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 اآلداب بدمنهور
 جامعة االسكندریة

٢٠٠٧   
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 التدرج الوظیفى
  .٣/١٠/٢٠٠٧ حتى ١٠/١١/٢٠٠٢معيد بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب بدمنهور اعتباراً من   -١

   وحتى اآلن٢٠٠٧/ ٤/١٠مدرس مساعد بقسم الجغرافيا من  -٢

 : األنشطة المختلفة 
  .عضو الجمعية الجغرافية المصرية -١

، التابعة لـوزارة اإلسـكان والمرافـق والتنميـة          .تخطيط العمرانى خبير بالهيئة العامة لل    -٢
 .العمرانية

 ٤-١ :١-١نائب المدير التنفيذى لوحدة النتائج اآللية بكليةاآلداب بدمنهور فى الفترة مـن          -٣
 /٢٠٠٩ 

  .٢٠٠٩ /٢٠٠٨عضو لجنة االستبان التابعة لوحدة ضمان الجودة بكلية اآلداب بدمنهور -٤

لمقررات الدراسية بوحدة ضمان الجـودة بكليـة اآلداب بـدمنهور       عضو لجنة البرامج وا    -٥
٢٠٠٩. 

 .٢٠٠٩عضو لجنة المشاركة المجتمعية بوحدة ضمان الجودة بكلية اآلداب بدمنهور  -٦

عضو الفريق التنفيذى لمركز تكنولوجيا المعلومات التـابع لجامعـة االسـكندرية فـرع               -٧
  .٢٠٠٩دمنهور

نظم تقويم الطالب واالمتحانات بفـرع الجامعـة        عضو الفريق التنفيذى لمشروع تطوير       -٨
  . ٢٠١١ وحتى ديسمبر ٢٠٠٩بدمنهور من ديسمبر 

 مـارس   – جامعة االسكندرية    -عضو لجنة توكيد الجودة واالعتماد بكلية اآلداب بدمنهور        -٩
٢٠١٠  

 مـارس   – جامعة االسـكندرية     –عضو لجنة الخطة االستراتيجية لكلية اآلداب بدمنهور         -١٠
٢٠١٠  

  ٢٠١٠دة المشاركة المجتمعية بكلية اآلداب بدمنهور ، مايو عضو وح -١١

 ٢٠١٠عضو لجنة التعلم اإلليكترونى والتعلم التفاعلى بالكلية ، أبريل  -١٢

 .٢٠٠٩ أكتوبر ١٥مدرب بوحدة دعم الالمركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية بدءاً من  -١٣



ة ، التابع لهيئـة المعونـة       مسئول تدريب ودعم فنى بمشروع مبادرة الالمركزية المصري        -١٤
  ٢٠٠٩ حتى نوفمبر ٢٠٠٧ /٩ /١فى الفترة من  ) USAID( األمريكية   

المشاركة فى وضع خطة التنمية المتكاملة للوحدة المحلية لقري كوم القنـاطر وبـسنتواى           -١٥
 ، ضمن مشروع    ٢٠٠٨/٢٠٠٩وبطورس مركز أبوحمص محافظة البحيرة للعام التخطيطى        

 .٢٠٠٧عام  ) USAID( المصرية ، التابع لهيئة المعونة األمريكية  مبادرة الالمركزية 

المشاركة فى وضع خطة المتابعة لخطة التنميـة المتكاملـة لمدينـة شـبراخيت مركـز                 -١٦
 ، ضـمن مـشروع مبـادرة        ٢٠٠٨/٢٠٠٩شبراخيت محافظة البحيرة للعـام التخطيطـى        

 .٢٠٠٩عام  ) USAID( الالمركزية المصرية ، التابع لهيئة المعونة األمريكية  

) التابع للهيئة العامة للتخطيط العمرانـى       (المشاركة فى وضع المخطط اإلستراتيجى العام        -١٧
 قرية للوحدتين المحليتين صافور والعصايد بمركز ديرب نجم ، محافظة الـشرقية ،     ١٧لعدد  

 . بالمشاركة مع كلية الهندسة ، جامعة المنوفية

التابع للهيئة العامة للتخطـيط     (ى واإلستراتيجى العام    المشاركة فى وضع المخطط  الهيكل      -١٨
 قرى للوحدة المحلية ميت بدر حالوة بمحافظة الغربية ، بالمـشاركة مـع          ٦لعدد  ) العمرانى  

  .٢٠٠٦كلية الهندسة ،  جامعة اإلسكندرية عام 

( المشاركة فى إعداد المخطط الهيكلى واالسـتراتيجى القلـيم اإلسـكندرية التخطيطـى               -١٩
 بالمـشاركة مـع وزارة اإلسـكان        ٢٠٠٧عام  ) ظات اإلسكندرية والبحيرة ومطروح     محاف

 . فرع االسكندرية -والمجتمعات العمرانية الجديدة  

 وضع خطة لتنمية مهارات مدرسى المواد االجتماعية لمرحلة التعليم األساسـى بالتعـاون      -٢٠
 .٢٠١٠القاهرة  فبراير / األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ، جهاز التدريب ، الظاهر

" مـستوى المحافظـة     " تدريب القيادات المحلية للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة البحيرة          -٢١
فى ضوء تعزيز القدرات المحلية فى إطار تطبيـق الالمركزيـة ، وزارة التنميـة المحليـة                 

  .٢٠١٠ مارس ٤ : ٣بالتعاون مع محافظة البحيرة ، قاعات مجمع مبارك بدمنهور ، 

فـى  " مستوى المركـز    " يب القيادات المحلية للمجلس الشعبى المحلى لمركز دمنهور         تدر -٢٢
ضوء تعزيز القدرات المحلية فى إطار تطبيق الالمركزية ، وزارة التنمية المحلية بالتعـاون              

  ٢٠١٠ مارس ٨ : ٧بارك بدمنهور ، مع محافظة البحيرة ، قاعات مجمع م

فى ضـوء  " مستوى المركز " تدريب القيادات المحلية للمجلس الشعبى المحلى لمركز بدر    -٢٣
تعزيز القدرات المحلية فى إطار تطبيق الالمركزية ، وزارة التنمية المحليـة بالتعـاون مـع     



  .٢٠١٠ مارس ١٠ : ٩محافظة البحيرة ، قاعة الحزب الوطنى الديمقراطى بمدينة بدر ، 

فى " مستوى المركز   " محلية للمجلس الشعبى المحلى لمركز كوم حمادة        تدريب القيادات ال   -٢٤
ضوء تعزيز القدرات المحلية فى إطار تطبيق الالمركزية ، وزارة التنمية المحلية بالتعـاون              

 مـارس  ١٦ : ١٥مع محافظة البحيرة ، قاعة المجلس الشعبى المحلى لمركز كوم حمـادة ،      
٢٠١٠.  

فـى  " مستوى المركز   " مجلس الشعبى المحلى لمركز الدلنجات      تدريب القيادات المحلية لل    -٢٥
ضوء تعزيز القدرات المحلية فى إطار تطبيق الالمركزية ، وزارة التنمية المحلية بالتعـاون              

 مـارس   ١٨ : ١٧مع محافظة البحيرة ، قاعة المجلس الشعبى المحلى لمركز الـدلنجات ،             
٢٠١٠.  

فى " مستوى المركز   " ى المحلى لمركز كفر الدوار      تدريب القيادات المحلية للمجلس الشعب     -٢٦
ضوء تعزيز القدرات المحلية فى إطار تطبيق الالمركزية ، وزارة التنمية المحلية بالتعـاون              

 مـارس   ٢٢ : ٢١مع محافظة البحيرة ، قاعة المجلس الشعبى المحلى لمركز كفر الدوار ،             
٢٠١٠.  

فى " مستوى المركز   " لى لمركز كوم حمادة     تدريب القيادات المحلية للمجلس الشعبى المح      -٢٧
ضوء تعزيز القدرات المحلية فى إطار تطبيق الالمركزية ، وزارة التنمية المحلية بالتعـاون              

 مـارس  ١٦ : ١٥مع محافظة البحيرة ، قاعة المجلس الشعبى المحلى لمركز كوم حمـادة ،      
٢٠١٠.  

" مستوى المركـز    "  إيتاى البارود    تدريب القيادات المحلية للمجلس الشعبى المحلى لمركز       -٢٨
فى ضوء تعزيز القدرات المحلية فى إطار تطبيـق الالمركزيـة ، وزارة التنميـة المحليـة                 

 : ٢٤بالتعاون مع محافظة البحيرة ، قاعة المجلس الشعبى المحلى لمركز إيتـاى البـارود ،     
  .٢٠١٠ مارس ٢٥

فـى  " مستوى المركز   "  الرحمانية   تدريب القيادات المحلية للمجلس الشعبى المحلى لمركز       -٢٩
ضوء تعزيز القدرات المحلية فى إطار تطبيق الالمركزية ، وزارة التنمية المحلية بالتعـاون              

 مـارس   ٢٩ : ٢٨مع محافظة البحيرة ، قاعة المجلس الشعبى المحلى لمركز الرحمانيـة ،             
٢٠١٠.  

فى ضوء  " مستوى المركز   " تدريب القيادات المحلية للمجلس الشعبى المحلى لمركز إدكو          -٣٠
تعزيز القدرات المحلية فى إطار تطبيق الالمركزية ، وزارة التنمية المحليـة بالتعـاون مـع     

  ٢٠١٠ مارس ٣١ : ٣٠لمركز إدكو ، محافظة البحيرة ، قاعة المجلس الشعبى المحلى 



 
:الندوات   

يةندوة التنمية البشرية فى افريقيا ، معهد البحوث والدراسات األفريق الندوةاسم    ١ 

  التاریخ ٢٠٠٥

  الجھة جامعة القاهرة

الندوةاسم  ندوة البيئة الحضرية فى مصر ، قسم الجغرافيا ، كلية اآلداب  ٢ 

  التاریخ ٢٠٠٤

  الجھة جامعة القاهرة

الندوةاسم   رؤية جغرافية وتاريخية–ندوة المستجدات السياسية في الوطن العربي   ٣ 

  التاریخ ٢٠٠٤

 .كلية اآلداب بدمنهور، جامعةاالسكندرية ،
 

  الجھة

الندوةاسم  ندوة التعايش مع األرض ، منطقة سرابيط الخادم ، جنوب سيناء  ٤ 

  التاریخ   .٢٠٠٨نوفمبر 

كلية اآلداب بدمنهور، جامعة االسكندرية ،بالتعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية          
 القاهرة ،  

 

  الجھة

الندوةاسم   ى المناطق الجافة وشبه الجافة ، قسم الجغرافياندوة التربة ف   

  التاریخ  ٢٠٠٧مارس ، 

 .كلية اآلداب بدمنهور، جامعة االسكندرية

  
  الجھة

 

 ندوات ودورات تدريبيه كمحاضر ومدرب
 

 محافظـة البحيـرة   – المجمع اإلعالمـي بـدمنهور   – المشكلة السكانية في مصر وحلولها  المقترحة       -
٢٠٠٨ .  

المركز  وأسلوب عمل الوحدة الحزبية ، الحزب الوطنى الديمقراطى ، األمانـة  /  أسلوب عمل القسم     -٢



   .٢٠٠٨العامة ، أمانة التنظيم المركزية ، الحزب الوطنى الديمقراطى بأبو المطامير ، 

 األمانـة  المركز  وأسلوب عمل الوحدة الحزبية ، الحزب الوطنى الديمقراطى ،/  أسلوب عمل القسم     -٣
   .٢٠٠٨العامة ، أمانة التنظيم المركزية ، الحزب الوطنى الديمقراطى بحوش عيسى  ، 

 اإلتجاهات الحديثة فى علم الجغرافيا ، األمانة العامة للمـدارس الكاثوليكيـة ، جهـاز التـدريب ،                   -٤
 فبراير  ١٠و٩،  ) قنال  القاهرة ، االسكندرية ، الدلتا وال     (التدريب المستمر لمدرسى الدراسات اإلجتماعية      

  .القاهرة /  بمقر جمعية الصعيد للتربية والتنمية ، الظاهر٢٠١٠
 
 

 

 


