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ثألخلللاألاتينلل ألا هةيلل ألكتللجزوعألمنم الل ألمللتألزكتللوثيجز أل  أل لل  ألتمثللاألزمةملل ألالل ألنهالل ألما للهأل

كبقللهاألزكماظملل أل  ألأله أل  زضلل أله ألصللجي ألز أل تشللواألت  يلل أل، ألكلاظللهعق ملله ألزكجةي للمفللهنيأليللعثجألاللل ألزكم
 هكل ألتوخلل ألتمثلاأل المنظوور السياسووي ملت،أل تختلل ألزمةملل أل اقله ألكةز يل ألزكاظلجأل كي لله،ألازكاظلهعألاف ل 

، ظور اإلداريمن المن،أل بوبعه ألزكاظهعألزك يه  أل ت ت ا ألزتخه ألقجزجألكم زن  ألزكت  يألزك يألتمثلل 
مون ،أل  ألزكتل أليقل عألالي لهألزكاظلهعزكجةي ألزكجوهةةومهألي   أل،ألخلاأليعثجألتوثيجز ألمه يه ألال ألزكاظهعتمثاأل

ت قلل ألزم لل زثألزكماظملل أل زكمت قعلل أل زضللاجز ألزكعلله ز أل زكعللج ألممللهألألهلل أل،المنظووور اتمتموواعي
مووون المنظوووور  ،ألي لللتلةعألزكترييلللجألزك لللجيلألواللله كألزكتللل زةتأل توللل يتألاللله ز ألن يللل كأل وثلللجألم امللل 

هلل ألم قل ألالهجثأليللعثجألالل ألت  يلل ألزمهل ز ألزكق ميل ألكل  كلل ،أل ياشلوأل مللهألالتأل ضلللأل اتقتصوادي
ألاهكم أل  أل زخل ،أل ي تهجأل ك ألب األوها ألزكن   ألكلترل ألالي .

هلل ألم قلل ألياللتغألاللتألترييللجز ألبيايلل ألألزكعللهعن هجهللهأل مللتألهاللهأليموللتألزكقلل األ تألزمةملل ألالل أل
قلل جز ألمللتألزكخالل جكأل زكت  يلل أل زكمفهنللوك،أل تألكللعأليوللتألالل ألأل يخللججألاللتأل اللهجألزكعمللاألزكمعتلله أل تتضللمت

 زك   ثألا  ألا ألزكت قي أل يتال ألز تخ زعأل  هكي أل  زجي ألمبتوجكأل  جا أل  ق ألا ألج كألزكفعا.
،أل اللل أل زكمع  للله ت زنللل ألزكلللاظعألزكع يللل ألملللتألزكت للل يه ألزكتللل أليمولللتأل تألتفلللجثألزمةمللله أل أل
أليت:يتعألزكتمييةألبيتألمنم اتيتأل  ه يتزكت  يه أل اهجأله هأل
لللهأل التحوووديات السياسوووية:األولوووي:   يلللثألتثيلللجألزمةمللل ألقضلللي ألاهاليللل ألزكاظلللهعألزك يه للل ،أل تعللل ألم و 

الختبهجألق جز أله زألزكاظهعألال ألزكتصلج أل زكتويل ألال ألم زن ل ألزكظلج  ألزكمتريلجكأل زكمفهنةل .أل هالهأل
كلل أل  ألملل  ألقللهع :قلل ألتثيللجألزمةملل ألالل  ألمللتألزكت للهعال  ألهللاألثملل ألتجتيبلله ألمع  للي أليلللةعألزتخه هلله،أل زا

زكاظلللهعألبتلبيللل ألزكمتالبللله ألزم ه لللي ألملللتألخللل األزتخللله ألهللل هألزكتجتيبللله أل زكتللل ألتتلللجز  ألملللتأل صللل زجأل
تشللجيعه أل  ألقلل زايتأل كلل زة ،أل كلل ألتشللوياألزثالليتأل  ألمع  لله أل  ألاللجتألامللاألقلل ألتولل تأل ز ألابيعلل أل

هاألز تل ألزمةم أل  ألزكوهجث ألزك نعألزك زن ألمتألزالهتمهع،ألمتألزكاخب ألزك يه ي ،ألو ؟معقت أل  أل زةم 
كلل أل  أل لل أل زوالل ع،أل  ن للةكأل مع  لله ألزكاظللهع؟أل هللاألثملل ألت للج ألاللل ألم للت  أل أل نللعألزك لل ث؟أل زا

  جألزكاظلللهعألاللل ألتعبةللل أل ملللهألهللل أل ؟ز أل زال لللتع ز ز ألكمنهب للل ألزك للل ثأل ت زايهتللل ضللليجألزتخللل  ألزكت 
،أل معهكنلل ألم زن لل ألزمةملل زكن لل  ،ألبم للت يهت هألزكم ليلل أل زكق ميلل أل زك  كيلل ،ألكلقيللهعألبلل  جألاهاللاألالل أل

 آثهجهه؟
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تة ز أل  كأله هألزكت  يه ألزك يه ي ألال أل هكل ألزهتلةزةألشلجاي ألزكاظلهعألزك يه ل ألاتينل ألتل ا أل أل
م ت  أل انهةزت ،أل  ألزكتشو ألا ألزم سألزك يه لي أل زك  لت جي ألزكتل ألي لتا أل كي له،أل  ألزا  لهجأل  زةلجأل
 م ت يه ألزكمشهجو ألزكشعبي ألا ألامليه ألزك يه ل أل زا زجكألزمةمله أل زكم زقل ألزك جنل ،ألال أل قل ألقل أل

ألوق  ألاشا ألكلتعبة ألزكاهن  أل زكمشهجو ألزكفعهك .زكنمهاه ألزكا اي ألجةألاي ألتب
 تتمثللاألالل ألال عألم ةملل ألزك زقلللألزكقللهةعألال ألزكاظللهعأل زكمنتملللألكمتالبلله ألالثانيووة: تحووديات تنظيميووة: 

  زجكألزمةم ،أل ملهعألتل ا ألم لت يألزكمع  لي أل تل ه جألم لت يه ألزكوفلهاكأل زم زاألال ألمختلل ألزمن لةكأل
ألقهةم ،أل زك يأليق ألاقب أل مهعألزك لاه ألزكمعاي ألا أل  زجكألزمةم ألبوفهاكأل اهالي . زكمع  ه ألزك

  مهعألابيع ألزكت  يه ألزكت ألتفجض هألزمةم أل خا جت ه،ألاق ألوها ألم   ألالهتمهعأل ز لألا أل
 اللللهجألزكفوللللجألزو لللل م ،ألمللللتأل يللللثألبيللللهتألابيعلللل ألهلللل هألزمةملللل أل   للللبهب ه،أل مجز ل لللله،أل توثيجزت للللهأل

ألتعها ألمع هأل زا زجت هألبوفهاكأل اهالي . خصهةص ه،أل ويفي ألزك
إدارة األزمووات فووي الفكوور اإلسووالمي: دراسووة  الل ألهلل زألزواللهجألتللوت ألهلل هألزك جز لل أل لل األ

أل زكت ألتعألتق يم هألال ألزكا  ألزكتهك :تأصيلية مقارنة"، 
أل  ال :ألمههي ألزمةم أل خصهةص هألا ألزكفوجألزو  م 

ألم ثهايه :أل  به ألزمةم أل توثيجزت هألا ألزكفوجألزو  
ألا ألزكفوجألزو  م ثهكثه :أل بعه أل  زجكألزمةم أل
ألا ألزكفوجألزو  م :ألبيتألزكاظجي أل زكتابيتجزبعه :ألزمةم أل زا زجت هأل

 واهلل ولى التوفيق
أل
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   سيرة ذاتيةسيرة ذاتيةسيرة ذاتية
 عبد الوهاب عصام محمد عبد الشافيد.  اتسم:اتسم:اتسم:

  مصري. المنسية:المنسية:المنسية:
  .15/6/1970 تاريخ الميالد:تاريخ الميالد:تاريخ الميالد:

      (0020238351533.ألماةاأل)(002)0112887374م م األأل:هاتف
E. mail:  kareem1997@hotmail.com 

  essamashafy@gmail.com 

   المؤهالت العلمية: المؤهالت العلمية: المؤهالت العلمية: 
،أل ل األوليل ألزالقتصله أل زكعلل عألزك يه لي ،ألنهمعل ألزكقلههجك،ألدكتوورا  الفلسوفة فوي العلووم السياسويةلأل

ثيجألزكبع ألزكل يا "،ألبتقل يجألم ض عأل"زك يه  ألزممجيوي ألتنههألزكمملو ألزكعجبي ألزك ع  ي :أل جز  ألا ألتو
   .2009ممتهة،ألملألزكت صي ألبهكابلأل زكت ز األبيتألزكنهمعه ألزكعجبي أل زمنابي ،أل

بتقللل يجألزمتيلللهة،أل للل األ"زكللل  جألزك يه للل ألكفقليللله ألزو للل مي ألاللل أل،ألالعلووووم السياسووويةمامسوووتير للللأل
   أل.2003ولي ألزالقتصه أل زكعل عألزك يه ي ،ألنهمع ألزكقههجك،ألزكمنتملألزممجيو "،أل

   .1992،ألقههجكزالقتصه أل زكعل عألزك يه ي ،ألنهمع ألزكولي أل،ألبكالوريوس العلوم السياسيةلأل
   الخبرات العملية: الخبرات العملية: الخبرات العملية: 

أل،أل  ت ألزآلت.2010لألم جسألال عأل يه ي ،ألزكنهمع ألزكعجبي ألزكمفت   ،ألزك زامج ،ألمهجسأل
 للي ،ألوليلل ألزالقتصلله أل زكعللل عألزك يهزك جز لله ألزك ضللهجي أل  لل زجألزكثقهالله ،ألبه للثألمشللهج ،ألمجوللةأللللأل

   لألزآلت(.أل2003)ألنهمع ألزكقههجك
لللألبه للثأل يه لل ألبمجوللةألزك جز لله أل زكمعل ملله ،أل للفهجكألزكمملولل ألزكعجبيلل ألزك للع  ي ،ألبهكقللههجكأل)ياللهيجأل

   (.2010لألي اي ألأل2006
به لللثألمشلللهج ألبمشلللج عأل)زكم لللم تأل زكم لللي ي تألاللل ألمصجللللألت لل يه ألزكعلللي ألزكمشلللتج (،ألمجولللةأللللأل

   (.2007لألأل2005)ألصه أل زكعل عألزك يه ي ،ألنهمع ألزكقههجكولي ألزالقتزكب  ثأل زك جز ه ألزك يه ي ،أل
أل(.2005لألأل1996لألبه ثألبمجوةألزكتميةألك  تشهجز أل زكت جي ،ألزكو ي ،أل)

 كلللل ألأل1997 ج سألمنلللللسأل  زجت لللله،ألمللللتألأل،زم للللب اي ألزكم للللتقل أل،  للللسألصلللل يف أل"زكعللللج ألزكيلللل ع"لللللأل
2002. 
أل1992زكقههجك،أل،ألاغهث ألزو  مي موت ألهية ألزوزو  مي ،ألألق عألب  ثأل  جز ه ألزمقليه بأللألبه ث

 .1996لأل
أل(،ألوملللهألةزجألزكمملوللل ألزكعجبيللل ألزك لللع  ي 2005لألأل1996 كللل أل  كللل ألزكو يللل أل)ألبعللل كألةيلللهجز قلللهعألللللأل
  زكعملي .ألا أل اهجألزهتمهمهت أل اشهاهت ألزكب ثي (أل1994)

 Microsoft Word & Windows & Internetا :ألألخهص أل  جز أللأل صاألال أل
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(،ألمجوللللللةألزكلرلللللله أل زكتجنملللللل ألToeflالللللل ألزكلرلللللل ألزوانليةيلللللل أل)أللللللللأل صللللللاألاللللللل أل  جكألمتخصصلللللل 
 .2001زكتخصصي ،ألولي ألزآل ز ،ألنهمع ألزكقههجك،ألي كي أل

   مؤتمرات:مؤتمرات:مؤتمرات:و و و    ندواتندواتندوات
 جز ل ألمق ملل أل،أل،أل:ألزكم ل  ز أل زكم للت يه أل زا لتجزتينيه ألزكم زن ل  ثلجألزكتوفيلجألالل ألم لتقباألزو ل عللأل

نلهةةكألالهي ألبلتألابل أل)أل،العوال و  آلثوارو اب ظواهرة التكفيور: األسوبا  الموؤتمر العوالمي حوول: كل أل
،ألزكم يالل ألزكمالل جك،ألنملله  ألنهمعلل ألزومللهعألم ملل ألبللتأل للع  ألزو لل مي ،أل ألزكعةيللةألآاأل للع  ألزكعهكميلل 

أل.(2011 بجياألأل/هلأل1432زم ك أل
المؤتمر العالمي أل جز  ألمق م أل ك ،ألقجزاكألا ألزمبعه أل زك الال ألزكتوصيلي :ألزكم ع كي ألزالنتمهاي لأل

،أل"الشووباب والمسووؤولية اتمتماعيووة" حووول: لنوودوة العالميووة للشووباب اإلسووالميالحووادي عشوور ل
أل.2010 وت بجألأل3ل1زا  اي يه،ألنهوجته،أل

"زكخص صلي ألزكثقهايلل أل بالهاألملا غألزالاتلل زاألزك لع  ي:أل جز ل ألالل ألزكم ل  ز أل زكت ل يه "،أل جز لل ألللأل
زكال  كألزكعلميلل ألزم كلل ألكوج ل ألزمميللجألخهكل ألزكفيصللاألكتوصللياألملا غألزالاتلل زاألزك للع  يألمق مل أل كلل أل

-17،ألنهمعلل ألزكمللل ألابلل ألزكعةيللة،ألنلل ك،أل لل ا:أل"مللا غألزالاتلل زاألزك للع  ي:ألزم للسأل زكماالقلله 
أل.27/9/2010-26هلألزكم زاتأل18/10/1431

 زجكأل  بهمله"،ألمق ملل أل كلل ألللأل جقلل ألب ثيل أل لل األ" ضللألزكعللهكعألزو ل م ألالل ألزو لتجزتيني ألزممجيويلل ألو
،ألنوودوة: الوتيووات المتحوودة والتواصوول مووإل العووالم اإلسووالمى: موواذا بعوود خهوواب  وبامووا فووى القوواهرة 

)زكقلللههجك،ألنهمعللل ألزكقلللههجك،ألوليللل ألزالقتصللله أل زكعلللل عألزك يه لللي ،ألمجولللةألزك جز للله ألزك ضلللهجي أل  للل زجأل
أل(.2010مهي ألأل4لألأل3زكثقهاه ،أل

أل"،زكتا جز أللألزكت  يه أللألمتالبه ألزكانه :ألمجيوي ألا أل ارها تهتزو تجزتيني ألزملأل جق ألاماأل  األ"
،أل)زكقلللههجك،ألزكمجولللةألزكعجبللل ألنووودوة "اإلسوووتراتيمية األمريكيوووة المديووودة فوووى  ف انسوووتان"مق مللل أل كللل أل

أل(.2010 بجياألأل6كل جز ه ألزوا هاي ،أل
،ألمق مل أل"زتيني  ةمل ألزك ل ثييتألال ألزكليمت:ألقلجزاكألال ألزمبعله ألزك ضلهجي أل زو لتجأللأل جق ألب ثيل أل ل األ"

نوودوة "الحوورب فووي الوويمن: بووين التوواريخ والمذهبيووة والسياسووة: قوورالة فووي األبعوواد الداخليووة  كلل أل
نهمع ألزكقههجك،ألولي ألزالقتصه أل زكعل عألزك يه ي ،ألمجولةألزك جز له ألزك ضلهجي أل)زكقههجك،أل،ألوالخارمية"

 .(2009 ي مبجألأل14   زجألزكثقهاه ،أل
- Dr. Noha Bakr & Essam Mohamed Abdel shafy, "The policies of key 

Arab countries towards the conflict", in: INTERNATIONAL 

WORKSHOP: The Gap Between Narratives and Practices. Darfur: 

The Responses from The Arab world”, FRIDE-AIHR, Tunis, 1-2 

October 2009. 
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علللهاألاللل أل  األزمجولللهتألاللل ألزكعلللهكعألزو للل م ألتنلللههألخاللله ألللللأل جقللل ألب ثيللل أل للل األ"خجياللل ألج   ألزما
ندوة "التحليل الثقافي لخهاب  وباما للعالم اإلسالمي: بوين   بهمه:ألمصجأل زك ع  ي "،ألمق م أل كل أل
،أل)زكقللههجك،ألنهمعلل ألزكقللههجك،ألوليلل ألزالقتصلله أل زكعللل عألزك يه للي ،ألتشووكيل العالقووات وبنووال السياسووات"
أل(.25/6/2009زكثقهاه ،ألزكخميسألمجوةألزك جز ه ألزك ضهجي أل   زجأل

قضللهيهألزكملل ألزكشلليع أل زاعوه للهت هألاللل ألزك ضلللألزكثقللها ألالل ألزكمااقلل ألزكعجبيلل "،أل جقلل ألب ثيلل أل لل األ"لللأل
أل29،أل)زكقههجك،ألزكمنلسألزمالل ألكلثقهال ،ألكنال ألزكتلهجي ،ألندوة "العالقات العربية اإليرانية"مق م أل ك أل

أل(.2007مهجسأل
 كلل ألمق ملل ألمصللجي ألكم للتقباألزكتوهمللاألزكمصللجيألزك لل  زا "،ألجعيلل ألزم للةز ألزك جقلل ألب ثيلل أل لل األ"لللأل

نهمعل أل)زكقلههجك،أل،ألمؤتمر: مستقبل العالقات المصرية و السودانية في ضوول اتفاقيوات المصوالحة
أل(.2006 وت بجألأل30لألأل29زكقههجك،ألمع  ألزك جز ه ألزماجيقي ،أل

قيلله:ألقللجزاكألالل ألزكت ن لله ألزك اليلله ألزكمت لل كألزممجيويلل أل قضللهيهألزممللتألالل أل اجي جقلل ألب ثيلل أل لل األ"لللأل
نهمعللل ألزكقلللههجك،ألمع للل أل)زكقلللههجك،أل،ألموووؤتمر: قضوووايا األمووون فوووي  فريقيوووا كللل ألمق مللل ألأل زك يه للله "،

أل(.2006 بجياألأل19لأل18زك جز ه ألزماجيقي ،أل
مق ملل أل كللل ألأل"،زكم لللم تأل زكم للي ي تألاللل ألمصللج:ألت لل يه ألزكنمهاللل ألزك اايلل  جقلل ألامللاأل للل األ"لللأل

ةألزكب  ثأل زك جز ه ألزك يه ي ،ألولي ألزالقتصه أل زكعلل عألزك يه لي ،ألزك لق ألزكاقهشي ،ألزكت ألاق ههألمجو
أل.أل2005ا امبجألأل26نهمع ألزكقههجك،أل

نودوة زك يه ل ألزكخهجنيل ألزك لع  ي أللألقلجزاكألال ألزكت ن له أل زكقضلهيه"،ألمق مل أل كل أل جق ألاملاأل ل األ"لأل
هك لللفهجكأل"،ألزكمجولللةألزوا مللل ألبللمملكوووة 73"السياسوووة الخارميوووة السوووعودية والعيووود الووووهني الوووو 

أل.2005 بتمبجألأل19زك ع  ي ،ألزكقههجك،أل
 كللل أل،ألمق مللل أل"زك يه لل ألزممجيويللل أل زكت لل ال ألزك يمقجزايللل ألالل ألزكقلللهجكألزماجيقيلل  جقللل ألب ثيلل أل للل األ"لللأل

مع لل ألزك جز لله ألزماجيقيلل ،أل)زكقللههجك،أل،ألمووؤتمر  فريقيووا بووين التحووول الووديمقراهي والتكيووف ال يكلووي
أل.(2005مهي ألنهمع ألزكقههجك،أل

شلوهكيه  ثي أل  األ" جق ألبلأل موؤتمر التموارب  كل أل،ألمق مل أل"زكتوهماألزكمصجيأللألزك   زا :ألقضلهيهأل زا
أل.(2005ألنهمع ألزكقههجك،ألمع  ألزك جز ه ألزماجيقي ،ألمهجس)زكقههجك،أل،ألالتكاملية في شمال  فريقيا

 الموؤتمرزكقجتألزممجيو ألزكن يل أللألقلجزاكألال ألزمصل األ زكماالقله "،ألمق مل أل كل أل جق ألب ثي أل  األ"لأل
لألأل17،أل)زكقههجك،ألنهمع ألزكقههجك،ألمجوةألب  ثأل  جز له ألزكل  األزكاهميل ،ألالسادس للبحوث السياسية

أل(.2004 بجياألأل19
،ألنوودوة مسووتقبل السووودان،ألمق ملل أل كلل أل"زكلل  جألزممجيولل ألزكن يلل ألالل ألزك لل  زت جقلل ألب ثيلل أل لل األ"لللأل

 .(2002مع  ألزك جز ه ألزماجيقي أللألنهمع ألزكقههجك،أل ي مبجأل)زكقههجك،أل
   :::وتقارير منشورةوتقارير منشورةوتقارير منشورةث ث ث بحو بحو بحو 
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مجولةأل)زكقلههجك،أل،ألمملة السياسة الدولية،ألقضي ألزكتاص ألزكجةه ي ألزممجيوي أللألزمبعه أل زكتل زايه لأل
 (.2006،أل بجياأل164زمهجزعألكل جز ه ألزو تجزتيني ،ألا  أل

)زكقلههجك،أل،ألحوليوة  متوي فوي العوالم"،ألمبه جز ألزوصل  أل امليهتل ألال ألزكعلهكعألزكعجبل :ألجعيل ألاق يل لأل
 (.2006ا  ألةألزك ضهجك،ألمجو

أللألزماجيقيلل :ألزمنلل زألام  نلله أللللأل مع لل أل)زكقللههجك،أل،ألالتقريوور اتسووتراتيمي األفريقووي،ألزكشللجزو ألزممجيويلل 
 (2005زك جز ه ألزماجيقي ،ألنهمع ألزكقههجك،أل

مجولللةألزمهللللجزعأل)زكقلللههجك،أل،ألمملوووة السياسوووة الدوليوووة،ألزم يلللهتألاللل ألزك اليللله ألزكمت للل كألزممجيويللل للللأل
 (.2005،ألي كي أل161تجزتيني ،ألا  ألكل جز ه ألزو 

شوهكيه لأل مجولةألزمهلجزعأل)زكقلههجك،أل،ألمملة السياسة الدولية،ألزك يه  ألزكخهجني ألزممجيوي :ألقضهيهأل زا
 (.2005،أل بجياأل160كل جز ه ألزو تجزتيني ،ألا  أل

 لل ألمع)زكقللههجك،أل،ألالتقريوور اتسووتراتيمي األفريقووي،ألزك يه لل ألزممجيويلل أل قضللي ألزكاهقلل ألالل أل اجيقيللهلللأل
 (.2004زك جز ه ألزماجيقي ،ألنهمع ألزكقههجك،أل

مملووة السياسووة ،ألام  نلله ألأل2003  جألزكلل يتألالل ألزك يه لل ألزكخهجنيلل ألزممجيويلل :ألزمةملل ألزكعجزقيلل أللللأل
 (.2003مجوةألزمهجزعألكل جز ه ألزو تجزتيني ،ألا  ألي كي أل)زكقههجك،ألأل،الدولية

أل،مملوة السياسوة الدوليوة،أل2003جزقيل أل  جألمع  ه ألصالألزكقجزجألزممجيوي ألال أل  زجكألزمةمل ألزكعلأل
 (.2003مجوةألزمهجزعألكل جز ه ألزو تجزتيني ،ألا  أل بجياأل)زكقههجك،أل

مجوللةأل)زكقللههجك،أل،ألمملووة السياسووة الدوليووة،ألزكم لللم تألالل ألزك اليلله ألزكمت لل كأل ت لل يه ألزالالل مهجلللأل
 (.2003زمهجزعألكل جز ه ألزو تجزتيني ،ألا  ألياهيجأل

مجوةألزمهلجزعألكل جز له أل)زكقههجك،أل،ألمملة مختارات إيرانية،أل2003 ألزكعجزقي ألزو زجكألزويجزاي ألكفةملأل
 (.2003زو تجزتيني ،ألا  أل بجياأل

مجوللةألزمهللجزعألكل جز لله ألزو للتجزتيني ،أل)زكقللههجك،أل،ألمملووة مختووارات إيرانيووة،أل هللاألزك للا ألالل أل يللجزتلللأل
 (.2003ا  ألابجزيجأل

   كتب مهبوعة:كتب مهبوعة:كتب مهبوعة:
زكا  يألزويجزا :أل جز  ألال أل  زجكألزمةمله ألزك  كيل أل)مجولةألزكخلليغألألزو زجكألزممجيوي ألمةم ألزكبجاهمغلأل

أل(.2004كل جز ه ألزو تجزتيني ،ألي اي أل
مجولةألزكخلليغألزكقلههجك،ألام  نله أل)أل2003تفنيجز ألزكجيهثألمهي ألأل:زو زجكألزك ع  ي ألكفةمه ألزمماي لأل

 (،ألتوكي ألمشتج .2004كل جز ه ألزو تجزتيني ،ألي اي أل

مجوللةألزكخللليغألكل جز لله ألزو للتجزتيني ،أل ل للل ألوجز لله ألزكقللههجك،أل،أل)2003جزتألزكو يلل أل  ةملل ألزكعلللللأل
 (.2003  تجزتيني ألخليني ،أل اغ اسأل


