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  الســــــــــــيرة الـــذاتــيـــة وصور الشهادات العلمية
  

دالعزي   ./  د.ا:    االسم د عب د  " زعاطف عبدالحمي   العطار " سيد أحم
يالد  اريخ الم   م٧/٢/١٩٦٢: ت

يالد ة الم ارين: جه امير  -العط و المط رة-أب   البحي
ة لم:  الديان   مس
ية ري:  الجنس   مص

ين  اريخ التعي   م٢٩/١/١٩٨٥:    ت
ة اعد:   الوظيف تاذ مس ا أس م الجيولوجي وهاج  -بقس وم بس ة العل   آلي

د   ن التجني ف م ة:  الموق   أدى الخدم
ل تالم العم اريخ اس   م١/١/١٩٨٦:  ت

  :المؤهالت العلمية
  .م١٩٨٤جامعة أسيوط    مايو      - علوم سوهاج     - " مرتبة الشرف  جيد جدا مع   "بتقدير ) جيولوجيا(البكالوريوس في العلوم  - ١
وم   - ٢ ي العل تير ف ا(الماجس وهاج  –) جيولوجي وم س يوط  –عل ة أس   .م٢٩/١١/١٩٩٠–جامع
وم  - ٣ ي العل فة ف وراه الفلس ا(دآت وهاج  –) جيولوجي وم س وادي –عل وب ال ة جن   .م٢٥/٢/١٩٩٧–جامع

  :التدرج الوظيفي
  .م٢٩/١/١٩٨٥اعتبارا من   –وهاج ــــــــــيا علوم ســـــــــيولوجـــــــــــــسم الجـــــــــــــــــــــيد بقــــــمع  -١
  .م٢٩/١١/١٩٩٠ارا من ــبتاع –وهاج ــــــــيا علوم ســـــيولوجــــــــــسم الجـــــــــــــــــمدرس مساعد بق -٢
 .م١٧/٣/١٩٩٧اعتبارا من   –وهاج ــــــــــيا علوم ســـــــــيولوجـــــــــــــسم الجـــــــــــــــــــــمدرس بق -٣
 .م٢٦/٦/٢٠٠٦اعتبارا من   –وهاجــــــــــلوم ســــيا عـــــــــيولوجـــــــــــــسم الجـــــــــــــــــبق أستاذ مساعد -٤
  .م٣١/١٢/٢٠١٨ اعتبارا من –وهاجــــــــــلوم ســــيا عـــــــــيولوجـــــــــــــسم الجــــــــــــــبق ــتاذـــأســـــــــ - 5
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8- Elattaar, A.A. & Strougo, A. (2001): Echinoids from the Lower and Upper Eocene of 
Sinai. M. E. R. C. Ain Shams Univ., Earth Sci. Ser., Vol. 15,  p. 61-78,  9 text-figs. 
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 حضـــــــــــــور المؤتمـــــــــــــــــــرات

 
المنــعـقـد   العالم العربىة ـيـوجـولــيــلج ـرابعؤتمر الدولي الـــفي  الم ثـــحـــذا البــــقاء هـــقدم بإلـتـــقام الم -١

 .م ١٩٩٨فبراير  ٢٥-٢١ بالقاهرة فى الفــترة مــــن -مقـــــــر جــــامـــعة القاهرةفى 
- AZAB, M. M. & ELATTAAR, A. A. (199٨): Paleocene/ Lower Eocene echinoids 
of Egypt. Gaw4 Int. Conf. on Geol. of the Arab World, Cairo Univ., Egypt. V. 2, p. 
837-872, pl. 3, 2 text-figs. 

  
ـمعية المصرية لعلم الحفريات والذى لجل ولاأل سنوىؤتمر الـــفي  الم ثـــحـــذا البــــقاء هـــقدم بإلـتـــقام الم -٢

  .م  ٢٠٠١ابريل  ٧ـمعية المصرية لعلم الحفريات يوم الســبت المـــوافق لجل ولاأل سنوىؤتمر الـــالمانعـــقـــد 
 

- ELATTAAR, A. A. (2001a): Pliocene-Quaternary echinoids from the Red Sea 
coast, between Safaga and Quseir, Egypt. The Second International Conference of 
the Geology of Africa, Assiut, Egypt. V. (1B), P-P, 635-668, pl. 1-6, 7 text-figs.  
 

ذى  لجل ثالثال سنوىؤتمر الـــفي  الم ثـــحـــذا البــــقاء هـــقدم بإلـتـــقام الم -٣ ـمعية المصرية لعلم الحفريات وال
ـوافق       ـبت المــ وم السـ ـرة ي ـة بالــقــاهــ  ٢٩انعـــقـــد بــمـــقر الهيئــة العــــــامة لـلــمســــاحــة الجــيـولــوجـي

  . م ٢٠٠٣مارس  
- ELATTAAR, A. A. (2003a): Early-Middle Miocene Echinoids from the Sadat 
Formation, Sadat Area, South Gebel Ataqa, NW Gulf of Suez, Egypt. Jour. 
Paleontol., Vol. 3, P-p. 209-241, pl.1-11, 7 text-figs. 

 
ـ قــة أفريـي ـوجـولــيــلج لثاــثــؤتمر الدولي الـــفي  الم ثـــحـــذا البــــقاء هـــقدم بإلـتـــقام الم -٤ ـد  يا  ــ المنــعـق

  .م٢٠٠٣ديسمبر  ٩-٧بأسيوط فى الفــترة مــــن   -فى مقـــــــر جــــامـــعة أسيوط
-ELATTAAR, A. A. (2003b): Sexual Dimorphism in the Pliocene Echinoid 
Jacksonaster depressum (L. AGASSIZ) from the Red Sea coast, Egypt. Jour. 
Paleontol., Vol. 3, P-p. 285-304, pl.1-6, 7 text-figs. 

 
ـ في  الم ثــحـذا البــــقاء هـــقدم بإلـتـقام الم -٥ دولي ال  ــ ـ قــفرياة ـي ـوجـولــيــلج ـرابعؤتمر ال ـد  يا  ــ المنــعـق

 .م ٢٠٠٥نوفمبر   ١٦-١٥بأسيوط فى الفــترة مــــن  -فى مقــــر جـامـــعة أسيوط
-STROUGO, A. & ELATTAAR, A. A. (2005): On some Middle Eocene echinoids 
from the area South of El-Fayum region, Egypt. M. E. R.C. Ain Shams. Univ., 
Earth Sci. Ser., V. 19, p. 59- 85, 10 text-figs. 
 

  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧شهور فى عام   ٩وقد سافرت الى المانيا فى مهمة علمية لمدة  - ٦
 
ة      -٧ ات ورش ى فعالي ارآة ف دم بالمش ام المتق بس  "ق روع التم رويج لمش دة إدارة   " الت ا وح ى نظمته و الت

  . ٨/١١/٢٠١٠بمقر الجامعة بسوهاج في –المشروعات بجامعة سوهاج 
  
ام الم -٨ ـقدم بإلـتـــق ـقاء هــ ـحـــالبذا ـــ ي الم ثــ ـف نويؤتمر الــ ر   س ث عش م  لجلالثال رية لعل ـمعية المص

وم         ـرة ي ـة بالــقــاهــ ـة الجــيـولــوجـي ـامة لـلــمســــاحـ ـة العـــــ ـقر الهيئـ ـد بــمــ ذي انعـــقــ ات وال الحفري
  .م ٢٠١٣يونيو  ١٢األربعاء المـــوافق 



 

- ELATTAAR, A. A. (2013): Middle Eocene echinoids from the Maghagha Area, 
East Nile Valley, Egypt. (Abstract). 

ـد فى   ا  قيفريإة ـيـوجـولــيــلج ـسابعؤتمر الدولي الـــفي  الم ثــحـذا البــــقاء هـــقدم بإلـتـقام الم -٩ المنــعـق
 .م ٢٠١٣نوفمبر   ٢٦-٢٤بأسيوط فى الفــترة مــــن  -مقــــر جـامـــعة أسيوط

- ELATTAAR, A. A. (2013): Miocene echinoids from the Sadat area, South Gebel  
Ataqa, NW Gulf of Suez, Egypt. The 7th International Conference of the Geology of 

Africa (26 November, 2013), Assiut Univ., Assiut, Egypt. (Abstract).  
 

ـ حـذا البــــقاء هـــقدم بإلـتـقام الم -١٠ ـ في  الم  ثـ دولي ال ــ امن ؤتمر ال ى   ا  قي فريإة ـي ـوجـولــيــلج ث ـد ف المنــعـق
 .م ٢٠١٥نوفمبر   ٢٦-٢٤بأسيوط فى الفــترة مــــن  -مقــــر جـامـــعة أسيوط

- ELATTAAR, A. A. (2015): Comparative Studies of Recent and Fossil Echinoid 
Jacksonaster depressum (L. Agassiz) from the Northern Bay of Safaga, and Late 
Pliocene rocks, Red Sea coast, Egypt (Abstract). 
  

ام الم -١١ ـقدم بإلـتـق ـقاء هــ ـحـذا البـــ ي  الم ثـ ـف دولي الــ ى ا  قيفريإة ـيـوجـولــيــلج تاسعؤتمر ال ـد ف المنــعـق
   م ٢٠١٧نوفمبر   ١١-٧بأسيوط فى الفــترة مــــن  -مقــــر جـامـــعة أسيوط

- Elattaar, A. A. (2017): Sea urchin (Echinoidea) Jacksonaster depressum 
(L.Agassiz, 1841) from the Northern Bay of Safaga, Red Sea coast, Egypt: Spines, 
Tubercles, Pedicellariae, Plate Patterns, Predation, a change in the Red Sea 
Environment. Annals of the Geological Survey of Egypt, (Abstract). 
 

ام الم -١٢ ىقدم بـتـق ـإل المشارآة ف ـقاء هــ ـحـذا البـــ ي  الم ثـ ـف دولي الــ ا  قيفريإة ـيـوجـولــيــلج تاسعؤتمر ال
   م ٢٠١٧نوفمبر   ١١-٧بأسيوط فى الفــترة مــــن  -د فى مقــــر جـامـــعة أسيوطالمنــعـقـ

- Soliman,  M. F.,  Obaidalla, N. A. and Elattaar, A. A. (2017): Maastrichtian 
Dysoxic/Anoxic Events at Gabal Oweina Sediments, Nile Valley, Egypt: 
Mineralogical, Geochemical And Faunal Evidences. The 9th International 
Conference of the Geology of Africa (7-11 November, 2017), Assiut Univ., Assiut, 
Egypt, (Abstract). 
 

ام الم -١٣ ى قدم بـتـق ـإلالمشارآة ف ـقاء هــ ـحـذا البـــ ي  الم ثـ ـف دولي الــ ا  قيفريإة ـيـوجـولــيــلج تاسعؤتمر ال
 م ٢٠١٧نوفمبر   ١١-٧بأسيوط فى الفــترة مــــن  -نــعـقـد فى مقــــر جـامـــعة أسيوطالم

- El-Shater, A., El-Haddad, A., Elattaar, A., Abu Gharbia, M. and Soliman, W. 
(2017): Characterization of the Pliocene Egyptian Bentonite from Sohag Region 
for Pharmaceutical Use. The 9th International Conference of the Geology of 
Africa (7-11 November, 2017), Assiut Univ., Assiut, Egypt, (Abstract). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 التــدريــــس الجامـــــــــــــــعي
  
  :يقوم المتقدم بتدريس المقررات اآلتية    :مرحلة الدراسات العليا -أ
ام   -١ دم ق اعد        المتق درس مس د وم ه معي رة عمل الل فت ة خ دروس العملي دريس ال   بت

  :للمقررات اآلتية) م١٩٩٦-١٩٨٥(بقسم الجيولوجيا 
  جـيــولــوجـية مصر   الـطــبـقـــات  الحـفـريات 
  الخرائط الجيولوجـــية  الخرائط الطوبوغرافـــيةالبلــورات
  الـجـــيوفـــيـزيــاء  المــعادن
  وبيئة األحياء القديمة الحياتيةالطباقية 

  .لطالب الفرقة الثالثة جيولوجيا بكلية العلوم بسوهاج "الطبقات"المتقدم قام بتدريس مادة  -٢
ادة     -٣ دريس م ام بت دم ق ة "المتق ة الحياتي ة   الطباقي اء القديم ة األحي ـة    "وبيئ ـة الــرابـــعـ ـالب الــفــــرقــ لطــ

  .جيولوجيا بكلية العلوم بسوهاج
ادة  -٤ دريس م ام بت دم ق ـيولوجيا  "المتق الب" الجــــ   لط

  .بكلية التربية بسوهاج" علوم"الفرقة الثالثة شعبة التعليم األساسى 
ادتى     -٥ دريس م ام بت دم ق ة   "المتق ـات االفقاري الب" الحـــــــفــــريــــ   لط

  .بكلية التربية بسوهاج الفرقة الثانية شعبة األحياء 
  
  :يقوم المتقدم بتدريس المقررات اآلتية    :مرحلة الدراسات العليا -ب
  .معمل الحفريات -٣.   الحفريات الكبيرة -٢                         .الــطـــبــقـــات -١
ى     -٤ ي ف ب اآلل ي الحاس اء دورات ف ام بإعط س وق ة االوف دين    مجموع وظفين والمعي ريجين والم الب والخ للط

  .والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة
  . المتقدم يقوم باالشراف على مشروعات التخرج لطالب البكالوريوس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بسوهاج -٥
  

يةاالشـــــــــــراف علــــــــى الرســــــــائل العلـــم  
  

ـة بالسيد    -١ ـر الخــاصــ / المــتــقــــدم هو المشـــرف الثانى بالـــنســـبة للــتــخصـــص على رســـالة الــماجـستـي
وان      ه رض دين ط ال ال طفى جم   مص

  .م٢٠٠٥وقــــد حــصل الطالب على درجة الماجستير ، المعيد بقسم الجيولوجيا آلية العلوم بسوهاج
ـة بالسيد        المـتقدم شــارك آعضو  -٢ ـر الخــاصــ ـرسالة الــماجـستـي ـحكيم والــمناقـــشـة لـ ة التـــ / داخلى فى لجن

وان     ه رض دين ط ال ال طفى جم   مص
  . المعيد بقسم الجيولوجيا آلية العلوم بسوهاج

د   وفاء محمد/ المــتــقــــدم هو احد أعضاء لجنة االشراف على رســـالة الــماجـستـيـر الخــاصـــة بالسيدة -٣ احم
  .م٢٠١٦تم منح الطالبة درجة الماجستير عام . معيدة بقسم الجيولوجيا آلية العلوم بسوهاج -سليمان 

ـة بالسيد         -٤ ـر الخــاصــ ـالة الــماجـستـي ى رســ ة االشراف عل د    / المــتــقــــدم احد أعضاء لجن رحمن احم د ال عب
  .م٢٠١٧منح الطالب درجة الماجستير عام  تم. معيد بقسم الجيولوجيا آلية العلوم بسوهاج -عبد الرحيم

ـة بالسيد         -٥ ـر الخــاصــ ـرسالة الــماجـستـي ـحكيم والــمناقـــشـة لـ ة التـــ / المـتقدم شــارك آعضو داخلى فى لجن
  .عبد الرحمن احمد عبد الرحيم المعيد بقسم الجيولوجيا آلية العلوم بسوهاج

د سليمان    / على رســـالة الـدآتوراه الخــاصـــة بالسيدة  المــتــقــــدم هو احد أعضاء لجنة االشراف -٦ اء محم وف
  . مدرس مساعد  بقسم الجيولوجيا آلية العلوم بسوهاج –

د    / الــماجـستـيـر الخــاصـــة بالسيد المــتــقــــدم هو احد أعضاء لجنة االشراف على رســـالة -٧ راهيم يحي عب اب
  . بقسم الجيولوجيا آلية العلوم بسوهاج معيد – الناصر ابراهيم المهندس



 

  
 المشارآة فى النشاط الجامعى

  
  .م ٢٠٠٢ -٢٠٠١بكلية العلوم للعام الدراسي  بيئةالمتقدم عضو لجنة ال -١
  .يشارك المتقدم في األنشطة الطالبية بكلية العلوم -٢
  .م ٢٠١٠ودائم حضور المؤتمرات التي تعقدها منذ  مصرية للحفرياتالمتقدم عضو مشترك بالجمعية ال - ٣
  .المتقدم عضو مشترك بالجمعية الجيولوجية ودائم حضور المؤتمرات التي تعقدها -٤
  .المتقدم عضو في نقابة العلميين -٥
  .المتقدم عضو في جمعية تنمية وحماية البيئة بمحافظة سوهاج -٦
  .معة سوهاجالمتقدم عضو بنادي أعضاء هيئة التدريس جا -٧
  .كلية العلوم بسوهاجبالمتقدم عضو في جمعية األسرة   -٨
 .م ٢٠٠٦منذ عام  )جيولوجيا(أإلشراف على مشروعات التخرج لطالب بكالوريوس العلوم  -٩
 .م ٢٠١١-٢٠١٠ كلية العلوم بسوهاجمكتبات بلجنة الفى عضو -١٠
 .م ٢٠١٢-٢٠١١ كلية العلوم بسوهاجمؤتمرات بلجنة الفى عضو -١١
 .م ٢٠١٠منذ عام  بسوهاج آنترول التعليم المفتوح بالجامعة فىعضو -١٢
 .م ٢٠١٣منذ عام  كلية العلوم بسوهاجبآنترول الفرقة الثالثة فى عضو -١٣
 .م ٢٠١٣ -٢٠١١عام  كلية العلوم بسوهاجبآنترول الفرقة الثانية فى عضو -١٤
منذ عام جامعة بسوهاج  -الخاص باالعتماد والجودة آلية العلوم -بمعيار الجهاز اإلداريفريق العمل عضو -١٥

 .م ٢٠١٠
نوفمبر   ٢٦-٢٥المشارآة في نجاح  الندوات العلمية عن اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم، خالل الفترة من  -١٦

  .م ٢٠١٤
  .م ٢٠١٧-٢٠١٦ كلية العلوم بسوهاجالدراسات العليا ب لجنةفى عضو  -١٧
  .م ٢٠١٨-٢٠١٠ كلية العلوم بسوهاج منذ عامدراسات العليا بقسم الجيولوجيا بمسئول عن برنامج ال -١٨
  .م ٢٠١٨ كلية العلوم بسوهاجبتوآيد وضمان الجودة واالعتماد ب الخاصةالمعارض واألقسام  رئيس لجنة -١٩

  
 الدورات التدريبية وتنمية القدرات

ة في    حاصل على (اليونسكو  – جمهورية مصر العربيةب للمبتدئين اآلليدورات الحاسب  -١ الرخصة الدولي
 .م ٢٢/٩/٢٠٠٣-١٨/٩) "ICDL"قيادة الحاسب اآللي

دم بحضور دورة  -٢ ام المتق ة" ق ـارات اإلداري ـاء  " المــهــ ـدرات أعـــــضــ ـة قـــ ـشروع تـــنـــمـــيـ ـن مــ ضمــ
  . ١٣/١٢/٢٠٠٤ -١١بــجـــــامـعـة جــنــوب الــوادي في الـــفــتــرة  هــــيئة التدريــس والقـيـادات 

ـاء      " موضوعات مختارة" قام المتقدم بحضور دورة  -٣ ـدرات أعـــــضــ ـة قـــ ـشروع تـــنـــمـــيـ ـن مــ ضمــ
 . ١٢/٧/٢٠٠٥ -٩هــــيئة التدريــس والقـيـادات بــجـــــامـعـة جــنــوب الــوادي في الـــفــتــرة  

دم بحضور دورة    -٤ ة  " قام المتق دريس بالتقني ـاء      "  الت ـدرات أعـــــضــ ـة قـــ ـشروع تـــنـــمـــيـ ـن مــ ضمــ
 . ٤/٢٠٠٦/ ١٩-١٦هــــيئة التدريــس والقـيـادات بــجـــــامـعـة جــنــوب الــوادي في الـــفــتــرة 

دم بحضور دورة   -٥ ام المتق يإدارة البحث " ق ـاء  " العلم ـدرات أعـــــضــ ـة قـــ ـشروع تـــنـــمـــيـ ـن مــ ضمــ
  .١٦/٥/٢٠٠٦ -١٤هــــيئة التدريــس والقـيـادات بــجـــــامـعـة جــنــوب الــوادي في الـــفــتــرة 

اد  "قام المتقدم بحضور دورة -٦ ـدرات أعــ    " توآيد الجودة واالعتم ـة قـــ ـشروع تـــنـــمـــيـ ـن مــ ـاء  ضمــ ـــضــ
  . ٢٢/٥/٢٠٠٦ -٢١هــــيئة التدريــس والقـيـادات بــجـــــامـعـة جــنــوب الــوادي في الـــفــتــرة 

  
  
  



 

ور دورة  -٧ دم بحض ام المتق دريس " ق يم الت ى " تقي ـيئة  (ف ـاء هـــ ـدرات أعـــــضــ ـة قـــ ز تـــنـــمـــيـ مرآ
  .٢٠٠٦ب الــوادي في شهر نوفمبر بــجـــــامـعـة جــنــو) التدريــس والقـيـادات

ة     فى " ( لغة انجليزية" قام المتقدم بحضور دورة   -٨ ة المهني ة والترجم ات األجنبي ز اللغ اهرة   -مرآ ة الق )  جامع
ـوب   ـة جــنـ ـادات بــجـــــامـع ـس والقـي ـيئة التدريـ ـاء هـــ ـدرات أعـــــضــ ـة قـــ ـشروع تـــنـــمـــيـ ـن مــ ضمــ

    .٢٩/٣/٢٠٠٧الى  ٧/٣/٢٠٠٧الـــفــتــرة من الــوادي في 
ور دورة   -٩ دم بحض ام المتق دريبى  " ق امج الت درب (البرن ا   )" ١م م وتكنولوجي ى نظ دريب عل ز الت بمرآ

 .٢٠٠٧بــجـــــامـعـة جــنــوب الــوادي في شهر مايو  )ICTP(المعلومات واالتصاالت 
ة  (البرنامج التدريبى " قام المتقدم بحضور دورة  -١٠ دريب   " -(Staff Member 1)) ١عضو هيئ ز الت بمرآ

  .٢٠٠٧بــجـــــامـعـة سوهاج في شهر نوفمبر  )ICTP(على نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ة  (البرنامج التدريبى " قام المتقدم بحضور دورة  -١١ دريب   بمر" -(Staff Member 2)) ٢عضو هيئ ز الت آ

  .٢٠٠٧بــجـــــامـعـة سوهاج في شهر نوفمبر  )ICTP(على نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ور دورة   -١٢ دم بحض ام المتق ة"ق ى " اإلدارة الجامعي ـيئة   (ف ـاء هـــ ـدرات أعـــــضــ ـة قـــ ز تـــنـــمـــيـ مرآ

  .١٩/٨/٢٠٠٨ -١٧ـتــرة بــجـــــامـعـة سوهاج في الـــفـ) التدريــس والقـيـادات
 .حاصل على شهادة مدرب آومبيوتر فى مجموعة األوفس-١٣
ة    -١٤ ات ورش ى فعالي ارآة ف دم بالمش ام المتق بس "ق روع التم رويج لمش دة إدارة  " الت ا وح ى نظمته والت

 .م٨/١١/٢٠١٠بمقر الجامعة بسوهاج في يوم  –المشروعات بجامعة سوهاج 
ى  -١٥ ات  النظم  تطبيق  "دورة  قام المتقدم بالمشارآة ف ة  معلوم  بمعامل   )التمبس "(  (GIS)الجغرافي

(GIS)  ١٥/١٢/٢٠١٠-١١في الـــفــتــرة  جامعة سوهاج-فى قسم الجيولوجيا. 
ى  -١٦ ارآة ف دم بالمش ام المتق رول   "دورة  ق تخدام الكنت ل اس ة لتفعي ات إداري م ومعلوم "  (MIS) نظ

ر   -)ICTP(بمرآز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ة سوهاج  بمق في   جامع
 .٥/١/٢٠١٢-١الـــفــتــرة 

ى -١٧ ارآة ف دم بالمش ام المتق ل "دورة  ق تخدام التحالي ائيةاس م  " اإلحص ى نظ دريب عل ز الت بمرآ
 .٥/١/٢٠١٣-١في الـــفــتــرة  جامعة سوهاجبمقر  -)ICTP(وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ى-١٨ ارآة ف دم بالمش ام المتق ة  ق ة"دورة آتاب هادات المرجعي م  "األستش ى نظ دريب عل ز الت بمرآ
ات واالتصاالت   ا المعلوم ر  ICTP ((EndNote)(وتكنولوجي ة سوهاج بمق ـرة  جامع في الـــفــتـ

٦/٤/٢٠١٣-٣١/٣. 
ور دورة  -١٩ دم بحض ام المتق ة  " ق ة و العالمي ية المحلي وث التنافس روعات البح ى " مش ـة  (ف ز تـــنـــمـــيـ مرآ

 .١/٦/٢٠١٥-٣٠/٥بــجـــــامـعـة سوهاج في الـــفــتــرة ) ضـــاء هــــيئة التدريــس والقـيـاداتقــــدرات أعـــــ
ى نظم     ) " TOT(الدورة التدريبية فى تدريب المدربين " قام المتقدم بحضور دورة  -٢٠ دريب عل ز الت بمرآ

ات واالتصاالت  ا المعلوم ة سوهاج -) ICTP(وتكنولوجي ـرة من  جامع ي الـــفــتـ وفمبر  ٢٠-١١ف ن
ين من دورات    .٢٠١٧ ادل دورت ا المعلومات        هذه الشهادة تع ى نظم وتكنولوجي دريب عل ز الت مرآ

 . )ICTP(واالتصاالت 
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

 المشــــــــــــــــــــــــروعات
   
ي   -١ دم ف ترك المتق وهاج  اش ة بس اطي الطفل يم احتي روع تقي   مش

  .محافظة سوهاج والذي تم تنفيذه لصالح
روع    -٢ ي مش دم ف ترك المتق وهاج  اش ة س ة بمحافظ ي الزراعي ين األراض   تحس

  .بمحافظة سوهاج والذي تم تنفيذه لصالح بنك التنمية واالْْئتمان الزراعي
دم في     -٣ ادات       مشروع  شارك ويشارك المتق دريس والقي ة الت درات أعضاء هيئ ة ق  -(FLDP)تنمي

  .ذيآمشرف تنفي دياالوجامعة جنوب 
ـصاالت    شـــــباب الخــــريجــــينشــروع ـمتـقـدم في ــارك المـــارك ويشــش -٤ ـة لالتـ ـيئة العـــامـ  -للهــــ

وب   ة جن وجامع ـة      آم دياال ى الرخـــصـ ـل عل ـقدم حاصـ ـث أن المتـ ي، حي ب اآلل ي دورات الحاس درب ف
  .ICDLالــدولية لقيادة الحاسب اآللي 

درب في دورات آمـــــ -دياالوتـقـدم في الدورات التدريبية التي تقدمها جامعة جنوب ــالمارك ـــارك ويشــش -٥
  .فرع سوهاج -دياالوجامعة جنوب  الحاســب اآللي لتطــوير قدرات الموظــفين فى

ائمين     دربآمـــــ -دياالوتـقـدم في الدورات التدريبية التي تقدمها جامعة جنوب ــارك المــش -٦ دريب الق ام بت ق
ة             رامج المختلف ى الب وان عل ا وأس وهاج وقن ات س ي محافظ طة ف ا والمتوس د العلي ي المعاه دريس ف بالت

  .ICDLوالمؤهلة للحصول على الرخصة الدولية للكومبيوتر 
  

   العطار "سيدأحمد"العزيز  عاطف عبد الحميد عبد./  د.أ  
  جامعة سوهاج - علوم بسوهاجلآلية ا -قسم الجيولوجيا

  
    01097709883:  جوال

    
  atef_elattaar@yahoo.com                         : بريد إلكتروني

  م ٢٠١٩ -١- ٢٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


