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   البيومى منصور مصطفى جيهان       : االسم

 مصريه    : جنسيهال

 مصر ، الدقهليه    : الميالد

 الجغرافي قسم  ورئيس استاذ:  الوظيفة

  حلوان جامعه -االداب  كلية            

 جيومورفولوجى-التخصص: جغراقيا طبيعية

gehan_mansour@hotmail.com                                                          :البريد االلكترونى 

          0127474194       تليفون:

 ةالعربية واالنجليزي         اللغة :

 

 والمنظمات  الدولية والمحلية عضو فى الجمعيات العلميه
 .الجمعية الجغرافية البريطانية ، انجلترا   .1

 .الجمعيه الجغرافيه المصرية.مصر .2

 للشباب والبيئة ، جامعة الدول العربية.مصر. لإلتحاد العربى بيةالمنظمه العر .3

 ،كلية االداب األسر الطالبيةرائد
  حتى تاريخة 2016رائد اسرة عز الشباب. 

 ،2011: 2005رائد أسرة أصدقاء البيئة. 

 ،2007رائد أسرة الشباب. 

 الجوائز العلميه
 

 .2002-2001جائزة العلماء الشبان ، اليونسكو 

 :بيانات شخصيه أوالا 
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 علميهال الدرجات

 

 

  

 مسلسل الدرجه التخصص الجامعه العنوان التاريخ

كليه االداب ، قسم الجغرافيا ،  2013

 جامعه حلوان

 1 أستاذ  جغرافيا حلوان

كليه االداب ، قسم الجغرافيا ،  2007

 جامعه حلوان

أستاذ  جغرافيا حلوان

 مساعد

2 

كليه االداب، قسم اللغه  2006

 االنجليزيه ، جامعه القاهرة

 3 الليسانس ترجمه اهرةالق

كليه االداب ، قسم الجغرافيا ،  1999

 جامعه حلوان

 4 الدكتوراه جغرافيا حلوان

معهد تكنولوجيا المعلومات  1998

 ودعم اتخاذ القرار

وزارة 

 االتصاالت

نظم معلومات 

 جغرافيه

 5 دبلوم

كليه االداب ، قسم الجغرافيا  1996

 جامعه القاهرة ،

 6 اجستيرم جغرافيا القاهرة

كليه االداب ، قسم الجغرافيا  1988

 جامعه القاهرة ،

 7 الليسانس جغرافيا القاهرة
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 التدرج الوظيفي

 إلى من الجهة الوظيفة

قسم اللغات والعلوم االجتماعية  مدرس مساعد

 .، كلية التربية،جامعة حلوان

14-12-1994 29-1-1995 

 ،كلية االداب،قسم الجغرافيا  مدرس مساعد

 .جامعة حلوان

29-1-1995 27-2-2000 

 ،كلية االداب،قسم الجغرافيا  مدرس

 .جامعة حلوان

27-2-2000 24-6-2007 

 ،كلية االداب ،قسم الجغرافيا استاذمساعد

 .جامعة حلوان

24-6-2007 2007-2013 

 ،كلية االداب ،قسم الجغرافيا استاذ

 .جامعة حلوان

حتى  2013 24-6-2007

 تاريخه

 حتى تاريخة 2015-12-24 .جامعة حلوان ،كلية االداب  جغرافيارئيس قسم ال

 

 االنتداب

  انتدابات دوليه      

  2002-2001كليه التربيه ، قسم الجغرافيا ، المملكه العربيه السعوديه. 

  االشراف على وفد الشباب المصرى " الملتقى االوربى االفريقى "قضايا المياه

 .2005ئر دول حوض البحر المتوسط " الجزا

  2007-2006كليه التربيه ، قسم الجغرافيا ، المملكه العربيه السعوديه. 

 انتداب داخلى        

  2013إلى 2001  مناكتوبر، كليه العلوم الجتماعيه  6جامعه. 

  2009إلى 2006 من اكتوبر 6مدينه الثقافه والعلوم ، معهد االقتصاد ، جامعه. 

 2000 عة الزقازيقجام، قسم الجغرافيا ،كلية االداب
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 . المشاريع البحثية1

 الباحث الرئيسي. 1

 .2018-2016مشروع " معمل الخرائط الرقمية" الخطة االستراتيجية لجامعه حلوان  .1

" أكاديمية 3578مشروع رقم    مشروع: األخطار الجيوبيئية للمناطق األثرية بمحافظة المنيا.2

 .6201-2012لعاليالبحث العلمي ، صندوق البحوث التكنولوجية،وزارة التعليم ا

مشروع    التغيرات المناخية الحالية واثرها على  المناطق األثرية مصر مؤتمر" مشروع .3

 2012" أكاديمية البحث العلمي ، صندوق البحوث التكنولوجية،وزارة التعليم العالي18655رقم 

ة جامعه الدول بالتعاون مع وزارة الدوله لشئون البيئة ومنظمه االتحاد العربى للشباب والبيئ

 . 2015العربية 

 عضو الفريق البحثي بالمشروعات التالية.2

 جامعه حلوان" مركز بحوث التنميه التكنولوجيه  .1

مشروع التخطيط العمرانى )المخططات االستراتيجيه ( الدراسات اليئيه والمخلفات الصلبه 

 .  2008-2007لقرى محافظه اسوان،

 وزارة الدوله لشئون البيئه  .2

ه االراضى الرطبه والمناطق الساحليه فى حوض البحر المتوسط " محميو صيان .1

 . 2006-2001الزرانيق، البرلس ، العميد "

 2008 - 2004خطه تنميه بحيرة قارون،  .2

 .2004االدراه البيئة لمدينه حلوان،  .3

 2004المعسكرات القومية لزراعة  المنجروف سواحل البحر االحمر .4

  من بعد وعلوم الفضاء ، وزارة البحث العلمىالهيئه القوميه لإلستشعار  .3

 . 2002-2001مشروع : خطة ادارة البحيرات الشماليه               

 

                            األنشطة البحثية :ثانياا 
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 األبحاث المنشورة. 2

1. Rakfat R ,and El-Bayomi G (:2015.)  An Assessment of Soil 

Risk on Archeological sites: Case study from El Minya 

Governorate, Egypt., Journal of Basic and Applied Research 

international. 

2. El-Bayomi G., and Rakfat R.(2014): Assessment of Urban 

Sprawl in El Minya Archeological Sites, Egypt. Journal of 

Basic and Applied Research international. 

3. Gehan El Bayomi  and El Bastawesy,(2014): Using 

Hydrological Model to Assess The Flash Flood Hazard in Tall 

Al Amarna Archeological Sites El Minya, Egypt., Applied Life 

Sciences (ICALS2014)Bangi, Malaysia. 

4. El_Bayomi,M,G.(2012): Assessment of Urban 

Geomorphological Hazard in the North-East of Cairo City, 

Using Remote Sensing and GIS Techniques., life sciences 

,USA.Vol 9,No 2,2012. 

5. __________________(2012): Minor Morphological features 

in Maria ruins by using Thin Section analysis., Journal of 

Earth Science and Engineering Issue3, Vol 2, 2012, USA. 

6. __________________(2012): Geomorphological hazards in 

selected Archeological Sites: El Minya province., Egypt. 

Bulletin of the Egyptian geographical society .Vol,lxxxv,2012. 

التجوية الملحية وأثرها على المباني والطرق في بعض  .(2012):جيهان البيومى .7

الجمعية الجغرافية  .،الجيومورفولوجيا التطبيقية المناطق المصرية دراسة في 

 ،الجزء التانى.  60المصرية، العدد 

http://www.ikpress.org/journal/42
http://www.ikpress.org/journal/42
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8. El_Bayomi,M,G.,(2011): Geomorphometric Analysis of El-

Mahamid catchment area ,Esna , Egypt., Egypt. Bulletin of 

the Egyptian geographical society Vol,Lxxxiv. 

9. __________________(2011): Geo-Archeological Hazard in 

Ehnasi Site, Bani Souf, Egypt., Journal of Environmental 

Science and Engineering. Received 2010,publish Vol 6,No 2, 

2011pp776-781. 

االوضاع البيئية واألخطار المرتبطة بها على ساحل  (2012):جيهان البيومى .10

مجلة كلية االداب ،كلية االداب ،جامعة القاهرة مجلد  ،.سيناء الشمالى شرقى البردويل

  .( أكتوبر4( عدد  )71)

11. El_Bayomi,M,G.,(2007): The Geomorphological Hazards in 

the Antiquities area West of Qena Bend, A study in Applied 

Geomorphology.,  Journal of Applied Sciences Research, 

INS Inlet Publication.3(3):175-184. 

 .بحيرة البردويل(:2007.) جيهان البيومى .،وكمال شلتوت .،مجدى توفيق  .12

 .وزارة الدوله لشئون البيئه  

13. El_Bayomi,M,G.,(2006): Area of Wadi El Raiyan Lakes 

.Egypt A Geomorphological Study. Journal of Applied 

Sciences Research, , INS Inlet Publication 2(2): 1304-1313. 

بعض الجوانب الجيومورفولوجيه لساحل البحر  (:2001)جيهان البيومى .11

 .،يهاالحمر فيما بين رأس الجربوب ورأس الحاطبه شماالً،  المملكه العربيه السعود

 .مركز البحوث الجغرافيه والكاراتوجرافيه، جامعه المنوفيه ، العدد الثانى

الجمعيه  .،بحيرة قارون ، دراسه جيومورفولوجيه (:2003)جيهان البيومى .15

 .41الجغرافيه المصريه العدد 

16. El_Bayomi,M,G.,(2001): Using GEO-Information And 

Remote Sensing Data ,Environmental Assessment of 
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Burullus Lagoon ,Egypt., Bull. Nat .of Oceanography .and 

Fish, A.R.E.Vol(27):241-263. 

 المؤتمرات الدولية. 3

 

1. El-Bayomi G.(2014): sand encroachment hazard on Elminya 

archaeological sites, Egypt., Royal Geomorphological  

Society Conference ,London ,England. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2 (2013): Assessment of Surface 

Weathering in El Minya Archeological Sites, Egypt, By Using 

Thin Section Analysis., Royal Geomorphological  Society 

Conference ,London ,England. 

 Characteristic Sand Storms over :(2013)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

El Minya Governorate, Egypt., School of Psychology 

University of Liverpool,Liverpool,England. 

 Coastal Environmental Changes :(2013)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

of Manzalah Lagoon between 1990:2012., Royal 

Geomorphological  Society Conference ,London ,England. 

 Geomorphological hazard in :(2011)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

Maria Archeological sites, Mariout Region, Egypt., Royal 

Geomorphological  Society Conference ,London ,England. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6 (2010): Geo-environmental hazards in 

Archeological sits, Elminya ,Egypt., Royal Geomorphological  

Society Conference ,London ,England. 

 Geomorphological Hazards in :(2010)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

Ehnasi Archeological sites,Bani Souf,Egypt., The Prairie 

summit le sommet desw pariries ,Regina ,Canada. 
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8.   H.Ibrahim and El-Bayomi G.(2010): Weathering forms at 

Barqoq Monument, Old Islamic ,Cairo, Egypt., 2nd 

International Symposium of Geography, Bucharest, 

Romania. 

 Risk Management for :(2008)موسى إبراهيم وجيهان البيومى .9

Petrochemical Factory in Al-Ameriya Area, Egypt" إدارة التغير

المؤتمر الدولي الثامن ، كليه االقتصاد والعلوم االداريه ، جامعه   "ومجتمع المعرفة

 ية.األردن المملكة الزيتونة ، 

المعلومات ودعم المرأة عبر البوابة  تكنولوجيا :(2008)جيهان البيومى .10

المؤتمر الدولي الثامن ، كليه االقتصاد  “ "إدارة التغير ومجتمع المعرفة ".االلكترونية

 ية.األردن المملكة والعلوم االداريه ، جامعه الزيتونة ، 

 Geographical information system and :(2008)جيهان البيومى .11

E-Learning ." المؤتمر الدولي الثامن ، كليه  “ "ومجتمع المعرفة إدارة التغير

 ية.األردن المملكة االقتصاد والعلوم االداريه ، جامعه الزيتونة ، 

12. El_Bayomi,M,G(2008): Coastal   Environmental Changes 

along the North Western Coast of Egypt., Landscape 

Evolution & Geoarchaeology 13thBelgium-France-Italy-

Romania Geomorphological Meeting June 18-21, - Porto Heli, 

Greece. 

13. El_Bayomi,M,G(2006): Assessment of The 

Hydrological And Morphological Features  of   El-Omayed 

Protectorate, Egypt., 5thInternational Symposium on The 

Agricultural Environment, Ghent University – Ghent, Belgium. 

14. El_Bayomi,M,G(2006): Wadi El Raiyan Lakes, 

Geomorphological Study., Third International Conference on 

Water Resources in Mediterranean Basin,Tripoli, Lebanon. 
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15. El_Bayomi,M,G(2004): Human Impact on Costal 

Environment in Marsa Matroh Area., 4th Agro Environ 

Symposium "Role of Multipurpose Agricultural in Sustaining 

Global Environmental. Udine  ,Italy. 

 ةوورش العمل المحليالمؤتمرات . 4

 

1. El_Bayomi,M,G.(2016): GIS for Agriculture and 

Environment., National Research center, Egypt. 

2. ElBayomi.M.G.& Abu Heleika Mohamed M.(2013): 

Assessment the geo-environmental hazards at some 

archaeological sites  in El Minya district, Egypt by using 

geophysical measurements. 7th International conference on 

the Geology of Africa, of Assiut University -  Egypt. 

3. El_Bayomi,M,G & A.Saied.(2009): Geomorphological 

hazards in the archeological sites in Siwa oasis, western 

desert ,Egypt., The 2st Symposium on Living with 

Landscapes – Siwa.Egypt. 

 -Siwa Oasis  Lakes, Hydro :(2008)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

Geomorphological Study., The 1st Symposium on Living with 

Landscapes – Sinai, Egypt. 

تكنولوجيا اقتناص وتخزين غاز ثانى ورشة عمل   (:2008جيهان البيومى.) .5

قطاع النقل  .اكسيد الكربون فى التكوينات الجيولوجية تحت قاع البحار والمحيطات

 .اإلسكندرية.البحرى،وزارة النقل

المؤتمر  .االثلر البيئى إلستخدام الطاقه ، مصر (:2007ـــــــــــ)ــــــــــــــــ .6

الدولى الثالث "االلفيه الثالثه والتقنيات الحديثه للطاقة " مركز بحوث التنميه 

 ..مصرالتكنولوجيه،جامعه حلوان بالتعاون مع المركز القومى للبناء والتشيد
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قبليه لتنميه الثروه السمكيه والبيئه االفاق المست (:2006ـــــــــــــــــــــــــــ) .7

المؤتمر العاشر للجمعيه المصريه لتنميه الثروه السمكيه  بالتعاون  .،المائيه فى مصر

 .سكندريهلبيئه ، كليه الزراعه ، جامعه اإلمع وزارة الدوله لشئون ا

يه مشروعات المشاركه فى التميه المتواصله لمحم (:2006ـــــــــــــــــــــــــــ) .8

الجمعيه المصريه  ،مشروعات المشاركه فى التميه المتواصله لمحميه البرلس البرلس

 .لتنميه الثروه السمكيه والحفظ على صحة االنسان ،وزارة الدوله لشؤن البيئه

كليه العلوم عين شمس  .،الزرانيق وبحيرة البردىل (:2005ـــــــــــــــــــــــــــ) .9

 .مركز بحوث ودراسه المحميات

جوانب من البيئه الطبيعيه لمحميه الزرانيق ، شمال  (:2003ـــــــــــــــــــــــــــ) .10

الجغرافيا وتنميه البيئه الساحليه ، قسم الجغرافيا ، كليه االداب ، .ندوة سيناء ، مصر

 .جامعه القاهرة

والتنمية ورشة العمل الثالثه عشر "االرصاد الجويه  (:2003ـــــــــــــــــــــــــــ) .11

 رابطه االخصائيين الجويين ، الهيئه العامة لألرصاد الجويه .المستدامه"

12. El_Bayomi,M,G.(2002):  Lake Manzala Geomorphological 

study” .3nd International Symposium on Sustainable on 

Sustainable Agro-Environmental Systems: New 

Technological and Application .Egypt. 

ـ .13  A Geomorphological Study of" :(2000)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Lake Burrollos"2nd International Symposium on Sustainable 

on Sustainable Agro-Environmental Systems: New 

Technological and Application .Egypt. 
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 الدورات التدريبة. 5

جامعة –كلية االداب –قسم الجغرافيا  ،ة المساحيةالتدريب الميدانى لالجهز .1

 .2016،حلوان

جامعة عين شمس وجامعة هايدلبرج األلمانية ومركز  "،التجمعات الرملية في مصر .2

 .2010،بحوث الصحراء

الهئيه القومية  "،التكامل بين نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار من بعد .3

 .2009لالستشعار من بعد وعلوم الفضاء

 .2006.مركز المعلومات، جامعه حلوان نظم اإلدارة األلكترونية" المستوى الثانى، .1

 .2005،مركز المعلومات، جامعه حلوان نظم اإلدارة األلكترونية" األول، .5

 .2005،جامعه عين شمس بالتعاون مع جامعة تكساس إدارة المواد الصلية"، .6

عالمية و مركز منظمه الصحة ال "،الكتابة العلمية للدراسات االجتماعية .7

 .2005،السكان

إنتاج الخرائط الجيموفولووجيه والجيولوجية باستخدام النظام التكاملى لنظم  .8

المجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى  "،والصور الفضائية .المعلومات الجغرافية

 .2005،التحاد الجامعات العربية

 .2004،مركز اإلحصاء ، جامعه القاهرة "،SPSS اإلحصاء .9

مركز تكنولوجيا المعلومات، جامعه  "،التعليم االلكتروني المستوى الثاني .10

 .2004،حلوان

مركز تكنولوجيا المعلومات، جامعه  األول"،التعليم االلكتروني المستوى  .11

 .2004،حلوان
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 ضمان الجودةوحدة 

 .2014،مركز ضمان الجودة،جامعة حلوان ،معايير األعتماد المؤسسى .1

 .2011،مركز ضمان الجودة،جامعة حلوان ،المشاريع  البحثية .2
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 .2009،مركز ضمان الجودة،جامعة حلوان ،المكتبة الرقمية واالدراة العامة للمكتبات .7

 .2009،مركز ضمان الجودة،جامعة حلوان ة،التخطيط االستراتيجي .8

 .2009،مركز ضمان الجودة،جامعة حلوان ،االداره الجامعية .9

 .2009،مركز ضمان الجودة،جامعة حلوان ،سلوكيات المهنة .10

الهيئة القومية  لضمان الجودة  ،خارجيون لمؤسسات التعليم قبل الجامعيالمراجعون ال .11

 .2009،واالعتماد

 .2009،أكتوبر 6مركز ضمان الجودة واالعتماد،جامعه  ،الجودة في التعليم .12

 .2008،مركز ضمان الجودة،جامعة حلوان ،أخالقيات المهنة .13

 .2006،مركز ضمان الجودة،جامعة حلوان ،الساعات المعتمدة .14

 .2006،مركز ضمان الجودة،جامعة حلوان ،تقيم التدريس .15

 .2006،مركز ضمان الجودة،جامعة حلوان ،استخدام التكنولوجيا في التعليم .16

 .2006مركز ضمان الجودة،جامعة حلوان ،مهارات التفكير .17

 .2006،مركز ضمان الجودة،جامعة حلوان ،تصميم المقرر الجامعي .18
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 .جامعه دمنهور  2016جائزة الجامعه للتشجيع العلمى لعام  .1

ان بجنوبى سيناء احسن رسالة علمية  تحت عنوان " تقيم ونمذجة السيول فى وادى فير .2

فى مصر، بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد " رساله دكتوراه ، 

 .2016كلية االداب، جامعه الزقازيق 

  تحكيم أبحاث للنشر

التحليل الجيومورفولوجى للرواسب الفيضية فى بعض أودية الجبل األخضر،مجلة  .3

 .2016ب والعلوم والتربية،جامعة عين شمسالبحث العلمى فى األداب،كلية البنات لألدا

،مجلة التحليل الجيومورفولوجى للرواسب الفيضية فى بعض أودية الجبل األخضر، .4

 .2016البحث العلمى فى األداب،كلية البنات لألداب والعلوم والتربية،جامعة عين شمس

جلة ،مبعض خصائص األمطار وعالقتها بتعرية التربة فى جنوب الجبل األخضر بلبيا، .5

 .2015البحث العلمى فى األداب،كلية البنات لألداب والعلوم والتربية،جامعة عين شمس

 مناقشة رسائل علميةتحكيم و

 السنة اسم الطالب الدرجة العلمية عنوان الرسالة م

جيومورفولوجية األشكال الرملية  1

شرقى منخفض الفرافرة،بإستخدام 

نظم المعلومات الجغرافية 

 .ستشعار عن بعدواإل

دكتوراه، كلية 

البنات ،جامعه 

 .عين شمس

فرحات عبد 

 الغنى إسماعيل

2017 

منطقة الغردقة دراسة فى  2

الجيمورفولوجيا البيئية بإستخدام 

 .نظم المعلومات الجغرافية

ماجستير،كلية 

جامعة -االداب

 بنها

نورا جمال 

 الدين

2016 

بعض مشكالت البيئة الطبيعية  3

–ب الجبل االخضر بمنطقة جنو

 .ليبا 

دكتوراه، كلية 

البنات ،جامعه 

 .عين شمس

مفتاح موسى 

 سعد

2016 

  التحكيم :اا رابع
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المناخ والطاقة المتجددة فى مصر  4

 .دراسة فى المناخ التطبيقى –

ماجستير 

،جامعه 

 .سوهاج

محمد محمود 

 حنفى 

2016 

5 

 

 

البيانات المستشعرة ونظم 

المعلومات الجغرافية فى كشف 

ة وتنميتها، دراسة التغيرات البيئي

حاله المراوح الغيضية على جانبى 

 .خليج السويس 

ماجستير ، 

جامعه 

  .دمنهور

نور الدين محمد 

 كامل

2015 

الموارد المائية فى غربى الجبل  6

الغربى بلبيا ،دراسة فى جغرافية 

 .المياه 

كلية البنات 

،جامعه عين 

  .شمس

اسامه عمر 

 احمد 

2015 

قليم حوض نهر قشان فى ا 7

كردستان العراق ،دراسة 

  .هيدروجيومورفولوجية

كلية االداب 

جامعه 

  .االسكندرية

 2015 هة لمت توفيق 

دكتوراة، ،كلية  .اخطار الطريق الدولى  8

االداب جامعة 

 .االسكندرية

 2013 

ماجستر،كلية  بحيرة ادكو 9

االداب جامعة 

 .كفر الشيخ

 2012 

ام التحليل الرقمى لخريطة استخد 10

االرض بمنطقة بحيرة مريوط فى 

خالل النصف الثانى من القرن 

 .العشرين

ماجستر،كلية 

االداب جامعة 

 .االسكندرية

 2011 
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 ودورات تدريبةمؤتمرات 

المنتدى شباب الجامعات الثامن " دور شباب الجامعات العربية فى التصدى للعنف  .1

بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة و  االتحاد العربى للشباب والبيئة ،والتطرف واألرهاب

 .2016.والثقافة والمنظمة االسالمية للتربية والعلوم جامعة القاهرة  

الحد من الكوارث الناجمة عن التغيرات  االفريقى الثامن"المنتدى البيئى الشبابى العربى  .2

 .2016.االتحاد العربى للشباب والبيئة جامعة الدول العربية ،.المناخية"

االتحاد  ،سياحة البيئية والحفاظ على المناطق التراثيةالمنتدى الشبابى البيئى الثامن " ال .3

والمنظمة االسالمية للتربية وزارة السياحة والثقافة والبيئة واألثارالعربى للشباب والبيئة 

 .2015.والعلوم والثقافة

 .المنتدى البيئى الشبابى العربى األفريقى السابع" دور الشباب فى التنمية المستدامة" .4

والمنظمة االسالمية للتربية والعلوم  بالتعاون مع وزارة الشباب االتحاد العربى للشباب والبيئة

 .2015  والثقافة

المؤتمر الثانى لإلقتصاد األخضر"فرص اإلستثمارفى األقتصاد األخضربالعالم  .5

 .2014.ألقتصاد األخضر وإتحاد غرف التجارة والصناعة.دبىالمجلس العربى ل ،.العربى"

االتحاد العربى  ،الملتقلى العربى السادس للبيئة الساحلية ،حماية الشواطئ مسؤوليتنا .6

 .2014.للشباب والبيئة جامعة الدول العربية

س المنتدى البيئى الشبابى العربى األفريقى السادس" النيل مسار للتعاون ..ولي .7

 .2014.جامعة الدول العربية– االتحاد العربى للشباب والبيئة .للصراع"

 .اإلستثمارالبيئى للشباب(" األخضر)فرصبيئى العربى الثانى عشر"اإلقتصادالمؤتمر ال .8

 .2013.االتحاد العربى للشباب والبيئة والمنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة

االتحاد العربى للشباب  ،ورؤية منظمات المجتمع المدنى العربى فى اإلعداد لري .9

 .2012.والبيئة

 خامساا: خدمة المجتمع والبيئة
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االتحاد العربى للشباب والبيئة والمنظمة  ،الملتقى العربى الخامس للبيئة الساحلية .10

 .2012.االسالمية للتربية والعلوم والثقافة

للشباب والبيئة  ىبالعراالتحاد  ،البيئي الوعينشر  في المدنيدور منظمات المجتمع  .11

 .2011،جامعة الدول العربية

االتحاد  ،ية فى حماية البيئةملتقى شباب الجامعات العربية الثالث حول الجهود الشباب .12

 .2011،العربى للشباب والبيئة والمنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة

المؤتمر البيئى العربى التاسع، جامعه الدول العربيه ،  ،قضايا المياه بالمنطقة العربية .13

 .2010،االتحاد العربى للشباب والبيئة

حول البيئة"الترويح لمشاركة المؤسسات الصغيرة  الثانيملتقى شباب الجامعات العربية  .14

االتحاد العربي  للهيئات الشبابية  ،تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة" فيوالمتوسطة 

ية واالتحاد العربي للشباب والبيئة ،جامعه الدول العربية بالتعاون مع المنظمة االسالميه للترب

 .2010،والعلوم والثقافة _االيسيسكو

المؤتمر البيئى العربى الثامن،  ،دور المنظمات الشبابيه فى إداره االزمات والكوارث .15

 .2009،والبيئة و محافظه إلمنيا جامعه الدول العربيه ، االتحاد العربى للشباب

االتحاد العربى للشباب والبيئة والمنظمة  ،.المعسكر البيئى العربى اإلسالمى الثانى .16

 .2009،ةاالسالمية للتربية والعلوم والثقاف

وزارة التعليم  ،الشباب رعاية وأخصائيالبرنامج الموازى ألعضاء هيئه التدريس  .17

 .2007،، جامعه االسكندريهالعالي

-االتحاد العربى للشباب والبيئة ،.يرات المناخية وتأثيرها على التراث اإلنسانىالتغ .18

 .2007،جامعة الدول العربية

الجمعيه المصريه لتنميه  ،شروعات المشاركه فى التميه المتواصله لمحميه البرلسم .19

 .2006،الثروه السمكيه والحفظ على صحة االنسان ،وزارة الدوله لشؤن البيئه

جامعة الدول العربية ومحافظة الوادى  ،ربى فى تنمية الصحارىدور الشباب الع .20

 .2006،الجديد

 .2006،معهد إعداد القادة، وزاره التعليم العالى ،النشاط الطالبى .21

 .2005،جامعة الدول العربية-االتحاد العربى للشباب والبيئة ،يوم البيئة العالمى .22
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جامعة -االتحاد العربى للشباب والبيئة .دور الفتاه العربيه فى الحفاظ على التراث والبيئه .23

 .2004،الدول العربية

جامعة -االتحاد العربى للشباب والبيئة ،.دور الشباب العربى فى حمايه البيئه الساحليه .24

 .1999،الدول العربية

 .1999،دةالقا إعدادى  معهد الوزارة التعليم الع ،القادة إعداد .25

 

 

 

 

 


