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تاريخ الميالد1974-12-14 :
الجنسية :مصرية
الحالة اإلجتماعية :متزوجة
رخصة القيادة :صالحة
المؤهالت الدراسية:

 دكتوراه تكنولوجيا المعلومات – قسم تكنولوجيا المعلومات – معهد الدراسات العليا و البحوث – جامعة
االسكندرية
 ماجيستير تكنولوجيا المعلومات – قسم تكنولوجيا المعلومات – معهد الدراسات العليا و البحوث – جامعة
االسكندرية
 بكالوريوس تجارة – شعبة محاسبة  -القسم االنجليزي – كلية التجارة – جامعة االسكندرية

اللغات:
 اللغة العربية – اللغة االم
 اللغة االنجليزية – بطالقة
 اللغة الفرنسية  -ضعيف

الخبرات المهنية:
 مدرس بكلية العلوم المالية و االدارية – جمعة فاروس  -االسكندرية ()2017
 عضو هيئة تدريس منتدب بقسم نظم معلومات ادارية – الشعبة االنجليزية و الشعبة العربية  -كلية
التجارة – جامعة االسكندرية ()2016
 محاضر في قسم نظم المعلومات – جامعة الدمام (جامعة الملك فيصل سابقا) – المملكة العربية
السعودية ()2006-2011
 المحاسبة لفريق الدعم الفني باالسكندرية – برنامج اصالح قطاع الصحة بالتعاون مع المعونة
االمريكية و االتحاد االوروبي – وزارة الصحة و السكان – مصر ()1999-2005
 مدرسة مادة المحاسبة للثانوية االنجليزية  IGCSEبكلية النصر للبنات ()1997-1998
 أخصائي تشغيل حاسب آلي – شركة ابوسمبل و طيبة للتوكيالت المالحية – مصر

األبحاث العلمية المنشورة:
 Saad M. Darwish, Rodaina A. Abdelsalam and Mohamed M. El-Sherbiny,

"Potentials of Cloud Model and Seeker Optimization Algorithm: An
Approach to Improve Non-Redundant Fuzzy Association Rule Mining",
Journal of Next Generation Information Technology, Vol. 6, No. 4, 30 th
November, 2015, pp. 31-46.
المهارات التقنية:





نهج جميع أنشطة العمل مع التركيز المتعمد لضمان اكتمال كل مهمة بشكل صحيح ،بكفاءة،
وفعالية.
السعى والتعلم المستمر لمعلومات جديدة لمواكبة متطلبات المهارة الجديدة واالبتكارات
التكنولوجية في مجال الخبرة.
المعرفة الجيدة لتقنيات استكشاف األخطاء وإصالحها لميكروسوفت أوفيس
القدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات للعثور على المعلومات المطلوبة ،بكفاءة ودقة ،و
تقديم النتائج بطريقة واضحة ومفهومة.

المهارات الفردية:
 االستجابة والتكيف بهدوء ومنطقية و تطوير حلول عملية في الوقت المناسب عند الوقوع تحت
ضغط نتيجة للتحديات أوالعقبات.
 العمل من أجل نجاح المجموعة وعدم االلتفات للنجاحات الشخصية والتركيز على الصورة
األكبر.
 إجراء جميع األعمال وفقا ألعلى قواعد األخالق والمسؤولية.
 الرغبة في تحسين مهاراتي الحالية لزيادة القيمة كأصل للمنظمة.
خبرات التدريب:
 Decision Making and Problem Solving Workshop – May 2017
 3rd International Conf. of Business Innovation & Economic Sustainability
Challenges – April 2017
عضو لجنة تحكيم مشاريع الطلبة المشاركين في مسابقة معرض انتل مكتبة االسكنرية للعلوم و الهندسة 
مارس (Intel BASEF) - 2017
 Design Your Academic Poster Workshop – March 2017
– March 2017المراجعة الداخلية بوحدات ضمان الجودة بكليات جامعة فاروس  Workshop on
 Workshop on Testing and Assessments – December 2016
 Workshop on Instructional Design Using Moodle – November 2016
 Workshop on Approaches on Effective Teaching – February 2011
 Using WebCT in Preparing exams – May 2008
 Effective Teaching using Learning Management Systems – March 2008
 Training Workshop About Health Sector Reform Program for Technical
Support Teams and Family Health Funds - October 2003

 Annual Implementation Plan Workshop - March 2002
 Unorganized Manager - March 2001
 Cost and Revenue Analysis Workshop - Jan 2000
 Unix and Informix at ICL - July till September 1997
: المواقع التي قمت بزيارتها
 مواقع المجالت العلمية في مجال الدراسة و البحوث المهمة لي
:األنشطة
 القراءة
 السفر

