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 البيانات الشخصية:
 1/6/1967تاريخ الميالد: 
 مصريةالجنسية: 

 الحالة االجتماعية: متزوجة

 شتتتتع ة القتتتتاهرة بجامعتتتتة الهندستتتتة كليتتتتة متتتت  المهندستتتتة  متتتتل  تخرجتتتت  •

 الدراستتتتا  متتتت  العديتتتتد علتتتت  حصتتتتل  كمتتتتا.  1989عتتتتا  المدنيتتتتة الهندستتتتة

 .االعمال ادارة و  النفس  علم و التعليم مجاال  في

 لقتتتتت  عليتتتتت   طلتتتتت  التتتتت   و م تتتتتد  الحميتتتتتد ع د/األستتتتتتا  هتتتتتو:   الوالتتتتتد •

  هتتتتالي خدمتتتتة فتتتتي طويتتتتل بتتتتا  لتتتت  كتتتتان لمتتتتا اإلستتتتماعالو  المتتتتواط 

 شتتتتتوار  متتتتت  شتتتتتار  علتتتتت  استتتتتم  إطتتتتتال  تتتتتتم حتتتتتتي اإلستتتتتماعيلية

 اإلستتتتماعيلية متتتت ر  كتتتتان و اإلستتتتماعيلية   هتتتتالي متتتت  بطلتتتت  اإلستتتتماعيلية

 العمتتتتل رواد  حتتتتد كتتتتان و اإلقليميتتتتة الصتتتتحافة رمتتتتو   حتتتتد و بحتتتت   ديوانهتتتتا و

 العمتتتل فتتتي عملهتتتا  بدايتتتة فتتتي التتتتر ير اك تتتر لتتت  كتتتان ممتتتا المتتتدني و األهلتتتي

 جمعيتتتتة فتتتتي نشتتتترتها  منتتتت  هاوالتتتتدمتتتت   شتتتتارك  حيتتتت  واالجتمتتتتاعي العتتتتا 

 وتقتتتتديم الشتتتترطة وضتتتت اط برهتتتتالي بخدمتتتتة قامتتتت  والتتتتتي الشتتتترطة اصتتتتدقا 

 بتطتتتتوير قامتتتت  والتتتتتي التعميتتتتر فراعنتتتتة جمعيتتتتة وايضتتتتا لهتتتتم المستتتتاعدا 

التتتت  جانتتتت   ال اتيتتتتة بتتتتالجهود باإلستتتتماعلية الشتتتتوار  متتتت  الكثيتتتتر وتشتتتتجير

 للمستتتتتتحقي  الشتتتتتتوية والمالبتتتتتس  كاألطعمتتتتتة العينيتتتتتة المستتتتتاعدا  تقتتتتتديم

 .  بالمحافظة

mailto:mobadda@hotmail.com


عمتتتتل /ستتتتام  احمتتتتد عنتتتتتر شتتتتاهي  معيتتتتد فتتتتي كليتتتتة تربيتتتتة  / وج : زالتتتت  •

 .رجل اعمال متقاعد  حاليا  عا  /  20خاص بالدنمارك ألكثر م  

بكتتتتاليور   ستتتتنة 29حمتتتتد خليتتتتل حجتتتتا    نتتتتادي  طتتتتار   / االبنتتتتة الك تتتتر  :  •

 .اعال   

ادارة التستتتتتتوي  والعالقتتتتتتا  الخارجيتتتتتتة بشتتتتتتركة اورانتتتتتت   متتتتتتدير الوظيفتتتتتتة :  •

 .ستار  كابيتال  سيتيلالتصاال   انترناشيونال

 . ط    المهند  محمد ايم االبنة :   وج •

 االلمانية   الجامعة -هيدروماتيك  :مهند    الم هل   •

 .داسكو   مصن  شركة الوطنية للحفر   مديرالوظيفة  : •

ستتتتنة طالتتتت  بقستتتتم ادارة  18عنتتتتتر  احمتتتتد  عمتتتتر ستتتتام  :  االبتتتت  االصتتتت ر •

العاصتتتتمة  الستتتتنة االولتتتت  اكتتتتاديميجلوبتتتتال  هيرتفوردشتتتتايراالعمتتتتال جامعتتتت  

 . االدارية الجديدة 

فرقتتتتة  المصتتتتر  األهلتتتتي بالنتتتتاد حتتتتار  المرمتتتت  االول لفريتتتت  كتتتترة اليتتتتد  •

2002 . 

بطتتتوال   فتتتيوشتتتارك  2002منتختتت  مصتتتر لفريتتت  كتتترة اليتتتد مرمتتت  حتتتار   •

 دولية .

 لعمل العا   ا نا  التواجد بالخارج : ا

( عامتتتتا بالتتتتدنمارك و ختتتتالل  قامتهتتتتا برفقتتتتة 13  اكثتتتتر متتتت   ال تتتتة عشتتتتر   قضتتتت 
 بد   نشاطها المميز بقيادة حي    وجها و  بنائها بدولة الدنمارك 

حملتتتتة الت رعتتتتا  متتتت  المصتتتتريي  و العتتتترب المقيمتتتتي  هنتتتتاك للمستتتتاهمة فتتتتي  ▪
 لسرطان االطفال 57357إقامة مستشف 

 و االستتتتتال  صتتتتتورة كتتتتتان لهتتتتتا دور حيتتتتتو  فتتتتتي قيتتتتتادة حملتتتتتة لتحستتتتتي   ▪
 الفتتتتيس  و اإللكترونتتتتي ال ريتتتتد و الدنماركيتتتتة الصتتتتحف ختتتتالل متتتت  المستتتتلمي 

 هللا رستتتتتول محمتتتتتد ستتتتتيدنا علتتتتت  المستتتتتي ة الحملتتتتتة ا نتتتتتا   لتتتتتك و بتتتتتوك
 بالدنمارك

تتتتتدريس الل تتتتة العربيتتتتة وم تتتتاد  التتتتدي  اإلستتتتالمي ألوالد الجاليتتتتة المصتتتترية  ▪
والعربيتتتتتتة المقيمتتتتتتي  بالتتتتتتدنمارك بالنتتتتتتاد  المصتتتتتتر  كوبنهتتتتتتاج   كعمتتتتتتل 

 تطوعي.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 سنوات الخبرة:
 الحتفاليتتتتتتةالتنفيتتتتتت    والتتتتتترئيس م ستتتتتتس ال: 2020وديستتتتتتم ر  2018 ديستتتتتتم ر
فخامتتتتتة رئتتتتتيس الجمهوريتتتتتة ع تتتتتد الفتتتتتتا   برعايتتتتتة وتشتتتتتريف بتتتتتاختال قتتتتتادرون 

خدمتتتتة قضتتتتايا  و  االعاقتتتتة  فتتتتياالحتفاليتتتتة  هتتتت  استتتتهم   السيستتتتي  حيتتتت 
حيتتتت  حظتتتت  بتتتتدعم فخامتتتتة التتتترئيس ونتتتتت  عنهتتتتا بعتتتت  القتتتتواني  والتوصتتتتيا  

 :ال  النور مثل   خرج  فعليا   التي
 .تدريس مادة احترا  االخر المرحلة االبتدائية  .1
الحاصتتتتتتلي  متتتتتتنهم علتتتتتت  الميتتتتتتداليا  االولم يتتتتتتة  مستتتتتتاواة  و  االعاقتتتتتتة  .2

الماليتتتة المقدمتتتة لهتتتم متتت   مكاف تتتا  فتتتيوالعالميتتتة والقاريتتتة ب يتتتر المعتتتاقي  
 .و ارة الش اب والرياضة 

 .اصدار الالئحة التنفي ية لقانون  و  االعاقة  .3
 . اصدار قانون التنمر  .4
مليتتتون جنيتتت  متتت  صتتتندو  تحيتتتا  80اعتتتالن فخامتتتة التتترئيس تخصتتتي  م لتتت    .5

مليتتتتون جنيتتتت  متتتت  و ارة االوقتتتتا  واطتتتتال  اول صتتتتندو   20مصتتتتر التتتت  جانتتتت  
 لرعاية  و  االعاقة .

التوستتتت  فتتتتي تتتتتوفير كتتتتود االتاحتتتتة الهندستتتتي ل شتتتتخاص  و  االعاقتتتتة فتتتتي  .6
 جمي  المنشآ   الش ابية والرياضية عل  مستو  الجمهورية .

 فتتتتيهميتتتتة ك تتتتر  لجميتتتت  االشتتتتخاص  و االعاقتتتتة  المنصتتتتة  لهتتتت  اصتتتت   و
 بعد عا  . مصر ينتظرونها عاما  

 
التحتتتتتتتاد الرياضتتتتتتتي األفريقتتتتتتتي  ول رئتتتتتتتيس ل: حتتتتتتتتي ا ن - 8201 ديستتتتتتتم ر

  االعتتتتداد ال قامتتتتة اول بطولتتتتة افريقيتتتتة فتتتتي تتتتتاريخ جمهوريتتتتة  لإلعاقتتتتا  ال هنيتتتتة
 2021مصر العربية ل شخاص  و  االعاقة 

التتتتتتتدولي لإلعاقتتتتتتتا  ال هنيتتتتتتتة  باالتحتتتتتتتاد: عضتتتتتتتو حتتتتتتتتي ا ن - 2017إبريتتتتتتتل 
  و مقر  شيفلد بلندن  (فيرتو  

النجتتتتا  فتتتتي تط يتتتت  التجربتتتتة المصتتتترية فتتتتي التصتتتتنيف علتتتت  مستتتتتو   ▪
 .دول العالم 

 الرياضتتتتتي المصتتتتتر   االتحتتتتتاد: رئتتتتتيس مجلتتتتتس إدارة حتتتتتتي ا ن - 2014ف رايتتتتتر 
 .بجمهورية مصر العربية لإلعاقا  ال هنية

 
 لإلعاقتتتتتا  المصتتتتتر  الرياضتتتتتي لالتحتتتتتاد رئتتتتتيس  اول  متتتتتل المهندستتتتتة تعتتتتتد •

 العتتتتالم مستتتتتو  علتتتت  متتتترة ألول رئاستتتتتها ا نتتتتا  فتتتتي تتتتتم قتتتتد و ال هنيتتتتة
 االتحتتتتاد بتتتت   ختتتت  التتتت   و عتتتتامي  منتتتت  االعاقتتتتا  تصتتتتنيف نظتتتتا  تط يتتتت 
 حصتتتتل  قتتتد و المختلفتتتة العتتتالم دول فتتتي العتتتتا  هتتت ا تط يقتتت  تتتتم و التتتدولي

 .متوالية مرا  لثالث االتحاد  رئاسة عل 
 االتحتتتتاد ادارة مجلتتتتس  عضتتتتو منصتتتت  علتتتت  تحصتتتتل مصتتتترية  ول انهتتتتا كمتتتتا •

 فتتتتتتي الدوليتتتتتتة ال ارالم يتتتتتت  للجنتتتتتتة التتتتتتتاب  ال هنيتتتتتتة لإلعاقتتتتتتا  التتتتتتدولي
 . ستراليا في 2017 عا   جري  التي االنتخابا 

 األفريقتتتتي الرياضتتتتي االتحتتتتاد رئاستتتتة علتتتت  بحصتتتتولها  متتتتل/  شتتتترف  كمتتتتا •
 اتحتتتتتاد  ول إلنشتتتتتا  العموميتتتتتة الجمعيتتتتتة انعقتتتتتاد   نتتتتتا  ال هنيتتتتتة لإلعاقتتتتتا 
 و العربيتتتتة مصتتتتر جمهوريتتتتة مقتتتتر  ليكتتتتون ال هنيتتتتة  اإلعاقتتتتة لتتتت و  افريقتتتتي
  لتتتتك و( فيرتتتتتو   ال هنيتتتتة لإلعاقتتتتا  التتتتدولي لالتحتتتتاد ممثتتتتل حضتتتتر  التتتت  
 .األفريقي لالتحاد رئيس   ول هي تعت ر و 2018 ديسم ر 14 في

 



 متتت  العديتتتد علتتت  رئاستتتتها تحتتت  2014 عتتتا  نشتتترت  منتتت  االتحتتتاد ابطتتتال حصتتتل •
 وتتتتتنس  القتتتتو   والعتتتتاب الستتتت احة مثتتتتل والدوليتتتتة واإلقليميتتتتة المحليتتتتة ال طتتتتوال 
 - التشتتتتيك- فرنستتتتامثتتتتل    دولالعديتتتتد متتتت  التتتت  فتتتتي األرضتتتتي والتتتتتنس  الطاولتتتتة

 تكتتتتريم  تتتتتم والتتتتتي برستتتتتراليا العتتتتالم بطولتتتتة واختتتترهم (ايطاليتتتتا – المكستتتتيك
 وحصتتتتولهم االتحاديتتتتة بقصتتتتر الجمهوريتتتتة رئتتتتيس  فخامتتتتة متتتت  وابطالتتتت  االتحتتتتاد

 .  الجمهورية  انواط   عل 
 توستتتي  تتتتم ولكتتت  ال هنيتتتة االعاقتتتا  اتحتتتاد فتتتي الرياضتتتي بالنشتتتاط تكتفتتت  لتتتم •

 قوافتتتتل عمتتتتل تتتتتم  متتتترة وألول الخيتتتتر مصتتتتر م سستتتتة متتتت  التعتتتتاون التتتت  االمتتتتر
 فتتتتي المستتتتتحقي  متتتت  االعاقتتتتة  و  االشتتتتخاص  وعتتتتالج للكشتتتتف خاصتتتتة ط يتتتتة

 افتتتتتا  وتتتتم العتتتا  فتتتي ط يتتتة قوافتتتل 4 عتتت  يقتتتل ال بمتتتا المختلفتتتة المحافظتتتا 
 . 2019 باختال  قادرون في  الرئيس  فخامة  بحضور قافلة اخر

 االهتمتتتتتا  امتتتتتتد ولكتتتتت  االعاقتتتتتة  و  باألشتتتتتخاص  فقتتتتت  االهتمتتتتتا  يكتتتتت  ولتتتتتم •
 ومامتتتتا انتتتا  بالعتتتا  معستتتكرا  10 وتنفيتتت  برعتتتداد االتحتتتاد  قتتتا  حيتتت   باستتترهم

 وتكتتتتريم االجتماعيتتتتة والجوانتتتت  النفستتتتية بالصتتتتحة يهتتتتتم حيتتتت (  والعائلتتتتة وانتتتتا
  . األهالي م  اال ر اك ر ل  مما االعاقة  و   االشخاص    هالي

 العمتتتتتتل لستتتتتتو   االعاقتتتتتتة  و  االشتتتتتتخاص   برعتتتتتتداد   بالمشتتتتتتاركة قامتتتتتت  •
 متتتت  الكثيتتتتر حصتتتتول و رعايتتتتة جمعيتتتتة مثتتتتل مختلفتتتتة جمعيتتتتا  متتتت  بالمشتتتتاركة
 طريتتتت  عتتتت  المختلفتتتتة الجهتتتتا  فتتتتي وظتتتتائف علتتتت  االعاقتتتتة  و  االشتتتتخاص 
  . الشخصية االتصاال 

 القطتتتتتا  متتتتت  بالمشتتتتتاركة معتتتتتار   عتتتتتدة برعتتتتتداد قامتتتتت  بالمشتتتتتاركة  وايضتتتتتا •
 متتتت  تصتتتتنيعها تتتتتم التتتتتي المنتجتتتتا  وعتتتتر   ل يتتتت  االهليتتتتة والجمعيتتتتا  الختتتتاص 
 . االعاقة  و  االشخاص 

 
 

 
 
 
 



قطتتتتتتا  تنميتتتتتتة المتتتتتتوارد ل التنفيتتتتتت   رئيس التتتتتت : حتتتتتتتي ا ن - 2015ستتتتتت تم ر 
 .بم سسة مصر الخير

 
 امتتتتل المهندستتتتة  تتتتتولي ومنتتتت  العامتتتتة والعالقتتتتا  الخ تتتترا  متتتت  الكثيتتتتر متتتت  •

 2015 عتتتا  فتتتي الخيتتتر مصتتتر بم سستتتة المتتتوارد تنميتتتة قطتتتا  رئتتتيس  منصتتت 
 تجتتتتتتاو   مليتتتتتتون 500 حتتتتتتوال  كانتتتتتت  ان بعتتتتتتد  الت رعتتتتتتا  حجتتتتتتم  اد 

 5 ختتتتالل فتتتتيو لتتتتك  مليتتتتون 200و المليتتتتارختتتتالل فتتتتترة عملهتتتتا   الت رعتتتتا 
 التنمويتتتة الختتتدما  متتت  المزيتتتد تقتتتديم فتتتي اال تتتر بتتتال  لهتتتا كتتتان التتتتي ستتتنوا 

 . المستحقي  م  الماليي  ودعم  والمجتمعية
 ألول جنيتتتت  مليتتتتون 500 حتتتتوال   تمويتتتتل علتتتت  الحصتتتتول فتتتتي نجحتتتت  كمتتتتا •

 ال نتتتتك  متتتت  الشتتتتراكة ختتتتالل متتتت  الخيتتتتر مصتتتتر م سستتتتة تتتتتاريخ فتتتتي متتتترة
 تطتتتتويربهتتتتد    اعمتتتتار وشتتتتركة  مصتتتتر تحيتتتتا وم سستتتتة المصتتتتر   األهلتتتتي

  ا  بنتتتتا  جانتتتت  التتتت  المختلفتتتتة مصتتتتر محافظتتتتا  فتتتتي قريتتتتة 20 متتتت  اكثتتتتر
 الوحتتتتدا  وتطتتتتوير  الميتتتتا  وتوصتتتتيل التحتيتتتتة ال نيتتتتة وتطتتتتوير المستتتتاك  متتتت 

 واالعداديتتتتتة االبتدائيتتتتتة المتتتتتدار  متتتتت  العديتتتتتد وتطتتتتتوير واقامتتتتتة الصتتتتتحية
  . المجتمعية والمدار   والثانوية

 القتتتتر  تطتتتتوير علتتتت  والعمتتتتل الجهتتتتود تضتتتتافر يتتتتتم ان  امتتتتل.   اقترحتتتت  كمتتتتا •
 الوقتتت  نفتتتس  فتتتي  النتتتواحي جميتتت  علتتت  والعمتتتل مكثتتتف بشتتتكل المصتتترية

 التعليمتتتتي – الصتتتتحي القطتتتتا    المستتتتتويا  جميتتتت  علتتتت  القريتتتتة تطتتتتوير   
 واقتتتت  واصتتتت   الحلتتتتم حققتتتت  حيتتتت ....   وخالفتتتت  – االجتمتتتتاعي التكافتتتتل –

 باإلضتتتافة و لتتتك  األهلتتتي ال نتتتك متتت  بالتعتتتاون الفكتتترة هتتت   تنفيتتت  ختتتالل متتت 
 شتتتتركة مثتتتتل اختتتتر   شتتتتركا    متتتت  التمتتتتويال متتتت  العديتتتتد الحصتتتتول التتتت 

 وال نتتتتك رايتتتتة وشتتتتركة الصتتتتادرا  تنميتتتتة وبنتتتتك االستتتتكندرية بنتتتتك و  اتصتتتتاال 
 .  المجتمعية  التنمية عجلةدف    في يسهم مما....    الكويتي األهلي

 
 ختتالل متت  المتتوارد تنميتتة قطتتا  استتتراتيجية وتوجيتت  قيتتادةمستت ول عتت   •

 الخارجيتتة الجهتتا  متت  الشتتركا  وبنتتا  الت رعتتا  و يتتادة المتتوارد تنميتتة
 لجتت ب االستتتثمار فتترص  واقتنتتاص  والشتتركا  والدولتتة المتتدني للمجتمتت 

 لمعتتايير وفقتتا   العمتتال  رضتتا متت  مستتتو   علتت  وضتتمان المت تترعي   ك تتار
 تنفيتتت  فتتتي التقتتتد  متتتد  وقيتتتا  تقيتتتيم يعتتتر  و  الم سستتتة

 المختتتاطر عتتت  وفعالتتتة دقيقتتتة تحاليتتتل علتتت  والوقتتتو  االستتتتراتيجية 
  قصتت  تحقيتت  لضتتمان اتخا هتتا الواجتت  التصتتحيحية واإلجتترا ا  المتوقعتتة
 .األدا  م  مستو 

 و م  مها  العمل:
 فيهمتتا يتضتتم  للقطتتا  الستتنوية والموا نتتة االستتتراتيجية األهتتدا  يعتتد •

 بالقطتتا   األفتتراد مستتتو  علتت  الستتنوية األهتتدا  ويحتتدد األعمتتال  كافتتة
 متت  واضتت  بشتتكل لمرؤوستتي  وينقلهتتا لالعتمتتاد  الم اشتتر لمتتدير  ويرفعهتتا
 .الموضوعة األهدا  بتحقي  االلتزا  ضمان

 المتوقعتتة  ل عمتتال فقتتا  و للقطتتا  الستتنوية العاملتتة القتتوة خطتتة عتتدي •
 متتت  بالتنستتتي  ويقتتتو  واالعتمتتتاد  للمراجعتتتة الم اشتتتر لمتتتدير  ويرفعهتتتا

 . المعتمدة العاملة القو  خطة لتنفي  ال شرية الموارد إدارة
 متت  يتماشتت  بمتتا بالقطتتا  الختتاص  اإلجتترا ا  و السياستتا  دليتتل يعتتد •

 متت  ويتركتتد واالعتمتتاد للمراجعتتة الم اشتتر لمتتدير  ويرفعتت  األعمتتال  كافتتة
 .بها وااللتزا  اإلجرا ا  تط ي 



 مصتتر لم سستتة الجيتتد التمثيتتل ختتالل متت  وعالقتتا  اتصتتاال  شتت كة يكتتون •
 جها  شريكة(. –و ارا   –ة  حكومي ها  جالخارجية الجها  م  الخير

 الدعايتتتة سياستتتا  لتطتتتوير المعنيتتتة واطتتترا  التستتتوي  متتت  ينستتت  •
 لسياستتتا  ووفقتتتا المت تتترعي  احتياجتتتا  متتت  يتناستتت  بمتتتا والتستتتوي 
 .الم سسة

 والجهتتا  المت تترعي  ق تتل متت  التتواردة التوصتتيا  تنفيتت  متت  ويتركتتد يشتتر  •
 الجهتتا  متت  والترتيتت  بهتتم الختتاص  الملتتف ادارة يختتت  فيمتتا المانحتتة
 .الال مة الترتي ا  ألخ  المعنية

 يعكتتس  التتتيربتت  ستتنو (  –شتتهر   –  ستت وعي  الدوريتتة التقتتارير يراجتت  •
 عتت  انحرافتتا   يتتة و القتتائم للوضتت  تقييمتت  فيتت  يتضتتم  العمتتل ستتير تقتتد 

 علتت  النتتتائ  ويعتتر   الال متتة  التصتتحيحية بتتاإلجرا ا  وتوصتتيات  الخطتتة
 .المناس  الوق  في الم اشر مدير 

 المحتتدد  الوقتت  فتتي الم اشتتري  لمرؤوستتي  األدا  تقيتتيم جلستتا  يعقتتد •
 التابعتتة اإلدارا  متتدير  ق تتل متت   عتتد التت   األدا  تقيتتيم ويعتمتتد ويراجتت 

 بكفتتا ة تتتتم ونتائجهتتا األدا  تقيتتيم عمليتتة  ن متت  ويتركتتد لمرؤوستتيهم 
 .وموضوعية

 وينستت  بتتاإلدارة  للعتتاملي  والتطتتوير التتتدري  خطتت  تنفيتت  ويتتتاب  يعتمتتد •
 اإلدارة وممثلتتي بالمشتترو  المختتت  العمتتل فريتت  متت  التتتدري  جتتداول
 .بالمواق 

 
 .ل ولم ياد الخاص المصر  الوطنيالمدير : 2015 - 2011

  تعلتتتت التتتتتي تالتقتتتتارير  عمتتتتل  التطتتتتوير العتتتتا   التنظتتتتيم و اإلدارة مستتتت ول عتتتت 
تطتتتتوير و تنفيتتتت  األهتتتتدا  الطويلتتتتة   التشتتتت يل عمليتتتتا  و بالسياستتتتا   الماليتتتتة

 .المد  و السنوية
  اإلدارة  تنميتتتتتة المتتتتتوارد  عالقتتتتتا  التشتتتتت يل عمليتتتتتا  العامتتتتتة لجميتتتتت اإلدارة 

 عامة/تعليم  بح  و تخطي .
تو يتتتتت  و إدارة الموا نتتتتتة الستتتتتنوية متتتتت  فريتتتتت  العمتتتتتل و إدارة الموا نتتتتتة/اإلدارة 

 المالية.
 إعداد جمي  التقارير الخاصة باألموال المنصرفة.

 إعداد جمي  التقارير كما ين  عليها القانون و السياسا .
 .ال نا ديزاي  جروب – التش يل : مدير2011 - 2010
 المعهد المصرفي المصر . – ش ون المقارمدير : 2010 - 2008
 المعهد المصرفي المصر . –: مساعد فني 2010 - 2008
 المكتتتتتتتت  الرئيستتتتتتتيشتتتتتتتركة فلتتتتتتتيم   –: متتتتتتتدير المشتتتتتتتتريا  2008 - 2005
 .بزام يا(
 شركة واشنط  كونتراك . –مشرو   مدني : مهند 2005 - 2004
 و ارة التعليم  الدنمارك. –: مدير العالقا  العامة 2004 - 2002
مدرستتتتتتتتة بيالهتتتتتتتتوج فتتتتتتتتي  – رياضتتتتتتتتيا  و فيزيتتتتتتتتا  : مدرستتتتتتتتة2002 - 2000

 كوبنهاج .
بتتتتتتتتتان  و  وليفستتتتتتتتتي  فتتتتتتتتتي شتتتتتتتتتركة  –: متتتتتتتتتدير مكتتتتتتتتتت  2000 - 1997

 كوبنهاج /الدنمارك.
 االستشتتتتتتتاريونشتتتتتتتركة ستتتتتتي ا  ستتتتتتتي   –: مهنتتتتتتد  موقتتتتتتت  1996 - 1994

 إلدارة  عمال ال نا (.
شتتتتتتركة القنتتتتتتاة ألعمتتتتتتال  - المكتتتتتتت  الفنتتتتتتي-: مهنتتتتتتد  متتتتتتدني1994 - 1989

 .الموانئ



 
 المؤهالت العلمية:

 .Saint vincent de paul –المدرسة اإلعدادية  :1981 - 1973
 مدرسة  مون. – المدرسة الثانوية :1984 - 1981

 جامعة القاهرة. –هندسة مدني بكالوريو   :1989 -19840
  مستتتتتتتو   Studioدراستتتتتتة الل تتتتتتة الدنماركيتتتتتتة بمدرستتتتتتة  :1998 - 1996

13/14. 
و  3 2 1 اخت تتتتتتارالل تتتتتتة الدنماركيتتتتتتة ل جانتتتتتت  فتتتتتتي التتتتتتدنمارك   :2003 - 1997

 د  يو إ .
 .إلعداد المدير التنفي  تدري ية  دورا  :2002 - 2001
و ارة  – فتتتتتتتتي التتتتتتتتدنماركدورا  تدري يتتتتتتتتة رياضتتتتتتتتة و فيزيتتتتتتتتا   :2005 - 2000
 التعليم.
 .المعهد المصرفي المصر   -ف  اإلتيكي  في موق  العمل   :2008
 ال رفة التجارية األمريكية. –المدير التنفي   إدارة  :2009
 برنام  إدارة المشرو . :2009
يونيتتتتتو حضتتتتتور ورشتتتتتة عمتتتتتل المتتتتتر ة فتتتتتي اإلدارة  واشتتتتتنط    –متتتتتايو  :2015
  مريكا.

 التتتتت الدورشتتتتتة العمتتتتتل تضتتتتتمن  تجميتتتتت  المتتتتتر ة متتتتت  مختلتتتتتف الثقافتتتتتا  و 
و ت تتتتادل المعرفتتتتة للتتتتترقلم علتتتت   فضتتتتل الطتتتتر  العمليتتتتة العالميتتتتة مشتتتتاركة لل

متتتتت   االحتياجتتتتتا للمتتتتتر ة و مقابلتتتتتة  اقتصتتتتتاديةللتوستتتتت  فتتتتتي إيجتتتتتاد فتتتتترص 
 التواصل.
 تضم :ورشة العمل  موضو  

ستتتتما  القيتتتتادة المهنيتتتتة  المهتتتتارا  التر يريتتتتة  التحفيتتتتز   – بعتتتتاد القيتتتتادة  •
 ف  قيادة المواقف الصع ة.ال كا  العاطفي و 

وضتتتتت  خطتتتتت  العمتتتتتل  تطتتتتتوير  -االقتصتتتتتادية المشتتتتتاركة فتتتتتي المواضتتتتتي   •
إدارة المشتتتتتتتاري   مهتتتتتتتارةالمنتتتتتتتت   الختتتتتتتدما  الماليتتتتتتتة  التستتتتتتتوي   

المشتتتتتتتاري  الصتتتتتتت يرة االجتماعيتتتتتتتة  العالمتتتتتتتا  التجاريتتتتتتتة و إدارة الص يرة/
 سلسلة قيم الشركا .

عالقتتتتتا  المت تتتتترعي    نتتتتتوا  المت تتتتترعي   استتتتتتراتيجية  –تنميتتتتتة المتتتتتوارد  •
 مية الموارد   دوا  و نظم إدارة العرو  و كيفية كتابة العرو .تن

دورة المشتتتتتتتترو   عمليتتتتتتتتا  و  دوا   –إدارة المشتتتتتتتترو /مراق ة و تقيتتتتتتتتيم  •
   مراق ة و تقييم الخط .إدارة المشروعا 

موا نتتتتتة المشتتتتترو   التكتتتتتاليف ال يتتتتتر م اشتتتتترة  التقتتتتتارير  –اإلدارة الماليتتتتتة  •
 و  سالي  التحكم الداخلية. المالية  تحليل التدفقا  النقدية

عمليتتتتتة الترييتتتتتد  دورة السياستتتتتا   عوائتتتتت  مشتتتتتاركة المتتتتتر ة  –الترييتتتتتد  •
 في االقتصاد  التواصل و استراتيجية الترييد.

استتتتتتراتيجيا  التعلتتتتتيم  التحفيتتتتتز   –العتتتتتا  التواصتتتتتل/التحدث  استتتتتتراتيجية •
 حشد المجتمعا   صن  القرارا  و ف  المقابال  و التحدث العا .

 في نيو  ورالنس   مريكا. AFPحضور م تمر  إبريل(  :2018
 بتتتترام  ختتتتالل متتتت   التنمتتتتو  العمتتتتل تعزيتتتتز  جتتتتل متتتت  عمتتتتلحضتتتتور المتتتت تمر ي

تنميتتتتة  محترفتتتتي ونمتتتتو تنميتتتتة  الشتتتتهادا  وإصتتتتدار والتعلتتتتيم وال حتتتت  التتتتدعوة
 تنمية الموارد.  مهنة في  العالية األخالقية المعايير وتعز   الموارد

 م تمر:الو ال ر  م  
 علتتتت  بالحفتتتتاظ الملتتتتتزمي  الت رعتتتتا  لجمتتتت  المهنيتتتتي  ونمتتتتو التنميتتتتة تعزيتتتتز •

 .وتعزيز    التنمو   العمل



 .المهنية والممارسا  ل خالقيا  مدونة إنشا  •
 .الت رعا  جم  في  للعاملي  التدري   فرص  توفير •
 .واالجتماعي الثقافي  التنو  تضم  التي  ال رام  تنفي  •

 والتقنيتتتتة واإلداريتتتتة التاريخيتتتتة المعلومتتتتا  ونشتتتتر   ونشتتتتر   وال حتتتت    جمتتتت  •
 .الخيرية الت رعا  وجم  التنمو     العمل حول

 .الخيرية الت رعا  وجم  التنموية   للجمعيا   العا  الفهم تعزيز •

 .لتنمويةا ل عمال مواتية تشريعا   وتطور  تحافظ برنشطة  القيا  •
 جمتتتتت  محترفتتتتتي بتتتتتي  والتعلتتتتتيم المعرفتتتتتة وت تتتتتادل التتتتتدولي التعتتتتتاون تعزيتتتتتز •

 .العالم  نحا  جمي  في الت رعا 
2019  : AFP  مريكا   سان دييجو  في حضور م تمر  . 

بصتتتتفة دوريتتتتة يستتتتاعد فتتتتي معرفتتتتة التطتتتتورا  التتتتتي تحتتتتدث حضتتتتور المتتتت تمر 
 وتعتتتتز علتتتت  مستتتتتو  العتتتتالم فتتتتي تنميتتتتة ونمتتتتو محترفتتتتي تنميتتتتة المتتتتوارد 

 .الموارد  تنمية مهنة في  العالية  األخالقية المعايير
 

 :اعمال اخرى 
ستتتتتفيرة متتتتت  ستتتتتفرا  مستشتتتتتف  بهيتتتتتة للتوعيتتتتتة عتتتتت  امتتتتترا  ستتتتترطان  •

جلتتتت   فتتتتيوالمستتتتاعدة 2015حيتتتت  تقتتتتو  بتتتتدعم المستشتتتتف  منتتتت   الثتتتتد 
التتتتف  100عتتتتالج اكثتتتتر متتتت   فتتتتيالت رعتتتتا   هتتتت  حيتتتت  ستتتتاهم  الت رعتتتتا  

 .سيدة حت  االن  
ستتتتيدة  متتتت  رة فتتتتي العمتتتتل  50اكثتتتتر كواحتتتتدة متتتت   2019عتتتتا   تتتتتم تكريمهتتتتا  •

 .في مصر العا  

 . مصر في العا   العمل في م  رة  سيدة 30 اكثر م  كواحدة 2020 عا    تكريمها تم •

 ليتتتتا  العمتتتتل المجتمعتتتتي والتنمتتتتو  وشتتتتر  كيفيتتتتة  تنميتتتتةآتتتتتدريس وشتتتتر   •
المتتتتتوارد متطوعتتتتتا فتتتتتي الكثيتتتتتر متتتتت  الجامعتتتتتا  مثتتتتتل الجامعتتتتتة ال ريطانيتتتتتة 
وااللمانيتتتتتة والعديتتتتتد متتتتت  المنتتتتتتديا   التنمويتتتتتة مثتتتتتل منتتتتتتد  المستتتتت ولية 

 .  المجتمعية
    
 اللغات:

 الل ة األ  –الل ة العربية  
 امتيا   –الل ة اإلنجليزية  
 امتيا  –الل ة الدنماركية 
 امتيا    –الل ة الفرنسية  

 
 المهارات:

 صانعة قرارا  −

 اجتماعية −
 مهارا  قيادة قوية −
 قادرة عل  التحفيز −
 مهارا  التفاو   −
 سرعة التفاعل م  األخري  −

 مهارا  شخصية ممتا ة −
 متحدث عا  ممتا  −
 ميكروسوف  استخدا مهارة  −


