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  الجمعية المصرية للقانون الدولى

  المجلس القومى لحقوق االنسان خبير حقوق االنسان 

 

 الخبرات العملية واالستشارية: رابعاً 

 

ية والعربية  منذ أكتوبر ،بقسم  اللغة اإلنجليز 0جامعة  –التدريس بقسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد واإلدارة  

(عالقات دولية –قانون تجارى  –إدارة عامة  –قانون دولى )         . 2110-2110العام   
دبلوم ) جامعة القاهرة  –بكلية االقتصاد والعلوم السياسية  –التدريس في برنامج الدراسات العليا بقسم العلوم السياسية 

(وق اإلنسان دبلوم المجتمع المدني وحق –المفاوضات الدولية   

 ( مقرر اإلدارة العامة ) لتدريس بأكاديمية أخبار اليوم ا
 .اكتوبر 0عضو مجلس ادارة مركز التعليم االلكتروني بجامعة 

 2112/2101أكتوبر  0التدريس باللغة االنجليزية في الدورة التدريبية للدبلوماسيين األفارقة التي نظمتها جامعة 

 . و عضو مشارك بالجامعة .. ة مدير وحدة الجودة بالكلي



 أكتوبر 0جامعة  –المشاركة في تطوير الئحة كلية االقتصاد واإلدارة 

-2100بكليووة االقتصوواد واإلدارة فووى الفتوورة موون ( قووائم بأعموواي رئوويس القسووم ) تووولي اإلاووراى علووى قسووم العلوووم السياسووية 

2102  
 (.MUN. ) مم المتحدة للطالب على مستوى الجامعة تولي رائد الشباب بالكلية ، وعمل نموذج محاكاة لأل

 . أكتوبر  0المشاركة التنظيمية الفعالة في العديد من المؤتمرات التي نظمتها جامعة 

 .  2102مؤتمر تنمية الشعور الوطني باالنتماء يناير 
  . 2112/2101مؤتمر المواطنة وحقوق اإلنسان 

 .  2100/2102مؤتمر الديمقراطية والربيع العربي 
 2115 تنظيم ندوة بالكلية عن السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسط

 " 2100يناير  28المشهد السياسي المصري أعقاب ثورة " تنظيم ندوة عن 

س مون أكتووبر المشاركة بالتدريس في الدورة التدريبية التي أُعدت للمعلمين بالمدارس التابعة لإلدارة التعليمية لمدينوة السواد

 " 2100/2102حقوق الطفل " بعنوان 

 . الكتابة بجريدة األهرام مقاالت تحليلية للواقع السياسي 

 جامعة القاهرة –المشاركة البحثية في مؤتمرات كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

 2112/2118باحث بالمجلس القومي لحقوق اإلنسان في الفترة من 

 .2102-2105جميع فعاليات الجمعية المصرية للقانون  الدولى كأحد أعضاء الجمعية المشاركة بالحضور فى 

 الدورات التدريبية:  خامساً 

، برنامج الديمقراطية وحقوق اإلنسان ، بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ، " حقوق اإلنسان " دورة تدريبية حوي  0

  2110جامعة القاهرة ، 
، بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة " مركز بحوث دراسات الشرق األوسط  "دورة فى مناهج البحث  2

 .  2118، أبريل 

الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر " دورة  3 ICDL ، مركز الحاسبات والمعلومات بملية االقتصاد والعلوم السياسية ، " 

2140جامعة القاهرة ،   

، تنظيم مشترك بين منتدى القانون " المرأة في التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية حقوق " دورة تدريبية حوي  4

 2112الدولي ، ومركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، مايو 

 . 

.  2112القاهرة ،  مركز اللغات األجنبية والترجمة التخصصية ، كلية اآلداب جامعة"    5 TOEFL التويفل" دورة   

من مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة( مهارات التواصل الفعاي ) دورة تدريبية عن  6  

7 
 . من مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة( التخطيط اإلستراتيجى )دورة تدريبية عن 

 مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة( النشر الدولى ) دورة تدريبية عن  8

 .مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة( إدارة األزمات ) دورة تدريبية عن  9

.مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة( الملكية الفكرية ) دورة تدريبية عن  10  

يب أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرةدورة إدارة المؤتمرات العلمية ، مركز تدر 11  

.دورة الساعات المعتمدة ،، مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة  12  

أكتوبر ومركز التدريب والتعليم المستمر جامعة 6دورة إعداد المعلم الجامعى بمركز التدريب واإلستشارات جامعة  13

 حلوان

 ( بشكل اجمالى اذكر عدد االبحاث او المنشورات  والمجاي فقط ) ـيـة والمنشورات البحوث واألنشطة الـعـلـم: سادسا



المنشورات  / عدد االبحاث   المجاي 

خريطة المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان ، دراسة لمنظمتي " هالة السيد إسماعيل الهاللي .د

ستون عاماً على اإلعالن العالمي : " ، بحث مقدم في مؤتمر " وهيومن رايتس ووتش .. العفو الدولية 

، تنظيم مشترك لبرنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات  2115ديسمبر  02-01لحقوق اإلنسان 

2115جامعة القاهرة،  –، ومنتدى القانون الدولي بكلية االقتصاد والعلوم السياسية   

 العلوم السياسية

البعد القانوني والمؤسسي لسياسات " بد الونيس اتا ، أحمد ع.هالة السيد إسماعيل الهاللي ، د.د

، بحث مشترك قُدم إلى مؤتمر برنامج الدراسات الماليزية بكلية االقتصاد والعلوم " اإلصالح في ماليزيا 

 . 2009السياسية ، جامعة القاهرة ،حوي سياسات اإلصالح في ماليزيـا ، عام 

 العلوم السياسية

، دراسة " أثر انتهاء الحرب الباردة على حقوق اإلنسان والمواطنة " لهاللي ، هالة السيد إسماعيل ا.د

: ، تحرير " المواطنة وحقوق اإلنسان في ظل المتغيرات الدولية الراهنة : " عن حالة المرأة في 

 أحمد مجدي حجازي ، الدار المصرية السعوديـــة للطباعـة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، أعماي مؤتمر.د

المواطنة وحقوق اإلنسان في ظل المتغيرات الدولية " قسم العلوم السياسية حوي  –أكتوبر  0جامعة 

، " الراهنة  2010 . 

 العلوم السياسية

: هالة السيد إسماعيل الهاللي، الجرائم ضد االنسانية في النظام االساسي للمحكمة الدولية الجنائية.د

المنطقة العربية، دراسات استراتيجية ومستقبلية، معهد البحوث  دراسة للقواعد العامة وتطبيقاتها فى

، اكتوبر 20والدراسات العربية، العدد  2011. 

 العلوم السياسية

هالة السيد إسماعيل الهاللي ،مكافحة االتجار بالنساء في المملكة العربية السعودية، مجلة النهضة، .د

 .2011كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، يناير 

 العلوم السياسية

يناير على السياسة الخارجية المصرية تجاه دوي حوض  28هالة السيد إسماعيل الهاللي، اثر ثورة .د

2102، مارس 22النيل ، دراسات استراتيجية ومستقبلية، معهد البحوث والدراسات العربية ،العدد   

 العلوم السياسية

،مركز (نسان الغربية بين اإلزدواجية والتسييس  دراسة هالة السيد الهاللى ، منظمات حقوق اإل. د   

     (Amnesty &Human rights 2108المزماه للدراسات واألبحاث دبى ، اإلمارات ، 

 العلوم السياسية

يناير ، بحث مقدم للمؤتمرالدولى األوي   28هالة السيد الهاللى ، حرية تداوي المعلومات بعد ثورة . د

2102اإلنسان ، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة ، حوي الحريات وحقوق   

 العلوم السياسية

دراسة فى األبعاد الداخلية :هالة السيد الهاللى ،اإلصالح القانونى والمؤسسى فى كوريا الجنوبية . د

.2102والدولية ، مركز الدراسات اآلسيوية ، كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ،   

سياسيةالعلوم ال  

دراسة حالة "هالة السيد الهاللى ،حرية الرأى والتعبير بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية . د

، مجلة النهضة ،  كلية اإلقتصاد والعلوم  2102-02لبعض التشريعات المصرية فى ظل دستورى

 .2018السياسية ، جامعة القاهرة ، العدد الثانى ،  أبريل 

 العلوم السياسية

هالة السيد الهاللى ، تاثير الحراك الثورى على التمكين السياسى للمرأة بعد ثورات الربيع . د 

، المجلة العلمية ،كلية التجارة جامعة أسيوط ، العدد الثالث ( مصر  –تونس ) العربى ، دراسة حالة 

 .2017والستون ، ديسمبر 

 العلوم السياسية

دراسة فى )اق التركى األوروبى على حقوق الالجئين السوريين دهالة السبد الهاللى ، تأثير اإلتف

، مجلة البحوث والدراسات العربية ،معهد البحوث (التعارض بين مصالح الدوي وإلتزاماتها الدولية 

جامعة الدوي العربية ، العدد –والدراسات العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  68 يونيو  

2018  .  

وم السياسيةالعل  



سد " دراسة فى المخاطر والتهديدات وآليات المواجهة : دهالة السبد الهاللى ، األمن المائى المصرى 

مجلة النهضة ، كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة، مقبوي للنشر فى "النهضة نموذجا

.2102العدد يونيو  

 العلوم السياسية

دابير والسياسات المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ، مجلة البحوث دهالة السبد الهاللى ، الت

 –والدراسات العربية ،معهد البحوث والدراسات العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

 جامعة الدوي العربية ، العدد

 العلوم السياسية

 

    التاريخ  التوقيع  االسم
 

 

 

 


