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١٩٨١ع .م.بكالوریوس العلوم السیاسیة الجامعة األمریكیة جالمؤھل 

شارع متحف المنیل ، القاھرة٨/١٠محل اإلقامة 

)٠٢(٢٣٦٣٦٣٤٥:ف –) ٠٢(٢٣٦٤٤٣٢٤تلیفون 

٠١٠١٤١٢١٣٢موبایل 

العلمیةخلفیة ال
دكتوراه دراسات التنمیة ١٩٩٩یونیو -١٩٩٥

المملكة البریطانیة المتحدة . جامعة ساسكس –معھد الدراسات التنمویة 

دراسة حول البرامج والسیاسات االجتماعیة الموجھة                   "الرسالة عنوان

وقد ركزت الرسالة علي السیاسات االجتماعیة  " للنساء المعیالت ألسر

.الموجھة للفقراء للدولة وبرامج المساعدات والتأمینات االجتماعیة

ماجستیر العلوم السیاسیة ١٩٨٨

جمھوریة مصر العربیة . الجامعة األمریكیة بالقاھرة 

اإلدارةالدراسات العلیا في مجاالت تخطیط المشروعات ، دبلومھ١٩٨٨-١٩٨٧

واستغاللوإدارةالتنمیة االقتصادیة ، التنظیم االجتماعي ، والتمویل ،

الوالیات المتحدة . الموارد المتاحة جامعة برینستون ، نیو جیرسي 

األمریكیة كلیة وودر ویلسون للشئون العامة والدولیة 



العلیا  دبلومھ الدراسات ١٩٨٤-١٩٨٣

الوالیات . جامعة جورج تاون بواشنطن ، مركز الدراسات العربیة الحدیثة 

الشئون الدولیة ، : المتحدة األمریكیة تناولت الدبلومة الموضوعات اآلتیة  

االقتصاد السیاسي والتنمیة االجتماعیة بالتركیز علي الشرق الوسط

الخبرة العملیة
:العمل المؤسسي.١

العالم العربي–رة اإلقلیمیة لمنظمة أشوكا المدی
حالیا -٢٠٠٣مارس 

ھي ھیئة دولیة تعمل علي إحداث تغیر اجتماعي عن طریق " مبدعین للمجتمع "أشوكا 

. تحدید المبدعین االجتماعیین الرواد في مجاالتھم واالستثمار فیھم ، حیث ترأس د

اتب الدول العربیة إیمان بیبرس المكتب اإلقلیمي للمؤسسة أي جمیع مك

)متطوعة(المرأةجمعیة نھوض وتنمیة إدارةرئیسة مجلس 
١٩٩٧منذ 

جمعیة نھوض وتنمیة المرأة ھي جمعیة أھلیة غیر حكومیة تستھدف تمكین المرأة 

المعیلة بالمناطق المھشمة قانونیًا و اقتصادیًا و سیاسیًا ، من خالل توفیر قروض 

.انونیة الالزمةمتناھیة الصغر و المساندة الق

١٩٨٥وقد ساھمت أیضا في إنشاء الجمعیة عام 

)كندا٠مركز بحوض التنمیة الدولیة –اإلقلیميمسئولة البرنامج 
مسئولة النوع االجتماعي وبناء وإعادة الھیكلة السلمیة

٢٠٠٣مارس –٢٠٠٢نوفمبر 

نان ، ولكن نطاق الھیكلة السلمیة في الجزائر وفلسطین ولبإعادةتركز عمل البناء و 

.العمل بمجال النوع االجتماعي شمل جمیع دول الوطن العربي

صندوق األمم –مدیرة برامج تنمیة المجتمع الحضریة واألطفال في ظروف صعبة 
)یونیسیف(المتحدة لألطفال 



١٩٩٨فبرایر –١٩٩١مارس 

مبادرات التنمویة تصمیم وإدارة ومتابعة وتقییم البحوث المیدانیة والمحلیة وجمیع ال

.بمحافظتي القاھرة واإلسكندریة واإلسماعیلیة 

باإلضافة إلي أنھا المنسقة الرئیسیة لألبحاث الھیكلیة والمؤسسیة التي تؤثر علي الفقراء 

في النوع االجتماعي ، األبحاث المتعلقة بالسیاسات االجتماعیة ، الال مساواة: مثل 

الفئات المھمشة ، الدفاع والمؤازرة عن سیاسات حضریة جدیدة توجھ نحو احتیاجات 

.المناطق العشوائیة والمناطق الحضریة الفقیرة 

وكذلك ،تنسیق واإلشراف علي بحث عن احتیاجات الجمعیات األھلیة وعمالھ األطفال 

.وأطفال الشوارع 
ھیئة اإلغاثة األمریكیة–شروعات والمنسقة اإلقلیمیة للتدریب مدیرة إدارة البرامج والم

١٩٩٠-١٩٨٨

المساھمة في تصمیم إستراتیجیة الھیئة في الوطن العربي و مصر بالتركیز علي 

.المشاركة المجتمعیة والبناء المؤسسي ، وخلق نظام إداري لتنفیذ ھذه اإلستراتیجیة 

من ثالثون موظفا و استشاریًا ومیزانیة تضمنت إدارة الھیئة اإلشراف علي أكثر

وصلت إلي ملیون دوالرا أمریكیا سنویا ، باإلضافة إلي مساعدة الھیئة في بناء عالقات 

.مؤسسیة مع الھیئات المركزیة

الوالیات المتحدة األمریكیة. جامعة برینستون ، نیو جیرسي–أستاذة زائرة 
١٩٨٨-١٩٨٧

عامة والدولیة  كلیة وودر و ویلسون للشئون ال

)ھیئة غیر حكومیة (ھیئة كیر الدولیة –منسقة محلیة للبرامج للبرامج ومستشارة 
١٩٨٨–١٩٨٦

عالقات مع الھیئات الحكومیة والھیئات الدولیة المانحة وإقامةبرنامج ،وإدارةتخطیط 

.و المؤسسات التنمویة و المجتمعات المحلیة 

.مقسمین علي ثالث مكاتب میدانیة ظفین علي عشرة مواإلشرافتضمن عملھا 

وصلت المنحة المخصصة للبرنامج الذي إدارتھ وأشرفت علیھ مبلغ ثالثة ملیون 

.أمریكي



ھیئة اإلغاثة األمریكیة–مسئولة مشروع 
١٩٨٦-١٩٨٤

ادراة النواحي المالیة واإلداریة الخاصة بعشرة مشاریع ،بالتركیز علي موضوعات 

.شطة تولید الدخل خاصة بالمرأة وأن

كان االتجاه العام للمشروع نحو البناء المؤسسي والعمل مع جمعیات تنمیة المجتمع 

.المحلیة بجمیع محافظات مصر مع التركیز علي الصعید

:ستشارة وخبیرة العمل كم.٢
خبیرة ومستشارة إقلیمیة بقضایا التنمیة االجتماعیة والنوع االجتماعي 

حالیًا–١٩٩٨مارس 

ن عمل إیمان االستشاري مع ھیئات دولیة وحكومیة وعالمیة العمل في مجاالت تضم

التخطیط االستراتیجي ، الدعوة والمؤازرة، تصمیم المشاریع ، برامج التنمیة المحلیة 

خاصة تلك المتعلقة بالمرأة ، التعبئة الشعبیة و المجتمعیة ، كتابة المقترحات ، رسم 

ي ،تصمیم دلیل التدریبات المتعلقة بالنوع االجتماعي الخطط الخاصة بالنوع االجتماع

و مشروعات القروض في كل من المجتمعات الریفیة والحضریة ، ھذا باإلضافة إلي 

شملت أعمال . أعمال التقییم لكثیر من البرامج في الھیئات و المنظمات الدولیة 

:بینھم وكان من االستشارة عدد كبیر من الھیئات المانحة في مصر والعالم العربي 

االتحاد األوربي و وزارة الصحة بجمھوریة مصر العربیة دیسمبر
٢٠٠٣ابریل –٢٠٠٢

القیام بدراسة كیفیة لبرنامج مساندة السكان بصعید مصر ، وذلك لتقییم األنشطة 

المنفذة خالل فترة المشروع وقیاس تأثیرھا علي الفئات المستھدفة

دیة بمصر السفارة الكندیة والمعونة الكن
٢٠٠٢دیسمبر –٢٠٠٢یونیو 

كتابة مقترح لجمعیة أھلیة مصریة وتقییم قدراتھا المالیة والمؤسسیة 

 الھیئة القبطیة اإلنجیلیة و وزارة الشباب
٢٠٠٢سبتمبر –٢٠٠٢یولیو 

جمعیة  ١٤شمل البحث إجراء بحث علي الخدمات الموجھة للشباب بمصر ، و

أھلیة وھیئة حكومیة  


