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 استاذ مساعد المرتبة العلمية

 العلوم السياسية  القسم االقتصاد واالدارة الكلية جهة العمل

 العالقات الدولية التخصص

  البريد االلكتروني 05016383 العمل الهاتف
 الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة: ثـانـيـاً 

ســنة  الدرجـة
 التخـرج

لدالب اســم الجامعـــة  التخصص 

القاهرةجامعة  8991 البكالوريـوس   مصر 

  مصر  جامعة القاهرة 2007 الماجســــتيـر

  مصر  جامعة القاهرة 2011 الدكـتــــوراه

 السجل الوظيفي: ثـالـثـاً 

 الفترة الزمنية جهة العمل    

  -وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وكيل الكلية 
اكتوبر  1جامعة  مدرس مساعد  2007-2011 

اكتوبر  1جامعة  مدرس  2011-2017 

اكتوبر  1جامعة  استاذ مساعد   2017-2018 

 الدورات التدريبية: رابـعـاً 

و  دورة تدريبة حول فكر الشباب تجاه قضايا االنتماء بين الواقع والمستقبل، بواسطة جمعية الصعيد للتربية والتنمية 6

) ت االمديس AMIDEAST .3333أغسطس  31-32، في الفترة من    (  

2 (PID ، بواسطة شركاء التنمية والتدريب 3335نوفمبر  1-6دورة مناهج البحث في العلوم االجتماعية خالل الفترة  

.( 

واسطة ، ب6511، وبرتوكول 6586الدورة التدريبية الخاصة بمركز الالجئين وفقا ألحكام االتفاقية الدولية لعام  3

المكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين في جمهورية مصر العربية، وذلك في الفترة من 

.5/8/3335إلى  33/1/3331  

الدورة الخاصة بالتطورات الحديثة في القانون الدولي المعاصر، بواسطة منتدى القانون الدولي بكلية االقتصاد والعلوم  4

.3335ابريل  68-63جامعة القاهرة، في الفترة من -السياسية  

الدورة التدريبية الخاصة بالتقويم الذاتي المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، بواسطة الهيئة القومية لضمان جودة  5

.3366ديسمبر  33-65التعليم واالعتماد، في الفترة من   

ن منظور دول الجنوب، بواسطة برنامج الدراسات الدورة تعليمية الخاصة بالعالقات األورومتوسطية م  6

.3366كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، -األورومتوسطية  

رؤى وخبرات، بواسطة مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات في : الدورة السابعة للتثقيف الحضاري والمجتمعي 7

.3366سبتمبر  33-65اهرة، في الفترة كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة الق  
تعليم عالي، بواسطة الهيئة القومية لضمان جودة  -الدورة التدريبية الخاصة بنواتج التعلم وخرائط المنهج  8

.3363مايو  61-60التعليم واالعتماد، في الفترة من   
دريس والقيادات، جامعة القاهرة، في ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة الت"النشر الدولي للبحوث العلمية"دورة  9

.31/1/3361إلى  38الفترة من   
، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، جامعة القاهرة، في "مهارات التدريس الفعال"دورة   10

. 06/1/3361إلى  03الفترة من   
هيئة التدريس والقيادات، جامعة القاهرة، في  ، مركز تنمية قدرات أعضاء"استخدام التكنولوجيا في التدريس"دورة  11

.2/5/3361إلى  0الفترة من   
 1، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، جامعة القاهرة، في الفترة من "نظم الساعات المعتمدة"دورة  12

.1/5/3361إلى   

يس والقيادات، جامعة القاهرة، في الفترة ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدر"التفكير اإلبداعي"دورة   13

.5/5/3361إلى  5من   



، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، جامعة القاهرة، في "نظم االمتحانات وتقويم الطالب"دورة  14

.62/5/3361إلى  60الفترة من   
 

 ( لى اذكر عدد االبحاث او المنشورات  والمجال فقط بشكل اجما) البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة والمنشورات : خـامـسـاً 

 المجال 

-في مؤتمر الصراعات والعنف في دول الجنوب" دارفور بين جذور الصراع وإدارته"المشاركة بورقة بحثية بعنوان  6

.3335مارس  03-35جامعة أسيوط   

 
في مؤتمر " اة في ظل منظمة العمل الدوليةالمرأة ما بين جهود الحماية والمساو"المشاركة بورقة بحثية بعنوان  2

مايو  1كلية العلوم االجتماعية -أكتوبر 1جامعة -"اإلنسان في ظل المتغيرات الدولية الراهنة المواطنة وحقوق"

3335.  

قسم العلوم -"الصراع األمريكي اإليراني حول الملف النووي اإليراني خالل فترة حكم الرئيس أحمد نجاد"تنسيق ندوة  3

. 3335أكتوبر  1جامعة -كلية االقتصاد واإلدارة-السياسية  

كلية االقتصاد -قسم العلوم السياسية–" االنتخابات األمريكية ومستقبل السالم في الشرق األوسط"تنسيق ندوة  4

.3335أكتوبر  1جامعة –واإلدارة   

، والمصري الدانماركي في 3335سبتمبر  تمثيل جامعة أسيوط في التبادل الثقافي المصري الدانماركي بالدانمارك 5

.3363مركز األهرام االستراتيجي ديسمبر   

من " تجارب وخبرات -الجودة في التعليم العالي"تنظيم المؤتمر السنوي األول لمركز ضمان الجودة واالعتماد بعنوان 6

.3335ابريل  5-5  
 1الخاص بجامعة " الفرص والتحديات-الربيع العربيالديمقراطية وثورات "تنظيم المؤتمر السنوي الثالث بعنوان  7

.3363مايو  66-5أكتوبر في الفترة مابين   

 .3363في الشبكة العربية العالمية " العالقات االيرانية االسرائيلية بين االنتهازية وااليديولوجية"نشر مقال  8

الديمقراطي والتغيير السياسي بالتطبيق على  الحركات االجتماعية كمحرك للتحول" المشاركة بورقة بحثية بعنوان  9

 .3363مارس  65-61في المؤتمر العربي التركي الثاني للعلوم االجتماعية من " يناير 38ثورة -الحالة المصرية
 

في المؤتمر الثالث " أثر العولمة في تحفيز االضطرابات الداخلية"المشاركة بورقة بحثية غير منشورة بعنوان  10

 .3363مايو  65-61من " الديمقراطية وثورات الربيع العربي"أكتوبر تحت عنوان  1لجامعة 
في مؤتمر كلية اآلداب " التوظيف السياسي لقضايا حقوق االنسان والثورات العربية"المشاركة بورقة بحثية بعنوان  11

 3360ابريل  5 -1"الحريات وحقوق االنسان"جامعة القاهرة تحت عنوان  –

في مؤتمر مركز الدراسات " تجربة اليابان في تحقيق األمن اإلنساني كمدخل للتنمية" ة بورقة بحثية بعنوان المشارك 12

ابريل  68" بعنوان التجارب الناجحة للتنمية في آسيا -جامعة القاهرة -كلية االقتصاد والعلوم السياسية -األسيوية

3360 
جامعة -، حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية"ور اسالميآليات التحول الديمقراطي من منظ"بحث بعنوان  13

 .3360األزهر، 

، في مؤتمر إيثار الدولي "تغير مفهوم السيادة في ظل التطورات العالمية الحديثة" المشاركة بورقة بحثية بعنوان  14

 3360/ 63/ 33-36تركيا  –استنبول  –الدولية بين الماضي والمستقبل  -الثاني
،  في المؤتمر العلمي الدولي "منظومة خيارات ادارة األزمة في السياسة الخارجية " لمشاركة بورقة بحثية بعنوان ا 15

 .3362ابريل  30-36األردن،  -عمان-جامعة الزيتونة–" إدارة األزمات في عالم متغير"الثالث عشر تحت عنوان 

كلية االقتصاد واالدارة، -، مجلة النهضة"برة كوريا الجنوبيةخ...دراسة حول دور التعليم في التنمية"بحث بعنوان  16

 .3362، اكتوبر 2، العدد 68المجلد 

: ، في مؤتمر الشرق األوسط"دور الفواعل من دون الدول في االنتفاضات العربية" المشاركة بورقة بحثية بعنوان  17

 .3362أكتوبر  61-62 -تركيا -السياسة والمجتمع، جامعة صقاريا

 -، في المؤتمر العربي"مقاربة تحليلية لدور التعليم كفاعل في التنمية االجتماعية"المشاركة بورقة بحثية بعنوان  18

 . 3362أكتوبر  31-31األردن،  -عمان -التركي الرابع للعلوم االجتماعية، االقتصاد والتعليم، جامعة البتراء

، في المؤتمر الدولي "عوامل االتساق والتقاطع: ه الجديد لجودة التعليماالبتكار الوج" المشاركة بورقة بحثية بعنوان  19

 .3368ابريل  33-33األردن، -جامعة الزيتونة-الرابع عشر بعنوان إدارة االبتكار في األعمال

خل تدهور األوضاع اإلجتماعية واالقتصادية في الدول العربية ودور التعليم كمد" المشاركة بورقة بحثية بعنوان  20

جامعة  -"التحوالت السياسية واالقتصادية الراهنة"في المؤتمر األول بعنوان " للتنمية في ضوء رؤية األمم المتحدة

 .3368ابريل  03-53 -كلية االقتصاد والعلوم السياسية-االسكندرية



رؤية الشاملة لألمن دور االدارة العالمية في تحقيق األمن البيئي في اطار ال"المشاركة بورقة بحثية بعنوان  21

 .3368مايو  35-31 -جامعة القاهرة-معهد البحوث والدراسات االفريقية -في األمن اإلنساني في افريقيا" االنساني

 –، في المؤتمر العربي"تداعيات اإلرهاب اإللكتروني على الصراع واألمن الدولين" المشاركة بورقة بحثية بعنوان  22

 .3368/ 8/66-2 -المغرب -مراكش -" األمن والجيوسياسة"تماعية بعنوان التركي الخامس للعلوم االج
 .3368أكتوبر  13، مجلة الديمقراطية، العدد "األنماط وطبيعة التأثير: الفواعل من غير الدول"ورقة بحث بعنوان  23

 .3368د األول، يوليو ، مجلة العالم المعاصر، العد"اإلرهاب األلكتروني واألمن القومي"ورقة بحثية بعنوان  24

في المؤتمر الثامن عشر تحت عنوان العدالة " الثورة التكنولوجية ءاالرهاب في ضو" المشاركة بورقة بحثية بعنوان  25

 .  3361مارس  5-1 -المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية -الجنائية في مجتمع متغير

، المجلة الجنائية القومية، العدد "اإلتجار بالبشر نموذجا: لقارة األفريقيةالتحديات األمنية ل"ورقة بحثية بعنوان  26

 3361، نوفمبر 13الثالث،المجلد 
المؤتمر السنوي في " أثر التهجير القسري على الطفل في مجتمع الالجئين السورين "المشاركة بورقة بحثية بعنوان  27

 31-32حوار الحضارات أزمات الهجرة واللجوء، في الفترة الدولي األول لمركز البحوث والدراسات السياسية و

 .3361سبتمبر 
 .3361فبراير ( 03العدد )، الملف المصري، "أرقام ومشكالت متصاعدة..الالجئون في الوطن العربي"مقالة بعنوان  28
ديسمبر  -وية، العدد الثاني، مجلة آفاق آسي"األمن البيئي في اليابان مدخل لتحقيق األمن االنساني" مقالة بعنوان  29

3361. 

 .3365عدد يوليو -األهرام-، مجلة رؤى مصرية"ترسيخ مفهوم األمن البيئي في برامج األمم المتحدة"مقالة بعنوان  30

يولية ( 360العدد)، مجلة السياسة الدولية، "انعكاسات توازن القوى الدولي على قضايا المناخ"دراسة بعنوان  31

3365. 
في مؤتمر جامعة جنوب الوادي تحت " الخطوات السبعة للحرم الجامعي األخضر"شاركة بورقة بحثية بعنوان الم 32

 .3365أكتوبر  38-30" المؤتمر الدولي الرابع للدراسات البيئية بالغردقة"عنوان 

د التاسع عشر، العدد األول ، المجل"اشكالية العالقة بين ظاهرة االرهاب الجديد واالعالم الرقمي"ورقة بحثية بعنوان  33

 .3365لمجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية، يناير 

 الدورات التدريبية: سادسا

 المجال 

و  دورة تدريبة حول فكر الشباب تجاه قضايا االنتماء بين الواقع والمستقبل، بواسطة جمعية الصعيد للتربية والتنمية 6

 .3333أغسطس  31-32، في الفترة من (AMIDEAST)االمديست 
 دورة مناهج البحث في العلو 2

 (.PID)، بواسطة شركاء التنمية والتدريب 3335نوفمبر  1-6م االجتماعية خالل الفترة 
 

، بواسطة 6511، وبرتوكول 6586الدورة التدريبية الخاصة بمركز الالجئين وفقا ألحكام االتفاقية الدولية لعام  3

السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين في جمهورية مصر العربية، وذلك في الفترة من المكتب اإلقليمي للمفوضية 

 .5/8/3335إلى  33/1/3331
 

الدورة الخاصة بالتطورات الحديثة في القانون الدولي المعاصر، بواسطة منتدى القانون الدولي بكلية االقتصاد  4

 .3335ابريل  68-63جامعة القاهرة، في الفترة من -والعلوم السياسية
 

الدورة التدريبية الخاصة بالتقويم الذاتي المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، بواسطة الهيئة القومية لضمان جودة  5

 .3366ديسمبر  33-65التعليم واالعتماد، في الفترة من 
 

نامج الدراسات الدورة تعليمية الخاصة بالعالقات األورومتوسطية من منظور دول الجنوب، بواسطة بر 6

 .3366كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، -األورومتوسطية
 

رؤى وخبرات، بواسطة مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات : الدورة السابعة للتثقيف الحضاري والمجتمعي 7

 .3366 سبتمبر 33-65في كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، في الفترة 
 



تعليم عالي، بواسطة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  -الدورة التدريبية الخاصة بنواتج التعلم وخرائط المنهج 8

 .3363مايو  61-60واالعتماد، في الفترة من 
 

رة، في ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، جامعة القاه"النشر الدولي للبحوث العلمية"دورة  9

 .31/1/3361إلى  38الفترة من 

، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، جامعة القاهرة، في الفترة من "مهارات التدريس الفعال"دورة  10

 . 06/1/3361إلى  03

عة القاهرة، في ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، جام"استخدام التكنولوجيا في التدريس"دورة  66

 .2/5/3361إلى  0الفترة من 

، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، جامعة القاهرة، في الفترة من "نظم الساعات المعتمدة"دورة  12

 .1/5/3361إلى  1
إلى  5في الفترة من ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، جامعة القاهرة، "التفكير اإلبداعي"دورة  13

5/5/3361. 

، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، جامعة القاهرة، في "نظم االمتحانات وتقويم الطالب"دورة  14

 .62/5/3361إلى  60الفترة من 

 

 

    التاريخ  التوقيع  االسم
 

 

 

 

 


