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  cv انَٛوح اننارٛخ

 ك. أيٛل َغى انلٍٚ عًٛم يصطفٗ انًفزٙ . ــ ـ

 و ( ، يلُٚخ ؽهجغخ ، يؾبفظخ انَهًٛبَٛخ ، ئلهٛى كٕهكٍزبٌ انؼواق . 1978يٍ يٕانٛل ) ــ 

 ٔانزقصص انللٛك : انفمّ ٔأصٕنّ .  .  بد اإلٍاليٛخــ  انزقصص انؼبو: انلهاٍ 

  . و2018، يٍ ٍُخ (  (professor( ــ نمجّ انؼهًٙ ) أٍزبم 

و ( ٔػُٕاٌ انوٍبنخ : ) انزجٛبٌ فٙ ثٛبٌ انُبٍـ ٔانًَُٕؿ  2003ؽصم ػهٗ يبعَزٛو يٍ عبيؼخ صالػ انلٍٚ ـ أهثٛم ، ٍُخ ) ــ 

 . و2005ٙ انَهًٛبَٛخ ـ انؼواق ٍُخ فطجؼزٓب األٔنٗ يٍ انموآٌ الثٍ انقٛبط انموكاغٙ ـ كهاٍخ ٔرؾمٛك ـ ( ْٔٙ يطجٕػخ 

 . و2017بٌ ــ كاه اثٍ ؽيو ٍُخ بَٛخ فٙ نجُضٔانطجؼخ ان

و ( ٔػُٕاٌ األطؤؽخ : ) رُجّٛ األصللبء فٙ ثٛبٌ انزمهٛل  2010ؽصم ػهٗ انلكزٕهاِ يٍ عبيؼخ صالػ انلٍٚ ـ أهثٛم ، ٍُخ )ــ 

 . و2014ُخ ٍيطجٕػخ فٙ نجُبٌ  األطؤؽخٔاالعزٓبك ٔاالٍزفزبء ٔاإلفزبء الثٍ انقٛبط انموكاغٙ ـ كهاٍخ ٔرؾمٛك ـ ( ، ٔ

أكضو ــ ْٕٔ يٍ رلهَٚٙ كهٛخ انؼهٕو اإلٍاليٛخ / ثغبيؼخ صالػ انّلٍٚ / ئلهٛى كٕهكٍزبٌ انؼواق / أهثٛم . ٔنّ يٍ انقليخ انغبيؼٛخ 

  . خٍُ ػشوح ذٍيٍ 

 ، يُٓب : ـٔانلكزٕهاِ زٛو ح فٙ انلهاٍبد األٔنٛخ ـ انجكبنٕهًٕٚ ـ ، ٔانلهاٍبد انؼهٛب ـ يبعٌَ يٕاك يزؼلكٚهــ لبو ثزل

يُبْظ انفمٓبء ، ٔ يناْت فكوٚخ يؼبصوح، ٔ ٍُٕاد ــ  كضو يٍ ػشوفمّ انًؼبيالد انًبنٛخ ــ أل، ٔفمٓٛخ يؼبصوح ٚب لضب    

يجبك٘ء ، ٔالزصبكٚبد انيكبح ٔانٕلف ٔ ،ٔانزغٕٚل  ورفَٛو آٚبد األؽكب ، ٔٙ أصٕل انفمّ اإلٍالي، ٔ فٙ اٍزُجبط األؽكبو

، انَٛوح انُجٕٚخ ، ٔنٗ ػهى األكٚبٌ ئيلفم ، ٔانمٕاػل انفمٓٛخ ، ٔل وٚظ ٔكهاٍخ األٍبَٛى انزقهػ، ٔااللزصبك اإلٍاليٙ 

     ٔغٛوْب .يُٓظ انجؾش انؼهًٙ . ، ٔانزصٕف فٙ األكٚبٌ ، ٔصٕنٛخ أيجبؽش فمٓٛخ ٔٔ

االعزًبػٛخ ٔانفمٓٛخ ٔانؼهًٛخ  الدفٙ يغالد ػهًٛخ يؾّكًخ ، فضال  ػٍ انًمبػهًٛب  أكبكًٚٛب  يُشٕها   ( ثؾضب  20)ضو يٍ أكــ نّ 

ٕافن يطهخ َزٛو ، ٔأطؤؽخ انلكزٕهاِ ، يغ كزبة " َ) هٍبنزّ نًبعكزت يطجٕػخ  ٔصالس .يغالد كٕهكٚخ ٔػوثٛخ  ٔانزبهٚقٛخ فٙ

كبكًٚٛخ نهوٍبئم انؼهًٛخ األٔشبهن فٙ ػلك يٍ انًُبلشبد انؼهًٛخ ، فٙ يصو  2017ٍُخ " ٔانًطجٕع  ػهٗ هٍبئم انُٕه

نجُبٌ ، انًمليخ ئنٗ عبيؼبد يزؼلكح ، يُٓب : عبيؼخ صالػ انلٍٚ ـ أهثٛم ، ٔعبيؼخ ثٛؤد اإلٍاليٛخ ــ  ككزٕهاِ ( ٔأزٛو عَ)يب

ًٛخ ـ انَٕكاٌ ٔانغبيؼخ األهكَٛخ ـ األهكٌ ، ٔانغبيؼخ األفوٚمٛخ انؼبنثزوكٛب ، ٔعبيؼخ ٕٚىَغٛم ٔاٌ ٔعبيؼخ أو كهيبٌ ـ انَٕكاٌ ، 

كًب ٔأشوف ػهٗ ػلك يٍ انجؾٕس ٔانوٍبئم انؼهًٛخ ٔغٛوْب ، ، ػظى ـ كوكٕن خ اإليبو األهٛٔكثغلاك ، ٙ ـ وثنؼٔيؼٓل انزواس ا ،

 .األكبكًٚٛخ

هئٌٛ انهغُخ ٔ هئٌٛ انهغُخ االيزؾبَٛخ ، ، يُٓب :ٔفبهعٓب  نغبيؼخكافم اػلك يٍ انهغبٌ انؼهًٛخ فٙ  ا  أٔ ػضٕ ب  هئَٛــ شبهن 

خ رأنٛف انًُبْظ نهًؼبْل ٕ نغُ، ٔػضٍُخ و يٍ ألكض ولٛبد انؼهًٛخ، ٔػضٕٚخ نغُخ انزمَى خ ٔانفٙ انكهٛ ألكضو يٍ ٍُخ انؼهًٛخ

  اإلٍاليٛخ فٙ ٔىاهح انزوثٛخ.

 يُٓب : ثجؾٕس ػهًٛخ أٔ ثاكاهح انغهَبد ، اق ٔفبهعّ ، انؼو كافم ــ شبهن فٙ ػلك يٍ انُلٔاد ٔانًإرًواد انؼهًٛخ

 و.2005هثٛم ٍُخ ى كٕهكٍزبٌ انؼواق ـ أهٛيإرًو يكبفؾخ انزطوف ٔاإلهْبة فٙ ئل .1

ُٕه نجلٚغ انييبٌ ٍؼٛل انُٕهٍٙ فٙ يإٍَخ أٍزبَجٕل نهضمبفخ ٔانؼهٕو ثزوكٛب ٍُزٙ ػٍ هٍبئم ان ٍجٕع انضمبفٙألا  .2

 و.2012و ــ 2011ٔ

 و. 2011فبع ػٍ انموآٌ انكوٚى فٙ ئلهٛى كٕهكٍزبٌ انؼواق ـ انَهًٛبَٛخ ، ٍُخ و انليإرً  .3

الغخ ٔاإلػغبى انجٛبَٙ يٍ لجم عبيؼخ انج فٙ يٕضٕع لضبٚبكثٙ نهموآٌ انكوٚى ٛو األانضبنش فٙ انزفَٙ انًإرًو انلٔن .4

 و. 2012شؼٛت انلكبنٙ فٙ انًًهكخ انًغوثٛخ ٍُخ 
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 و.2012وآٌ انكوٚى فٙ َظوٚخ انًُٓبط انُجٕ٘ فٙ روكٛب ـ أٍزبَجٕل ٍُخ يوكيٚخ انم ٔل ػٍٙ األانًإرًو انؼهًٙ انلٔن  .5

أليخ اإلٍاليٛخ يٍ لجم عبيؼخ األىْو لح اٍٙ ٔأصوِ فٙ ٔؽانييبٌ ٍؼٛل انُٕه إليبو ثلٚغٔنٙ : فكو انلانًإرًو ا .6

 و . 2013ٔيإٍَخ أٍزبَجٕل نهضمبفخ ٔانؼهٕو ، فٙ انمبْوح ٍُخ 

 2013انؼبشو ) كٔه انُجٕح ٔيكبَزٓب فٙ انجؾش ػٍ انؾمٛمخ يٍ يُظٕه هٍبئم انُٕه( فٙ أٍزبَجٕل ٍُخ ًٙ انؼبنانًإرًو  .7

 و .

فٙ هٍبئم انُٕه( ، فٙ انُٓل ٍُخ  ، ٔيَزمجم اإلََبَٛخ، األفالق  خ ، اإلًٚبٌؼوفانًانضبنش ػٍ : )  انًإرًو انؼبنًٙ .8

 و.2014

 و. 2018ُخ ثٛم ٍيإرًو انمضبٚب انمبََٕٛخ انضبنش فٙ أه .9

 و.2018يبٌٚ  6ـ4  ٛبانًؼؤفخ انًال فهٛم انَٛورٙ فٙ يلُٚخ ٍٛود ثزوكانكٕهكٚخ يإرًو ػٍ انشقصٛخ انلُٚٛخ  .10

 .و2018هثٛم ٍُخ َهى االعزًبػٙ فٙ أيإرًو ان .11

 و.2019 /15/4_13 زبٌ انؼهًٛخ ٔانفكوٚخ فٙ انؼواق فٙ انؼصو انؾلٚش ثؼًبٌ ـ األهكٌوكانؾيإرًو  .12

،  "انملهاد االٍزوارٛغٛخ نزؼبنٛى اإلٍالو فٙ رؾمٛك انزؼبٚش انَهًٙ " فٙ عبيؼخ طٓواٌ: انًإرًو انلٔنٙ .13

 .و26/6/2019

 ٔيٍ ثؾٕصّ انؼهًٛخ انًؾكًخ انًُشٕهح :ــ 

كزبثٓب ـ شوػٛخ انلالنخ ـ : ثؾش يشزون ٔيُشٕه فٙ  يَزٕهح األهكالَٛخ ٔيُٓغٓب فٙ انؼمٛلح ٔانفمّ اإلٍاليٍٛٛ يٍ فالل .1

 و. 2012( نَُخ  21ٕهك٘ ( انًؾكًخ ، ٔفٙ ػلكْب ) خ ــ ئخكبكًٚٛب٘ كانكوكٚ كًٚٛخاألكبيغهخ )

ٙ يغهخ ـ كهاٍخ ٔرؾمٛك ـ : ثؾش يُشٕه ف انكٕهك٘ ٚؼ نهشٛـ يؾًٕك انجٛزٕشٙهكؼبد انزوأ لكخ فٙ ثٛبٌ ػبنهٍ .2

 و .2007ُخ ( ن30َْب )( انًؾكًخ انزبثؼخ نغبيؼخ صالػ انلٍٚ ـ أهثٛم ، ٔفٙ ػلك)ىاَكٕ نهؼهٕو اإلََبَٛخ

ُشٕه فٙ يغهخ )ىاَكٕ ؾش يؾمٛك ـ : ثـ كهاٍخ ٔرانكٕهك٘ هٍبنخ ػٍ رمهٛل انًمهل نغٛو ينْت ئيبيّ نهشٛـ دمحم انزٕكهٙ  .3

 و .2008( نَُخ 33ػ انلٍٚ ـ أهثٛم ، ٔفٙ ػلكْب )نهؼهٕو اإلََبَٛخ( انًؾكًخ انزبثؼخ نغبيؼخ صال

ـ ثؾش يشزون ـ يُشٕه فٙ يغهخ ) ىاَكٕ نهؼهٕو اإلََبَٛخ ( انًؾكًخ انزبثؼخ انغُخ ٔانُبه أًْب يقهٕلزبٌ اٌٜ ؟:   .4

 و . 2007( نَُخ  31ْب ) ٍٚ ـ أهثٛم ، ٔفٙ ػلكصالػ انلنغبيؼخ 

كًخ ، انؼلك ( انًؾيغهخ )ىاَكٕ٘ كٕٚخ ــ عبيؼخ كٕٚخ : ثؾش يُشٕه فٙ ءانموآَٙ ٔأصوِ فٙ افزالف انفمٓبانهفظ انغوٚت  .5

 .و2011( ، ٍُخ  21) 

) يوكيٚخ انموآٌ انكوٚى  نًؼٌُٕ :األٌٍ انموآَٛخ نًغبالد اإلؽَبٌ : ثؾش يُشٕه ضًٍ ٔلبئغ انًإرًو انلٔنٙ األٔل ا .6

 و( . 2/12/2012ـ1ألٛى فٙ أٍزبَجٕل ثزأهٚـ )فٙ َظوٚخ انًُٓبط انُجٕ٘ ػُل األٍزبم ػجل انَالو ٚبٍٍٛ ( ، ٔانن٘ 

( انؼهًٛخ ـ انؼهٕو اإلََبَٛخ ٚخعبيؼخ كٕفمٓٛخ ـ ، ثؾش يُشٕه فٙ يغهخ )  رٕؽٛل انمهٕة فٙ هٍبئم انُٕه ـ هؤٚخ أصٕنٛخ .7

 و. 2013 خنَُ، (  29) ، ٔفٙ ػلكْبنغبيؼخ كٕٚخ ثالهٛى كٕهكٍزبٌ انؼواق انزبثؼخ انًؾكًخ 

 ًإرًوهًٛبٌ " ػهّٛ انَالو "  ـ هؤٚخ لوآَٛخ يٍ فالل هٍبئم انُٕه ـ ، ثؾش يُشٕه ضًٍ ٔلبئغ انٔلفبد يغ َجٙ هللا ٍ .8

 يٍ انؾمٛمخ ػٍ انجؾش فٙ يكبَزٓبٔ انُجٕح كٔهػُٕاٌ ) ٕهٍٙ ، رؾذػٍ فكو ثلٚغ انييبٌ ٍؼٛل انُ انؼبشو انؼبنًٙ

 و(.2013/ 9/ 24ــ 22انُٕه(.) هٍبئم يُظٕه

يغهخ ) ىاَكٕ َشورّ : ثؾش ــ كهاٍخ رؾهٛهٛخ فمٓٛخ رأصٛهٛخ ــ نغزٓب فٙ هٍبئم انُٕه يشبكم الزصبكٚخ ٔيُٓظ يؼب .9

 .و2015ُخ ( ٍ 19ٍ ـ أهثٛم ، ٔفٙ ػلكْب ) هٕو اإلََبَٛخ ( انًؾكًخ انزبثؼخ نغبيؼخ صالػ انلٚنهؼ

ق ٔاالْزًبو ثّ فٙ انشوٚؼخ اإلٍاليٛخ : ثؾش  .10 َّٕ عبيؼخ  انصبكهح ػٍؾكًخ ،فٙ يغهخ ) انكهٛخ انشولٛخ ( انً يُشٕهانًؼ

 ( ، ٔانجؾش كبيال1991ــ 7007ولٛى انلٔنٙ نهًغهخ :) ( ٔانز 89انؼلك )ٔفٙ و ،  2014ثُغبة ـ الْٕه ــ ثبكَزبٌ ، ٍُخ 

 . يٕعٕك فٙ يٕلغ انًغهخ فٙ انُذ

انؼهًٙ انؼوثٙ  ى اإلٚغبى انموآَٙ فٙ هٍبئم انُٕه نجلٚغ انييبٌ ٍؼٛل انُٕهٍٙ : ثؾش يُشٕه فٙ يغهخ ) انًغًغئػغب  .11

يٛخ ، انُٓل ، ٔفٙ انًغهل انضبنش ٔانضالصٌٕ ، انُٓل٘ ( ، انصبكهح يٍ لَى انهغخ انؼوثٛخ ٔآكاثٓب ، عبيؼخ ػهٛكوح اإلٍال

 ( . 2250ـــ 0413ٔانزولٛى انلٔنٙ نهًغهخ :)  ، 2014ـ2013لك انًيكٔط األٔل ٔانضبَٙ ، انؼ
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فٙ  يُشٕهثٍ انقٛبط انموكاغٙ" ـ كهاٍخ ٔرؾمٛك ــ : ثؾش يشزون ، فزبٖٔ آٚبد األؽكبو يٍ كزبة " فزبٖٔ فمٓٛخ ال .12

 و.2017خ ، ٍُ 4، انؼلك  21انًغهل ،  ثٛمََبَٛخ ( انًؾكًخ انزبثؼخ نغبيؼخ صالػ انلٍٚ ـ أه) ىاَكٕ نهؼهٕو اإليغهخ 

خ ــ : ثؾش يشزون ، لٕاػل األفن ٔرطجٛمبرٓب فٙ انؼًم اإلٚغبثٙ يٍ فالل هٍبئم انُٕه ـ كهاٍخ أصٕنٛخ فمٛخ ٍهٕكٛ .13

، ٍُخ  5، انؼلك  21انًغهل ،  صالػ انلٍٚ ـ أهثٛم) ىاَكٕ نهؼهٕو اإلََبَٛخ ( انًؾكًخ انزبثؼخ نغبيؼخ فٙ يغهخ  يُشٕه

 و. 2017

يُشٕه فٙ يغهخ ثؾش يشزون اهكح فٙ مو انلَٛب ٔيلؽٓب يٍ فالل هٍبئم انُٕه : اٚبد انٕانغًغ ٔانزٕفٛك ثٍٛ انؤ .14

 .و2018اٌ ، ؽيٚو25هٕو اإلََبَٛبد ٔاالعزًبع ، انصبكهح ػٍ كهٛخ اإليبهاد نهؼهٕو انزوثٕٚخ، انؼلك انفٌُٕ ٔاألكة ٔػ

فٙ يغهخ ) لّ ال٘ ىاََذ ( ُشٕه يعب  ـ : عزًبػٙ ـ انًغزًغ انكٕهك٘ إًَٔميجبؽش أصٕنٛخ ٔػاللزٓب ثزؼيٚي انَهى اال .15

( ، انًغهل 1فٙ ػلكْب )ـ أهثٛم ، ئلهٛى كوكٍزبٌ انؼواق ،  ٔ نصبكهح ػٍ انغبيؼخ انهجُبَٛخ انفوََٛخانؼهًٛخ انًؾكًخ ا

 و.2019( ، شزبء 4)

انَٛبٍخ ( مبٌَٕ ٔٙ يغهخ ) انثؾش يُشٕه فـ كهاٍخ فمٓٛخ يمبصلٚخ ـ : ق انغْٕوٚخ ثٍٛ هثب انجٛغ ٔهثب انموض انفؤ .16

،  16انَُخ  23م ، ٔفٙ ػلكْب لٍٚ ـ أهثٛغبيؼخ صالػ انَٛبٍٛخ ثانؼهًٛخ انًؾكًخ انصبكهح ػٍ كهٛخ انمبٌَٕ ٔانؼهٕو ان

 و.2018ٍُخ 

ََبَٛخ ( ) ىاَكٕ نهؼهٕو اإل فٙ يغهخ َشوصطهؾبد أصٕنٛخ إًَٔمعب  ــ : ـ يانًصطهؾبد أصو انييٍ فٙ رؾلٚل يلنٕل  .17

   و.2019ٍُخ  23انًغهل  4فٙ ػلكْب ، ٔ خ صالػ انلٍٚ ـ أهثٛمانًؾكًخ انزبثؼخ نغبيؼ

:  " فٙ انقصبئص ٔانشًبئم األؽًلٚخ "يؾصٕل انًٕاْت األؽلٚخ فهٛم انَؼورٙ يٍ فالل كزبثّ : فمّ انشٛـ انًالّ   .18

،  ثغبيؼخ ٍٛود 2018ٔانًُؼمل فٙ انشٓو انقبيٌ يٍ ٍُخ  ضًٍ ٔلبئغ يإرًو : انًال فهٛم انَؼورٙيُشٕه ثؾش 

 .ٛبيلُٚخ ٍٛود ـ روك

انؾضبهٚخ ٔانفكوٚخ ،  نهلهاٍبد يُشٕه فٙ يغهخ انُٕهشزون انزأٔٚم فٙ هٍبئم انُٕه ـ انًفٕٓو ٔانًُٓظ ـ : ثؾش ي .19

  و.2020( ، كبٌَٕ انضبَٙ  20هضمبفخ ٔانؼهٕو ـ روكٛب ، ٔفٙ ػلكْب ) َجٕل نزبانصبكهح ػٍ يإٍَخ اٍ

زبٌ وكانؾيإرًو  فٙ ٔلبئغ زى ئٌ شبء هللا َشوِ فٙ انًَزمجم انموٚتثؾش ٍٛخ : كزبثّ فزبٖٔ فمٓٛاثٍ انقٛبط انموكاغٙ ٔ .20

ثزأهٚـ فٙ انؼواق ،  ػهًبء انًَهًٍٛنٓٛئخ  انؼهًٙ مَى، ٔانن٘ ألبيّ ان لٚشانؼهًٛخ ٔانفكوٚخ فٙ انؼواق فٙ انؼصو انؾ

 . ، ثؼًبٌ ـ األهك2019ٌ/  4/  15ـ  13

انملهاد االٍزوارٛغٛخ نزؼبنٛى انلٔنٙ األٔل ثؼُٕاٌ : رًو ًإان: ثؾش يملو ئنٗ  يَبئم أصٕنٛخ ٔأصوْب فٙ رٕؽٛل انكهًخ .21

 . 26/6/2019 ثزأهٚـفٙ طٓواٌ طٓواٌ ، يٍ لجم عبيؼخ ٔانًمبو ، مٛك انزؼبٚش انَهًٙ "اإلٍالو فٙ رؾ

 انؼهًٙ انن٘رًو ًإان يمجٕل ألػًبل: ثؾش  ــ انشٛـ طبْو انشٕشٙ إًَٔمعب  ــ انُٕهٍٙ ٔيكبَزّ ػُل ػهًبء انكٕهك  .22

أػًبنّ ٌ انًإرًو ) انشٛـ طبْو انشٕشٙ ، ٔػُٕاألبيزّ عبيؼخ كْٕن ، كهٛخ انزوثٛخ ـ ػموح ، ثألهٛى كوكٍزبٌ انؼواق 

 .ٔآصبهِ ( 
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