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 المؤهالت والخبخة

 .جامعة القاهرة، كمية االقتراد والعمهم الدياسيةعمهم سياسية، دكتهراه،  -
الدراسات  كمية ،(عالقات دولية) الدولياإلرهاب  في، ةيالدياسالعمهم  فيماجدتير  -

 .، جامعة القاهرةالعميااألفريقية 
جامعة  العميا،الدراسات األفريقية  كميةعام جيد،  دبمهم الدياسة واالقتراد، تقدير -

 .8811عام  القاهرة،
 جامعة القاهرة اآلداب،كمية  الفمدفة،ليدانس آداب قدم  -
 الدشغال. فرع األمريكية اإلسالمية بسشيدهتا بالجامعة الدياسية لمعمهم استاذ مداعد -
 باحثة في شئهن اإلرهاب، والعالقات الدولية، والذأن األفريقي. -
العالسية  Guide Pointsمدتذار الذؤون الدياسية والعالقات الدولية بسؤسدة  -

 لالستذارات البحثية.
جامعة سميسان الدولية مدير أكاديسية سميسان الدولية لمتعميم السهشي وهي فرع من  -

 السعتسدة من هيئة التعميم البريطانية ومقرها تركيا.
رئيس تحرير مجمة الدرع الجيهاستراتيجي األمشية والعدكرية الرادرة من جامعة لهنيدي  -

 الجزائرية. 8عمي البميدة
األفريقي  العراقي السركز من الرادرة والعربية األفريقية الدراسات مجمة تحرير مدير -

 ببغداد بالتعاون مع مركز البيان بميبيا. راسات االستراتيجيةلمد
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عزه المجشة العمسية بسجمة تهازن لمعمهم اإلندانية والحزارية الرادرة من مركز  -
 .8888اإلصباح لمتعميم والدراسات الحزارية واالستراتيجية بفرندا 

لذباب األفريقي عزه السجمس األعمى االستذاري ومشدق عام برامج التدريب والتأهيل ا -
 بسؤسدة الشيل لمدراسات األفريقية واالستراتيجية.

 الفرندية لمعمهم البحثية. APTESSعزه مؤسدة  -
 .مرر -االستراتيجية بسركز فجر لمدراسات سابق  سياسيباحث  -

)كتب، عخوض كتب، مقاالت، دراسات،  لمباحثة العجيج من األعمال البحثية المنذورة -
 منها: واألجنبية، المرخية والعخبية ودور النذخ في الجوريات تقاريخ، تخجمات(

الدعهدية،  -برلين، مجمة قراءات أفريقية -واالستخبارات السركز األوروبي لسكافحة اإلرهاب
 دارمرر،  -مرر، مجمة الدياسية الدولية –ريقية الهيئة العامة لالستعالماتمجمة أفاق أف

جمة الدراسات متركيا،  -مرر، السعهد السرري لمدراسات االستراتيجية -لمسعارف العربي الفكر
 .بغداد -بغداد، مجمة رؤية أفريقية الرادرة من السركز العراقي األفريقي -األفريقية والعربية

نذخ لمباحث العجيج من المقاالت، في جخيجة صجى البمج المرخية، وجخيجة كتابات   -
 .مرخ البمج المرخية، وجخيجة األمة المرخية  الورقيةاإلخبارية العخاقية، ونافحة 

المذاركة في العجيج من المؤتمخات الجولية والنجوات ، وذلك بالمداهمة باألوراق  -
، تحت رعاية العجيج من الجامعات والمخاكد البحثية البحثية وتخأس العجيج من الجمدات

 الجولية. 

 


