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).جید(تقدیر عام ١٩٧٦بكالوریوس خدمة اجتماعیة عام المؤھل            

).جید(تقدیر عام" التنظیم واإلدارة "دبلوم دراسات علیا في 

كلیة التجارة جامعة قناة السویس

ئة مدیر عام إدارة اإلعالم والتوعیة والتدریب بجھاز شئون البیالوظیفة  

شمال سیناء-بورسعید–اإلسماعیلیة –في محافظات السویس 

جنوب سیناء

:للعمل الحالي المھام الوظیفیة 
.تنفیذ بعض المؤتمرات واللقاءات لنشر الوعي البیئي في محافظات اإلقلیم )١

.طط التوعیة البیئیة بمحافظات القناة وسیناء اإلشراف علي وضع خ)٢

االتصال والتنسیق مع الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة ورجال الدین اإلسالمي والمسیحي )٣

.لعمل برامج مشتركة للنھوض بالمجتمع المحلي وحل القضایا البیئیة

.یات المسئول عن قطاع الجمعیات األھلیة ومراكز الشباب والمدارس والمعاھد والكل)٤



تنفیذ دورات تدریبیة للجھات الحكومیة والغیر حكومیة في مجال التنمیة وخدمة المجتمع )٥

القیام بتنفیذ بعض المحاضرات والندوات مع المدارس والجمعیات األھلیة ومراكز الشباب علي )٦

.مستوي محافظات إقلیم القناة وسیناء

البیئة والمجتمع ومن ضمنھا االشتراك في بعض المعسكرات الخاصة بالنواحي التي تھم)٧

.المعسكرات السنویة للحزب الوطني في إقلیم القناة وسیناء 

وضع الخطط والبرامج التنفیذیة والسیاسات العامة المعتمدة من وزارة البیئة بھدف خلق وعي )٨

جماھیري بأھمیة قضایا البیئة والحفاظ علیھا 

فة بھدف التأكد من إدماج القضایا البیئیة أجراء االتصال والتنسیق مع أجھزة اإلعالم المختل)٩

.بوسائل اإلعالم المختلفة 

.رصد حمالت التوعیة البیئیة الجماھیریة القومیة ومتابعتھا )١٠

:الخبرات السابقة 
:العمل في بعض األعمال وأھمھا 

.العمل مدیر لمكتب رعایة الطالب بمحافظة السویس ومسئول المدن الجامعیة.١

.العمل مدیر لنادي جیل أكتوبر االجتماعي والریاضي والثقافي بمحافظة السویس .٢

.العمل كمدیر تنفیذي لعدد من الجمعیات األھلیة بمحافظة السویس .٣

.العمل كمنسق لمشروع تحسین البیئة التابع للصندوق االجتماعي للتنمیة فرع السویس.٤

.ستم اختیاري عضوًا بأول مجلس قومي للمرأة بالسوی.٥

تم تكریمي من قبل جمیع محافظي السویس السابقین وأیضا سیادة المحافظ الحالي .٦

.سیف الدین جالل وذلك للتمیز والمشاركة في تنمیة المجتمع / الوزیر اللواء 

: أعمال أخري في مجال العمل االجتماعي العام
.مركز شباب أحمد عبده باألربعین إدارةرئیس مجلس -

.جمعیة مشروعات الشباب والتنمیة والبیئة إدارةرئیس مجلس -

العام للجمعیات األھلیة علي مستوي الجمھوریة برئاسةاالتحادعضو مجلس إدارة -

.عبد العزیز حجازي رئیس الوزراء األسبق/ األستاذ الدكتور 

.للجمعیات األھلیة بالسویساإلقلیمياالتحاد إدارةعضو مجلس -

.حادات النوعیة علي مستوي الجمھوریة العدید من االتإدارةعضو مجلس -



.عدة جمعیات بمحافظة السویس في مجال الشباب والتنمیة والبیئةإدارةعضو مجلس -

.والتنمیة بصفة عامةاألھلیةمحاضر ومدرب في مجال الجمعیات -

.العمل في مجال رعایة الطالب والشباب-

.العمل في مجال األندیة االجتماعیة والریاضیة -

.المرأةمجال الصحة والبیئة وتنمیة العمل في-

.عضو بمجلس اآلمناء ببعض المدارس علي مستوي المحافظة-

:الدورات التدریبیة وورش العمل التي تم الحصول علیھا والمشارك فیھا
.دورة تدریبیة بجمھوریة ألمانیا الغربیة في مجال الجمعیات األھلیة والتنمیة االجتماعیة. ١

.ي مجال التنمیة المستدامة في دولتي فیتنام وتایالنددورة تدریبیة ف. ٢

.دورة تدریبیة في مجال التنمیة البشریة والتخطیط العمراني والسكاني بدولة تونس. ٣

.التدریب والتثقیفأمانھإشرافدورات تدریبیة بالحزب الوطني تحت . ٤

.حكومیة تنفیذ دورات تدریبیة للعاملین ببعض المصالح الحكومیة وغیر ال. ٥

.عمل لقاءات توعیة بمحافظة اإلقلیم المختلفة. ٦

)احد الذین شاركوا في إعداد التوصیف(التوصیف الدیني لمحافظة السویس . ٧

.دور اإلعالم والصحافة في تنمیة المجتمع. ٨

.التخطیط العمراني وعالقتھ بالبیئة. ٩

.تقییم مخاطر التلوث البیئي . ١٠

.واالتصال اإلعالم والتعلیم . ١١

.تدریب المدربین. ١٢

.دورة تدریبیة في تخطیط وتصمیم المشروعات . ١٣

).Gender(دورة تدریبیة في النوع االجتماعي . ١٤

.دورة تدریبیة في مجال الجمعیات األھلیة التطوعیة. ١٥

.دورة تدریبیة في تنمیة الموارد البشریة . ١٦


