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نبذة عني

التاريخ المهني

صحفى بمؤسسة روزاليوسف القومية
اليومية و مساعد رئيس التحرير صحيفة
ِّق
روزاليوسف و ُل ب بُم حاور الرؤساء  ،إلجرائه
حوارات مع رؤساء:
فلسطين  ٣مرات  ،اليمن  ،العراق  ،ولبنان ،
وعدد من نواب الرؤساء العرب  ،ورؤساء
الوزراء  ،ووزراء الخارجية
و المتحدث باسم االتحاد األوربي والمتحدث
باسم الحكومة البريطانية
و القيام بالعديد من الزيارات الخارجية للدول
العربية واالوروبي للمشاركة في الفعاليات
االقتصادية والتنموية الدولية و إلجراء
التحقيقات و المشاركة في المؤتمرات و
المنتديات العالمية ابرزهم دارفور ( السودان )
و فلسطين و ليبيا.

صحفى
مؤسسة روزاليوسف الصحفية  -مصر
 2005حتى االن

الخلفية التعليمية
جامعة طنطا
ليسانس اداب قسم فلسفة
1998 : 2002
تخرجت مع تقدير جيد

اللغات
اللغة العربية
مستوي ممتاز
اللغة االنجليزية
مستوي متوسط

عضو نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين  -مصر
 2011حتي االن
رئيس القسم العربى والدولى
مؤسسة روزاليوسف الصحفية  -مصر
 2008إلى 2014
مندوب روزاليوسف فى جامعة الدول العربية
مؤسسة روزاليوسف الصحفية  -مصر
 2009إلى 2014
مؤسس و رئيس تحرير تنفيذي لبوابة روراليوسف
مؤسسة روزاليوسف الصحفية  -مصر
 2013إلى 2017
مساعد رئيس تحرير و مندوب روزاليوسف برئاسة
الجمهورية
مؤسسة روزاليوسف الصحفية  -مصر
 2014إلى االن
المستشار االعالمى
لرئيس المجلس األعلى للطرق الصوفية
 2010إلى 2021
المستشار االعالمى
لرئيس ائتالف دعم مصر وزعيم األغلبية البرلمانية بمجلس
النواب ورئيس لجنة التضامن االجتماعي
 2015إلى 2020
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المهارات والكفاءات
إدارة المهام ومهارات حل المشاكل.
القدرة على العمل بشكل منفرد او ضمن
فريق عمل
مهارات التواصل والتفاوض وحل المشاكل.
االهتمام بالتفاصيل وقدرات تنظيمية عالية.
التحاور و الحديث مع كبار الشخصيات.

الحوارات و الزيارات و االمتيازات
عام  :2013اجراء حوار مع المتحدثان باسم /الحكومة
البريطانية روزمارى ديفيس )و جون وليكس السابق.
عام  :2014زيارة لسلطنة عمان و حضور مؤتمر فقه
التعايش اإلنساني بين كافة األديان.
عام  :2015المشاركه في مؤتمر الطاقة الدولي
باالمارات .
عام  :2015زيارة الي سلطنة عمان و تغطية االنتخابات
التشريعية.
عام  :2016جائزة اتحاد االعالمين األفارقة كأفضل حوار
صحفي .
عام  :2017عين المستشار االعالمي لسفارة
سلطنةعمان
عام  :2018المشاركه في القمة العربية السعودية.
عام  :2018زيارة النمسا للمشاركة في قمة أوروبية
إفريقية بالنمسا لبحث التقنيات الرقمية والهجرة.
عام  : 2021حوار مع المتحدث باسم االتحاد األوروبي
نبيلة مصرالي.
عام  : 2022حصل علي شهادة دولية في العلوم
السياسة و السياسات الدولية من المعهد الدولي الدارة
االعمال ببرلين بألمانيا

7/26/1981
مصري الجنسية
جمهورية مصر العربية  ,القاهرة
ahmedkandeel005@gmail.com
00201004914221

الحوارات و الزيارات و االمتيازات
عام  : 2001إجتياز الدورة التدريبية في فنون الصحافة
بمعهد االهرام اإلقليمي .
عام  :2003إجتياز برنامج الجوائز البيئية من الجمعيه المصرية
للبحوث وتنمية المجتمعات المحلية .
عام  :2004إجتياز الدورة التدريبية في إعداد وتقديم البرامج
بشبكة اإلذاعات اإلقليمية .
عام  :2008إجراء حوار مع الرئيس العراقى السابق (فؤاد
معصوم) أثناء توليه منصب رئيس التكتل الكردستانى.
عام  :2008حوار مع د /عصمت عبد المجيد أمين عام جامعة
الدول العربية (االسبق).
عام  :2009إجراء حوار مع الرئيس اليمنى الجنوبى (على
ناصر).
عام  :2010إجراء حوار مع الرئيس اللبنانى االسبق (امين
الجميل)
عام  :2010زيارة الي دارفور ضمن وفد جامعة الدول العربية
بحضور عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية
األسبق .
عام  :2011زيارة لبيا لتغطية األحداث الجارية في ذلك
التوقيت.
عام  :2012إجراء حوار مع رئيس وزراء العراق االسبق (إياد
عالوى).
عام  :2012إجراء حوار مع نائب رئيس العراق السابق(طارق
الهاشمى).
عام  : 2012إجراء حوار مع الرئيس الفلسطينى أبو مازن.
عام  2008الي عام :2011
اجراء عده حوارات مع الشرائح اللبنانية السياسية

