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 البيانات الشخصية :

 
 عبير عبد المحسن قاسم . :   االسم
  ديسمبر 03 :  الميالد تاريخ

 مصر . –اإلسكندرية  :   محل الميالد
 abirkassem1@art.dmu.edu.eg : البريد اإللكتروني
 www.abirkassem.com : الشخصي الموقع االلكتروني

 
 

 : إجادة اللغات المختلفة ةدرج

 

 جيد جدا   جيد مقبول اللغة 

 **   اللغة العربية -1

 **   اللغة الفرنسية -2

 **   اللغة اإلنجليزية -3

  **  اللغة األلمانية -4

   ** اللغة اإليطالية -5

 **   اللغة الالتينية -6

 **   اللغة اليونانية القديمة -7

   ** الكتابة الهيروغليفية -8

 
 

 : ةالعلمي الدرجات

 

 ة اآلداب / جامعة اإلسكندريةمن كلي  -في اآلثار اليونانية و الرومانية  دكتوراه ،
" المنشآت  و العناصآر المعماريآة فآي زخآارد الجآدران  بعنوان،  4332عام   

الشرد األولى و التوصية بالنشر و الطبع و التداول بين الرومانية " مع " مرتبة 
 الجامعا  "

 ة اآلداب / جامعآة اإلسآكندرية ، ليآك -ثآار اليونانيآة و الرومانيآة فآي اآل ماجستير
تقآآدير  8991يفسآآا" " عآآام الفس -" تصآآوير الطبيعآآة فآآي الفآآن الرومآآاني  بعنآآوان
 . ممتاز

 8994عام لية اآلداب ك -في اآلثار اليونانية و الرومانية  دبلوم. 

 جامعة  كلية اآلداب -من قسم اآلثار و الدراسا  اليونانية و الرومانية  ليسانس /
األولى على الدفعة طوال  ، مع مرتبة الشردممتاز بدرجة  8993اإلسكندرية ، 

 مدة األربع سنوا .
 

 

mailto:abirkassem1@art.dmu.edu.eg
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 : المختلفةالوظائف 

 

 (عضوية تطوعية)ية رئاسة الجمهور -عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع. 
   وحتآآي  1/4388قآآائم بمعمآآال رئآآيس قسآآم اآلثآآار والدراسآآا  اليونانيآآة والرومانيآآة منآآ

 تاريخه.

   كليآة اآلداب / جامعآة دمنهآور منآ   -بقسم اآلثار والدراسآا  اليونانيآة والرومانيآة أستا
 و حتي تاريخه. 6/4382

   كلية اآلداب / جامعة دمنهور  -نية بقسم اآلثار والدراسا  اليونانية والرومامساعد أستا
 .  0/4388من  

 4388/ 2حتي  4331/ 1من  ، إنتداب جزئي  مديرة مكتبة مصر العامة بدمنهور  

 فبرايآآر وحتآآي 4332ينآآاير دمنهآآور منآآ   –ضآآمان الجآآودة بكليآآة اآلداب  مآآديرة وحآآدة 
4339 . 

 
 

 : قائمة باألبحاث العلمية بمجال اآلثار

 

انعكاسةة ا  ةةف السسيسسةةام الو رانيةةا " رةة ارو اايةةال اب ةةاويي  العةةو   " البيئةةا الريةةويا   -1
     0111/ 11بالقاهوة 

" الزواعا  ف شرال إ ويقيا ر  خالل السسيسسام الو رانيا " ر ارو اايال اب اويي  العو   -0
    0111/ 11بالقاهوة 

ب ةةةاو عارعةةةا " انعكةةةاه ن ةةةو النيةةةل  ةةةف السسيسسةةةام الو رانيةةةا " الرةةة ارو الخةةةاره لك يةةةا ا -3
    0112/ 4القاهوة  وع السي م 

 0112/ 11عارعةا اسسةكنلويا -" أبواج اليرام  ف ريو الو رانيا " رع ةا ك يةا ابلا  -4
    رع ا ريكرا

" الاةةةةةة  يواي السنيةةةةةةا الراباللةةةةةةا بةةةةةةي  السةةةةةة  الريةةةةةةو    السةةةةةة  الي نةةةةةةانف   و  ه لر كةةةةةةاي  -2
ل الرف لرنظرةا الةل ل السوانك   نيةاالراية  القة رف باسسةكنلويا ل الرة ارو العة -بط رياي

   0112/ 3ريو  -ركابا اسسكنلويا

-"  سيسسام اسسكنلويا  عالقا ا باألل  السكنلو  " نل ة الرع ه األع ى لآل او بالقاهوة -2
    0112/ 4ريو  

" لواسةةةا لةةةةوأه وخاريةةةةا لعنةةةةل  و رةةةةانف بةةةالراي  القةةةة رف باسسةةةةكنلويا " رةةةة ارو اايةةةةال  -7
   0112/ 11لقاهوة اب اويي  العو  با

قاسةةةم ل عبيةةةو   يعةةةاج ل رنةةةى ل " و يةةةا  ةةةف اطةةة يو بةةةوار  اةةةلويه اب ةةةاو بالعارعةةةاي  -8
  4/0117عارعا القاهوة  –الريويا ل ر ارو ك يا اب او 
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 -" إيةةةزيه الريةةةويا ايةةةل هوك دنيةةة م " نةةةل ة أنل/ عبةةةل الي ةةةيم نةةة و الةةةلي  اسسةةةكنلويا  -9
     0117/ 4ريو

ريةو  -أعرال  نيا " نل ة الرع ه األع ى لآل او بالقةاهوة" ر انئ يقيقيا خ لا ا  -11
2 /0117     

" بعض الخيائص الريويا  ف الس  الن ريل  " رة ارو اايةال اب ةاويي  العةو   -11
    0117/ 11بالقاهوة 

إعالة إييام رلينا أ ويا " ر ارو الر سسةا الل ليةا ل ع ة م    -" ااب زيويه راعنا -10
   0118واك ي   ل الي نا  ل ي لي  الرقام ب ي  WSEASال نلسا 

رشو ع إييام  ناو اسسكنلويا القليم ل ر ارو الروكز العالرى ل اط و  -13
(   CHHSS 2011عن   شوق آسيا ) - IEDRCادقايالى  األبياث 

  ن 00/11/0111القاهوة  ف 

ل س ا  ف الس  الي نانف  الو رانف األر را بي  الشوق  الغو   انعكا -14
 08-04لرى بباويه لإلنسانياي  الع  م ادعاراعيا  ونسا " الك نعوه العا

   بباويهن  7/0110/

الان ع الرنعكه  ف الرقابو ال يكيا ل الر ارو العالرى الوابع لعالم البيو  -12
 نبإسطنب ل  9/0110/ 7-2ل  Medworldsfourالرا سط 

ي ال اقعيا  الورزيا  ف عرالي الر  ك الس ي قيي  ل رع ا روكز اللواسا -12
الر ارو الل لف الخاره   الك را  الي وة  ف اليضاواي  -البوليا  النق ش 

  بعارعا عي  شره ن 3/0114/ 31-09القليرا ل  ف الساوة 

إله الط   الرشاهل الطبيا  ف الس  الي نانف  الو رانف )لواسا أ ويا("  -17
  ل عارعا عن   ال ال  ل العلل ال ار –برع ا ك يا اب او بقنا بيث رنش و 
  0113إيلاو ي لي  

برع ا عرالي ع وليا  ال الث ك سي ا ل لعايا السياسيا " بيث رنش و  -18
  0112عارعا الرنيا ل إيلاو ي لي   –الااويخ  الرساقبل ل ك يا ابلا  

 الا  يواي الو رانيا  ف رنشآي  ي ي  العوبف برلينا ش با ل الر ارو -91

 نبالقاهوة  11/0112/ 12-14 - لآل اويي  العام لالايال عشو ال ار 
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 المشروعات البحثية العلمية والعالمية التي شاركت فيها : 

 السنة اسم المشروع جهة التقديم #
 Tempus VirCult 2012ادايال األ و بف  9
 Erasmus + Edu-Must 2015ادايال األ و بف  4

 
 

 :الدورات التدريبية التي حصلت عليها

 

 قدرات أعضاء هيئة التدريس : أواًل : دورات تنمية
 ن0114ل وة إعلال الرع م العارعى ن  ربو  .1
روكز انريا قةلواي عارعةا  – Communication Skillsل وة ر اواي ادايال السعال  .2

 ( 2/0112ادسكنلويا ) 

روكةةز انريةةا  – New Terms in teachingل وة اداعاهةةاي اليلي ةةا  ةةف الاةةلويه  .3
 ( 2/0112قلواي عارعا ادسكنلويا ) 

 Decisions' Taking & Problems solvingل وة ااخاذ القواواي   يل الرشةكالي  .4
 ( 2/0112روكز انريا قلواي عارعا ادسكنلويا )  –

           روكةةةز انريةةةا قةةةلواي عارعةةةا ادسةةةكنلويا  – Thinking Skillsل وة ر ةةةاواي الاسكيةةةو  .5
 (8/0112 ) 

روكةةز انريةةا  – Teaching with Technologyل وة الاةةلويه باسةةاخلام الاكن ل عيةةا  .6
 ( 2/0112قلواي عارعا ادسكنلويا ) 

روكةز انريةا قةلواي عارعةةا  – TOT  Training of trainersل وة اةلوي  الرةلوبي   .7
 ( 3/0112ادسكنلويا ) 

روكةز انريةا قةلواي عارعةا ادسةكنلويا )  – Curriculum Designل وة ايةريم رقةوو  .8
8/0112 ) 

روكةةز انريةةا قةةلواي  – Preparing Research Projectرشةةو ع بي ةةف ل وة إعةةلال  .9
 ( 3/0117عارعا ادسكنلويا ) 

رةة  روكةةةز انريةةةا قةةةلواي  Micro-teachingشةة الة ل وة " الاةةةلويه الريةةةغو "  .11
 ن 3/0117عارعا عي  شره 
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 Competitive Researchل وة إعةةةةلال رشةةةةو عاي البيةةةة ث الانا سةةةةيا  .11

Projects - ( 3/0110ي عارعا ادسكنلويا ) روكز انريا قلوا 

روكةةةةز انريةةةةا قةةةةلواي  – Strategic Planningل وة الاخطةةةةيط ادسةةةةاواايعف  .12
 ( 4/0110عارعا ادسكنلويا ) 

 – Organizing Scientific conferencesل وة انظةةيم الرةة ارواي الع ريةةا  .13
 ( 9/0110روكز انريا قلواي عارعا ادسكنلويا ) 

روكز انريا قلواي عارعا  – Research Ethicsف ل وة أخالقياي البيث الع ر .14
 ( 9/0110ادسكنلويا ) 

روكةز انريةا قةلواي  – Credit Hour Systemل وة نظةام السةاعاي الرعارةلة  .15
 ( 9/0110عارعا ادسكنلويا ) 

 References Managementل وة نظةةةةم إلاوة الرواعةةةةع البي يةةةةا الع ريةةةةا  .16

Systems – ( 11/0110كنلويا ) روكز انريا قلواي عارعا ادس 

الروكةةةةز القةةةة رف لانريةةةةا قةةةةلواي أعضةةةةام هيئةةةةا  – TOT1 بي ل وة اةةةةلوي  الرةةةةلو  .17
 ن ( 4/0113الالويه ) 

روكةةز انريةةا قةةلواي عارعةةا ادسةةكنلويا  –ل وة البةةوار  الالويبيةةا لا هيةةل القيةةالاي  .18
 (ن 19/4-18/2/0117)

 
 :لثقل الشخصية ثانيًا : دورات متنوعة

 Atelierقوو لواسف يناس  الاع م ع  بعل   ضةعه ع ةى النةي " ل وة " كيسيا ايريم ر -1

3.2  = E-Learning ل  بطويقاHTML  عارعا  –بروكز ال كالا الل ليا السوانك   نيا
 ن 2/7/0112-1سنع و 

لاةةةلوي    ICTP – CUICTTل ياسةةة  ابلةةةف الرقلرةةةا رةةة  رشةةةو ع  ECDLشةةة الة  -0
 ةةةةى اقنيةةةةاي الرع  رةةةةاي  ادايةةةةادي " أعضةةةةام هيئةةةةا الاةةةةلويه ل  زاوة الاع ةةةةيم العةةةةالف ع

 ن 0/0117" عام   Staff Member 1 –الرسا   اد ل 

لاةةةلوي    ICTP – CUICTTل ياسةةة  ابلةةةف الرقلرةةةا رةةة  رشةةةو ع  ECDLشةةة الة  -3
أعضةةةةام هيئةةةةا الاةةةةلويه ل  زاوة الاع ةةةةيم العةةةةالف ع ةةةةى اقنيةةةةاي الرع  رةةةةاي  ادايةةةةادي " 

 ن 7/0117م " عا  Staff Member 2 –الرسا   ال انف 

-02ويبيةةةا رةةة  الرع ةةةه القةةة رف ل رةةةوأة يةةة ل الا هيةةةل السياسةةةف ل رةةةوأة  ةةةف الساةةةوة الل وة  -4
 ن 08/4/0119
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)اعارةةةةال  Project Management Professionalرةةةةليو رشةةةةو ع رياةةةةو  ل وة  -2
CMCS  ) ضةةع العةةلا ل الزرنيةةا   قيةةاه ابلام   إلاوة الرشةةو عاي  ايليةةل لالعالريةةا 

 ن 11/0110ل الاك سا الراليا 

العارعةا األرويكيةةا  رة ل  Communications Skillsل وة ر ةاواي ادايةال  -2
AUC  - (10/0110 ) 

إعةةلال قائةةل  –اعةةليل السةة  ك  –ل وة الانريةةا البشةةويا  ةةف بةةوار  )ال قةةا  ةةف الةةنسه  -7
الاخطةةةيط  –األخالقيةةةاي العارةةةا الر نيةةةا  –ر ةةةاواي إلاوة ال قةةةي  – اةةةابع نةةةاع  

 ن2/0/0114إلف  1/0/0114الساوة ر    ايليل األهلا  (  ف

الةةةةل وة الالويبيةةةةا الخايةةةةا ب يةةةةلة الاةةةةلوي   الانريةةةةا البشةةةةويا بالقةةةةاهوة الااويخيةةةةا  -8
إلةةةةةةةةف  1/0/0114 ةةةةةةةةف الساةةةةةةةةوة رةةةةةةةة   أسةةةةةةةةه  ربةةةةةةةةال م الاةةةةةةةةوريم ر ضةةةةةةةةع ا   

 من 4 – 11أيام السبي  قط ر   00/0/0114

ركابةا ادسةكنلويا ل  –ا ادشاواك  ف ل وة الروكز ال   ينساف ل لواساي ال   ينساي -9
بعنةةةة ا  "  وشةةةةا عرةةةةل الر اقةةةةع األ ويةةةةا بريا ظةةةةا البييةةةةوة   كنةةةة ز رخسيةةةةا " يةةةة م 

 ل  اليي ل ع ف ش الة يض ون 12/2/0112

ياةةةةةةةةةف  12/11/0112ل وة الويبيةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةف الر زاييةةةةةةةةةك القبطةةةةةةةةةف رةةةةةةةةة   -11
 انظيم روكز اللواساي القبطيا بركابا اسسكنلويان 02/11/0112

 Ecole duالرايسيةةةا " رةةة  رلوسةةةا ال ةةة  و  شةةة الة  ةةةف " اللواسةةةاي -88

Louvre  بسونسان 2/0117/ 09 -02 ر  سيرناو 

 

 مهارات االتيكيت:و  البروتوكولو العالقات الدبلوماسية ثالثًا : دورات 
 & International Protocolل وة البو ا كة ل العةالرف  ر ةاواي اديايكيةي  -1

Etiquette Skills ا ل اةةةلوي    ادساشةةةاواي رعارةةةلة رةةة  األكاليريةةةا الكنليةةة
CATC  (10/0110 ) 

 & International Protocolل وة البو ا كة ل العةالرف  ر ةاواي اديايكيةي  -0

Etiquette Skills  رعارةةةةةةةلة رةةةةةةة  الروكةةةةةةةز الريةةةةةةةو  األ و بةةةةةةةفنEEC                     
 (10/0110 ) 

 Consultant in"رساشةةةةةةاو العالقةةةةةةاي اللب  راسةةةةةةيا  القنيةةةةةة يا"  ل وة  -3

Diplomatic and Consular Relations  رعارلة رة  روكةز الة ط  العوبةف
 ( 0113ل بي ث  اللواساي ادقاياليا  السياسيا ) ي ني  
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ل وة العالقةةاي اللب  راسةةيا  القنيةة يا رعارةةلة رةة  روكةةز انريةةا الرةة اول الطبيعيةةا  -4
يةةةا عارعةةةا القةةةاهوة بالاعةةةا   رةةةع الريةةةويا الل ليةةةا ل بيةةة ث  األكالير – البشةةةويا 

 ( 0113) ي لي   الل ليا ل ايكيم

العالقةةاي اللب  راسةةيا   القنيةة يا رةة  نقابةةا الريةةاري  باسسةةكنلويا  ةةف رةة   ل وة -2
 ن 12/9/0113إلف  12/9/0113

الروكةةز العوبةةف ل ايكةةيم الةةل لف عةة  رةة   العالقةةاي اللب  راسةةيا   القنيةة يا ل وة -2
 ن 0113ل وة سباربو 

ألكاليريةةا العوبيةةةا رةة  ا  يا بال غةةا اسنع يزيةةا العالقةةاي اللب  راسةةيا  القنيةة ل وة -7
 0113ل ايكيم الل لف ع  ل وة سباربو 

 
 :مجال التحكيمرابعًا : دورات في 

ال يئةةا  –إعةةلال رساشةةاو  الايكةةيم الرعارةةل رةة  ال يئةةا الل ليةةا ل ايكةةيم  ل وة (1
 ( 0113/  2العيزة )  –الل ليا ل ايكيم 

  الايكيم العةو    الةل ليي   ةف رعةال اللب  را الر نيا سعلال رساشاو  ل وة (0
الرع ةةةةل األرويكةةةةف ل اةةةةلوي   الانريةةةةا  –العقةةةة ل الاعاويةةةةا   رنازعةةةةاي البنةةةة ك 

/  2) بالاعا   رع الرع ه العوبةف ل لواسةاي الع يةا  البيةث الع رةف         
0113 ) 

إعلال رساشاو  الايكيم العو    الل ليي   ف رعال العقة ل الاعاويةا    ل وة (3
عارعةةةا القةةةاهوة )  -رع ةةةل البيةةة ث  اللواسةةةاي اس ويقيةةةا  –ي البنةةة ك رنازعةةةا

 ن( 0113/  14-17/2

 0174رقيلة ك " رساشاو ايكيم ل لف " بوقم قيل  ف ال يئا الل ليا ل ايكيم  (4
 ن 0113/  2ل يالو  ف ش و 

رقيلة ك " رساشاو "  ف هيئا الرساشاوي  بعر  ويا ريو العوبيا بةوقم قيةل  (2
 ن 0113/  2ش و ل يالو  ف  884

 
 ضمان الجودة:مجال خامسًا : 

 في مجال الجودة : الدورات التدريبية –أ 
 1999عام   ISO 9000 Awareness Courseل وة اعوي  باأليز   (1

  0111عام  Internal Audit Courseل وة الوقابا اللاخ يا ع ى اطبيق الع لة  (2
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 Environment & Safety and Securityل وة البيئةةا   األرةة    السةةالرا  (3

Course  ن0111عام 

يضةة و رعظةةم الةةل واي الالويبيةةا الرقلرةةا رةة  روكةةز اطةة يو الرشةةو عاي الاةةابع لةة زاوة  (4
خايةةةةا  0111-0117الاع ةةةةيم العةةةةالف  ةةةةف رعةةةةال ضةةةةرا  العةةةة لة خةةةةالل األعةةةة ام 

 الل واي الاف اقام قبل زياواي الرواععا اللاخ يا أ  زياواي اللعم السنفن

  بةةةة هم أنشةةةةطا  رخوعةةةةاي رشةةةةو ع اطةةةة يو نظةةةةم  اكن ل عيةةةةا يضةةةة و نةةةةل ة الاعويةةةة (5
 ن 17/11/0117بك يا ارويض اسسكنلويا ي م  ICTPالرع  راي 

 ادشاواك باليض و  ف النل اي الاف نظرا ا  يلة الع لة بك يا ابلا  ل  بيان ا كاباف   (6

 03/2/0119 الاقييم الذااف ل ك يا  ف ض م رعاييو الع لة  ادعارال  ف  -

 31/10/0119   ق الر كيا السكويا  يق ق الا لي   النشو  ف يق -

 2/1/0111   الاع يم اسلكاو نف  الاع م الاساع ف  ف -

 04/4/0111     الرشاوكا الرعارعيا  ف -

 07/2/0111  رشاوكا أعضام هيئا الالويه  ف خلرا الرعارع  ف -

زرةةةاي  ةةةف ر سسةةةاي الاع ةةةيم ل وة الروكةةةز الةةةل لف ل اةةةلوي   عةةة لة الخةةةلراي بعنةةة ا  " إلاوة األ (7
 3/1/0111-0العالف "  ف 

الاقةة يم الةةذااف  بعنةة ا  " NAQAAEل وة ال يئةةا الق ريةةا لضةةرا  عةة لة الاع ةةيم  ادعارةةال  (8
 ن 0114/ 10/  00-01ل "  لر سساي الاع يم العالف

ا يةي  البةوار   بعنة ا  " NAQAAEل وة ال يئةا الق ريةا لضةرا  عة لة الاع ةيم  ادعارةال  (9
 ن 0112/ 3/ 04-00ل  قوواي  اق يم ن اا  الاع م لر سساي الاع يم العالف" الر

ا يةةةي   بعنةةة ا  " NAQAAEل وة ال يئةةةا الق ريةةةا لضةةةرا  عةةة لة الاع ةةةيم  ادعارةةةال  (11
 ن 0112/ 3/ 04-00ل  البوار   الرقوواي  اق يم ن اا  الاع م لر سساي الاع يم العالف"

 
 ورش العمل في مجال الجودة: -ب

الاقيةةيم  رواقبةةا  PEER REVIEWER وش عرةةل  ةةف رعةةال " النظةةوام الرةةواععي  "  .1
خالل ادعة ام  بالقاهوة   QAAP" لعنا ضرا  الع لة  ادعارال " األلام طبقًا لرعاييو 

 ن0119-0117 ر  

ل رةةة   وش العرةةةل الاةةةف أقارا ةةةا " لعنةةةا ضةةةرا  العةةة لة  ادعارةةةال " يةةةعلالادشةةةاواك  ةةةف  .2
QAAP  ن 0118-0112عارعا القاهوة عام  -ا الزواعا بركابا ك ي 
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 PEERالييةةةةة ل ع ةةةةةى ل واي   وش عرةةةةةل  ةةةةةف رعةةةةةال " النظةةةةةوام الرةةةةةواععي  "  .3

REVIEWER  لرعاييو " لعنا ضرا  الع لة  ادعارال أ  الاقييم  رواقبا األلام طبقا|ً
 "QAAP   ن0119-0117 خالل ادع ام ر   بالقاهوة 

لةنظم العة لة (  ةف عةلل   رواعةع م) رقةيً  PEER REVIEWERالعرل كنظيةو رواعةع  .4
 ياةةى ااويخةةه   الاساةةيش ع ةةى  0117كبيةةو رةة  ك يةةاي العارعةةاي الريةةويا رنةةذ رةةاي  

ك يةا ع ةى رسةا   العارعةاي  01أك ةو رة  )  نظام ضرا  العة لة برخا ة  الك يةاي ب ةا
 (الريويا 

 ادعارال قبل لعنا ضرا  الع لة رقلرا ر  بعن ا  "  وشا عرل اطبيقيا "   وشا عرل .5
 ن11/0117 ف   عارعاي الريويا كنظيو رواععلزياوة ريلانيا 

 وشةةا عرةةل بعنةة ا  "الاطةة يو الرسةةارو رةة  أعةةل ادعارةةال" الروي ةةا ال انيةةال ألقاهةةا أنل/  .6
بقاعةةةةا رةةةة ارواي عارعةةةةا  0/10/0117 ةةةةاو ق عبةةةةل القةةةةالو ل   أنل/ كرةةةةال إرةةةةام  ةةةةف 

 اسسكنلويان

"  QAAP IIالاقلم لرشو ع ضرا  الع لة  ادعارةال  وشا عرل بعن ا  "عوض نراذج  .7
 2/1/0118الروي ا الوابعا ل ألقاها أنل/  او ق عبل القالو ل   أنل/ هلى الطال    ف 

 عارعا القاهوةن -بقاعا ر ارواي ك يا الزواعا 

ل رةةة   وش العرةةةل الاةةةف أقارا ةةةا " لعنةةةا ضةةةرا  العةةة لة  ادعارةةةال " يةةةعلالادشةةةاواك  ةةةف  .8
 ن0111   0112 ر  زاوة الاع يم العالف  -   QAAP –و الاع يم بروكز اط ي

لعنةةةةا ضةةةةرا  العةةة لة  ادعارةةةةال بركابةةةةا ك يةةةةا  وش العرةةةةل الاةةةف أقارا ةةةةا ادشةةةاواك  ةةةةف  .9
 ن0118-0112عارعا القاهوة عام  -الزواعا 

 وشا عرل  ف كيسيا كاابا الرشو عاي البي يةا ضةر  بونةار  ادايةال األ و بةف  .11
 ن 02/3/0119 ف 

 وشا عرل بعن ا  الاعو  ع ف الرشو عاي الانا سيا  ف إطةاو رنظ رةا العة لة  .11
 ن 17/2/0119 ادعارال  ف الاع يم العالف  ف 

ادشةةاواك  ةةةف عةةلل رةةة   وش العرةةةل الاةةف نظرا ةةةا  يةةلة العةةة لة بك يةةةا ابلا  ل  .12
  بيان ا كاباف  

 01/7/0119  الرعاييو األكاليريا لقطاع ك يا ابلا   ف -

 04/11/0119   السن   ل ر سسا الاع يريا  ف الاقييم -

 7/11/0119    الاخطيط ادساواايعف  ف -

 2/0/0111  اقويو البوار   الرقوواي اللواسيا  ف -
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 09/2/0111    الزياواي الريلانيا  ف -

 09/2/0111    نشو  قا ا الع لة الشار ا  ف -

 09/8/0111  ا يي  البوار   الرقوواي اللواسيا  ف -

بعنةةة ا  الاعويةةةة  برشةةةو ع الساع يةةةةا الاع يريةةةا ب يةةةةلة العةةة لة بك يةةةةا  وشةةةا عرةةةةل  .13
 ن 0/8/0112عارعا لرن  و  ف  –ابلا  

 :عامة في مجال الجودة أنشطة-ج

 ن4/0119ياف ش و  0112عض  لعنا ضرا  الع لة بعارعا اسسكنلويا رنذ عام  -1

 ن 4/0119 ياف  11/0117رنذ  –عض  روكز ضرا  الع لة  وع لرن  و  -0

 اواي  ف رعال ضرا  الع لة إيل -3
( ل ل و الر سسةةاي الاع يريةةا ايةةو الراخييةةا  ةةف ايسةةي   0112قاسةةم ل عبيةةو )  -

إبويةةةل  –اليةةة وة السةةةياييا لريةةةو ل ك يةةةا السةةةيايا  السنةةةالق ل اسسةةةكنلويا ل ريةةةو 
 ن0112

( ل يق اسنسا   ف ع لة الاع يم ل الر ارو العالرف بعارعةا  0112قاسم ل عبيو )  -
 ن0112ول  ل ي لي  ر اا ل األ

 ادشاواك رع روكز ضرا  الع لة بعارعا اسسكنلويا  ف إعلال الر لساي الااليا  -4

  ن  0112 اساواايعيا الع لة بعارعا اسسكنلويا عام 
  ن0112 لليل روكز الع لة ل عارعا اسسكنلويا عام 
  ن0112  عوبف ( عام -قار ه الع لة ) إنع يز 
 ن  0117 – 0112  ع ام ر  إعلال نشواي  ناائ  ننن األ 

 ياةةةف  0112ادشةةةاواك  ةةةف زيةةةاواي الةةةلعم السنةةةف لرعظةةةم العارعةةةاي الريةةةويا رنةةةذ عةةةام  -2
 ااويخه ن

ادشةةاواك  ةةف ايكةةيم عةةلل كبيةةو رةة  الرشةةو عاي الرقلرةةا رةة  ك يةةاي العارعةةاي الريةةويا  -2
  ياف ااويخه ن 0112الرخا سا رنذ عام 

 عارعا اسسكنلويا  ف بونار   –لقلواي إعطام علل كبيو ر  الل واي بروكز انريا ا -7

 ضرا  الع لة  ادعارال  ف أنظرا الاع يمن -

 نظام إلاوة الع لةن -

 ع لة الاسكيو كطويقا  ف اليياةن -

 ن0117ادشاواك  ف إعلال رط يا  كاي  ع  الع لة بك يا ابلا   وع لرن  و  -8
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نظيةةو الع ةةل الييةة ل ع ةةف شةة الة شةةكو  اقةةليو رةة  رشةةو ع ضةةرا  العةة لة  ادعارةةال  -9
 ن 31/3/0118الربذ ل كرواعع لك ياي العارعاي الريويا  ف رعال الع لة  ف 

ام اكةويم الةلكا وة رة  وئةيه عارعةا اسسةكنلويا خةالل ادياسةال بية م العة لة  ةف  -11
 ن 8/11/0118الاع يم العالف  ف قاعا ر ارواي عارعا اسسكنلويا  ف 

قلواي أعضام هيئةا الاةلويه  اليي ل ع ف ش الة شكو  اقليو ر  روكز انريا -11
عارعةةةةا اسسةةةةكنلويا عةةةة  رشةةةةاوكا ا السعالةةةةا  ةةةةف زيةةةةاوة اعارةةةةال الروكةةةةز رةةةة   – القيةةةةالاي 

IBCT  ن )ش الة( 00/11/0114 ف 

 
 :التخطيط االستراتيجيمجال الدورات وورش العمل التي حصلت عليها في :  سادساً 
 زاوة الاع ةةيم العةةالف الاةةف بةة يةةلة الاخطةةيط ادسةةاواايعف اابعةةا لادشةةاواك  ةةف  وش عرةةل  (1

 ن 0118-0112أقيري بعارعا القاهوة  ف الساوة ر  

ع ةف رسةا   أقةاليم  ريا ظةاي الاع ةيم العةالف  لسةوصعرل الاخطةيط  اادشاواك  ف  وش (0
 ن01/9/0117ريو 

بعنةةة ا   زاوة الاع ةةةيم العةةةالف بةةة يةةةلة الاخطةةةيط ادسةةةاواايعف لعرةةةل  اادشةةةاواك  ةةةف  وشةةة (3
 ن00/9/0117 ف بعارعا ادسكنلويا عف ل اع يم الريو  العالف ل الاخطيط ادساوااي

 ن0111ياى  0117عض  لعنا الاخطيط ادساواايعف لعارعا ادسكنلويا رنذ عام  (4

 وشةةا عرةةل بعنةة ا  " الاخطةةيط ادسةةاواايعف ل اع ةةيم الريةةو  العةةالف ع ةةى  ادشةةاواك  ةةف (2
اليية ل    1/0118/ 12 - 13الرسا ى اسق يرف " بعارعا عي  شره  ف الساةوة رة  

يرةةف الرع ةةل العةةالرف ل اخطةةيط الاع   ع ةةى شةة الة رعارةةلة رةة   زاوة الاع ةةيم العةةالف رن ةةا 
 ن الي نسك 

 الةةةةل لفالرع ةةةةل  لب ةةةة م  ةةةةف الاخطةةةةيط ادسةةةةاواايعف ل اع ةةةةيم العةةةةالف رةةةة الييةةةة ل ع ةةةةى  (2
  اعايةةةاز البونةةةار  بنعةةةا  ببةةةةاويه   IIEP-UNESCO-Parisل اخطةةةيط بالي نسةةةك 

 ن 0118إبويل  18-7 ف الساوة بسونسا 

 ن0118اليي ل ع ف لق  خبيو اساواايعف ل اع يم العالف بريا ظا البييوة عام  (7

بقاعةةةا  03/2/0118-01 وشةةةا عرةةةل  ةةةف الاخطةةةيط ادسةةةاواايعف ل اع ةةةيم العةةةالف رةةة   (8
 عارعا ادسكنلويان –ر ارواي ك يا الط  

 نISPP 19/11/0118عالف  وشا عرل  ف الاخطيط ادساواايعف لر سساي الاع يم ال (9

 ةةف  عةةلل رةة  البةةوار  األخةةو   ةةف بونةةار  الاخطةةيط ادسةةاواايعف رعارةةل رةةلو   (11
 ن ياف ااويخه 0118رنذ عام ادسكنلويا  اكز انريا القلواي بعارعرو 
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 –خطةةط الانسيذيةةا برشةةاويع الاخطةةيط ادسةةاواايعف بروكةةز اطةة يو الاع ةةيم ل  ريكةةم (11
 ياةةةف  0118العارعةةةاي   الك يةةةاي الريةةةويا رنةةةذ   زاوة الاع ةةةيم العةةةالف   الرقلرةةةا رةةة 

 ااويخه ن

خطةةةط ادسةةةاواايعيا   قيةةةاه ر شةةةواي نعاي ةةةا   عةةة لة أنشةةةطا ا ضةةةر  ل  رقةةةًيم (10
 ن0113رنذ عام  الرقلرا ر  الك ياي الريويا الرخا سا CIQAPرشو عاي 

 :التخطيط االستراتيجيمجال بورش العمل التي حاضرت فيها د/عبير في بيان  

 ةةف  وشةةا العرةةل الخايةةا بكيسيةةا إعةةلال الخطةةا الانسيذيةةا ل خطةةا  كرياضةةو ادشةةاواك ن1
ك يةةةةا ) الك يةةةةاي  20عارعةةةةا القةةةةاهوة ل لعةةةةلل  –ادسةةةةاواايعيا بركابةةةةا ك يةةةةا الزواعةةةةا 

 ن31/2/0118-09الل وة الخارسا ( ي رف  - QAAP IIالراقلرا لرشو ع 

سيذيةةا  اسةةايسام  ةةف  وشةةا العرةةل الخايةةا بكيسيةةا كاابةةا خطةةا ان كرياضةةوادشةةاواك  ن0
 –نرة ذج الاقةلم لرشةو ع الاخطةيط ادسةةاواايعف ل عارعةاي بركابةا ك يةا ك يةا الزواعةةا 

عارعةةا القةةاهوة ل ر ع ةةا لرةةليو  رواكةةز العةة لة بالعارعةةاي الريةةويا  أعضةةام  ويةةق 
 ن 14/7/0118الخطا ادساواايعيا بالعارعاي ي م 

 
 :وير التعليمدورات وورش العمل حصلت عليها في مجال تط:  سابعاً 

– TEMPUSادشاواك  ةف عةلل كبيةو رة  الرة ارواي    وش عرةل ادايةال األ و بةف  .1
كيسيةةةةةا الاقةةةةةلم ل ييةةةةة ل ع ةةةةةف كيسيةةةةةا إعةةةةةلال رشةةةةةو عاي اطةةةةة يو الاع ةةةةةيم   القةةةةةاهوة عةةةةة  

 البوار  اللواسيانب ل  اط يو العر يا الاع يريا   األ و بف رشو عاي ادايال 

 .M.C.I.Tاابعةةا لةة زاوة ادايةةادي   الاكن ل عيةةا الادشةةاواك  ةةف عةةلل رةة   وش العرةةل  .2
 ن0117-0112خالل عارف بعر  ويا ريو العوبيا 

عةةة  كيسيةةةا إعةةةلال  FP7 و الرسةةةارويالاطةةة   نةةةل اي رشةةةو عاي باليضةةة و  ةةةفادشةةةاواك  .3
 نرشو عاي رشاوكا رع العارعاي األ و بيا 

اي الريةةةويا الاكن ل عيةةةا بالعارعةةة ةةةف نةةةل اي   وش عرةةةل رشةةةو ع باليضةةة و ادشةةةاواك  .4
ICTP   إيلى رشو عاي  زاوة الاع يم العالف  البيةث الع رةف عة  ع ة م الياسة  ابلةف

 ن 0111-0112خالل ادع ام 

ل وة " كيسيةةا ايةةريم رقةةوو لواسةةف ل ةةاع م عةة  بعةةل   ضةةعه ع ةةى شةةبكا  الييةة ل ع ةةف .5
ل رةة  عارعةةا سةةنع و السونسةةيا Atelier 3.2  = E-Learningادناونةةي العالريةةا " 

 ن2/0112ل سوانك   نيا العالريا  AUFسكنلويا بالاعا   رع رنظرا باس



 د/ عبير قاسم
 

  13 

 

 : المختلفةالخبرات 

 
 :اإلدارةمجال أوال  : 

 ن 7/0111 ياف  8/0118رنذ ركابا ريو العارا بلرن  و  رليوة 

   ياف  بوايو  0112رنذ ينايو لرن  و  –إلاوة  يلة ضرا  الع لة بك يا ابلا 
 ن0119

 او  اللواساي الي نانيا  الو رانيا بك يا األلا  عارعا لرن  و رنذ رع ه قسم اد أرانا 
 ن  14/8/0111 ياف  0111سباربو 

 لا  عارعا رع ه قسم اد او  اللواساي الي نانيا  الو رانيا بك يا األ قائم ب عرال
 ن 14/8/0111لرن  و رنذ 

 
 يب والتنمية البشرية:مجال التدر:  ثانيا  

 نريا قلواي أعضام هيئا الالويه رلو  رعارل بروكز اFLDC - عارعا ادسكنلويال  
 نع ف  اواي راقطعا ياى اب   0112ر  عام 

  0119ريا ظا البييوة عام  - زاوة الانريا اسلاويا  –رلو  بروكز الانظيم   ادلاوة - 
0111   

  2 عارعا  او ه –رلو  انريا بشويا لل وة لطال  السنا الن ائيا بك يا ال نلسا /
 بعن ا  " كي  اساعل لس ق العرل "  0113

  2عارعا  او ه  –رلو  انريا بشويا لل وة لطال  السنا الن ائيا بك يا ال نلسا /
 نCV بعن ا  كيسيا كاابا السيوة الذاايان 0114

 

 :المرآة وخدمة المجتمعمجال :  ثالثا  
 

 ن 11/0112عارعا ادسكنلويا  –عض  لعنا انريا الروأة اس ويقيا  -1

 ن 0111 – 0119عض  الرع ه الق رف ل روأة بريا ظا البييوة رنذ عام  -2

 لرلة عامن 0111لسنا  1014ريا ظا البييوة بقواو  -عض  لعنا السيايا  اب او -3

ريا ظةةةا البييةةةوة بقةةةواو  -عضةة  لعنةةةا ييةةةو الربةةةانف  الرنشةةةئاي ذاي الطةةابع الرعرةةةاو  -4
 لرلة عامن 0110لسنا  479

 لعرعياي الع ريا   الرعارعيا س ام  ف القاهوة أ  ادسكنلويانعض   ف علل كبيو ر  ا -5

 

 معلومات متنوعة:



 د/ عبير قاسم
 

  14 

 

 للبحوث العالميمؤتمر الكونجرس تحكيم تم اختياري عضو بلجنة  .8
من الوطن التي تم اختيارها الوحيدة  4384/ 2 بفرنسا  االنسانية والعلمية

عالم وأغلبهم عضو فقط علي مستوي ال 03العربي في اللجنة المشكلة من 
 .في  لك العام من المؤتمر من أوروبا وأمريكا

الحصول علي عدد من شهادا  التقدير المحلية والعربية والدولية المتنوعة  .4
انجلترا  –من المكتب المصري الثقافي بلندن مقدمة شهادة تقدير أبرزها 

                في إعداد مكتبة المكتب لالفتاح للجمهور  تطوعا  إثر قيامي باالشتراك 
 4380/ 2و لك في  ) تصنيد و فهرسة و تنظيم (

المشروعا  الممولة من االتحاد األوروبي  مشروعين مناالشتراك في  .0
TEMPUS  بالتعاون مع عدد من ممثلي الجامعا  و إيراسموس بالس

 .ا  بحثية المصرية واألوروبية في مشروع
 اللغة العربية واإلنجليزية .باالشتراك في تحكيم عدد من الرسائل الجامعية  .2
 لدرجة الماجستير بجامعة دمنهور. رسالة كبيراالشراد علي عدد  .2

 
 :المتنوعة منهااللجان المجتمعية ية عضو 

 ن0112لعنا الاركي  ادقايال  ل روأة بريا ظا البييوة عام عض   -1

 ن 11/0112عارعا ادسكنلويا  –لعنا انريا الروأة اس ويقيا عض   -0

 ن 0111ط يو الرناطق ايو ابرنا بريا ظا البييوة عام عض  لعنا ا -3

 ن1/0111اليالو ع  ركابا اسسكنلويا –عض  رشو ع أط ه ريو الق رف  -4

 ن 0111  ياف 10/0118عض  الرع ه الق رف ل روأة بريا ظا البييوة رنذ  -2

 ن0111لسنا  1014ظا البييوة بقواو ريا  -عض  لعنا السيايا  اب او -2

ريا ظا البييةوة بقةواو  -ربانف  الرنشئاي ذاي الطابع الرعراو عض  لعنا ييو ال -7
 لرلة عامن 0110لسنا  479

  ياف اب  ن 0110 رنذ ف لعنا اسعالم بنال  سب وان  الوياضف عض   -8
 عض  لعنا رع ا نال  سب وان  الوياضف   يلو لف ب ا علة رقادي ن -9

-0119ا البييةةةوة عضةةة  لعنةةةا الايسةةةيو   الاركةةةي  ادقايةةةال  ل رةةةوأة بريا ظةةة -11
 ن0111

عةةةام  0100عضةةة  لعنةةةا الاخطةةةيط ادسةةةاواايعف سق ةةةيم اسسةةةكنلويا ياةةةى عةةةام  -11
 ن 0118-0119

 ن0119عض  أسوة ايويو " نشوة  وع عارعا اسسكنلويا " بلرن  و -10

عضةة  لعنةةا ييةةو الربةةانف  الرنشةةآي ذاي القيرةةا  الطةةواز الرعرةةاو  بريا ظةةا  -13
 لرا يقو  ر  عامن 1/0114البييوة  ف 



 د/ عبير قاسم
 

  15 

 8/0114وئاسةةا العر  ويةةا لانريةةا الرعارةةع رنةةذ –عضةة  الرع ةةه الاخييةةف  -14
  ياف اب  ن

ادشاواك رع الرع ه الاخييف لانريا الرعارع الاابع لوئاسا العر  ويا  ف  -12
 ن 3/11/0114اقليم رقاوياي خايا بيل رشك ا و    سكا  سينام  ف 

ًا بالرع ه باخاياوها وسري 0112لسنا  102يل و القواو العر  و  وقم  -12
 الاخييف لانريا الرعارع ن 

ادشاواك رع الرع ه الاخييف لانريا الرعارع الاابع لوئاسا العر  ويا  ف  -17
 ن 7/0/0112اقليم الرساهرا  ف يل رشك ا علل ر  الغاوراي بسع  الرنيا 

ادشاواك رع أعضام لعنا ادعالم بنال  سب وان  الوياضف  ف إعلال نل ة ي م  -18
 ن 00/4/0112

دشاواك باليض و  ف إطاو الرشاوكا الرعارعيا لر سساي الرعارع الرلنف ا -19
 ذلك  ف اياساليا ا قيع   يقا اسعال  ع  بلئ انسيذ إنشام رلوسا  ف شرال سينام 

ع ف خطا   ل  يي ي 12/2/0112ل يا ياي  ف اابعا لشوكا قناة الس يه 
 شكو نظوًا لرشاوكا ا السعالان

رشو عاي البي يا طويق الك ياي ل اقلم " ل   ف رع ا كاابا رقال بعن ا  " ال -01
ل إيلاو سباربو  8ك يا ال نلسا ل قسم ال نلسا الرعراويا ل عارعا  او ه ل العلل 

 ن )رو ق العلل(ن0112

 


