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  ذاتیةسیرة 
    الشخصیة المعلومات

  محمد جابر عباس محمد  :  االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  -١

  

  مركز أسوان. ٢٦/١٢/١٩٧٨ :  یالدــــــاریخ المــــــت  -٢
  مصري. :  ةــــــــــسیـــــــــــــــنــــــجــال  -٣
  متزوج ویعول. :  الحالة االجتماعیة  -٤

  ةــــــــــــــــفــــــــــیــــــــالوظ  -٥
ووكیل الكلیة لشئون  –المساعد تنظیم المجتمع  أستاذ :

جامعة  - كلیة الخدمة االجتماعیة ب التعلیم و الطالب
  .أسوان

  جمهوریة مصر العربیة. -جامعة أسوان - أسوان -٨١٥٢٨ص.ب  :  وانــــــــنــــــــــــــــــــعــــــــال  -٦

  أسوان. –نجع الحجاب  -مكتب برید أبو الریش قبلي  - ٨١٧١١ص.ب  أو :    

    ٣٤٨١٢١٢/٠٩٧ - * عمل   ٠٩٧/ ٤٦٦٠٠١٢ - منزل :  فــــــهاتــــم الـــــــرق  -٧

    ٠١١١٦٩٦٨٢٢٨       * ٠١٠٦١١٦٦١٩٩ - محمول :    

 m.g.abaas@gmail.com    or   m.g.abaas@aswu.edu.eg :  البرید اإللكتروني  -٨
  /http://www.aswan.edu.eg/staff/index.php/mgabaas :  لكترونيالموقع اإل   -٩
    : http://sites.google.com/site/mgabaas/    

    :     

   العلمیة المؤهالت
 المؤسسة التعلیمیة التقدیر التاریخ المؤهل

ي الخدمة فالفلسفة دكتوراه 
االجتماعیة تخصص تنظیم 

  المجتمع

التدخل المهني لطریقة  " موضوع الرسالة  ٨/٩/٢٠٠٨
تنظیم المجتمع وٕادارة الموارد البشریة 

  .بالمنظمات األهلیة"

كلیة الخدمة االجتماعیة 
  جامعة حلوان.

تمهیدي دكتوراه في الخدمة 
  (تنظیم المجتمع) االجتماعیة

 -٢٠٠٤أكتوبر 
   ٢٠٠٦مایو 

كلیة الخدمة االجتماعیة    ید جدا.ج
  جامعة حلوان.

ماجستیر في الخدمة 
االجتماعیة تخصص تنظیم 

 المجتمع 

 التوصیة بتبادل الرسالة بین الجامعات المصریة  ١٩/١/٢٠٠٤
الدولیــة إســهامات المنظمــات  وموضــوع الرســالة"

تنمیــــــة  جمعیــــــاتغیــــــر الحكومیــــــة فــــــي تمكــــــین 
ـــق أهـــداف المجتمـــع المحلـــي دراســـة  ها "مـــن تحقی

  مطبقة علي هیئة كیر الدولیة فرع أسوان

كلیة الخدمة االجتماعیة 
 جامعة حلوان.

تمهیدي ماجستیر في 
 الخدمة االجتماعیة

 -٢٠٠٠أكتوبر 
  ٢٠٠٢مایو 

كلیة الخدمة االجتماعیة  .جید جدا
 جامعة حلوان.

بكالوریوس الخدمة 
االجتماعیة شعبة تنمیة 

  المجتمع

العام الجامعي 
١٩٩٩/ ١٩٩٨  

واالول علي  جید جدا مع مرتبة الشرف
  .الدفعة

كلیة الخدمة االجتماعیة 
بأسوان جامعة جنوب 

  .الوادي

mailto:as@gmail.com
mailto:m.g.abaas@aswu.edu.eg
http://www.aswan.edu.eg/staff/index.php/mgabaas/
http://sites.google.com/site/mgabaas/
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  الوظیفیة الخبرات

  
 ملخص الوظیفة الفترة مكان العمل الوظیفة

 إلى من
كلیة الخدمة   أستاذ مساعد

  االجتماعیة بأسوان
القیام باألعمال التدریسیة   حتي اآلن  ٢٧/٤/٢٠١٥

  داریة.واإل والتدریبیة
كلیة الخدمة   مدرس

  االجتماعیة بأسوان
القیام باألعمال التدریسیة   ٢٦/٤/٢٠١٥  ٢٧/١٠/٢٠٠٨

  والتدریبیة 
كلیة الخدمة   مدرس مساعد

  االجتماعیة بأسوان
القیام باألعمال التدریسیة   ٢٦/١٠/٢٠٠٨  ٢٧/١٢/٢٠٠٤

  والتدریبیة المعاونة
كلیة الخدمة  معید

 بأسواناالجتماعیة 

القیام باألعمال التدریسیة  ٢٦/١٢/٢٠٠٤ م١٦/١٠/١٩٩٩
 والتدریبیة المعاونة

  
  نشطة الجامعیةواأل المهام 

  
 حتي تاریخه. ٢٣/٨/٢٠١٥ وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب من -١

 ٢٢/٨/٢٠١٥لي إ١١/٥/٢٠١٥وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة من  -٢

 لمركز الخدمة العامة للتدریب والتنمیة البشریة بكلیة الخدمة االجتماعیة بأسوان. مؤسس و المدیر التنفیذي -٣

 أمین مجلس كلیة الخدمة االجتماعیة. -٤

 ١/٣/٢٠١٤حتي  ٢١/١٠/٢٠١٣بأسوان من بكلیة الخدمة االجتماعیة  وحدة الخدمات التكنولوجیةمدیر  -٥

 .٢٠١٢/٢٠١٣العام الجامعي  قائم بعمل رئیس قسم تنظیم المجتمع بكلیة الخدمة االجتماعیة -٦

 .٢٠١٤حتي  ٢٠٠٩مستشار اللجنة االجتماعیة والرحالت بالكلیة من عام  -٧

  .٢٠١٤حتي  ٢٠١٢بالكلیة من عام  الثقافیة والسیاسیةمستشار اللجنة  -٨
 . ٢٠٠٩عضو لجنة المتابعة بكلیة الخدمة االجتماعیة من اكتوبر  -٩

 .٢٠١١منذ تأسیسه في سبتمبر  عضو مجلس ادارة مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان - ١٠

 .٢٠١٥أكتوبر  ١٣ اتیة لجامعة أسوان منذعضو لجنة إعداد الدراسة ال - ١١

 .٢٠١٢/٢٠١٣بأسوان العام الجامعي  بكلیة الخدمة االجتماعیةعضو لجنة الدراسات العلیا والبحوث  - ١٢

 .٢٠١٢/٢٠١٣بكلیة الخدمة االجتماعیة بأسوان العام الجامعي  البیئة وخدمة المجتمععضو لجنة  - ١٣

 .٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي من بكلیة الخدمة االجتماعیة بأسوان  شئون الطالبعضو لجنة  - ١٤

 بمشروع ضمان الجودة واالعتماد بكلیة الخدمة االجتماعیة باسوان.  اإلعالممسئول  - ١٥

 .٢٠١٢حتي  ٢٠١٠من عام لیة الخدمة االجتماعیة بأسوان أمین السیمنار العلمي بك - ١٦
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 اآلن.حتي  ٢٠١٤من عام الجودة بجامعة الجودة بجامعة أسوان  ضمانمدرب بمركز  - ١٧

 مدرب بمركز تنمیة مهارات االخصائیین االجتماعیین بكلیة الخدمة االجتماعیة باسوان. - ١٨

 المیداني للفرقة الثانیة بكلیة الخدمة االجتماعیة باسوان. المشرف العام علي التدریب - ١٩

  .للجامعة روع انشاء وتنفیذ بوابة الكترونیةمة االجتماعیة بمشعضو فریق البوابة االلكترونیة بكلیة الخد - ٢٠
حتـــي  م ٢٠١٠عـــام ینـــایر مـــن عضـــو اللجنـــة العلمیـــة لشـــراء الكتـــب مـــن معـــرض القـــاهرة الـــدولي للكتـــاب  - ٢١

٢٠١٢. 

 منسق جامعة أسوان للتعاون مع الجمعیة المصریة لتبادل الشباب الدولي " أیسك مصر". - ٢٢

 ١٥/١٢/٢٠٠٩نظراء الخارجیین لمشـروع الجـودة واالعتمـاد  فـي الفتـرة مـن منسق الكلیة في زیارة لجنة ال - ٢٣
 .م ١٧/١٢/٢٠٠٩ يال

  فرع أسوان جامعة جنوب الوادي.تطویر نظم تقویم الطالب واالمتحانات بمنسق مشروع  - ٢٤
منســق مشــروع القوافـــل الصــیفیة بـــین قــري ومـــدن ومراكــز محافظــات الجنـــوب التــابع لقطـــاع شــئون البیئـــة  - ٢٥

 تمع بجامعة جنوب الوادي ، والذي نفذ االنشطة التالیة بمحافظة اسوان:وخدمة المج

  م. ٢٠/٧/٢٠١٠الثالثاء الموافق  - المسح االجتماعي الصحي لقریة ابو الریش بحري  -
  م. ١٣/٧/٢٠١١االربعاء  الموافق  –تحدید االحتیاجات المجتمعیة لمنطقة عزب كیما  -

زیر بقریـة ابــو الـریش  والتـي نفـذتها كلیــة الخدمـة االجتماعیـة فــي منسـق قوافـل التوعیـة بوبــاء انفلـونزا الخنـا - ٢٦
 م. ١٠/٢/٢٠١٠م الي  ٤/٢/٢٠١٠الفترة من 

  
 تدریس المقررات التالیة لطالب مرحلة البكالوریوس: -٢٧

  ( الفرقة االولي) -  مقدمة في الرعایة االجتماعیة -
  ( الفرقة االولي) - دراسات سكانیة وبیئیة -
  ( الفرقة الثانیة) -  ظیم المجتمعأساسیات الممارسة في تن -
  ( الفرقة الثانیة) -  تدریبات مهارات الخدمة االجتماعیة -
  ( الفرقة الثانیة) - في المجال التعلیمي ورعایة الشباب  الخدمة االجتماعیة -
 ( الفرقة الثالثة) -  عملیات الممارسة في تنظیم المجتمع -

  فرقة الثالثة)( ال -  الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة االمسنین -
  ( الفرقة الرابعة) -  نصوص باللغة اإلنجلیزیة في تنظیم المجتمع -

 تدریس المقررات التالیة لطالب مرحلة الدبلوم: -٢٨

 ( طالب الدبلوم )  - سیاسات ومنظمات الممارسة في مجال التخصص -

  ( طالب الدبلوم ) - تقویم الممارسة المهنیة في مجال التخصص -
  ( طالب الدبلوم ) -  مجال التخصص في نصوص انجلیزیة متخصصة -
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 تدریس المقررات التالیة لطالب مرحلة الماجستیر: -٢٩

  .ة)( الفرقة الثانی -  تدریب میبداني -
  .ة)( الفرقة الثانی - حاسب الي ونظم معلومات  -
  .ة)( الفرقة الثانی - تخصص تنظیم المجتمع  -

  
 علي رسائل الماجستیر والدكتوراه التالیة: اإلشراف -٣٠

مین حمید بعنوان " التدخل رسالة الدكتوراه للباحث / محمد عبد الرازق أعلي  اإلشراف -
یة حیاة ذوى االحتیاجات لطریقة تنظیم المجتمع باستخدام التشبیك لتحسین نوع المهني 

  .الخاصة "
دور اإلشراف علي رسالة الماجستیر للباحث / عبد الحمید محمد محمود بكري  بعنوان "  -

  .الجامعیة " واالتصاالت المعلومات مشروعات تكنولوجیا في تطویر التسویق االجتماعي

  عضویة الجمعیات العلمیة
 عضو نقابة االجتماعیین بمصر. -١

  .موریتانیابالجمعیة العربیة للتنمیة االجتماعیة ب عضو بیت الخبرة  -٢
 مریكا وكندا.عضو رابطة العلماء المصریین بأ -٣

 تعلیم.العربیة لضمان الجودة في الجمعیة العضو  -٤

  
  المجتمعیة واألنشطةالمهام 

ــــس  -١ ــــي  ٢٠٠٨بمحافظــــة أسوان.(اغســــطس  SARDالجمعیــــة العلمیــــة للبحــــوث والتنمیــــة  إدارةرئــــیس مجل حت
٢٠١١.( 

 -٢٠٠٩( رئیس مجلس امناء مدرسة هدي شعراوي االبتدائیة بنجع الحجاب بابو الریش قبلي بمحافظة اسوان -٢
٢٠١١(. 

اغســــطس  -٢٠٠٧بمحافظــــة أســــوان.(مارس  SARDللبحــــوث والتنمیــــة المــــدیر التنفیــــذي للجمعیــــة العلمیــــة  -٣
٢٠٠٨( 

  .٢٠١٢حتي نهایة  مسئول اتصال بجمعیة تنمیة المجتمع بنجع الحجاب -٤
عضو نشط بالعدید من الجمعیات األهلیة والمنظمات غیر الحكومیـة مثـل جمعیـة تنمیـة المـرأة بـوادي العالقـي  -٥

 بنجع الحجاب. والحفاظ علي البیئة و جمعیة تنمیة المجتمع

 )٢٠١٠ -٢٠٠٨(  عضو مجلس امناء مدرسة ابو الریش قبلي االعدادیة بمحافظة اسوان -٦

عضـو بالعدیـد مـن المنظمــات غیـر الحكومیـة بمحافظـة أســوان وعلـي عالقـة طیبـة بالعدیــد مـن هـذه المنظمــات  -٧
 ادفو). –نصر النوبة  –دراو  –كوم أمبو  –في مراكز المحافظة الخمس(أسوان 



 5 

  
تالف اسـوان لتمكــین المـرأة بالتعــاون مـع المجلــس القـومي للمــرأة باسـوان واالتحــاد االقلیمـي للجمعیــات عضـو ائــ -٨

 ومبادرة الشرق االوسط للشراكة. CEDPAباسوان ومركز التنمیة والنشاطات السكانیة 

 عضو الجمعیة المصریة لألمم المتحدة. -٩

ــ - ١٠ ل مــن التلــوث ( ممنــوح مــن مركــز دعــم عضــو لجنــة العالقــات الخارجیــة بمشــروع شــبكة حمایــة نهــر النی
 المنظمات غیر الحكومیة للتحاد االقلیمي للجمعیات بمحافظة اسوان ).

  . PATHWAYS عضو لجنة المتابعة والتقییم بمشروع الطرق المؤدیة الي التعلیم العالي - ١١
 S.A.R.D عضـو الفریـق التنفیـذي لمشـروع تطـویر معمــل البیئـة ممـثال للجمعیـة العلمیـة للبحـوث والتنمیــة - ١٢

مشـروع اعتمـاد ببـالتعلیم العـالى برنامج التطـویر المسـتمر والتأهیـل لالعتمـاد الممول من   كشریك في المشروع
  .معامل مؤسسات التعلیم العالي الدورة الثالثة

 مدرب ومحاضر في الدورات الخاصة بالهیئة العامة لمحو األمیة وتعلیم الكبار لمدربي تعلیم الكبار. - ١٣

 بارك للتدریب واالستشارات بجامعة جنوب الوادي بقنا.مدرب بمركز م - ١٤

 مدرب ومحاضر في الدورات الخاصة بمركز النیل لإلعالم بمحافظة أسوان. - ١٥

درب متطوع بالعدید من المنظمات األهلیة المحلیة في المحافظة لتقدیم تدریبات یحتاج إلیها المتطوعون م - ١٦
 وأعضاء مجالس إدارة هذه المنظمات.

 مج الوطني للوقایة من اإلیدز.مدرب بالبرنا - ١٧

 –مـدرب بمشـروع الطــرق المؤدیـة إلـي التعلــیم العـالي والـذي ینفــذه مركـز تطـویر الدراســات العلیـا والبحــوث  - ١٨
 .جامعة القاهرة والممول من مؤسسة فورد الدولیة  –كلیة الهندسة 

روع تطــویر التعلــیم مــدرب بالشــبكة القومیــة للمــدربین فــي مشــروع رســم الشــباب لخــرائط المجتمــع داخــل مشــ - ١٩
 )٢٠٠٧ دیسمبر -٢٠٠٥.(مارس  بمحافظة أسوان.

 بمحافظة أسوان.جمعیة رسالة  برسالة للتدریب مدرب تنمیة بشریة بمركز  - ٢٠

مدرب بمشروع تعرف الي عالم االعمال بالتعـاون مـع منظمـة العمـل الدولیـة ومشـروع الطـرق المؤدیـة الـي  - ٢١
 التعلیم العالي.

حمایـــة المســـتهلك لتنمیــة و محافظـــة أســوان بالتعـــاون بـــین جمعیــة المســـتقبل لمــدرب بمشـــروع التعاونیــات ب - ٢٢
  .مصر في فریدریش إیبرت مؤسسةالبیئة و و 
مــع جماعــة تنمیــة الدیمقراطیــة  نمنســق مشــروع البرلمــان للجمیــع بالــدائرة األولــي بمحافظــة أســوان بالتعــاو  - ٢٣

 ).٢٠٠٨اغسطس  -٢٠٠٧.(اغسطس وانبالقاهرة واالتحاد النوعي لتنمیة المجتمعات المحلیة بادفو بأس

استشاري لعدد مـن المنظمـات المحلیـة وكـذلك الهیئـات مثـل هیئـة كیـر الدولیـة وبرنـامج تطـویر التعلـیم فـي  - ٢٤
 التدریب وبناء القدرات. ومجاالت البحوث والمتابعة والتقویم 

للمتطــوعین ( وهـــو استشــاري مؤسســة الخبــراء للتنمیـــة بمحافظــة أســوان فــي مشـــروع إدارة المــوارد البشــریة  - ٢٥
 المشروع الخاص بالحصول علي درجة الدكتوراه )
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المشــاركة فــي نــدوة " منظومــة القــیم المدنیــة بــین الفــن والتعلــیم" والتــي نظمهــا منتــدي حــوار الثقافــات التــابع  - ٢٦

ة للهیئــة القبطیــة االنجلییــة للخــدمات االجتماعیــة، وجمعیــة المســتقبل للتنمیــة وحمایــة المســتهلك والبیئــة بمحافظــ
 .٣/٢٠١٦/ ٣٠أسوان یوم االربعاء الموافق 

مكافحــــة الفســــاد باتاحــــة  –" نحــــو بنــــاء دســــتوري وقــــانوني للمعلومــــات فــــي مصــــر  المشــــاركة فــــي مــــؤتمر - ٢٧
المعلومــات " والــذي نفذتــه المجموعــة المتحــدة  بالتعــاون مــع مركــز المشــروعات الدولیــة الخاصــة یــوم االربعــاء 

 م.١/٦/٢٠١١الموافق 

قـاء الختـامي لمشـروع الـدعوة وكسـب التاییـد الـذاتي للحقـوق والفـرص المتكافئـة لالشـخاص المشاركة فـي الل - ٢٨
 م ٥/١٠/٢٠١١ذوي االعاقة في صعید مصر "صحوة" وعرض دراسة عن المشروع في 

 .المشاركة في اعداد وتنفیذ مبادرة االبحار في نهر النیل لتفعیل االهدافة االنمائیة لاللفیة بمحافظة اسوان - ٢٩

 ٢٧فـي اللقـاء التعریفـي لمشـروع النیـل لـدعم القیـادات المجتمعیـة فـي مصـربمحافظة اسـوان  فـي  المشاركة - ٣٠
 م . بالتعاون مع المركز المصري لدعم المنظمات االهلیة.٢٠٠٧یونیو 

 م.٢٠٠٧ابریل  ١٨-١٥المشاركة في مبادرة الخطة االستراتیجیة للتعلیم في محافظة اسوان من  - ٣١

بل بجامعــــة قنــــاة الســــویس عــــام طالبیــــة للجامعــــات المصــــریة وأفــــاق المســــتقالمشــــاركة مــــؤتمر األنشــــطة ال - ٣٢
 م.١٩٩٨

ـــوث فـــي  - ٣٣ ـــل مـــن التل ـــة نهـــر النی ـــذي نظمتـــه  ٢٠٠٤یونیـــو  ٢٢حضـــور المـــؤتمر الختـــامي لشـــبكة حمای وال
  جمعیات الشبكة واالتحاد اإلقلیمي للجمعیات بأسوان.

 ة تنمیة األسرة المصریة.المشاركة في أنشطة المنتدى القومي لحقوق المراهقین مع مؤسس - ٣٤

المشـــاركة كقائـــد لجماعـــة الجیـــرة فـــي مشـــروع تنمیـــة طفـــل الحضـــر والـــذي نفـــذه المجلـــس القـــومي للطفولـــة  - ٣٥
 –واالمومة بالتعاون مع قسم تنظیم المجتمع بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان في مناطق منشیة ناصر 

الـي مـایو  ٢٠٠١حلة الماجستیر في الفتـرة مـن سـبتمبر قایتباي بمحافظة القاهرة.( طالب متدرب بمر  –برقوق 
  م ) ٢٠٠٢

المشـــاركة فـــي مـــؤتمر العملیـــة التعلیمیـــة ودورهـــا فـــي بنـــاء قـــدرات الشـــباب فـــي ســـن المراهقـــة الـــذي نظمتـــه  - ٣٦
 .م ٢٠٠٤یونیو  ٢٨مؤسسة تنمیة األسرة المصریة 

 
  المنشورة األبحاث

 
 المناطق لسكان المعیشیة األحوال لتحسین يمجتمع كمدخل الصغیرة نشر بحث بعنوان " المشروعات -١

بمجلة أسوان "  بمدینة العشوائیة بالمناطق الصغیرة المشروعات أصحاب علي مطبقة دراسة"  العشوائیة
كلیة الخدمة ، الصادرة عن  سادس والثالثوندراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة، العدد ال

  .٢٠١٤ریل في اباالجتماعیة جامعة حلوان، 
 مطبقة دراسة"  الجامعي للشباب الحیاة نوعیة تحسین في البشریة التنمیة برامج نشر بحث بعنوان "  دور -٢

بمجلة دراسات في الخدمة أسوان "  بمحافظة العالي التعلیم إلي المؤدیة الطرق مشروع خریجي علي



 7 

كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان، عن ، الصادرة  سادس والثالثوناالجتماعیة والعلوم اإلنسانیة، العدد ال
  .٢٠١٤في ابریل 

ــه الجمعیــة الخیریــة لرعایــة وتأهیــل المعــاقین  معــاییر العمــل مــع ذوي اإلعاقــةملتقــي المشــاركة فــي  -٣ والــذي نفذت
ببحــث عنوانــه "  ٢٠١٣ ابریــل ٢٣ – ٢١فــي الفتــرة مــن  بإمــارة القصــیم بالمملكــة العربیــة الســعودیة  –ببریــدة 

 ". مؤسسات رعایة وتأهیل ذوي اإلعاقةإرشادي لمعاییر الجودة لخدمات نحو دلیل 

بالتعـاون بـین المعهـد العربـي إلنمـاء  ندوة اآلثار االجتماعیة للتوسـع العمرانـي فـي المدینـة العربیـةالمشاركة في  -٤
طـــیط ببحـــث عنوانـــه " دور التخ ٢٠١٣ابریـــل  ١٠ – ٨المـــدن وأمانـــة منطقـــة المدینـــة المنـــورة فـــي الفتـــرة مـــن 

عرض لتجربة منطقة الناصریة  -االجتماعي في مواجهة المشكالت االجتماعیة الناجمة عن التوسع العمراني 
 .وتوسعها العمراني " (بحث مشترك)

لدولــة الخدمــة االجتماعیــة وا " والعشــرون للخدمــة االجتماعیــة المشــاركة فــي المــؤتمر العلمــي الــدولي الخــامس -٥
تصور "  هعنوانببحث  ٢٠١٢مارس  ١٠ – ٩من اعیة جامعة حلوان في الفترة بكلیة الخدمة االجتم"  المدنیة

دراسـة "  مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة لتطـویر أنشـطة التعلـیم المـدني بمراكـز الشـباب
 .مطبقة علي األخصائیین االجتماعیین العاملین بإدارة التعلیم المدني ومراكز الشباب بمحافظة أسوان

بالتعـاون بـین جامعـة  ندوة دور الجامعات العربیة في تعزیز مبدأ الوس طیة ل دى الش باب العرب يالمشاركة فـي  -٦
التط وع  "  هعنوانـببحـث  ٢٠١١مـارس  ٩ – ٦مـن طیبة بالمدینة المنـورة واتحـاد الجامعـات العربیـة فـي الفتـرة 

دراس ة مطبق ة عل ي ط الب "  جامع اتالطالبي لخدم ة المجتم ع ودوره ف ي نش ر ثقاف ة الوس طیة ب ین ط الب ال

 .فرع أسوان  -جامعة جنوب الوادي

الخدمــة االجتماعیــة والعدالــة  " والعشــرون للخدمــة االجتماعیــة المشــاركة فــي المــؤتمر العلمــي الــدولي الرابــع -٧
"  هعنوانــببحـث  ٢٠١١مــارس  ١٠ – ٩مـن بكلیــة الخدمـة االجتماعیــة جامعـة حلــوان فـي الفتــرة "  االجتماعیـة

ــق العدالــة االجتماعیــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــةإســهام دراســة مطبقــة علــي " ات المبــادرات المجتمعیــة فــي تحقی
 یدین من مشروع صحوة بمحافظة أسوان.المستف

لرابطـة العلمـاء المصـریین بامریكـا وكنـدا بالتعـاون مـع المجلـس  السـابع والثالثـون في المؤتمر الـدولي المشاركة -٨
"  هعنوانــــم. ببحــــث ٢٠١٠ دیســــمبر ٣٠-٢٦فــــي الفتــــرة مــــن  امعــــة الزقــــازیق االعلــــي للجامعــــات بالقــــاهرة وج

 " الممارسة المجتمعیة من التنمیة للتمكین من خالل تكنولوجیا المعلومات
Community Practice from Development to Empowerment through Information 
Technology  

عشرون للخدمة االجتماعیة " انعكاسـات االزمـة المالیـة العالمیـة المؤتمر العلمي الدولي الثالث وال المشاركة في -٩
مـارس  ١١ – ١٠مـن بكلیـة الخدمـة االجتماعیـة جامعـة حلـوان فـي الفتـرة علي سیاسات الرعایـة االجتماعیـة " 

" األزمـة االقتصـادیة العالمیـة وأثارهـا علـي بـرامج المنظمـات الدولیـة الموجهـة للمنظمـات  هعنوانببحث  ٢٠١٠
  یة " دراسة مطبقة علي المنظمات األهلیة بمحافظة أسوان " المجلد التاسع للمؤتمر.األهل

ي نظمتـه جامعـة جنـوب الـذمـؤتمر الطفولـة العربیـة الثـاني( العولمـة والمحافظـة علـي الهویة)فـي  المشاركة - ١٠
نمیـــة دراســـة تحلیلیـــة لبـــرامج ومشـــروعات ت"  هعنوانـــببحـــث   ٢٠٠٩یونیـــو  ٢٥ -٢٢فـــي الفتـــرة مـــن   الـــوادي 

  " .الطفولة بالمنظمات االهلیة المحلیة
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بالمملكة العربیة  الدولي الثالث لإلعاقة والتأهیل " البحث العلمي في مجال اإلعاقة" في المؤتمر المشاركة - ١١

م ، والـــذي ینظمــه مركــز األمیـــر ســلمان ألبحـــاث  ٢٦/٣/٢٠٠٩الــي  ٢٢/٣/٢٠٠٩الســعودیة فــي الفتـــرة مــن 
 ". لبحوث التمكینیة في مجال رعایة المعاقینفرق ا" هعنوانببحث اإلعاقة 

لرابطــة العلمــاء المصــریین بامریكــا وكنــدا بالتعــاون مــع  الخــامس والثالثــون فــي المــؤتمر الــدولي المشــاركة - ١٢
نحـــــو "  هعنوانـــــم. ببحـــــث ٢٠٠٨ دیســـــمبر ٢٩-٢٧فـــــي الفتـــــرة مـــــن  المجلـــــس االعلـــــي للجامعـــــات بالقـــــاهرة 
 " جتماعیة الدولیة في مصراستراتیجیات تشاركیة لتعلیم الخدمة اال

  Towards participatory strategies for International Social Work education in Egypt 
المشــكالت البیئیــة تحــت عنــوان  جامعــة جنــوب الــواديي نظمتــه فــي المــؤتمر الــدولي الثالــث الــذ المشــاركة - ١٣

أســـالیب تعزیـــز "  هعنوانـــببحـــث م. ٢٠٠٨نـــوفمبر  ١٣-١٠فـــي الفتـــرة مـــن   المعاصـــرة والمشـــاركة المجتمعیـــة
 . "دراسة من منظور طریقة تنظیم المجتمع" المشاركة المجتمعیة في مواجهة المشكالت البیئیة المحلیة

  
  أوراق بحث أولیة

 
المشاركة بورقة بحثیة عن دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي لمشكالت األطفـال والشـباب فـي بـرامج  -١

ــــاب ع للهیئــــة العامــــة لقصــــور الثقافــــة بقریــــة المنشــــیة بمركــــز كــــوم امبــــو بمحافظــــة أســــوان فــــي ثقافــــة القریــــة الت
 م. ١٨/٢/٢٠٠٧

إعداد عدد من الدراسـات واألوراق البحثیـة فـي مجـال الجمعیـات مثـل إعـداد ورقـة عمـل عـن الجمعیـات وتفعیـل  -٢
 العالقة اإلعالمیة لها بإذاعة جنوب الصعید.

وي المـــرأة بأســـوان التـــابع للمجلـــس القـــومي للمـــرأة عـــن مشـــكالت المـــرأة إعـــداد دراســـة اســـتطالعیة لمكتـــب شـــكا -٣
 األسوانیة.

 
علي مشروعات التخرج البحثیة (حلقات البحث ) لطالب السنة النهائیة بكلیـة الخدمـة االجتماعیـة  اإلشراف - ٤

 مثل : األولیةوانجاز عدد من الدراسات 

لشـــباب " دراســـة مطبقـــة علـــي الشـــباب األثـــار االجتماعیـــة لالزمـــة المالیـــة العالمیـــة علـــي ا  -١
   ٢٠١٠ - مایو   بمحافظة أسوان"

دور الجمعیــات األهلیــة فــي مســاعدة المتضــررین مــن الســیول " دراســة مطبقــة علــي القــرى   -٢
  ٢٠١٠ - مایو   المتضررة من السیول بمركز أسوان"

تفیدین مــن الخــدمات االجتماعیــة التــي تقــدمها الكنیســة لرعایاهــا " دراســة مطبقــة علــي المســ  -٣
  ٢٠١٠ - مایو   خدمات الكنائس بمدینة أسوان"

دور الخدمــة االجتماعیــة فــي التصــدي للعنــف ضــد المــرأة " دراســة مطبقــة علــي طــالب كلیــة   -٤
  ٢٠١١ - مایو   الخدمة االجتماعیة بأسوان "

دور الخدمــة االجتماعیــة النســائیة فــي مواجهــة مشــكلة الطــالق " دراســة مطبقــة علــي طــالب   -٥
   ٢٠١١ - مایو   لخدمة االجتماعیة بأسوان "كلیة ا

  ٢٠١١ - مایو دور الجمعیــات األهلیــة فــي رعایــة المعــاقین " دراســة مطبقــة علــي المســتفیدین مــن خــدمات   -٦
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  الجمعیات األهلیة العاملة في مجال رعایة المعاقین بمحافظة أسوان" 

لـي المسـتفیدین مـن خـدمات دور الجمعیات األهلیة في رعایة مرضي الكبد " دراسة مطبقة ع  -٧
  جمعیة أصدقاء مرضي الكبد بمحافظة أسوان".

  ٢٠١١ - مایو 

" دراسة مطبقة علي سكان مركز كوم امبو  المشكلة السكانیة واآلثار المترتبة علیها  -٨
  بمحافظة أسوان" .

  ٢٠١٢ - مایو 

  ٢٠١٣ - مایو   أسوان"  التوقعات المجتمعیة إلنشاء جامعة أسوان " دراسة مطبقة علي سكان محافظة  -٩

األثــار االجتماعیــة لظــاهرة الطــالق المبكــر بالمجتمعــات النوبیــة " دراســة مطبقــة المجتمعــات   -١٠
  النوبیة بمحافظة أسوان" 

  ٢٠١٣ - مایو 

  
  عضویة الفرق البحثیة

  
لمنــاخي ببحیــرة ناصــر والمنفــذ مــن قبــل مؤسســة الشــرق االدنــي ومركــز عضــو الفریــق البحثــي بمشــروع التغیــر ا -١

مؤتمر استعراض خطوات العمل لمواجهة اثـار التغیـر المنـاخي بمحافظـة اسـوان خدمات التنمیة والمشاركة في 
 . م ٢٨/٤/٢٠١٠

 عضو بفریق البحوث والدراسات باالتحاد اإلقلیمي للجمعیات بأسوان . -٢

ــق التقیــیم  -٣ لمشــروع الصــرف الصــحي بقریــة العطــواني بمركــز ادفــو والممنــوح مــن الصــندوق  المشــاركة فــي فری
  .٧/٢٠٠٥/ ٣إلي  ٢٢/٦/٢٠٠٤المصري الســویسري لجمعیة تنمیة المجتمع بالعطواني في الفترة من 

ــق العمــل المشــارك فــي إعــداد الدراســة االســتطالعیة حــول اتجاهــات الشــباب الجــامعي نحــو  -٤ قیــادة فری
 وشكي (مشروع التخرج).التوطین فى منطقة ت

إدارة الفریــق القــائم بالتوصــیف البیئــي لقریــة أبــو الــریش القبلــي نجــع الحجــاب لبدایــة تنفیــذ دراســة مقتــرح مشــروع  -٥
 ( مقترح مقدم من جمعیة اهالي بهریف بنجع الحجاب لهیئة كیر )الصرف الصحي للقریة.

  
  االهتمامات البحثیة

لمشكالت المجتمعیة ومشكالت النزاع والصراع ومشكالت المنظمات باخبرة سابقة في إعداد البحوث المتصلة  -١
 لعدد من المنظمات في محافظة أسوان.

 مهتم ببحوث المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والدولیة وتمكین الفئات المهمشة . -٢

 مهتم ببحوث الشباب ومنظماته وقضایاه وتمكین الشباب علي المستوي الوطني والعربي والعالمي.  -٣

 م ببحوث تنظیم المجتمع وتنمیته.مهت -٤

 مهتم ببحوث التطوع وادارة المتطوعین -٥

 مهتم ببحوث التدخل المهني وبناء قدرات المنظمات. -٦

 مهتم ببحوث االتجاه الروحي في الخدمة االجتماعیة. -٧

 مهتم ببحوث الطفولة والشباب والمرأة والمعاقین. -٨

 ة وتكنولوجیا المعلومات.مهتم ببحوث التعلیم االلكتروني في الخدمة االجتماعی -٩
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 مهتم ببحوث تقویم المشروعات  - ١٠

 مهتم ببحوث الممارسة المهنیة المبنیة علي االدلة. - ١١

 مهتم ببحوث ریادة االعمال االجتماعیة. - ١٢

  
  مهام وخبرات بحثیة

  
 العمل ضمن فریق الدراسة المسحیة لمجال التنمیة المهنیة لبرنامج تطویر التعلیم بجمهوریة مصر العربیة.  -١

ستشاري مؤسسة الخبراء لتنمیة المجتمع بمحافظة أسوان فـي مجـال البحـوث والتطـوع واستشـاري مشـروع إدارة ا -٢
الموارد البشـریة الخاصـة بـالمتطوعین بالمنظمـات األهلیـة ( مشـروع الـدكتورة الخـاص بالباحـث وینفـذه بالتعـاون 

 جمعیات أهلیة ) ٨مع 

طـالب تعلـیم جـامعي  –شباب –جموعات المحلیة ( قیادات خبرة في تدریب العدید من أعضاء الجماعات والم -٣
تصـمیم البحـوث وتنفیـذها وبحـوث المجتمعـات منهـا تتصـل بـالبحوث االجتماعیـة وفني) علي عدة موضـوعات 

 .والمنظمات المحلیة وبحوث الدعوة 

ت البحثیة الخبراء والمتخصصین في مجال البحوث االجتماعیة والمؤسسااتصاالت وعالقات قویة بالعدید من  -٤
 .داخل وخارج الجمهوریة

البحـوث االجتماعیـة فـي مجـال تنمیـة والعمل من خالل فرق لدعم وتیسیر البحثیة القدرة علي إدارة فرق العمل  -٥
 .المجتمع المحلي

 .SPSSإجادة عملیات التحلیل اإلحصائي باستخدام البرامج اإلحصائیة مثل  -٦

  
   المهارات واالهتمامات الشخصیة

 
 تـ  تنظیم المناسبات واالحتفاال         والبحوث ات المشاریعإعداد مقترح -

 جمع األرقام واإلحصاءات                  ـ  كتابة التقاریر -

 إعداد البرامج والدورات التدریبیة           ـ  تحضیر الخرائط البیانیة -

 تنفیذ وٕاعداد حمالت التوعیة واإلعالن      ـ   تصمیم وتنفیذ المجسمات -

 تویفل محلي  ) ٦٧٧  - تویفل دولي   ٤٤٠دة اللغة اإلنجلیزیة ( إجا -

                       )  ICDLإجادة الحاسب اآللي واالنترنت  ( الحصول علي الرخصة الدولیة في قیادة الكمبیوتر  -
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  مجاالت التدریب علي المهارات الشخصیة التي یمكن تقدیم تدریب فیها

  
  استخدام تكنولوجیا المعلومات في اإلدارة   ٢التواصل        االتصال الفعال و   ١
  SPSSالتحلیل اإلحصائي باستخدام    ٤  العرض والتقدیم          ٣
  التخطیط للمستقبل المهني   ٦  مهارات حل المشكلة              ٥
  التمكین والتقویم الذاتي   ٨  مهارات التفاوض                 ٧
  النجاح في مقابالت العمل   ١٠  لصراع         مهارات إدارة ا   ٩

  إدارة فرق العمل         ١٢  إجراء البحوث و التوثیق   ١١
  إدارة الذات والتنمیة البشریة   ١٤  كتابة السیرة الذاتیة   ١٣
  التخطیط االستراتیجي وتقدیر االحتیاجات   ١٦  كتابة مقترحات المشاریع   ١٥
  التسویق االجتماعي للمنظمات االجتماعیة  ١٨  التعامل مع وسائل اإلعالم   ١٧
  بناء قدرات المنظمات  ٢٠  المدافعة والدعوة وكسب التأیید  ١٩
  إدارة الموارد البشریة  ٢٢  البحث السریع بالمشاركة  ٢١
  بناء شبكات المنظمات والتحالفات  ٢٤  إدارة وتنظیم المتطوعین  ٢٣
  ریادة األعمال  ٢٦  التفكیر اإلبداعي  ٢٥
  إدارة المشروعات  ٢٨  رة الجودة الشاملةإدا  ٢٧

  
  التي قدمتهاوورش العمل الندوات والتدریبات 

  
تقدیم تدریب حول " مفاهیم التطوع وادارة المتطوعین " و " بناء المبادرات التطوعیة " ضمن البرنامج التـدریبي  -١

والذي نفذ كمشروع تخرج لطالب لنشر ثقافة العمل التطوعي لطالب الفرقة األولي بكلیة الخدمة االجتماعیة ، 
 .م ١٨/٤/٢٠١٦الي  ٢٤/٣/٢٠١٦الفرقة الربعة تحت اشراف الدكتورة / أسماء سید حسن في الفترة من 

تقدیم دورة تدریبیة لالخصائیین االجتماعیین العاملین بمدارس ادارة اسوان التعلیمیة بالتعاون مع توجیه التربیة  -٢
 م. ١٢/٤/٢٠١٦یوم  االجتماعیة بإدارة أسوان التعلیمیة

ـــات  -٣ ـــة بن ـــدوة بعنـــوان " فكـــر فـــي المســـتقبل " بمدرســـة أســـوان الثانویـــة التجریبی ـــوم  -تقـــدیم ن بمحافظـــة أســـوان ی
 .م ٥/٤/٢٠١٦

ــًا" ضــمن أنشــطة مركــز ضــمان الجــودة بجامعــة  -٤ تقــدیم دورة تدریبیــة حــول " توصــیف المقــررات و البــرامج ورقی
 م. ١/٣/٢٠١٦یهم بالجامعة في العضاء هیئة التدریس ومعاون ASWQACأسوان 

" ضـمن أنشـطة مركـز  تقدیم دورة تدریبیة حول " توصیف المقررات وفقا للبرامج والمعاییر االكادیمیة وتقاریرها -٥
العضــــــــاء هیئــــــــة التــــــــدریس ومعــــــــاونیهم بالجامعــــــــة فــــــــي  ASWQAC  ضــــــــمان الجــــــــودة بجامعــــــــة أســــــــوان

 م. ٢٧/١٠/٢٠١٥
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دیــة الــي التعلــیم العــالي بمــرور اثنــي عشــر عامــًا مــن النجــاح علــي المشــاركة فــي احتفالیــة مشــروع الطــرق المؤ  -٦

 م. ١١/٢/٢٠١٦ارض مصر بمقر جامعة القاهرة  في 

 -تقــدیم ورشــة عمــل حــول " أســرار النجــاح والتمیــز للطــالب " بمدرســة محمــد مكــاوي یعقــوب الرســمیة للغــات  -٧
 .م ٩/٣/٢٠١٦بمحافظة أسوان یوم 

علوم والهندسة بمحافظة أسوان بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم وشركة المشاركة كمحكم في معرض " إنتل" لل -٨
 .م٢٠١٥دیسمبر  ٢٢الي  ٢٠إنتل لنظم المعلومات في الفترة من 

 م.١١/١٢/٢٠١٥تقدیم أمسیة تدریبیة بعنون " حفز نفسك للنجاح" بالتعاون مع مركز العرب للتدریب یوم  -٩

كرسي البر ه الذي نظم واإلنساني الخیري العمل مجاالت في لرائدةا للتجارب العالمي المؤتمرفي  المشاركة - ١٠
بتقدیم ورشة عمل بعنوان " م. ٢٠١٣ دیسمبر ٩-٨في الفترة من   أم القري بالمملكة العربیة السعودیةجامعة ب

 "الخیري العمل وبرامج مشروعات تقییم في حدیثة أسالیب

تحدیــد األهــداف الشخصــیة " بمدرســة نجیــب محفــوظ تقــدیم ورشــة عمــل تدریبیــة عــن " التفكیــر اإلبــداعي و  - ١١
 .م ١٠/١٢/٢٠١٢بمحافظة أسوان یوم في  -لغات فرنسي

الـذاتي للحقـوق  التأییـدوالتمكین السیاسي للمعاقین " ضمن مشـروع الـدعوة وكسـب  اإلتاحةتقدیم ندوة عن " - ١٢
المجتمـع بــالعطواني  فـي صـعید مصـر " صــحوة " ، بجمعیـة تنمیـة اإلعاقــةذوي  لألشـخاصوالفـرص المتكافئـة 

 .م ٥/١٠/٢٠١١یوم في  أسوانوالجمعیات المشاركة في المشروع بمحافظة 

تقـدیم دورة تدریبیــة فـي التنمیــة البشـریة بعنــوان " مفـاتیح النجــاح للطـالب والفــرص المتاحـة للشــباب " بكلیــة  - ١٣
 م. ١٨/٥/٢٠١١اآلداب بأسوان یوم األربعاء الموافق 

شـاركة السیاسـیة ودورهـا فـي حیـاة الشـباب" ضـمن الـدورة التدریبیـة فـي تنمیـة تقدیم ورشة عمل بعنوان " الم - ١٤
 بمدیریـــة الشـــباب والریاضـــةمهـــارات القیـــادات الشـــبابیة فـــي الحیـــاة السیاســـیة التـــي تنفـــذها إدارة التعلـــیم المـــدني 

 م. ٢١/٩/٢٠١٠بمحافظة أسوان یوم الثالثاء الموافق 

الم  ضــمن البرنـــامج الموحـــد إلدارة التعلــیم المـــدني بمدیریـــة المشــاركة السیاســـیة واإلعـــتقــدیم تـــدریب حـــول  - ١٥
 .م ٢٥/٢/٢٠١٠إلي  ٢٩/١٠/٢٠٠٩الشباب والریاضة في الفترة من 

علــي مهــارات االتصــال وأســالیب لغــة الجســد للعــاملین واألطبــاء بمستشــفي أســوان التعلیمــي تقــدیم تــدریب  - ١٦
یونیـــو  ٣إلـــي  ١ن والتنمیـــة فـــي الفتـــرة مـــن ضـــمن مشـــروع خطـــوة لمســـتقبلنا الـــذي تنفـــذه جمعیـــة الشـــباب للســـكا

٢٠٠٩ 

تقدیم محاضرة عن التطوع في مصـر الفوائـد والتحـدیات ضـمن برنـامج الـدورة التدریبیـة فـي التعلـیم المـدني  - ١٧
اضـة بأسـوان فـي ی"الشباب والتنمیـة" والتـي نظمتهـا إدارة التعلـیم المـدني والقیـادات الشـبابیة بمدیریـة الشـباب والر 

 م. ١١/٥/٢٠٠٩

قــدیم نــدوة عــن مواجهــة العنــف المدرســي بمدرســة احمــد طــه حســین الثانویــة المشــتركة لطــالب المدرســة ت - ١٨
 م. ٤/٢٠٠٩/  ١٥بالتعاون مع مكتب الخدمة االجتماعیة بالمدرسة في  
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تقدیم ورشة عمل عن التأهیل المرتكز علي المجتمع لمواجهة  مشكالت العنف المدرسي بمركز كوم امبوا  - ١٩

ن بالتعــــاون مــــع وحــــدة التــــدریب والجــــودة بمدرســــة كــــوم امبــــو الثانویــــة الصــــناعیة بنــــین  فــــي بمحافظــــة أســــوا
 م. ٨/٤/٢٠٠٩

تقدیم ندوة عن تنمیة الجهود الذاتیة واستثمار الموارد المتاحة إلیجاد فـرص عمـل أفضـل ، ضـمن منتـدى   - ٢٠
 م.٤/١١/٢٠٠٨الشباب واإلبداع الذي تنظمه وزارة الثقافة ومدیریة الثقافة بأسوان في 

تحـت رعایـة السـید اللـواء محـافظ  أسـوانالشـوارع ومـدي تـأثیرهم علـي السـائحین فـي  أطفـالتقدیم نـدوة عـن  - ٢١
الموافــــــق  األحــــــدیــــــوم  أســـــوانبمدیریـــــة التضــــــامن االجتمــــــاعي بمحافظــــــة  اإلرشــــــاد إدارةوبــــــدعوة مــــــن  أســـــوان

٨/٦/٢٠٠٨. 

  
    اإلنجازات والجوائز

  
مان بجامعـــة الینـــوي بالوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة لطـــالب الـــدكتوراه الفـــوز بجـــائزة األســـتاذ الـــدكتور حســـین ســـلی -١

 .م ٢٢/٦/٢٠٠٦المصریین في الخدمة االجتماعیة في 

تــوفیر مبلـــغ عشــرة آالف جنیـــه لكلیــات جامعـــة جنـــوب الــوادي فـــرع أســوان عـــن طریــق العالقـــات واالتصـــاالت  -٢
 ببعض الجمعیات األهلیة وتوزیعها للطالب غیر القادرین.

 ریق التنمیة بكلیة الخدمة االجتماعیة بأسوان وٕاكساب الطالب بعض المهارات التنمویة والبحثیة.تكوین ف -٣

الفوز في مسابقة الباحثین الشباب حول األمم المتحدة والتي نظمتها الجمعیة المصریة لألمم المتحدة بالتعـاون  -٤
 مع المجلس األعلى للشباب والریاضة 

بقة القومیة للتوعیة بخطورة اإلدمان التي أعلن عنها المجلس القومي لمكافحة سامالفوز بالجائزة السادسة في ال -٥
 وعالج اإلدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي.

حفـل أوائـل خریجـي الجامعـات المصـریة و االنتخـاب لـثالث مـرات متتالیـة فـى  فيتمثیل جامعة جنوب الوادي  -٦
 للجنة الثقافیة. مجلس اتحاد طالب الكلیة كمقرر
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  التدریبیة الدورات

 

 الجهة المنظمة الفترة الدورة اسم
  إلي  ١/٥/٢٠١٦  العمل التطوعيدورة 

٢٠١٦/ ٦/ ٦  
 منصة رواق اإللكترونیة

التحلیل االحصائي لالستبیانات باستخدام 
IBM SPSS 

  إلي  ١٥/٤/٢٠١٦

٢٠١٦/ ٥/ ٢٧  
 منصة رواق اإللكترونیة

مایو  ٢٣الي  ١٨  التعاونیاتمدربین في مجال دورة إعداد ال
٢٠١٦ 

جمعیة المستقبل للتنمیة و 
  مصر في فریدریش إیبرت مؤسسة

  إلي  ٧/٣/٢٠١٦  طرق التدریس الحدیثة

٢٠١٦/ ٤/ ٢٣  
 منصة رواق اإللكترونیة

مصادر دورة إعداد المدربین في مجال 
 EKBمعلومات بنك المعرفة المصري 

ابریل  ٢٨الي  ٢٤
٢٠١٦ 

دة المكتبة الرقمیة بالمجلس األعلي وح
  مصر - للجامعات 

دورة تدریبیة حول "استیفاء المعاییر األكادیمیة 
 وخرائط المنهج"

١٤/٢/٢٠١٦ – ١٣ مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان  
ASWQAC 

دورة المراجعة الخارجیة لمؤسسات التعلیم 
  العالي

 عتمادالهیئة القومیة لضمان الجودة واال  ٢٠١٦/ ٢/ ١٠-٨
NAQAAE 

تقویم البرامج الدراسیةدورة حول   ٢٠١٥/  ١٢ / ٢ مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان  
ASWQAC 

مواصفات الورقة االمتحانیة الجیدة دورة حول 
 وفقا للمعاییر األكادیمیة

٢٠١٥/  ١١ / ١٨ مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان  
ASWQAC 

استراتیجیات التعلیم والتعلمدورة حول   ٢٠١٥/  ١١ / ١١ مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان  
ASWQAC 

دورة حول الخطة االستراتیجیة للجامعة 
 والكلیات

٢٠١٥/  ١١ / ٤ مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان  
ASWQAC 

شبكات التواصل االجتماعي كمنصات 
  تعلیمیة

  إلي  ١٩/٦/٢٠١٥

٢٠١٥/ ١٠/ ٣٠  
 منصة رواق اإللكترونیة

مقررات الدراسیةتقویم الدورة حول   ٢٠١٥/  ١٠ / ٢٧ مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان  
ASWQAC 

كیفیة إعداد الدراسة الذاتیةدورة حول   ٢٠١٥/  ١٠ / ١٩ مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان  
ASWQAC 

دورة إعداد المدربین في مجال الطرق 
  اإلبداعیة لتوصیل المواد العلمیة لألطفال

٢٨ -٢٦  /
٧/٢٠١٥ 

ة البحث العلمي بمصر وجامعة أكادیمی
  هلیوبلیس

  إلي  ١/٥/٢٠١٥  دورة القیادة

٢٠١٥/ ٦/ ١٨  
 منصة رواق اإللكترونیة
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دورة توصیف البرامج والمقررات وتقویم نواتج 
  التعلم لمؤسسات التعلیم العالي

  الهیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد  ٢٠١٥/ ٤/ ٣٠-٢٨

  ي إل ١٥/٤/٢٠١٥  دورة مبادئ اإلحصاء

٢٠١٥/ ٦/ ٣  
 منصة رواق اإللكترونیة

  إلي  ٢٢/٣/٢٠١٥  دورة تعلم كیف تتعلم 

٢٠١٥/ ٤/ ٢٦  
  منصة رواق اإللكترونیة

دورة مهارات االتصال في أنماط التعلیم 
 المختلفة  

  

٣١ – ٢٩ /
١٠/٢٠١٤  

مركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس 
 بجامعة أسوان  -  FLDCوالقیادات

شروعات التنافسیة لتمویل دورة إعداد الم
  البحوث  

مركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس   ٥/٢٠١٤/ ٢٦ – ٢٤
 بجامعة أسوان  -  FLDCوالقیادات

 دورة استخدام التكنولوجیا في التعلیم  

  
مركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس   ٤/٢٠١٤/ ٢٠ – ١٨

 بجامعة أسوان  -  FLDCوالقیادات

كیفیة  -وان ریادة األعمالدورة تدریبیة بعن
  بناء نموذج األعمال الناجح

٢٠١٣/ ١٠/ ٥  
  

  وعدد من الشركاء.  icehubsمؤسسة 

برنامج دعم المجتمع المدني المصري بالتعاون   ٢٠١٣/ ٦/ ٨  دورة مقدمة في التعلیم اإللكتروني
  مع الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة

ق دورة تدریبیة حول ریادة األعمال (طری
  األعمال)

٢٠١٢/ ١١/ ١٦  
  

 بالتعاون مع مؤسسة Icecairoمؤسسة 
Innoventures Egypt  

  ٥/٢٠١٢/ ٣١  دورة إعداد المدربین في مجال ریادة األعمال
  إلي 

٦/٢٠١٢/ ١٥ 

منظمة العمل الدولیة و جامعة القاهرة و 
  مشروع الطرق المؤدیة إلي التعلیم العالي

التعاون العلمي  -  DAADدیمیة الداد أكا ٣/٢٠١٢/ ٧  دورة النشر الدولي
  األلماني بالقاهرة

  أكادیمیة فكرة لتنمیة وتدریب الموارد البشریة ١٢/٢٠١١/ ١٠-٨  دورة حل المشكالت 
 دورة النشر العلمي  

  
٢٢ – ٢٠ /
١٢/٢٠١٠  

مشروع تنمیة قدرات أعضاء هیئة 
 بجامعة جنوب الوادي FLDPالتدریس

  دورة الساعات المعتمدة 
  

١٠/ ١٩ – ١٧ 
/٢٠١٠  

مشروع تنمیة قدرات أعضاء هیئة 
 بجامعة جنوب الوادي FLDPالتدریس

 دورة تدریبیة علي برنامج التحلیل اإلحصائي 
SPSS 

١٥/٤/٢٠١٠ -١١ 
  م

 ICTPمشروع تكنولوجیا المعلومات 
  فرع أسوان -بجامعة جنوب الوادي

دورة كیفیة كتابة المقترحات لمشروعات 
  التمبوس 

   TEMPUSمشروع ال   ٢/٢٠١٠/ ٧- ٦

  دورة إدارة الفریق البحثي   
  

٢٧/١٠/٢٠٠٩ -٢٥ 
  م

مشروع تنمیة قدرات أعضاء هیئة 
  بجامعة جنوب الوادي FLDPالتدریس
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دورة تدریبیة الكترونیة عبر أكادیمیة 
مصر عن متطلبات سوق العمل  -التلیسنتر

  والتكنولوجیا

إلي  ١٥/١١/٢٠٠٩
  م ٢٣/١٢/٢٠٠٩

لتكنولوجیا المعلومات  الصندوق المصري
واالتصاالت  بالتعاون مع  عبر أكادیمیة 

  مصر -التلیسنتر
مشروع میكنة المكتبات بالجامعة جامعة   ٢٠٠٩/ ١٠/١١ – ٩  دورة علي استخدام قواعد البیانات العالمیة 

جنوب الوادي بالتعاون مع المجلس األعلى 
  للجامعات

دورة إعداد مدربین في مجال تكنولوجیا 
  معلومات علي منهج مایكروسوفتال

إلي  ٢٥/٧/٢٠٠٩
  م ٢٧/٨/٢٠٠٩

شركة مایكروسوفت بالتعاون مع جمعیة 
  الرعایة المتكاملة

 MISمشروع نظم المعلومات اإلداریة   م ٢٢/٢/٢٠٠٩  تدریب علي كیفیة استخدام المكتبات الرقمیة 
  بجامعة جنوب الوادي بقنا

-2D Animationدورة تدریبیة علي برنامج 
Macromedia Flash 

٢٧ - ٢٠ 
/١/٢٠٠٨   

 ICTPمشروع تكنولوجیا المعلومات 
  فرع أسوان -بجامعة جنوب الوادي

دورة إعداد مدربین بمشروع الطرق المؤدیة 
  إلي التعلیم العالي

 –مشروع الطرق المؤدیة إلي التعلیم العالي   ١٥/١٢/٢٠٠٧-١١
  مؤسسة فورد الدولیة -جامعة القاهرة

مشروع رسم الشباب لخرائط المجتمع   ١٤/٣/٢٠٠٧-١٣  ویق االجتماعيدورة عن التس
  اإلسكندریة

  مشروع تنمیة قدرات أعضاء هیئة   ١٦/٢/٢٠٠٧-١٤  دورة عن إدارة البحث العلمي
مشروع تنمیة قدرات أعضاء هیئة   ١٦/١١/٢٠٠٦-١٤  دورة عن االعتماد والجودة في التعلیم

  بجامعة جنوب الوادي FLDPالتدریس
  برنامج تطویر التعلیم بمحافظة أسوان   ٢٣/٩/٢٠٠٦-٢١  ة عن برنامج تمیز الخدمة العامةدور 

مشروع تنمیة قدرات أعضاء هیئة    ٦/٢٠٠٦/ ٧-٥  دورة عن مهارات التفكیر
 بجامعة جنوب الوادي FLDPالتدریس

/ ١/٣إلي  ٢٦/٢  دورة عن مهارات التدریس الفعال
٢٠٠٦  

مشروع تنمیة قدرات أعضاء هیئة 
 بجامعة جنوب الوادي FLDPالتدریس

دورة إعداد المدربین في مشروع رسم الشباب 
 لخرائط المجتمع

١٠/١٢/٢٠٠٥-٧  

 

برنامج تطویر التعلیم بمحافظة أسوان 
ERP 

   ١٠/١١/٢٠٠٥-٧  دورة التدریس بالتقنیة

  

مشروع تنمیة قدرات أعضاء هیئة 
  بجامعة جنوب الوادي FLDPالتدریس

   ٢٥/٩/٢٠٠٥-٢٠ هنةدورة أخالقیات الم

 

مشروع تنمیة قدرات أعضاء هیئة 
  بجامعة جنوب الوادي FLDPالتدریس

   ٥/١٠/٢٠٠٤-٣ دورة أسالیب البحث العلمي

 

مشروع تنمیة قدرات أعضاء هیئة 
  بجامعة جنوب الوادي FLDPالتدریس

 زلجمعیة المصریة لمكافحة مرض اإلیدا   ٢٤/٦/٢٠٠٤-٢٣دورة إعداد المدربین في مجال مكافحة مرض 



 17 

 ومؤسسة فورد  اإلیدز بمحافظة أسوان

  االتحاد اإلقلیمي للجمعیات بأسوان  ٢٠٠٣مایو   PRAدورة في البحث السریع بالمشاركة
  كلیة التربیة بأسوان  ٢٠٠٢مار س   دورة إعداد المعلم الجامعي

دورة تدریبیة عن إعداد الخریجین للبدایة مع 
 مشروع صغیر

 تماعي للتنمیة بأسوانالصندوق االج م ١٩٩٩

دورة تدریبیة عن الجمعیات األهلیة و دورها 
 في تنمیة المجتمع

 هیئة كیر فرع أسوان م ١٩٩٨

 معهد إعداد القادة بحلوان م ١٩٩٦ دورة إعداد القادة

  ورش العمل
 الجهة المنظمة الفترة ورشة العمل اسم

ورشة العمل التدریبیة الوطنیة الثالثة لمشروع 
 TEMPUSمشروع ال  ١٠/٢٠١٥/ ٣ -٢ CLIMASPالتغیر المناخي مقررات 

 ٠٩/٠٩/٢٠١٥ ورشة عمل مكافحة الفساد
لجنة مكافحة الخطة االستراتیجیة لمكافحة 

 الفساد بجامعة أسوان

 ٢٤/١٢/٢٠١٢ ورشة العمل الخاصة بتفعیل البرید اإللكتروني
مركز المعلومات وشبكة االتصاالت 

 كروسوفتبجامعة أسوان و شركة مای
ورشة عمل حول بناء االختبارات التحصیلیة 
 م ٢٥/٥/٢٠١١ عن طریق جدول المواصفات وبنوك األسئلة

مشروع  تطویر نظم تقویم الطالب 
 واالمتحانات بجامعة جنوب الوادي

 م ٢٣/٥/٢٠١١ ورشة عمل حول أساسیات التقویم الجید
مشروع  تطویر نظم تقویم الطالب 

 نوب الواديواالمتحانات بجامعة ج

ورشة عمل إلعداد الخطة االستراتیجیة المحلیة 
 لمشروع التغیر المناخي 

 م   ٢١/٤/٢٠١٠
خي ببحیرة ناصر ( مشروع التغیر المنا

ومركز خدمات  األدنىمؤسسة الشرق 
 التنمیة)

ورشة العمل حول آلیات تمویل البحث العلمي 
وكیفیة كتابة مقترح بحثي منافس في االطار 

   FP7التحاد األوربي السابع ل
 م ١٧/١١/٢٠٠٩

وحدة البحوث والتنمیة واالبتكار بفرع 
 جامعة جنوب الوادي بأسوان

ورشة العمل حول  الدعم الفني للمشروعات 
 المرحلة الثالثة  –التنافسیة 

 م ١٤/١١/٢٠٠٩
نفذتها الهیئة القومیة لالعتماد والجودة 

 بجامعة أسیوط
والقدرة  يجورشة عمل  التخطیط االستراتی

 المؤسسیة  
 مشروع الجودة بكلیة اآلداب بأسوان  م ٢٨/١٠/٢٠٠٩

 ٢٣/٢/٢٠٠٩-٢٢ ورشة عمل عن برنامج الكنترول اإللكتروني
 MISمشروع نظم المعلومات اإلداریة 

 بجامعة جنوب الوادي بقنا
ورشة عمل عن التعلیم اإللكتروني في التعلیم 

 العالي
٢٧-
٢٩/١٢/٢٠٠٨ 

المصریین بأمریكا وكندا  رابطة العلماء
 بالتعاون مع المجلس األعلى للجامعات
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  السادة المعرفون ( المراجع الشخصیة)

 
 

  كاسبأحمد سید  د/أ.
  استاذ بكلیة الهندسة جامعة القاهرة

 معمل "تنمیة االبتكارات وحضانات المشروعات الصغیرة"  مدیر

  هرةجامعة القا -مستشار "قطاع الدراسات العلیا والبحوث" 
  ، مصرالعاليالتعلیم  إلىمدیر مشروع الطرق المؤدیة 

  وألمانیاالطاقة، مصر  وكفاءةمدیر ماجستیر الطاقة المتجددة 
  الجیزة ١٢٦١٣ –جامعة القاهرة  –العنوان: كلیة الهندسة 

  ٠١٢٢٧٤٥٧٩٦٦تلیفون محمول :
 kaseb@Pathways.edu.egالبرید االلكتروني : 

kaseb.pathways@gmail.com 
 
 

  د. سهیر احمد سید
  استشاري هیئة دانیدا الدنماركیة مشروع المیاه والصرف الصحي

  المدیر التنفیذي لمؤسسة تنمیة االسرة المصریة
  مؤسسة تنمیة االسرة المصریة –العنوان: اسوان كورنیش النیل 

  ٠١٢٢٢٨٢٥١٥٨تلیفون محمول :
 s_sohair@yahoo.comااللكتروني : البرید 

 
 
  بدر الدین كمال عبده سلیمان د/أ.

  جامعة جنوب الوادي ( سابقا ) –استاذ بكلیة الخدمة االجتماعیة بأسوان 
  المملكة العربیة السعودیة (حالیا) -جامعة القصیم –استاذ الخدمة االجتماعیة 

  المملكة العربیة السعودیة -: جامعة القصیم العنوان
  +٩٦٦٥٣٣٠٩٧٣٩٥تلیفون محمول : 

 badreldyn@yahoo.comالبرید االلكتروني : 

mailto:kaseb@Pathways.edu.eg
mailto:kaseb.pathways@gmail.com
mailto:s_sohair@yahoo.com
mailto:badreldyn@yahoo.com

