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 أوال: الســــــــــــــــــــــيرة الذاتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشخصية:البيانات 

 

 :مريم أحمد عبدالرحمن الجرمن االسم 

  األمانة العامة في  عاما   16: لمجلس الوطني االتحادياألمانة العامة ل في العملمدة

 المكتب الفني( –إدارة البحوث  –إدارة اللجان  –للمجلس الوطني ) إدارة الجلسات 

 

 :المؤهالت العلمية واألكاديمية

 

 م. 1990 ، دولة اإلمارات العربية المتحدة  – االماراتجامعة  – اآلداب بكالوريوس في 

  دولة االمارات العربية  –جامعة الجزيرة  –السنة الرابعة في كلية االقتصاد والقانون

 .المتحدة

 

 العملية:الخبرات 

 

 16 تنقسم كالتالي: األمانة العامة للمجلس الوطنيفي  عام من العمل ، 

   . مراجع لغوي في إدارة الجلسات 2002 - 1999 -1

 .للجانرئيس قسم تخطيط ا 2007 – 2002 -2

 باحث في إدارة البحوث. 2007-2009 -3

 مدير المكتب الفني. 2016 – 2009 -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في أمانة المجلس الوطني االتحادياألنشطة واالنجازات ثانيا:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 االتحادي:الوطني  أمانة المجلس األنشطة واالنجازات في

 : في المجلس الوطني االتحادي العمل البحثية فرق عضوية -1

 التالية:في فرق البحث  المشاركة  

 2012فريق عمل تقرير أداء المجلس الوطني االتحادي رئاسة  -

 . 2013فريق عمل تقرير أداء المجلس الوطني االتحادي رئاسة  -

 2014فريق عمل تقرير أداء المجلس الوطني االتحادي رئاسة  -

 ( مشروع قانون 40قارب ) ما ي لمناقشةرئاسة الفرق البحثية  -

 حضور اجتماعات اللجان لمناقشة مشروعات القوانين وإبداء الرأي. -

 .2015عمل تقرير أداء المجلس الوطني االتحادي  المساهمة مع فريق -

 . 2015تقرير إنجازات المجلس الوطني االتحادي عمل  المساهمة مع فريق -

 فريق عمل دليل عمل السؤالرئاسة  -

 دليل إعداد الموضوع العامفريق عمل رئاسة  -

 

 

 : المشاركة في اعداد إصدارات للمجلس الوطني االتحادي -2

 2015تنفيذي لتنظيم وإدارة الحمالت االنتخابية الدليل المشاركة في اعداد ال. 

  مواربلةالدليل التشريعي لصياغة وتحليلل بنيلة اللنل الولانوني المشاركة في اعداد( 

 الجزء األول (ةالحديثفي االتجاهات البرلمانية 

  دليل اإلرشادي ألعمال جلسات ولجان المجلل  اللويني كتيب الالمشاركة في اعداد

 االتحادي

 المشاركة في إعداد دليل اإلعالم البرلماني 

  المشاركة في دليل أعمال المجل 

 

 

 

 



 

 : مثل فعاليةالتي حققت المساهمة في أعمال  -3

 ناقتراح عدد من التعديالت على مشروعات الوواني 

 

  ( منلللتح بحثلللي خلللالل الفصلللل  1137تحوولللت فعاليلللة إجملللالي األورا  البحثيلللة )

وكانت نسبة الفعالية البرلمانية فيها أي االستخدام الفعلي لها  التشريعي الرابع عشر.

وصلت هذه النسبة إللى أكثلر  ففي اللجان.  %92.4من أعضاء المجل  ما يوارب 

جلسللات المجللل   وفللي %94.7مللن وفللي الشللعبة البرلمانيللة أكثللر   %92.9مللن 

 (%89.6العامة حوالي 

 

  ( منلللتح بحثلللي خلللالل الفصلللل  1210تحوولللت فعاليلللة إجملللالي األورا  البحثيلللة )

وكانت نسبة الفعالية البرلمانيلة فيهلا أي االسلتخدام الفعللي  التشريعي الخام  عشر.

ى وصللت هلذه النسلبة إلل ففلي اللجلان.  %89.8لها من أعضاء المجل  ما يوارب 

جلسلات المجلل   وفلي %96.8وفي الشلعبة البرلمانيلة أكثلر ملن   %94أكثر من 

 %82.75وفي الجانب التشريعي  %85.8العامة حوالي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  االتحادي:المجلس الوطني  البرامج التدريبية البحثية التي التحقت بها -4

 

 تاريخ الدورة/ الورشة مسمى الدورة التدريبية / ورشة العمل 

 2007/ يوليو/ 25-15 (1منهجية البحوث البرلمانية ج)  .1

 2007/ نوفمبر /22-20 ( 1مهارات صياغة البحوث والدراسات البرلمانية ج)  .2

 2008/ مايو /  6 – 4 (1األسس العامة لتقارير اللجان البرلمانية  ج)  .3

 2008ليو / /يو 10-7 األسس الشكلية والموضوعية لصياغة  توصيات الموضوعات العامة   .4

 2008/ يوليو /23-22 عناصر المشكلة البحثية )الجزء التمهيدي(    .5

 2009-/يناير / 29 – 26 منهاجية األثر البرلماني المتوقع   .6

الجااداول –اآلليااات الحديثااة لدراسااة وتفحااي القااوانين فااي البرلمانااات   .7

 والمصفوفات

 2009/ابريل /12-15

 2009يونيو /  /04 -03 دراسات التوجه البرلماني   .8

التحلياااااال المورفولااااااوجي للموضااااااول ، ونتااااااائج نتااااااائج التحلياااااال   .9

 ( 1المورفولوجي للموضول ) 

 2009/ يونيو / 23

 

التحلياااااال المورفولااااااوجي للموضااااااول ، ونتااااااائج نتااااااائج التحلياااااال   .10

 ( 2المورفولوجي للموضول ) 

 2009/ يونيو / 29

 

 2009/اغسطس/18-17 تقرير الجلسات العامة  .11

 2009/نوفمبر/26-22 أولويات االستراتيجية تحليل   .12

 2009/ديسمبر /17-13 قواعد الصياغة التشريعية في ضوء استخدام المصفوفات القانونية  .13

 2009/ديسمبر/24-20 تحليل المضمون لألهداف االستراتيجية   .14

 2009/ديسمبر/30-28 ماهية المشكلة البحثية   .15



 2009 المرحلة األولى ( تقرير تحليل الجلسة )تقرير الفعالية   .16

 2010/ يناير /06  التحليل التركيبي للعناصر في الموضوعات البرلمانية  .17

 2010/ يناير / 13 التحليل التركيبي للعناصر في الموضوعات البرلمانية  .18

 2010/يناير /  25 -23 (1) الجدول التفسيري للجلسات العامة   .19

 2010/فبراير /11 التحليل البرلماني للنظم السياسية    .20

 2010/فبراير/22 التعليق على مشروعات القرارات الدولية   .21

 2010/ فبراير / 28 (2) الجدول التفسيري للجلسات العامة  .22

جاادول  األعمااال التفساايري المطااور لبنااود جااداول أعمااال المنظمااات   .23

 البرلمانية اإلقليمية والدولية 

 2010مارس 

( 1ب البرلماني لنظرية المعلوماات ج)مقدمة في األسس العامة لالقترا  .24

 )خصائي المعلومات" الدقة والشمول" + الجدول الليفي( 

 2010/ابريل / 19

( 2مقدمة في األسس العامة لالقتراب البرلماني لنظرية المعلوماات ج)  .25

 )جدول هوفمان ( 

 2010/مايو / 10-12

 2010/مايو /19-17 ( 1التحليل السياسي البرلماني ج )  .26

( 2دمة في األسس العامة لالقتراب البرلماني لنظرية المعلوماات ج)مق  .27

 )خصائي المعلومات" الدقة والشمول" + الجدول الليفي( 

 2010/يونيو /08

 2010/يونيو /28-24 اإلعداد التحليلي للتقرير البرلماني  "الجدول الغائي"  .28

 2010/يونيو /29 تأصيل مشكالت التقرير البرلماني "المالحظات"  .29

 2010/يوليو /07 اإلعداد التحليلي للتقرير البرلماني  "الجدول الغائي"  .30

مقدماااة فاااي األساااس العاماااة لالقتاااراب البرلمااااني لنظرياااة المعلوماااات   .31

 (الجدول التركيبي3ج)

 2010/يوليو /13-14



 2010/يوليو /19 اإلعداد التحليلي للتقرير البرلماني "الجدول الغائي"  .32

حليل للدراسات البرلمانياة : الفكارة التحليلياة للجملاة تـأصيل مفهوم الت  .33

 المعلوماتية "البرلمانية" )  العالقات البنيوية واالنتاجية (

 2010/يوليو /20-21

 2010/يوليو/25 المحادثات   .34

تااااـأصيل مفهااااوم التحلياااال للدراسااااات البرلمانيااااة : مفهااااوم االتساااااق   .35

 واالنسجام للفكرة التحليلية "البرلمانية

 2010/اغسطس /3-4

( 4مقدمة في األسس العامة لالقتراب البرلماني لنظرية المعلوماات ج)  .36

 )الجدول البياني للمعلومات 

 2010/اغسطس /8-9

"الليفااي ، البياااني ، هوفمااان ،   1ورشااة عماال جااداول المعلومااات ج  .37

 التركيبي " 

 2010/اغسطس /30

، هوفمااان ،  "الليفااي ، البياااني  2ورشااة عماال جااداول المعلومااات ج  .38

 التركيبي

 2010/اكتوبر /4

ورشاااة عمااال "األوراق الفنياااة المسااااندة للعمااال الرقاااابي للمجاااالس   .39

 الخليجية"

 2011/نوفمبر/2-/اكتوبر 31

 2010/ديسمبر /01 ورشة عمل حول "جدول األولويات االجتماعية"   .40

 2010 ورقة النتائج البرلمانية للجان   .41

محاضارات متفرقاة  –اساات البرلمانياة تأصيل مفهاوم التحليال فاي الدر  .42

 للبحوث 

2010 

 2010 ورشة عمل حول " التقارير   .43

 2011/ ابريل / 11 البرلماني السياسي البحث ومناهج مبادئ دورة  .44

 2011/ ابريل /  20 – 18 للموضول التحليلية واألوراق البحوث  .45

 2011/ ابريل / 27 - 26  الجلسات أعمال مخطط  .46

إلى  2011/ مايو / 17 ونصوصه. القانون صياغةو تحليل دورة  .47



 2011/يونيو / 22

 2011/ مايو /  24 (  1ورشة عمل لمناقشة مشرول قانون مجهولي النسب )  

 2011/ يوليو / 07 بحث تقدير السياسات الحكومية ( (الدارسات التحليلية البرلمانية 

 2011/ اكتوبر / 17 (  1االستفهامية )  الورقة 

 2011/ اكتوبر / 27 (  2االستفهامية )  الورقة 

 2011/ ديسمبر / 19 نيالبرلما اإلعالم ألداء القياس مؤشرات  .48

 2012/ مارس /  12 المقارنة الدراسات ورشة  .49

 2012/ يونيو /  20  األول الدور خالل لألمانة الفني األداء تقرير ورشة  .50

 2012/ يوليو /  08  المجلس تقرير ورشة  .51

 2012/ يوليو /  14 البرلمانية الظاهرة أسس عمل ورشة  .52

 2012/ / يوليو  18 ( 1محضر األفكار )   .53

 2012/ يوليو /  19 ( 2محضر األفكار )   .54

 2012/ يوليو /  24 – 23 ورشة الجدول االستقصائي  .55

 2012/ يوليو /  24 البرلماني اإلعالم ألداء القياس ( مؤشرات 1ورشة عمل )   .56

 2012/ اغسطس /  09 البرلماني اإلعالم ألداء القياس ( مؤشرات 2ورشة عمل )   .57

 2012/ سبتمبر /  13 البرلماني اإلعالم ألداء القياس مؤشرات ( 3ورشة عمل )   .58

 2012/ سبتمبر /  17 البرلماني اإلعالم ألداء القياس ( مؤشرات 4ورشة عمل )   .59

 2012/ اكتوبر /  11  الجلسات مؤشرات ورشة  .60

 2012/ اكتوبر /  18 البرلماني اإلعالم ألداء القياس ( مؤشرات 5ورشة عمل )   .61

 2012/ نوفمبر /  12 ( 1)الموارد الوراثية النباتية  القانون لمواد االندماجية ةالعالق  .62

 2012/ نوفمبر /  18 (  1ورشة الميزانية )   .63

 2012/ ديسمبر /  06 (  2ورشة الميزانية )   .64

 2012 ( 1ورشة المؤشرات التطبيقية )   .65

 2012 ( 2ورشة المؤشرات التطبيقية )   .66

 2012 (  1م كيتا ) ورشة قانون التعلي  .67

file://file-srv1/file-srv/الادارة%20العليا/دورات%20المستشار%202011/دورات%20إدارة%20البحوث%20والمعلومات%202011/مناهج%20تقدير%20السياسات%20الحكومية.docx


 2012 (  2ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون التعليم كيتا )   .68

 2012 ( 2ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الخدمة المساعدة كيتا )   .69

 2013يناير  10 ( 1دراسة األزمة )  – بشأن ورشة عمل  .70

 2013يناير  14 ( 2دراسة األزمة. )  – بشأن ورشة عمل  .71

 2013يناير  16 وع قانون وديمة.ورشة عمل لمشر   .72

 2013يناير  17 ( 3دراسة األزمة. )  – بشأن ورشة عمل  .73

 2013يناير  31 ورشة عمل بعنوان ) الخريطة االجتماعية ( لمشروع قانون وديمة   .74

 2013فبراير  05 ورشة بعنوان " المالحظة المركبة "  .75

ل لدراسةةة إطةةار عمةة( 1) قةةانون وديمةةة  ورشةةة عمةةل لمناقشةةة مشةةروع  .76

قةةةانون مةةةرتبا باتذاقيةةةة راو معةةةايير وموشةةةراو دوليةةةة ورشةةةة قةةةانون 

 الطذل

 2013فبراير  07

 2013فبراير  14 ( الخريطة االجتماعية2) قانون وديمة  ورشة عمل لمناقشة مشروع  .77

المشةاري  والمنشةة و ( لمناقشةة مشةروع قةةانون  1كيتةةا )  ورشةة عمةل  .78

 الصغيرة والمتوسطة.

 2013فبراير  28

 2013 ابريل 18 .( لمناقشة مشروع قانون التطرف العنيف 1كيتا )  ورشة عمل  .79

( لمناقشةةةة مشةةةروع قةةةانون مكافحةةةة التطةةةرف  2 كيتةةةا ) ورشةةةة عمةةةل  .80

 .العنيف

 2013ابريل  25

مكافحةةةةة الغةةةة  ( لمناقشةةةةة مشةةةروع قةةةةانون  1 كيتةةةةا ) ورشةةةة عمةةةةل  .81

 .التجاري 

 2013مايو  01

 2013مايو  02مكافحةةةةة الغةةةة  مشةةةروع قةةةةانون ( لمناقشةةةةة  2 كيتةةةةا ) ورشةةةة عمةةةةل  .82



 .التجاري 

 2013مايو  06 .مشروع قانون مكافحة التطرف العنيف لمناقشة ورشة عمل  .83

مكافحةةةةة الغةةةة  ( لمناقشةةةةة مشةةةروع قةةةةانون  2 كيتةةةةا ) ورشةةةة عمةةةةل  .84

  .التجاري 

 2013مايو  12

 2013يونيو   30 ورشة تقرير األداء الذني لألمانة العامة   .85

( لمناقشةةةةة مشةةةةروع قةةةةانون  مةةةةن المنشةةةة و  1كيتةةةةا )  ورشةةةةة عمةةةةل  .86

 والذعالياو الرياضية 

 2013سبتمبر  04

 2013سبتمبر  03 (  1 ورشة عمل بعنوان )ورقة المخطا  .87

( لمناقشةةةةة مشةةةةروع قةةةةانون  مةةةةن المنشةةةة و  2 كيتةةةةا ) عمةةةةلورشةةةةة   .88

 والذعالياو الرياضية

 2013سبتمبر  11

 مةةن المنشةة و والذعاليةةاو لمناقشةةة مشةةروع قةةانون  ( 3عمةةل) ورشةةة   .89

 الرياضية

 2013سبتمبر  15

مكافحةةةة األمةةةرا  ( لمناقشةةةة مشةةةروع قةةانون  1كيتةةا )  ورشةةة عمةةةل  .90

 السارية

 2013سبتمبر  18

 2013سبتمبر  15 ( 2ورشة عمل) ورقة المخطا   .91

مكافحةةةةة الغةةةة  ( لمناقشةةةةة مشةةةروع قةةةةانون  3 كيتةةةةا ) ورشةةةة عمةةةةل  .92

  التجاري.

 2013سبتمبر  16

 2013سبتمبر  17 األسس العامة للمناهج  البرلمانية ورشة   .93

 2013سبتمبر  18لمناقشةةة مشةروع قةانون  مةةن المنشة و والذعاليةةاو  ( 4عمةل) ورشةة    .94



 الرياضية

 2013سبتمبر  19 كيذية إعداد المداخالو  .95

 2013 نوفمبر 05 ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون مدققي الحساباو  .96

 2013نوفمبر  06 و الصحية الخاصةعمل لمناقشة مشروع المنش   .97

 2013 نوفمبر 14 ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون مدققي الحساباو  .98

 2013نوفمبر  18 (  1ورشة عمل ) الميزانية   .99

 2013نوفمبر  25 (  2ورشة عمل ) الميزانية   .100

 2013نوفمبر  04 ورشة عمل للباحثين الجدد   .101

 2013  ساسياو النظرية االجتماعية للقانون   .102

  األسس العامة لنظرية تحليل المذاهيم القانونية  .103

بع  القواعةد القانونيةة فةي مدرسةتي الشةر  علةو المتةونر والمدرسةة   .104

االجتماعيةةةة القانونيةةةة ) المةةةناج البرلمةةةاني القةةةانوني (فةةةةةةةةي شةةةةةةةةأن 

 تذسير نصوص بنصوص  خرى في راو القانون؟

2013 

 2013   المركبة المالحظة حول عمل ورشة  .105
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 خديجة أحمد بن علي حشر الشحي / ترشيح ملف

 )الباحث فئة( العربي البرلماني التميز لجائزة



 ةـــيـذاتـــرة الـيــالس

 
 خديجة خليفة أحمد علي حشر الشحي      :       م ـــــــــــــاالس

 باحث رئيسي –رئيس وحدة تحليل السياسات الحكومية     :  المسمى الوظـــيفي 

 أبوظبي -المجلس الوطني االتحادي     جـــــــــهـة العـــمل  : 

 االمارات    :       ةــيــســـنـــجــال

 1984 -11 -20    :         تاريخ الميــالد

 28884     :                 ص.ب  

 00971502229220    :        هــــــــــــــاتف

        026199447:         ملـعـف الــهات

   k.alshehhi@almajles.gov.ae    :         االيمـــــــــــيل

 

 

 

 

 : االهداف 

 

لمانيععم  عع  لععي  ععا األععا االفاي اللنيععم الب المنهاجيععاا البيةيععم المت   ععم ي لتطبيععأ ضل عع  السعع 

لعي ج ع ا  ايتياجعاا   ألتلف المشعالتا لالتيع ااا التعي جهاجعت التنميعم المةتم يعمس  معا  يسعا  

المصليم ال ا م ل تطلباجهاس لالتهص  لتهصياا لصالح الهطن لالمهاطن للبناء دللم جصع  للع  

 ضفق  المستهااا.

 

 

 : المؤهالت العلمية 

 

 دا اآل لهم لالبالال اهس لي  -

  م2007 (ا ال لليمجا  م زاا  ) كليم ال فا ا

 

 

 %88,3 شهادة الةانهام ال ا م -

  اد يم الةانهام  ف م ال

 2002 نم التأل ج: 

 

 

 

 : الخبرة 

 

 باحث رئيسي –رئيس وحدة تحليل السياسات الحكومية 

 



 اتطلبهعا التعي الياله يعم للسيا عاا المعنم  ال لمعي التيليع  دلعي جسعاد  التعي ال فا عاا جنليذ -

 .الب لماني المةال لي ال لميم الي اةم للمنهةياا لل ا بالمةلس ال م 

 آلياا لتطها  ط ي لل ائ  جيلي  السيا اا الياله يم.اقت اح  -

 لد اد ال فا اا ال لميم لل  ااا الياله يم ذاا ال تقم بطبي م دم  المةلس. -

 لج اء بيهث لدفا اا ج  ا  لج يي  السيا اا الياله يم. -

 لد اد التيلي  ال لمي لت ت اجيةياا الياله يم. -

 ن صيتها لجةهيز  لألصاا بالنتائج.دفا م البياناا االليم لالتأك    -

 

 

 

 

 : المهارات 

 

 اللغت: ) ال  بيم ل االنةيزام (.  -

 – Illustratorا تأل ام بع ا ج التصعمي   ) – Microsoft Officeالالمبيهج  : ا تأل ام   -

Photoshop – Maya 3D – Flash)  

 بال  بيم لاالنةليزام ((طبادم  -

       

 

 المهارات الشخصية : 

 

  هافاا جألطيط لج للم ال م . -

  هافاا صن  لاجألاذ ال  اف. -

  هافاا التهجيت لاإلش اف. -

  هافاا  تاب م لجيليز الم ؤل ين. -

 ال  فة دل  التأقل     التغيي  لالتطها . -

 ال  فة دل  ي   شالت ا ال م . -

 ال  فة دل  ال م     ل ي دم  بيةيم. -





 

 

 الدورات التدريبية : 

 

 (2011 بادئ ل نا ج التيلي  السيا ي الب لماني )ضب ا   -

 (2009المصلهلاا ال انهنيم )داسمب  قهاد  الصياغم التش ا يم لي ضهء ا تأل ام  -

 (2009جيلي  الم مهن لأل  اف اال ت اجيةيم )داسمب   -



م خعتل  ادم ج فابي 45    م لي اا س ال ا م لإلقت ا  الب لماني لنم ام الم له اا / -

 (2010 – 2009دا ي )

 (2010 نهةيم التيلي  الب لماني للنم  السيا يم )لب اا   -

 (2010التيلي  الت كيبي لل ناص  لي المهضهداا الب لمانيم )اناا   -

  ادم ج فابيم  25 لههم لدناص  المشاللم البيةيم /  -

 (2012المؤش اا التطبي يم )اهليه  -

 (2016ناا اإليصائيم ) ااه   خ  ل فا م لجيلي  البيا -

 (2013اإليصاء لغي  اإليصائيين )نهلمب   -

 (3015  ااي  ج يي  الم له اا ) بتمب   -

 (2015اإلقتصاد الاللي لالةزئي )ضكتهب   -

المسا مم لي لد اد الت  ا  الهطني الةعاني ل للعم اإل عافاا ال  بيعم المتيع ة يعهل اجلاقيعم  -

 يز ض  الم ضة )السي ال(.ال  اء دل  جمي  ضشالال التمي

 

 

 دورات تدريبية أخرى:

 (2014دلفة لد اد ال ادة ) -

 (2014بناء الذاا لجنميم ال ائ  ب اخلك )لب اا   -

 (2014ي  المشالتا لاجألاذ ال  افاا )ضب ا   -

 (2014التلالي  لالتألطيط اال ت اجيةي ) افس  -

 (2014قيادة التغيي  لاالبتالاف )لب اا   -

 (2014هافاا التهجيت لاإلفشاد لالنصح )اهنيه جنميم   -

 (2014الذكاء االنل الي لتي يأ التميز ال يادي ) ااه  -

 (2014قيادة ل ي ال م  لتي يأ النتائج ) ااه  -

 (2010ب نا ج جطها  الذاا )ضب ا   -

 (2012ال  اءة التصها ام )نهلمب   -

- Leadership Film Workshop (May, 2006) 

Zayed University, Abu Dhabi 

Participate in Shiekha Fatima bint Mubarak Program for Leadership 

- My Voice, My Future Public Speaking Program (April, 2007) 

Zayed University, Abu Dhabi 

      Participate in Shiekha Fatima bint Mubarak Program for Leadership 

-  Protocol and Etiquette Training (June, 2007) 

Cultural Foundation, Abu Dhabi 

Participate in the Protocol School of Washington Training Program 

 

 

 

 

 



 

 :المراجع 

 

 لاطمم دب ال يمن آل دلي

   ا    كز الم له اا لال فا اا الب لمانيم

 يضبهظب –المةلس الهطني االجيادي 

f.a.alali@almajles.gov.ae 

026199401 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليماحي  / خصيبة راشد عبد هللا ملف ترشيح

  الباحث( لجائزة التميز البرلماني العربي )فئة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوال: الســــــــــــــــــــــيرة الذاتية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشخصية:البيانات 

 

 :ليماحيمصبح ا عبد هللاخصيبة راشد  االسم 

  في إدارة الشعبة  أعوام 5: لمجلس الوطني االتحادياألمانة العامة ل في العملمدة

 البرلمانية. 

 

 :المؤهالت العلمية واألكاديمية

 

 دولة اإلمارات العربية  –جامعة زايد  – السياسي ماجستير دراسات العالم اإلسالمي

 م. 2013 المتحدة ، 

 اإلمارات  جامعة-واالجتماعية  اإلنسانيةلعلوم ة اكلي–في العلوم السياسية  بكالوريوس

 .م 2005 ،العربية المتحدة

 

 العملية:الخبرات 

 

 10  :أعوام في مجال العمل الحكومي المحلي واالتحادي، تنقسم كالتالي 

بالتحاقي  2008ام مجال البحث السياسي بدأت في العسنوات في  8 -1

رئيس  راشدد بن صاحب السمو الشيخ محم مكتب-التنفيذيبالمكتب 

وتستمر حالياً في  الهاشمي(، )ريموزيرة الدولة مكتب و ،مجلس الوزراء 

ة العامة للمجلس الوطني االتحادي كباحث رئيسي في إدارة الشعبة األمان

   البرلمانية. 

قسم  خبرة عامين في مجال العمل اإلداري حيث عملت بوظيفة رئيس -2

في الفترة الفجيرة  حاكميوان رية بدئرة الموارد البشدابالتدريب والتطوير 

 .2008فبراير حتى  2006من نوفمبر

 

 ديوان العمل في تنظيم انتخابات المجلس الوطني االتحادي عن إمارة الفجيرة( 

 .2006 الحاكم(

 الوظيفية في  النسائية تعزيز دور القيادات في )مؤتمرالجلسة الثانية  إدارة

 م.2007مايو  7 اإلمارات(

 االمارتي ة الفجيرة في بحث ميداني بالتعاون مع االتحاد النسائي تمثيل امار

 االمارات.ومنظمة المرأة العربية يتعلق بالحقوق القانونية للمرأة في 

 بالفجيرة  األول التدريب والتوظيف تأسيس وتنظيم معرض المشاركة في

 م. 2007

  م2008 األول للتميز منتدى الفجيرة في تنظيمالمشاركة. 

 

 

 

 

 



 

 

 :العلميةالمؤتمرات 

 

 

 

 

 :ةالدورات التدريبي

 

 ة في العمل الدبلوماسي لمشاركة في البرنامج التدريبي " مهارات العالقات العاما

رؤساء البرلمانات التنسيق الخليجية البرلمانية المنبثقة من اجتماع  تنظيم لجنة-“

 .2016اكتوبر  6 - 3الل الفترة من عقد في مسقط خ الخليجية، الذي

 ،"االتحاديتنظيم المجلس الوطني  البرنامج التدريبي "االقتصاد الكلي والجزئي ،

م إلى الخميس الموافق 4/10/2015في الفترة من يوم األحد الموافق  وذلك

 .م8/10/2015

  تنظيم  يبي "تقنية السيناريوهات المستقبلية"،البرنامج التدرالمشاركة في

م 11/10/2015وذلك في الفترة من يوم األحد الموافق  ،المجلس الوطني االتحادي

 .م14/10/2015إلى األربعاء الموافق 

  ،"تنظيم المجلس الوطني االتحاديالبرنامج التدريبي "مهارات اإليجاز التحليلي 

م إلى الخميس الموافق 27/9/2015فق وذلك في الفترة من يوم األحد الموا

 م1/10/2015

  تنظيم  –اعداد وصياغة التقارير االحصائية الموجهة للسياسات االجتماعية

يونيو  25-مايو  19الفترة من  –المجلس الوطني االتحادي مع جامعة الشارقة 

2014 . 

  30-24الفترة من  –المجلس الوطني االتحادي  تنظيم-االبداعيالتفكير برنامج 

 . 2013سبتمبر 

  السياسية(السياسية والمشاركة في العملية  )التنميةشهادة في ورشة عمل – 

الفترة  –وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني بالتعاون مع جامعة الشارقة تنظيم 

 .2008/ فبراير/24-23من 

 المؤتمر  تاريخ الحضور  مكان عقد المؤتمر 

 ( الحكومية )األولىالقمة  2013فبراير  12-11 دبي

 األسرة هوية المجتمع رؤى وطموحات  9/4/2008-8 دبي 

 العربي السابع  اإلعالمدى تمن 24/4/2008-23 دبي 

 15/11/2008-13 دبي 
 دي العالميأجندة أعمال المنتدى االقتصا

  االقتصادي(دافوس  )منتدى

  المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية  13/11/2008-11  يأبو ظب



  العام،الرأي  األساليب،األسس،  السياسي( االتصال)_ شهادة في ورشة عمل 

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني بالتعاون مع تنظيم  –يات التطبيقية اآلل

 .2008/ نوفمبر/ 24-23 الفترة من –جامعة الشارقة 

  الرؤى  السياسية:مع األحداث  اإلعالميين )تفاعلشهادة في ورشة عمل

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني بالتعاون مع جامعة  تنظيم- والتحديات(

 .2009/ يناير /6-5من  فترةال-الشارقة

  واستخدام تكنولوجيا  اإلعالميالخطاب  )صياغةشهادة في ورشة عمل

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني بالتعاون مع جامعة  تنظيم- المعلومات(

 .2009/ يناير  20-19الفترة من  – الشارقة

  طني الصحافة المحلية النتخابات المجلس الو )تغطيةشهادة في ورشة عمل

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني بالتعاون مع جامعة تنظيم  – (االتحادي

 .2009أغسطس  19 الفترة-الشارقة

  القيادة العامة للموارد  – المؤسسي(شهادة في البرنامج التدريب )تقييم األداء

 .م23/1/2008-21الفترة  -دبي شرطة  –البشرية 

  معهد التنمية  –العالقات العامة (  إدارةشهادة في البرنامج التدريبي ) مهارات

 .م 7/11/2007-5الفترة من  – اإلدارية

 ) الفترة من  –شرطة دبي  -شهادة في البرنامج التدريبي )اإلبداع والتفكير القيادي

 م.23-26/4/2007

 االجتماعية والبروتوكول  واآلداب)فن االتيكيت  شهادة في البرنامج التدريبي

 م  2007مارس  22 -19في الفترة من –فين معهد دول – الدولي(

  في الفترة  –القيادة العامة لشرطة دبي  – الشاملة(شهادة في دورة )ادارة الجودة

 م2007مارس  8 -5من 

   االستبيان وتحليل البيانات ( مركز الفريق المتميز بأبوظبي في الفترة  )تصميمشهادة في

 .3/1/2007– 26/2/2007من 

  نوفمبر  30 -12من   اإلداريةمعهد التنمية  –المشرفين الجدد (  )إعدادشهادة من برنامج

2006 

 االماراتي  االلتحاق ببرنامج تعزيز دور البرلمانيات العربيات بالتعاون مع االتحاد النسائي 

 لمدة عام  كامل . 2006  العالمي واليونيفيم

  ( اإلدارةشهادة من برنامج  ) من شهر مارس  – اإلداريةمعهد التنمية  –االستراتيجية

2006 

  شهادةICDL – 11/07/2005الفترة من  -مركز الفجيرة للعلوم والثقافة 

_04/12/2005 

 م 2004لمدة شهر -دبي -تدريب شتوي في معهد التنمية اإلدارية 

 م.2004 -دبي -معهد التنمية اإلدارية -شهادة في برنامج مهارات التعامل مع ضغوط العمل 

 

 

 

 

 



 المنشورة:والمقاالت الدراسات 
 

االستراتيجية عن مركز االمارات للدراسات والبحوث  وطنبحث حائز على جائزة درة  -1

: "الدور السياسي للمرأة اإلماراتية: تحليل وتقييم أداء عضوات المجلس ( بعنوان2014)

 ".2011-2007الوطني االتحادي خالل الفصل التشريعي الرابع عشر 

" منشور في مركز المستقبل لألبحاث طنة ُعَمان سياساتها اإلقليمية؟كيف تدير سلمقال "  -2

 .2014 يونيو قسم التحليلوالدراسات المتقدمة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في أمانة المجلس الوطني االتحادياألنشطة واالنجازات ثانيا:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 االتحادي:الوطني  نة المجلسأما األنشطة واالنجازات في

 : في المجلس الوطني االتحادي العمل البحثية فرق عضوية -1

 التالية:في فرق البحث  المشاركة  

 2012فريق عمل تقرير أداء المجلس الوطني االتحادي  -

 . 2013فريق عمل تقرير أداء المجلس الوطني االتحادي  -

 2014فريق عمل تقرير أداء المجلس الوطني االتحادي  -

 .2015فريق عمل تقرير أداء المجلس الوطني االتحادي  -

 . 2015فريق عمل تقرير إنجازات المجلس الوطني االتحادي  -

 

 : المشاركة في اعداد إصدارات للمجلس الوطني االتحادي -2

   للمجلة  السياسةي الة ورالمشاركة كمحرر رئيسي ألوراق برلمانيةة الدة   النةاني 

 .ياالتحا  الوطني

  2015تنفيذي لتنظيم وإ ارة الحمالت االنتخابية ال ليل اع ا  الالمشاركة في. 

 

 : والتي حققت نجاحات عدة البرلمانية اإلماراتيةالمساهمة في أعمال الشعبة  -3

  رإلمتارتاة  موجهةت  ياتيةا  شعبة ا  رشااشمت اة   خطة على  2012الدمل منذ الدام 

ورشماةتد  شعداعومتيةا   تجمة  كتةة  رسيةا ورشاكةت   تباا ي تطاح ادرا  كل دوا 

ووةة   رشضاةتات  رالت ةتدر  رشختاجا  وةة  رشضاةتات رشمطاو ة   عةن ةج ةدا ة مةتل 

رشياتيةا  ورالتتاةتدا  ورالجتمت اة  رشمةةتاا  عةن كتةة  رساة دا رإلتعاماة  ورشدوشاة   

 ةي ذشك رشوت .

 ة الدمةةل علةةى اعةة ا  خطةةط مشةةاركة الشةةدبة البرلمانيةةة فةةي رعمةةال االتحةةا  البرلمانيةة

 المختلفة اإلقليمية وال ولية. 

 األوراق والمقترحةةاتو ومشةةاريو األوراق التةةي تخةة م ال بلوماسةةية اعةة ا  البحةةو  و

البرلمانية للمجل  الوطني االتحا يو والتي ت عم موقف ال ولةة خارجيةا. ومةه ر ةم 

روراقهةا و راسةاتها مشةروعاتها الفنيةة  المنا ج التي تستخ مها الشدبة البرلمانية فةي



الورقةة  ومةه رمنلةة تلةأل األوراق     المةنهج الوفةفي والمةنهج التحليلةي.  على  ما

روراق الزيةةارات و  الدنافةةر السياسةةيةو ورقةةة بحةةو  األنةةر السياسةةي و االسةةتقرائية

ورقةة محةور و الورقةة التاريخيـــــةـة و الورقةة اننيةة و ملةف المباحنةاتالبرلمانية و 

ايا السياسةةية األكنةةر ر ميةةة وخطةةورة علةةى  راسةةة مسةةحية حةةول الق ةةو برلمةةاني 

 راسةة لتقة ير ميةزاه القةون النسةبي فةي مة ن القبةول رو الةرف    ةو ال وليالساحة 

المو ةو   راسة عوامل القةوة وال ةدفو فةي ومواقف المتباينة مه  ذه الق ية (ال

 راسةة التحة يات التةي يمكةه ره يواجههةا مةه مختلةف و المطروح في البنة  الطةار 

داري  رشفاص رشمتت   ةي إمكت ا  رشفو  ةي   رالت تدر  رشم  ا  التفويتية في الكتل

 . رشا د رشطتا 

   رشمبةةتاك  ةةةي رالت ةةتدر  رشااشمت اةة  ورش اةةتار  رشختاجاةة  كميةةت د ة ةةي س اةةت

 رشمجعا رشوط ي رالت تدي وم هت رشتتشي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أستانا، موسكو 
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المجلس الوطني االتحادي زيارة معالي رئيس 

 لروسيا وكازاخستان

 مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية 2016فبراير  22 القاهرة 

 القاهرة

 2016يناير  9-13

 

لفصل من ا الرابعدور االنعقاد ل الثانيةالجلسة 

 التشريعي األول للبرلمان العربي 

 دولي لالتحاد البرلماني ال 131المؤتمر  2014أكتوبر  17-10 جنيف

 ندوة قومية حول آفاق تشغيل المرأة العربية  2014ابريل  19-17 شرم الشيخ 

 لالتحاد البرلماني الدولي  130المؤتمر   2014مارس  23-12 جنيف

 المنتدى العالمي للنساء البرلمانيات  2013نوفمبر  29-27 بروكسل 

 رلمان العربي للب والخامسة  الجلسة الرابعة 2013يونيو  22-17 القاهرة 

 2013ابريل  10-7 الكويت

 العربي البرلماني لالتحاد عشر التاسع لمؤتمرا

 

 العربي البرلماني لالتحاد عشر الثامن لمؤتمرا 5-2012/03/6 الكويت 
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