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إقبال األمیر السمالوطي د .أاالسم   

الجیزة-العجوزة –مدینة الصحفیین -شارع السودان٣٢٩فیال العنوان                   

٣٣٠٣٥٥٠٦تلیفون وفاكس المنزل

تلیفون وفاكس جمعیة حواء المستقبل    
:العمل 
 متفرع من شارع –شارع عبد اللطیف حمزة ٤–المعھد العالي للخدمة األجتماعیة بالقاھرة

.مدینة نصر–المنطقة السادسة –أحمد فخري 

٣٣٤٥١٢٢٣-٣٣١٣٠٣٠١:   تلیفون العمل المباشر

 ٠١٠٦٦٦٤٦٨٦٨-٠١٠٠٠٠٢٨٨٨٠: رقم التلیفون المحمول

 البرید اإللكترونيhfd_96@yahoo.com-esamaloty@yahoo.com

رئیس –سابقًاعمید المعھد العالي للخدمة األجتماعیة بالقاھرة–إقبال األمیر السمالوطي / د .أ
.قسم التخطیط والتنمیة األجتماعیة 

 تدرجت في السلك األكادیمي منذ تخرجت من المعھد العالي للخدمة االجتماعیة بالقاھرة

ثم١٩٩٤جید جدًا مع مرتبة الشرف األولي إلي درجة األستاذیة عام من معیدة بتقدیر

.٢٠٠٦وأخیرًا عمیدة المعھد عام ١٩٩٧وكیًال للمعھد سنة 

برتبة مالزم أول وشاركت في الدعم المعنوي للضباط والجنود ١٩٧٣یفھا عام لبعد تك

.وأسرھم في المستشفي غمرة العسكري 
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.براتھا المیدانیة نماذج علمیة مھنیة نتاجًا لخ
:ومن أبرز ھذه النماذج المھنیة العلمیة التي تم تجربتھا وتعمیمھا 

.نموذج التكامل والجودة التعلیمیة في مواجھة التسرب واألمیة .١

.نموذج تفعیل الحقوق الثقافیة لطفل العشوائیات .٢

لیم نموذج تفعیل األنشطة المدرسیة لمواجھة العنف لدي األطفال في مرحلة التع.٣

.األساسي

.نموذج تنمیة المناطق العشوائیة بالمشاركة المجتمعیة.٤

إعداد دلیل إرشادي للتربیة الوجدانیة للمتعاملین مع الطفل في المدرسة تحت مسمي .٥

.٢٠٠٧وبالتعاون مع الیونیسیف ووزارة التربیة والتعلیم ،) مدرسة یحبھا الطفل (

الكبار بالتعاون مع منظمة الیونسكو عضو فریق دلیل المیسرین العاملین في تعلیم .٦

.٢٠٠٨العربي ، 

:علي الجانب البحث األكادیمي : أوًال
.دراسة منشورة في مصر والخارج) ٥٠(قامت بإجراء مایزید عن 

وقد ركزت في أبحاثھا علي فئة المسنین والمرأة والطفل وذوي االحتیاجات الخاصة وأھم ھذه 

:الدراسات

ة مشاكل المسنین في مصر ، مجلة القاھرة للخدمة األجتماعیة نحو رؤیة تنمویة لمواجھ-١

.١٩٩٠ألول ، ینایر عام ، العدد ا

الجمعیات األھلیة وتنمیة المرأة المصریة في ضوء المتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة -٢

.١٩٩٨المعاصرة ، مجلة القاھرة للخدمة االجتماعیة ، العدد التاسع ،

ندوة دور األم في تنشئة –ا لدورھا في التنشئة االجتماعیة اثر خروج المرأة علي أدائھ-٣

.١٩٩٠وزارة الشئون االجتماعیة سنة –الطفل 

دور األسرة في التنشئة االجتماعیة للطفل بین الواقع وما ینبغي أن یكون ، مجلة -٤

بتكلیف من رابطة المرأة العربیة لتمثیل ١٩٩١القاھرة للخدمة االجتماعیة ،العدد الثاني 

الرابطة في مؤتمر الطفل حدقة األم وركیزتھا األساسیة في تنمیة المجتمع العربي 

.بموریتانیا



دراسة مقارنة للمشروعات األربعة في مجال تنمیة المرأة ندوة دور المشروعات-٥

ندوة دور المشروعات اإلنتاجیة -fao-unicef-p15-iloاإلنتاجیة في تنمیة المرأة 

اإلدارة العامة لشئون المرأة بالتعاون مع –ارة الشئون االجتماعیة في تنمیة المرأة ، وز

.منظمة األمم المتحدة للطفولة 

الوعي البیئي للمرأة في الریف والحضر مع تصور لدور الخدمة االجتماعیة في نشره -٦

-١جامعة اإلسكندریة ،–المعھد العالي للصحة العامة –المؤتمر العالمي للمرأة والبیئة 

م١٩٩٢سمبر دی٣

ارسة مالخدمة االجتماعیة واألطفال المصریین المحرومین من الرعایة ،، ابعاد للم-٧

جامعة بوخاریست برومانیا ، –لعالمین في المجال النفسي ل،،المؤتمر العالمي األول 

.١٩٩٣بحث میداني ، باللغة اإلنجلیزیة سنة 

مع التركیز علي المرأة والطفل یندراسة عن التحلیل االجتماعي والنفسي لظاھرة التدخ-٨

.١٩٩٤سنة . المنظمة العالمیة للصحة النفسیة 

دراسة عن أوضاع الطفلة األنثي في مصر ، ضمن أعمال اللجنة التحضیریة لمؤتمر -٩

.١٩٩٥بكین ، بتكلیف من الجمعیة الطبیة النسائیة مشارك بالجزء األجتماعي ، سنة 

العنف األسرى دراسة تحلیلیة ، ورقة عمل مقدمھ إلي أمانة السیاسات بالحزب -١٠

.٢٠٠٥الوطني الدیمقراطي ، لجنة المرأة لعام 

اآلثار االجتماعیة للمخدرات علي المراة ، المؤتمر السنوي الخامس للجمعیة -١١

.١٩٩٥) المرأة و الوقایة من اإلدمان رؤیة مستقبلیة ( العالمیة للصحة النفسیة 

البعد االجتماعي لمشروع تنمیة وتأھیل الفتیات المعرضات لالنحراف سنة -١٢

.بالتعاون مع الجمعیة الطبیة النسائیة ١٩٩٦



دور مقترح للخدمة االجتماعیة من منظور "نحو تفعیل حقوق الطفل الثقافیة -١٣

.٢٠٠٢المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلیة التربیة ، جامعة األزھر لعام" إسالمي 

االجتماعیة في العنف لدي األطفال في مرحلة التعلیم األساسي ودور الخدمة -١٤

معھد الدراسات " نحو مستقبل افضل للطفل المصري " مواجھتھ المؤتمر العلمي الول 

.١٩٩٨جامعة عین شمس ،–العلیا للطفولة 

ي ، نحو تفعیل مباردة تعلیم الفتیات ، ورقة عمل بأمانة السیاسات بالحزب الوطن-١٥

.٢٠٠٣لجنة المرأة لعام 

الباحث الرئیسي لدراسة عن تطویر مؤسسات رعایة األحداث في مصر بالتعاون -١٦

٢٠٠١العلمي مع وزارة التضامن االجتماعي ،

تطویر أداء دور التربیة بالجیزة.

 النمذجة االجتماعیة لقري األطفالSOS ،٢٠٠٧.

الجمعیات غیر الحكومیة في تمكین موجھات وأسالیب إجرائیة لتفعیل دور " دراسة -١٧

اإلناث من حقوقھن في التعلیم ، بالتعاون مع مشروع الدعم الفني والمؤسسي للمنظمات 

.غیر الحكومیة لتنفیذ وثیقة بكین

:وعلي المستوي اإلنساني : ثانیا 

 فھي مثالال للعطاء والتسامح والمبادرة في قضاء حوائج الناس وإسعادھم فبابھا وقلبھا

.وح دائمًامفت

 وھي أم لم تلد منحت طاقة األمومة إلي كل من حولھا فقامت برعایة وتنشئة البنات

داخل بیتھا وخارجھا الي أن اصبحوا جمیعًا أبنائھا وذریتھا أحفادھا وسموھا بإسمھا 

أن األم التي أحبت ونشأت (فتحققت بذلك مقولة ) إقبال ( فاصبحت محاطة بعشرات 

).ولیست التي تلد



تفظ بملفات تعتبرھا ثروتھا تحتوي علي خطابات وقصاصات ورق وكروت وأشعار تح

ال تعرفھم شخصیًا ولكنھا –ونثر كتبھا من حولھا یعبرون فیھا عن حبھم وتقدیرھم 

. تفخر بھم وبانھا استطاعت أن تحصل علي محبة وتقدیر كل ھؤالء البشر

:العضویة في الجمعیات والتنظیمات التطوعیة : ثالثا
.األھلیة ألربع دورات عضو منتخب بمجلس إدارة االتحاد العام للجمعیات والمؤسسات -١

.مؤسس ورئیس مجلس أمناء مؤسسة اإلقبال الخیریة التنمویة بسوھاج-٢

.عضو شرفي مؤسسة مصر الخیر ورئیس لجنة التكافل االجتماعي بھا-٣

والتي ) قنا –ج سوھا–الجیزة ( رئیس مجلس إدارة جمعیة حواء المستقبلمؤسس و -٤

.تكمن رؤیتھا ورسالتھا في رعایة وتنمیة األسرة المصریة 

.عضو لجنھ المسئولیة االجتماعیة بإتحاد الصناعات -٥

:الجوائز واألوسمة : رابعا

 درع التقدیر الوطني االجتماعي من نقابة المھن االجتماعیة بجمھوریة مصر العربیة

.١٩٩٦ة سن–سوزان مبارك / تحت رعایة السیدة 

 ، ٢٠٠٥درع التمیز لالتحاد النوعي الوطني لرعایة االیتام بجمھوریة مصر العربیة.

 ٢٠٠٦، ٢٠٠٠األم المثالیة االعتباریة لمحافظة الجیزة عام.

 ٢٠٠٦جائزة صموئیل حبیب للعمل االجتماعي.

 مركز تكافؤ الفرص عن یوم المرأة المصریة –درع الجامعة األمریكیة.

سوزان مبارك قرینة السید رئیس الجمھوریة بمؤتمر / السیدة الفاضلة التكریم من

.١٨/٦/٢٠٠٨االتحاد العام للجمعیات في 

 ٢٠٠٨لقب األم المثالیة لوزارة التعلیم العالي لدورھا الرائد في رعایة الطالب.

 تكریم المركز الفرنس للثقافة بسفارة فرنسا بالقاھرة للدور الرائد في رعایة ذوي

.٢٠٠٩حتیاجات الخاصة اال

 ٢٠٠٩درع مستشفي جمال ماضي أبو العزائم فبرایر.

 وزیر التضامن االجتماعي / التكریم كأفضل شخصیة عامة من السید األستاذ الدكتور

.٢٤/٣/٢٠٠٩في االحتفال بعید األسرة 


