
 السيرة الذاتية

 رائد مصباح محمد أبو داير. االسم:

 6/6/1978: تاريخ الميالد

 محافظة شمال غزة . –مخيم جباليا  السكن:

 .متزوج   الحالة االجتماعية:

 . 00972592990474 الجوال:

 abudayer@gmail.com البريد اإللكتروني:

 المؤهالت العلمية:

  2012جامعة الجنان لبنان،  – االستراتيجيةالدكتوراه في الدراسات. 

  2008 - 2006الماجستير في الدراسات اإلقليمية من جامعة القدس في أبو ديس )فرع غزة( من عام . 

  2000البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة اإلسالمية بغزة عام  
  ،1996الثانوية العامة مدرسة أبو عبيدة بن الجراح . 

 الوظائف العملية:أهم 

  حتى تاريخه. 2013مدير عام شؤون المغتربين بوزارة الخارجية 

  2013 – 2007تنسيق السياسات بمجلس الوزراء مدير عام. 

  العودة الجامعية  محاضر غير متفرغ لمادتي القضية الفلسطينية، والتجارب األمنية المقارنة في كلية 
 .حتى تاريخه – 2012

 2007-  2002 )إذاعة وفضائية األقصى بغزة( األقصى اإلعالمية مدير عام شبكة . 

  2002 – 2000منسق تنفيذي لمركز أبحاث القدس من . 
  2001 – 2000للجامعة اإلسالمية ، منسق مشروع  التاريخ الشفوي للمقاومة الفلسطينية في شمال غزة. 
   2000 – 1999سكرتير تنفيذي لمركز النور لألبحاث والدراسات بغزة 

 المهام التطوعية:

 



  حتى تاريخه )مؤسسة جديدة(. 2013رئيس الهيئة الدولية للحقوق والتنمية 

  حتى تاريخه. 2007عضو مجلس إدارة جمعية مدينة أصداء لإلعالم 
  2013 – 2007عضو مجلس إدارة شبكة األقصى اإلعالمية . 
  ،2008 -2006عضو مجلس إدارة جمعية األقصى لإلغاثة والتطوير. 

  2001 – 1999عضو مجلس إدارة مؤسسة الكشفية . 

 الدورات التدريبية:بعض 

  ،2013إعداد القيادات المجتمعية, معهد التنمية. 

 2012، اللغة االنجليزية )االصطالحات السياسية والدبلوماسية( معهد بيت الحكمة مع وزارة الخارجية. 

 2012, ، بيروتاالستشراف المستقبلي. 

  2010 ، فلسطيني، الدبلوماسيالتدريب. 

  ،2010، فلسطين السياسة الشرعية. 

  ،2010القانون الدولي اإلنساني، مؤسسة الصليب األحمر . 

  ،2007إدارة األزمات، مركز بوليستا للتدريب. 

  ،2006التخطيط اإلستراتيجي، مركز األقصى للتدريب. 

  ،2005إدارة المؤسسات اإلعالمية، مركز بوليستا للتدريب. 

  ،2001أجراء البحوث وتحليلها، مركز النور لالبحاث. 
 1999، مؤسسة الملتقى المدني، تخطيط إلدارة الحمالت االنتخابيةال. 

  ،1999حقوق اإلنسان، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان. 

 1998تطوير الديمقراطي في فلسطين، مؤسسة الملتقى المدني، لا. 

 . التخطيط االستراتيجي 

  األزمات المجتمعية.إدارة 

 المهارات البحثية واإلعالمية:

 .العديد من الكتابات عن القضية الفلسطينية والكثير منها منشور على الويب باللغة العربية 
  عقد اللقاءات اإلعالمية عن األحداث في اإلقليم مثل: مسألة الطاقة بين إسرائيل والعالم العربي، الربيع

 ية الفلسطينية.العربي، داعش، مستقبل القض



 )عن : العالقات التركية اإلسرائيلبة، دور إيران في  كتابة تقديرات موقف لعدة جهات خارجية )غير منشورة
القضية الفلسطينية، سيناريوهات المواجهة القادمة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، الثابت والمتغير في ثورات 

ة في المشهد التونسي،  انخفاض سعر البترول وُاثره على بالد الربيع العربي، خيارات حركة النهضة التونسي
 الربيع العربي.

 


