
 

 

 

 

 

 

يزوف ناهيج  .د.أ  
 

 

 

قزارلا د)ع  دمحأ  يزوف  ناهيج    
ةرهاقلا د9لاوم   . 

ماع 1989 ناولح ـ  ةعماج  ة9نفلا ـ  ةEFG9لا   Hة9ل  IJ
K تجرخت    .ـ 

ناولح   ةعماج  ـة9نفلا  ةEFG9لا   OPةـ9ل ةــ9فرخزلا  تام  9مـصـتـلا  Oمـــسق ماعلا  سفن   IJ
K ةد9عم  تنيع   ـ 

 IJ
K ةكرحلا  مظن"اهعوضوم  ةلاسر  نع  ماع 1996 م  ة9نفلا  ةEFG9لا   IJ

K Ecتسجاملا  ةجرد  eKع  تلصح  ـ 
م9مصتلا سfردتل   Hلخدم ةع9بطلا  jانع  نم  تاراتخم   IJ

K سمالملا   "  
Ecتسجاملا ةجرد  eKع  اهلوصح  ذنم  ة9لnلاو  مسقلا  سفن   IJ

K oادعاسم  اسردم 
o

تنيع   . ـ 
ةلاسر  نع  ماع 2001 م  م9مصت )  صصخت (  ة9نفلا  ةEFG9لا   IJ

K ةفسلفلا  ەاروتكد  ةجرد  eKع  تلصح  ـ 
ةjاعملا ة9فرخزلا  تام9مصتلا   IJ ة9ف9ظولا  اهتيمهأو  نولل  ةwxمرلا  تالالدلا  اهعوضوم "   " .  

ەاروتكدلا ةجرد  eKع  اهلوصح  ذنم  ة9لnلاو  مسقلا  سفنب  اس 
o

ردم تنيع   . ـ 
دعاسم 2007 م ذاتسأ  ةجرد  eع  تلصح    . ـ 

ةجردلا eع  اهلوصح  ذنم  ة9لnلاو  مسقلا  سفنب  oادعاسم  oاذاتسأ  تنيع    .ـ 
2012م ذاتسأ ةجرد  eع  تلصح   .ـ 

ةجردلا eع  اهلوصح  ذنم  ة9لnلاو  مسقلا  سفنب  oاذاتسأ  تنيع    .ـ 
 

ةروش{ملا ضراعملاو  تاعو��ملاو  ة9ملعلا  ثاحOألا   :ـ 
�ظنلاxة ثاحOألا  ًالوأ  : 

 Hة9ل ��ع  عباسلا  ددعلا  ��ع  عباسلا  دلجملا  نونفلاو )  ة9نفلا  ةEFG9لا   IJ
K  Oثوح ةلجم  (يرظن   Oثح ـ 

Oناونع ناولح 2005ــ  ةعماج  ة9نفلا ـ  ةEFG9لا  :  
ة9فرخزلا " ت  ام9مصتلل ة9ب�سلا  ة9لعافلا  ءوض   IJ ة9سحلا  ةxؤرلا  داعOأ  م9ظنت   " 

Oناونع ةروصنملا 2010ــ  ةعماج  ة9ق9بطتلا )  نونفلا  ة9لnل  �Jاثلا 
K �Kودلا  رمتؤملا(  يرظن   Oثح   :ـ 

" jاعملا قصلملا  م9مصت   IJ
K ة9لامجلاو  ة9ف9ظولا  هتيلعافو  �Kاردإلا  قبسلا  ". 

Oناونع خيشلا ) 2011ــ  رفك  ةعماج  ةEFG9لا   Hة9ل ةلجم  يرظن (   Oثح  :ـ 
ةسارد"ة9فاقثلا " تارثؤملا  ءوض   IJ

K فئاطلا   Oةعماج يرادجلا  نفلل  �Kام  جلاو 9�Jظولا 
K دع)لا 

ة9ق9بطت . 
Oناونع خيشلا )2011ــ  رفك  ةعماج  ةEFG9لا   Hة9ل  Oةلجم يرظن (   Oثح   :ـ 

ة�لمملا "  IJ
K اهتاق9بطتو  ة9عامتجإلا  �ظنلا xتا ءوض   IJ

K لفطلا  عادOإل   HثمEc ة9ل9كــش�لا  طئاـسولا   



 

 

ة دوعسلا �علا G9ة ". 
ا9نملا  ةعماج  رخآلا  ةفاقثو  نفلا  ةل9مجلا )  نونفلا  ة9لnل  عساتلا  �Kودلا  رمتؤملا  ي (  رظن  Oثح ـ 

Oناونع  :2012ــ 
" م9مصتلا نونف   IJ

K ة9نهذلا  تاروصتلا  ل9عفتو  ةx¢)لا  ةفرعملا  ". 
دع)لا"   Oناونع: ندرألا 2012  K£السإلا )  ركفلل  K¤لاعلا  دهعملل  �Kودلا  رمتؤملا  يرظن (   Oثح ـ 

م9مصتلا لاجم   IJ
K هتاقلطنمو  هتي{ب(  ة9مالسإلا  نونفلا   IJ

K ءوضلا  تاف9ظوتل  �Jاحورلاو 
K يداملا  )". 

تاحول  م9مصت   IJ
K �Kالدلا  دع)لا"   Oناونع )رهزألا 2013  ةعماج  ةEFG9لا   Hة9ل ةلجم(  يرظن   Oثح ـ 

ا9جولوم9سلا �ظن xة ءوض   IJ
K فئاطلا  ةعماج  تا9لnل  ة داشرا  ".  

ة9لمعلا ثاحOألا  ا9ناث 
o

 :ـ 
2003 "ة9فرخزلا تام9مصتلا   IJ ة9ف9ظولا  اهتيمهأو  نولل  ة دع)لا  ةم9قلا"  نا  Oونع eKمع   Oثح  .ـ 

2005 "م9مصتلا لاجم   IJ ةدحولا  قيقحتل   Hأد)م عيمجتلا  ب9لاسأ"   Oناونع eKمع   Oثح  .ـ 
"م9مصتلا   IJ ةEcxبعتلا  ةم9قلاو  ةx¢)لا  ةم9قلا  ªcJب  ة9ل9كش�لا  طوطخلا"   Oناونع eKمع   Oثح ـ 

2006. 
م9مصتلا   IJ

K ةروصلا  9�Fسوم  قيقحتو  نيا)تلا  م9قل  9�Jظولا 
K ل9كش�لا"   Oناونع eKمع   Oثح ـ 

"jاعملا 2008 . 
سسأ  سfردتل   Hقلطنم ة9لاتارفلا  مظنلا  eع  ةمئاقلا  ةxراركتلا  ة9{بألا"   Oناونع eKمع   Oثح ـ 

"م9مصتلا 2010 . 
فالغل  K¤9مصتلا  زجنملل  �Kا  صتإلا Ecثأتلا  ة9لعافو  ة9لوادتلا  ة9ئا9م9سلا"   Oناونع eKمع   Oثح ـ 

"بات�لا 2010 . 
ة9حورلاو  �كفلا xة  OأOاهداع ة9فورحلا  تالPش�لا  ªcJب  �²انبلا 

K ماظنلا  تارادم"   Oناونع eKمع   Oثح ـ 
"نيدع)لا 2012 يذ  م9مصتلاو  . 

 
ةروش{ملا اثلاث 

o:ضراعملا  :ـ 
ةصاخلا * ضراعملا  :  

�علا 2003 م . G9ة ¢م  ةxروهمج  ةرهاقلا ـ  ةx¢ملا ـ  ارGوألا  راد  ة9ق9سوملا ـ  ة)تكملا   Oةعاق ضرعم  ـ 
تاذلا راوحو  ملحل"   Oناونع  " . 

�علا 2005 م . G9ة ¢م  ةxروهمج  ناولح ـ  ةعماج  ة9نفلا ـ  ةEFG9لا   Hة9ل سروح ـ   Oةعاق ضرعم  ـ 
فل¶تو دعا)ت   " Oناونع " . 

Oةعاق ضرعم  ةع9بطل"  Fine Arts ـ  ناونع  O . علا ـ 2006 م�G9ة ¢م  ةxروهمج  ةرهاقلا ـ  كلامزلا ـ  ـ 
ة9طخلا ةراذلاو   ". 

تانيا)ت  " Oناونع سمش ـ 2008 م ـ  ªcJع  ةعماج  ة9عونلا ـ  ةEFG9لا   Hة9ل نونفلل ـ  نوآ   Oةعاق ضرعم   " ـ 
. 

تامغانت  Oناونع:" ةـ دوعسلا 2010ـ  �علا G9ةـ ةـ�لمملا  فئاـطلا   Oةعماـج ÂÃKئرلا   Oوهبلا ضرعم   ." ـ 
Oك9فارج":ناونع ة دوعسلا 2010  �علا G9ة ة�لمملا  فئاطلا   Oةعماج ى�EÄلا   Oةعاقلا ضرعم   ." ـ 

 Oناونع: ة دوعسلا 2012ــ  �علا G9ة  Oة�لمملا xÆJراتلا 
K اEÄش   Oق¢ ة9ل9كش�لا  نونفلا   Oةعاق ضرعم  ـ 

�علاG9ة فورحلل  ة9حورو  �كف xة داعOأ"  ". 
ىؤر  Oناونع:" ناولح 2012ــ  ةعماج  ة9نفلا  ةEFG9لا   OPة9ل  Çويس�J

K دمحأ  د9هشلا   Oةعاق ضرعم  ــ 



 

 

Èة9ل9كش ". 
ة9عامجلا * ضراعملا  : 

اهمهأ نمو  اهجرخت  ذنم  ةـ9عامجلا  ضراعملا  نم  دـ دـعلا   IJ
K تكراـش    :ـ 

نو��علاو 1990 م يداحلا  ماعلا  ضرعملا   .ـ 
ÉFحو 2015 م ذنم 1997 ة9نفلا  ةEFG9لا   OPة9ل سfردتلا  ةئيه  ءاضعأ  ضرعم   .ـ 

ة دوعسلا 2004 م �علا G9ة ة�لمملا  اهبأ ـ  ةزئاج  ضرعم   .ـ 
ة دوعسلا 2005 م �علا G9ة ة�لمملا  اهبأ ـ  ةزئاج  ضرعم     . ـ 

ناولح ـ  ةعماج  ة9نفلا  ةEFG9لا   Hة9ل É²Kيبلا ـ  عÍبسألل  بحاصملا  سfردتلا ـ  ةئيه  ءاضعأ  ضرعم  ـ 
  . 2006 م

ناولح 2006 م  Oةعماج �خلا xجªcJ با)ش  ل9غش�ل  عباسلا  �Fتلملا  ضرعم     . ـ 
ناولح ـ 2007  ةعماج  ة9نفلا  ةEFG9لا   Hة9ل É²Kيبلا ـ  عÍبسألل  بحاصملا  سfردتلا  ةئيه  ءاضعأ  ضرعم  ـ 

 . م
ناولح ـ  ةعماج  ناولح )  ةعماج  بالطل  ة9ل)قتسم  ةxؤر  رمتؤم (  تا9لاعف  نمض  ماقملا  ضرعملا  ـ 

   . 2007 م
د9عس ـ 2009 م روب  ث دحلا ـ  نفلل  ¢نلا  فحتم  ضراعملا ـ  ضرعم    . ـ 

ةxردانجلا  ناجرهم  تا9لعاف  نمض  ةÍxجلا  دهف  كلم  لا  Oةدعاق ماقملا  فئاطلا  تانانف  ضرعم  ـ 
ة دوعسلا ـ 2010 �علا G9ة  Oة�لمملا . 

ة�لمملا  فئاطلا   Oةعماج ى�EÄلا   Oةعاقلا ماقملا  ة9ك9فارج   Oامارونا سfردتلا  ةئيه  ءاضعأ  ضرعم  ـ 
2010 ة دوعسلا �علا G9ة . 

ة دوعس لا �علا G9ة ة�لمملا  �لاO 2010ــ xضا �Kاعلا  م9لعتلا  ةرازو  ةقOاسم  ضرعم   .ـ 
ةنيدملا  ةاتفلا ـ  م9لعت  �Fتلم  تا9لعاف  نمض  ماقملا  ة دوعسلا  تاعماجلل  ة9ل9كش�لا  نونفلا  ضرعم  ـ 

ة دوعسلا 2010 �علا G9ة ة�لمملا  ةرونملا ـ  . 
�علا G9ة ة�لمملا  EJJ�Kملا 2010ــ  داصتقإلاو  م9ماصتلا   OPة9ل ماقملا  سfردتلا  ةئيه  ءاضعأ  ضرعم  ـ 

ة دوعسلا . 
xÆJراتلا 

K اEÄش   Oق¢ ماقملا  )EJJ�Kملا  داصتقإلاو  م9ماصتلا   )Hة9ل سfردتلا  ةئيه  ءاضعأ  ضرعم  ـ 
ة دوعسلا �علا G9ة ة�لمملا   .2010 ــ 

ة9فرخزلا 2012 تام9مصتلا   Oمسق سfردتلا  ةئيه  ءاضعأل   Oكلامزلا ÏÄKولوبترأ   Oةعاق ضرعم   .ـ 
ة9نفلا 2013 ةEFG9لا  ة9لnل  ÐKاملا  لÍG9يلا   Oة)سانم ءاطعو  نف  ماع  نونفلا 92   Oق¢ ضرعم   .ــ 

نونفلل 2015 ةرwxجلا   Oزكرم ة9نفلا  ةEFG9لا   Hة9ل سfردتلا  ةئيه  ءاضعأ  ضرعم   .ــ 
 

اهجراخ وأ  ة9لnلا  ناجل   IJ
K ةÍxضعلا  : 

ناولح ةعماج  ة9نفلا ـ  ةEFG9لا   Hة9ل ة9فرخزلا ـ  تام9مصتلا  مسق  سلجم  وضع    . ـ 
ناولح ةعماج  ة9نفلا  ةEFG9لا   Hة9ل ة9فرخزلا  تام9مصتلا  مسق  ة9فاقثلا  ةنجللا  وضع   .ـ 

ة9نفلا  ةEFG9لا   Hة9ل ة9فرخزلا  تام9مصتلا   Oمسق ا9لعلا  تاساردلا  ةلحرم  رانيمسل  ماعلا  قس{ملا  ـ 
2011ـ2012 ناولح ةعماج  . 

ناولح ةعماج  ة9نفلا  ةEFG9لا   OPة9ل ةداقلاو  ةمHوحلا  ةنجل  دامتعالاو  ةدوجلا  نامض  ةدحو  وضع   .ـ 
ناولح ةعماج  ة9نفلا  ةEFG9لا   OPة9ل ة9فرخزلا  تام9مصتلا   Oمسق ةدوجلا  ةنجلل  eKخاد  وضع   .ـ 



 

 

ناولح ةعماج  ة9نفلا  ةEFG9لا   OPة9ل ا9لعلا  تاساردلا  ةلحرمل  K¤ داÑألا  داشرالا  ةنجل  وضع   .ـ 
ناولح ةعماج  ة9نفلا  ة  EFG9لا  OPةـ9ـل ددجلا  بالطلا  نم  ªcJمدقتملل  تاردقلا  را)تخإ  ناجل  وضع   .ـ 

ناولح ةعماج  ة9نفلا  ةEFG9لا   OPةـ9ـل ددجلا  بالطلل  ةــ9صخشلا  تارا)تخإلا  ناجل  وضع    .ـ 
�علا G9ة ة�لمملا  فئاطلا   Oةعماج تا)تكملا  نووئش  ةدامعل  ةعOاتلا  تا)تكملا  ةنجل  وضع  ـ 

ة دوعسلا .  
�علا G9ة ة�لمملا  فئاطلا  ةعماج  EJJ�Kملا  داصتقإلاو  م9ماصتلا   OPة9ل ةدوجلاو  دامتعإلا  ةنجل  وضع  ـ 

ة دوعسلا . 
�علا G9ة ة�لمملا  فئاطلا  ةعماج  EJJ�Kملا  داصتقإلاو  م9ماصتلا   OPة9ل K¤ داÑألا  داشرإلا  ةنجل  وضع  ـ 

ة دوعسلا . 
�علا G9ة ة�لمملا  فئاطلا  ةعماج  EJJ�Kملا  داصتقإلاو  م9ماصتلا   OPة9ل لماشلا  فلملا  ةنجل  وضع  ـ 

ة دوعسلا . 
�علا G9ة ة�لمملا  فئاطلا  ةعماج  EJJ�Kملا  داصتقإلاو  م9ماصتلا   OPة9ل ة9نفل  ضراعملا ا ةنجل  وضع  ـ 

ة دوعسلا . 
 

ة9م داÑألا ةطشÓألا    :ــ 
لئاسرلا eع  فا�Ôإلا  :ًالوأـ  : 

ةحوللا   IJ اهف9ظوتو  ÉÄعشلا  بدألا  نم  تاراتخمل  Peشلا  لداعملا"   Oناونع ةاروتكد   Oثح ـ 
ة9فرخزلا  ". 

ة9ئانبلا �ظن xة ءوض   IJ
K K¤9مصتلا  ركفلا  eع  �²انبلا 

K ني  ا)تلا رثأ"   Oناونع ةاروتكد   Oثح  ."ـ 
دع)لا  د9أت   IJ

K اهرودو  ة9ف9ظولا  اهلئادGو  ة9نوق ألا  ةروصلا  ة9ئا9م9س"   Oناونع ةاروتكد   Oثح ـ 
نالعإلل يداشرالا  ". 

دع)لا  ءارثإل   Hلخدم ة9ئا9م9سلا  روظنم  نم  K£دآلا  ¢نعلل  زمرلاو  لاEFJخالا"   Oناونع ةاروتكد   Oثح ـ 
م9مصتلا لاجم   IJ

K يEcب  عتلا ". 
تاراتخم   IJ ¤9مصتلا  ركفلا  �Jادجولا و  ركفلا  ªcJب  ة9لعافتلا  تاقالعلا"   Oناونع Ecتسجام   Oثح ـ 

ة9ل9لحت ةسارد  م9مصتلا (  لاجم  ءارثأل   Hلخدم نjxاعملا  نx¢ملا  ªcJنانفلا  لامعا  نم   )" 
K¤قرلا م9مصتلل  ردصم  H ةع9بطلا  IJ

K ة9سدنهلا  مظنلل  ة9ئانبلا  غيصلا"   Oناونع Ecتسجام   Oثح  ."ـ 
ءوضلاو  داعOألا  ة9ثالث  ة9ضاEFفإلا  لاPشألا  ªcJب  ةقالعلل  ةx¢)لا  تاEcغتملا"   Oناونع Ecتسجام   Oثح ـ 

K×9فارجلا م9مصتلا  سfردتل   Hردصم ". 
ءارثإل   Hردصم ك9تام9سلا  ةرهاظ  eع  ةمئاق  ة9م9مصت  غيص  ثادحتسا"   Oناونع Ecتشج  ام   Oثح ـ 

م9مصتلا  IJ
K ة9ئانبلا  مظنلا  ". 

صصقلا  م9مصتل   Hلخدم PeKشلا  كردملا  ة9منت   IJ
K ا د9موفنألا  رود"   Oناونع Ecتسجام   Oثح ـ 

لافطألل ة9لعافتلا  ". 
ªcJنانفلا  لامعأ   IJ

K �كفلا xة بناوجلاو  ة9نقتلا  تاءادألا  ªcJب  K¤9مصتلا   Oءانبلا"ناونع Ecتسجام   Oثح ـ 
ـة9ل9لحت ةسارد  ªcJك9فارجلا ـ  ". 

Ecثأتلا  تاذ  تام9مصتلا   IJ ءوضلل  ة9ل9كش�لا  تارثؤملل  �امجل  ف9ظوتلا" ا  Oناونع Ecتسجام   Oثح ـ 
jاعملا ى¢ملا  عمتجملل  ة9فاقثلا  ةÍxهلا  eع  د9أتلل  Úرحلا  ". 

اهم9كحت قباسلا  ضراعملاو  ثاحOألا  ا9ناث 
o: : 



 

 

نمض  ماقملاو  فئاطلا  ةعماج  تا)لاطو  بالطل  لوألا  K¤لعلا  �Fتلملل  م9كحتلا  ةنجل  وضع  ـ 
2011 ة دوعسلا �علا G9ة  Oة�لمملا �Kاعلا  م9لعتلا  تا)لاطو  بالطل  �Jاثلا 

K K¤ل  علا رمتؤملا  تا9لاعف  . 
 Oفلتخم ةاروتكدلاو  Ecتسجاملا  لئاسر  نم  ددعل  ة9ق9بطتلاو  ة9لمعلا  براجتلا  م9كحت   IJ

K ةكراشملا  ـ 
ةx¢ملا تاعماجلا  .  

ة�لمملا  فئاطلا   Oةعماج ة9ثح)لا  عــــxراشملا  نم  ددعل  ة9ق9بطتلا  بناوجلا  م9كحت   IJ
K ةكراشملا  ـ 

ة دوعسلا �علا G9ة . 
 

ة9لودلاو ة9لحملا  تارمتؤملا   :  
ة)حاصملا - ةطشÓألا  م9ظنتو  دادعإ   IJ

K ةكراشملا  نفلا " 1989 م  �ط xق نع  ةEFG9لا  ا9سÓألا "  رمتؤم 
رمتؤملا تا9لعافل  . 

eع - ةماقملا  ة9بالطلا  ضراعملا  eع  فا�Ôإلا  ة9نفلا 2002 م .  ةEFG9لا  ة9لnل  نماثلا  ¤لعلا  رمتؤملا 
رمتؤملا شماه  .  

سfردتلا - ةئيه  ءاضعأ   Oضرعم ةكراشملا.  ناولح 2007 م  ةعماج  بالطل  ة9ل)قتسم  ةxؤر  رمتؤم 
رمتؤملا تا9لعاف  نمض  ماقملا  . 

يرظن ثح)ب  ةكراشملا  ةروصنملا 2010  ةعماج  �Jاثلا 
K ة9ق9بطتلا  نونفلا   Hة9ل رمتؤم  . 

يرظن ثح)ب  ةكراشملا  ا9نملا 2012  ةعماج  عساتلا  ةل9مجلا  نونفلا   Hة9ل رمتؤم  . 
يرظن ثح)ب  ةكراشملا   2012 Oندرألا K£السإلا  ركفلل  K¤لاعلا  دهعملا  رمتؤم  . 

 
ةx�9ردتلا تارودلا  : 

ةرود ــ تامولعملا ICTP ـ  ا9جولونكتو  مظن  eع  سfردتلا  ةئيه  ءاضعأ  بxردت  عو��م   .ـ 
ةئيه  ءاضعأ  تاردق  ة9منت  عو��م  سfردتلا )   IJ

K ةثيدحلا  تاهاجتإلا  xÉÄKردتلا (  جمانEÄلا  تزاتجا  ـ 
ناولح ـ 2005 م  Oةعماج تادا9قلاو  سfردتلا   .  

ةئيه  ءاضعأ  تاردق  ة9منت  عو��م  لمعلا )  طوغضو  تقولا  ةرادإ  xÉÄKردتلا (  جمانEÄلا  تزاتجا  ـ 
ناولح ـ 2006 م  Oةعماج تادا9قلاو  سfردتلا   .  

سfردتلا  ةئيه  ءاضعأ  تاردق  ة9منت  عو��م  âماجلا )  ررقملا  م9مصت  xÉÄردتلا (  جم  انEÄلا تزاتجأ  ـ 
ناولح ـ 2006 م  Oةعماج تادا9قلاو   

عو��م نم  لوحملاو  ناولح   Oةعماج ةxرادإلا  مظنلا  رÍxطت   Oعو��م صاخلا  رمتؤملا   IJ
K تكراش   ـ 

ICTP 2008 م .  
ناولح 2011 ةعم  اج )�Kودلا  K¤لعلا  ��{لا  xÉÄKردتلا (  جمانEÄلا  تزاتجا   .ـ 

ناولح 2012 ةعماج  )سfردتلا   IJ
K ا9جولونكتلا  مادختسا(  xÉÄKردتلا  جمانEÄلا    .ـ 

ناولح 2012 ةعماج  )K¤لعلا  ثح)لا  تا9قالخأ(  xÉÄKردتلا  جمانEÄلا   .ـ 
ناولح 2012 ةعماج  )ة9سfردتلا  ة9لمعلا   IJ

K ةدوجلا  Ecياعم(  xÉÄKردتلا  جمانEÄلا   .ـ 
 

تاOاقنلاو تا9عمجلا  ةÍxضع     :ـ 
ªcJيل9كش�لا ªcJنانفلا  ةOاقن  وضع    . ـ 

ةل9مجلا نوـنفلل  ةـ9لهألا  ةـ9عمجلا  وـضع    . ـ 
ة9ـنفلا �ـتلا Gةـ9ـ �خ xــÆÄK ةطـOار  وـضع    . ـ 



 

 

ة9بعشلا نونفلل  ةx¢ملا  ة9عمجلا  وضع    . ـ 
ة دوعسلا �علا G9ة ة�لمملا  اهبأ ـ  نونفلاو ـ  ةفاقثلا  ة9عمج  وضع   .ـ 

�علاG9ة ة�لمملا  اهبأ ـ  IJاقثلا ) ـ 
K دهف  كلملا  زكرم  ة9ل9كش�لا (  ةحاتفملا  �ق xة وضع   ـ 

ة دوعسلا  . 
ة دوعسلا �علا G9ة ة�لمملا   Oفئاطلا نونفلاو  ةفاقثلا  ة9عمج  وضع   .ـ 

ة دوعسلا �علا G9ة ة�لمملا   Oفئاطلا �ÄKدألا  يدانلا  وضع   .ـ 
 

ريدقتلا تاداهشو  زئاوجلا  : 
�Jدملا 2005ــ 

K عافدلل  ¤لاعلا  مويلل  م  اقملا ضرعملا  تا9لعاف  نمض  ةكراشملا  نع  ريدقت  ةداهش  ــ 
ة دوعسلا �علا G9ة ة�لمملا  . 

ة9نفلا 2006 ةEFG9لا  ة9لnل  عساتلا  رمتؤملا   IJ
K ةلاعفلا  ةمهاسملل  ريدقت  ةداهش   .ــ 

ناولح  ةعماج  �خ xÆÄK ل9غش�ل  عباسلا  �Fتلملل  بحاصملا  ضرعملا   IJ
K ةكراشملا  نع  ريدقت  ةداهش  ــ 

2006. 
äKامتجإلا  IJاقثلا 

K يدانلل  عباتلا  ة9ل9كش�لا  نونفلا  ضرعمل  ةEcJمتملا  ة  مهاسملا نع  ريدقت  ةداهش  ــ 
ة دوعسلا  �علا G9ة ة�لمملا  ةÍxجلا  دهف  كلملا   Oةدعاق ةxردانجلا  ناجرهم  تا9لعاف  نمض  ماقملاو 

2010. 
 IJ

K ةx�9ردت  ةرود  ةماقإ  نع   Oفئاطلا نونفلاو  ةفاقثلا  ة9عمج  مالعإلاو  ةفاقثلا  ةرازو  ريدقت  ةداهش  ــ 
ة دوعسلا 2010 �علا G9ة ة�لمملا  م9مصتلا  لاجم  . 

قيبطتب  ةEcJمتملا  ةمهاسملا  نع  لفطلا  ةفا9ض  راد  ريدم  ة9عامتجإلا  نوئشلا  ةرازو  ريدقت  ةداهش  ــ 
ة دوعسلا  �علا G9ة ة�لمملا  فاش�إلاو   Oثح)لا �Fاذلا 

K ملعتلاو   Oبعللا م9لعتلا   IJ
K ÉåKح)لا  عو��ملا 

2011. 
يوذ  صاخشألل  K¤لاعلا  مويلا  حاجنإ   IJ

K ةلاعفلا  ةكراشملل  ة9عا  متجإلا نؤشلا  ةرازو  ريدقت  ةداهش  ــ 
ة دوعسلا 2011 �علا G9ة ة�لمملا   Oفئاطلا ثانإلل  لماشلا  ل9هأتلا  زكرم  ,ةقاعإلا  . 

ناجرهم  دادعإ   IJ
K ة9ئانث�سإلا  دوهجلا  نع  فئاطلا  ةعماج  تا)تكملا  نؤش  ةدامع  ريدقت  ةداهش  ــ 

ة دوعسل 2012 �علا اG9ة ة�لمملا  )ك9لعت  ةراهم  ةءارقلا(  . 
ة دوعسلا 2012 �علا G9ة ة�لمملا  فئاطلا  ةعماج  بالطلا  نوئش  ةدامع  نم  EcJمتلا  عرد   .ـ 

ةعماج  ة9نفلا  ةEFG9لا   OPة9ل لوEFن�لا  لامعأ   IJ
K ةلاعفلا  ةكراشملل  ريدقتلا  تاداهش  نم  ةعومجم  ــ 

ناولح . 
ªcJنحتمملا  ناجلو  ة9ساردلا  لوادجلا  دادعإ  ناجل   IJ

K ةمهاسملا  نعريدقتلا  تاداهش  نم  ةعومجم  ــ 
ناولح ةعماج  ة9نفلا  ةEFG9لا   Hة9ل م9مصتلا   Oمسق . 

 
ىرخأ ةطشÓأ   :ـ 

ة دوعسلا ـ  �علا G9ة ة�لمملا  ةحا)لا ـ  برعلا ـ  ªcJنانفلا  مضت  ÉFKلا  ة9نفلا  ةعوسوملا  نمض  تEcتخا  ـ 
 .2005 م

ة9لودلا تامولعملا  ةك)شو  ة دوعسلا   Oدئارجلا ةروش{م  ةxراوحو  ة درف  تالاقم  ةدع  اهل   .ـ 
 Oق�xة ماقملا  ةأرملا ـ  موي  تا9لاعف  نمض   Oاهبأ تانبلل  ةEFG9لا   Hة9ل مسèب  صاخ  ضرعم  م9ظنت  ـ 

ة9ل9كش�لا 2005 م ةحاتفملا  .  



 

 

K£اعل 2004 ـ  �Jدملا ـ 
K عافدلا  موي  تا9لاعف  نمض   Oاهبأ تانبلل  ةEFG9لا   Hة9ل تاHراشم  eع  فا�Ôإلا  ـ 

   .2005 م
K£اعل 2004 ـ 2005  رورملا ـ  موي  تا9لاعف  نمض   Oاهبأ تانبلل  ةEFG9لا   Hة9ل تاHراشم  eع  فا�Ôإلا  ـ 

   .م
 Oق¢ ماقملاو  فئاطلا   Oةعماج سfردتلا  ةئيه  ءاضعأل  ة9ك9فارج   Oامارونا ضرعم  م9ظنتو  دادعإ  ـ 

ة دوعسلا 2010 �علا G9ة  Oة�لمملا xÆJراتلا 
K اEÄش  . 

 
يرخألا  Oلاnتا9ل سfردتلا    :ـ 

ناولح ةعماج  EJJ�Kملا ـ  داصتقإلا   Hة9ل   .ـ 
ة دوعسلا �علا G9ة ة�لمملا  اهبأ ـ  تانبلل ـ  ةEFG9لا   Hة9ل    .ـ 

ة دوعسلا �علا G9ة ة�لمملا  فئاطلا ـ  EJJ�Kملا ـ  داصتقإلاو  م9ماصتلا   Hة9ل  .ـ 
ة دوعسلا �علا G9ة ة�لمملا  فئاطلا   Oةعماج لافطألا  ضاxر  مسق  ةEFG9لا   Hة9ل  .ــ 

 
ة9نفلا  ةEFG9لا  ة9لH:نم   Hل  IJ

K ة9بالطلا  ضراعملا  نم  ددعل  ذ9فنتلاو  فا�Ôإلاو   Oدادعإلا تماق  ــ 
�علا G9ة ة�لمملا  اهبأ ـ  تانبلل ـ  ةEFG9لا   Hة9ل .ناولح  ةعماج  EJJ�Kملا ـ  داصتقإلا   Hة9ل .ناولح  ةعماج 

ة9لH.ة دوعسلا  �علا G9ة ة�لمملا  فئاط  لا ةعماج  EJJ�Kملا ـ  داصتقإلاو  م9ماصتلا   Hة9ل .ة دوعسلا 
ة دوعسلا �علا G9ة ة�لمملا  فئاطلا   Oةعماج لافطألا  ضاxر  مسق  ةEFG9لا  . 

 


