإ  

 الخطة جاهزة بتفاصيلها



إنشاء مراكزومعامل بحثية للتخصصات البينيه بين الكلية 

 الجامعة  وكليات

Computational and 

Mathematical Modeling in   

Cancer Imaging Center  

 كلية الطب البيطرى

(قسم الباثولوجى)   
  Digital (Virtual) pathological Lab 

Virtual Vet education system 



  الوحدات ذات الطابع  –دور المراكز تفعيل

الخاص من خالل مشاريع تطبيقية وجاذبة 

والحكومى  لمؤسسسات المجتمع المدنى 

 (الخروج من الكلية وعرض االفكار)

       لجذب الطالب الوافدينخطة 

شاريع  محلية وقومية  فى  ستهداف مإ

تكنولوجيا المعلومات التى تمس مشاكل التنمية 

خطة مرفقة  -محور قناة السويس ) المستدامة

 (لهذا المشروع

 كتيب باللغة العربية واللغة االنجليزية اصدار

انشطتها تاريخ الكلية وأهم والفرنسة إلبراز 

 وبرامجها

 مؤتمرات دورية يدعى لها رجال األعمال عقد

ورؤساء القطاعات الخدمية واإلنتاجية لتسويق 

 االبحاث بهدف جذب مشاريع وتمويل 

 

مشاريع الطالب 

o إنشاء  قواعد بيانات الكترونية  لمشاريع التخرج

 وتسويقها  2012بداية من عام 

o  خطة واضحة لرسم خريطة وضع

 للمشاريع مرتبطة بمشاكل المجتمع 

o الفكرية للمشاريع الملكية  
 رابطة لخريجى الكلية إنشاء 

o الخريجين في انشطة الكلية بهدف مشاركة

وليس )عليا عن طريق لجان استشارية 

 (مجلس امناء

     سياسيات وإجراءات لتسويق إمكانيات  وضع
والبحثية والتدريبية االستشارية وقدرات الكلية 

لجنة ) على المستوى المحلى واالقليمى والعالمى
 (تسويقية

 

 

 خدمة المجتمع

سياسة واضحة والزمة تستهدف المؤسسات الممولة   وضع 

التى تدعم مشاريع التخرج ماليا مثل اكاديمية البحث العلمى و 

مما يساعد ( ITEDA)هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 

 على زيادة موارد الكلية

عدم وجود خطة واضحة لرسم خريطة للمشاريع مرتبطة 

 زيادة الموارد بمشاكل المجتمع 
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ومما الشك فيه ان الجامعات 
والمؤسسات التعليمية بمختلف 

تشكيالتها وتخصصاتها يقع 
علي عاتقها مسئولية كبري 

تجاه دعم المشروعات القومية 
من خالل عمل الدراسات 

اإلستراتيجية وتقديم 
اإلستشارات بجانب إسهامها في 

تخريج كوادر بشرية تملك 
المعرفة المتواقفة مع معاير 
التطور العلمي والتكنولوجي 

 .الذي تسعي إليه الدولة

 

 محور قناة السويس ووادى التكنولوجيا 

 وكما سأهدف الي توجيه البحث العلمي علي مستوي مشاريع التخرج 

الماجستير والدكتوراه في موضوعات ذات صلة بذلك الحلم ووأبحاث 

أنظمة التنبؤ باألحوال الجوية، بحوث العمليات، تصميم : مثلالقومي 

مواقع الويب الخدمية، تطبيقات الهواتف الذكية، وغيرها   وصيانة

 الكثير من التطبيقات

مرفق خطة كاملة لمساهمة 

كلية الحاسبات فى هذا 

 المشروع



The non-academic support staff are inefficient 

and lack the necessary skills 

  

 Action plan (1)  Technology based Training 

   Action plan (2)   Rewarding  

  

 االدارات االدارية



 لقطات من السيرة الذاتية

كل يوم بما فيهم الجمعةالسادسة صباحا موجود بالكلية من الساعة   

 الشاهد عميد الكلية واألمين العام واألمن



37 Text and editing 

books  

~ 500 Publications 

in  prestigious 

Journals and 

Conferences 

 لقطات من السيرة الذاتية

ملف الدراسات العليا والبحوث   

H-index  
Journal Ranking Metrics new perspective in Journal 
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 رسالتى لخدمة المجتمع والبيئة 

 "حاسبات القاهرة  بال أسوار " تحت شعار 
 

 الكلية خالل من  حقيقبة مجتمعية وخدمة بيئية تنمية

 في  بالجامعة والبيئة المجتمع خدمة قطاع مع بالتعاون

 المعلومات تكنولوجيا على تعتمد التى المجاالت كافة

 أسوار بال  القاهرة حاسبات " شعار تحت واالتصاالت

 البيئة وتنمية المجتمع لخدمة المتميزة إسهاماتها لتمتد "

 علمية كفاءة ذات بشرية كوادر من المجتمع به تمد بما

 وبما  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا فى متميزة

 لتقديم وبحثية  تكنولوجية إمكانات من الكلية  تملكه

 التنمية مسيرة لدعم البيئية واالستشارات الخدمات

   االفريقية والقارة العربية والدول مصر فى المستدامة



 خدمة المجتمع

 معاقة تجيد التعامل مع الحاسب كفيف بكلية الحاسبات والمعلومات

وتكتب لغة برمجة عالية لحل مشاكل رياضية   

بتقدير امتياز 2014خريخ   -كفيف أخر بكلية حاسبات المنوفية   



 خدمة المجتمع



مناقشة قانون ذوي اإلحتياجات الخاصة المقدم بمجلس مبادرة ل
واساتذة وبحضور عدد من المسؤلين  للمناقشة  الشعب

وممثلين للجمعيات  والمؤسسات القائمة علي ذوي الجامعات 
 اإلحتياجات الخاصة

 



المشاركة فى إجتماعات وزارة المعلومات وتكنولوجيا 

اإلتصاالت لعمل مسابقة تكنولوجية لمساعدة ذوي 

 اإلحتياجات الخاصة فى الدمج واالتاحة والتمكين

 



تحت شعار شركاء فى  -احتفالية المعاق المصرى 
2012ديسمبر  18-16 –عالم واحد بال حواجز   

 



لخدمة (  صديقة البيئة)مؤتمر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخضراء 

كلية الحاسبات  2013مارس  21ذوى االحتياجات الخاصة فى المجتمع 

تحت رعاية االستاذ الدكتور ابراهيم بدرانجامعة القاهرة  -والمعلومات   

 



 التنمية لخدمة المعلومات تكنولوجيا دور مشروع منسق
 لدور لليونسكو المصرية الوطنية اللجنة مع بالتعاون المستدامة

 التنمية لخدمة المعلومات تكنولوجيا لدور مؤتمر وتنظيم
 والصحراء سيناء جزيرة شبة وتنمية االعاقة لذوى المستدامة

 المسلحة للقوات النيل بنادى 2013 13-9 فبراير  فى  الغربية
 .العالى التعليم وزير الدكتور االستاذ رعاية تحت

 

ورشة عمل فى اغلب محافظات  40اكثر من 

 مصر



العالقات الخارجية على المستوى العربى 

 واالفريقى والدولى

 



العالقات الخارجية على المستوى العربى 

 واالفريقى والدولى

 

 المعلومات تكنولوجيا فى افريقيا علماء رابطة تأسيس

  مصر فى العالم فى مؤتمر اكبر وتنظيم  والحاسبات

Africacrypt 2013 اثيوبيا فى االول الدولى والمؤتمر – 

 http://dap.vsb.cz/aecia2014 2014  ابابا اديس



المشاركة فى االنشطة الثقافية والرياضية الطالبية 
 ويوم اليتيم على مستوى الكلية والجامعة

 



المشاركة فى االنشطة الثقافية والرياضية الطالبية 
 ويوم اليتيم على مستوى الكلية والجامعة

 



دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية المستدامة 
جامعة  –بكلية الحاسبات والمعلومات  -للمسنين 

مارس  15القاهرة يوم    2014 



(التليفزيون –الراديو  –الجرائد ) العالقة باإلعالم   
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