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ادكر اادمههيارااد ؤىاادمتساقبيفةا ا
ا

ادكر اادمههيارااد ؤىاادمتساقبيفةااقرماعيىاادثرابتااداذدفةا:ا -ا
دعباكر ا ئفتسيافيااررف اتسفذتسذتااداعيفماادعذديافيااأل كنا .ا
ادعملاعيىابهذءاعالقذتامافهةارادحفذظاعيفهذامعامجامعاادجذمعةاادايااعملابهذاراادمجامعاادمحييا .ا
ادعمل اعيى اأن ااابرأ اادجذمعة ااداي ااعمل ابهذ امتذهة ااتسا اافجفة ار امهزدة ام مرقة اعيى اادمتسارففن اادقرميااااااااااا
راادعذدمياا .ا
اررف ا ؤىاراضحةاعناادجذمعةاراحثامجامعهذاديعملاتف فقاراحكاهحرااحقفقاأهكفهذااالتسا اافجفةا .ا
احكفكاأهكا اراأردرفذتابعفكةاادمكىاديجذمعةاادايااعملابهذا .ا
احكفكاأردرفذتااداغفف ااالتسا اافجفةاتسهرفذًاراادعملاادجذكاعيىاأنافقرماتلاعضرامناأعضذءااإلكا ةاادعيفذاباهفف ا
ه هااألردرفذتا .ا
ادعملاعيىاأنااحصلاادجذمعةاعيىاادمرا كاادعذمةاراادلذصةاادض ر فةاداحقفقاأهكافهذابهجذحا .ا
ادماذبعةاادحثفثةادمصذدحاادجذمعةاادايااعملابهذاعيىاأعيىاادمتسارفذتاادحترمفةاراادلذصةا .ا

ادمؤهالتاادعيمفةاا:ا -ا
ا



كتار اها()Ph.D.افيااإلكا ةاادا برفةا:اجذمعةاتذهتسذسا،اادرالفذتاادماحكةااألم ف تفةا/ا()1992ا.



ألصذئي اا بري ا( )E.d.Sابالصص اإكا ة امك اء اادا بفة :اجذمعة اامبر فذ ا ،اادرالفذت اادماحكة ااألم فتفةا
)1990(/ا .ا



مذجتساف افي ااإلكا ة اادا برفة ابالصص اإكا ة اادمك تسة اادثذهرفة ا :اجذمعة اامبر فذ ا ،اادرالفذت اادماحكةا
األم ف تفةا/ا()1988ا.



كبيرم اعذدي افي ااقاصذكفذت اادش تذت اادرتسرى ا :ا SCOULA SUPERRIORE ENRICO
MATTEIامفالهرا،اإفرذدفذا/ا()1984ا.



بتذدر فرسافيااإلكا ةاادعذمةا:اادجذمعةااأل كهفةا/ا()1979ا،ااأل كنا.

ا
ا

1

ادلب اتاادعميفةارادمهذصباا:ا -ا
ا

ئفساادجذمعةااأل كهفةا2012/3/29اردغذفةااذ فل ا .ا

اأ.

ب .ئفساجذمعةاادبيقذءااداربفقفةا2010/9/20ارادغذفةا2012/3/28ا.
ا
ج.ا ئفسامجيساهفئةااعامذكامؤتستسذتااداعيفماادعذديا2008/2/28ارادغذفةا2010/9/20ا .ا
كا.اعضراًافيامجيسااداعيفماادعذديا2009/10/6ارادغذفةا2010/9/20ا .ا
هـا.اجذمعةامؤاةا:ا ا
 هذئبا ئفساادجذمعةاديشؤرنااألتذكفمفةا2004/11/22ا–ا2007/11/22ا.
 عمفك اشؤرن اادريبة ا( امؤتسس ادفت ة اادبفت اادكافئ ااإلدتا رهي ا) افي اجذمعة امؤاة ا /9/1ا ا2003اااااااااااااااا
ا2004/11/22ا. مكف ام تزاادجهربادياك فبارااالتساشذ اتا2002/7/10ا–ا2003/9/1ا.
 متسذعك ااد ئفس اديشؤرن ااإلكا فة ار اقذئم ابأعمذل امكف ام تز اك اتسذت اادجهرب ار ااداعيفم اادمتسام ا
2000/9/1ا–ا2002/7/10ا.
 عمفكامؤتسسادتيفةاعيرمااد فذضةا1999/9/1ا–ا2000/9/1ا.
 مكف امتابةاجذمعةامؤاةا1998/7/5ا–ا1999/9/1ا.
 هذئباعمفكاتيفةاادعيرماادا برفةا1997/7/9ا–ا1998/8/5ا.
 ئفساقتسماادا بفةااد فذضفةابذدرتذدة/اتيفةاادعيرماادا برفة/جذمعةامؤاةا1997/7/9ا–ا1998/8/5ا.
 مك سافياتيفةاادعيرماادا برفةا1993/10/10ا............
ر.اجذمعةاتذهتسذس/اادرالفذتاادماحكةااألم فتفةا(امهتسقاب امجاأتذكفمفة)ا1991ا–ا1993ا .ا
ز.ا/TH FARM, INCام شكارامعيماديريبةا1988ا–ا1990ا .ا
ح.اتيفةاادلرا زميا(ااأل كن)امحذض اغف اماف غا1986ا .ا
ر.اش تةاادف مركادياأمفناراإعذكةااداأمفن/امتساشذ ااأمفنا1985ا .ا
ك.ارزا ةاادصهذعـــةاراداجـــذ ةا/امكف فةااشجـــفعااالتساثمذ ا(ااأل كن)ا،امتســــذعكا ئفساقتســــماادماذبعـــةا اااااااااااااااااا
–1982ا1986ا .ا
ا

ادلب اتااألتذكفمفة:ا -ا
-

امحذض افيااإلكا ةاادا برفةا–اجذمعةاادبيقذءااداربفقفةااأل كن 2010،ا

-

محذض افيااإلكا ةاادا برفة-اجذمعةامؤاة،ااأل كن،ا2004

-

مك ساتيفةاادا بفة/جذمعةامؤاةا1993

-

متساشذ ارامحذض افياش تةاThe Farmاادلذصةاباعيفمااألرفذلاادمح رمفنا1998-1996

-

محذض امتسذعكاتيفةاادلرا زميا1986
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مجذالتااالهامذماادلذصة:ا -ا
اإلكا ة اادا برفة ،اتسفذتسة ار اإكا ة ااداعيفم اادعذدي ،اادالرفر ااالتسا اافجي ،امهمة ارأهكا ااداعيفم ،اكائ ة ااررف ا
ادب امج،ااداررف اادمؤتستسي،ااداعيفماادكردياراادابذكل،ااداعيفمارااداتهردرجفذ،اإكا ةاادجركة اادشذميةافيااداعيفم،ا
ادقفذسافيااداعيفم.
اا

األبحذثارااألر اقاادعيمفةاادمهشر ةا:ا -ا
ا

 .1اد ضذاادرظففيادكىااإلكا ففنااألتذكفمففنافياجذمعةامؤاةارااصر ااهماادمتساقبيفةادزفذكا ا()2009ا.
 .2ادتسيرتفذتااداهم ف اادايافمذ تسهذاادمك اءافياجذمعةاادبيقذءااداربفقفةارامكف فةاصحةاادت كا()2009ا.
 .3ؤفةامكف يارامعيمياادمكا سااد فنافعفهرنافيامهذرقاتستههمارابفناأقذ بهماحرلاأث اه اااداعففنافياتسف ا
ادعميفةاادا برفةافيامكا تسهماا(مجيةاادعيرماادا برفةاراادهفتسفة،اادمجيكا5،اعككا2ا،ا)2004اجذمعةاادبح فنا.
 .4ادعراملاادمؤث ةاعيىاتفذءةاادعذميفنافيامفكاناادالرفراادا بريافيااأل كنا()2003ا.
 .5راقع اممذ تسة اادتفذفذت اادالرفرفة ادمك اء اادمكا س اادثذهرفة افي امحذفظة اادت ك امن ارجهة اهظ اادمعيمفن ا(ا
مجيةامؤاةاديبحرثا،اادمجيكا،18اادعككا،6ا)2003ا.
 .6االحافذجذتااداك فبفةادمعيمياا بفةادراءااألغرا اادجهربفةامنارجهةاهظ اادمعيمفناراادمش ففناادا برففنارا
مكف ي اادمكا س اادحترمفة ا( امجيفة اادعيرم اادا برفة اادهفتسفة ،اجذمعة اادبح فن ،اادمجيك ااد ابع ،اادعكك اادثذدثا
)2003ا.
 .7ادمشتالتاادايااراج ااداعيفماادمههيافيامحذفظةاادت كا(مجيةاجذمعةاادميكاعبكاادعزفز/اادعيرماادا برفةا،ا
ادمجيكا،13ا2002ا)ا.
 .8معرقذت ااإلش ا

اادا بري اتمذ اف اهذ اادمش فرن اادا برفرن افي اإقيفم اادجهرب ا( امجية اتيفة اادا بفةااااااااااااااا

/اجذمعةاأتسفررا،اادمجيكاادتسذبعاعش ،اادعككا،2ا2001ا)ا.
 .9اقرفماكر امش فياادم حيةامنارجهةاهظ امعيمذتاادص افياإقيفماادجهربا(امجيةامؤاةاديبحرثارادهش ،ا
جذمعةامؤاةا،اادمجيكا،15اادعككا،7ا)2000ا.
 .10ادحذجذت ااداك فبفة ادمعيمي اادصفر

اادثالثة ااألردى امن ارجهة اهظ اادمعيمفن ار اادمش ففن اادا برففنااااااااااا

رمكف ياادمكا سافياإقيفماادجهربا(امجيةاك اتسذتاادجذمعةااأل كهفة،اادمجيك،27اعكك،2ا .)2000ا
 .11مكى ااماالك امكف ي ار امكف ات اادمك اس اادثذهرفة افي امحذفظة اادرففية اديتفذفذت ااإلش اففة امن ارجهة اهظ ا
ادمعيمفنا(امجيةاابناادهفثم،اجذمعةابغكاك،اادمجيكا،13اادعككا،1ا2000ا)ا.
 .12اقكف ااالحافذجذت ااداك فبفة ادمكف ي اادمكا س اادحترمفة افي امحذفظة اادت ك ا( امجية امؤاة اديبحرثا
رادك اتسذتا،اادمجيكا15ا،اادعككا،3ا)2000ا.
 .13مشتالتاادريبةااألجذهبا(اغف اادع با)افياجذمعةامؤاةا(اأبحذثاادف مرك،اادمجيكا،15اادعككا 4ا1999ا)ا
.
 .14أث اب هذمج ااررف ااإلش ا اادا بري اعيى ارضرح امفهرم ااإلش ا اادا بري اادحكفث ا( امجية اادعيرما
االجامذعفةارااإلهتسذهفةا/اادهفئةاادقرمفةاديبحثاادعيميا،ادفبفذا1999ا)ا.
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 .15اتساقصذءاأهراعاراحجما"اادج ائما"اادمرجركةافيامكا ساادمميتةااأل كهفةاادهذشمفةا(امجيةاتيفةاادا بفةا،ا
أتسرانا()1997اادعككا12ا)ا.
 .16اما حذهذتاادثذهرفةاادعذمةافيااأل كناراادرالفذتاادماحكةااألم فتفةا:اهظ ةاافحصف ا(امجيةاتيفةاادا بفةا،ا
أتسرانا()1997اادعككا12ا)ا.
 .17ك اتسةامتسحاادمشتالتااالجامذعفةافياادمكا ساادحترمفة،اادمميتةااأل كهفةاادهذشمفة،اادفرهتسترا()1997ا.
 .18اتساقصذءامتسارىاادعالقةابفناادمك تسةاراادمجامعاادمحيياتمذاف اهذامكف ارامكف اتامكا ساا بفةااادت كا
،ا(اأبحذثاادف مركا1996ا)ا.
 .19ك اتسةارصففةاداقرفماأث اادب هذمجاادررهيادياررف اادا بريادعذما()1987اعيىااداغفف اادا بريا،ا تسذدةا
ادكتار اهاPh.D.ا()1992ا.
 .20ااجذهذتاريبةاادمكا ساادثذهرفةاراادمعيمفنارامك اءاآل فناهحرااداعيفماادثذهريافياادمكا ساادحترمفةافيا
األ كنا،ا تسذدةاألصذئياا برياEd.Sا()1990ا.
ا

ادتاباادمؤدفةا:ا ا
 .1تاذبااداأتسفسافياادق اءةا،اكا اادفت اديربذعةاراادهش اراادارزفعا،اعماذنا()1997ا.
 .2مبذكئاراأتسساادا بفةا،امتابةاابناليكرنا،امؤاةا–اادت كا()1999ا.
 .3اداررف اادا بريا،امتابةاكا اادش قا،اعماذنا()2002ا.
 .4أتسذتسفذتافياادا بفةا،امتابةاكا اادش قا،اعماذنا(ا)2004ا.
 .5عراملاادلرر ةافياادبفئةاادجذمعفةادكىاادشبذباادجذمعيافيااأل كنا(ا)2009ا.
International handbook of leadership for learning part 9 chapter 60 pp. 1107. .6
Springer international handbook of education V. 25 ( London, USA, 2001) .
ا

 .7مفثذق اادجذمعة ااأل كهفة ادممذ تسذت اضمذن اادجركة ،ابذالشا اك امع اأ .اك .ا"محمك اردفك" اادبرش ،اعمذن،ا
(.)2014
ا

 .8أر اقارمحرذتافياادر فق،اكا ار كااأل كهفةاديهش ارادارزفع،اعمذن،ا(.)2014
ا

.9

ؤىارأفتذ افيااداعيفماادعذمارادعذدي،اكا اأمجكاديهش ارادارزفع،اعمذنا(.)2015
ا

ا
ا

ادمؤام اتارادهكراتا:ا ا
 .1مياقى ا ؤتسذء اادجذمعذت افي اإرذ افعذدفذت اادقمة اادحترمفة ا ضمن امحر  :ا"آدفذت ااحففز ااالباتذ افيا
مؤتستسذتااداعيفماادعذدي"،اباهظفمامناجذمعةااإلمذ اتاادع بفةاادماحكة،اكبيا.2015/2/11-9
 .2حضر امؤام ا"اررف اش اتذت اديعمل امعذ ً اداحقفق اممذ تسة اادجركة ارداررف اادهزاهة افي ااد فذضة"ا
باهظفم ا امن ارتذدة امتذفحة اادمهشرذت اادفذبذهفة ارادرتذدة اادعذدمفة ادمتذفحة اادمهشرذت ،اررتفر -اادفذبذنا
.2015/1/30-29
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 .3مهاكىابذتراادكرديااإلهتسذهيااد ابع،ابذترا3-2ااش فنااألرلا.2014
 .4زفذ ةارفكاعذدياادمتسارىامنااألتذكفمففناإدىاف هتسذ،ا.2014/9/27-21
 .5ر شة اادعمل ااإلقيفمفة ا"ادشبذب اراررفن اادمع فة" ،اباهظفم امن امؤتستسة امحمك ابن ا اشك اآل امتارما
رادمتاباادع بيادب هذمجااألمماادماحكةااإلهمذئي،اكبيا.2013/11/11-10
" .6ادمؤام اادع بي ااألر ربي ااألرل ادياعيفم اادعذدي" ،اهُ ظم ابذداعذرن امذ ابفن اااحذك اادجذمعذت اادع بفةا
رجذمعةاب شيرهةارااحذكاادجذمعذتااألر ربفة،اجذمعةاب شيرهةا.2013/5/31-30
 .7هكرةا"ااداعيفماادمتسام ارااقاصذكاادمع فة"،اجذمعةارفبةاادمميتةاادع بفةاادتسعركفةا 2012-4-2ا
 .8ر شةاعملاحرلا"االعامذكارامعذفف اادقفذس"افياجذمعةاادبذحةا/اادمميتةاادع بفةاادتسعركفة
 .9هكرةامناادبهكاادكردياحرلا"ااتساتشذ ااألكراتاادممتهةاداتسهفلااهقلااألفكياادعذميةارالفف احكةاعكما
ارذبقاادمهذ اتارليقاف صااداعيماررفلااألمك".ام تسفيفذ/ف هتسذا2010
 .10عضرادجهةاادشؤرناادلذ جفةادعملام اجعةاادمؤتستسفةاديجذمعةااألهيفةافياادبح فنا2010/6/3-5/29
 .11األتسبرعاادعيمياادلذمساعش ا"ااالباتذ اتارقرىااداغفف ا/مكفهةاادحتسناادعيمفة2010/5/2-1
 .12مهاكىاادعقبةااالقاصذكي"ااالهجذزاتاراادف صافيااالتساثمذ ااداعيفمياادعقبةا2010/5/2-1
 .13اجامذعا"ضمذناادجركة"اجذمعةاغذ يافرهسا/بهغذزي-دفبفذا2010/4/28-27
 .14ئفس ادجهة امفرضي ااالعامذك اادكاليي ار اادلذ جي ادب امج اادتيفذت اادا برفة افي افيتسرفن اآ ا اإدىا
حزف ان2010/
 .15مؤام اادشبتةاادع بفةادضمذناادجركةافيامؤتستسذتااداعيفماادعذدي/ادمغ با2010
 .16ر شةاعملاحرلامتساقبلااداعيفماادعذديارااد ؤفةاادمتساقبيفةادمعذفف اادجركةافيامؤتستسذتااداعيفماادعذديا
رامؤش ااهذا،2010/4/13-2010/1/24ااأل كن
 .17اجامذعاادهفئةاادعمرمفةاديشبتةاادع بفةادضمذناادجركةافيااداعيفماادعذديا2010/1/8
 .18ادمؤام ااإلتسالمي احرل اضمذن اجركة ااداعيفم ادمؤتستسذت ااداعيفم اديكرل ااألعضذء امذدفزفذ ،ا-13
2009/11/15
 .19هكرة اادشبتة اادع بفة ادضمذن اادجركة ارمؤتستسة ا) )DAADاادمؤتستسة ااألدمذهفة اديابذكل اادرالبي احرلا
اررف اإكا ةاضمذناادجركةافيااداعيفمافياادمهرقةاادع بفةافياادقذه ة2009/5/21-17.
 .20ر شةاعملاادجذمعةاادب فرذهفةاادمفارحةاراادجذمعةاادع بفةاادمفارحةااأل كنا2009/5/22-17
 .21مؤام اادشبتةاادع بفةادضمذناادجركةافيااداعيفماادعذدياحرل اادر قاادحكفثةادضمذناادجركةافياضرءا
اداغف اتاادعذدمفةادياعيفماادعذديا"اأبراظبيا2009/4/2-3/30
 .22ر شة اعمل اديشبتة اادع بفة ادضمذن اجركة ااداعيفم اادعذدي افي اادمؤتستسذت ااداعيفمفة افي ااأل كن ا-26
2008/12/27
 .23مهذقشةاحرلاضمذناادجركةارامعذفف ااالعامذكا/اااحذكاادجذمعذتاادع بفةاادقذه ة2008/11/25-23/
 .24هكرةا ؤتسذءاادجذمعذتاادع بفة،اادصفنا2008/11/20-10/30
 .25ر شةاعملاحرلامعذفف ااالعامذكافياادجذمعذتا/اادتسعركفةا2008/26-1
 .26مؤام احرلا"اإكا ةاادجركةاادشذمية"افياادمؤتستسذتاادا برفةا2007/7/31-29
 .27ر شةاعملادمكةاشه اد ؤتسذءاادجذمعذتاادع بفةافيارزا ةااداجذ ةاادصفهفةافياادصفنا2007
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 .28مؤام اادع بااألرلاحرلا"اهرعفةاادجذمعذتارش رراادا لفصارااالعامذكاادشذ قةا2006
 .29مؤام احرلا"ااتساجذبةااإلكا ةاادع بفةادياغفف اتافياأرائلاادق ناادحذكيارادعش فنافياجذمعةاحيبا
2004
 .30ر شة اعمل احرل ااإلكا ة اادحترمفة اادحكفثة افي امراجهة ااداغفف ات اادكردفة ار ااداحكفذت ا/جذمعة احيبا
2004
 .31ادمؤام اادع بياادثذهياحرلا"ااالتساشذ اتارااداك فب"اادشذ قةا2003
 .32مؤام ا"اادقفذكةااإلبكاعفةاراعالقاهذابذدهزاهةاراادشفذففة"ادبهذنا2002
 .33مؤام اادكائ ةاادررهفةادتبذ اادمتسئردفناعناادالرفرارااإلكا ةافيااداعيفماادعذديافيااال كن20022
 .34حيقذتاك اتسفةاحرلا"اادم أةااأل كهفةافياادحفذةاادعذمة"2002
 .35هكرةاحرلاادتسفذحةافيااأل كنابفناادمذضياراادمتساقبل2001
 .36هكرةاحرلا"ااداعيفماادعذديافيااأل كن:اادراقعارااداريعذت
 .37مؤام احرلا فذضةاادم أةارعيرماادمتساقبل،ااإلتستهك فة/مص ا1999
 .38هكرةاحرلااإلش ا ارااإلكا ةاادا برفةافياادمهرقةاادجهربفةادأل كنا1998
 .39مؤام احرلاادبحرثاادا برفةافياادعذدماادع بي:اإدىاأفناااج ؟ااأل كنا1998
 .40ادمؤام اادحذكياعش ادإلعالم/اادع اقا1998
 .41هكرةاحرلا"امكف اادمك تسةاادجكفك"جذمعةاتذهتسذسا1990اأم فتذ

.36ادمؤام اادررهيادمتذاباشؤرناادرالبااألجذهبافياأم فتذا 1989ا
ا

ادجرائزارادات فمذتاراادمهحاادك اتسفة ا


رتسذماادقكساادرالبيامناادك جةااألردى،ااديجهةااداهفف فةاالاحذكاادريبةاادمقكتسففن،اتذهرنااألرلا.2013



رتسذم اادفذ ابي ارادكتار اه اادفل فة افي اادعيرم اادا برفة ،اجذمعة اادفذ ابي اادتذزالتساذهفة ،اتذهرن ااألرلا
.2013

 شهذكة ااقكف فة ارك ع امهظمة اادتسالم ارادصكاقة اادكردفة ااداذبعة ادألمم اادماحكة ا ،ااش فن اثذهي ا،2013ا
تربههذجنا–اادكهمذ ك.


جذئزةااإلتسهذماادمامفزافيااداعيفم،اادمؤام اادعذدميادياعيفم،امكفهةامرمبياادههكفة،اامرزا.2012



ادمهحةاادات فمفةاديمهحاادكردفةابياااشاأيابفاذاكداذا(.)PHI Beta Delta/1992



جذئزةاادرذدباادمافرقامنابفناادرالباادكردففنافياادجذمعذتاراادتيفذتااألم فتفةا/اادرالفذتاادماحكةا
األم فتفة.1990/



مهحةاإفكج اتفيفنااألم فتفةا.1988



رزا ةاادلذ جفةااالفرذدفة:اادمهحاادك اتسفةاديكبيرماادعذديافيااالقاصذكا .1988ا



رزا ةاادا بفةاراداعيفما،ا/األ كنا،ابعثةاأرائلاادمحذفظذتافياادثذهرفةاادعذمة/ا .1976ا

ا
ا

اديجذناراادعضرفةا:ا-
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*ا عضرامجيساإكا ةاادمجيساادع بياديك اتسذتاادعيفذارادبحثاادعيميااداذبعاالاحذكاادجذمعذتاادع بفةادألعراما
 .2017-2015ا
*اهذئبا ئفسامجيساإكا ةاادمجيسااألعيىاديشبذب .ا
*اهذئبا ئفساااحذكاجذمعذتاادعذدميااإلتسالميا(اإلتسفتستر)،امنااش فناادثذهيا2013ادغذفةااآ ا ا.2016ا ا
*اعضراًافيامجيساادلكمةاادمكهفة .ا
*اعضرامجيساأمهذءاجذئزةاادميكاعبكاهللااادثذهياابناادحتسفنادإلبكاع .ا
*اعضراًافيامجيساأمهذءاادمؤتستسةاادعذدمفةادمتسذعكةاادريبةاادع با/اف عااأل كن .ا
*اعضراًافيامجيساأمهذءاجمعفةااأللرةااأل كهفةاادفيتسرفهفة .ا
*اعضرافياادمجيسااداهفف ياالاحذكاادجذمعذتاادع بفة ا
*اعضرادجهةاادفيب افت ا
*اعضرافيامجيسااداعيفماادعذديافيااأل كنا .ا
ا*ا ئفساهفئةاادمكف فن/اأتذكفمفةاادبيقذءااإلدتا رهفة ا
*اادمجيساادع بياداك فبارالباادجذمعذتاادع بفة ا
* ئفسامجيساإكا ةاصهكرقاكعماادجذمعذتاادفيتسرفهفة ا
*ا ئفسامجيساإكا ةاادمجيساادع بياداك فباادرالب ا
ا*ااعضرافيااديجهةااألتذكفمفةادمجيسااداعيفماادعذدي .ا
*ااعضرافياادجذنااإلكا ةااألتذكفمفةادمجيسااداعيفماادعذدي،ا 2010-2009ا
*اعضرافيااديجهةاادارجفهفةاديمؤام اادررهياديمهذهجارأتسذدفبااداعيفمارادبحثاادعيميافياادجذمعذتااأل كهفةافيا
عذما(2010ا)اردغذفةااذ فل ا.


عضرا ًافيادجهةااداعيفماادعذديافيامجذالتااالاصذلاراتهردرجفذاادمعيرمذتا2009اردغذفةااذ فل ا.



عضرا ًافي ااديجهة ااالتساشذ فة افي اادمجيس اادررهي ااألم فتي ا العامذك اراك فب اادمعيمفن ا) (NACATEافيا
جذمعةا زافك/كردةااإلمذ اتاادع بفةاادماحكةا(ا2010-2009ا).



عضرا ً افي اادمش رع ااداعذرهي ادمهرقة اادش ق ااألرتسر ارشمذل اإف فقفذ ادإلعكاك اادا برففن )(MENAاااااااااااااا
(ا2010-2009ا)ا.



عضرافياجمعفةااألتذكفمففنااأل كهفةاعذما()2009ا.



عضـر امجيـس اأمهذء اجذمعة اادز قذء ااألهيـفة ا/ر ا ئفس ااديجـهة ااألتذكفمـفة افي اادمجيـس ادعـذمااااااااااااااااااااااااا
(اا2006ا–اا)2008ا.



متساشذ اب دمذناادشبذبااأل كهيادعذما(ا-2005ا.)2008



ممثلاجذمعةامؤاةافياادمجيساادعمرميادأل كهففن.



اممثلاادجذمعةافياادجمعفةاادعمرمفةاديجهةاادررهفةااأل كهفةاديا بفةارادثقذفةارادعيرماعذم(ا)2004ا.



ادمهتسقاادعذماالماحذناادشذملافياادجذمعذتااال كهفة.



عضرافياادمجيسااالتساشذ يادمحذفظةاادت كادعذما(ا2007-2004ا)ا.



عضرادجهةاادا قفةادمعيميامحذفظةاادت ك.
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عضراهذكيامؤاةاديثقذفةاراادا اث.



عضراش



عضرار ئفسااديجهةافياتيفةاادا بفة،اجذمعةامؤاة.



عضرامؤتسسادهذكيامؤاباادثقذفي



عضرار ئفسادجذناادكفذعافيا تسذئلاادمذجتساف اراادكتار اهافياملاي اادجذمعذتااأل كهفةاراادع بفة.



هذئبا ئفساجمفعةاادعرناادلف فةادمتسذعكةاادريبةاادجذمعففنادعذما(ا2006ا)ا.



عضرامجيساإك اةام تزاإعكاكاادقفذكاتاادشبذبفةاعذما(ا)2005ا.



اهذكيا اتا اس،هذكياادت ك،هذكيامؤاة

ئفسافل يادهذكياادت كاديتكابرتتسهجادعذما(ا2005ا)ا.



عضرااديجهةاادعيفذاداهمفةاادمجامعاادمحييادعذما(ا2000ا2003-ا)ا.



عضرااديجهةاادميتفةاداأهفلاادماقذعكفناادعتست ففناعذما(ا2000ا)ا.



عضرامؤتستسةافياجمفعةااإلكا ففناادع ب-ادبح فناعذما()2000ا.



عضرافياااحذكاادا برففناادع ب-ادع اقادعذما(1999ا).



عضرافياااحذكاادمتابذتاادع بيا(اعيم)ا–اارهسادعذما(ا)1999ا.



عضرافياجمعفةاادا برففنااأل كهفةا(ا)1996اا.



عضرافياجمعفةال فجياادجذمعذتااألم فتفةا–اعمذنادعذما(ا)1994ا.
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