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التاريخ2019 /7 /29 :

السادة رؤساء اجلمعيات الكشفية العربية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
املوضوع :تعيني املدير اإلقليمى للمكتب الكشفى العربى – األمني العام للمنظمة الكشفية
العربية
بالتشاور مع اللجنة الكشفية العربية واحلاقاً للكتاب رقم  2019/6بتاريخ  7مارس 2019
والكتاب بتاريخ  16مارس  2019اىل اجلمعيات الكشفية العربية ،وعمالً بدستور اإلقليم
الكشفى العربى ودستور املنظمة الكشفية العربية ،ولالتفاقية املوقعة حول ثوابت العالقة بني
املنظمة الكشفية العربية واملنظمة العاملية للحركة الكشفية ،وباإلشارة اىل اإلعالن املنشور
لشاغر املدير اإلقليمى لإلقليم الكشفى العربى ،وبالعمل الوثيق مع اللجنة الكشفية العربية،
نود أن حن يطكم علماً بقرار تعيني السيد /عمرو محدى من مجهورية مصر العربية كمديرًا
اقليمياً ،وكذلك لتوىل مسؤولية األمني العام للمنظمة الكشفية العربية ،على أن يبدأ العمل
من تاريخ  1أكتوبر .2019
السيد /عمرو محدى هو تربوى مصري وعربى خبربة حملية وعربية وعاملية تزيد عن مخس
وثالثني عاماً يف جماالت التعليم وتكنولوجيا املعلومات والرتاث احلضارى والتدريب ،حيث يعمل
يف املنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا يف مواقع تربوية منها ما يزيد عن مخسة عشر عاماً يف
مناصب قيادية وتنفيذية لعدة مؤسسات دولية يف جمال التعليم والتدريب.
سينتقل السيد عمرو محدى خلدمة احلركة الكشفية وهو حيمل يف جعبته خربات متميزة يف
جماالت اإلدارة والتعليم وتكنولوجيا املعلومات يف العديد من املنظمات الرائدة يف جماالت
التعليم وتنمية قدرات الشباب .حيث قاد السيد عمرو محدى مركز برامج التدريب والتأهيل يف
الغرفة التجارية األمريكية يف مصر خالل السنوات الثالثة املاضية ،وجنح يف إحداث نقلة نوعية
يف عمل املركز ،وتطوير برامج جديدة لتأهيل الشباب لسوق العمل ،وعقد عدد من الشراكات
احمللية والدولية .كما عمل على تطوير برامج متخصصة يف القيادة ملستوى اإلدارة العليا يف
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العديد من الوزارات والشركات الكربى .وقبلها توىل مهمة املدير التنفيذي ملركز التدريب
التنفيذي بكلية اإلدارة يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة منذ عام  2003وإدارة فريق عمل
متخصص مكون من أكثر من  50موظف.
وقد تدرج السيد عمرو محدى يف املناصب يف منظمة "سكول نت أفريكا" غري الرحبية يف جنوب
أفريقيا والسنغال حتى صار نائب املدير التنفيذي وكذلك يف مؤسسة "متاحف بال حدود"
النمساوية حتى منصب نائب الرئيس وعضو جملس اإلدارة .كما شارك كعضو جملس إدارة
يف العديد من املنظمات األهلية واحمللية وعضوية العديد من املؤسسات الدولية مثل املؤسسة
الدولية للموارد البشرية واهليئة الدولية للتدريب.
يف أفريقيا ،قاد السيد عمرو محدى العديد من املشروعات التعليمية للطلبة واملدرسني يف أكثر
من  30دول أفريقية مشلت تنظيم خميمات شبابية متخصصة ،كما جنح بقيادة عدة مشروعات
لتسجيل الرتاث احلضارى يف مصر ومنطقة البحر املتوسط وشارك يف إعداد اخلطة
اإلسرتاتيجية لتسجيل الرتاث يف مصر وكذلك املشاركة يف إعداد التصور املبدئي للمتحف
املصرى الكبري اجلديد ،وله خربة عريضة يف التعاون مع العديد من املؤسسات غري احلكومية
والوزارات وشركات قطاع األعمال ،ذلك باإلضافة اىل جناحه يف قيادة التغيري والتطوير يف عدد
من هيئات التدريب ذات الطابع الدوىل واحمللى وكذلك عقد شراكات ناجحة مع املنظمات
واجلهات الدولية واملنظمات غري احلكومية.
السيد عمرو محدى حاصل على درجة البكالوريوس يف االقتصاد من اجلامعة األمريكية
بالقاهرة ،ودرجة املاجستري يف االقتصاد من نفس اجلامعة ،من ثم درجة املاجستري يف إدراة نظم
املعلومات من جامعة لندن ،وذلك باإلضافة اىل العديد من الدورات التدريبية والتعليم
التنفيذي ألعضاء جمالس اإلدارة من معهد املديرين بلندن ،وشهادة يف تصميم برامج القيادة
من اهليئة الدولية للتدريب ودورة مهارات التيسري للمجموعات من جامعة نيويورك بالواليات
املتحدة األمريكية.
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السادة رؤساء اجلمعيات الكشفية العربية،
لقد فاضلت جلنة االختيار املكونة من أعضاء اللجنة الكشفية العربية واملكتب الكشفى العاملى
بني عدد كبري من املتقدمني للوظيفة وقامت جبهد كبري على مدار أسابيع لعقد عدة مقابالت
واختبارات مشلت أيضاً مقابالت مباشرة مطولة .وبعد النظر يف حاجة اإلقليم الكشفى العربى
اىل خربات إدارية وقيادية تسهم يف البناء على املنجز ،وختدم جهود التطوير اإلداري واملؤسسي
للمستقبل ،وإمياناً من اللجنة باخلربات املتميزة اليت يتحلى بها السيد عمرو محدى واليت
راكمها عرب أكثر من ثالثة عقود من العمل اإلدارى والرتبوى ،وانفتاحاً على مبادرات التطوير
املؤسسى ،فإن اللجنة استقر رأيها ،وباإلمجاع ،على اسناد هذه املهمة للسيد عمرو محدى
للسنوات األربع القادمة.
ولتحقيق النقلة املنشودة وضخ دماء وخربات جديدة تسهم يف خدمة اجلمعيات الوطنية ،فإنه
يسعدنا أن نعلمكم بقرار إضافة خربات كشفية عربية مشهود هلا يف الفرتة املقبلة ،لتلتحق
بالزميالت والزمالء أعضاء الفريق احلالي ،وبذلك يكتمل عقد الفريق الذى ستسند له مهمة
البناء على اإلجناز وتطوير وخدمة العمل الكشفى العربى من املكتب اإلقليمى.
وبهذه املناسبة ن توجه جمدداً بالشكر املوصول للدكتور /عاطف عبد اجمليد عبد الرمحن على
كل ما قدم وعلى خدمته بنزاهة وإخالص للعمل الكشفى العربى على مدى السنوات املاضية.
كما يسعدنا إعالمكم عن تعيني الدكتور عاطف عبد اجمليد كمستشار لألمني العام للمنظمة
العاملية للحركة الكشفية كمتطوع لالستفادة من خرباته يف جماالت خمتلفة يف دعم األقاليم
الكشفية التابعة للمنظمة العاملية للحركة الكشفية.
وتفضلوا بقبول التقدير واالحرتام

األمني العام
للمنظمة العاملية للحركة الكشفية
األستاذ /أمحد اهلنداوي

رئيـس
اللجنة الكشفية العربية
األستاذ /مخيس بن سامل الراسبى

