
 السيزة الذاحيت -
 

 . عؼبد لبعى هبشى ػجبط انًىعىٌ –االسن 

 .ػشالُخ  – الجنسيت

 .غُش يزضوعخ  –الحالت االجخواعيت 

 . ثغذاد 1956 –هحل وحاريخ الىالدة 

 

 :: الوؤهالث العلويت ا  ثاني

 

 .لغى االلزظبد / كهُخ االداسح وااللزظبد  /عبيؼخ ثغذاد  : ىسالبكالىري

 . بوػ الزظبد /انزخظض 

 1978 -1977 عُخ انزخشط

 . 1986 د انؼشثُخ ،بيؼهذ انجؾىس وانذساع ،انذول انؼشثُخ  : عبيؼخ العاليالدبلىم 

 .يؼهذ انجؾىس وانذساعبد انؼشثُخ / : عبيؼخ انذول انؼشثُخ لواجسخيزا

 .زظبدَخ رًُُخ ال انزخظض / يبعغزُش فٍ االلزظبد /

 1988 -1987عُخ انزخشط : 

 . 1996فكش الزظبدٌ  /غبيؼخ انًغزُظشَخ : ان الدكخىراة

 

 : : الخسلسل الىظيفيا  ثالث

 

 1978/ 20/11 –يالؽع  .ووصاسح انضساػخ /  -1

 .1986 -1983 يؼبوَخ يذَش يؼهذ انزطىَش انًهٍُ واالداسٌ /يإعغخ انزؼهُى انًهٍُ  /وصاسح انزشثُخ  -2

 .1993-1988 /وانغُبؽُخ شؼجخ انًُبهظ انزغبسَخ  /ثبؽضخ  /يإعغخ انزؼهُى انًهٍُ  -3

 . 1997 /كهُخ االداة  /رذسَغُخ ثغذاد / عبيؼخ  /وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجؾش انؼهًٍ  -4

 . 2008 -2006/ يؼبوَخ انؼًُذ نشإوٌ انطهجخ كهُخ االداة /  -5

ً دسعخ صى انؾظىل ػه 2008يُز ػبو رذسَغُخ  /اعزبر يغبػذ  /عبيؼخ ثغذاد  /كهُخ االداسح وااللزظبد  -6

 .ونؾذ االٌ  2012/ 4/  15االعزبرَخ ثزبسَخ

 

 الوىاد الخي قوج بخدريسها . :ا  رابع

 

 .فكش الزظبدٌ  -6 َظى الزظبدَخ  -5ثُئخ – 4ؽمىق اَغبٌ  -3يجبديء االلزظبد  -2ؽشق انجؾش   -1

 عُبعبد يبنُخ -8االلزظبد االعاليٍ  -7

 .والندواث الدوراث الخدريبيت والخزبىيت  :ا  خاهس
 

 . 10/10/1979- 2دوسح انزارُخ انغبدعخ نهفزشح يٍ  /وصاسح انضساػخ واالطالػ  -1

وثبنزؼبوٌ يغ االرؾبد انُغبئٍ نذونخ االيبساد انؼشثُخ  االيى انًزؾذح / انهغُخ االلزظبدَخ نغشثٍ اعُب  -2

 24-18يٍ ؽهمخ رذسَجُخ ؽىل يهبساد رُظُى انًإرًشاد وانًشبسكخ فٍ االعزًبػبد نهفزشح  /انًزؾذح 

 .دونخ االيبساد انؼشثُخ انًزؾذح /  1981َىفًجش 

 شوكبالرٍ :ـأشه  9دوسح رؼهُى انهغخ االَكهُضَخ نًذح  /انًؼهذ انجشَطبٍَ  -3

انكىسط انضبنش  – 1/7/1981انكىسط انضبٍَ يٍ  – 1/7/1981نغبَخ  1/4/1981انكىسط االول يٍ  -

 . 1982نغبَخ َُغبٌ  1/9/1981

- 21/1/1984دوسح رشثىَخ رأهُهُخ ايذهب شهش نهفزشح يٍ / خ انزؼهُى انًهٍُ يإعغ /وصاسح انزشثُخ  – 4

21/2/1984 . 

 . 9/11/1989 – 8/ َذوح ػهًُخ ؽىل انغُبؽخ  /كهُخ االداسح وااللزظبد  /انغبيؼخ انًغزُظشَخ  -5

كبَىٌ االول  24-13رًزخ االداسَخ نهفزشح يٍ / دوسح األاالرؾبد انؼشثٍ نهزؼهُى انزمٍُ  /االيبَخ انؼبيخ  -6

1992 . 

 .  4/10/1991نغبَخ 14/9دوسح انضمبفخ انىظُفُخ انؼبيخ نهفزشح يٍ  /وصاسح انزشثُخ  -7

 يشكض /دوسح انزبهُم انزشثىٌ انشاثؼخ نهزذسَغٍُ  /عبيؼخ ثغذاد  /وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجؾش انؼهًٍ   -8

 . 1997/ 10/4نغبَخ  8/3/1997انغبيؼٍ نهفزشح يٍ رطىَش ؽشائك انزذسَظ وانزذسَت 



، طُذوق االيى انًزؾذح نالَشطخ  دوسح انزجظُش فٍ يغبل انًشاح وانزًُُخ ورؾهُم انُىع االعزًبػٍ – 9

 15- 10نهفزشح يٍ انؼشثٍ   ئٍؾذح ، ثبنزؼبوٌ يغ االرؾبد انُغب، انجشَبيظ االًَبئٍ ناليى انًز انغكبَُخ 

 . 2000ؽضَشاٌ 

 انجشَبيظ االًَبئٍ ناليى انًزؾذح ، ، 2002ىل اداسح انمشوع انظغُشح ،ؽضَشاٌ انىسشخ انزذسَجُخ ؽ – 10

 .يششوع انزأهُم انًغزًؼٍ 

، يشكض انجؾىس االعزًبػُخ ، انغبيؼخ االيشَكُخ فٍ دوسح فٍ انظؾخ االَغبثُخ فٍ انؼبنى انؼشثٍ  – 11

 . 10/2002/ 24 -6، انمبهشح ، انمبهشح

 .انجشَبيظ االًَبئٍ ناليى انًزؾذح  ًذح شهش ،دوسح رمُُبد انؾبعىة ، ن – 12

 . 2010اسثُم ، دوسح اػذاد انًذسثٍُ ، – 13

 دوسح رذسَت االَزخبثبد ، انًؼهذ انغًهىسٌ انذونٍ ، لغى االؽضاة انغُبعُخ وثؾىس انشأٌ انؼبو – 14

 .  2010) انؼشاق ( ، كبَىٌ انضبٍَ 

 :ا : عضىيت الجوعياث سادس

 

 .دٍَُ انؼشالٍُُ ػؼىح عًؼُخ االلزظب .1

 .ػؼىح َمبثخ انًؼهًٍُ  .2

 

 :: الوقاالث في الصحف سابعا  

 

 . 1989\ 9\ 2 عشَذح انمبدعُخ ،ؽىل رذسَت ؽهجخ انزؼهُى انًهٍُ انظُبػٍ فٍ يىالغ انؼًم ، – 1

 . 1989 ، 3061عشَذح انمبدعُخ ، انغًبد انشئُغُخ ناللزظبدَبد انُفطُخ انًفزىؽخ ، ع  – 2

 . 1989، 30884ػشع سعبنخ يبعغزُش ، ع  عُخ ، َظبو يؾبعجخ انزكبنُف ،عشَذح انمبد – 3

 . 1989، 3088عشَذح انمبدعُخ ، انزغبسح انؼشثُخ انجُُُخ واصشهب فٍ انزكبيم االلزظبدٌ انؼشثٍ ، ع  – 4

 . 2003،رًىص  4031عشَذح انزأخٍ ، انمطبع انخبص وانجُبء االلزظبدٌ انغذَذ ، ع  – 5

 . 2004،  4185ٍ ، انًشآح ويزطهجبد انزغُُش ،ع عشَذح انزأخ – 6

 

 :: البحىد العلويت  ا  ثاهن

 

 1987انزؼهُى انًهٍُ وانزمٍُ واصشح ػهً هُكم انؼًبنخ فٍ انىؽٍ انؼشثٍ ، سعبنخ انذثهىو انؼبنٍ ،  -1

 انًبعغزُش، سعبنخ االصبس االلزظبدَخ الَزمبل وػىدح انمىي انؼبيهخ انؼشثُخ يٍ الطبس يغهظ انزؼبوٌ انخهُغٍ  – 2

، 1988 . 

 . 1989اَبس  3ع‘اصش انهغشح انؼبئذح ػهً الطبس انًذَىَُخ انؼشثُخ ،يغهخ انُفؾ وانزًُُخ  -3

 . 1996  سعبنخ انذكزىساح ،رذخم انذونخ فٍ انُشبؽ االلزظبدٌ فٍ االعالو ،  -4

كهُخ  انًإرًش انؼهًٍ انخبيظ ، االلزظبدَخ انًطهىثخ فٍ ظم انؾظبس االلزظبدٌ  ،ثؾش يشبسن فٍ انغُبعخ -5

 . 1998 االداسح وااللزظبد ،عبيؼخ ثغذاد ،

 . 1999،  47اثٍ خهذوٌ انًبنُخ وانُمذَخ ، يُشىس يغهخ كهُخ االداة ،ع اساء – 6

 .، 15و 14فؼُم دوس انضكبح نهؾذ يٍ يشكهخ انفمش فٍ ظم انؾظبس ، يغهخ انؼهىو االعزًبػُخ ،عر -7

 0 2000،ؽضَشاٌ ، 44فٍُُ انؼشالٍُُ ،عنههغشح انذونُخ ، يغهخ عًؼُخ انغغشاانًُظىس االلزظبدٌ  -8

 4فٍ انؼظش انؼجبعٍ االول ، يغهخ ثُذ انؾكًخ ،دساعبد الزظبدَخ ،عرذخم انذونخ فٍ انُشبؽ االلزظبدٌ   -9

،2000 . 

ن فٍ انًإرًش انضبٍَ يغزمجم انؼاللبد االلزظبدَخ انؼشثُخ فٍ ػىء انًزغُشاد االلزظبدَخ انذونُخ ،يشبس –10

 . 1998 االَجبس ، االههُخ ،نكهُخ انًؼبسف انغبيؼخ 

 ،ثؾش ؽبئض ػهً انغبئضح انضبَُخ نهجُئخانجُئخ وانؾفبظ ػهُهب فٍ ػىء َظشَخ االعزخالف االعاليُخ –11

 ، 9اعبد اعاليُخ ، ثُذ انؾكًخ ،ع ،يُشىس فٍ يغهخ دس 2001 يٍ يغهظ رؾغٍُ انجُئخ ، وصاسح انظؾخ ،

 . 2002نغُخ انضبنضخ ،ا

نغُخ  21و 22انذوس االلزظبدٌ نهضكبح فٍ رؾفُض االعزهالن واالعزضًبس ، يغهخ انؼهىو االعزًبػُخ ، ع –12

2001 . 

رفؼُم انزذسَت انًهٍُ نزشغُم انًشأح انؼشالُخ ، ثؾش يمذو انً َذوح انًغبهًخ االلزظبدَخ نهًشأح ، االرؾبد  –13

 . 2002 انؼبو نُغبء انؼشاق ،



انضكبح ودوسهب انزؾفُضٌ نهُشبؽ االلزظبدٌ ، ثؾش يمذو انً يإرًش االلزظبد االول  نكهُخ االداسح  –14

 / 3-2وااللزظبد ، عبيؼخ انًىطم ثبنزؼبوٌ يغ يذَشَخ اولبف َُُىي ، يشكض انجؾىس االلزظبدَخ نهفزشحيٍ

 . 2002 رششٍَ انضبٍَ ،

ح انؼًم وانجطبنخ ورأصُشهب ػهً  ٍ انؼشاق انغذَذ ، ثؾش يمذو انً َذوثطبنخ انًشأح انؼشالُخ وانُأد رغبوصهب ف –15

                                                       . 2004 / 6 / 28شارُغُخ بء انذونخ ، يشكض انضيبٌ نهذساعبد االعزثُ

غًؼُخ انؼشالُخ نهؼهىو االعزًبػُخ انزكبفم االلزظبدٌ واالعزًبػٍ فٍ االعالو ، يغهخ انؼهىو االعزًبػُخ ، ان –16

 . 2005 ؽضَشاٌ  ، ، 40،ع

 . 2007،  77يغبهًبد انشاصٌ فٍ انفكش االلزظبدٌ االعاليٍ ، يغهخ كهُخ االداة ،عبيؼخ ثغذاد ، ع -17

يغهخ انغًؼُخ انغغشافُخ انؼشالُخ ،يغهذ  انؾغجخ عهبص انشلبثخ االداسٌ فٍ انًزهت االلزظبدٌ االعاليٍ ، -18

 . 2008، 53،ع1

دساعبد  انُمذ ووظبئفخ ػُذ ثؼغ فالعفخ ويفكشٌ االلزظبد انىػؼٍ واالعاليٍ ) دساعخ يمبسَخ ( ،يغهخ –19

 . 2008، 8فٍ انزبسَخ واالصبس ،ع

دوس انضكبح فٍ دػى ورؾفُض رُبس االعزهالن واالعزضًبس ، يغهخ انؼهىو االلزظبدَخ واالداسَخ ،يغهخ كهُخ – 20

 . 2009، 5،يغهذ  54/ عبيؼخ ثغذاد ،عاالداسح وااللزظبد 

ثخ فٍ انًشؽهخ انشاهُخ ، ثؾش يمذو انً انًإرًش انؼهًٍ انذونٍ انضبٍَ ) انؼهًٍ ىااللزظبدَخ انًطه انغُبعخ -21

 . 5/2010 /11انًُؼمذ فٍ  انخبيظ ( نكهُخ االداسح وااللزظبد ،عبيؼخ كشثالء ،

غىق فٍ انؼشاق / سؤَخ يغزمجهُخ ،ثُذ انؾكًخ ، يغهخ االطالػ االلزظبدٌ وانزىعخ َؾى الزظبد ان – 22

 0 2010، 24دساعبد ألزظبدَخ ،ػذد ،

االطالػ االلزظبدٌ ورؼضَض رًُُخ انمطبع انخبص فٍ انؼشاق ، ثؾش يمذو انً انًإرًش انذونٍ انضبنش )  -23

انؼشالُخ نهؼهىو  انًغهخ يُشىس فٍ ،2011انًإرًش انؼهًٍ انغبدط ( كهُخ االداسح وااللزظبد / عبيؼخ كشثالء /

 . 2013/ 9/انًغهذ 36/ عاالداسَخ / كهُخ االداسح وااللزظبد /عبيؼخ كشثالء 

/ثؾش يمذو انً انًإرًش انؼهًٍ نًكزت انًفزش انؼبو فٍ انهُئخ انىؽُُخ انفغبد االػالو ودوسح فٍ يكبفؾخ  -24

 . 2012نخذيبد انجش واالسعبل وثبنزؼبوٌ يغ عبيؼخ ثغذاد/

ُبعخ انًبنُخ انًطهىثخ فٍ انًشؽهخ انشاهُخ ،ثؾش يمذو انً انًإرًش انؼهًٍ انىؽٍُ انًشزشن نكهُخ االداسح انغ -25

 . 2013وااللزظبد وانًؼهذ انؼبنٍ نهذساعبد انًؾبعجُخ وانًبنُخ /عبيؼخ ثغذاد ،

،ثؾش يمذو  2003انًششوػبد انظغُشح ودوسهب فٍ رشغُم انشجبة انؼبؽهٍُ ػٍ انؼًم،رغشثخ انؼشاق ثؼذ  -26

 . 2014وانشَبػخ /دائشح انذساعبد ورطىَش انًالكبد وانمُبداد انشجبثُخ ، انًإرًش االول / وصاسح انشجبةانً 

/ ثؾش يُشىس فٍ يغهخ انؼهىو  2009 -2000رمُُى كفبءح أداء لطبع انظُبػخ انزؾىَهُخ فٍ انؼشاق نهًذح  –27

 .2014، 20،انًغهذ  75عبيؼخ ثغذاد ،ع – / كهُخ االداسح وااللزظبدااللزظبدَخ واالداسَخ 

صُبئُخ انفمش وانزؼخى فٍ االلزظبد انؼشالٍ )دساعخ رؾهُهُخ(،ثؾش يُشىس فٍ يغهخ انذَبَُش ، انغبيؼخ  –28

 .2017،  10انؼشالُخ ، كهُخ االداسح وااللزظبد ، انؼذد 

كشَذ نهؼهىو االداسَخ واالفزظبدَخ يغهخ ر –االطالػ انذًَمشاؽٍ وااللزظبدٌ وانزؾىل َؾى الزظبد انغىق  -29

 . 2018،ػذد  ، خبص ، 2، ط 3، انًغهذ 

ركبنُف  ؽغبة ركبنُف اَزبط ورغىَك يؾظىل انؾُطخ فٍ انؼشاق ودوس انزمبَبد انضساػُخ فٍ رخفُغ -30

 . 2016، 8االَزبط ،ثؾش يشزشن ،يُشىس فٍ يغهخ انذَبَُش ، انغبيؼخ انؼشالُخ ،كهُخ االداسح وااللزظبد ،انؼذد 

يغ اشبسح نزغشثخ يبنُضَب ،ثؾش   انغُبعبد وانجشايظ انًطهىثخ نًىاعهخ رؾذَبد عىق انؼًم فٍ انؼشاق -31

 يشزشن يمجىل نهُشش فٍ انغبيؼخ انؼشالُخ ،يشكض انجؾىس وانذساعبد االعاليُخ .

ىل نهُشش فٍ يغهخ رخطُؾ انمىي انؼبيهخ ودوسح فٍ انؾذ يٍ ثطبنخ انخشَغٍُ فٍ انؼشا ،ثؾش يشزشن ،يمج -32

 انجؾىس وانذساعبد االعاليُخ . انغبيؼخ انؼشالُخ ،يشكض

يُشىس فٍ يشزشن ،ثؾش  2003انزؼهُى انًهٍُ انضبَىٌ ويزطهجبد عىق انؼًم فٍ انؼشاق  ، يشؽهخ يبثؼذ  -33

 . 2015، 82االطذاس يغهخ انؼهىو االلزظبدَخ واالداسَخ ،

طبع انخبص ثبنؼشاق ،انًغهخ انؼشالُخ نهؼهىو االداسَخ ، عبيؼخ كشَالء االطالػ االلزظبدٌ ورؼضَض رًُُخ انم -34

 . 2013،  36،ػذد

 :حاسعا  : نشاطاث هجخوعيت 

 

 .َبشطخ فٍ يغبل ؽمىق انًشأح وانُشبؽبد االَغبَُخ انخبطخ ثهب  – 1

نظغُشح وهى خجُشح فٍ يغبل انزذسَت انًهٍُ نهًشأح ؽُش ػًهذ يذَشح وؽذح انزذسَت انًهٍُ وانمشوع ا – 2

زؾذح نًُؼ لشوع طغُشح نهُغبء االسايم وانًطهمبد ناليى انً ٍيششوع رى رًىَهخ يٍ لجم انجشَبيظ االًَبئ

 . 2003لف انًششوع فٍ ػبو ىور



يزخظظخ فٍ انزذسَت ؽىل يفهىو ) انغُذس، انُىع االعزًبػٍ ( ؽُش ػًهذ يذسثخ نهزا انًفهىو فٍ انؼذَذ  – 3

 . زؾذح فٍ انؼشاق ثؼذ ؽظىنهب ػهً شهبدح فٍ هزا انًغبلنجشَبيظ االًَبئٍ ناليى انًيٍ انذوساد انزٍ َظًهب ا

 ؽهٍُ ػٍ انؼًم يٍ كال انغُغٍُيزخظظخ فٍ انزذسَت )يذسثخ( ػهً كُفُخ انجذء ثألبيخ يشبسَغ طغُشح نهؼب -4

نشاغجٍُ ثبلبيخ يشبسَغ خبطخ اورطىَش يشبسَؼهى وثًغبػذح يإعغبد االلشاع انًؾهُخ وخبطخ انشجبة يٍ ا

ل انمشوع انظغُشح ولذ ؽظهذ ػهً شهبدح فٍ هزا انًغبل يٍ وكبنخ انزًُُخ االيشَكُخ ثبػزًبدٌ يذسثخ فٍ يغب

 .بء االوساق انًبنُخفٍ عًؼُخ ارؾبد وعط 2012 نغبَخ  2006يٍ نهفزشح يٍ انؼبؽهٍُ ػٍ انؼًم  ولذ دسثذ انؼذَذ

ػبَخ انُغبء انؼشالُبد ُش ػًٍ ثشَبيظ االغبصخ انذونُخ ألكًب دسثذ انُغبء االسايم ؽىل كُفُخ البيخ يششوع طغ

يٍ خالل يششوع طغُش َزى  نزًكُُهى يٍ انؼُش ثكشايخاصواعهى ػهً اَذٌ انمىاد االيشَكُخ  انهىارٍ رى لزم

 .رًىَهخ يٍ لجم ثشَبيظ االغبصخ انذونُخ

 

 :اريح ، الزسائل الخي اشزف عليها : االطا  عاشز

 سؤَخ يغزمجهُخ /انؼبو فٍ انؼشاق االعزضًبس فٍ انمطبع انظُبػٍ  -

 . 2010 /عبيؼخ ثغذاد / االلزظبد  /انمغى 

 . /سعبنخ يبعغزُش انزؼهُى انًهٍُ انضبَىٌ فٍ انؼشاق ويزطهجبد عىق انؼًموالغ  -

 ./سعبنخ دكزىساحم انزؾىالد االلزظبدَخ انزًُُخ انضساػُخ فٍ انؼشاق فٍ ظ -

 .يبعغزُش دوس انزمبَخ انضساػُخ انؾذَضخ فٍ رخفُغ ركبنُف اَزبط انًؾبطُم انضساػُخ انغزشارُغُخ فٍ انؼشاق . -

دساعخ رؾهُهُخ  –انًؼبطشح االساء االلزظبدَخ ػُذ االيبو ػهٍ ثٍ اثٍ ؽبنت )سع انهخ ػُخ ورطجُمبرهب  -

 دكزىساح.

 نمىي انؼبيهخ ودوسح فٍ انؾذ يٍ ثطبنخ انخشَغٍُ فٍ انؼشاق ،سعبنخ يبعغزُش .رخطُؾ ا -

 ربصُش انؼاللخ ثٍُ انفبئذح وانزؼخى فٍ طُبغخ انغُبعخ انُمذَخ فٍ انؼشاق ، سعبنخ دكزىساح . -

 ُش .سعبنخ يبعغز –وايكبَُخ رُىَغ يظبدس انذخم  2003االرغبح انفكشٌ نهغُبعخ االلزظبدَخ فٍ انؼشاق ثؼذ  -

 

 :الوؤحوزاث والندواث العلويت الخي شارك فيها :  احدي عشز

 

 .ثؾش يُفشد /  1998 /االَجبس  /انًإرًش انؼهًٍ انضبٍَ نكهُخ انًؼبسف االههُخ  – 1       

 .ثؾش يشزشن /  1998 / عبيؼخ ثغذاد /انًإرًش انؼهًٍ انخبيظ نكهُخ االداسح وااللزظبد  -2

ثؾش  2001/ 29 -28خ انمبدعُخ /وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجؾش انؼهًٍ / انًإرًش انؼهًٍ انشاثغ نغبيؼ -3

 يشزشن .

 .ثؾش يُفشد /  2002 /كهُخ االداسح وااللزظبد / عبيؼخ انًىطم  /يإرًش االلزظبد االعاليٍ االول  -4

 .ثؾش يُفشد /  2002 /االرؾبد انؼبو نُغبء انؼشاق  /َذوح انًغبهًخ االلزظبدَخ نهًشأح   -5

/  2004/  ثغذاد /يشكض انضيبٌ نهذساعبد االعزشرُغُخ  /ًم وانجطبنخ ورأصُشهب ػهً ثُبء انذونخ َذوح انؼ -6

 . ثؾش يُفشد

 / 2010/ عبيؼخ كشثالء /كهُخ االداسح وااللزظبد  انذونٍ انضبٍَ ) انؼهًٍ انخبيظ ( انًإرًش انؼهًٍ  -7

 .ثؾش يشزشن 

/ثؾش  2011خ االداسح وااللزظبد /عبيؼخ كشثالء /انًإرًش انؼهًٍ انذونٍ انضبنش )انؼهًٍ انغبدط ( كهُ -8

 2012انًإرًش انؼهًٍ انذونٍ انشاثغ )انؼهًٍ انغبثغ( كهُخ االداسح وااللزظبد /عبيؼخ كشثالء / -8يُفشد 

 / ثؾش يُفشد .

فٍ انهُئخ انىؽُُخ نهجش واالسعبل وثبنزؼبوٌ يغ عبيؼخ ثغذاد نًكزت انًفزش انؼبو  االول انًإرًش انؼهًٍ -9

 / ثؾش يُفشد . 2012/

انًإرًش انؼهًٍ انىؽٍُ انًشزشن نكهُخ االداسح وااللزظبد /عبيؼخ ثغذاد وثبنزؼبوٌ يغ انًؼهذ انؼبنٍ  – 10    

 ./ثؾش يشزشن 2013نهذساعبد انًؾبعجُخ /

 ./ثؾش يشزشن  2013انضبٍَ /كهُخ االداسح وااللزظبد / عبيؼخ َىسوص /الهُى كشدعزبٌ / انًإرًش انؼهًٍ –   11

انغبيؼخ انؼشالُخ /كهُخ االداسح َذوح ؽىل ؽزف االطفبس يٍ انؼًهخ انؼشالُخ واصشهب ػهً االلزظبد انؼشالٍ / – 12

  . 2013/ 3/ 26وااللزظبد /

انًإرًش االول / وصاسح انشجبة وانشَبػخ /دائشح انذساعبد ورطىَش انًالكبد وانمُبداد / يشكض انجؾىس  -13

 ثؾش يفشد . / 2014ػُخ /ساعبد انشجبثُخ وانشَبوانذ

 / ثؾش يُفشد . 2014ح وااللزظبد / انًإرًش انؼهًٍ انزبعغ / عبيؼخ كشثالء / كهُخ االداس -14

 11/2017/ 20انًإرًش انؼهًٍ انضبٍَ / دَىاٌ انىلف انغٍُ / دائشح انجؾىس وانذساعبد / لغى انذساعبد /  -15

 ثؾش يُفشد.

 ثؾش يُفشد. 2018/ 29/3-28/ عبيؼخ ركشَذ /  داسح وااللزظبد انًإرًش انؼهًٍ انضبنش / كهُخ اال -16


