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 أبو العينني حممد حممد/ النائب
 مجمس النوابوكيل    

                                   
 

 مصر -القاىرة  :مكان الميالد
 مصر -الجيزة  –الميندسين  -العزيز عبد البطل احمد ش 63 :عنوان المكتب

 حموان جامعة -التجارة  كمية :المؤهل الدراسي

 www.abouelenein.com            :اإللكتروني الموقع

 mh.enin@groupcleopatra.com    ::البريـــد اإللكتروني

@parliament.gov.egenin.hm 

 

 املناصــــب:
 1212يناير  21فى  مجمس النوابل وكيلا نتخب أ 

  مجمس النواب ب، وأعيد انتخابو عضواا 2991منذ عام مجمس الشعب ب اعضو
 عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة نائباا  حتى اآلن(. – 1212فبراير) منذ

 .نائب رئيس حزب مستقبل وطن 

 كميوباترا الصناعية والزراعية والسياحية والعقارية واإلعلمية. مجموعة مؤسس 

 الشرفي. اوحالياا رئيسي(، 1222-1222) الجمعية البرلمانية لمبحر المتوسط رئيس 

 العرب. المستثمرين اتحاد رئيس 

 .رئيس مجمس األعمال المصري البرتغالي 

 األوروبي. المصري األعمال مجمس رئيس 

 تحاد العام لمغرف التجارية.بال  لممستثمرين العامة الشعبة رئيس 

 .نائب رئيس مجمس األعمال المصري الياباني 

 الية والشئون الجتماعية والتعميم بالجمعية رئيس لجنة الشئون القتصادية والم
 (.1222-1222البرلمانية للتحاد من أجل المتوسط )

 ( 1222 – 1222رئيساا لمجنتي اإلسكان والتعمير، والصناعة والطاقة بمجمس الشعب.) 

 .عضو مجمس أمناء جامعة الممك سممان الدولية 

 العربي الفكر مؤسسة أمناء وعضو مجمس إدارة مجمس عضو. 
 العينين الجتماعية. أبو جمعية مؤسس 
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 الدويل : يالربملانعلي املستوى نشاطه 

  وحالياا رئيسو الشرفيالمتوسطيلبرلمان ا باإلجماع انتخب رئيساا . . 
  لمجناة الشاائون القتصاادية والمالياة والجتماعيااة بالجمعياة البرلمانيااة  اا رئيسااباإلجمااع، انتخاب

 . للتحاد من أجل المتوسط لدورتين متتاليتين
  األرضاية بالجمعياة البرلمانياة للتحااد  لمجنة الدولية لحل مشكمة األلغام رئيساا  انتخبباإلجماع

 .والتي شكمت استجابة لقتراح منومن أجل المتوسط 
  لرئيس البرلمان المتوسطي ومقرر لمطاقة بو. نائباا  هتم اختيار 

  بمجنة الشئون السياسية والمن وحقوق النسان بالجمعية البرلمانية للتحااد  عضواا  هتم اختيار
 من أجل المتوسط .

  مصر البرلماني في العديد من المؤتمرات الدوليةترأس وفد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صورة جماعية للنائب محمد أبو العينين مع رئيس البرلمان األوروبي ورئيس وزراء اليونان 

 ورئيس برلمانات اليونان وتونس عقب اجتماع هيئة مكتب الجمعية البرلمانية االورومتوسطية 

 

 

 

 

 

 
 

 اجتماع هيئة مكتب الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط كأحد أعضاء هيئة المكتبأبو العينين يتحدث أمام 

 األردن والمغرب وإيطاليا توفى الصورة رئيس البرلمان األوروبي )يمين( ثم رؤساء برلمانا 
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 ي التقا 1226مع وفد رفيع من البرلمان الورومتوسطى بزيارة لألمم المتحدة فاي ديسامبر  قام
مع لجان األمم المتحدة ووكالتيا المتخصصة. وفى ختاام الزياارة التقاى الوفاد ماع أماين خلليا 

 . يونيو  62لشرح موقف مصر بعد ثورة  عام األمم المتحدة

 
 

 بمقر األمم المتحدة بنيويورك 3102 أبو العينين يلتقي األمين العام لألمم المتحدة عام

  حيااث شاارح لااو أبعاااد   1229فااى عااام  مااع رئاايس الجمعيااة العامااة لألماام المتحاادة.لقاااءا عقااد
 وخطورة وكرامة قضية سد النيضة األثيوبي وأن قضية مياه النيل بالنسبة لمصر قضية حقوق

 الدولى السد عمى المن والستقرار زمةأ

  
 

 3102أبو العينين مع رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
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  عان .. 1222ينااير  -في مارسميا  ةدولة أور ومتوسطي 63أمام رؤساء برلمانات القى كممة
 :يونيو 62ثورة ثورة تصحيح المسار ثورة اإلرادة الشعبية 

 
 

 3102أبو العينين يتحدث أمام الجلسة العامة للبرلمان المتوسطي خالل اجتماعه في مارسيليا في يناير 

 البرلماانيين األوروبياين لزياارة مصار والطالع عماى الحقاائق والحاوار ماع كافاة  عدداا مان  دعا
والتقاوا كباار المسائولين وقاادة األحازاب والمفكارين  1222مصر فاي ماارس السياسية  األطراف

 فييا.

 
  رئيس المجمس المصري األوروبي عددا من  قادة مراكز الفكر استضاف بصفتو

في جمسة حوار   1226في ديسمبر  والعسكريين السابقين البارزين بالوليات المتحدة
حقيقة ؛ لتوضيح موسعة بالقاىرة بمشاركة عدد من الشخصيات المصرية البارزة 

 . يونيو 62مصر بعد ثورة  موقف
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 أبو العينين مع قادة مراكز الفكر بالواليات المتحدة

  أمااام صااناع القاارار األمااريكيين  1212و 1229و 1223و 1223فااي واشاانطن أعااوام تحاادث
والعاااارب ماااان أعضاااااء الكااااونجرس وقااااادة مراكااااز الفكاااار واإلعلميااااين فااااى المااااؤتمر الساااانوي 

 الوطني لمعلقات العربية المريكية. لممجمس
 م لمعلقاات الخارجياة وبالتعااون ماع وزارة بصفتو نائب رئيس غرفة صناعة العال نظم

ة دول أفريقياا 12بااا  علمااينماان كبااار اإل 61دورة تدريبيااة لااا  1223الخارجيااة عااام 
 .تحدث فييا عما تشيده مصر من نيضة حديثة وتوثق علقاتيا مع أشقائيا الفارقة 
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 :واجلوائز يم التكر
 الجوائز السياسية:

  من البرلمان المتوسطي.أفضل نائب في دول جنوب المتوسط جائزة 

 
 رئيس البرلمان المتوسطي ورئيس البرلمان المغربي عبد الواحد راضي يسلم أبو العينين جائزة أفضل نائب في جنوب المتوسط

 
 الجائزة في ميالنو بحضور السفير هشام بدر سفير مصر في إيطالياأبو العينين يتسلم 

 

  تقاديرا لتاريخااو ودوره فاي تعزيااز  1229جاائزة التمياز البرلماااني مان البرلماان المتوسااطي لعاام
 الدبموماسية والحوار في حوض المتوسط

  لعاام منظمة البحر المتوسط العالمياة )نوبل المتوسط( من  والدبموماسية الدوليةجائزة القتصاد
 .ومقرىا إيطاليا 1222
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 الجــوائــز الصناعيـــة:

  التحاد األفريقي. من 1222أفريقيا عام قارة أفضل صانع في جائزة 

 

 
 مفوض االتحاد األفريقي د. فيكتور هاريسون يسلم أبو العينين جائزة أفضل صانع في أفريقيا

 مصدر لميابان. جائزة أكبر 

 
 النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة أفضل مصدر لليابان في احتفال كبير بطوكيو

 بحضور د. فايزة أبو النجا وسفير مصر في اليابان.
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 كأفضل شركة في أفريقيا إبداعاا وابتكاراااألمم المتحدة  جائزة. 

 
 أفريقيا من األمم المتحدةالنائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة أفضل شركة ابداعا وابتكارا في 

 وذلك بحضور رئيس جمهورية موريشيوس ) أقصى اليمين( ووزير الصناعة في مصر سليمان رضا

 

 إيطاليا من الذىبي السمم جائزة. 

 
 المتحدة. الواليات من لالبتكار اإلنبكس العالمية منظمة جائزة

  



 - 9مه  9الصفحة  -

 

  من مجمس الوحدة القتصادية  1229عام جائزة التميز لممبادرات القتصادية والجتماعية عن
 .وأكاديمية جوائز تميز دبى العربية

 
 جائزة التميز للمبادرات االقتصادية واالجتماعيةالنائب محمد أبو العينين يتسلم 

 3102من أمين عام مجلس الوحدة االقتصادية العربية في احتفال كبير بالقاهرة عام 

 

 العمـــل االجتماعــــي:

  من منظمة الثقافة والتضامن اإليطالية. 1222العطاء الجتماعي لعام جائزة نجمة 
 

  الجامعة األمريكية بالقاىرةجائزة التميز في العمل الجتماعي من. 

 
 أبو العينين يتسلم الجائزة من الجامعة األمريكية

 


