الســــيرة الذاتــية
االســـــم  :سناء حسن محمد مبروك
المؤهل الدراسى - :ليسانس آداب انثروبولوچى – (علوم انسانية) - 6891جيد جدا
 تمهيدى ماچستير انثروبولوچى (علوم انسانية)  - 6891جيد جدا ماچستير انثروبولوچى (علوم انسانية)  6884امتياز دكتوراه انثروبولوچى (علوم انسانية)  - 5002مرتبة شرف أولىالمهنة  :استاذ مساعد بالمركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية
الخبرات والمهارات العملية:
ما يزيد عن عشرة سنوات خبرة فى مجال التدريس الجامعى  -العمل البحثى
الميدانى و المكتبى  -اعداد الخطط البحثية  ،تدريب الباحثين الميدانيين  ،تصميم
استمارات المشروعات البحثية الكمية  ،تصميم دليل العمل الخاص بالمشروعات
البحثية الكيفية ادارة المشروعات – اعداد الميزانيات  ،كتابة التقارير و تحليلها ، ، ،
إدارة البحوث االجتماعية واالقتصادية والتنموية.

األعمال البحثية والعملية
 – 5065استاذ مساعد – جامعة الملك فيصل -قسم اجتماع
 5066-5009انتداب كلى بالمعهد العالى للخدمة االجتماعية بالقاهرة –بقسم العلوم
التاسيسية
 5008-5009انتداب بالمعهد العالى للخدمة االجتماعية باالسكندرية -قسم العلوم
التاسيسية
 2008- 2007انتداب بجامعة المنصورة كلية اآلداب بدمياط  ،تدريس مـادة عـلماالجتماع – تدريس مادة الثقافة و الفولكلور -االشراف على التدريب الميدانى
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 5009-5001انتداب جامعة القاهرة –مدرس بمعهد الدراسات االفريقية – طلبة
الماجستير
 5008-5009الباحث الرئيسى و مسئول مشروع دراسة ظاهرة زواج القاصرات
بقرى محافظة  1اكتوبر المجلس القومى للمراة  -القاهرة
 5008الباحث الرئيسى -ممثل مصر  -لدور الجمعيات االهلية العاملة فى مجال
الطفولة – قى عدد من االقطار العربية  -المجلس العربى للطفولة و التنمية
5065– 5008استشارى مشروع استراتيجية تنمية المدن الصغيرة – البرنامج
االنمائى لالمم المتحدة ووزارة التخطيط
5065- 5060استشارى التنمية السياحية لمنطقة الساحل الشمالى الغربى – هيئة
التنمية السياحية
 – 5008المدرب الرئيسى لتنمية مهارات العاملين بالوزارات و محافظة جنوب
سيناء -الصندوق االجتماعى و محافظة جنوب سيناء
 · 2008 – 2007آستشارى مشروع عمالة األطفال  -بالقاهرة  -المجلس الدولىللسكان· و هيئة اليونيسيف
 2008 -2007المشرف الرئيسى لمشروع استهداف األسر األولى بالرعاية  ،المركزالقومى للبحوث االجتماعية والجنائية
·  2008-2007استشارى مشروع السلوكيات الخطرة ألطفال الشوارع و الباحث
الرئيسى –المجلس الدولى للسكان بالتعاون مع اليونسيف
 2008-2007استشارى لمشروع التخطيط االستراتيچى للمدن الصغيرة  ،وزارةالتخطيط بالتعاون مع البرنامج االنمائى لالمم المتحدة
 2007المشاركة فى إعداد الخطة البحثية – و الباحث الرئيسى لمشروع بحث أمنالمجتمع السيناوى بين الدولة وبنائه االجتماعى  -المركز القومى للبحوث االجتماعية
والجنائية·
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 2007الباحث الرئيسى لبحث فقراء الريف المصرى خصائصهم واحتياجاتهم إعداددليل العمل الميدانى  ،اإلشراف  ،تحليل المادة الميدانية  ،المشاركة فى كتابة التقرير
النهائى  -المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية
·
 2007المشاركة فى كتابة التقرير النهائى لبحث المعوقات الثقافية للتنميةبالمجتمعات الصحراوية  -المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية
·
 2007استشارى مشروع السلوكيات الخطرة ألطفال الشوارع  -إدارة وتحليلالمناقشات البؤرية الجماعية  ،تصميم دليل العمل األنثروبولوچى  -كتابة التقرير
النهائى للجلسات البؤرية  ،كتابة التقرير لنهائى للدراسة األنثروبولوچية  -مجلس
السكان الدولى  -منظمة الصحة العالمية  -اليونيسيف  -وزارة الصحة والسكان·
 2007الباحث الرئيسى ومساعد المدير المسئـول لمشـروع تنمـية المجتمعـاتالصحراوية  -الساحل الشمالى الغربى  -وزارة البيئة بالتعاون مع جامعة أسبانيا
·
 – 5001المدير المسئول لمشروع بحث الممارسات لطبية الشعبية بدلتا مصر -
أكاديمية الدلتا للعلوم  -المعهد العالى للخدمة االجتماعية·
 2006مدير مشروع تطوير العشوائيات باالسكندرية  -الصندوق االجتماعىبالتعاون مع البنك الدولى ومحافظة اإلسكندرية·
 2006اإلشراف على بحث أثر المخلفات الصناعية على تلوث البيئة  -خليج أبو قير -اإلسكندرية·
 2006–2005استشارى الدراسة االجتماعية االقتصادية لمشروع صون النباتاتالطبية  ،الباحث الرئيسى الساحل الشمالى الغربى  ،كتابة تقرير ربع سنوى  -وزارة
البيئة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائى  UNDPوالبنك الدولى
·
  2005استشارى الدراسة االجتماعية االقتصادية لمشروع إنشاء وحدات سكنيةصحية بالصحراء الغربية  -يدى برانى  -مجلس السكان الدولى بالتعاون مع هيئة
فورد وبرنامج"  PATHالصحة والثقافة فى أفريقيا· "
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 2005–2004مدير تنفيذى لمنحة مشروع مقدم من هيئة فورد و PATHبرنامجالصحة والثقافة فى أفريقيا  -المخاطر المهنية لحرفة دباغة الجلود  -اإلسكندرية -
تصميم دليل صحة وقائى للحرفيين يعمم بجمهورية مصر العربية·
 2003 – 2002استشارى الدراسة االجتماعية االقتصادية  -الباحث الرئيسى  -كتابةالتقرير السنوى لمشروع التنمية المستدامة بالساحل الشمالى الغربى وظهيره
الصحراوى  -اليونسكو الدولى بالتعاون مع جامعة األمم المتحدة·
  2003استشارى الدراسة االجتماعية االقتصادية لمشروع تنمية الساحل الشمالىالغربى  -الباحث الرئيسى  -كتابة التقرير النهائى  -وزارة التخطيط بالتعاون مع
برنامج األمم المتحدة اإلنمائى·
 2003استشارى مشروع حفـظ التراث البدوى  -كتابة التقرير النهائى  -شمال سيناء وزارة البيئة بالتعاون مع االتحاد األوروبى· 2003باحث رئيسى لمشروع الحفاظ على التراث بمناطق األراضى الرطبة  -بحيرةالبرلس  -وزارة البيئة بالتعاون مع االتحاد األوروبى·
  5004 - 5005مدير مشروع بحث وبائيات األمراض المعوية  -محافظة البحيرة  -البحرية الطبية األمريكية  -النمر و 3بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان·
 2002الباحث الرئيسى  ،مصمم دليل العمل الميدانى  ،كتابة التقرير النهائى لمشروعالتسويق للمدينة الصناعية الجديدة  -أبو زعبل  -وزارة البيئة
·
 2002اإلشراف العام لبحث األداء الخدمى بالوحدات الصحية  -محافظة البحيرة -وزارة الصحة والسكان·
2000الباحث الرئيسى لبحث مسببات األمراض المعوية لألطفال الرضع  -محافظةالفيوم  -وزارة الصحة والسكان
·
 1997اإلشراف العام والباحث الرئيسى لمشروع دراسة المجتمعات الصحراوية فىمصر  -جنوب سيناء  -المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية·
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 1996اإلشراف العام والباحث الرئيسى لمشروع دراسة المجتمعات الصحراوية فىمصر  -الواحات البحرية  -المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية ·
  6881اإلشراف العام والباحث الرئيسى لمشروع دراسية الجمعيات الصحراوية فىمصر  -خليج السويس  -المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية·
  6883استشارى مشروع تطوير خدمات الصرف الصحى بقرى محافظة الشرقية -الصندوق السويسرى  -إعداد دليل العمل  -كتابة التقرير النهائى·
  6884 -6883الباحث الرئيسى لمشروع تقويم السياسات الثقافية فى مصر –-القاهرة –الغربية – الدقهلية المركز القومى للبحوث االجتماعية و الجنائية
·-6883باحث رئيسى لمشروع تعديل قانون المخدرات  -القاهرة  -المركز القومىللبحوث
·
6891باحث ميدانى لمشروع التكيف مع المدن الجديدة  -مدينة السادات جامعةاإلسكندرية بالتعاون مع. GTZ
المؤتمرات العلمية:
المشاركة بورقة عمل عن المسئولية االجتماعية و االنتماء – القاهرة –
5008
المشاركة بورقة عمل عن اطفال الشوارع – المعهد العالى للخدمة االجتماعية –
القاهرة
المشاركة بورقة عمل عن عمالةاألطفال فى العشوائيات و فاعلية السياسة فى مواجهة
الفقر5009
*المشاركة بورقة عمل عن تنمية المجتمعات الصحراوية باللغة اإلنجليزية  -مكتبة
اإلسكندرية 5004
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·
*المشاركة بورقة عمل عن الخدمات التنموية بالساحل الشمالى  -مؤتمر مستقبل
اإلسكندرية (5001 – )5050
·
* المشاركة بورقة عمل ضمن أعمال مؤتمر اإلنسان والثقافة والبيئة محافظة شمال
سيناء .6886
·
المشاركة بورقة عمل عن تنمية الساحل الشمالى الغربى – مؤتمر االسكندرية 5050

الكتب العلمية
تاليف كتاب – علم االجتماع البدوى
:
*االشتراك فى كتاب  -الممارسات الطبية الشعبية بدلتا مصر  -محافظة الدقهلية·
*االشتراك فى كتاب  -التراث والتغير االجتماعى  -المركز القومى للبحوث.
*األشتراك فى كتاب المعوقات الثقافية للتنمية بالساحل الشمالى الغربى
االشتراك فى كتاب االحتياجات االجتماعية لمجتمع النوبة

الدورات التدريبية
األشراف على دورةالتنمية األقتصادية و بناء القدرات للمراة– المجلس القومى
للمراة5009
دورة تدريبية عن طرق البحث العلمية للعاملين فى الجمعيات األهلية فى مجال التوعية
ضد مخاطر األيدز – الشبكة العربية ضد األيدز بالتعاون مع المؤسسة الطبية األمريكية
5009
دورة تدريبية لفريق عمل العنف ضد المرأة  -الجندر مؤسسة بالن السويسرية
بالتعاون مع جمعية عمر بن الخطاب األهلية ·5005
دورة تدريبية لفريق عمل توعية -الباعة الجائلين  -الصندوق السويسرى بالتعاون
مع المبدرة ·5000
* الحصول على دورات تدريبية فى -:
 [جودة التعليم الجامعى6

 االدارة و التخطيط العمل التطوعى المكتبة الرقمية  -ادارة المشروعات استراتيجية التخطيط و التنمية إدارة فريق العمل الميدانى· الكود والتصنيف والتحليل الكيفى· إدارة المشروعات البحثية· تصميم استمارة البحث الميدانى· تصميم دليل العمل الميدانى · كتابة التقارير النهائية· -دورة تدريبية على فن التصوير الفوتوغرافى – فى البحوث الميدانية

7

