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 ذاتيةالسيرة  ال                          
 

 حسن دينا السيد عشري االسم:
 دينا العشري اسم الشهرة:

ابجلامعة قسم العلوم السياسية، استاذ مساعد  الدرجة العلمية:
االمريكية االسالمية مبنيسوات ـ الوالايت ادلتحدة االمريكية فرع 

 السنغال.
 سوات ـ فرع السنغال يمية مبناجلامعة االمريكية االسال اجلامعة:

ابحث اقتصادي ـ وزارة  االستثمار والتعاون الدويل ـ  الوظيفة احلالية:
 . مجهورية مصر العربية
 بريطانيا. -تركيا -مدير اكادميية سليمان الدولية  الوظيفة األكادميية :

 العضوايت االدارية والعلمية:
ـ جامعة  ية بكلية الدراسات األفريقية العليامسؤول جلنة التعاون الدويل والعالقات اخلارج -

 .القاهرة

دير مكتب الدراسات العليا مبعهد ومركز التعاون القومي للتدريب والتطوير واالستشارات م -
 .)ليبيا(

ادلركز العراقي األفريقي للدراسات رئيس حترير رللة الدراسات االفريقية والعربية ـ  -
 االسرتاتيجية

 ـ اجلزائر 2بية للدراسات االمنية والسياسية ـ جبامعة البليدة انئب مدير اجمللة العر  -

رئيس وحدة الدراسات األفريقية مبركز حبوث ودراسات دول حوض البحر األمحر  -
 ابلسودان

 ـ طرابلس ـ دار البيان الليبية مبجلة صوت افريقيا العامادلستشار  -

 يقية واالسرتاتيجية رئيس وحدة الدراسات واالحباث مبؤسسة النيل للدراسات االفر  -

 رئيس وحدة االعالم والعالقات اخلارجية ابجلمعية العلمية للشؤون االفريقية -

 انئب ووكيل دار البيان للنشر واالعالن الليبية ابلقاهرة. -

 مدير موقع ادلركز العراقي االفريقي للدراسات االسرتاتيجية ـ بغداد -
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لتعليم والدراسات احلضارية عضو جلنة العالقات االكادميية يف مركز االصباح ل -
 .فرنسا –واالسرتاتيجية 

 عضو اللجنة العلمية ابجملالت األتية *

الصادرة عن مركز حبوث ودراسات دول حوض رللة القلزم للدراسات السياسية والقانونية  -
 (السودانالبحر األمحر )

والعالقات ادلركز ادلغريب للدراسات االسرتاتيجية رللة شؤون اسرتاتيجية الصادرة عن  -
 ،) ادلغرب(الدولية

 

يف كتب  وعروض الكتب اثواألحبالدراسات الكتب و عدد من الذلا نشر  -
 : ودورايت مصرية وعربية، من بينها

 (9102العالقات اهلندية االفريقية )بغداد: املركز العراقي االفريقي ، ابريل كتاب  -

 (9102العريب،  كتاب العالقات االماراتية االفريقية )القاهرة: مركز الفكر -
القدس معرفة يف سبيل التحرير " حترير : عبد القادر ايسني.  الصادر عن  "دراسات منها:  -

"الرموز األفريقية رؤية عربية" يف كتاب الصورة الذهنية و ،  2202القاهرة ،  دار الشروق
 لطبع(.، قيد اةاالسرتاتيجيادلتبادلة بني العرب وأفريقيا )القاهرة: مركز فجر للدراسات 

 .2202، شتاء  02والقدس يف قرارات األمم ادلتحدة " رللة شؤون خليجية ، عدد رقم 
ن فلسطينية، العدد " مبجلة شؤو يف ادلشروع الصهيوين، موقع ادلياه  ودراسة بعنوان :"

وادلوارد الطبيعية  ،أزمة لوكرييب مقدماهتا وتداعيتها السياسية"، 2202، صيف 252
" والعالقات الصينية األفريقية". و"صورة العريب يف الفن الصهيوين". والصراع يف أفريقيا

واالقتصاد  ،فاظ على البيئة وإدارة ادلوارد الطبيعية يف أفريقيا"و"دور االحتاد األفريقي يف احل
 السياسي للخصخصة يف أفريقيا جنوب الصحراء"

ع القبلي را الصو السياسية للمرأة رؤية استشرافية،  اإلعالم وادلشاركة تب منها:عروض الكو  -
أذربيجان يف العصر م. و 2200قصة تونس من البداية وحىت الثورة و ، والسياسي يف أفريقيا

 .م2202اإلدارية والعسكرية" يوليو السلجوقي دراسة يف أحواذلا السياسية و 

 دلؤرمرات الدولية: وعضوية ابحضور وادلشاركة *
جهود علماء أفريقيا يف انتشار الدين اإلسالمي وذلك ابدلؤرمر الدويل عن بعد  ترأس جلسة حول -

بعنوان "جهود علماء أفريقيا يف نشر اإلسالم، الثقافة ، واحلضارة اإلسالمية" وذلك برعاية اجلامعة 
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 8-2االسالمية مبينسوات الوالايت ادلتحدة األمريكية فرع السنغال، وذلك يف الفرتة 
 .2222أغسطس

مشاركة ببحث "كوروان وانعكاساهتا اجملالية والسوسيو اقتصادية أبفريقيا مقارابت لتجاوز   -
دلؤرمر الدويل بعنوان "اقتصاد الرتاث والرأامال البيئي أبفريقيا مقارابت واماذج" حتدايت الوابء"، اب

ببورزازت  ، برعاية ادلركز الدويل للواحات وادلناطق اجلبلية2222مايو  22-20يف الفرتة من 
 .)ادلملكة ادلغربية(

ابدلؤرمر الدويل " اجلهوية والتنمية ادلستدامة يف شرق أفريقيا: أثيوبيا أاموذًجا مشاركة ببحث  -
بعنوان النموذج التنموي اجلديد يف ظل اجلهوية ادلتقدمة: الواقع، ادلكتسبات، والرهاانت، يف الفرتة 

 .، ادلملكة ادلغربية2222يوليو  22-22-22من 
ادلؤرمر الدويل " يف اجلهوية ادلتقدمة والتنمية يف ضوء التجارب األفريقية ترأس جلسة بعنوان "  -

بعنوان النموذج التنموي اجلديد يف ظل اجلهوية ادلتقدمة: الواقع، ادلكتسبات، والرهاانت، يف الفرتة 
 ، ادلملكة ادلغربية.2222يوليو  22-22-22من 
"لغة اخلطاب اإلعالمي اإلفريقي وأتثريها يف تشكيل الرأي العام وتعزيز  احلضور يف الندوة الدولية -

الوعي اجلمعي جائحة كوروان أاموذجا"، ادلنظم من قبل كلية الدراسات األفريقية العليا جامعة 
 مجهورية مصر العربية. .2222يوليو 2القاهرة. 

لفريوس كوروان على مستقبل  واالجتماعيةاالنعكاسات االقتصادية  ادلشاركة ببحث بعنوان " -
 يف الفرتة من عن بعد: إدارة البيئة وادلوارد الطبيعية والصحة " ابدلؤرمر الدويل القارة األفريقية ،

 ، ادلنظم من قبل جامعة العلوم والتقنيات ابلراشدية ـ ادلملكة ادلغربية2222يونيو  22-20
 :حضور  *
ة حول إدارة أزمة سد النهضة: ادلسارات واآلفاق" برعاية الندوة الدولية االلكرتونية "رؤية إقليمي -

 .2222/ 2/ 2األفريقي للدراسات االسرتاتيجية، بغداد، يف  –مركز العراقي 
الندوة الدولية االلكرتونية "سد النهضة: مفاوضات متعثرة وخيارات حرجة"، برعاية مركز العراقي  -
 .2222/  0/  22 األفريقي للدراسات االسرتاتيجية، بغداد، يف –
ثنائية تفاقم أزمة الدواء يف اما سودانية : الدوالر والوقود.الندوة الدولية االلكرتونية حول "ابنور  -

/  0/  22تيجية، بغداد، يف األفريقي للدراسات االسرتا –زمن كوروان"، برعاية مركز العراقي 
2222 . 

 الربيد االلكرتوين*
- dinaelashery@gmail.com 


