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 سيرة ذاتية

 

 زهير رشاد صندوقة           م :    ــــــاالس

 26/1/1941القدس   مكان وتاريخ الميالد: 

 .أرمل وله أبن وأبنه وستة أحفاد  الحالة االجتماعية:    

 

 :التحصيل العلمي

   

، جامعة دمشق، ودورات عديدة في 1966بكالوريوس لغة إنجليزية وآدابها 

أساليب تدريس اللغة اإلنجليزية ومناهجها المختلفة ومهام ومسؤوليات المدرس األول 

 .[Unit Credit System]ونظام المقررات 

 

 :التاريخ الوظيفي

 في دولة الكويت.جلّها عاماً  25مدرس ومدرس أول للغة اإلنجليزية لمدة تناهز  ـ  1

والمسلسالت التربوية والثقافية من اللغة  المتنوعة ترجمة عدد من الكتب ـ  2

 اإلنجليزية إلى العربية.

مدير دائرة الشؤون البرلمانية العربية والدولية في المجلس الوطني الفلسطيني من  ـ  3

 .2011إلى  1993عام 

 إلى حينه. 2001عضو المجلس الوطني الفلسطيني من  ـ 4

 

 :العضوية في لجان المجلس

 عضو في لجنة القدس. ـ 1

 عضو في اللجنة السياسية. ـ 2

 

يات البرلمانية اإلقليمية تدالمشاركات في المؤتمرات واالتحادات والجمعيات والمن

 :والدولية

 

البرلماني العربي واجتماعات اللجنة التنفيذية لالتحاد  ادالمشاركة في أعمال االتح ـ 

مديراً لدائرة الشؤون البرلمانية  تهبصف 1995وأعمال اللجان المصغرة منذ عام 



عضواً في المجلس  تهإلى اآلن بصف 2001ومنذ عام  .العربية والدولية/ مستشاراً 

لالتحاد البرلماني  وقد تشرف برئاسة اللجنة السياسية التابعة، الوطني الفلسطيني

ربيل، القاهرة، قطر، الكويت )نائباً للرئيس ثم ا: ةبمتعاق دوراتخمس العربي في 

ً للجنة بعد تغيب األخ رئيس اللجنة "من مجلس األمة الكويتي"،  والدورة رئيسا

 .القاهرةفي  ةاألخير

العربي لبرلمان شارك في اجتماعات االتحاد البرلماني العربي الخاصة بإنشاء ا ـ

الوفد الفلسطيني المشارك بثناء خاص من قبل الدكتور عمرو  يظاالنتقالي وقد ح

شارك ويشارك في اجتماع بيروت،  حينئذ ،موسى، أمين عام جامعة الدول العربية

مع األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي بصياغة مشاريع القرارات الخاصة 

 لتي لها عالقة بقضايا عربية أخرى.تلك ا ا  بالقضية الفلسطينية وأحيان

إلى  1995المشاركة في دورات االتحاد البرلماني الدولي المتعاقبة منذ عام  ـ

تاريخه، بإستثاء دورة واحدة عقدت في بيرن بسويسرا، وكان عضواً في عدد من 

المتخصصة، وشارك في لجنة الصياغة  مراتهاتمؤلجانها الدائمة، وحضر عدداً من 

 ممثالً عن المجموعة العربية.التابعة للجنة السياسية 

كان من ضمن الفريق الذي تابع موضوع الحصول على العضوية الكاملة للمجلس  ـ

الوطني الفلسطيني في االتحاد البرلماني الدولي بإشراف األخ رئيس المجلس 

ب بهذا الخصوص في دورة مدريد عام الوطني الفلسطيني منذ تقديم أول طل

 حيث تم تحقيق ذلك . 2008إلى عام  1995

 

 :المشاركة في اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 

كانت فلسطين من بين الدول الثمانية التي اختيرت لتأسيس ما عرف الحقاً باتحاد 

المجلس الوطني الفلسطيني في مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون، وقد مثل 

اجتماعات اللجنة المؤسسة كل من األخوين: عبد هللا عبد هللا وزهير صندوقة، حيث تم 

االتفاق على المسمى والميثاق والنظام األساسي والمقر، وقد حضر فيما بعد العديد من 

 مختلفة.ال همؤتمرات االتحاد ولجان

 

 :ـ العربي المشاركة في المؤتمر البرلماني اإلفريقي

شارك ويشارك في دورات المؤتمر البرلماني اإلفريقي ـ العربي والتي كان آخرها 

، وعضواً 2002الخرطوم في دورة مقرراً في لجنة المتابعة وانتخب  في ساحل العاج

 .2003 اأديس أبابالمتابعة في دورة في لجنة 
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البرلمانية المتوسطية والجمعية المشاركة في الجمعية البرلمانية اآلسيوية والجمعية 

 :البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط

 

شارك في دورات العديد من الجمعيات المذكورة ولجانها الدائمة ولجان العمل 

شكل خاص بوساهم في مشاريع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية  ،الخاصة

 والقضايا العربية بشكل عام.

 

 :ومؤتمرات من أهمها صحافيه وتلفزيونيةمشاركات ثقافية وسياسية 

 

الندوة العالمية األولى التي عقدتها الهيئة الفلسطينية لحق العودة في دمشق في  ـ

رها العديد من رجال السياسة واإلعالم ض، ح2005/أيار 26-24الفترة من 

والثقافة، حيث قدم دراسة مستفيضة حول المحور األول "حق العودة مشكلة أم 

حل" تبعها نقاش عام مع الحاضرين. وقد نشرت تلك الدراسة على العديد من 

 االجتماعي وفي مجلة االتحاد البرلماني العربي.التواصل مواقع 

ص له "السياسة والدين في مجتمعات جنوبي دراسة حول الموضوع المخص ـ

وشرقي المتوسط" في مؤتمر حول الثقافة ودورها المركزي في العالقات 

، في جامعة (IRIS) واإلستراتيجيةالمتوسطية نظمه معهد الدراسات الدولية 

، ضم (PAM) ممثىالً عن الجمعية البرلمانية المتوسطية ،الشرق األوسط في نيس

المثقفين واألكاديميين واإلعالميين، وقد جرى نقاش واسع وحشداً من البرلمانيين 

 .لمضمون تلك الدراسة مع الحاضرين
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  السرية الذاتية 

  دمحأ علي جاسم / سعادة
  دولة اإلمارات العربية املتحدة  - عضو اجمللس الوطين االحتادي
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من أهم التجارب التي خضتها في مسيرة عملي  عدها شخصياً ربة أُ عن تج عند الحديث    
لالتحاد  واللجنة المالية العربية في اللجنة التنفيذية وهي كوني ممثًال عن المجموعة، البرلماني

إلى أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة بداية البد أن أشير ، ٢٠١٦البرلماني الدولي منذ عام 
تتولى حيث  لالتحاد والجمعية العامةالحاكم  مجلسالالتنفيذية باعتبارها الجهاز الرئيسي لقرارات 

وٕاعادة  اللجنة التنفيذية العديد من االختصاصات منها النظر في األمور المتعلقة بالعضوية
واقتراح برنامج العمل السنوي وميزانية  ،وتحديد تاريخ ومكان جلسات المجلس الحاكم ،العضوية 

والنظر في الموضوعات الموضوعية كاالتفاقيات الواردة من األمم االتحاد على المجلس الحاكم 
 وغيرها من األمور المنصوص عليها في النظامالمتحدة بشأن الشراكة بين االتحاد واألمم المتحدة 

بالدور الذي يجب أن  أيضاً  ألهمية دور اللجنة ينطلق من حرصي على التعريف هنا شارتي، وإ 
، حيث أن ممثل الممثلين عن المجموعات الجيوسياسية األعضاء في االتحاد أعضاؤها يؤديه

في التعبير عن لكونه حلقة الوصل  فاعلودور  المجموعة الجيوسياسية تقع على عاتقه مسئولية
أفكارها ومقترحاتها والدفاع عنها وتقديم  مناقشة، وعلى أثناء اجتماعات اللجنة رأي مجموعته

ما تواجهه نقل كما يتوجب عليه ،  برؤى مجموعتهاآلخرين  ٕاقناعو  األمر تطلبإن المبررات 
مجموعته  بينالتنسيق مسئوليته وقدرته في  إلى باإلضافةهذا ،  من تحديات وقضاياالمجموعة 

الرفض أو التي تتطلب والموضوعات من القضايا  عددٍ والمجموعات الجيوسياسية األخرى في 
  .القبول التي تصب في نهاية المطاف لصالح المجموعة

وبصفتي أحد ممثلي المجموعات الجيوسياسية أال وهي المجموعة وفي هذا الشأن، 
في حقيقة األمر من أجل  عدة تساؤالت قد طرحتها على نفسي أن أطرح هناالبد من العربية، 

الفترة هل أستطعت خالل  :حتى اآلنللمجموعة العربية  تم تحقيقه من خالل تمثيليمعرفة ما 
ممثال عن  والمالية أن أؤدي المهام الموكلة إلي باعتباري عضو اللجنة التنفيذية الماضية

؟ هل استطعت أن أمثل المنصوص عليها في النظامحسب االختصاصات -المجموعة العربية
 في فعليا؟ بمعنى هل استطعت أن أنقل وجهات النظر والهموم العربية المجموعة العربية تمثيالً 

ما هي واجباتي واألهم من ذلك كله هو معرفة  ؟ التنفيذية وبما يخدم مصلحة األمة العربيةاللجنة 
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يخلفني سأو لمن  تأدية هذا الدورسواء واصلت  من العضويةالمتبقية  الفترةتجاه المجموعة خالل 
هذا ما سأحول اإلجابة ، على حد سواءفي هذا المنصب من دولة اإلمارات أو من الوطن العربي 

   .عليه هنا

  في اللجنة التنفيذية العضوية 

منذ أن تم انتخابي كممثل عن المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني الدولي     
تقل أهمية عن تلك المسئولية الموكلة إلي  وأنا أحمل على عاتقي مسئولية ال ٢٠١٦عام  في
، وما يتوجب علي القيام به لدولة اإلمارات العربية المتحدة عضو في المجلس الوطني االتحاديك

وٕان كان الموضوع يختلف من ناحية  ، تحقيق تطلعاتهو  مطالبهوتوصيل  بصفتي ممثال للشعب
، ولعلي ال أبالغ إذا قدرت بأن تجربتي تعد  وجهة نظري سيان منال أن الموضوع إ مستوى التمثيل

مجاالت العمل في الدبلوماسية البرلمانية التي تطورت كثيرا واتسعت آفاقها  تجارب من أخصب
ويرتبط ثراء هذه التجربة بأنها  ، لسياسة الخارجية ألي دولةمؤثرة في صنع ا حتى أصبحت أداة

ومن ثم فهي  ١٨٨٩ترتبط باالتحاد البرلماني الدولي، تلك المنظمة العريقة التي يعود إنشائها إلى 
أن  تحملي مسئولية هذا الموقعل األخصب للدبلوماسية البرلمانية، وقد رأيت في بداية تعد الحق

أعد خطة عمل محددة بحيث تهدف إلى إثراء وتنمية دور المجموعة العربية داخل اللجنة التنفيذية 
فيها لالتحاد البرلماني الدولي ولذلك، فإن كل المبادرات واآلراء التي تبنيتها داخل اللجنة اعتمدت 

مع أعضاء المجموعة العربية وبما يضمن تحقيق تكامل والمشورة بصفة أساسية على تبادل الرأي 
  .وتعظيم أهميته في واحد من أكثر أجهزة االتحاد البرلماني الدولي أهمية ووحدته الرأي العربي

  

  -:العربية العمل مع المجموعة

عن رأي المجموعة العربية  أكون معبراً الحرص والمشاركة الفعالة حتى منذ البداية  توخيت
في  فاعال دوريأجعل العديد من التحديات، ولكي التي تواجه بية وعاكسًا لهموم وقضايا أمتنا العر 

عدٍد من األمور حتى أكون جديرا بهذه العضوية، وحتى أستطيع أيضا ب القيام، حاولت هذا اإلطار
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نقل المقترحات  مة العربية، وذلك من خاللقدر اإلمكان فيما يخدم مصلحة األ أن أكون مؤثراً 
المسائل المتعلقة باألمور المالية المقدمة والمتفق عليها في المجموعة العربية والدفاع عنها كتلك 

بصورة دائمة من أهم المسائل العربي  الشأنمتابعة  أنة، كما بعض الدول العربيوتعليق عضوية 
كتلك المتعلقة بموضوع السالم واإلجراءات اإلسرائيلية  بد من أخذها بعين االعتبار،التي ال
وغيرها من  ليبياسوريا و واألوضاع في اليمن و  القدس، تجاه الشعب الفلسطيني وتهويد العنصرية

إال أن  يال يكتمل دور و  . اهعلى اتخاذ قرار في تتطلب اإللمام والقدرة الموضوعات الحيوية التي 
 ممثلي المجموعات الجيوسياسية األخرى في اللجنة التنفيذيةمع   ومتواصالً  جيداً  أكون منسقاً 

في مختلف الموضوعات أبرزها موضوع تحويل االتحاد البرلماني  وٕاقناعهم بأفكارنا ومقترحاتنا
أو في البنود الطارئة ، ورأي المجموعة العربية المعارضة لذلك الدولي إلى منظمة دولية حكومية

نقل وجهة نظر المجموعة العربية في  المهم أن يتم منالمقدمة من مجموعتنا والتي أرى أنه 
  . طرحها لهذه البنود لممثلي المجموعات الجيوسياسية في اللجنة التنفيذية 

  

  -:ادرات ـــالمب

فـي إطـار المبادرات واألعمال الهامـة التـي قمـت بهـا  بعض نبذة حول في مجال استعراضو 
ــاني  ــدولي العمــل البرلم ــة فــي االتحــاد البرلمــاني ال ــة التنفيذي ــي اللجن ــى عضــويتي ف  –باإلضــافة إل

  :  كاآلتي  هي  –السالف الذكر 

  :الشراكة بين الجنسين 
  دور المرأة  بجهود كبيرة على المستوى الدولي والعربي من أجل تدعيم  ٢٠٠٦قمت منذ عام

 دولة اإلمارات العربية المتحدة في في المشاركة البرلمانية وقد عقدنا مؤتمرين للمرأة في
تحاد البرلماني الدولي حيث شاركت فيه نساء برلمانيات وغير اال أبوظبي األول برعاية 

برلمانيات على مستوى دول مجلس التعاون لرفع الثقافة البرلمانية ومشاركة المرأة في 
مجتمع بصفتها شريك أساسي فيه وقد توالت عقد هذه المؤتمرات في دول مجلس التعاون ال
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وقد أسفر عن هذه المؤتمرات عن نتائج ايجابية ساهمت في تعزيز مفهوم المشاركة بين 
الجنسين وشاركت المرأة الخليجية بفاعلية في اجتماعات البرلمانات االقليمية والعربية 

 .والدولية 
  ٢٢الدولي التي عقدت في جنيف للفترة من  يتحاد البرلمانلال  )١٣٥(في الدورة    

لعضوية لجنة الشراكة بين الجنسين وقد تقدمنا بمقترحات  اختيارناتم  ٢٠١٦/أكتوبر/٢٧إلى
لتعزيز دور المرأة في المشاركة البرلمانية وتشجيع الدول الغير ممثلة بالمرأة بضرورة تعزيز 

المواد الدستورية والقوانين واألنظمة لخدمة األهداف الوطنية  مشاركتها عن طريق تسخير
 % .٣٠وتعزيز دور المرأة وضرورة رفع مشاركة النساء البرلمانات في وفود الدول إلى 

  بضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية اتخاذ القرار  اإلماراتوجهت القيادة  في دولة
مانيات في المجلس الوطني االتحادي منذ عام وعليه فقمت بالتعاون مع النساء البرل

تحاد البرلماني الدولي ، وقد اال في بالمشاركة في اللجنة المؤقتة للنساء البرلمانيات  ٢٠٠٦
عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات على هامش المؤتمر واتخذت العديد من القرارات التي 

شعب البرلمانية من الرجال وقد تدعم المرأة ومشاركتها السياسية بالتعاون مع عدد من ال
أسفرت هذه الجهود عن اعتماد لجنة النساء البرلمانيات في االتحاد التي تشارك اآلن 

 .بفاعلية في نشاطات االتحاد 
 

 : المجال الدولي 
  نظمت وزارة الخارجية بدولة اإلمارات بالتعاون مع المجلس الوطني االتحادي عقد  مؤتمر دول

 .كانة المرأة في المجتمع ودورها الريادي في البرلمانات النيتو حول تعزيز م
  شاركت في دورة برلمانية نفذتها وزارة الخارجية األمريكية للتعرف على نظام البرلمانات

 .المحلية والكونجرس األمريكي واطلعت على نظام العمل في برلمانات عدة واليات أمريكية 
  األوروبية وأمريكا الالتينية ولقد ساهمت في توثيق شاركت في العديد من لجان الصداقة

العالقة بين المجلس الوطني االتحادي وهذه الدول وعززنا ذلك باتفاقيات ثنائية لتنفيذ البرامج 
 .المشتركة وتعزيز العالقات وتفعيل االتفاقيات الدولية والثنائية بين هذه الدول واالمارات 
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 مارات في الندوات السنوية التي تنظمها الخارجية بالتعاون شاركت مع وزارة الخارجية بدولة اال
مع الدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة والخبراء في كافة المجاالت حول الدبلوماسية العامة 
وقواعد العالقات الدولية وكيفية تطوير العالقات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبرلمانية 

 .لعالقات الثنائية بما يعود بالنفع على الحكومات والشعوب بين دول العالم وتعزيز ا
  بصفتي  ٢٠٠٦في البرلمان الدولي منذ عام  اإلنسانشاركت في اجتماعات لجنة حقوق

، وتقدمت بالعديد من المقترحات في مداوالت هذه  اإلماراتممثالً للشعبة البرلمانية في دولة 
تم تعييني المقرر األول  ٢٠١٥صياغة وفي عام اللجنة باإلضافة إلى مشاركاتي في لجان ال

 .للجنة حقوق االنسان في موضوع القانون الدولي  وما زلت عضوا مشاركا في هذه اللجنة 
 

  البرلمانات العربية 
  حصلت على شرف العضوية في اللجنة التنفيذية التحاد البرلماني الدولي  ٢٠١٦في عام

ممثًال للمجموعة العربية ونائب الرئيس كما عينت عضوًا في اللجنة المالية باالتحاد باالضافة 
 . إلى عضوية لجنة الشراكة بين الجنسين 

  وبية بهدف تناول القضايا في اجتماعات الحوارات العربية األور  ١٩٩٣شاركت منذ عام
عم قضية الشعب الفلسطيني باالضافة إلى تنسيق المواقف في القضايا دالعربية الملحة و 

والموضوعات المطروحة على البرلمان الدولي لوضع رؤى مشتركة بين البرلمانات العربية 
المطروحة واألفريقية وتبادل وجهات النظر حول الكثير من القضايا ودعم الموضوعات العربية 
 . على جدول أعمال االتحاد البرلماني الدولي وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف الدولية 

  في العديد من اجتماعات البرلمان العربي سواء في دوراته العادية أو  ١٩٩٣شاركت منذ عام
االستثنائية ، وعينت عضوًا في عدة لجان عربية سواء القانونية منها أو السياسية أو 

 .تصاديةاالق
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 : النشاط القاري 
  قمت بالعديد من الزيارات للبرلمانات العربية واألفريقية واآلسيوية واألوروبية باالضافة إلى

الكونجرس األمريكي لالطالع على نظم البرلمانات في هذه الدول وعقد شراكات بين هذه 
 .البرلمانات والمجلس الوطني االتحادي 

 
 المجلس الوطني االتحادي 

  ١٩٩٣عملت عضوًا باللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني االتحادي منذ عام 
ولمدة تسع سنوات شاركت من خاللها في تعديل وصياغة العديد من القوانين والتشريعات في 
دولة االمارات وقد كنت عضوا في لجنة الدستور في المجلس الوطني االتحادي منذ عام 

د صياغة مسودة دستور دولة االمارات ووضعنا قواعد انتخابات وقد ساهمت بجهو  ١٩٩٧
أعضاء المجلس الوطني االتحادي وشروط العضوية وتعديل المواد التي تعزز االتحاد والتفرد 
في اصدار القوانين والتشريعات وتعزيز الهوية الوطنية باإلضافة إلى مشاركتي بصفتي رئيسا 

الطعون الصحة والشئون االقليمية ولجنة المرافق كما أو مقررا أو عضوا في لجان الشكوى و 
ووضعت برنامج عمل اللجنة  ٢٠١٣ترأست أول لجنة لحقوق االنسان التي أقرت في عام 

والئحتها الداخلية ونظمت العديد من الندوات والمؤتمرات الداخلية حول حقوق االنسان 
 .ية وأجهزة االعالم األخرى باالضافة إلى نشر العديد من الموضوعات في الصحافة المحل

  ساهمت في عقد دراسات حول البرلمانات ولجانها واختصاصاتها وتطوير آليات العمل وذلك
األمر  ٢٠٠٨بالتعاون بين اتحاد البرلمان الدولي والمجلس الوطني االتحادي وذلك في عام 
اللجان والقيام الذي انعكس ايجابيا على عمل اللجان في المجلس وتوفير عناصر نجاح أعمال 

 .بالدراسات الميدانية ونظم اعداد تقارير التوصيات ورفع قدرات أعضاء اللجان 
 : محليًا 
  عينت عضوا بمجلس ادارة برنامج الشيخ زايد لالسكان لمدة ثمان سنوات وهو أول مشروع

ج مختص باسكان المواطنين في الدولة وساهمت في اعداد اللوائح التنفيذية لقانون البرنام
والمالية ونظام االنتفاع وترأست لجان االنتفاع والتي قدمت العديد من المساعدات والقروض 
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للمواطنين في مجال االسكان وتعديل قانون البرنامج لخدمة فئات مستفيدة ال يشملها القانون 
 . األساسي باالضافة إلى رفع ميزانية البرنامج السنوية لتواكب األعداد المتزايدة من الطلبات

  م  مديرا عاما إلذاعة أم القيوين التي تحولت إلى شبكة أم القيوين  ١٩٧٨عينت منذ عام
 .اإلذاعية التي أصبحت تضم سبع إذاعات ناطقة بلغات مختلفة 

  اعداد وتقديم العديد من البرامج السياسية في االذاعة باالضافة إلى البرامج التراثية. 
  أصولها                   –عن اللهجة المتداولة بدولة االمارات قمت اعداد قاموس باللهجة المحلية

 .شرح موسع عن كل كلمة   -مدلوالتها 
 في مؤتمر رابطة دول آسيا  تكر اش . 

  والكونجرس األمريكي  في األمم المتحدةاإلطالع على نظام العمل . 

  ٢٠٠٧النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني االتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر-

٢٠١١ . 

  مراقب المجلس وعضو هيئة المكتب . 

 وكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية . 

  سنوات  ١٠عضو في لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمدة . 

  سنوات  ٣مقرر لجنة الطعون والشكاوى. 

  عضو في لجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية . 

  والمرافق العامة واألوقاف مقرر لجنة الشئون اإلسالمية. 

  شئون االجتماعية الشئون الصحية والعمل والعضو لجنة . 

  عضو لجنة األسرى والمفقودين باالتحاد البرلماني العربي . 
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  :الدورات  

  الواليات المتحدة األمريكية بإشراف وكالة اإلعالم األمريكية( دورة في اإلعالم(  .  

 لخارجيةاالفيدرالية والمحلية بالواليات المتحدة األمريكية بإشراف وزارة  اتدورة في الحكوم 

 .األمريكية 

  عدة دورات إدارية محلية . 

  دورة في الدبلوماسية العامة . 

  األمانة العامة –دورة في إعداد القوانين والتشريعات. 

  األمانة العامة  –دراسات في البرلمانات وآليات عملها واختصاصاتها. 

 دراسات في آليات عمل اللجان واختصاصاتها في البرلمانات.  

 م  ٢٠٠٧سما اإلمارات عام  رئيس تحرير مجلة . 

  الصحافة مشارك في عدة ندوات ودراسات في موضوعات متعددة  . 

  في عدة لجان شعبية واجتماعية وٕانسانية محلية المشاركة . 

  جامعة بغداد  –مشارك في تأليف كتاب اجتماعي عن دولة اإلمارات.  
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