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دراسة ماجيستير إدارة األعمال ب اسلسكا  -كلية الدراسات العليا فى االدارة
شهادة برنامج "القيادة للقرن الحادي والعشري  :الفوضى والصراع والشجاعة"  ،كلية جون
كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد  ،التعليم التنفيذي  ،الواليات المتحدة األمريكية.

2017 – 2012

دكتوراه في عالج الجذور – كلية طب األسنان جامعة عي شمس

2015 – 2014

زما لة في العالج بالليزر في طب األسنان جامعة آخ

في المانيا

2011 – 2007

ماجيستير في عالج الجذور – كلية طب األسنان جامعة عي شمس

2005 – 2000

بكالوريوس في جراحة الفم و األسنان – جامعة عي شمس

الوظائف اإلدارية:
-

2020

عضو اللجنة االستشارية الدائمة للتربية والتعليم بمنظمة األلكسو
المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على المركز
اإلعالمي التابع للوزارة  -مصر

 2019حتى اآلن

 -مساعد وزير التع ليم العالي والبحث العلمي للتخطيط االستراتيجي والشئون الفنية – مصر

 2018حتي اآلن

-

 – 2017حتي األن

مساعد وزير التع ليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية – مصر
أمي عام اللجنة العليا إلنشاء فروع الجامعة الدولية والمؤسسات الجامعية – مصر
القائم بأعمال األمي العام لمجلس شئون فروع الجامعات األجنبية – مصر
المدير التنفيذي للمنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي 2020 & 2019

 -عضو هيئة تدريس ،كلية طب الفم و األسنان ،جامعة بدر بالقاهرة
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-

أمي عام وعضو مجلس الكلية ،كلية طب الفم واألسنان ،جامعة بدر بالقاهرة
المشرف العام على مركز اإلرشاد األكاديمي بكلية طب الفم واألسنان  ،جامعة بدر بالقاهرة
مدير وحدة الشئون الدولية ،جامعة بدر بالقاهرة
مدير مستشفي األسنان بكلية طب الفم واألسنان  ،جامعة بدر بالقاهرة ومؤسس واألمي العام
للمنتدي الدولي لطب الفم واالسنان بمصر

2016 – 2014

-

مدير مركز العالج بالليزر بطب األسنان  ،كلية طب الفم واألسنان  ،جامعة مصر الدولية

2016 – 2010

-

مستشار العميد للشئ ون اإلدارية والعالقات العامة ،كلية طب الفم واألسنان ،جامعة مصر الدولية

 2009وحتي اآلن

-

صاحب ومدير مركز هليوبوليس لألسنان

2011 -2009

-

عضو لجنة المشتريات ومدير المخازن  ،كلية طب الفم واألسنان ،جامعة مصر الدولية

2016 – 2008

-

2016-2007
2011-2007
2008 - 2007

-

مدير إدارة شئون المرضى ،كلية طب الفم واألسنان ،جامعة مصر الدولية
نائب مدير وعضو مجلس إدارة مستشفى األسنان ،كلية طب الفم واألسنان ،جامعة مصر
الدولية
مدير مكتب الفعاليات والعالقات العامة  ،كلية طب الفم واألسنان ،جامعة مصر الدولية
نائب مدير مركز االرشاد األكاديمي ،كلية طب الفم واألسنان ،جامعة مصر الدولية
مدير عيادة ،مستشفى األسنان ،كلية طب الفم واألسنان ،جامعة مصر الدولية

2018 – 2017

وظائف أكاديمية وإكلينيكية:
2018 – 2017

-

عضو هيئة تدريس (مدرس) في عالج الجذور  ،كلية طب الفم واألسنان ،جامعة بدر بالقاهرة

2017-2016

-

مدرس العالج بالليزر ،أكاديمية ماستر كالس ،إيطاليا

2016-2014

-

مساعد أكاديمي بمركز آخ لليزراألسنان ،جامعة آخ  ،المانيا
محاضر (زمالة العالج بالليزر في طب األسنان) بالتعاون مع مركز آخ لطب األسنان ب الليزر-
ألمانيا و جامعة مصر الدولية

2012-2011

-

أخصائي عالج جذور ،مستشفى الدكتور سليمان فقيه ،جدة ،المملكة العربية السعودية

 -2010حتي االن

-

أخصائي عالج الجذور ،مستشفى النزهة الدولي ،مصر

2011-2010
2016-2012

-

مدرس مساعد ،قسم عالج الجذور ،كلية طب الفم واألسنان ،جامعة مصر الدولية

 -2006حتي االن

-

استشاري عالج الجذور ،مركز إيليت لألسنان،مصر

2010-2006

-

مدرس مساعد ،قسم عالج الجذور  ،كلية طب الفم واألسنان ،جامعة مصر الدولية
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الـخـبرات:


مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية
-

-

 -2017حتي االن

 – 2018حتي اآلن

المدير التنفيذي للمنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بمصر في نسخته األولي أبريل
 2019والنسخة الثانية 2020علي التوالي.
المشاركة في تطوير إستراتيجية مصر للذكاء االصطناعي
المشاركة في وجود قانون يرعي المواهب الوطنية لدعم المبدعي واألفراد المتميزي
المشرف علي إعداد وتنفيذ الحملة االعالمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي "المصريون
يستحون" لتعريف ا ل مجتمع المصري واألجنبي بمشروع الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي
والبحث العلمي.
االشراف علي المشروع القومي لتطوير المستشفيات الجامعية.
المسئول ع االعداد و التنظيم لمؤتمر الوزراء المسئ ولي ع التعليم العالي والبحث العلمي
بالوط العربي والمنعقد في دورته السابعة عشر بمصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
مسؤول ع متابعة تنفيذ التك لفيات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء.
مسئول ع متابعة تنفيذ المشروعات الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ،مثل إنشاء
(جامعة الجاللة  ،جامعة العلمي  ،جامعة المنصورة الجديدة وجامعة الملك سلمان مع فروعها
الثالثة) واختتام اتفاقيات العمل بي الجامعات األجنبية األخرى للتعاون الجامعات المذكورة

 المشرف علي تطبيق نظام التح ول الرقمي علي الجامعات المصرية ورفع كفاءة البنية التحتيةللجامعات لتحويلها الي جامعات ذكية ،علي سبيل المثال  :العمل علي إنهاء مشروع تأمي
الشهادات وحفظ بيانات الطالب في الجامعات باستخدام تقنية  Block chainوالشهادات
الرقمية
 مسؤل ع متابعه مبادرة تطوير العشوائيات التي تقع في نطاق الجامعات المصرية وذلك تحقيق ا ًلدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنميه البيئة
 االنتهاء م تطبيق "ادرس في مصر" وتم العمل به م أغسطس  2019والذي يتيح بياناتوبرامج مؤسسيه المؤسسات التعليمية المعتمدة م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بجمهورية مصر العربية
 مسئول ع االشراف علي مبادرة "صنايعية مصر" المهتمة بتفعيل وتطوير التعليم الفنيوالتدريب المهني في مصر
 المسئول ع المؤتمرات واألنشطة الرئاسية (بحضور رئيس جمهورية مصر العربية) المتعلقةبالتعليم العالي والبحث العلمي
 يمثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المؤتمرات المحلية والدولية ،علي سبيل المثال :رأس الوفد المصري لحضور الدورة االستثنائية الثالثة للمؤتمر العام لإليسيسكو  ،الذي عقد
في المملكة العربية السعودية في الفترة م  9إلى  10مايو 2019
 المشرف علي أعمال المكتب الفنيباداراته المختلفة لوزير التعليم العالي والبحث العلميومواجهه التحديات والذي يشمل عدد  300موظف
 أمي عام اللجنة العليا إلنشاء أفرع الجامعات األجنبية و المؤسسات الجامعية بمصر
 تختص اللجنة العليا بمرا جعة جميع ملفات أفرع الجامعات األجنبية والمؤسسات الجامعيةالراغبة في العمل بمصر وكذلك الموافقة علي هذه الملفات م وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي قبل عرضها علي مجلس الوزراء و رئاسة الجمهورية
 متابعة ااالجراءات السياسية للتقديم فيما يتعلق بقانون أفرع الجامعات االجنبية والقرارالوزاري
3

 أمي عام اللجنة العليا إلنشاء أفرع الجامعات األجنبية و المؤسسات الجامعية بمصر
 تختص اللجنة العليا بمراجعة جميع ملفات أفرع الجامعات األجنبية والمؤسسات الجامعيةالراغبة في العمل بمصر وكذلك الموافقة علي هذه الملفات م وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي قبل عرضها علي مجلس الوزراء و رئاسة الجمهورية
 متابعة ااالجراءات السياسية للتقديم فيما يتعلق بقانون أفرع الجامعات االجنبية والقرارالوزاري.
 القائم بأعمال أمي عام مجلس فروع شئون الجامعات األجنبية
 المشاركة في اللجنة المسئولة ع تشريع قانون فروع الجامعات األجنبية يشرف علي فروع الجامعات األجنبية وسير العمل بها والتأكد م تطبيق القانون والقرارالوزاري المنظم لعملها بمصر ومتابعة سير العملية الوظيفية
 إصدار عدد  3قرارات جمهورية بإنشاء عدد  3أفرع جامعات اجنبية (جامعة كوفنتري -جامعة هيرتفوردشاير  -جامعة جزيرة األمير إدوارد) وبدء الدراسة بها
 معيد ،مدرس مساعد،مدرس ،قسم عالج الجذور،كلية طب الفم واألسنان – جامعة مصر الدولية
و جامعة بدر بالقاهرة
 خبرة في التدريس لمدة  14عام في أقدم الجامعات الخاصة المرموقة بمصر إجراء العديد م االتفاقيات االدارية والعلمية بي هذه الجامعات الخاصة واألخري األجنبية،علي سبيل المثال :جامعة آخ في ألمانيا
 التعامل مع العديد م الطالب والخريجي م خالل العملة كمحاضر وكمستشار العميد للشئونالعامة واالدارية وكمدير مستشفي طب الفم واألسنان بجامعة مصر الدولية وجامعة بدر
بالقاهرة ،والتي أكسبته خبرة واسعة في المجال األكاديمي واالداري والتنفيذي

2006-2018

المشاركات الدولية:
المنطقة

البلد
تونس

األنشطة
-

منطقة الخليج
والشرق
األوسط

المملكة العربية
السعودية
-

المشاركة في االجتماع االفتراضي الثاني للجنة االستشارية الدائمة للتربية والتعليم الذي
تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األلكسو) (أكتوبر )2020
لدية تصريح إقامة بالمملكة العربية السعودية
العمل بدوام كامل في مستشفى سليمان فقيه بجدة كأخصائي في قسم األسنان باإلضافة إلى
اإلشراف على العالقات الدولية لقسم األسنان ()2012 - 2011
العمل بوقت جزئي ( 3أيام أسبوعيا) بمجموعة البكاري الطبية ،بالمدينة كنائب مدير
للمجموعة المسئول ع المؤسسات والتطور المهني المستمر للعاملي والطاقم الطبي
واالشراف علي  200موظف بالمجموعة باالضافة الي العمل أخصائي أول في قسم األسنان
()2017-2016
رئاسة الوفد المصري ل لمؤتمر العام لاليسيسكو في دورة االستثنائية للمنظمة اإلسالمية
للتربية والعلوم والثقافة ()2019
استجابة لدعوة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالرياض لتبادل الخبرات مع ا لهيئة
ومناقشة سبل التعاون في مجاالت إ عتماد مراكز التدريب والجهات المانحة لساعات التعليم
المستمر ()2018
4

الكويت

 الدعوة لحضور المؤت مر الخليجي السنوي الحادي عشر بجامعة األعمال والتكنولوجيا بجدةفي الفترة م  24-23فبراير ()2020
 لدية تصريح إقامة بدولة الكويت يعمل كأخصائي في مركز إبتسامة لألسنان وقت جزئي ()2017-2015-

االمارات العربية
المتحدة
-

تمثيل مصر في حضور قمة المعرفة السنوية بدورتها السادسة بدبي 2019
مرافقة السيد الوزير في حضور قمة المعرفة السنوية بدورتها الخامسة بدبي 2018
زيارة جامعة الخليج الطبية في اإلمارات العربية المتحدة وتوقيع إتفاقية إلنشاء فرع ل لجامعة
في مصر ،وعقد اجتماعات مع مسؤولي وزارة التعليم في أبو ظبي  ،وزيارة جامعة أبو ظبي
ومدينة المعرفة وهيئة التنمية البشرية في دبي .باإلضافة إلى ذلك  ،التعرف على تجربة
دولة اإلمارات العربية المتحدة في استضافة فروع الجامعات األجنبية ()2018
حضور"إيدك" سنويا (أكبر مؤتمر ومعرض لطب األسنان في العالم) بدبي (- 2014
)2017

مملكة البحري

 إ ستضافته وزارة التعليم في البحري وزيارة جامعة البحري الطبية (الكلية الملكية للجراحيفي أيرلندا) لبحث التعاون المحتمل مع الجامعات المنشأة حديث ًا في مصر ()2018

عمان
سلطنة ُ

 -تمثيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في معرض الجامعات المصرية ب ُعمان 2019

المملكة المتحدة

 زيارة المكتب الثقافي المصري بالمملكة المتحدة وبعض الجامعات االنجليزية لمناقشةالعالقات العلمية والمتبادلة والوقوف علي االمكانيات المتاحة لفتح افرع لها داخل جمهورية
مصر العربية باالضافة للتعرف علي تجاربهم في الجامعات الذكية (يناير )2020
 زيارة المملكة المتحدة ،والتي تضمنت عقد إجتماع ات موسعة مع المجلس األعلي لجامعاتالمملكة المتحدة وبعض مؤسسات التعليم العالي للتعرف على الخبرات البريطانية في مجال
تطوير التعليم العالي  ،مثل نظام القبول في الجامعات (مجلس أمناء الجامعات لضمان
الجودة) و طرق التدريس وتعيي أعضاء هيئات تدريس ب الجامع ات ،عقد إجتماعات موسعة
مع هيئة ضمان الجودة وذلك للتعريف بضمان الجودة وأهميته م حيث (رمز الجودة في
المملكة المتحدة  -المعيار الدولي  -التطوير الدولي لضمان الجودة  -تشغيل الجامع ات  -نظام
القبول  -مجلس األمناء) ()2018
 زيارة المم لكة المتحدة  ،مقاطعة ساوث ساسكس وتمثيل وزارة التعليم العالي والبحث العلميالمصرية في حضور إ جتماع قادة الفكر لمناقشة مهارات ا لتميز،و إعداد أفضل سياسات
وممارسات التعليم والتدريب الفني والمهني والتعليم العالي الذي يمكنه تجهيز القوى العاملة
في المستقبل  ،وخاصة في االقتصاد الناشئ ()2018

أوروبا

المانيا

-

حضور المؤتمر الدولي العاشر " "DGOIبميونخ  ،المانيا ()2013
توقيع إتفاقية مع مركز آخ لليزراألسنان والتابع لجامعة آخ لتفعيل زمالة مركز الليزر
بجامعة مصر الدولية ()2015
حضور مؤتمر جامعة آخ حول تطبيقات الليزر في طب األسنان ()2015
تمثيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في زيارة جامعة ميونيخ التكنولوجية لمناقشة
سبل التعاون بي جامعة ميونيخ والجامعات المصرية ()2019
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أسبانيا

 حضور المؤتمر السنوي لتكنولوجيا الشبكات والمعلومات لطرح أ حدث التكنولوجيا في مجالالشبكات واالتصاالت والداتا سنتر علي مستوي العالم (يناير )2020
 مرافقة الوزير خالل زيارته إلسبانيا لحضور االحتفال بالذكرى الثالثي لتوقيع وثيقة ماجناكارتا الجامعية التي تعزز الر وابط بي الجامعات األوروبية واللقاء مع رئيس جامعة
ساالمانكا لمناقشة التعاون المحتمل بي جامعة ساالمانكا والجامعات المصرية

إيطاليا

 مدرس ليزر بأكاجيمية ماستر كالس ،إيطاليا ()2016 مرافقة الوزير خالل زيارته إليطاليا و حضور المؤتمر العلمي الدولي حول االبتكار فيأمراض اللثة وزراعة األسنان  ،الذي نظمته جامعة نابولي فيديريكو الثانية  ،إيطاليا.
باإلضافة إلى ذلك  ،لقاء وزير التعليم العالي اإليطالي والعديد م رؤساء الجامعات اإليطالية
لبحث إمكانية إنشاء فروع جامعات إيطالية في مصر ()2018

باريس

 حضور أسبوع التعلم "الذكاء االصطناعي واالندماج الصناعي لليونسكو" المنعقد فيباريس في الفترة م  2إلى  6مارس 2020
 زيارة موقع هواوي لألبحاث والتطوير ومقر هواوي بباريس توقيع مذكرة تفاهم بي وزارة التعليم العلي والبحث العلمي وشركة هواوي تكنولوجي ممثالمساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وهدفها نشر التعليم الرقمي م خالل مبادرة
"محو األمية الرقمية"

أوروبا

آسيا

الصي

أمريكا
الشمالية

الواليات المتحدة
األمريكية

-

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لتطوير البنية التحتية للجامعات المصرية ورفع
مهارات العاملي الفنيي والطالب ب الجامعات المصرية ()2019
توقيع خطاب نوايا مع جامعة شنزن في الصي إلنشاء فرع جامعي في مصر ()2019
زيارة إلى جامعة هونغ كونغ لمعرفة المزيد ع نموذج الجامع ات الذكية ومناقشة التعاون
المحتمل مع الجامعات المصرية ()2019
حضور المؤتمر الدولي حول الذكاء االصطناعي والتعليم الذي عقد في بكي (مايو )2019
حضور المؤتمر السنوي لشركة هواوي ) (HUAWEI CONNECT 2019بمدينة
شنغهاي بالصي ،سبتمبر 2019



لقد تم إختياري للمشاركة في برنامج همفري ل لقيادة المتميزة م  31يناير إلى  19فبراير
2020
تضم البرنامج دورة دراسية لمدة أسبوع واحد على المستوى التنفيذي بعنوان "القيادة
للقرن الحادي والعشري  :الفوضى والصراع والشجاعة" في كلية جون كينيدي للعلوم
الحكومية بجامعة هارفارد.
ثم  ،في األسبوع الثاني  ،كان هناك إ نتماء مهني فردي مع نظير أمريكي م الحكومة وقطاع
الشركات .ناقشت ا لصعوبات والمخاطر المرتبطة بممارسة القيادة  -الفوضى والصراع -
واستكشف كيفية تعزيز قدرة الفرد والجماعة في أوقات التغييرم خالل البرنامج  ،وتمت
مقابلة:
السيد .غاري توماس  ،مدير قسم الدراسات الدولية و في خدمة تعليم اللغات األجنبية
ب وزارة الخارجية األمريكية.
ا لسيدة .تارا لولي  ،دكتوراه  ،رئيسة فرع ما بعد الثانوي  ،قسم البيانات اإلدارية  ،المركز
الوطني إلحصائيات التعليم.
السيد .كريس تشابمان  ،خبير إحصائي في وزارة التعليم األمريكية (يركز على استطالعات
ما بعد المرحلة الثانوية).
د .ليونارد هاينز  ،مستشار أول وكيل وزارة الدفاع ديفوس في وزارة التعليم األمريكية

-

-
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-

السيد .غاري سبرينجرز ،رئيس الشراكات العالمية بجامعة جنوب فلوريدا
العميد .سريدارسوندارام لكلية كيت تيديمان بجامعة جنوب فلوريدا
البروفيسيور .تشارلي لوكوود ،دكتوراة في الطب،ماجيستير في إدارة الرعاية
الصحية،نائب الرئيس األول ،عميد الصحة بجامعة جنوب فلوريدا – كلية الطب جامعة
مورساني الصحية التابعة لجامعة جنوب فلوريدا
العقيد .جون روبينسون،مساعد نائب الرئيس ،والمستشار الخاص للنائب األول للرئيس
للصحة بالواليات المتحدة ،كلية مورساني الصحية التابعة لجامعة جنوب فلوريدا
د .كارن هولبروك ،المستشارة األقليمية بجامعة جنوب فلوريدا
د .أميال مالكيتش ،مديرالشراكة الدولية بجامعة جنوب فلوريدا ورئيس قسم بمؤسسة
فولبرايت

-

د .مايكل بلوم مساعد نائب الرئيس ،مكتب الشراكات ،جامعة جنوب فلوريدا للبحوث
واالبتكار
د .روجر بريندلي ،نائب رئيس جامعة جنوب فلوريدا
د .كيكي كاروسون ،دكتوراه ،نائب الرئيس المؤقت،جامعة جنوب فلوريدا

-

الواليات المتحدة
األمريكية
أمريكا
الشمالية

-

تم توقيع مذكرة تفاهم بي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة جنوب فلوريدا فيما
يتعلق بتطوير شراكة استراتيجية للتعاون في التعليم العالي والبحث واالبتكار خالل زيارتي
للجامعة المذكورة ك مساعد الوزير والدكتورة كاري هولبروك  ،المستشارة اإلقليمية في جامعة
جنوب فلوريدا
 زيارة لجامعات الواليات المتحدة ومناقشة التعاون األكاديمي والعلمي بي الجامعاتاألمريكية والجامعات المصرية وتبادل النقاش حول إمكانية إنشاء فروع للجامعات األمريكية
في مصر ()2019

عضوية اللجان المتخصصة:


عضو اللجنة االستشارية الدائمة للتربية والتعليم بمنظمة األلكسو



عضو اللجنة العليا لعمل االجتماع التشاوري اإلقليمي بأمانة األمي العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو



عضو في اللجنة التنظيمية العليا ل توقيع اتفاق بي الحكومة المصرية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)
بشأن المؤتمر اإلفريقي حول علوم المحيطات م أجل التنمية المستدامة  ،شرم الشيخ  ،مصر  22- 19 ،أكتوبر .2020



عضو اللجنة العليا لتنظيم مؤتمر الوزراء المسئولي ع التعليم العالي والبحث العلمي بالوط العربي تحت رعاية السيد رئيس
الجمهورية



المدير التنفيذي للمنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقد في الفترة م  6-4أبريل  2019برعاية وحضور رئيس
جمهورية مصر العربية والمقرر إنعقادة سنويا وتنفيذ الجولة الثانية له في الفترة م  4-2أبريل 2020



عضو اللجنة العليا لإلشراف على بروتوكول التعاون بي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العربية للتصنيع لتأهيل
الكوادر العلمية الشابة ورعاية المخترعي والمبتكري وتحقيق أقصى استثمار ممك للكفاءات والقدرات العلمية المصرية
للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية في قطاعات التصنيع المختلفة وذلك م منطلق المدخل التحديثي للتنمية المستدامة والذي
7

يركز علي ان البحث العلمي والتكنولوجي الركيزة األساسية لتحقيق التنمية


عضو اللجنة الوزارية لإلشراف على مبادرة "صنايعية مصر" لتدريب الشباب في الجامعات والكليات التكنولوجية والوزارات
األخرى تحت إشراف وزارة التعليم العالي



عضو اللجنة المقررة لدراسة مقترح النماذج االستثمارية النشاء جامعات اهلية باألراضي المملوكة للجامعات الحكومية
المصرية



عضو (مقررا) في اللجنة الفنية المتخصصة للقيام بمهام التجهيز واإلعداد والتنظيم والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بشأن
الزيارة التي قام بها وفد رفيع المستوى م رؤساء الجامعات البريطانية لجمهورية مصر العربية خالل الفترة م 28-23
يونيو  ، 2018بما يكفل خروج الزيارة على الوجه المنشود الذي يعبر ع الصورة الحضارية لمصر ،ويدعم أهداف الزيارة،
وعلى رأسها إنشاء فروع للجامعات البريطانية المرموقة بالمدن الجديدة بجمهورية مصر العربية ،وخصوصا العاصمة اإلدارية
الجديدة



عضو في اللجنة المسئولة ع متابعة تنفيذ المسابقة المركزية التي تم عقدها بشأن طالب كلية الطب



عضو في اللجنة المسئولة ع اختيار ا كفاء العناصر م العاملي بالديوان العام والجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات
البحثية ،تمهيدا لإلنتقال إلى العاصمة اإلدارية الجديدة.



عضو في اللجنة التنظيمية المشتركة بي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب اليونسكو للعلوم في الدول العربية



عضو في اللجنة التنظيمية المشتركة بي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واإلتحاد اإلفريقي



عضو في اللجنة التنظيمية المشتركة بي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك التنمية اإلفريقي



عضو في اللجنة المنظمة المسؤولة ع اإلعداد الجتماع اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابعة لالتحاد
األفريقي ،المنعقد في القاهرة برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



عضو في لجنة شئ ون الطالب ،كلية طب الفم واألسنان ،جامعة بدر بالقاهرة



رئيس لجنة المشتريات ،كلية طب الفم واألسنان ،جامعة بدر بالقاهرة



عضو لجنة اإلعداد لزيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،جامعة مصر الدولية



عضو لجنة تعليم طب األسنان المستمر ،كلية طب الفم واألسنان ،جامعة مصر الدولية



ع ضو لجنة المشتريات ،كلية طب الفم واألسنان ،جامعة مصر الدولية

بـيـانـات شـخـصـيـة:
 تـ اريـخ الـمـيـالد  1 :أكتوبر 1983
 مـحـل الـمـيـالد  :القاهرة ،مصر


اللـغـ ات  :العربية واإلنجليزية



الـجـنـسيـة :مصري



الـحـ الـة اإلجـتـمـ اعـيـة  :متزوج ويعول إبنتان
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