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 عندما حكم مرسي: السياسة الداخلية
 ملف توثيقي

، للعام الذي حكم فيه الدكتور محمد مرس ي الرئيس الشرعي املنتخب ملصر، بعد انتخابه 
ً
 توثيقيا

ً
فيما يلي ملفا

 في يونيو 
ً
امللف على أربعة أجزاء، ، وسيتم نشر 2013يوليو  3، حتى االنقالب العسكري الذي تم عليه في 2012رسميا

يتناول األول منها زيارات الرئيس محمد مرس ي الخارجية، والثاني لقاءاته الداخلية مع الوفود األجنبية، والثالث 

 قراراته الرئاسية، والرابع جوالته امليدانية ولقاءاته املحلية.

 أواًل: االجتماعات الداخلية
 االجتماعنوع  التاريخ األطراف املوضوع مصادر

 املصدر

ملتابعة مستجدات الساحة السياسية وبيان القوات 

 املسلحة ومهلتها
 2013-7-2 هشام قنديل والسيس ي

 سياس ي

 

 مستجدات االمور السياسية املصدر
التموين والبترول والتنمية  ووزيررئيس الوزراء 

 رئيس الديوان املحلية بحضور 
1-7-2013 

 ي وزار 

 

 املصدر
وبيان القوات املسلحة  مستجدات الساحة السياسية

 ومهلتها
 سياس ي 2013-7-2 مع هشام قنديل والسيس ي

 أمور وزارية ودستورية املصدر
، حاتم بجاتو وزير العدل أحمد سليمان وزير

 الدولة لشئون املجالس النيابية
 وزاري  27-6-2013

 وزارى  2013-6-27 عمله وفريق االستثمار يحيى حامد وزير  املصدر

 ادارى  2013-6-25 مع املحافظين  املصدر

 ادارى  2013-6-20 مجموعة من السفراء الجدد مراسم تسليم أوراق االعتماد املصدر

 وزاري  2013-6-20 وزير الدفاع والداخلية ومدير املخابرات العامة  املصدر

  املصدر
الدكتور أحمد عمران مستشار الرئيس للتنمية 

 املجتمعية
 اداري  18-6-2013

 الوحدة الوطنية ونبذ الخالفات املصدر
تواضروس بطريرك  األزهر،أحمد الطيب شيخ 

 الكرازة املرقسية
 ديني 18-6-2013

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/528710780518177/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/528263233896265/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/528194280569827/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/526379834084605/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84?source=feed_text&story_id=526379850751270
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/526374084085180/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1?source=feed_text&story_id=526374104085178
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/525856277470294/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.523280834394505.1073741867.377633175625939/523280874394501/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/523015361087719/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/522599777795944/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/522569091132346/?type=3&theater
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 سياس ي 2013-6-17 برئاسة ابو العال ماض ي وفد حزب الوسط املبادرة الوطنية املصدر

 اداري  2013-6-6 ونائبه محافظ شمال سيناء محافظ شمال سيناء الوضع االمني باملحافظة صدرامل

 املصدر

متابعة ملف سيناء من مختلف الجوانب األمنية 

 .والتنموية

الدفاع والداخلية واملخابرات  ووزراءرئيس الوزراء 

 العمة
 أمنى سيادي 4-6-2013

 وزاري  2013-6-3 يرأس اجتماع مجلس الوزراء  املصدر

  املصدر

شارك في لجنة الخبراء الدوليين 
ُ
الوفد املصري امل

 ووزراءاملعنية بتقييم مشروع سد النهضة اإلثيوبي، 

الخارجية، والري واملوارد املائية، ومساعد الرئيس 

 للشئون الخارجية

 فني 2-6-2013

 مشروع سد النهضة اإلثيوبي املصدر

وزير الخارجية، ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون 

ري واملوارد الخارجية والتعاون الدولي، وزير ال

 املائية، ونائب وزير الخارجية للشؤون األفريقية

30-5-2013 

 

 وزاري 

 

 املصدر
ختطفين

ُ
 حادثة الجنود امل

 

بعض رؤساء األحزاب ورموز القوى السياسة، 

 وعدٍد من الشخصيات العامة
 سياسيس 19-5-2013

 اداري قانوني 2013-5-11 الهيئة االستشارية القانونية  املصدر

 وزاري  2013-5-7 التشكيل الوزاري الجديد  املصدر

  املصدر
املجلس األعلى للقوات املسلحة، بمقر األمانة 

 العامة لوزارة الدفاع
 سيادياداري  12-4-2013

 ضمانات نزاهة االنتخابات البرملانية املصدر
بمشاركة العديد من األحزاب والقوى السياسية 

 والشخصيات العامة والوطنية

27-2-2013 

 
 سياس ي

  املصدر

املجلس األعلى للطاقة بحضور السيد الدكتور / 

هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء 

اعة والتجارة والثروة املعدنية ــ الصن )البترول

 الخارجية ــ الكهرباء والطاقة ــ املالية

26-2-2013 

 
 

 سياس ي 2013-2-16 أيمن نور زعيم حزب غد الثورة  املصدر

  املصدر
ملناقشة تفاصيل املبادرة  حزب النور  بقياداتلقاء 

 التي أطلقها حزب النور 
 سياس ي 9-2-013

  2013-2-4 مع قيادات وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة  املصدر

  املصدر
جلسة الحوار الوطنى الذى دعى إليه الرئيس محمد 

 مرس ي
 سياس ي وطني 28-1-2013

 سيادى أمنى 2013-1-26 مع مجلس الدفاع الوطني  املصدر

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
http://www.youm7.com/story/2013/6/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8
https://ahamalak7bar.wordpress.com/2013/02/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD/
https://ahamalak7bar.wordpress.com/2013/02/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD/
https://ahamalak7bar.wordpress.com/2013/02/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD/
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/516556775066911/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/516144131774842/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/515614378494484/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/514370228618899/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/509916382397617/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/506912049364717/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=wgZqj4VsKYM
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.634337383250010.1073741825.502430016440748/644057065611375/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=okxYUfzsU_M
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/620971971253218/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/615762845107464/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/612064412143974/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/603889292961486/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/600015586682190/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/Egypt.President.Morsi/photos/?tab=album&album_id=462299333825989
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 اداري  اقتصادي 2013-1-22 لقاء باملجموعة اإلقتصادية  املصدر

  2013-1-2 مع مجلس التنمية االقتصادية  املصدر

  2013-1-10 مع أعضاء اتحاد الصحفيين العرب  املصدر

 سياس ي وطني 2013-1-9 الجولة السابعة من الحوار الوطنى  

  املصدر
 بمجموعة من القوي والرموز السياسية

 الجل الحوار الوطني
 سياس ي وطني 4-11-2012

 واقتصاديا  املصدر
ً
 سياس ي 2012-11-3 مالمح املشهد الوطنى سياسيا

  املصدر
أبعاد املشهد املصري اآلن ومستجدات الوضع 

 السياس ي واالقتصادي
 ديني 23-10-2012

 املستجدات على الساحة السياسية املصرية ملناقشة املصدر

باكينام رشاد الشرقاوى مساعدة رئيس الجمهورية 

 للشئون السياسية

سيف الدين عبد الفتاح مستشار الرئيس لشئون 

 البحوث والدراسات السياسية

عصام الدين محمد العريان مستشار الرئيس 

 للشئون السياسية

 أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس

31-10-2012 

 

 سياس ي

 

  2012-10-8 بوزير الداخلية ورئيس جهاز االمن الوطنياجتماع   املصدر

  2012-10-4 س االعلى للقوات املسلحةاجتماع باملجل  املصدر

  2012-9-24 اجتماع باملجلس االعلي للقوات املسلحة  املصدر

 ادارى  6/9/2012 مع مجلس املحافظين الجدد  املصدر

 يني 22/8/2012 مع رؤساء الكنائس املسيحية فى مصر  املصدر

  17/8/2012 مع اعضاء املجلس العسكري بتشكيله الجديد  املصدر

 املصدر
مجمل املشهد السياس ي في مصر وانعكاسات القرارات 

 
ً
 التي اتخذها مؤخرا

 16/8/2012 عدد من الرموز السياسية
 سياس ي

 

 املصدر

بحث اهم مشاريع التطوير في املحافظات واملشكالت 

املتعلقة بالقضايا الرئيسية التي تهم املواطنين وتذليل 

 تى تواجههاالصعوبات ال

اجتماع ملجلس املحافظين بحضور مجموعة من 

 السادة الوزراء
11/8/2012 

 ادارى 

 

 حادث رفح املصدر
العديد من القوى السياسية ورموز الجماعة 

 الوطنية
7/8/2012 

 سياسيى وطنى

 

  3/8/2012 اجتماع بالحكومة الجديدة  املصدر

  املصدر
مع د.نادية زخارى وزيرة الدولة للبحث العلمى 

 ومديرى مراكز االبحاث العلمية
21/7/2012  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
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https://support.microsoft.com/en-us/products/internet-explorer#!en-us/products/internet-explorerhttps://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.422643914458198.101536.377633175625939/427666137289309/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/418945028161420/?type=3&theater
http://sfhagedida.com/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3/
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/413753242013932/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.407373469318576.97801.377633175625939/407373495985240/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/402336753155581/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.391692390886684.93182.377633175625939/391692530886670/?type=3&theater
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  21/7/2012 مع املشير طنطاوى وبعض قيادات الجيش  املصدر

  18/7/2012 مع مجلس الوزراء  املصدر

 ثانيًا: اللقاءات الجماهيرية واإلعالمية
 نوع اللقاء التاريخ املوضوع مالحظات مصادر

 بيان رئاس ي 2013-7-3 رفض االجراءات االنقالبية  املصدر

 اهم قيادات الدولة واملسئولين 2013-6-26 كشف حساب العام االول للرئاسة  املصدر

  

احتفال اتحاد املهندسين العرب باليوبيل 

على تأسيس  عام 50الذهبي وذكرى مرور 

 اإلتحاد

 جماهيري فئوي  22-6-2013

 املصدر

ار ضجة واسعة بتصريحاته الحادة والعداء أث

 الصريح للنظام السوري وحلفائه

 وحضره عدد كبير من مشايخ السلفية

مؤتمر األمة املصرية في دعم الثورة 

 السورية

 

16-6-2013 

 
 جماهيري استاد القاهرة

  املصدر
املؤتمر الوطني للحفاظ على حقوق مصر 

 مصر املائي وأمنفي مياه نهر النيل 

10—2013 

 

 جماهيري 

 

 صحفي مع جريدة االهرام 2013-6-9 استعراض الول سنة فى الحكم  املصدر

 سياسة وطنية 2013-6-3 جلسة حوار وطني ملناقشة ازمة سد أثيوبيا  املصدر

  املصدر
طبيعة املرحلة وتحدياتها الداخلية 

 خارجية، وأبرزها ملف األمن املائيوال

3-6-2013 

 

مع رموز وقيادات لقاء ديني 

 .االئتالفات والهيئات اإلسالمية

 افتتاح معرض  املصدر
29-5-2013 

 

مؤتمر ومعرض مؤسسات 

املجتمع املدني التنموية 

 والخيرية

 جماهيري فئوي مع فالحي مصر 2013-5-16 يوم حصاد القمح  املصدر

 2013-5-4   املصدر

مثلي جماهيري فئوي مع 

اتحادات طالب الجامعات 

 املصرية

 2013-5-1 عيد العمال  املصدر
 جماهيري فئوي 

 مع عدد من العمال

  املصدر

العالقات املصرية الخارجية والسياسة 

الداخلية ومناقشة عدد من القرارات التي 

 تم اتخاذها والرجوع عنها

 تليفزيوني مع قناة الجزيرة 20-4-2013

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.391259167596673.93045.377633175625939/391259394263317/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.390288947693695.92769.377633175625939/390289161027007/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/529304653792123/?type=3
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/06/130627_egypt_speech_reax
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/521412011248054/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/518971011492154/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/posts/518422398213682:0
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/516016595120929/?type=3&theater
https://newsegypt1.wordpress.com/2013/06/02/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84/
https://www.youtube.com/watch?v=BcCEmpV8h5o
https://www.youtube.com/watch?v=ktfupJiRRmI
https://www.youtube.com/watch?v=85IlNIeeS2E&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=rIBM-CWO5kQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRyo6HvLpHtQN4fmY93l1m2lR5uwaTlwH
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  املصدر
عدد كبير من القضاايا اهمها اعادة 

 العالقات والسياحة واالزمة السورية

خالل زيارته 

 لروسيا

18-4-2013 

مع وكالة ايتار تاس الروسية 

 الرسمية

 

 جماهيري فئوي  2013-4-11 االحتفال بعيد الِعلم  املصدر

  املصدر
 املبادرة حول " دعم حقوق وحريات املرأة

 
9-4-2013  

  املصدر

 
ً
أبرز التحديات التي تواجه مصر داخليا

 وقراءته الدقيقة للمشهد الوطني 
ً
وخارجيا

ومن ثم رؤية الرئاسة آلفاق  العام،

 
ً
 واجتماعيا

ً
 وسياسيا

ً
 املستقبل اقتصاديا

 

24-2-2013 

 

 تليفزيوني مع عمرو الليثي

 2013-2-6 عدة محاور اعتيادية  املصدر
 مؤتمر القمة اإلسالمي

 

 2013-1-28   املصدر
بخصوص أحداث بورسعيد 

 والسويس

 احداث ذكري الثورة خاصة مدن القناة  املصدر
 

27-1-2013 

بيان صادر عن مجلس الدفاع 

 الوطني

 

 املصدر
 

حفل وزارة األوقاف بذكرى املولد النبوي 

 الشريف

 

24-1-2013 

 

 

 ديني

 

  املصدر
بمناسبة زيارة السيد الرئيس املرتقبه 

 لجمهورية املانيا االتحادية
16-1-2013 

حوار صحفي لجريدة 

 فرانكفورتر األملانية

 اإلخبارية CNN لقاء مع شبكة 2013-1-7   املصدر

  املصدر
مناقشة مستجدات املشهد الداخلى 

 
ً
 وإجتماعيا

ً
 وإقتصاديا

ً
 سياسيا

7-11-2012 

مجموعة من العلماء  لقاء مع

مختلف الجمعيات والدعاة من 

 والهيئات الدعوية

 2012-11-7 دعم قضايا االستثمار واملستثمرين  املصدر
بلجنة التواصل لرجال األعمال 

 واملستثمرين املصريين

  املصدر

لرعاية اللقاء القادم للبرملان العربى والذى 

سيتحول فيه إلى مؤسسة رسمية .. كما 

طلبوا من السيد الرئيس توفير مقر للبرملان 

 . لعربى بالقاهرةا

7-11-2012 
مع أعضاء مكتب البرملان 

 العربى اإلنتقالى

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.youtube.com/watch?v=ZtIgNJxxmkw
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/643695372314211/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/642933459057069/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=PpSmB-mGL8o
https://www.youtube.com/watch?v=18JOXAjHg-s
https://www.youtube.com/watch?v=H96WRAKRoS0
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/598734880143594/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/597752180241864/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/592542294096186/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/587556081261474/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.430161203706469.103177.377633175625939/430161310373125/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/555180861165663/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/555180274499055/?type=3&theater
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 2012-11-6 رتيب لقاء ملتابعة حل مشاكل املواطنين  املصدر

د شعبي من محافظة مرس ي وف

 مطروح

 

 2012-11-   املصدر
أسامة الحسينى رئيس مجلس 

 . إدارة املقاولون العرب

  املصدر
أهم القضايا التى تهم الشأن العام واألطباء 

 البيطريين
20-10-2012 

مع وفد نقابة األطباء البيطريين 

سامى طه  /برئاسة الدكتور 

رزق حسين نقيب األطباء 

 البيطريين

 2012-10-19 ضمن زيارة ملرس ي مطروح  املصدر
مع قادة وضباط وجنود 

 املنطقة الغربية

 2012-10-19 ضمن زيارة ملرس ي مطروح  املصدر
لقاء الشعبي في النادى 

 اإلجتماعى بمطروح

 2012-10-19 ضمن زيارة ملرس ي مطروح  املصدر
عمد ومشايخ مطروح بقصر مع 

 ثقافة مطروح

 جماهيري موسع 2012-10-6 احتفاالت اكتوبر فى استاد القاهرة  املصدر

   املصدر

بتاريخ  سجل

 وأذيع 20/9

29/11 

 حوار مع التليفزيون املصري 

 جماهيري  11/9/2012 عيد الفالح  املصدر

 صحفي  أمام جامعه الدول العربية  املصدر

 جماهيري  29/6/2012 فى ميدان التحرير  املصدر

 جماهيري  30/6/2012 فى جامعة القاهرة  املصدر
 

 ثالثًا: جوالت وأنشطة أخرى
 النشاط التاريخ مصادر

 استقبال الجنود املختطفين 2013-5-22 املصدر

 لقاء بمجلس إدارة االتحاد العام للجمعيات واملؤسسات األهلية 2013-5-18 املصدر

 زيارته ملصنع الحديد والصلب بحلوان 2013-4-30 املصدر

 بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أعضاء مجلس أمناء مكتبة اإلسكندرية لقاء 2013-4-13 املصدر

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/554783774538705/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/554770097873406/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/423441894378400/?type=3&theater
http://www.elwatannews.com/news/details/64314
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.423107254411864.101615.377633175625939/423107394411850/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.423107254411864.101615.377633175625939/423107337745189/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=7astNwqJjU8
https://www.youtube.com/watch?v=ecr88TseoWE
https://www.youtube.com/watch?v=sHWSx0b_kW8
https://www.youtube.com/watch?v=WAQDNwc_Xy0
https://www.youtube.com/watch?v=GGplCKnUrW8
https://www.youtube.com/watch?v=lNsqdIkai2I
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/510925818963340/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=qD_ZF5sCI-k
https://www.facebook.com/pg/Egypt.President.Morsi/photos/?tab=album&album_id=502796316442957
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/496302120425710/?type=3&theater
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 2013-4-2 املصدر
صيبوا بتسمم 

ُ
زيارة مفاجئة إلي مستشفى مدينة نصر، لالطمئنان علي طلبة جامعة األزهر الذين أ

 الغذائية باملدينة الجامعيةغذائي إثَر تناولهم بعض الوجبات 

 زيارة إلي مقر قيادة املنطقة املركزية العسكرية 2013-3-22 املصدر

 لقا برياض ي مصر 203-3-17 املصدر

 زيارة محافظة سوهاج 2015-16 املصدر

 زيارة مقر رئاسة قوات األمن املركزى بالدراسة 2013-3-15 املصدر

 2013-3-13 املصدر
وفد من أهالي محافظة بورسعيد، بحضور ُممثلين عن األجهزة التنفيذية ومؤسسات  استقبال

 املحافظة

 ممثلي القبائل العربية من مختلف محافظات مصرلقاء  2013-3-5 املصدر

 من رموز أهالي النوبةلقاء  2013-3-4 املصدر
ً
 وفًدضم عددا

مثلين للقبائل والعوائل بمحافظة شمال سيناءلقاء  2013-2-8 املصدر
ُ
 من الرموز واملشايخ امل

ً
 وفد ضم عددا

 بوفد من الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالحلقاء  2013-2-25 املصدر

 رجل اعمال 130من  أكثربوفد من رجال االعمال املصريين ضم لقاء  2013-2-19 املصدر

 والتنميةبوفد حزب البناء لقاء  2013-2-19 املصدر

 افتتاح مشروعات بمركز التدريب البحري واملحاكاة 2013-1-25 املصدر

 افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2013-1-22 املصدر

 افتتاح امللتقى األول ملؤسسات املجتمع املدنى 2013-1-19 املصدر

 زياره مصابي حادث قطار البدرشين 2013-1-15 املصدر

 لقاء الرئيس باألمين العام ملجلس الشهداء واملصابين 2013-1-12 املصدر

 لتاء بعدد من رموز العمل النسائي 2013-11-12 املصدر

 مع مجموعة من ممثلي مؤسسات املجتمع املدني 2013-11-11 املصدر

 تفقد مشروع إنشاء قناطر أسيوط ويفتتح مركزا لألورام باملحافظة 2012-11-2 املصدر

 تقديم واجب العزاء ألسرة العميد أسامة حامد عطوة من االدارة العامة للمرور  املصدر

 رماية صواريخ ومدفعية مضادة للطائرات " وذلك بميدان رماية الدفاع الجوى بغرب القاهرة"شهد  2012-10-23 املصدر

 مع مجموعة من ممثلي جمعيات متحدى االعاقة 2012-10-22 املصدر

 .طعام الغذاء مع عدد من األسر من مختلف أحياء القاهرة 2012-10-26 املصدر

 .بيان رماية صواريخ ومدفعية مضادة للطائرات 2012-10-23 املصدر

 45مناورة انتصار البحر  2012-10-21 املصدر

 بمحافظة شمال سيناء بيان صد وتدمير اإلبرار البحري والجوى للعدو 2012-10-18 املصدر

 2012-10-15 املصدر
شرق القناة ، فى إطار احتفاالت مصر والقوات املسلحة  بيان عبور قناة السويس بأرض اإلحتفاالت

 .بذكرى نصر أكتوبر املجيد

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/639313269419088/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/633772849973130/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/631544996862582/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/631063873577361/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/630656503618098/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/629630703720678/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.481653435223912.1073741825.377633175625939/481653688557220/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/624747194209029/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/621892001161215/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/620398684643880/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/617450894938659/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/617440564939692/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=P8-DH8L4l6U
https://www.facebook.com/pg/Egypt.President.Morsi/photos/?tab=album&album_id=460989860623603
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/594636070553475/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/591853264165089/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/590130131004069/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/557505170933232/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/557046697645746/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/552746324742450/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/550163645000718/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/547519575265125/?type=3&theater
https://www.facebook.com/egpres.sm/photos/a.508187749198308.135797.502430016440748/547180978632318/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.425674294155160.102227.377633175625939/425674544155135/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.425674294155160.102227.377633175625939&type=3
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1051649
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.424546110934645.101931.377633175625939&type=3
http://www.almasryalyoum.com/news/details/226207
https://support.microsoft.com/en-us/products/internet-explorer#!en-us/products/internet-explorerhttps://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/422633127792610/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.422736134448976.101553.377633175625939&type=3
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/photos/a.377665218956068.90079.377633175625939/421507647905158/?type=3&theater
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 زيارة الى االسكندرية 2012-10-12 املصدر

 تفتيش حرب للفرقة السادسة املدرعة بالجيش الثاني 2012-10-10 املصدر

 ة لسيناء فى ذكرى انتصار اكتوبرزيار  2012-10-5 املصدر

 زيارة السيد الرئيس لقبر الجندي املجهول وقبر الرئيس الراحل أنور السادات 2012-10-4 املصدر

 . الرئيس يستقبل وفد شيوخ القبائلاستقبال  2012-9-22 املصدر

 تكريم أصحاب امليداليات فى الدورة األوملبية والباراملبية 20/9/2012 املصدر

 .من مختلف أجيال الكتاب واملثقفين والفنانين 90لقاء  بـ  6/9/2012 املصدر

 ( الرحالة املصري السيد أحمد حجاج ) حجاجوفيتشلقاء  25/8/2012 املصدر

 استقبال الالعبين املشاركين فى بعثة أوملبياد لندن للمعاقين 16/8/2012 صدرامل

 ي رئيس املجلس العسكري والفريق سامي عنانتكريم املشير حسين طنطاو  14/8/2012 املصدر

 شهود االحتفال بليلة القدر ويكرم حفظة القرآن الكريم 13/8/2012 املصدر

 زيارة نقطة التفتيش فى سيناء التى تعرضت للهجوم فى رمضان 6/8/2012 املصدر

 زيارة املصابين فى حادث رفح فى رمضان بمستشفى كوبرى القبة 7/8/2012 املصدر

 . تناول طعام اإلفطار مع ضباط وجنود الجيش الثاني امليداني 5/8/2012 املصدر

 زيارة الى االقصر 3/8/2012 

 زيارة الى قنا 4/8/2012 

 حضور افطار القوات املسلحة 30/7/2012 املصدر

 يلتقي مجلس إدارة االتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العمالية 29/7/2012 املصدر

 زيارة الى الفيوم 27/7/2012 املصدر

 حفل تخريج دفعة جديدة من طالب كلية الشرطة 14/7/2012 املصدر
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