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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 السيــــــشة الزاتيـــــت

 

  .  : د.دمحم سشيذ عبْد الشاّي االسن

 . 6591:  العشاق ـ االًباس  هكاى ّتاسيخ الويالد

 . : هتزّج ّلَ أسبعت أّالد الحالت االختواعيت

 . تاسيخ حذيج ّهعاصش : التخصص

 : تاسيخ العشب السياسي الوعاصش .التخصص الذليك 

 أستار هساعذ . الوشتبت العلويت :

  00509595406061 -  005144500440606سلن الوْبايل :   

   mohammedalrawe@yahoo.comالبشيذ االلكتشًّي : 

 . 6541/ جبيعخ انًٕصم ـ كهٍخ اَصاة  بكالْسيْس تاسيخ : العلويالتحصيل 

 . 6519 / جبيعخ ثغضاص ـ كهٍخ اَصاة هاخستيش تاسيخ

/ جبيعخ ثغضاص ـ كهٍخ دكتْساٍ فلسفت في التاسيخ الحذيج ّالوعاصش

 .6559 اَصاة

  : الخبشة العلويت ّاألكاديويت

فً يبصح انذضبعح انعغثٍخ نهصفٕف األٔنى فً كهٍخ  هحاضشاعًم  6519ـ  6510ـ 

 اَصاة ـ انجبيعخ انًـتُصغٌخ .

فً ٍْئخ انًعبْض انفٍُخ / يعٓض االصاعح ـ  هذسسا هساعذاعٍٍ  6515ـ  6511ـ 

 انغصبفخ لـى انٕحبئك، لبو ثتضعٌؾ يبصح انذضبعح انعغثٍخ ٔيبصح انًغاجع انتبعٌشٍخ .  

عًم فً انًعٓض انفًُ انًُصٕع ـ لـى انًكتجبد ، ٔصعؽ يبصح  6559ـ  6515ـ 

 انذضبعح انعغثٍخ ٔيبصح انًغاجع انتبعٌشٍخ .  

ٔعًم فً نجُخ االشغاف  اتحاد الوؤسخيي العشبنهعًم فً  اًتذب 6511ـ  6511ـ 

عهى تذغٌغ يجهخ انًؤعر انعغثً ، كًب عًم يضٌغا نضائغح انًؤعسٍٍ صاسم انٕطٍ 

 تذبص .انعغثً فً اال
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فً اتذبص انًؤعسٍٍ  دليل الوٌاُح اللسام التاسيخ للداهعاث العشبيتفً اعضاص  ساُنـ 

دليل هْاضيع االطشّحاث ّالشسائل الداهعيت في فً اعضاص  ساُنانعغة ، كًب 

 فً انجبيعبد انعغالٍخ . ألسام التاسيخ

َبصغـ  فً كهٍخ اَصاة / جبيعخ انتذضي حى جبيعخ تذسيسياعًم  0006ـ  6559ـ 

 يصغاتّ / انجًبٍْغٌخ انعغثٍخ انهٍجٍخ ٔلبو ثتضعٌؾ انًٕاص انتبنٍخ :

 تبعٌز األيغٌكٍتٍٍ .  -1

 تبعٌز آؿٍب انذضٌج ٔانًعبصغ .  -2

 تبعٌز أفغٌمٍب انذضٌج ٔانًعبصغ .  -3

 تبعٌز انعغة انذضٌج .  -4

 عهى انتبعٌز ٔيُٓج انجذج انتبعٌشً .  -5

 . ٔاطبعٌخ انضكتٕعاِ  غعؿبئم انًبجـتٍأعضاص كجٍغح يٍ  اششف ًّالشـ 

يبصح انذضبعاد ٔانًضٌ األحغٌخ فً يغكؼ انـٍبدخ ٔانًٍٓ  دسس 6551ـ  6554ـ 

 انفُضلٍخ ـ يصغاتّ  .

اؿتبط يـبعض فً لـى انتبعٌز / كهٍخ انتغثٍخ نهجُبد ـ جبيعخ  عًم 0005-0065 -

 تضعٌؾ يٕاص انتبعٌز انذضٌج انًعبصغ.. االَجبع

دبنٍب يُصت عئٍؾ لـى انضعاؿبد انًذهٍخ ٔااللهًٍٍخ فً  ٌشغمدتى االٌ.  2013يُظ  -

يغكؼ انضعاؿبد االؿتغاتٍجٍخ /جبيعخ االَجبع، اضبفخ انى تضعٌـّ يٕاص انتأعٌز انذضٌج 

 فً افـبو انتبعٌز فً كهٍبد انجبيعخ .

 الٌشاطاث الوٌِيت

 ـ عضٕ انجًعٍخ انتبعٌشٍخ انعغالٍخ .1

 ـ عضٕ اتذبص انًؤعسٍٍ انعغة .2

 عضٕ َمبثخ انًعهًٍٍ انعغالٍٍٍ .ـ 3

 ـ عضٕ انجًعٍخ انتبعٌشٍخ فً يضٌُخ يصغاتّ ، نٍجٍب .4

 ـ عضٕ ٍْئخ انضفبع عٍ انذك انعغالً .5

 عئٍؾ فغٌك عًم اػيخ انُؼٔح ٔاحغْب عهى يجتًع االَجبع. -6
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 عضٕ نجُخ انُضبو انضاسهً نهجًعٍخ انتبعٌشٍخ فً جبيعخ االَجبع. -7

 ؿبد االؿتغاتٍجٍخ فً جبيعخ االَجبع.عضٕ يجهؾ اصاعح يغكؼ انضعا -8

  البحْث الوٌشْسة

( ، يجهخ صعاؿبد تبعٌشٍخ/جبيعخ دمحم 1968ـ  1958انعاللبد انعغالٍخ انفغَـٍخ ) -1

 .1990انشبيؾ ،انغثبط ـ انًغغة 

انصغاع انضٔنً عهى ؿٕعٌب فً سًـٍٍُبد انمغٌ انعشغٌٍ ، يجهخ انغثبط االيبيً   -2

 .1998، جبيعخ سهٍج ؿغد ، نٍجٍب 

انًشبعٌع ٔاألدالف انغغثٍخ ٔاَعكبؿبتٓب عهى انٕضع انـٍبؿً فً ؿٕعٌب ، يجهخ  -3

 .1999انغثبط األيبيً ، جبيعخ سهٍج ؿغد ، نٍجٍب 

جبيعخ ( ، يجهخ 1963ـ  1961انعاللبد انـٕعٌخ انًصغٌخ فً أعمبة االَفصبل ) -4

 .2017فً اٌهٕل  3االَجبع نهعهٕو االَـبٍَخ, غضص 

( ، يجهخ انغثبط 1961ـ  1958انٕدضح انًصغٌخ انـٕعٌخ )أؿجبة ٔصٔافع فشم  -5

 .2001األيبيً ، جبيعخ سهٍج ؿغد ، نٍجٍب 

"، يجهخ صعاؿبد فً  1950انعًهٍخ انضؿتٕعٌخ فً ؿٕعٌب " لغاءح فً صؿتٕع  -6

 ، ثغضاص . 2005ٍَـبٌ  12انتبعٌز ٔاَحبع ، عضص 

انتبعٌز ( ، يجهخ صعاؿخ )تٕجّ جضٌض فً كتبثخ انغؿبئم انجبيعٍخ فً تشصصبد  -7

 . 1987انًؤعر انعغثً 

ـ لضٍخ اؿتمالل تَٕؾ فً تمبعٌغ انضثهٕيبؿٍٍٍ انعغالٍٍٍ فً ثبعٌؾ، يجهخ انعهٕو 8

 . 2009االَـبٍَخ فً جبيعخ االَجبع انعضص انخبنج اٌهٕل 

ـ لضٍخ اؿتمالل انجؼائغ فً تمبعٌغ انضثهٕيبؿٍٍٍ انعغالٍٍٍ فً ثبعٌؾ ، يجهخ انعهٕو 9

 .2009فً جبيعخ االَجبع  انعضص االٔل اطاع  االَـبٍَخ

 صعاؿبد ُشٕع فً يجهخ (, ي2005-1925تطٕع انذٍبح انضؿتٕعٌخ فً انعغاق ) -10

 . 2017فً  6, عضص االحبعانتغاث ٔ انتبعٌز ٔفً 

 . لٍض انُشغ 1948 دتى عبو  االَجبعااللهٍخ انٍٕٓصٌخ فً  -11

يٕلف انٕالٌبد انًتذضح يٍ انًـعى انتغكً نألَضًبو نألتذبص األٔعثً, يمجٕل  -12

 نهُشغ فً يجهخ انًؤعسٍٍ انعغة.

انمضبء فً دهت فً انعٓض انعخًبًَ, يجهخ جبيعخ غبػي عُتبة نهعهٕو  -13

 .2017االجتًبعٍخ, انعضص االٔل فً 
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 بد انضٔنٍخ, لٍض انُشغ.انعاللبد االحٍٕثٍخ االؿغائهٍخ ٔ اَعكبؿٓب عهى انعالل -14

يٕلف االدؼاة انـٍبؿٍخ انتغكٍخ يٍ انًـبعً انتغكٍخ نألَضًبو نألتذبص  -15

 األٔعثً, لٍض انُشغ. 

 الوؤتوشاث ّالٌذّاث العلويت ّالثمافيت 

 . 1989ـ يؤتًغ ٔػاعح انخمبفخ ٔاإلعالو فً فُضق انًُصٕع يٍهٍب ، ثغضاص 1

 . 1990فً انغثبط ، انًغغة  ـ يؤتًغ انجًعٍخ انتبعٌشٍخ انًغغثٍخ2

ـ انًشبعكخ فً انًٕاؿى انتبعٌشٍخ نكهٍخ اَصاة ـ جبيعخ يصغاتّ ثبنتعبٌٔ يع 3

 / نٍجٍب . 1999، 1998، 1997، 1996انجًعٍخ انتبعٌشٍخ نألعٕاو 

 ، طغاثهؾ ، نٍجٍب . 2000، 1998، 1997ـ يؤتًغ َبصغ االيًً 4

ًٍخ ٔانضًٌمغاطٍخ دٕل انعًهٍخ انضؿتٕعٌخ ـ انًشبعكخ فً يؤتًغ انًعٓض انعغالً نهت5ُ

 . 2005انجضٌضح فً انعغاق ٔانًُعمض فً فُضق ثبثم ، ثغضاص 

ـ إنمبء يذبضغح فً انًٕؿى انخمبفً نمـى انتبعٌز نطهجخ ٔأؿبتظح كهٍخ انتغثٍخ نهجُبد 6

ثعُٕاٌ )انضؿتٕع انعغالً انجضٌض ٔيمبعَتّ يع انضؿبتٍغ انعغالٍخ ٔانعغثٍخ( ، 

 . 2008َجبع جبيعخ اال

, فً جبيعخ  2013-12-10َضٔح انتصٍُع ٔ انتًٍُخ فً دٕض اعبنً انفغاد,  -8

 االَجبع.

َضٔح االَجبع ثعض انتذغٌغ ٔ تذضٌبد انًـتمجم, يغكؼ انضعاؿبد االؿتغاٌجٍخ /  -9

 جبيعخ االَجبع.

, يغكؼ  10/2015ضٔح اػيخ انُؼٔح ٔ انتٓجٍغ ) تجغثخ جبيعخ االَجبع( , َ -10

 غاتٍجٍخ / جبيعخ االَجبع.انضعاؿبد االؿت

)لبٌَٕ اَتشبثً ايخم نألؿتذمبلبد االَتشبثٍخ انمبصيخ َذٕ دكى عشٍض(, َضٔح   -11

 , يغكؼ انُٓغٌٍ نهضعاؿبد االؿتغاتٍجٍخ/ ثغضاص.27/11/2017

, يغكؼ انضعاؿبد 26/12/2017َضٔح ) انذفبظ عهى ايٍ ٔ اؿتمغاع االَجبع(,   -12

 االؿتغاتٍجٍخ / جبيعخ االَجبع.

 ّالتمذيش  الشكش

ـ شكغ ٔتمضٌغ يٍ األيٍٍ انعبو التذبص انًؤعسٍٍ انعغة دٕل انجٕٓص انًجظٔنخ نشضيخ 1

 .1986االتذبص 

ـ شكغ ٔتمضٌغ يٍ األيٍٍ انعبو انًـبعض التذبص انًؤعسٍٍ انعغة نهُشبط انعهًً 2

 .1987ٔانخمبفً فً االتذبص 
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 . 1988، 1987األعٕاو  ـ كتبثً شكغ ٔتمضٌغ يٍ عًٍض يعٓض اإلصاعح ـ عصبفخ فً 3

ـ شٓبصح تكغٌى يٍ انجًعٍخ انتبعٌشٍخ فً يضٌُخ يصغاتّ نهًـبًْخ فً إعؿبء لٕاعض 4

 . 1996انجًعٍخ انتبعٌشٍخ َٔشبطبتٓب 

ـ شٓبصح شكغ ٔتمضٌغ يٍ انـٍض عئٍؾ لـى انتبعٌز كهٍخ اَصاة، جبيعخ يصغاتّ، نٍجٍب 5

1997. 

ٍى ٔانجذج انعهًً نهًـبًْخ فً انُشبط انخمبفً ـ شٓبصح تكغٌى يٍ انهجُخ انشعجٍخ نهتعه6

 . 1998ٔانعهًً فً كهٍخ اَصاة، جبيعخ يصغاتّ ، نٍجٍب 

شٓبصتً شكغ ٔتمضٌغ يٍ عئٍؾ جبيعخ االَجبع نضٔعِ فً تأؿٍؾ ٔ أَشطخ يغكؼ  -7

 . 2013انضعاؿبد االؿتغاتٍجٍخ ، انعغاق 

َضٔح انتصٍُع ٔانتًٍُخ,  شكغ ٔ تمضٌغ يٍ عئٍؾ جبيعخ االَجبع عٍ انًشبعكخ فً -8

 .10/12/2013انعغاق 

شكغ ٔتمضٌغ يٍ عئٍؾ جبيعخ االَجبع نهًشبعكخ فً َضٔح االَجبع ثعض انتذغٌغ,  -9

 .26/11/2017انعغاق  

 

  


