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          MOHAMED يحًذاالعى :  -

 .انذشاػ  ٔالٌخ انجضائش  1970/  09/  06ربسٌخ ٔيكبٌ انًٍالد :  -

 .أٔالد ألسثؼخانذبنخ انؼبئهٍخ : يزضٔط ٔأة  -

 انجُغٍخ: جضائشٌخ -

 .0550195287انٓبرف  -

 mchouih@yahoo.comنكزشًَٔ انجشٌذ اال -

 .2 انجهٍذح جبيؼخ ،انزغٍٍش ٔػهٕو ٔانزجبسٌخ االقزصبدٌخ انؼهٕو ثكهٍخانزؼهٍى انؼبنً  أعزبر:  انًُٓخ -

 أٔالد ٌؼٍؼ انجهٍذح 50سقى  c4يغكٍ ػًبسح  150دً انؼُٕاٌ:  -

 انخذسج انؼهًٍ وانشهبداثثبَُب. 

 .1990 ،سٌبظٍبدؽؼجخ  جكبنٕسٌبانؽٓبدح  -

 .1995 انجضائش، جبيؼخ ،زغٍٍشانػهٕو  رخصص ،انؼهٕو االقزصبدٌخ فً انهٍغبَظ ؽٓبدح -

 .2001 ،انجضائش انًذسعخ انؼهٍب نهزجبسح، ،يبنٍخ رخصص ،انزغٍٍشػهٕو  فً انًبجغزٍش ؽٓبدح -

 .2013، 3ئشانجضا ، جبيؼخإداسح األػًبل رخصص ،انزغٍٍشفً ػهٕو  ؽٓبدح انذكزٕساِ -

 .2014يبي  15، 2ؽٓبدح انزؤٍْم انجبيؼً فً ػهٕو انزغٍٍش، جبيؼخ انجهٍذح -

 وانؼهًُت وانؼضىَت فٍ انهُئبث انبُذاغىخُت واإلداسَتانًغبس انًهٍُ ثبنثب. 

 انًغبس انًهٍُ .1
 .1996 عُخ غشداٌخثًذٌشٌخ انزشثٍخ نٕالٌخ  انثبَىٌ يؤلجخؼهُى ان أعخبر -

 .13/12/2001 إنى غبٌخ 1997 /14/12 يٍ عخ انؼهٍب نهزجبسحثبنًذس يغبػذ إداسٌ سئُغٍ -

 .2017إنى  2004يٍ  يشكض ثبة انضٔاسأعخبر يؤلج بدبيؼت انخكىٍَ انًخىاطم  -

 .2015غبٌخ  نىإ 2011 زيُ 1أعخبر يؤلج ببنًذسعت انؼهُب نهؼخبد/ٌ.ع. -

يُز  3يؼخ انجضائشٔػهٕو انزغٍٍش ثجب ٔانؼهٕو انزجبسٌخ ثكهٍخ انؼهٕو االقزصبدٌخ يؤلجأعخبر  -

 .2009إنى  2004

يُز  2 ٔػهٕو انزغٍٍش ثجبيؼخ انجهٍذح ٔانزجبسٌخ ثكهٍخ انؼهٕو االقزصبدٌخ أعخبر دائى -

 ٌٕيُب ْزا.  غبٌخ إنى 31/12/2001
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 واإلداسَتانؼضىَت فٍ انهُئبث انبُذاغىخُت  .2

فٍفشي  06إنى غبٌخ  2005جبَفً  19يٍ  انهدُت انؼهًُت نمغى ػهىو انخغُُشفً ػعٕ  -

2008. 

 .2018إنى غبٌخ َٓبٌخ  2014فٍفشي  13يٍ  انهدُت انؼهًُت نمغى ػهىو انخغُُشفً ػعٕ  -

 CRUCػشٔض انزكٌٍٕ انذكزٕساِ  خبُش فٍ انُذوة اندهىَت ندبيؼبث انىعظ نذساعتػعٕ  -

 .-ثٕيشداط -يذًذ ثٕقشح ثجبيؼخ  2015دٔسح 

 CRUCٔض انزكٌٍٕ انذكزٕساِ نذساعخ ػش خبُش فٍ انُذوة اندهىَت ندبيؼبث انىعظػعٕ  -

 .-1-ثجبيؼخ انجهٍذح 2016دٔسح 

 يبسط 09يٍ  فشع جبيؼخ انجهٍذحاندًؼُت انىطُُت ناللخظبدٍَُ اندضائشٍَُ، ػعٕ فً  -

 إنى ٌٕيُب ْزا. 2011

 03اثزذاء يٍ  ثًٍذاٌ ل و د ثبنكهٍخ. ") نٍغبَظ (،يغؤول حخظض  " اداسة اػًبل ػًىيُت  -

 ،كهٍخ انؼهٕو االقزصبدٌخ ٔانزجبسٌخ ٔػهٕو انزغٍٍش .2016غًجشد28ٌانى غبٌخ  2016جبَفً 

 .02جبيؼخ انجهٍذح 

كهٍخ ، 2019إنى غبٌخ  2016يُز  يُبخًُج يغؤول ندُت انخكىٍَ فٍ انذكخىساِ، حخظض: -

 .02جبيؼخ انجهٍذح  ،انؼهٕو االقزصبدٌخ ٔانزجبسٌخ ٔػهٕو انزغٍٍش

 

 انؼهًُت مُبثوانؼهًُت نهًهخ تانهدبٌ انخُظًُُانؼضىَت فٍ  .3

انزًٍُخ االقزصبدٌخ فً  ٔ انضبًَ دٕل اإلصالح انججبئً نهًهزقى انذٔنً ؼهًٍخ ػعٕ فً انهجُخ ان -

 يبي 12ٔ13انًُؼقذ فً كهٍخ انؼهٕو االقزصبدٌخ ٔػهٕو انزغٍٍش ثجبيؼخ انجهٍذح : انجضائش،

2014. 

رًكٍٍ انًشأح "  : انٕغًُ األٔل دٕل نهًهزقى انٕغًُ األٔل دٕل: فً  انهجُخ انؼهًٍخ ػعٕ -

كهٍخ انؼهٕو االقزصبدٌخ ٔانزجبسٌخ انًُؼقذ فً  انجضائش" ٔأصشِ ػهى انزًٍُخ  االقزصبدٌخ فً

 .2015 يبسط 9-8ٌٕيً  -2-جبيؼخ انجهٍذحٔػهٕو انزغٍٍش، 

انغٍبدخ سْبٌ انجضائش َذٕ رًٍُخ " :انضبٍَخ دٕل نهُذٔح انٕغٍُخ فً  انهجُخ انؼهًٍخ ػعٕ -

يخجش انصُبػخ، انزطٌٕش انزُظًًٍ نهًؤعغبد ٔاإلثذاع، ثجبيؼخ  ٍ غشفانًُظى ي "يغزذايخ

 .2016يبسط  01 ٌٕوانجٍالنً ثَٕؼبيخ خًٍظ يهٍبَخ 

يشاقجخ انزغٍٍش كآنٍخ نذٕكًخ انًؤعغبد  "انًهزقى انٕغًُ  دٕل: فً  انهجُخ انؼهًٍخ ػعٕ -

ظًبد ٔانًؤعغبد انًُظى يٍ غشف يخجش انجذش دٕل االثذاع ٔرغٍش انًُ ".ٔرفؼٍم اإلثذاع

 25 ٌٕو-2-جبيؼخ انجهٍذحانزجبسٌخ ٔػهٕو انزغٍٍش، انؼهٕو كهٍخ انؼهٕو االقزصبدٌخ ٔثبنزؼبٌٔ يغ 

 2017 أفشٌم

  انًهزقى انؼهًً انذٔنً دٕل: فً  انهجُخ انؼهًٍخ ػعٕ -

دساعخ رجبسة ثؼط  –اعزشارٍجٍبد انطبقبد انًزجذدح ٔدٔسْب فً رذقٍق انزًٍُخ انًغزذيخ  "

 ٌٕيً-2-جبيؼخ انجهٍذحانزجبسٌخ ٔػهٕو انزغٍٍش، انؼهٕو انؼهٕو االقزصبدٌخ ٔ انًُؼقذ ثكهٍخ "-انذٔل

 .2018 أفشٌم 23-24

َبئت سئٍظ انًهزقى انؼهًً انٕغًُ دٕل: " انزًكٍٍ اإلداسي ٔػالقزّ ثئثذاع انؼبيهٍٍ فً   -

زجبسٌخ ٔػهٕو انزغٍٍش، انانؼهٕو انؼهٕو االقزصبدٌخ ٔ كهٍخانًؤعغخ االقزصبدٌخ" انًُظى يٍ قجم 

 .2018يبي  02ٌٕو  -2-جبيؼخ انجهٍذح



يقشس جهغخ ػهٍُخ ثبنًهزقى انؼهًً انٕغًُ دٕل " انًٕاسد انجؾشٌخ كًصذس نزفؼٍم انًٍضح  -

انزُبفغٍخ يٍ يُطهق اعزشارٍجً )دساعخ رجبسة(، انًُظى يٍ قجم يخجش انزًٍُخ االقزصبدٌخ 

جبيؼخ انزجبسٌخ ٔػهٕو انزغٍٍش، انؼهٕو انؼهٕو االقزصبدٌخ ٔ خكهٍفً انجضائش ثبنزؼبٌٔ يغ  ٔانجؾشٌخ

 .2019فٍفشي  20ٔ21ٌٕيً  -2-انجهٍذح

 

 فشق انبحث فٍ يخببش و انؼضىَت .4

رذذٌبد انُظبو انعشٌجً انجضائشي فً ظم انزذٕالد االقزصبدٌخ  يٍ أفشٌم ػعٕ ثًخجش  -

 .غبٌخ ٌٕيُب ْزاإنى  2012
يٍ  55245545502M سقى: فً انزًٍُخ االقزصبدٌخ دٔس انؼُصش انجؾشيػعٕ ثفشقخ ثذش:  -

 .4503إنى  4505
رذذ  اإلداسح انًفزٕدخ كًُٕرط يقزشح نزذغٍٍ األداء فً انًُظًخػعٕ ثفشقخ ثذش:  -

 .50/50/4507اثزذاء يٍ  M00420130004سقى

 

 واإلششاف حذسَظ يمبَُظ انخذسج ويب بؼذ انخذسجانُشبطبث انبُذاغىخُت:  .5
 وانًُبلشبث

رغٍٍش انزذقٍق ،، انًذبعجخ انزذهٍهٍخ،يذخم نهزغٍٍش  :فٍ يشحهت انخذسج اِحُتنًمبَُظ حذسَظ ا -

ٍْبكم ٔرُظٍى  أخالقٍبد انزغٍٍش انؼًٕيً، ،يشاقجخ انزغٍٍش، انًٕاصَخرغٍٍش  انًٕاسد انجؾشٌخ،

 .انفغبد ٔأخالقٍبد انؼًم انًؤعغبد،

انًؤعغبد انصغٍشح  نزغٍٍش فًرقٍُبد يشاقجخ ا :انخبنُت فٍ يشحهت انًبعخش حذسَظ يمُبط -

 رذهٍم ٔاعزشارٍجٍخ انًؤعغخ. ،ٔانًزٕعطخ

إداسح األػًبل، قٍبط انفؼبنٍخ فً حذسَظ طهبت انطىس انثبنث )دكخىساِ ل.و.د( انًمبَُظ انخبنُت:  -

 انًُظًبد انؼًٕيٍخ ٔانخبصخ، رؤصٍش أخالقٍبد إداسح األػًبل ػهى أداء انًؤعغبد.

 اد انًبعزش.اإلؽشاف ػهى انؼذٌذ يٍ يزكش -

 غبَظ.ٍيزكشاد انهانؼذٌذ يٍ اإلؽشاف ػهى  -

 انؼذٌذ يٍ أغشٔدبد انذكزٕساِ. فً نجبٌ يُبقؾخػعٕ  -

 انًبعزش.انًبجغزٍش ٔفً نجبٌ يُبقؾخ يزكشاد ػعٕ  -

 ر يذبظش قغى" أ".نؼذٌذ يٍ االعبرزح إنى سرجخ أعزبفً نجبٌ رؤٍْم اانًؾبسكخ  -

 ٍش.ػعٕ فً نجبٌ ٔظغ األعئهخ نًغبثقخ انًبجغز -

 ػعٕ فً نجبٌ رصذٍخ يغبثقبد انًبجغزٍش. -

 ػعٕ فً نجبٌ ٔظغ األعئهخ نًغبثقخ انذكزٕساِ ل و د. -

 ػعٕ فً نجبٌ رصذٍخ يغبثقبد انذكزٕساِ ل و د. -

 

 

 



 انُشبطبث انؼهًُت واإلَخبج انؼهًٍ .سابؼب

 يزكشاث وأطشوحبث انخخشج .1

اإلَخبخُت أعبنُب انمُبط وطشق يزكشح نٍغبَظ فً انؼهٕو االقزصبدٌخ، رخصص رغٍٍش ثؼُٕاٌ:  -

 .1995، يؼٓذ انؼهٕو االقزصبدٌخ، جبيؼخ انجضائش، سفؼهب

 –يمىيبث وششوط انمُبدة اإلداسَت  ثؼُٕاٌ: يبنٍخسعبنخ يبجغزٍش فً ػهٕو انزغٍٍش رخصص  -

 .  2001، انؼهٍب نهزجبسح انًذسعخ -حبنت انًؤعغبث اندضائشَت

ححهُم يُهدُت إداسة  ثؼُٕاٌ: ػًبلداسح األإأغشٔدخ دكزٕساِ فً ػهٕو انزغٍٍش رخصص  -

 -3 -كهٍخ انؼهٕو االقزصبدٌخ ٔانؼهٕو انزجبسٌخ ٔػهٕو انزغٍٍش، انجضائش  -يمبسبت إعاليُت –األػًبل 

 .2013عُخ 

 انًذاخالث انؼهًُت .2

 انغبدط انذٔنً انؼهًً فً إغبس انًهزقى، طفبث انًغُش فٍ ظم انحكى انشاشذيذاخهخ ثؼُٕاٌ  -

 ًتَانحكى انشاشذ ودوسِ فٍ انخًُُت انًغخذدٕل  انٕغٍُخ نالقزصبدٌٍٍ انجضائشٌٍٍنهجًؼٍخ 

 ، انجضائش.2006دٌغًجش 10- 09ٌٕيً  -انذبيخ-ثبنًكزجخ انٕغٍُخ انجضائش انًُؼقذ

فً إغبس انًهزقى انذٔنً  يذاخهخدوس انشأط انًبل انفكشٌ فٍ حًُُت انًُظًبث، يذاخهخ ثؼُٕاٌ  -

انًُؼقذ فً كهٍخ انؼهٕو  نًبل انفكشٌ فٍ انًُظًبث انحذَثتإداسة ولُبط سأط ا حىل

 .2008دٌغًجش  02ٔ03االقزصبدٌخ ٔػهٕو انزغٍٍش ثجبيؼخ عؼذ ددهت انجهٍذح :

أهًُت اندببَت انًحهُت فٍ دػى اندًبػبث انًحهُت ػهً ححمُك انخًُُت انًحهُت يذاخهخ ثؼُٕاٌ  -

ضٌخ انججبئٍخ ٔدٔسْب فً رًٌٕم انجًبػبد دٕل اناليشكفً إغبس انًهزقى انذٔنً  فٍ اندضائش،

ٔاقغ ٔاعزؾشاف، انًُؼقذ ثجبيؼخ عؼذ ددهت انجهٍذح كهٍخ انؼهٕو االقزصبدٌخ ٔانزجبسٌخ  -انًذهٍخ

انجضائشي فً  انعشٌجًرذذٌبد انُظبو  نًخجش، 2013جٕاٌ  11-10ٔػهٕو انزغٍٍش، ٌٕيً 

 .ظم انزذٕالد االقزصبدٌخ

نًهزقى انذٔنً انضبًَ ، فً ابث انضشَبُت فٍ اندضائش وأهذافهبدوافغ اإلطالحيذاخهخ ثؼُٕاٌ:  -

دٕل اإلصالح انججبئً ٔ انزًٍُخ االقزصبدٌخ فً انجضائش، انًُؼقذ فً كهٍخ انؼهٕو االقزصبدٌخ 

 .2014يبي  12ٔ13ٔػهٕو انزغٍٍش ثجبيؼخ انجهٍذح :

انًهزقى انذٔنً دٕل: ، فً فؼبنٍبد دوس انخكىٍَ فٍ حطىَش انكفبءاث انبششَتيذاخهخ ثؼُٕاٌ:  -

انًُؼقذ فً كهٍخ انؼهٕو دٔس جٕدح انزكٌٍٕ ٔ انزؼهٍى فً رفؼٍم انغٍبعخ انزؾغٍهٍخ فً انجضائش، 

 .2016دٌغًجش  06-05: ٌٕيً -2-االقزصبدٌخ ٔػهٕو انزغٍٍش ثجبيؼخ انجهٍذح

بع أهًُت انحكىيت االنكخشوَُت فٍ ححغٍُ خىدة انخذيبث انًمذيت)دساعت لطيذاخهخ ثؼُٕاٌ:  -

، فً انًهزقى انذٔنً دٕل يزطهجبد ٔرذذٌبد إسعبء انذكٕيخ االنكزشٍَٔخ فً انجضائش انؼذانت(

ثجبيؼخ خًٍظ يهٍبَخ،  2017أفشٌم  26/27ػهى ظٕء انزجبسة انذٔنٍخ، انًُؼقذ ٌٕيً: 

 انجضائش.

، فٍ انخًىَم انًحهٍدوس طُذوق انخضبيٍ وانضًبٌ نهدًبػبث انًحهُت يذاخهخ ثؼُٕاٌ:  -

بنٍبد انُذٔح انٕغٍُخ انضبٍَخ دٕل االرجبْبد انذذٌضخ فً رًٌٕم انجًبػبد انًذهٍخ ظًٍ فؼ

ثجبيؼخ ٔػهٕو انزغٍٍش ٔانؼهٕو انزجبسٌخ كهٍخ انؼهٕو االقزصبدٌخ ٔرضًٍٍ يًزهكبرٓب، انًُؼقذ ث

 .2017أفشٌم  10ٔ11خًٍظ يهٍبَخ، انجضائش، ٌٕيً:

نٍبد انٍٕو انذساعً دٕل: االثذاع ثٍٍ ، ظًٍ فؼبكُفُت بُبء يؤعغت يبذػتيذاخهخ ثؼُٕاٌ:  -

ٔانؼهٕو انزجبسٌخ كهٍخ انؼهٕو االقزصبدٌخ انٕاقغ ٔانذزًٍخ فً انًؤعغبد االقزصبدٌخ، انًُؼقذ ث

 .2018أفشٌم  24ٌٕو  -ثٕيشداط -ثجبيؼخ ايذًذ ثٕقشحٔػهٕو انزغٍٍش 



فً  ،ضة انخُبفغُتدوس اإلداسة اإلعخشاحُدُت نهًىاسد انبششَت فٍ ححمُك انًُيذاخهخ ثؼُٕاٌ:  -
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