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العمل :
 رئيس مجلس ادارة المركز العربي لالستثمار والخدمات االقتصادية رئيس مجلس ادارة شركة انترناشيونال ايفنتس للعالقات العامة والمؤتمرات خبير تنمية اقتصادية في مجال تاسيس المشروعات خبيرة عالقات دولية واقليمية خبير بالعمل الشبابي والمجتمعي الحالة االجتماعية  :أنسهااليميل elshababelarabi@hotmail.com :
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الخبرات العلمية
 حاصلة علي ليسانس الحقوق جامعة القاهرة دفعة .2991 منحت شهادة التميز رفيعة المستوي في مجال نشر ثقافة التنمية والسالم بين الشبابالعربي من مركز االمم المتحدة لالعالم بالقاهرة .1009
 حاصلة علي شهادة التدريب علي استراتيجية االمن القومي والعربي من اكاديمية ناصرللعلوم العسكرية العليا – كلية الدفاع الوطني .
 حاصلة علي شهادة التدريب علي ادارة االزمات والتفاوض من اكاديمية ناصر للعلومالعسكرية العليا – كلية الدفاع الوطني .
 حاصلة علي شهادة التدريب علي صناع القرار من اكاديمية ناصر للعلوم العسكرية العليا –كلية الدفاع الوطني .
 حاصلة علي دبلومة في االعداد لوظائف السلك الدبلوماسي من جامعة عين شمس . حاصلة علي دبلومة في مهارات االتصال والتفاوض من منظمة المراة العربية . حاصلة علي دبلومة تدريب مهارات االتصال واالقناع من الهيئة العامة لالستعالمات بمصر . حاصلة علي دبلومة تنمية بشرية من معهد جنيف للتحكيم الدولي . حاصلة علي شهادة إتمام دورة التثقيف البيئي . حاصلة علي شهادة إتمام دورة حقوق المرأة وقضايا النوع . حاصلة علي شهادة التدريب والتثقيف السياسي . حاصلة علي شهادة التدريب علي تمكين المرأة في المجتمع . حاصلة علي شهادة التدريب علي ثقافة حقوق اإلنسان من االمم المتحدة . حاصلة علي شهادة التدريب علي أدارة الحمالت االنتخابية . حاصلة علي شهادة التدريب علي الصحافة االلكترونية . حاصلة علي شهادة التأهيل السياسي . -حاصلة علي شهادة التدريب علي برنامج توعية المراة والمجتمع ومشاركتها في التنمية .

خبرات في العالقات الدولية واالقليمية
 مؤسس ورئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة منذ عام  1002حتي االن . عضو الهيئة العليا لمجلس الشباب االفريقي منذ عام . 1022 : 1002 مثلت الشباب العربي في لجنة االمم المتحدة لالعداد لملف التنمية المستدامة لما بعد 1022في نوفمبر  1022وشاركت في وضع مقترحات الشباب العربي الهداف التنمية المستدامة
 رشحت من لجنة االمم المتحدة للشباب لالعداد لملف التنمية المستدامة لما بعد 1022لعضوية لجنة التوصيات لملف اهداف التنمية المستدامة  1020للشباب العربي . 1022
 رشحت من مركز األمم المتحدة لألعالم بالقاهرة لرئاسة لجنة الشباب العربي لنشر ثقافةحقوق اإلنسان للتعاون مع أدارة حقوق اإلنسان بالجامعة العربية .
المستشار اإلعالمي والعالقات العامة لرالى باريس – داكار – القاهرة . 1000 : 2999مستشار إعالمي وعالقات عامة جامعة  6أكتوبر . 1009 : 1000مستشار إعالمي وعالقات عامة جمعيه رجال األعمال المصريين للسياحة . 1002منسق عالقات عامة متعاون مع مركز األمم المتحدة لألعالم بالقاهرة . 1009 : 1001 رئيسة لجنة البرامج بجمعية المساواة وعدم التمييز سابقا. -سكرتير عام جمعية التنمية والحفاظ على البيئة سابقا .

خبرات العمل السياسي
 عضو هيئة مكتب أمانة المرأة بالقاهرة بحزب مستقبل وطن . 1012 عضو مجلس محلي محافظة حلوان من . 1022 : 1002 رئيسة لجنة المشروعات الصغيرة والحرفيين بمجلس محلي محافظة حلوان سابقا من.1022 : 1002
 رئيسة لجنة العالقات الشبابية الخارجية باالمانة المركزية للشباب بالحزب الوطني سابقا من. 1022 : 1009
 -عضو لجان عمل المجلس االعلي للسياسات بالحزب الوطني بالقاهرة سابقا 1020 : 1006

 مسؤولة تعبئة المراة بالحملة االنتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي االولي 1022 منسق حلوان ومسؤول تعبئة المراة بالحملة االنتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي الثانية. 1022

أنجازات علي المستوي المحلي
 صاحبة مبادرة مشروع المرأة المعيلة بهدف مكافحة الفقر عند المرأة بالتعاون مع بنكالتنمية واالئتمان الزراعي ووزارة الزراعه  ،انطلق المشروع في  1002حيث تم من خالله
تأهيل وإقراض الفتيات والسيدات المعيالت إلقامة مشروعات بقروض بفائدة  %1تتراوح
قيمتها بين  2000إلى  2000جنيه القامة مشروعات متناهية الصغر وقد استفادت من
القروض نحو  1000سيدة وفتاة من  21منطقة سكنية بحلوان حتى يونيو . 1020
 بالتعاون مع وزارة الداخلية قطاع االحوال المدنية بالقاهرة قمت بتاسيس سجل مدنيمنطقة عرب الوالدة في إطار تطوير عرب وعزبة الوالدة بنظام المشاركة المجتمعيه تم
افتتاحه في اكتوبر . 1002
 قمت بفتح  20فصل لمحو أألميه للفتيات بمناطق عشوائية بحلوان والعمل على تنميتهمتنمية شاملة " تدريب وتاهيل – اقراض لعمل مشروع " .1022 : 1002
 قمت بعمل مسح وتصنيف للقواعد الشعبية من أجل الوصول لبرنامج لمحو األمية الشاملةمن خالل برنامج حملة التاء ( تعليم – تنمية – تشغيل ) وسبق هذا البرنامج مبادرة مشروع
المراة المعيلة بحلوان الذي قمت بتنفيذه عقب حملة التاء من . 1002 : 1002
 قمت بالتعاون مع وزارة الزراعة بتدريب وإقراض ثالثة آالف فتاه وشاب لعمل مشروعاتصغيرة ومتوسطة من خالل برنامج التدريب التحويلي . 1002 : 1001
 قمت بتطوير مدرستين بالمناطق العشوائية بحلوان هم  :مدرسة حلوان البلد االبتدائيةالمشتركة وعرب غنيم االبتدائية ( بتطوير البنية األساسية ومعامل الكمبيوتر والعلوم والمكتبة
وتحديث الفصول والمباني اإلدارية ودورات المياه والمالعب والحدائق .1006
 قمت بعمل استبيان ميداني خالل رئاستي للجنة المشروعات الصغيرة والحرفيين بمجلسمحلي محافظة حلوان لبناء قاعدة بيانات للمواطنين الراغبين في أقامة مشروعات صغيرة
ومتوسطة والربط بين رغبتهم في أقامة المشروعات ودفعهم تجاه أقامة مشروعات تحقق
اكتفاء ذاتي من الخدمات بكل كتلة سكنية .1009
 قمت بتنفيذ برنامج منظم الستخراج بطاقات الرقم القومي بالمناطق العشوائية بحلوانبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة حيث بلغ عدد البطاقات المستخرجة 20000
ثالثون ألف بطاقة خالل الفترة من . 1002 : 1002
 قمت بتنفيذ برنامج منظم الستخراج بطاقات الرقم القومي لساقطات القيد بالتعاون مع قطاعاالحوال المدنية بالقاهرة وقد بلغ عدد البطاقات "  2000خمسة االف بطاقة من عام
. 1002 :1006
 نظمت عشرة قوافل للخير لمساعدة الفقراء والشباب المقبلين على الزواج . -نظمت ثالث قوافل للعالج المجاني.

 قمت بتنفيذ مائة وعشرون مشروع للسيدات االكثر احتياجا بتوفير باترينات مملؤةبالبضاعة وتسليمها للسيدات كمشروع منحه ال ترد بهدف توفير مصدر دخل لالسر الفقيرة .
 قمت بدعم مبادرة فخامة السيد الرئيس عبدد الفتاح السيسي " حياة كريمة " بحلوان وذلكبدعم االسر االكثر احتياجا من خالل توفير مصروفات المدارس والسلع الغذائية وجهاز
العرائيس ودعم مشروعات قائمة بالبضاعه ودعم غارمات

المؤتمرات االقليمية والدولية
المنظم والمنسق العام لمؤتمر أمن المعلومات العربية وسبل مواجه التحديات المستقبليةنوفمبر  1002بالتعاون مع مجلس الوحدة االقتصادية العربية .
 المنظم والمنسق العام لمؤتمر نحو دور فعال لتنمية المرأة تحت رعاية جامعة حلوان. 1002
 المنظم والمنسق العام لمؤتمر دور الشباب العربي في تفعيل السوق العربية المشتركة تحترعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة االقتصادية العربية . 1002
 المنظم والمنسق العام الحتفالية بذور المحبة مع األمم المتحدة تحت رعاية مؤكز االممالمتحدة لالعالم بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للسالم . 1002
 المنظم والمنسق العام لمؤتمر الشباب العربي ومستقبل أفضل لتسويق المنتج العربيبالتعاون مع جامعة  6اكتوبر وتحت رعاية مجلس الوحدة االقتصادية العربية . 1001
 المنسق العام لالحتفال باليوم العالمي للشباب تحت رعاية مركز األمم المتحدة لالعالموبالتعاون مع جامعه  6أكتوبر . 1002
 منسق األمم المتحدة لالحتفال باليوم العالمي لحقوق اإلنسان بالتعاون جامعة الدول العربيةومركز األمم المتحدة لألعالم بالقاهرة . 1002
 المنسق العام للدورة التدريبية األولى للشباب العربي وثقافة حقوق اإلنسان بالتعان معاالمم المتحدة وادارة حقوق االنسان بجامعة الدل العربية .1006
 المنسق العام الحتفال األمم المتحدة باليوم العالمي للشباب تحت رعاية جامعة الدول العربية. 1006
 المنسق العام لورشة عمل الديمقراطية وسلوكيات المشاركة لدى الشباب تحت رعايةوزارة الشباب والرياضة المصرية و مركز االمم المتحدة لالعالم بالقاهرة .1002
 رئيس مؤتمر ( تمكين الشباب العربي نحو التحرك االيجابي مواطنة – ديمقراطية – تنمية) تحت رعاية جامعة الدول العربية ومركز األمم المتحدة لالعالم بالقاهرة . 1006
 رئيس مؤتمر التحرك العربي لترسيخ اللغة األم تحت رعاية جامعة الدول العربية ومنظمةاليونسكو فبراير . 1002

 رئيس الملتقي الدولي للشباب العربي وحوار الحضارات تحت رعاية جامعة الدول العربيةومنظمة اليونسكو والمفوضية األوروبية ومركز األمم المتحدة لألعالم بالقاهرة اغسطس
. 1002
 رئيس مؤتمر المواطنة االقتصادية للشباب العربي الواقع والمامول تحت رعاية جامعة الدولالعربية القطاع االقتصادي ومركز االمم المتحدة لالعالم بالقاهرة في اطار االعداد للقمة
العربية االقتصادية واالجتماعية والتنموية االولي .1002
 رئيس وفد الشباب العربي المشارك بمهرجان الشباب العربي واالفريقي  -كمباال  -اوغندا -تحت رعاية الرئيس االوغندي يوري كاجوتا موسيفيني والرئيس الليبي معمر القذافي
. 1002
 رئيس وفد مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة المشارك بالقمة العربية االقتصاديةالتنموية واالجتماعية االولي بالكويت  1009تتويجا للمساعي التي قمت بها لمشاركة الشباب
في حضور القمة العربية االقتصادية التنموية واالجتماعيه واسفرت عن حضور ومشاركة 20
شاب وشابة للقمة كما قمت بتقديم ملف مطالب الشباب للقمة . 1009
 رئيس وفد مصر المشارك بالملتقي العالمي الشبابي االول للفكر والثقافة بجمهوريةالسودان . 1009
 رئيس وفد الشباب العربي المشارك في اطالق مبادرة الصحافة االخالقية بدعوة من جمعيةصحافيين االمارات . 1009
 رئيس وفد الشباب العربي المشارك بمؤتمر تشغيل الشباب بالجزائر بدعوة من منظمةالعمل العربية . 1009
 صاحبة مبادرة المشروع القومي للشباب العربي " تراثي اصل عروبتي " لترسيخ الهويةواحياء التراث تم اطالقة تحت رعاية جامعة الدول العربية يوليو . 1002
 مقررة المنتدي االول لتشغيل الشباب بمحافظة حلوان تم خاللة توفير فرص عمل لثالثةاالف شاب وفتاة – مصر . 1020
 رئيس الملتقي الحواري االول للشباب العربي واالفريقي تحت رعاية االتحاد االفريقي ومركزاالمم المتحدة لالعالم بالقاهرة نوفمبر . 1022
 رئيس منتدي الشباب العربي وآفاق المستقبل نوفمبر تحت رعاية جامعة الدول العربية.1021
 رئيس وفد مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة المشارك بمنتديات جامعة الدول العربيةللشباب والمجتمع المدتي للتحضير للقمة العربية االقتصادية التنموية واالجتماعية الثانية
يناير . 1022

 رئيس وفد مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة المشارك بمنتديات جامعة الدول العربيةللشباب والمجتمع المدني للتحضير للقمة العربية االقتصادية التنموية واالجتماعية الثالثة
يناير . 1022
 مقررة المنتدي االول للمخترعين العرب برعاية جامعة الدول العربية مارس . 1022 منظم معرض شباب المخترعين العرب اول معرض للمبتكرين والمخترعين العرب الشبابيتم تنظيمة بجامعة الدول العربية . 1022
 منسق أطالق الشبكة العربية لالبتكار والتواصل العلمي واالبتكاري واالجتماعي يونيو. 1022
 رئيس المنتدي االول لرواد االعمال العرب واالفكار المبتكرة تحت رعاية جامعة الدولالعربية . 1022
 رئيس وفد الشباب العربي المشارك بنموذج الجمعية العامة لالمم المتحدة المنعقدة عليهامش المنتدي العالمي لحقوق االنسان  -مراكش . 1022
 ممثلة الشباب في لجنة التوصيات بمجموعة االمم المتحدة للشباب الخاصة بالتحضيرالهداف التنمية المستدامة لمابعد  – 1022يوليو . 1022
 المنسق العام لورشة دعم مشروعات الشباب بالتعاون مع مؤسسة االمير محمد بن فهد. 1022
 رئيس الملتقي االول للشباب والرواد لمحاربة االرهاب تحت شعار وسطية االسالم غايتناتحت رعاية االزهر الشريف وجامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة ونقابة السادة
االشراف . 1022
– رئيس مهرجان الشباب العربي للثقافة والفنون واحياء التراث تحت رعاية جامعة الدول
العربية ووزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لتنشيط السياحة بمصر – شرم الشيخ
. 1022
– رئيس الندوة العلمية حول رعاية الشباب العربي وحمايته من التطرف والفكر االرهابي
والكراهية ” تشريعيا وثقافيا ” الذي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع
لمجلس وزراء العدل العرب  -بيروت . 1026
 رئيس وفد الشباب العربي المشارك بالملتقي العربي واالفريقي للشباب واليافعين حول تنفيذاهداف اجندة التنمية  1020مراكش . 1026
 صاحبة مبادرة " نحكي عن اوطاننا " بهدف محاربة التطرف الفكري وترسيخ االنتماءوتم اطلقها تحت رعاية جامعة الدول العربية اغسطس . 1026

 رئيس المنتدي االول للشباب العربي بين اهداف التنمية المستدامة واالمن القومي العربيتحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الثقافة االقصر 1022
 كلفت من االمانة العامة لجامعة الدول العربية ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدوليبتنظيم جلسة الشباب العربي باالسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته االولي مايو
. 1022
 رشحت من االمانة العامة لجامعة الدول العربية ادارة منظمات المجتمع المدني كافضلمنظمة شبابية بالوطن العربي للتحدث في جلسة دور المجتمع المدني في تنفيذ اهداف التنمية
المستدامة  1020باالسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته االولي مايو . 1022
 رئيس الملتقي االول للقيادات العربية الشابه تحت رعاية جامعة الدول العربية مارس. 1022
 المنسق العام لالحتفال باليوم العالمي للشباب تحت رعاية جامعة الدول العربية اغسطس. 1022
 منسق الدول العربية للملتقي العربي للمبادرات الشبابية الذي نظمته وزارة الشبابوالرياضة المصرية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار القاهرة عاصمة
الشباب العربي نوفمبر . 1022
 صاحبة مبادرة مسابقة الشاب النموذج تم اطالقها تحت رعاية جامعة الدول العربيةاغسطس . 1022
 منسق اسبوع االخاء المصري االماراتي بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلسالشباب العربي للتنمية المتكاملة ديسمبر . 1022
 رئيس المنتدي الثاني لرواد االعمال العرب واالفكار المبتكرة " نحو قمة عربية لرواداالعمال لالستثمار بالشباب " تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة
والهيئة العامة لالستثمار وجامعة القاهرة  ،يونيو . 1029
 رئيس اللجنة المشرفة علي مسابقة الشاب النموذج اول مسابقة بالوطن العربي الختيارالشاب القدوة النموذج عن كل دولة عربية  -اغسطس . 1029
 رئيس حفل تتويج الفائزين بمسابقة الشاب النموذج من  22دولة عربية . 1029 -رئيس احتفال الشباب العربي باليوم العالمي للشباب . 1012

مبادرات وأنجازات
مبادرة تاسيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة 1002
صاحبة مبادرة تاسيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع جامعة الدول العربية عام
 1002بهدف خلق منبر للشباب العربي بالمجتمع المدني يعمل مع جامعة الدول العربية  ،من اجل
توثيق روابط العمل بين الشباب العربي بالمجتمع المدني وجامعة الدول العربيه  ،والعمل علي دعم
ومساندة الشباب العربي في عدة محاور للتنمية ” التنمية االقتصادية – التنمية الثقافية  -التنمية
التعليمية – التنمية العلمية ”  ،ودعم ومساندة شباب المبتكرين والمخترعين بكافة الوسائل  ،وخلق
صالت للتواصل وتبادل الخبرات بين الشباب العربي بالدول العربية والشباب العربي في بالد المهجر
 ،والسعي لرفع كفاءة وقدرات الشباب القيادية  ،وابراز القيادات العربية الشابة والسعي نحو دعمها
ومساندتها ورفع شانهم داخل بلدانهم  ،العمل علي ترسيخ الهوية العربية واحياء التراث وتوثيق
التاريخ من خالل الشباب .

مبادرات في مجال الثقافة  -الهوية – التراث – القيم – التشغيل

 -1صاحبة مبادرة المشروع القومي للشباب العربي تراثي اصل عروبتي لترسيخ الهوية
العربية وأحياء التاريخ واعادة توثيقة من خالل الشباب بهدف محاربة تغريب عقول
الشباب العربي وتشوية هويتهم وتاريخهم ورموزهم اطلقت المبادرة عام  1020تحت
رعاية جامعة الدول العربية وتم تفعيلها في مصر وجاري تدويلها ويتم العمل بها تحت
رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون بالتنظيم المشترك .
 -2صاحبة مبادرة ” نحكي عن اوطاننا ” بهدف ترسيخ االنتماء واالعتزاز باالوطان لمحاربة
االرهاب والتطرف الفكري وتم اطالق المبادرة في  1026تحت رعاية جامعة الدول
العربية واستضافت مصر المحطة االولي ويتم تدويلها و العمل بها تحت رعاية جامعة
الدول العربية وبالتعاون بالتنظيم المشترك .
 -2صاحبة مبادرة شباب عربي بال حدود بالتعاون مع منظمة العمل العربية لتنفيذ االتفاقيات
العربية المبرمة بشأن تشغيل العمالة العربية واحاللها محل العمالة االجنبية اذا تساوت في
الكفاءه وقامت منظمة العمل العربية بضمها ضمن تقاريرها للقمم العربية للمطالبه بتفعيل
االتفاقيات وادخالها حيز التنفيذ وكان لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة دور مؤثر
في تنفيذها .
 -2صاحبة مبادرة مسابقة الشاب النموذج وهي مبادرة تستهدف تحسين سلوكيات الشباب
العربي وتاهيلهم للقيادة الناجزة وقد تم تحويل المبادرة الي مسابقة ويتم تنظيمها تحت
رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون بالتنظيم المشترك .

مبادرات في مجال االبداع واالبتكار والقيادة

.

 -1صاحبة مبادرة جائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز
اطلقت مبادرة جائزة التميز للشباب العربي والرواد منذ عام  1006تحت رعاية جامعة
الدول العربية وبالتعاون مع ادارة الشباب والرياضة بالجامعه العربية بهدف تكريم الشباب
العربي المتميز بكافة المجاالت العلمية واالبتكارية والثقافية واالجتماعيه واالقتصادية
والتطوعيه و الشبابية والرياضية واالدبية واالعالمية العطاءهم الحافذ والتقدير علي
اعمالهم وكذا لتقديمهم كنماذج للشباب العربي ليحذو حذوهم  ،وكذلك خلق تواصل بين
جيل الشباب والرواد وقد القت الجائزة رواجا كبيرا ويتم تنظيمها كل عام وقد استفاد بها
نحو خمس االف شاب وشابة بالدول العربية وسط تنافس كبير للشباب العربي للحصول
عليها  ..رغم ان الجائزة ليست ماليه اال انها تحظي بتقدير كبير لدي الشباب ويتقدم اليها
المئات من الشباب كل عام .
 -1صاحبة مبادرة رواد االعمال و االفكار المبتكرة اطلقت مبادرة رواد االعمال العرب و
االفكار المبتكرة عام  1022لخلق تواصل بين شباب رواد االعمال والشباب الذي يمتلك
افكارة مبتكرة قابلة لتحويلها لمشروعات والعمل علي توفير جهات التمويل الالزمة لتنفيذ
تلك االفكارة وعقد مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة عدة ملتقيات تمخضت عن
تنفيذ  10مشروع للشباب .

مبادرات في مجال التعليم
قمت من خالل مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بتوفير فرص تعليمية مناسبة للشباب
الغير قادر علي استكمال دراستة الجامعية خاصة في الدول التي تعرضت مؤخرا لنزاعات
مسلحة وحروب كشفت عن ان التعليم العالي اصبح تحديا يواجه الشباب الستكمال دراستهم
وان الشباب العربي بالدول التي تعرضت لحروب ونزاعات مسلحة اصبح يائسا من استكمال
دراسته واصبح فريسة للقوي الظالمية تاكل من فكرة وطاقتة وتوجهه نحو االرهاب والتطرف
 ،فبادرت بالسعي لجلب منح دراسية يقوم المجلس بتوفيرها بالتعاون مع الجامعات العربية
وقمت بمخاطبة الكثير من الجامعات العربية في هذا الشأن  ،وفي اول استجابة للمبادرة جاءت
من صاحب السمو الملكي االمير محمد بن فهد ال سعود حيث وافق سموه علي تقديم منح
كاملة الربعون طالب وطالبة من الدول العربية خاصة الدول العربية المنكوبه واالكثر احتياجا
وتوفرت المنح بجامعة االمير محمد بن فهد بالخبر بالمملكة العربية السعودية وقد شملت
المنح الدراسية ” االقامة والدراسة والتامين الصحي واالنتقال الدولي والكتب الدراسية
ومصروف جيب شهري قدرة  200دوالر ” وقد قام المجلس من خالل مكتبة التنفيذي بدعوة
الطلبة للترشيح للمنحه وتم اختيار  20طالب وطالبه من ” مصر – السودان – ليبيا – اليمن
– الصومال – جزر القمر  -لبنان ” وقد باداء الطلبة الدراسة بالجامعة في يناير 0 1026

مبادرات لحل مشكلة البطالة
قمت بالتنسيق مع منظمة العمل العربية من خالل برنامج التدريب الخاص بالمنظمة بعقددورات تدريبية للشباب بالدول العربية وضخ هذه العماله للشركات العربية وفق اتفاقيات
احالل العماله العربية محل العمالة االجنبية .
قمت بعقد دورات تدريبية لتدريب الشباب العربي علي كيفية اقامة مشروع صغير وكيفيةادارته بلغ عدد الدورات  12دورة تدريبية .

مبادرات لدعم شباب المخترعين
حرصت دائما علي اولوية تقديم الدعم والمساندة لشباب المخترعين وضرورة احتضان هؤالء
الشباب النابغين والعمل علي دعم نبوغهم واختراعاتهم وقمت بوضع خطة للتحرك لدعم هذه
الفئة النادرة والقيمة من الشباب العربي علي النحو بالتالي .
تنظيم المنتدي العربي االول لشباب المخترعين تحت رعاية جامعة الدول العربية وعقد عليهامش المنتدي معرض لالخترعات شارك فيه مائتان مخترع من الدول العربية – عقد
المنتدي والمعرض بمقر جامعة الدول العربية .
 دعم ومساندة صغار وشباب المخترعين بعدة وسائل حيث قمت بدعم ” المخترع الفلسطينيالشاب زياد الدرعاوي ” وكان اختراعه عباره عن كرسي متحرك يدار بالعين  ،و توفير جه
عربية لتمويل اختراعه كما قمت بمخاطبة فخامة الرئيس محمود عباس لدعمه بمنحه جواز
سفر دبلوماسي ليعطية مرونة في التحرك للعمل علي اختراعه وبالفعل استجاب فخامة
الرئيس محمود عباس واصدر جواز سفر دبلوماسي للمخترع الشاب كما كرمة بميدالية
النجمة الذهبية وهي ارفع وسام تمنحه فلسطين ولقبة بسفير شباب المخترعين الفلسطنيين .
 قمت بدعم ” المخترع المصري الشاب مصطفي قرني ” الذي اخترع حماية للطائرات تمنعارتطامها باي سطح في حال سقوطها فقمت بمخاطبة الدكتورة " نادية زخاري " وزيرة
الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي لدعم المخترع ووضعه علي قائمة المكرمين في يوم العلم
وكذا العمل علي تبني وزارة االنتاج الحربي المصرية اختراعه وبالفعل استجابت وزيرة البحث
العلمي وقامت بتكريمة بيوم العلم ولقبتة بنيوتن العرب وقامت الهيئة الهندسية بالقوات
المسلحه بتبني اختراعه .
 بناء علي طلب من الدكتور سيد اسماعيل و تمكينا لشباب المخترعين قمت بتبني مبادرةالشبكة العربية لالبتكار والتواصل العلمي واالجتماعي بتدشينها تحت رعاية ججامعة الدول
العربية وتوقيع بروتوكول تعاون الستثمار الشبكة لصالح شباب المخترعين وتم اطالق
الشبكة تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور االمين العام المساعد للشئون االقتصادية
الدكتور محمد التويجيري ووزيرة الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي بمصر الدكتورة نادية
زخاري .
 -رئيسة لجنة تحكيم جائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة من  1006حتي االن

تكريمات اقليمية ودولية
 كرمت من مركز االمم المتحدة لالعالم بالقاهرة بمنحها شهادة التمييز رفيعة المستوي فيمجال نشر ثقافة التنمية والسالم بين الشباب العربي سبتمبر 1020
 كرمت من مركز االمم المتحدة لالعالم بالقاهرة منسق عالقات عامة رفيع المستوىلمساهمتها في نشر برامج االمم المتحدة سبتمبر . 1002
 كرمت من مركز االمم المتحدة لالعالم بالقاهرة في اليوم العالمي للشباب كأفضل نموذجللعمل الشبابي العربي أغسطس . 1006
 كرمت من مركز االمم المتحدة لالعالم بالقاهرة في اليوم العالمي للسالم خالل احتفالية بذورالمحبة لجهودها في دعم ثقافة السالم أكتوبر . 1002
 كرمت من مركز االمم المتحدة لالعالم بالقاهرة في اليوم العالمي للمرأة عن مشروع المرأةالمعيلة مارس . 1002
 كرمت من االمانة العامة لجامعة الدول العربية " ادارة الشباب والرياضة " عن جهودهافي تفعيل العمل الشبابي العربي المشترك فبراير . 1022
  .كرمت من حي حلوان عن أفضل قيادة سياسية للمرأة مارس . 1009 كرمت من أدارة حقوق اإلنسان بجامعة الدول العربية كأفضل ناشطة شابة لنشر ثقافةحقوق اإلنسان . 1006
 كرمت من االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالجماهيرية الليبية لجهودها في نشرثقافة العمل الحر . 1009
  .كرمت من االتحاد العام للشباب بالجمهورية اليمنية لجهودها في دعم العمل الشبابيالعربي . 1021
  .كرمت من جمعية الصحفيين والمثقفين الشباب بالعراق . 1009 كرمت من الرئيس االوغندي يوري كاجوتا موسيفيني خالل مهرجان الشباب العربيواالفريقي مارس . 1002
 كرمت من االتحاد العام للطلبة االفارقة لمساندتها للطلبة العرب و االفارقة بمصر . 1022 كرمت من االتحاد الوطني للشباب السوداني لجهودها في دعم العمل الشباب العربي يناير. 1002
 كرمت من مجلس الشباب العربي واألفريقي لجهودها في دعم العمل الشبابي العربي يناير. 1002

 كرمت من مديرية التعليم بمحافظة حلون لتطوعها بتطوير مدرستان بمناطق عشوائية فقيرة1020
 كرمت من المجلس الوطني للشباب الليبي لجهودها في دعم العمل الشباب العربي . 1020 كرمت من الملحقية الثقافية لدولة اإلمارات العربية المتحدة شكر وتقدير علي مبادرة تراثياصل عروبتي . 1020
 كرمت من وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية لجهودها في دعم الشباب الفلسطيني. 1022
 كرمت من المركز العربي لالعالم واالتصال لدورها في تنظيم اول معرض لشباب المخترعينوالمبتكرين . 1022
 كرمت من هيئة شباب كلنا االردن صندوق الملك عبدهللا لجهودها في دعم العمل الشبابيالعربي . 1021
 كرمت من برنامج تمكين الشباب بالدلتا كأحد الرموز الوطنية المصرية 1022 كرمت من مؤسسة االمير محمد بن فهد بمنحها وسام شريك استراتيجي لدعم مشاريعالشباب . 1022
 كرمت من مجلس القبائل العربية بالمملكة االردنية الهاشمية االردنية لجهودها في ترسيخالهوية العربية . 1022
 كرمت من أمانة عمان بالمملكة االردنية الهاشمية لجهودها في دعم العمل الشباب العربي. 1022
 كرمت من نقابة السادة االشراف بحضور وكيل االزهر الشريف لجهودها في محاربةاالرهاب والتطرف  .ونشر لفكر الوسطي لالسالم . 1022
 كرمت من تيار المستقبل بلبنان لجهودها في دعم العمل الشبابي العربي . 1022 كرمت من مركز عيسي الثقافي بمملكة البحرين لجهودها في دعم ثقافة التراث العربي. 1026
 كرمت من مجلس االعيان االردني لجهودها في ترسيخ االنتماء وتعزيز االوطان . 1026 كرمت من وزير الشباب والرياضة الفلسطيني لجهودها في دعم العمل الشبابي العربي. 1026
 كرمت من مراكز الناشئة بالشارقة عن مبادرة نحكي عن اوطاننا . 1026 كرمت من ادارة الثقافة بجامعة الدول العربية لجهودها في ترسيخ ثقافة الحفاظ علي التراثوالهوية العربية فبراير . 1022

 كرمت من الهيئة العامة للشباب والرياضة االماراتية لجهودها في دعم العمل الشبابيالعربي . 1022
 كرمت من مؤسسة التنمية االسرية برئاسة سمو الشيخه فاطمة بنت مبارك لدورها الداعمللشباب والمجتمع . 1022
 كرمت من االمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لدورها في دعم الشباب العربي. 1022
كرمت من غرفة تجارة وصناعة البحرين لجنة الشباب لجهودها في دعم رواد االعمال العرب. 1022
 كرمت من وزارة التعليم العالي " معهد اعداد القادة " لدورها المجتمعي في دعم الشباباغسطس . 1022
 كرمت من هيئة شباب كلنا االردن صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية لدورها في دعمالشباب العربي اغسطس . 1022
 كرمت من الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية لدورها في دعم الشباب العربي. 1022
 كرمت من وزارة الشباب والرياضة المصرية لدورها في دعم وتفعيل انشطة القاهرةعاصمة الشباب العربي نوفمبر . 1022
  .كرمت من مؤسسة سند الشبابية للفكر باالردن علي دورها في دعم الشباب العربي نوفمبر. 1022
 كرمت من مجلس سيدات اعمال ابوظبي لدعمها للشباب العربي . 1022 كرمت من وزارة الشباب والرياضة عن دورها في تنسسيق اسبوع االخاء المصرياالمارتي . 1022
 كرمت من نادي االمارات الدولي الصحاب االعمال تقديرا لجهودها في دعم الشباب العربي1029
كرمت من مهرجان المرأة العربية لجهودي في دعم الفتاة العربية . 1029كرمت من مؤسسة رحلة العائلة المقدسة لجهودها في انجاح المنتدي العربي االفريقيللتنمية والسياحه . 1029
 كرمت من المجلس االعلي للشباب الفلسطيني علي جهودها الداعمة للحركة الشبابيةبالوطن العربي .

