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الوؤهالث العلويت
 -1الذكخىراه ف ٙربسٚخانؼاللبد انذٔنٛخ ٔانغٛبعخ انخبسعٛخ _ سٔعٛب 1993-
 -2الواجسخير في الصحافت  -عبيؼخ ثٛالسٔعٛب انحكٕيٛخ  (1985-ثكهٕسٕٚط  +يبعغزٛش َظبو يزصم )

الخبراث العلويت
اعزبر يؾبسن اػزجبسا يٍ  2009/12/13كهٛخ اٜداة ٔ انزشثٛخ  /عبيؼخ عشد
اعزبر يغبػذ اػزجبسا يٍ  2006-1-9كهٛخ اٜداة ٔ انزشثٛخ  /عبيؼخ عشد
ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ اػزجبسا يٍ  1994-9-1ػهٗ دسعخ يحبضش  /عبيؼخ عشد

االنشطت العلويت والوهام
 سئٛظ انمغى انؼبو – كهٛخ االلزصبد ٔانؼهٕو انغٛبعخ2000 - 1999 - سئٛظ لغى االػالو ( دساعبد عبيؼٛخ ٔػهٛب ) ( (2012-2011)(2009 – 2006( )2005 – 2004 سئٛظ لغى االعزًبع ٔانزفغٛش ( دساعبد عبيؼٛخ ٔػهٛب ) 2004-2002 يُغك نغُخ انًهزمٗ انضمبف ٙف ٙانًهزمٗ انضمبف – ٙعبيؼخ عشد2008-2007 يُغك انجشَبيظ انضمبفٔ ٙيمذيخ ػهٗ يغزٕٖ عبيؼخ عشد نهؼبو انذساع2002/2001 ٙ يُغك ٔيمذو َذٔح " حمٕق االَغبٌ" ف ٙعبيؼخ عشد نهؼبو انذساع2004/2003 ٙيُغك ٔيمذو فَ ٙذٔح "ٕٚو االعجٕع انؼبنًٔ ٙاعجٕع انًشٔس انؼشث2012-2011 " ٙ رمذٚى يحبضشاد ػبيخ ػهٗ يغزٕٖ يذُٚخ عشد يُٓب: انؼبنى ثؼذ االنفٔ ٔ ٍٛاحذ
 انمضٛخ انفهغطُٛٛخ ٔافبق انًغزمجم
 اؽكبنٛخ االػالو ف ٙػصش انؼٕنًخ
يحشسًا ف ٙصحٛفز ٙاساثٛال ٔانحمٛمّ – ػًبٌ – االسدٌ لشاءِ ف ٙكزبة االَب ٔاالخش نصًٕئٛم ُْزُغزٌٕ ف ٙيغهّ رؼبنٕا (دساعّ ) لشاءِ ف ٙكزبة َٓبٚخ انزبسٚخ نفشاَغٛظ فٕكٕٚبيب ف ٙيغهخ رؼبنٕا (دساعّ ) يُبلؼ ثحٕس يبعغزٛش ٔيُٓب:* دٔس يُظًخ انٕحذِ االفشٚم ّٛف ٙانمضبٚب انؼشث. 2000 -1963 ّٛ
* دٔس نٛجٛب ف ٙرخهٛص انؼبنى يٍ اعهحخ انذيبس انؾبيم
 -ػضٕ ف ٙنغُخ اػذاد انالئحّ انذاخه ّٛنكهٛخ االداة ٔانزشث – ّٛدساعبد عبيؼٔ ّٛػهٛب.

 ػضٕ ف ٙنغُخ ركٛٛف انالئحّ انذاخه ّٛنهكه ّٛيغ انهٕائح ٔانزؼهًٛبد انًزغذدِ . ػضٕ ف ٙنغُخ ئػذاد يهف خشٚغ ٙانغبيؼخ يٍ حًهخ انًبعغزٛشػضٕ ف ٙنغُخ انغٕدح ٔيطبثمخ انًؼبٛٚش نهًؼبْذ انخبصخ ٔانحكٕيٛخ ف ( ٙيحبفظخ عشد ) . ػضٕ يإعظ ف ٙانًُزذٖ انضمبف ٙنهغبيؼخ . يُذٔة لغى اإلػالو ف ٙنغُخ انغٕدح ٔيطبثمخ انًؼبٛٚش. ئػذاد ٔرمذٚى حهمبد َمبػ ألػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ف ٙانًُزذٖ انضمبفٔ ٙيُٓب* ث ٍٛصذاو ٔحٕٛاس ٔرزبو انحضبساد
* صذاو انحضبساد ٔيأصق انحضبسِ انؼشث ّٛاالعاليغّ
* صمبفخ انؼًم انزطٕػٙ
*اصيخ انزًُ ّٛف ٙانٕطٍ انؼشثٙ
*انذ ٍٚث ٍٛانزؼصت ٔانزغبيح
*انشؤٖ انًزجب ُّٚنهضمبفّ
 يُبلؾخ انؼذٚذ يٍ انكزت يغ يطبنؼٓٛب ف ٙانًُزذٖ انضمبف. ٙ ئػذاد أعئهخ انًغبثمخ انضمبفٛخ نهؼبو انغبيؼ 2010 – 2009 ٙنكبفخ األلغبو . يُغك ٔيمذو انحفم انغُٕ٘ ٔانًغبثمخ انضمبفٛخ نهؼبو انغبيؼ 2010 – 2009 ٙف ٙكهٛخ اٜداة ٔانزشثٛخ . يُغك ٔيمذو احزفبالد يخزهفخ ف ٙانغبيؼخ يٍ ثُٓٛب* حفم خطبث ٙثًُبعجخ اَزمبل سئٛظ انغبيؼخ ٔرٕن ٙسئٛظ أخش .
* حفم خطبث ٙؽبيم نجشرٕكٕل ئػالٌ طبنت ثٕر٘ ئعاليّ .
 ػضٕ ف ٙانؼذٚذ يٍ نغبٌ انزحمٛك ٔانؼمٕثبد . ػضٕ ف ٙانهغبٌ أاليزحبَٔ ّٛنغبٌ انًشالجخ فَٓ ٙبٚخ كم ػبو أٔ فصم دساع. ٙ اإلؽشاف ػهٗ ػذد يٍ يؾبسٚغ انزخشط نطهجخ انجكبنٕسٚظالوىاد الخي قوج بخذريسها
د
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انًمشس انذساعٙ
يذخم ف ٙػهى انغٛبعّ
لبٌَٕ دٔن ٙػبو
َظى دثهٕيبعّٛ
انغغشافٛب انغٛبعّٛ
ربسٚخ انؼشة انحذٚش ٔانًؼبصش
ػهى االعزًبع انغٛبعٙ

انًشحهّ انذساعّٛ
انغُّ االٔنٗ
انغُّ االٔنٗ
عُّ صبنضّ
عُّ صبَّٛ
عُّ صبَّٛ
عُّ صبنضّ
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حمٕق االَغبٌ
انمض ّٛانفهغطُّٛٛ
َظى عٛبع ّٛيؼبصشِ
يجبدٖء انؼاللبد انذٔنّٛ
انشأٖ انؼبو
االػالو انذٔنٙ
رفغٛش عٛبعّ
االرصبل ٔ انًغزًغ
االػالو ٔانزًُّٛ
انزؾشٚؼبد االػاليّٛ
رحشٚش اػاليٙ
رحشٚش صحف ٙة
انذػبٚخ ٔاإللُبع
انزًُٛخ ٔانزخطٛط

عُّ ساثؼّ
دساعبد ػهٛب
فصم صبيٍ
عُّ أنٗ
عُّ صبَّٛ
عُّ صبنضّ
عُّ ساثؼّ
عُّ ساثؼّ
انفصم انخبيظ
انفصم انضبنش
انفصم انضبَٙ
انفصم انضبيٍ
انغُخ انضبنضخ
انغُخ انشاثؼخ

انمغى
انؼهٕو انغٛبعّٛ
انؼهٕو انغٛبعّٛ
انؼهٕو انغٛبعّٛ
انؼهٕو انغٛبعّٛ
انؼهٕو انغٛبعّٛ
ػهٕو عٛبعٔ ّٛعُّ ساثؼّ
اعزًبع
انؼهٕو انغٛبعّٛ
انؼهٕو انغٛبعّٛ
االػالو
االػالو
االػالو
االػالو
االعزًبع
االػالو
االػالو
االػالو
االػالو
االػالو
االػالو
اإلعزًبع

البحىد العلويت الونشىرة :
"-1يحبٔنخ نفٓى انؼٕنًخ " انًغهخ انؼهًٛخ نغبيؼخ عشد  ،انؼذد انخبيظ 2003/2002
 -2اػزًبد انُخجخ ػهٗ انمُٕاد انفضبئٛخ االخجبس ّٚف ٙيزبثؼخ انمضبٚب انغٛبعٛخ يغهخ ػهى انُفظ انًؼبصش ٔانؼهٕو االَغبَ/ ّٛ
كهٛخ اٜداة – عبيؼخ انًُٛب انًغهذ انغبثغ ػؾش ُٚبٚش 6002
 –3ؽجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٛخ (االَزشَذ ) ٔدٔسْب ف  ٙثهٕسح انٕػ ٙانغٛبع ٙنذٖ انؾجبة يغهخ دساعبد رشثٕٚخ ٔاعزًبػ،ّٛ
كهٛخ انزشثٛخ ،عبيؼخ حهٕاٌ  /انمبْشح.انًغهذ انضبنش ػؾش – انؼذدانشاثغ – أكزٕثش 6002
 – 4انؼٕايم انغٕٛثٕنزٛكٔ ّٛأصشْب ػهٗ لٕح انذٔنخ يغهخ ػهى انُفظ انًؼبصش ٔانؼهٕو اإلَغبَٛخ كهٛخ اٜداة – عبيؼخ انًُٛب
انًغهذ انزبعغ ػؾش ُٚبٚش 6002.
 – 5أصيخ داسفٕس ث ٍٛاإللهًٛٛخ ٔانؼبنًٛخ يغهخ دساعبد رشثٕٔ ّٚاعزًبػ ، ّٛكهٛخ انزشثٛخ  /عبيؼخ حهٕاٌ  /انمبْشح انًغهذ
انخبيظ ػؾش  ،انؼذد األٔل  ،انغضء األٔل ُٚبٚش .6002

