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 :تياَاخ عايح -1

 .د/ فتحى أمحذ إبراهيم إمساعيلأ االشم:

 أشتار دكتور الوظيفة احلالية: 

 22/2/1943: تاريخ امليالد

 متسوج احلالة االجتماعية: 

 واجلمباز التمرينات قصم للبنني، الرياضية الرتبية كلية االشكنذرية، جامعةالعنوان: 

  01069220258رقم املوبايل:

      2601514 : الرقم القومى

 fathyibrahim@sea.edu.eg:  االلكرتونيالربيذ 

 انًؤْالخ انعهًيح: -2

 (:انتذرج انٕظيفي األكاديًي )انذاخهي ٔانخارجي -3

 سُح االنتحاق تٓا انٕظٛفخ و
انجايعح / انًؤسسح 

 انذٔنح انتعهيًيح

عًٕٓسٚخ يظش انًؼٓذ انؼبنٗ نهزشثٛخ  11/9/1969يٍ:  يؼٛذ 1

 انذٔنح انجايعح / انًؤسسح انتعهيًيح انسُّ انذرجح انعهًيح

 11/9/1969 انثكانٕريٕس /انهيساَس -1

 االسكُذريح
جًٕٓريح يصر 

 انعرتيح
 2/11/1976 انًاجستير -2

 12/9/1982 انذكتٕراِ -3
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 انؼشثٛخ انشٚبػٛخ 27/11/1976انٗ: 

 يذسط يغبػذ 2
 28/11/1976يٍ: 

 29/11/1977انٗ: 

كهٛخ انزشثٛخ 

انشٚبػٛخ نهجٍُٛ، اثٕ 

 لٛش، عبيؼخ ؽهٕاٌ

عًٕٓسٚخ يظش 

 انؼشثٛخ

 يذسط 3
 30/6/1977يٍ: 

 28/12/1992انٗ: 

كهٛخ انزشثٛخ 

انشٚبػٛخ نهجٍُٛ، 

 االعكُذسٚخ عبيؼخ

عًٕٓسٚخ يظش 

 انؼشثٛخ

 اعزبر يغبػذ 4
 29/12/1992يٍ: 

 26/10/2001انٗ: 

كهٛخ انزشثٛخ 

انشٚبػٛخ نهجٍُٛ، 

 عبيؼخ االعكُذسٚخ

عًٕٓسٚخ يظش 

 انؼشثٛخ

 27/10/2001 اعزبر 5

كهٛخ انزشثٛخ 

انشٚبػٛخ نهجٍُٛ، 

 عبيؼخ االعكُذسٚخ

عًٕٓسٚخ يظش 

 انؼشثٛخ

 1/8/2003 اعزبر يزفشؽ 6

كهٛخ انزشثٛخ 

انشٚبػٛخ نهجٍُٛ، 

 عبيؼخ االعكُذسٚخ

عًٕٓسٚخ يظش 

 انؼشثٛخ

 :األَشطح انتذريسيح -4

 األسكندرية جامعة الرياضية الرتبية بكلية األولي للفرقة( 1) الرياضية والعروض احلرة التمرينات مادة تدريس. 

 جامعددة الرياضددية الرتبيددة بكليددة الثانيددة للفرقددة( 2)الرياضددية والعددروض بدداألدوات التمرينددات مددادة تدددريس 

 .األسكندرية

 جامعدة  الرياضدية  الرتبيدة  بكليدة  الثانية للفرقة الرياضية والعروض باألدوات التمرينات تدريس طرق مادة تدريس 

 .األسكندرية

 جامعدة  الرياضدية  الرتبيدة  بكليدة  الثانيدة  للفرقدة  االجهدةة  ومجبدا   االرضدي  اجلمبدا   تددريس  طدرق  مدادة  تدريس 

 .األسكندرية

 بكليدة   الرياضدية  والعدروض  التمريندات  ختصد    الرابعدة  الفرقدة  لطدب   التدريبية الربامج ختطيط مادة تدريس 

 .األسكندرية جامعة الرياضية الرتبية

 الرتبيدة  بكليدة  الرياضية  الرياضية والعروض التمرينات ختص   الرابعة الفرقة لطب  التدريب طرق مادة تدريس 

 األسكندرية جامعة الرياضية

 الرتبيدة  بكلية   الرياضية والعروض التمرينات ختص   الرابعة الفرقة لطب  التدريبية الربامج تقويم مادة تدريس 

 .األسكندرية جامعة الرياضية

 الرياضية والعروض التمرينات ختص   الرابعة الفرقة لطب  والعروض التمرينات يف عملية تطبيقات مادة تدريس   

 .األسكندرية جامعة الرياضية الرتبية بكلية الرياضية

 والعدروض  التمريندات  ختصد    الرابعة الفرقة لطب  والعروض التمرينات يف واخلططي املهارى اإلعداد مادة تدريس 
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 .األسكندرية جامعة الرياضية الرتبية بكلية الرياضية   الرياضية

 

 الرياضدية  والعدروض  التمريندات  ختصد    الرابعة الفرقة لطب  والعروض التمرينات يف البدني اإلعداد مادة تدريس  

 .األسكندرية جامعة الرياضية الرتبية بكلية الرياضية

  الرياضددية والعدروض  التمرينددات ختصد    الرابعددة الفرقدة  لطدب   والعددروض التمريندات  يف االنتقددا  مدادة  تددريس  

 .األسكندرية جامعة الرياضية الرتبية بكلية الرياضية

 

 األَشطح انثحثيح: -5

 تحثى انًاجستير ٔانذكتٕراِ ٔاألتحاث انذٔنيح ٔانًحهيح انًُشٕرج 

 جٓح انُشر انتاريخ عُٕاٌ انثحج و

1.  
ثشَبيظ يمزشػ نزًُٛخ انزٕافك انؼؼهٗ ػُذ راليٛز 

 انظفٍٛ انخبيظ ٔانغبدط االثزذائٗ ثٍُٛ.

2/11/

1976 
 –كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ نهجٍُٛ 

 عبيؼّ االعكُذسٚخ
2.  

اصش رطٕٚش االؽًبء نهزًشُٚبد فٗ دسط انزشثٛخ 

انجذَٛخ ػهٗ االداء انًٓبسٖ نغًجبص انًشؽهخ 

 االثزذائٛخ

12/9/

1982 

3.  

اصش ثشَبيظ يمزشػ نهزًشُٚبد انغشػٛخ انخبطخ 

ػهٗ رًُٛخ ثؼغ انظفبد انجذَٛخ ٔػهٗ رؾغٍٛ 

يؼذالد االَزبط نؼًبل انششق انًظشٚخ نهُشب 

 ٔانخًٛشح ٔانًُظفبد

1984 

كهٛخ  -انًؤرًش انؼهًٗ انخبص

 -انزشثٛخ انشٚبػٛخ نهجٍُٛ

 االعكُذسٚخ

4.  

اصش ثشَبيظ يمزشػ نزؾغٍٛ ٔظٛفخ عٓبص ؽفع 

انزٕاصٌ ػهٗ يغزٕٖ االداء انًٓبسٖ نذٖ الػجٗ 

 انغًجبص نهًجزذئٍٛ

1991 

 -يغهخ ثؾٕس انزشثٛخ انشٚبػٛخ

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ عبيؼخ 

 انضلبصٚك

5.  

اصش اعزخذاو ثشَبيغٍٛ يمزشؽٍٛ نزًُٛخ انزٕافك 

انؼؼهٗ انؼظجٗ ػهٗ يغزٕٖ االداء انًٓبسٖ 

 فٗ انغًجبص

1991 
يغهخ ػهٕو ٔفٌُٕ ٔدساعبد 

 ٔثؾٕس عبيؼخ ؽهٕاٌ 

6.  
ثُبء اخزجبس يؼشفٗ فٗ انغًجبص نطالة كهٛخ 

 انزشثٛخ انشٚبػٛخ نهجٍُٛ ثبالعكُذسٚخ
1992 

 -انشٚبػٛخيغهخ ثؾٕس انزشثٛخ 

 -كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ نهجٍُٛ

 عبيؼخ االعكُذسٚخ 
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7.  
رأصٛش صيٍ دسط انزًشُٚبد ػهٗ ثؼغ 

انًؤششاد انظؾٛخ نطالة كهٛخ انزشثٛخ 

 عبيؼخ االعكُذسٚخ -انشٚبػٛخ نهجٍُٛ

1992 

 -يغهخ ثؾٕس انزشثٛخ انشٚبػٛخ

 -كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ نهجٍُٛ

 عبيؼخ انضلبصٚك 

 عٓخ انُشش انزبسٚخ ػُٕاٌ انجؾش و

ٔػغ يؼٛبس نزمٛٛى اداء رًشُٚبد انٕصت ثبنؾجم   .8

 نطالة كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ نهجٍُٛ
1992 

 -يغهخ ثؾٕس انزشثٛخ انشٚبػٛخ

 -كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ نهجٍُٛ

 عبيؼخ االعكُذسٚخ

9.  

اصش ثشَبيظ يمزشػ نزؾغٍٛ ٔظٛفخ عٓبص ؽفع 

انششق انزٕاصٌ غهٗ يؼذالد االَزبط نؼًبل 

 انًظشٚخ نزطٕٚش طُبػخ انجُبء

1993 

انغًجبص  -انًؤرًش انؼهًٗ االٔل

ٔانزًشُٚبد ٔانهٛبلخ انجذَٛخ 

انًغهخ انؼهًٛخ نجؾٕس  -نهغًٛغ

كهٛخ  -انزشثٛخ انجذَٛخ ٔانشٚبػخ

عبيؼخ  -انزشثٛخ انشٚبػٛخ نهجٍُٛ

  -االعكُذسٚخ

10.  

اصش رًشُٚبد انًٕالغ كبؽًبء خبص ػهٗ ثؼغ 

ٔاداء انًٓبساد انؾشكٛخ  انظفبد انجذَٛخ

 عُٕاد 8-6االعبعٛخ فٗ انغًجبص نهًجزذئٍٛ يٍ 

1993 

 -يغهخ ثؾٕس انزشثٛخ انشٚبػٛخ

 -كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ نهجٍُٛ

 عبيؼخ انضلبصٚك

11.  

رأصٛش َظبيٗ انفظم انذساعٗ ٔانؼبو انذساعٗ 

انكبيم ػهٗ يغزٕٖ رؾظٛم ؽالة كهٛخ انزشثٛخ 

 -ح انزًشُٚبدانشٚبػٛخ ثبالعكُذسٚخ فٗ يبد

 دساعخ يمبسَخ

1995 

انهٛبلخ  -انًؤرًش انؼهًٗ انغبدط

كهٛخ  -انجذَٛخ ٔانشٚبػٛخ نهغًٛغ

عبيؼخ  -انزشثٛخ انشٚبػٛخ نهجٍُٛ

 االعكُذسٚخ

12.  

رأصٛش ثشَبيظ رًشُٚبد خبص نهؾشكبد االعبعٛخ 

ػهٗ رؾغٍٛ اعبعٛبد االداء انًٓبسٖ ٔثؼغ 

عُٕاد  8انظفبد انجذَٛخ انخبطخ نهًُزمٍٛ رؾذ 

 فٗ انغًجبص

2000 

يغهخ ػهٕو انشٚبػخ ٔانزشثٛخ 

انشٚبػٛخ كهٛخ انزشثٛخ 

 عبيؼخ انًُٛب -انشٚبػٛخ

13.  

رأصٛش ثشَبيظ رًشُٚبد خبص ػهٗ رًُٛخ ثؼغ 

انمذساد انجذَٛخ ٔرؾغٍٛ يؼذالد اَزبط 

انًشغٕالد االعبعٛخ نؼًبل انششكخ انًظشٚخ 

 نزطٕٚش طُبػخ انجُبء

2001 

كهٛخ انزشثٛخ  -انًغهخ انؼهًٛخ

َظشٚبد  -انشٚبػٛخ نهجٍُٛ

 عبيؼخ االعكُذسٚخ  -ٔرطجٛمبد

14.  
ثشَبيظ انزًشُٚبد انًؤصشح فٗ صٚبدح االَزبط 

 نهششكبد
2001 

يمبل يمذو نهغُخ انؼهًٛخ نهزشلٛخ 

نٕظبئف اعزبر كهٛخ انزشثٛخ 
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 :عهى رسائم انًاجستير ٔانذكتٕراِ انعهًىاألشراف  -6

 انًرحهح عُٕاٌ انرسانح اسى انثاحج و
تاريخ انتسجيم 

 ٔانًُاقشح

1 
ؽغُٗ عٛذ 

 اؽًذ ؽغٍٛ

اصش اعزخذاو ثؼغ اعبنٛت رطٕٚش االؽغبط 

انؼؼهٗ انؾشكٗ ٔاالؽغبط انجظشٖ ػهٗ 

 عشػخ رؼهى انشمهجخ االيبيٛخ ػهٗ انٛذٍٚ

 يبعغزٛش
 10/1/1983د 

 13/11/1985 و

2 
يؾًذ يشعبل 

 ؽًذ اسثبة

اصش ثشَبيظ رًشُٚبد يمزشػ نزطٕٚش ثؼغ 

انؾشكبد االعبعٛخ نزاليٛز انًشؽهخ االثزذائٛخ 

 عُٕاد 9-6يٍ 

 يبعغزٛش
 19/1/1990د 

 21/9/1993 و

يظطفٗ يؾًذ  3

 اؽًذ َٕس

اصش رًشُٚبد انزٕافك انؼؼهٗ انؼظجٗ ػهٗ 

رؾغٍٛ انؾبنخ انٕظٛفٛخ ٔانُفغٛخ نًشػٗ 

 انغكش

 يبعغزٛش
 2/2/1994د 

 31/10/1995 و

4 
سيؼبٌ 

اثشاْٛى يؾًذ 

 طجشٖ

دساعخ ثؼغ انًؾذداد ٔانزًشُٚبد انخبطخ 

 َزمبء انًْٕٕثٍٛ فٗ سفغ االصمبلال
 دكزٕساِ

 12/7/1994د 

 29/10/1996 و

ػبطى اثشاْٛى  5

 يغؼذ ؽغٍ

اصش ثشَبيظ رًشُٚبد خبص ػهٗ ثؼغ 

انًزغٛشاد انفغٕٛنٕعٛخ انًظبؽجخ نًشػٗ 

 انؼٛك انشئٕٖ انًضيٍ

 يبعغزٛش
 18/11/1994د 

 26/11/1996 و

فبٚذػهٗ يؾًذ  6

 فبٚذ

اصش ثشَبيظ رًشُٚبد خبص نزطٕٚش ثؼغ 

 انؾشكبد االعبعٛخ نهًكفٕفٍٛ
 يبعغزٛش

 16/5/1995د 

 24/5/1997 و

عٕصاٌ يؾًذ  7

 ؽُفٗ

اصش ثشَبيظ رًشُٚبد خبص ثبعزخذاو ثؼغ 

يزٕعطٗ اعبنٛت اَمبص انٕصٌ نذٖ انغٛذاد 

 انؼًش

 يبعغزٛش
 11/7/1995د 

 26/8/1997 و

8 
ػظبو اؽًذ 

ػجذ انْٕبة 

 يظطفٗ

رأصٛش رًشُٚبد يخزهفخ انشذح ػهٗ ثؼغ 

ٛخ يٍ انًزغٛشاد انفغٕٛنٕعٛخ نهًشؽهخ انغُ

 عُخ 12-15

 يبعغزٛش
 3/11/1998د 

 31/7/2001 و

يؾًٕد اثشاْٛى  9

 اؽًذ يشػٗ

ثؼغ االعزغبثبد انفغٕٛنٕعٛخ ٔانٕظٛفٛخ 

ٔانُفغٛخ ٔانؾشكٛخ نهزًشُٚبد انزأْٛهٛخ 
 7/3/2000 دكزٕساِ

عبيؼخ  -انشٚبػٛخ نهجُبد

 االعكُذسٚخ 
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 انًرحهح عُٕاٌ انرسانح اسى انثاحج و
تاريخ انتسجيم 

 ٔانًُاقشح

 نهًشػٗ صائذٖ انٕصٌ

 ْجخ ػجذ انًُؼى 11

اصش اعزخذاو انؼشٔع انشٚبػٛخ ػهٗ انغبَت 

انٕعذاَٗ نزاليٛز انؾهمخ االٔنٗ ثًُطمخ ششق 

 ؽُطب انزؼهًٛٛخ

 يبعغزٛش
 10/9/2000د 

 31/8/2004 و

اعالو يؾًذ  11

 يؾًٕد عبنى

اعزخذاو ثؼغ اعبنٛت انزغزٚخ انًشرذح اصش 

ػهٗ عشػخ اكزغبة ٔارمبٌ عًهخ انزًشُٚبد 

 نطالة انظف االٔل ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ

 يبعغزٛش
 11/9/2001د 

 20/2/2003 و

ؽغٍ يؾًٕد  12

 يؾًذ ؽٕالٌ

اصش رطٕٚش االػذاد انجذَٗ انخبص فٗ دسط 

انزشثٛخ انشٚبػٛخ ػهٗ رؾغٍٛ االداء انفُٗ فٗ 

 انغًجبص نزاليٛز انًشؽهخ االػذادٚخ

 يبعغزٛش
 9/10/2001د 

 30/8/2006 و

13 
عًٛش ػجذ 

انُجٗ شؼجبٌ 

 ػٛغٗ

رأصٛش انزًشُٚبد انغًبػٛخ كبؽًبء ٔاػذاد 

ثذَٗ فٗ دسط انزشثٛخ انشٚبػٛخ ػهٗ رؾغٍٛ 

يغزٕٖ اداء ثؼغ يٓبساد عًجبص انًشؽهخ 

 االثزذائٛخ

 يبعغزٛش
 12/11/2002د 

 30/12/2003 و

ٔائم كبيم  14

 يؾًذ انؾبٖٔ

رأصٛش اعزخذاو ثؼغ اعبنٛت رًُٛخ انششبلخ 

ػهٗ دُٚبيٛكٛخ رطٕٚش ثؼغ يٓبساد انغًجبص 

 نذٖ ؽالة كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ نهجٍُٛ

 يبعغزٛش
 12/11/2002د 

 27/12/2005 و

ػجذ هللا يؾًذ  15

 يُٛش انغٕاق

العزخذاو ثؼغ االدٔاد انجذٚهخ ػهٗ 

ز انمذساد انجذَٛخ نزاليٛدُٚبيٛكٛخ رطٕٚش 

 عُخ( 15-12انًشؽهخ االػذادٚخ )

 يبعغزٛش
 8/4/2003د 

 27/3/2006 و

عالو انغٛذ  16

 رٕفٛك يؾًذ

رأصٛش ثشَبيظ رًشُٚبد خبص ػهٗ رًُٛخ 

ثؼغ انمذساد انجذَٛخ ٔرؾغٍٛ يؼذالد اَزبط 

انًشغٕالد االعبعٛخ نذٖ انًكفٕفٍٛ عضئٛب 

 االعكُذسٚخثًشكض انزأْٛم انًُٓٗ ثًؾبفظخ 

 يبعغزٛش
 14/9/2003د 

 28/10/2007 و

يشٔاٌ ػهٗ  17

 يؾًذ شًخ

اصش رًُٛخ ثؼغ انمذساد انزٕافمٛخ ػهٗ 

يغزٕٚبد اداء انًٓبساد انؾشكٛخ نهزًشُٚبد 

 ثبالدٔاد

 دكزٕساِ
 15/3/2005د 

 29/8/2007 و

يؾًذ يؾًذ  18

 ػهٗ انمؾ

رأصٛش اعزخذاو اشكبل يخزهفخ يٍ االٚمبع ػهٗ 

ٔرؾغٍٛ يغزٕٖ اداء انزًشُٚبد اكزغبة 
 17/4/2005د  يبعغزٛش



 
 

7 
 

 انًرحهح عُٕاٌ انرسانح اسى انثاحج و
تاريخ انتسجيم 

 ٔانًُاقشح

 29/1/2008 و ٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثبالعكُذسٚخنطالة كه

ؽغبو انجذسٖ  19

 شؼجبٌ

رأصٛش اعزخذاو انمظخ انؾشكٛخ ثًظبؽجخ 

االٚمبع ػهٗ رًُٛخ ثؼغ انمذساد انجذَٛخ 

ٔػاللزٓب ثُٕارظ انزؼهى نزاليٛز انظف انضبَٗ 

 االثزذائٗ

 يبعغزٛش
 9/4/2008د 

 25/12/2010 و

يؾًذ ثٕ ػجبط  21

 ؽغٍٛ ثٕػجبط

ثشَبيظ رًشُٚبد يمزشػ نزًُٛخ ثؼغ انمذساد 

انجذَٛخ ٔرأصٛشِ ػهٗ االداء انًٓبسٖ نغًجبص 

 انًشؽهخ االثزذائٛخ ثذٔنخ انكٕٚذ

 يبعغزٛش
 12/1/2010د 

 27/12/2011 و

نٛهٗ يؾًذ  21

 انُٓششٖ

ثبعزخذاو اصش انزًشُٚبد انغشػٛخ انخبطخ 

االٚمبع فٗ فزشرٗ )انظجبػ ٔانشاؽخ( ػهٗ 

رًُٛخ ثؼغ انمذساد انجذَٛخ ٔػاللزٓب 

ثًغزٕٖ انزؾظٛم انذساعٗ نذٖ راليٛز 

 يشؽهخ انزؼهٛى االعبعٗ

 دكزٕساِ
 11/5/2010د 

 25/5/2013 و

22 
يؾًذ يفزبػ 

عبثش عًؼخ 

 أعًبع

اصش رًُٛخ ثؼغ انمذساد انزٕافمٛخ ثبعزخذاو 

انزًشُٚبد ػهٗ االداء انًٓبسٖ نغًجبص أدٔاد 

 انًشؽهخ االثزذائٛخ

 دكزٕساِ
 

 2015ع 

23 

اؽًذ سفؼذ 

 يؾًذ

 اثٕ سٚخ

اصش اعزخذاو ثشَبيظ انزًشُٚبد ثبالدٔاد ػهٗ 

ثؼغ انًزغٛشاد انجذَٛخ ٔانفغٕٛنٕعٛخ 

ٔطٕس انغغى نذٖ االؽفبل صائذٖ انٕصٌ يٍ 

 عُخ 12- 9

 دكزٕساِ
 

 2016ع 

ػهٗ يظطفٗ  24

 يؾًذ َٕس

رأصٛش انزًشُٚبد انغًبػٛخ ثبالدٔاد ػهٗ 

رؾغٍٛ ثؼغ انمذساد انزٕافمٛخ ٔيغزٕٚبد 

اداء عًهخ انزًشُٚبد ثبالدٔاد نطالة كهٛخ 

 رشثٛخ سٚبػٛخ ثٍُٛ

 يبعغزٛش
 

2016 

 يُاقشح انرسائم انعهًيح: -7

 انًرحهح عُٕاٌ انرسانح اسى انثاحج و
انجٓح انًاَحح 

 ٔانتاريخ

1 
يشٔاٌ ػهٗ 

 شًخ يؾًذ

رأصٛش عًهخ رًشُٚبد يمُُخ ثبنؾجم ػهٗ رًُٛخ ثؼغ 

 انمذساد انؾشكٛخ نطالة كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ
 يبعغزٛش

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

نهجٍُٛ عبيؼخ 
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 انًرحهح عُٕاٌ انرسانح اسى انثاحج و
انجٓح انًاَحح 

 ٔانتاريخ

 2002 -االعكُذسٚخ

2 

يؾًذ دعٕلٗ 

ػجذ انًمظٕد 

 داس

دساعخ اعزخذاو ثؼغ اشكبل انزًشُٚبد انضٔعٛخ 

يٛز انظف االٔل ػهٗ ثؼغ انًزغٛشاد انجذَٛخ نزال

 االػذادٖ

 يبعغزٛش

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

نهجٍُٛ عبيؼخ 

 2003 -االعكُذسٚخ

 

3 
شبدٖ يؾًذ 

 ػجذ انُجٗ

ثشايظ رًشُٚبد يزُٕػخ نزًُٛخ ثؼغ انمذساد 

 انجذَٛخ ٔانؾشكٛخ نطهجخ عبيؼخ االعكُذسٚخ
 دكزٕساِ

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

نهجٍُٛ عبيؼخ 

 2004 -االعكُذسٚخ

4 

ساَٛب ػجذ 

انؾًٛذ يؾًذ 

 ؽغٍ

رًُٛخ ثؼغ االدساكبد انؾظ ؽشكٛخ ٔاصشْب ػهٗ 

 6-4ثؼغ انؾشكبد نطفم يب لجم انًذسعخ 

 عُٕاد

 يبعغزٛش

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

نهجٍُٛ عبيؼخ 

 2005 -االعكُذسٚخ

5 
اعالو يؾًذ 

 يؾًٕد عبنى

اصش ديظ ثؼغ اعبنٛت انزغزٚخ انًشرذح فٗ اكزغبة 

ػهٗ انزؾظٛم انذساعٗ نطالة  ٔارمبٌ انزًشُٚبد

 انظف االٔل ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ

 دكزٕساِ

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

نهجٍُٛ عبيؼخ 

 2007 -االعكُذسٚخ

6 

ؽبصو اؽًذ 

يؾًذ انغٛذ 

 انًشعٗ

رأصٛش يًبسعخ انؼشٔع انشٚبػٛخ ػهٗ ثؼغ 

ػٕايم االثزكبس انؾشكٗ ٔانمذساد انزٕافمٛخ نذٖ 

 انشٚبػٛخ ثغبيؼخ انًُظٕسحؽالة كهٛخ انزشثٛخ 

 يبعغزٛش

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

 -عبيؼخ انًُظٕسح

2010 

7 
َذا ػجذ 

انْٕبة ػجذ 

 انشؽٛى اؽًذ

ثشَبيظ رذسٚجٗ ثبالصمبل نزطٕٚش انمذسح االَفغبسٚخ 

ٔرأصٛشِ ػهٗ اداء انٕصت انؼًٕدٖ ثبنذٔساٌ انكبيم 

 فٗ انغًجبص االٚمبػٗ

 يبعغزٛش

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

نهجُبد عبيؼخ 

 2010 -االعكُذسٚخ

8 

ػًبد ػجذ 

انغُٗ 

يظٛهؾٗ 

 عؼذ

رأصٛش ثشيغخ يمشس انزًشُٚبد ثبعزخذاو انؾبعت 

اٜنٗ ػهٗ كم يٍ انغبَت انًؼشفٗ ٔانجذَٗ 

ٔدسعخ االداء نطالة كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

 ثجٕسعؼٛذ

 دكزٕساِ

لغى انًُبْظ ٔؽشق 

رذسٚظ انزشثٛخ 

انشٚبػٛخ كهٛخ انزشثٛخ 

انشٚبػٛخ )ثٍُٛ/ثُبد( 

 -عبيؼخ ثٕسعؼٛذ

2011 

9 
طبنؼ يغؼٕد 

 فشط ػضًبٌ

رأصٛش ثشَبيظ يمزشػ نهؼشٔع انشٚبػٛخ ػهٗ 

ثؼغ يظبْش االَزجبِ نذٖ ؽالة كهٛخ انزشثٛخ 

 انشٚبػٛخ

 يبعغزٛش

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

نهجٍُٛ عبيؼخ 

 2011 -االعكُذسٚخ
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 انًرحهح عُٕاٌ انرسانح اسى انثاحج و
انجٓح انًاَحح 

 ٔانتاريخ

11 

انغؼٛذ ػجذ 

انؾًٛذ انغٛذ 

 عبنى

اعزخذاو رًشُٚبد انؾجم ٔطُذٔق انخطٕ رأصٛش 

ػهٗ ثؼغ انًزغٛشاد انجذَٛخ ٔانٕظٛفٛخ نهًشؽهخ 

 عُخ 12-9انغُٛخ 

 يبعغزٛش

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

نهجٍُٛ عبيؼخ 

 2012 -االعكُذسٚخ

11 

عالو انغٛذ 

رٕفٛك يؾًذ 

 عالو

رأصٛش انؼشٔع انشٚبػٛخ ػهٗ رؾغٍٛ ثؼغ 

انمذساد انجذَٛخ ٔانزكبءاد انًزؼذدح نهًؼبلٍٛ رُْٛب 

 عُخ 12 – 9انمبثهٍٛ نهزؼهى نهًشؽهخ انغُٛخ يٍ 

 دكزٕساِ

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

نهجٍُٛ عبيؼخ 

 2016 -االعكُذسٚخ

12 

عًٛخ عًؼخ 

اثشاْٛى 

 انطجٛمٙ

انُفغٙ رأصٛش انؼشٔع انشٚبػٛخ ػهٗ انزٕافك 

 10ٔرؾغٍٛ يغزٕٖ االداء نذٖ انالػجبد رؾذ 

 عُٕاد

 دكزٕساِ

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

نهجٍُٛ عبيؼخ 

 2017 -االعكُذسٚخ 

  انعهًيح: انًؤنفاخ -8

 سُح انُشر دار انُشر اسى انكتاب انًؤنف/انًؤنفٌٕ و

1 
 إثشاْٛى أؽًذ فزؾٗ

 إعًبػٛم

انزًشُٚبد انجذَٛخ نهظف 

 االٔل

نهزشثٛخ انًؼٓذ انؼبنٗ 

 انشٚبػٛخ
1974 

2 
 إثشاْٛى أؽًذ فزؾٗ

 إعًبػٛم

انًجبدئ ٔاالعظ انؼهًٛخ 

 نهزًشُٚبد انجذَٛخ

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

 عبيؼخ ؽهٕاٌ
1975 

3 

 يٕعٗ فًٓٗ اثشاْٛى

 إثشاْٛى أؽًذ فزؾٗ

 إعًبػٛم

 االعظ انؼهًٛخ نهزًشُٚبد
كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

 عبيؼخ ؽهٕاٌ
1978 

4 

 دساْى عٛذ عًؼخ اثٕ

 إثشاْٛى أؽًذ فزؾٗ

 إعًبػٛم

َظشٚبد انزًشُٚبد 

 انشٚبػٛخ نهظف االٔل

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

 عبيؼخ ؽهٕاٌ
1979 

5 

 إثشاْٛى أؽًذ فزؾٗ

 إعًبػٛم

 يؾشٔط يؾًذ لُذٚم

َظشٚبد انزًشُٚبد 

 انشٚبػٛخ نهظف انضبَٗ

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

 عبيؼخ ؽهٕاٌ
1980 

6 
 إثشاْٛى أؽًذ فزؾٗ

 إعًبػٛم

االٔػبع فٗ انزًشُٚبد 

نهظف انضبَٗ يزكشح 

 يظٕسح

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

 نهجٍُٛ
1981 
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 سُح انُشر دار انُشر اسى انكتاب انًؤنف/انًؤنفٌٕ و

7 
 إثشاْٛى أؽًذ فزؾٗ

 إعًبػٛم

االعظ ٔانمٕاػذ انؼهًٛخ 

 نزؼهٛى انزًشُٚبد انجذَٛخ

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

 نهجٍُٛ
1982/1983 

8 
 إثشاْٛى أؽًذ فزؾٗ

 إعًبػٛم

انًجبدئ ٔاالعظ انؼهًٛخ 

 نهزًشُٚبد انجذَٛخ

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

 نهجٍُٛ

1985 

 

 

9 

 إثشاْٛى أؽًذ فزؾٗ

 إعًبػٛم

 َبدس يؾًذ يشعبٌ

َظشٚبد انزًشُٚبد انجذَٛخ 

 نهظف انضبَٗ

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

 عبيؼخ االعكُذسٚخ -نهجٍُٛ
1993/1994 

11 
 إثشاْٛى أؽًذ فزؾٗ

 إعًبػٛم

انًجبدئ ٔاالعظ انؼهًٛخ 

 انجذَٛخنهزًشُٚبد 

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

 عبيؼخ االعكُذسٚخ -نهجٍُٛ
1995 

11 
 إثشاْٛى أؽًذ فزؾٗ

 إعًبػٛم
 َظشٚبد انزًشُٚبد انجذَٛخ

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

 عبيؼخ االعكُذسٚخ -نهجٍُٛ
2002 

12 
 إثشاْٛى أؽًذ فزؾٗ

 إعًبػٛم

انًجبدئ ٔاالعظ انؼهًٛخ 

نهزًشُٚبد انجذَٛخ ٔانؼشٔع 

 نهظف االٔلانشٚبػٛخ، 

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

 عبيؼخ االعكُذسٚخ -نهجٍُٛ
2002 

13 
 إثشاْٛى أؽًذ فزؾٗ

 إعًبػٛم
 َظشٚبد انزًشُٚبد انجذَٛخ

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

 عبيؼخ االعكُذسٚخ -نهجٍُٛ
2003 

14 
 إثشاْٛى أؽًذ فزؾٗ

 إعًبػٛم

انًجبدئ ٔاالعظ انؼهًٛخ 

نهزًشُٚبد انجذَٛخ ٔانؼشٔع 

 انشٚبػٛخ، نهظف االٔل

ؽشق رذسٚظ انزًشُٚبد 

 انجذَٛخ نهفشلخ انشاثؼخ

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

 عبيؼخ االعكُذسٚخ -نهجٍُٛ

2004/2008 

 

 

2006/2008 /

2012 

15 
 إثشاْٛى أؽًذ فزؾٗ

 إعًبػٛم

انًجبدئ ٔاالعظ انؼهًٛخ 

نهزًشُٚبد انجذَٛخ ٔانؼشٔع 

 انشٚبػٛخ

 

 -داس انٕفبء ثغٛذ٘ ثشش 

 االعكُذسٚخ

2015 - 2017 

 

 انخثراخ : -9

 داخم انكهيح 
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o االعًال انعهًيح 

رطٕٚش يبدح انزًشُٚبد انجذَٛخ ٔانؼشٔع انشٚبػٛخ ٔاػذاد انًشاعغ انخبطخ ثٓب، ٔٔػغ  -

 ًَبرط يظٕسح كٕعٛهخ رؼهًٛٛخ نطالة انكهٛخ.

نؼًبل اعشاء ثؾٕس ٔدساعبد يزؼذدح نزٕظٛف انزًشُٚبد انجذَٛخ نضٚبدح يؼذالد االَزبط  -

 انششكبد ٔاػذاد يمبل ٕٚػؼ اًْٛخ ْزا انًغبل نطجٛؼخ ػًم انؼًبل ثبنششكبد ٔانًظبَغ.

االَزذاة انٗ لغى انشٚبػخ انًذسعٛخ ثبنكهٛخ نزذسٚظ يبدح ؽشق رذسٚظ انزًشُٚبد نطالة  -

 رخظض انظف انشاثغ، يغ اػذاد انًشاعغ انخبطخ ثٓزِ انًبدح.

َٛخ نطالة انكهٛخ، ٔٔػغ انًُبْظ انخبطخ ثطالة انًشبسكخ فٗ ٔػغ يُبْظ انزًشُٚبد انجذ -

 رخظض رذسٚت انزًشُٚبد ٔانؼشٔع انشٚبػٛخ ثبنظف انشاثغ ٔانمٛبو ثبنزذسٚظ فٛٓب.

انًشبسكخ فٗ ٔػغ يُبْظ رخظض انزًشُٚبد ٔانؼشٔع انشٚبػٛخ نطالة انذساعبد انؼهٛب  -

 ٔانمٛبو ثبنزذسٚظ فٛٓب.

 .1993غى انزًشُٚبد ٔانغًجبص انًُؼمذ فٗ ُٚبٚش ػؼٕ ثبنهغُخ انزؾؼٛشٚخ نهًؤرًش انؼهًٗ نم -

ٔنغُخ  1995ػؼٕ ثبنهغُخ انزؾؼٛشٚخ الػًبل انًؤرًش انؼهًٗ انًُؼمذ فٗ اثشٚم ػبو  -

 االعزمجبل نهًؤرًش.

 انًشبسكخ فٗ االششاف ػهٗ انشعبئم انؼهًٛخ ثًشؽهزٗ انًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ ٔيُبلشزٓب. -

 م انمغى ٔانغًُٛبساد انؼبيخ ثبنكهٛخ.انًشبسكخ فٗ يُبلشخ اؽبساد انجؾٕس داخ -

 انًشبسكخ فٗ رذسٚظ ؽالة انذساعبد انؼهٛب ثًشؽهزٗ انًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ ثبنمغى. -

 1993انًشبسكخ ثبثؾبس يمذيخ فٗ انًؤرًش انؼهًٗ االٔل ثمغى انزًشُٚبد ٔانغًجبص ػبو  -

 .1995اثشٚم ػبو  7-5ٔنهًؤرًش انؼهًٗ نهكهٛخ ٔانًُؼمذ فٗ 

 ٗ االششاف غهٗ ؽالة انزذسٚت انًٛذاَٗ.انًشبسكخ ف -

o :االعًال االداريح 

 .2003/2004أيٍٛ عش انكهٛخ نهؼبو انغبيؼٗ  -

ؽزٗ َٓبٚخ ػبو  1969انًشبسكخ فٗ االششاف ػهٗ ؽالة انمغى انذاخهٗ ثبنكهٛخ فٗ انفزشح يٍ  -

1981. 

غبيؼٗ ػؼٕ ثهغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة انًُجضمخ يٍ يغهظ انكهٛخ فٗ كم يٍ انؼبو ان -

90/1991 ،91/1992 ،93/1994. 

 .92/1993ػؼٕ ثهغُخ انًكزجخ انًُجضمخ يٍ يغهظ انكهٛخ فٗ انؼبو انغبيؼٗ  -
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 .93/1994انًشبسكخ فٗ االششاف ػهٗ نغُخ انُشبؽ انفُٗ ثبنكهٛخ فٗ انؼبو انغبيؼٗ  -

 رظًٛى انؼشٔع انشٚبػٛخ انخبطخ ثبفززبػ انذٔساد انشٚبػٛخ انًمبيخ فٗ انكهٛخ. -

 كخ فٗ انشٚبدح انؼهًٛخ ٔاالعزًبػٛخ يٍ خالل َظبو االعش نؼذح عُٕاد.انًشبس -

 انًشبسكخ فٗ االششاف ػهٗ ؽالة انزذسٚت انًٛذاَٗ نؼذح عُٕاد. -

 .1991انٗ  1990ػؼٕ ثبنهغُخ انضمبفٛخ نهشئٌٕ انخبسعٛخ يٍ  -

 .94/1995يمشس نهغُخ انُشبؽ انفُٗ ثبنكهٛخ نهؼبو انغبيؼٗ  -

انٗ انؼبو  90/1991عٛش انذساعخ ثبنكهٛخ يٍ انؼبو انغبيؼٗ  انًشبسكخ فٗ االششاف ػهٗ -

 .94/1995انغبيؼٗ 

، ٔانؼبو 94/1995ػؼٕ ثهغُخ االدٔاد ٔاالعٓضح انشٚبػٛخ ٔطٛبَزٓب فٗ انؼبو انغبيؼٗ  -

 .2009/2010انغبيؼٗ 

 انًشبسكخ فٗ اػًبل انكُزشٔل ثبنكهٛخ ؽٕال يذح انخذيخ. -

ؽزٗ انؼبو  90/1991بد ٔانغًجبص يٍ انؼبو انغبيؼٗ يمشس نهغُخ االعزًبػٛخ ثمغى انزًشُٚ -

 .2000/2001ٔانؼبو انغبيؼٗ  94/1995انغبيؼٗ 

 االششاف ػهٗ يؼغكشاد انؼًم انزٗ رُظًٓب انكهٛخ كم ػبو ٔنؼذح عُٕاد. -

 .2011/2012ػؼٕ ثًغهظ انكهٛخ نهؼبو انغبيؼٗ  -

ٔانؼبو انغبيؼٗ  2015/  2014ػؼٕ ثهغُخ انًكزجخ انًُجضمخ يٍ يغهظ انكهٛخ نهؼبو انغبيؼٗ  -

2016  /2017 

 :خارج انكهيح 

انٗ  1982االَزذاة نهزذسٚظ ثمغى انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثكهٛخ انزشثٛخ عبيؼخ ؽُطب فٗ انفزشح يٍ  -

1985. 

انٗ  1985االػبسح نهؼًم ثٕصاسح انًؼبسف )انكهٛخ انًزٕعطخ ثبنذيبو( ثبنغؼٕدٚخ يٍ ػبو  -

 ٛخ:، ٔانمٛبو خالنٓب ثبالػًبل انزبن1990

  عُٕاد يززبنٛخ. 4سئٛظ نمغى انزشثٛخ انجذَٛخ ٔنًذح 

 .يُغك نهُشبؽ انشٚبػٗ داخم ٔخبسط انكهٛخ 

 .انًشبسكخ فٗ اخزجبساد انمجٕل ٔانزغغٛم ثبنكهٛخ 

 .رطٕٚش انًمشساد انذساعٛخ ثمغى انزشثٛخ انجذَٛخ ٔاػذاد انًشاعغ انخبطخ ثٓب 

  انؼبو ثبنكهٛخ.انًشبسكخ فٗ انُشبؽ اناليُٓغٗ فٗ يغبل انُشبؽ 
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  ٗانًشبسكخ فٗ اعشاء لٛبعبد انهٛبلخ انجذَٛخ نهشجبة انغؼٕدٖ فٗ انؼبو انذساع

87/1998. 

االػبسح نهؼًم ثٕصاسح انًؼبسف )كهٛخ انًؼهًٍٛ فٗ ػشػش( ثبنغؼٕدٚخ فٗ انفزشح يٍ  -

ٔنًذح خًظ عُٕاد رى انؾظٕل خالنٓب ػهٗ شٓبداد  2000انٗ يبٕٚ  1995ػبو 

 انزمذٚش انزبنٛخ:

 سئٛظ يغهظ اداسح  -شٓبدح رمذٚش يٍ االيٛش يُظٕس ثٍ ػجذ هللا ثٍ يغبػذ آل عؼٕد

 َبدٖ ثذَخ انشٚبػٗ فٗ ػشػش.

  ٗشٓبدح رمذٚش يٍ االداسح انؼبيخ نكهٛبد انًؼهًٍٛ ثٕصاسح انًؼبسف نهًشبسكخ ف

 انذٔسح انشٚبػٛخ نكهٛبد انًؼهًٍٛ ثبنشٚبع.

 نؾذٔد انشًبنٛخ نهًشبسكخ فٗ دٔسح اػذاد شٓبدح رمذٚش يٍ يذٚش ػبو انزؼهٛى ثًُطمخ ا

 انمبدح نهُشبؽ انكشفٗ.

  ٗشٓبدح رمذٚش يٍ ػًبدح كهٛخ انًؼهًٍٛ فٗ ػشػش نالششاف ػهٗ انُشبؽ انشٚبػ

 ثبنكهٛخ.

  شٓبدح رمذٚش يٍ ػًبدح كهٛخ انًؼهًٍٛ فٗ ػشػش نالششاف ػهٗ ثطٕنخ كشح انطبٔنخ

 ثبنكهٛخ.

  ًٍٛفٗ ػشػش نهًشبسكخ فٗ يئٕٚخ انزأعٛظ شٓبدح رمذٚش يٍ ػًبدح كهٛخ انًؼه

 ثبنًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ.

  شٓبدح رمذٚش يٍ انًذٚش انؼبو نهزؼهٛى ثًُطمخ انؾذٔد انشًبنٛخ نهًشبسكخ فٗ اَغبػ

 االَشطخ انشٚبػٛخ ثبنًُطمخ.

  شٓبدح رمذٚش يٍ ػًبدح كهٛخ انًؼهًٍٛ فٗ ػشػش نزفؼٛم ثشايظ انكهٛخ انخبطخ

 ٗ ٔخذيخ انًغزًغ.ثبنزذسٚت ٔانجؾش انؼهً

  شٓبدح شكش ٔرمذٚش يٍ ػًبدح كهٛخ انًؼهًٍٛ فٗ ػشػش نهمٛبو ثبػًبل رغغٛم

 انًمشساد نطالة انكهٛخ.

 .ًٗشٓبدح رمذٚش يٍ ٔكبنخ انًؼهًٍٛ نشئٌٕ االكبدًٚٛخ فٗ ػشػش نهزًٛض انؼه 

 .شٓبدح اَزٓبء انخذيخ نهؼًم فٗ كهٛخ انًؼهًٍٛ ثزمذٚش كفبٚخ يًزبص 

 حانًُاصة انقيادي -11
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 جٓح انعًم انًُصة و
 انفترج

 انى يٍ

 سئٛظ لغى انزشثٛخ انجذَٛخ 

يشكض انؼهٕو ٔانشٚبػٛبد ٔانكهٛخ 

انًًهكخ انؼشثٛخ  -انًزٕعطخ ثبنذيبو

 انغؼٕدٚخ

1986 1990 

 

 تاسعا: االعارج تانذاخم ٔانخارج -11

 انًذح انًغًٗ انٕظٛفٗ عٓخ االػبسح
 انفزشح انضيُٛخ

 انٗ يٍ

 1985 1982 صالس عُٕاد يذسط رًشُٚبد ثذَٛخ انزشثٛخكهٛخ -ؽُطب

 1990 1985 خًظ عُٕاد اعزبر يغبػذ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ

 2000 1995 خًظ عُٕاد اعزبر يغبػذ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ

 


