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 االَغهٛضٚخ– انؼشثٛخ : انهغخ

 : انشٓبداد انؾبصهخ ػهٛٓب

 %(86.06)ثكبنٕسٕٚط انصؾبفخ يٍ كهٛخ اإلػالو ثغبيؼخ انمبْشح ثزمذٚش عٛذ عذا يغ يشرجخ انششف - 

 2005رًٓٛذ٘ يبعغزٛش يٍ لغى انصؾبفخ ثكهٛخ اإلػالو عبيؼخ انمبْشح ، - 

انًغالد انؼهًٛخ : "يبعغزٛش فٙ انصؾبفخ يٍ كهٛخ اإلػالو ثغبيؼخ انمبْشح ثزمذٚش يًزبص ػٍ سعبنخ ثؼُٕاٌ- 

 2010، أكزٕثش "1914ؽزٗ  1865انًزخصصخ فٙ يصش دساعخ ربسٚخٛخ فٙ انفزشح يٍ 

دكزٕساح فٙ انصؾبفخ يٍ كهٛخ اإلػالو ثغبيؼخ انمبْشح يغ يشرجخ انششف األٔنٗ ٔانزٕصٛخ ثبنطجغ ٔانزجبدل - 

دساعخ -انؼٕايم انًؤصشح فٙ رطٕس انصؾبفخ انؼهًٛخ فٙ يصش: "يغ انغبيؼبد األخشٖ، ػٍ سعبنخ ثؼُٕاٌ

يبسط  25 فٙ لغى انصؾبفخ، كهٛخ االػالو، عبيؼخ انمبْشح، "1960إنٗ  1914َمذٚخ ربسٚخٛخ نهفزشح يٍ 

2018. 

 : يششٔع انزخشط

 رضًُذ انؼذٚذ يٍ األشكبل انصؾفٛخ ٔانًٕاد انًخزهفخ انًالئًخ نهطفم" ؽذٔرخ"يغهخ نألطفبل 

 :األبحبث العلويت

، "اعزخذاو انهغخ انؼشثٛخ كهغخ نهؼهى فٙ انصؾبفخ انًصشٚخ فٙ انمشٌ انزبعغ ػشش: "ٔسلخ ثؾضٛخ ثؼُٕاٌ- 

 .2019ػشضذ فٙ يؤرًش انهغخ انؼشثٛخ فٙ انمشٌ انزبعغ ػشش، كهٛخ اٜداة ، عبيؼخ انمبْشح، يبسط 

رطٕس االْزًبو ثبنمضبٚب انصؾٛخ نهًشأح فٙ انصؾبفخ انطجٛخ فٙ يصش خالل انمشٌ : "ٔسلخ ثؾضٛخ ثؼُٕاٌ- 

 .2015، ٔسلخ ثؾضٛخ يُشٕسح فٙ يغهخ لغى انصؾبفخ، ثكهٛخ اإلػالو، عبيؼخ انمبْشح، ُٚبٚش "انزبعغ ػشش
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، "2012أصيخ االػالو انؼهًٙ رؾهٛم انخطبة انصؾفٙ انؼهًٙ نصؾٛفخ االْشاو : "ٔسلخ ثؾضٛخ ثؼُٕاٌ- 

 2013يؤرًش أصيخ االػالو ٔاػالو االصيبد، عبيؼخ األْشاو انكُذٚخ، انمبْشح يبسط 

، انًؤرًش انؼبو "2008رؾهٛم يضًٌٕ انصفؾخ األٔنٗ نغشٚذح األْبنٙ خالل ػبو : "ٔسلخ ثؾضٛخ ثؼُٕاٌ- 

 .2009نؾضة انزغًغ، 

انًٕاطُخ فٙ يفٕٓو : "، ػشضذ فٙ ٔسشخ ػًم ثؼُٕاٌ"انًفٕٓو ٔاألثؼبد: انًٕاطُخ: "ٔسلخ ثؾضٛخ ثؼُٕاٌ- 

، ألًٛذ ثٕاعطخ عًؼٛخ يهزمٗ انشجبة نهزُٕٚش ٔيؤعغخ "األؽضاة ٔيُظًبد انًغزًغ انًذَٙ فٙ يصش

 .2008َٕٕٚٛ  18فشٚذسٚش َبٔيبٌ األنًبَٛخ، انمبْشح، 

 :الوشبركت في عدد هي األبحبث الجوبعيت- 

، لغى "اإلػالو ٔانغًٕٓس انُغبئٙ فٙ انغبيؼبد انًصشٚخ، دساعخ ؽبنخ نهًشأح فٙ عبيؼخ انمبْشح" ●

 .2019انصؾبفخ ثكهٛخ اإلػالو ثبنزؼبٌٔ يغ لطبع انجؾٕس ثغبيؼخ انمبْشح، 

، "ارغبْبد انصؾفٍٛٛ ٔانغًٕٓس انغبيؼٙ َؾٕ لضبٚب انزؼهٛى انغبيؼٙ فٙ يصش دساعخ يٛذاَٛخ" ●

 .2012-2011لغى انصؾبفخ ثكهٛخ االػالو ثبنزؼبٌٔ يغ عبيؼخ انمبْشح 

رفضٛالد ٔارغبْبد انغًٕٓس انًصش٘ َؾٕ انذسايب انشيضبَٛخ ثبنمُٕاد انزهٛفضَٕٚٛخ خالل ػبو " ●

دساعخ يٛذاَٛخ ػهٗ ػُٛخ يٍ انغًٕٓس انًصش٘ فٙ انًؾبفظبد انًخزهفخ، يشكض دساعبد ٔثؾٕس " 2010

 2010دٚغًجش – انشأ٘ انؼبو، كهٛخ اإلػالو عبيؼخ انمبْشح، َٕفًجش 

، عبيؼخ انمبْشح ثبنزؼبٌٔ يغ "انخطبة انصؾفٙ رغبِ لضبٚب انزؼهٛى انغبيؼٙ فٙ انصؾف انًصشٚخ" ●

 2008لغى انصؾبفخ ثكهٛخ اإلػالو ثغبيؼخ انمبْشح، 

فٙ انصؾبفخ انًصشٚخ، يشكض  1975ؽزٗ  1923انؼاللبد انًصشٚخ انغؼٕدٚخ خالل انفزشح يٍ " ●

 2008انزشاس انصؾفٙ ثكهٛخ اإلػالو ثغبيؼخ انمبْشح، 

انزمشٚش انشٓش٘ ؽٕل ؽبنخ ؽمٕق اإلَغبٌ فٙ يصش ٔانز٘ أصذسِ انًغهظ انمٕيٙ نؾمٕق االَغبٌ  ●

 2008خالل انفزشح يٍ َٕٕٚٛ ؽزٗ أغغطظ 

، ثؾش يًٕل يٍ انَٕٛغكٕ ٔيشكض دساعبد ٔثؾٕس انًشأح ثكهٛخ "انًشأح ٔاإلػالو فٙ صؼٛذ يصش" ●

  2007اإلػالو ثغبيؼخ انمبْشح، 

 يشكض انزشاس "1975ؽزٗ  1958صٕسح انًهك فٛصم فٙ انصؾبفخ انًصشٚخ فٙ انفزشح يٍ " ●

 2007انصؾفٙ ثكهٛخ اإلػالو ثغبيؼخ انمبْشح، 

ارغبْبد لشاء انصؾف انًصشٚخ رغبِ انصؾف انخبصخ فٙ يصش، دساعخ اعزطالػٛخ إلصذاس  ●

 .صؾٛفخ ٕٚيٛخ خبصخ فٙ يصش

انًشبسكخ فٙ إػذاد انزمشٚش انغُٕ٘ األٔل نهذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ثكهٛخ اإلػالو ثغبيؼخ انمبْشح  ●

 .، كهٛخ اإلػالو عبيؼخ انمبْشح2007-2006ػٍ انؼبو انغبيؼٙ 



 :انًٕاد انزٙ لًذ ثزذسٚغٓب

 َشأح ٔعبئم االرصبل ●

 االػالو ٔانًغزًغ ●

 ربسٚخ انصؾبفخ ●

 انُمذ األدثٙ ٔانفُٙ ●

 :الدوراث التدريبيت

 : رذسٚجبد انصؾبفخ ٔاإلػالو-1

 B.B.C ،18-20انصؾبفخ االعزمصبئٛخ، دٔسح رذسٚجٛخ، يؼٓذ األْشاو االلهًٛٙ نهصؾبفخ ثبنزؼبٌٔ يغ  ●

 2012يبسط 

انزُٕع اإلػاليٙ، ٔسشخ ػًم، كهٛخ اإلػالو ثغبيؼخ انمبْشح، ثبنزؼبٌٔ يغ يؤعغخ انزُٕع اإلػاليٙ،  ●

7-10  َٕٕٛٚ2010 

 ثبنزؼبٌٔ يغ كهٛخ USAidصؾبفخ انفٛذٕٚ، دٔسح رذسٚجٛخ ألبيٓب يكزت اإلػالو ثبنًؼَٕخ األيشٚكٛخ  ●

 2009اإلػالو عبيؼخ انمبْشح، أثشٚم 

 (2004 – 2003)لغى انزؾمٛمبد : عشٚذح األْبنٙ ●

 (2004لغى انزؾمٛمبد، فجشاٚش )يغهخ صجبػ انخٛش : يؤعغخ سٔصانٕٛعف ●

لغى االخشاط انصؾفٙ، لغى انزؾمٛمبد انصؾفٛخ، لغى )عشٚذح األْشاو انٕٛيٛخ : يؤعغخ األْشاو ●

 (2003ٔ 2002انزصؾٛؼ، 

 (2003أغغطظ )يغهخ ػالء انذٍٚ نألطفبل : يؤعغخ األْشاو ●

 (2003عجزًجش )عشٚذح انغًٕٓسٚخ انٕٛيٛخ، لغى انزؾمٛمبد، : يؤعغخ داس انزؾشٚش ●

ألغبو األخجبس (: عشٚذح ٚصذسْب لغى انصؾبفخ ثكهٛخ اإلػالو عبيؼخ انمبْشح)عشٚذح صٕد انغبيؼخ  ●

 2004- 2002ٔانزؾمٛمبد 

 :تدريببث اإلعالم والتكٌولوجيب- 2

دٚغًجش  14 – 10، رذسٚت يذسثٍٛ، يؤعغخ دٔٚزشّ فٛهّ، رَٕظ، "انًٕاطُخ ٔاخاللٛبد انزذٍٔٚ" ●

2012. 

، دٔسح رذسٚجٛخ، يؤعغخ دٔٚزشّٛ فٛهّ ثبنزؼبٌٔ "رطٕٚش ثٕاثخ إنكزشَٔٛخ: انجؾش ٔاالَزبط اإلنكزشَٔٙ" ●

 .2012اثشٚم  4- يبسط 25يغ كهٛخ االػالو ثغبيؼخ انمبْشح، 

، دٔسح رذسٚجٛخ، يؤعغخ دٔٚزشّٛ فٛهّ ثبنزؼبٌٔ يغ كهٛخ االػالو "رذسٚظ انصؾبفخ اإلنكزشَٔٛخ" ●

 .2011دٚغًجش  8-4ثغبيؼخ انمبْشح، 



 .2010أغغطظ  7اعزخذاو ٔعبئم اإلػالو انؾذٚضخ، عًؼٛخ ػٌٕٛ يصش، صفزٗ، انغشثٛخ، يصش ،  ●

رذسٚت يُظًبد انًغزًغ انًذَٙ ػهٗ اعزخذاو آنٛبد اإلػالو انؾذٚش ، يشكض دٚغك نذػى لذساد  ●

 .2010 فٙ انششق األٔعظ، طُطب، أغغطظ MEPIيُظًبد انًغزًغ انًذَٙ ثبنزؼبٌٔ يغ يجبسدح يٛجٙ

ثشَبيظ رذسٚجٙ ػهٗ اعزخذاو ٔعبئم اإلػالو انؾذٚضخ يٍ أعم ( YLVP)ثشَبيظ إػذاد انمبدح انشجبة  ●

 2008َٕفًجش  23- 15، انًؼٓذ انغٕٚذ٘، انغٕٚذ، 2اؽذاس انزغٛٛش انًغزًؼٙ ثبنزذسٚت ػهٗ رمُٛبد ٔٚت 

 :رذسٚجبد ْٛئخ االػزًبد ٔانغٕدح- 3

 .2019، يشكض ضًبٌ انغٕدح ٔاإلػزًبد، عبيؼخ انمبْشح، أثشٚم "االخزجبساد اإلنكزشَٔٛخ" ●

، يشكض انغٕدح ٔاالػزًبد ثغبيؼخ "انزؾضٛش نهضٚبسح انًٛذاَٛخ نًشكض انغٕدح: "ٔسشخ ػًم ثؼُٕاٌ ●

 2008يبسط  25انمبْشح، 

، يشكض انغٕدح ٔاالػزًبد ثغبيؼخ انمبْشح، "رطٕٚش انخطخ االعزشارٛغٛخ نهكهٛخ: "ٔسشخ ػًم ثؼُٕاٌ ●

 2007ٕٚنٕٛ  30

 2007ٕٚنٕٛ  27، يشكض انغٕدح ٔاالػزًبد ثغبيؼخ انمبْشح، "رٕصٛف انًمشس: "ٔسشخ ػًم ثؼُٕاٌ ●

 :تدريببث هركز دعن قدراث أعضبء هيئت التدريس، جبهعت القبهرة- 4

 .2018يبٕٚ  8ٔ 7يٓبساد انزذسٚظ انفؼبل،  ●

 .2018أثشٚم  19ٔ 18اإلداسح انغبيؼٛخ  ●

 .2018أثشٚم  12ٔ 11إداسح انزغٛٛش  ●

 .2018يبسط  1فجشاٚش ٔ 28انُشش انذٔنٙ نهجؾٕس انؼهًٛخ نهكهٛبد انُظشٚخ  ●

 .2018ُٚبٚش  15َظى االيزؾبَبد ٔرمٕٚى انطالة  ●

 .2017أغغطظ  20ٔ  19إػذاد انًششٔػبد انزُبفغٛخ نزًٕٚم انجؾٕس  ●

 .2011ُٚبٚش  17-15يؼبٚٛش انغٕدح فٙ انزذسٚظ،  ●

 .2011ُٚبٚش  17-15اداسح انٕلذ ٔانًؤرًشاد،  ●

 .2010دٚغًجش  22-20َظبو انغبػبد انًؼزًذح،  ●

 .2009ٕٚنٕٛ  15-13اداسح فشٚك انجؾش،  ●

 .2008أثشٚم  9-7االرغبْبد انؾذٚضخ فٙ انزذسٚظ،  ●

 .2008أثشٚم  16-14اعزخذاو انزكُٕنٕعٛب انؾذٚضخ فٙ انزذسٚظ،  ●

 :تدريببث حقوق اإلًسبى- 5



انًشبسكخ انغٛبعٛخ نهًشأح، دٔسح رذسٚجٛخ، يشكض انُٛم نالػالو ٔانزذسٚت، انٓٛئخ انؼبيخ  ●

 .2011َّٕٚٛ  29-27نالعزؼاليبد، انًُصٕسح، 

دساعبد انغُذس، دٔسح رذسٚجٛخ، يشكض دساعبد انًشأح ثكهٛخ االػالو عبيؼخ انمبْشح ثبنزؼبٌٔ يغ  ●

 .2011ُٚبٚش  27-9يشكض انًشأح ٔانزاكشح، انمبْشح، 

انذٔسح انزذسٚجٛخ انضبنضخ نشجبة األؽضاة انغٛبعٛخ ؽٕل ؽمٕق االَغبٌ، يشكض انمبْشح نذساعبد  ●

 .2009ٕٚنٕٛ  23-19ؽمٕق االَغبٌ، انمبْشح، 

 WNEO (World Network for Electionيشالجخ االَزخبثبد فٙ دٔنخ أرسثٛغبٌ، يؤعغخ  ●

Observers) ،ٌ2008أغغطظ  5-1، َجشاٌ، أرسثٛغب 

يشكض دساعبد انًشأح ثكهٛخ اإلػالو ثغبيؼخ انمبْشح ثبنزؼبٌٔ يغ يؤعغخ " اإلػالو ٔؽمٕق االَغبٌ" ●

 2008ُٚبٚش  31-29فشٚذسٚش اٚجشد األنًبَٛخ، االعًبػٛهٛخ، 

، يشكض دساعبد انًشأح ثكهٛخ اإلػالو ثغبيؼخ انمبْشح "ؽمٕق االَغبٌ ثٍٛ انًفٕٓو ٔانًًبسعخ" ●

 2006فجشاٚش  15-13ثبنزؼبٌٔ يغ يؤعغخ فشٚذسٚش اٚجشد األنًبَٛخ، االعًبػٛهٛخ، 

 : يمبالد يُشٕسح فٙ صؾف

 يغهخ انكزبة انزْجٙ، يؤعغخ سٔص انٕٛعف ●

 صٕد انغبيؼخ ●

 يغهخ ػالء انذٍٚ ●

● ٙ  األْبن

 انُجأ ●

 انزغًغ ●

 :أَشطخ أخشٖ

 2012، اَزخبثبد يغهغٙ انشؼت ٔانشٕسٖ 2008يشالت فٙ اَزخبثبد انًؾهٛبد انًصشٚخ  ●

ػضٕ يؤعظ فٙ عًؼٛخ يهزمٗ انشجبة نهزُٕٚش ْٔٙ عًؼٛخ أْهٛخ يصشٚخ رغؼٗ نُشش صمبفخ  ●

 – 2006)َٔبئت سئٛظ يغهظ اداسرٓب . انًٕاطُخ ٔؽمٕق اإلَغبٌ ٔلجٕل اٜخش ثٍٛ انشجبة انًصش٘

2009 ) 

 2009انصبدسح ػٍ ؽضة انزغًغ ثبنغشثٛخ، " ٔالد انجهذ"يؤعظ نغشٚذح  ●

انًغئٕل اإلػاليٙ نهؾًهخ االَزخبثٛخ نًششؼ انزغًغ ثذائشح صفزٗ ثًؾبفظخ انغشثٛخ فٙ اَزخبثبد  ●

 2010ٔ 2005يغهظ انشؼت 

 2005نزغطٛخ اَزخبثبد يغهظ انشؼت ( سشؼ دٔد كٕو)يشاعهخ يٕلغ  ●



 :االْزًبيبد

 انمشاءح ●

 انشعى ●

 يزبثؼخ األؽذاس انغبسٚخ ●


