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ةيتاذلا ةريسلا صخلم

ةدلا وخلا ميلس داوع دمحم االمس:

جوزتم : ةيعامتج ةلااال حلا

نارقلا مولعو ريسفتلا / ةعيرش ةاروتكد : صصختل ا

كراشم ذاتسا : ةيميداك األ ةبترلا

0779095477 يولخ فتاه ـ شرج ةعماج ـ ندر :اال ناونعلا

dr.mohamadawadsaleem@gmail.com : ينورتكل اال ديربلا

زاتمم ريدقت / كومريلا ةعماج / نارقلا مولعو ريسفت ةاروتكد : يملعلا لهؤملا

ةيملعلا الت هؤملا

ةعماج / ةعيرشلا ةيلك / نيدلا لوصأ مسق / نارقلا مولعو ريسفت ةاروتكد 011ـ2

زايتماريدقت / ندر /اال كومريلا

ديج ريدقت / ندر /اال كومريلا ةعماج / ةعيرشلا ةيلك / نيدلا لوصأ ريتسجام 008ـ2

ًادج

ديج ريدقت / ندر /اال كومريلا ةعماج / ةعيرشلا ةيلك / نيدلا لوصأ سويرولا كب 997ـ1

ادج

لدعم / ندر /اال نينبلل ةيوناثلا امعلب ةسردم / يبد اال عرفلا / ةماع ةيوناث 987ـ1

(80)

يعماجلا سيردتلا يف ةيلمعلا تاربخلا

2019-2017 شرج ةعماج / هعيرشلا ةيلك ديمع 

2017-2015 ةيناسن واإل ةيساس األ مولعلا مسق سيئر 

2015 شرج ةعماج هلوصأو هقفلا مسق سيئر 



II

ةعيرشلا ةيلك يف ةدوجلا تكم سيئر 

2014 شرج ةعماج ةعيرشلا ةيلك يف دعاسم ذاتسا 

تيبلا لا ةعماج / ةعيرشلا ةيلك / غرفتم ريغ / سيردت ةئيه وضع 

. ةيله األ ءاقرزلا ةيلك / غرفتم ريغ / سيردت ةئيه وضع 

رشنلل ةلوبقملا و ةروشنملا ثاحب األ

ةنسلا
Year

ددعلا
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نوفلؤملا
Authors

ثحبلا ناونع
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2017 44 دلجم ،3 ددع ةيندر األ ةعماجلا / تاسارد ةلجم داوع دمحم
ةدلا وخلا

ماكح األ تايآ ريسفت يف هرثأو ةيانكلا ءاه عجرم 1

2016 6 دلجم 3 ددع و ةيم اإلسال ثوحبلل ةيلودلا ةلجملا
ايزيلا /م راهج / ةمدقتملا ةيناسن اإل

داوع دمحم
ةدلا وخلا

صصقلا ةروس خالل نم " ىسوم " ةصقل يدرسلا ريسفتلا 2

2017 45 ددعلا روشنم /ا ةيم االسال مولعلا / نازيملا ةلجم
ندر ال

داوع دمحم
ةدلا وخلا

ماكح األ تايأ ميتاوخ

2017 66 ددعلا روشنم اإلس تاساردلا يف ةيندر األ ةلجملا
الةيم

داوع دمحم
ةدلا وخلا

/ ناعللا تايآ يف اهرثأو ةيعيرشتلا ظافل دالالتاأل
ةيريسفت ةسارد

3

2016 58 ددعلا / باد اآل ةيلكل ةيملعلا ةلجملا
طويسأ ةعماج

داوع دمحم
ةدلا وخلا

اهتاعيرشتو ةبارحلا ةيآ خالل نم باهر اإل ةقيقح 4

2017 2 دلجم ،33 ددع و ةيم اإلسال تاساردلا ةيلك ةيلوح
ةيبرعلا

داوع دمحم
ةدلا وخلا

ةسارد / ةنسلا لهأ الت يوأت ريسفت يف ديدجتلا مالحم
ةيريسفت

5

2015 يملع رمتؤم شرج ةعماج / يملع رمتؤم داوع دمحم
ةدلا وخلا

ريفكتلا و ولغلا يف هرثأو ريسفتلا فارحنا 6

2017 يملع رمتؤم ندر األ ءاملع ةطبار / يملع رمتؤم داوع دمحم
ةدلا وخلا

يفا ميلعتلا و ةيبرتلا عاطقب ض وهنلا ب ةعيرشلا ءاملع رود
ندر أل

7

ةكراشملا ةيملعلا تارمتؤملا

ةعيرشلا ءاملع ": ناونعب ندر األ ءاملع ةطبار هميقت يذلا و األلو يملعلا رمتؤملا *

مهرودو

سيمخلا -2015/4/14 ثلاالءاث موي نم ةرتفلا يف " هئانبأو ندر األ ةضهن يف

2015/4/16م

" ندر يفاأل ةيملعلا ةضهنلا و ةعيرشلا ءاملع ": رمتؤملل يناثلا روحملا نمض

" ندر يفاأل ميلعتلا و ةيبرتلا عاطقب ضوهنلا يف ةعيرشلا ءاملع رود "

فارحنا ناونعب ثحب اإلسالم/ نازيم يف هتيعادتو هموهفم ولغلا / يملعلا رمتؤملا *



III

2012 شرج ةعماج / ريفكتلا و ولغلا يف هرثأوريسفتلا

يعماجلا سيردتلا لبق ةيلمعلا تاربخلا

ةياغلو 2000/10/1 نم ةرتفلا يف ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو يف يراداو سردم *

2013/10/1

ةياغلو 1992/7/1 نم ةرتفلا يف بابشلا ةرازو / قرفملا بابش ةيريدم يف فرشم *

.1994/11/19

ةاضقلا يضاق ةرئاد يف يعرش مكحم -

فاقو األ ةرازو يف بيطخ -

ناجللا و سلا جملا

:(CommitteesandCouncilsMemberships) سلا جملا و ناجللا تايوضع

ةرتفلا
ةينمزلا

Period

ةيوضعلا
Memberships

تاساردلا2017 و ثوحبلا ةلجم ريرحت ةئيه وضع /
شرج ةعماج

ةعماج2014 يف تارضاحملا و تارمتؤملا ةنجل وضع
شرج

ةبلطلل2014 يبيدأتلا سلجملا سيئر

ةبلطلا2015 نوؤش ةنجل وضع

ا2019 مولعلل / ايكرت / ريباب رمتؤمل ةيملعلا ةنجللا وضع
ةيناسن إل

نيفظوملا2015 نوؤش ةنجل وضع

يعماجلا2014 كولسلا ةنودم يف وضع



IV

ةينامل2017 يفاأل ةيفيقثتلا ةنجللا يف وضع
JIZ

عمتجملا ةمدخو ةيفاقثلا االمعلا

2010 ندر /اال بابشلل ىلع اال سلجملا / بابشلا تايجيتارتسا تارود يف رضاحم ـ

. ندر يفاال ةيريخلا و ةيعامتج واال ةيفاقثلا ةيدن واأل تايدتنملا نم ديدعلا يف وضع ـ

2006–2004 نم ةرتفلا يف يفاقثلا امعلب ىدتنم سيئر ـ

فاقو األ ةرازو يف ظعاوو بيطخ -

ةيلودلا ةقيقحلا ةانق ىلع ةايحلا ولحتو جمانرب يف كراشم -

تاقلح ةدع يف ةقيقحلا هجاو جمانرب يف كراشم -

ماع لك يف فاقو األ ةرازو اهدقعت يتلا ةيمشاهلا سلا جملا يف كراشم -

قباس يعرش نوذأمو ةاضقلا يضاق ةرئاد مكاحم يف يعرش مكحم -

JIZ يف ةيفيقثتلا ةنجللا يف وضع -


