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 فوزي صلوخ

، وذهمً ػهىيه االترسائُح فٍ 1931لضاء ػانُه ؼُح  -ونس فٍ انمًاطُح -

انًسضؼح انمطآَُح فٍ تهسذه، والحماً فٍ يسضؼح انُهضح انراتؼح نهطهثُح 

انثاؼُهُح انحهثُح فٍ تًكٍُ لضاء ػانُه، وانًرىؼطح وانصاَىَح فٍ 

 .1950يسَُح ػانُه حُس َال انشهازج انصاَىَح ؼُح انجايؼح انىطُُح فٍ 

زضغ انؼهىو انؽُاؼُح فٍ انجايؼح االيُطكُح فٍ تُطوخ، فُال شهازج  -

 .1954انثكانىضَىغ فٍ انؼهىو انؽُاؼُح ػاو 

ياضغ يهُح ذسضَػ يازذٍ انراضَد وانجغطافُا فٍ يطهغ حُاذه فٍ انكهُح انىطُُح فٍ ؼىق  -

 .لاخ انؼايح فٍ يؤؼؽح فطاَكهٍُ نهطثاػح وانُشط فٍ تُطوخانغطب، شى ػًم يسَطاً نهؼال

ػٍُّ  1962تانؽهك انراضجٍ فٍ وظاضج انراضجُح وانًغرطتٍُ وفٍ ؼُح  1960انرحك ػاو  -

 .ضئُؽاً نثؼصح نثُاٌ فٍ زونح نُثُطَا

 .1971ػٍُّ ضئُؽاً نثؼصح نثُاٌ فٍ ؼُطانُىٌ حرً انؼاو  1964ؼُح  -

 .1978و  1971طكعَح يا تٍُ ػاز انً انؼًم فٍ االزاضج انً -

 .1985وحرً انؼاو  1978ػٍُّ ؼفُطاً نهثُاٌ فٍ َُجُطَا فٍ انؼاو  -

 .1987و  1985ػٍُّ ؼفُطاً نهثُاٌ فٍ انجعائط يا تٍُ ؼُرٍ  -

ػًم فٍ االزاضج انًطكعَح ذالل االحساز االنًُح انرٍ يطخ تهثُاٌ يغ زونح ضئُػ يجهػ  -

 انىظضاء انسكرىض

ػًهه َطاق يسَطَح انشؤوٌ االلرصازَح انً لضاَا واؼؼح ذُاوند  ؼهُى انحص، ولس ذؼسي -

انًشاكم واالوضاع انؼايح وحاالخ اصاتاخ انجطحً انُاذجح ػٍ االشرثاكاخ انًؽهحح تٍُ 

 .انًرراصًٍُ

ؼفُطاً فٍ انًُؽا، ويُسوتاً نهثُاٌ نسي يكاذة االيى انًرحسج فٍ فُُُا، ويُسوتاً  1990ػٍُّ ؼُح  -

ح االيى انًرحسج نهرًُُح انصُاػُح، ويفىضاً ػاياً نهثُاٌ نسي انىكانح انسونُح نهثُاٌ نسي يُظً

 .نطالح انصضَح



االذحاز )نسي يًهكح تهجُكا، ويُسوتاً نهثُاٌ نسي انًجًىػح االوضوتُح  1994ػٍُّ ؼفُطاً ؼُح  -

ماػس وؼفُطاً غُط يمُى نسي زولُح نىكؽًثىضؽ انؼظًً واحُم تؼسها انً انر( االوضوتٍ الحماً 

 .1995ؼُح 

اًَُاً ػاياً نهجايؼح االؼاليُح فٍ نثُاٌ وكاٌ ػًم يؽرشاضاً ؼُاؼُاً نؽًاحح  1998ػٍُّ ؼُح  -

ضحًه )، ونسونح انطئُػ ػازل ػؽُطاٌ (ضحًه هللا)االياو انشُد يحًس يهسٌ شًػ انسٍَ 

 .، كًا ذىنً ذًصُم نثُاٌ فٍ انؼسَس يٍ انًؤذًطاخ االلهًُُح وانسونُح(هللا

، فٍ حكىيح انطئُػ فؤاز انؽُُىضج، نكُه 2005وظَطاً نهراضجُح وانغرطتٍُ فٍ ذًىظ ػٍُّ  -

يغ ػسز يٍ انىظضاء احرجاجاً ػهً ذفطز االكصطَح فٍ اذراش  2006ذشطٍَ االول  11اؼرمال فٍ 

 .االنمطاضاخ انًصُطَح نهىطٍ، نكُه اؼرًط فٍ ذصطَف االػًال

ىيح انطئُػ فؤاز انؽُُىضج انصاَُح فٍ تساَح ػهس ، فٍ حك2008ػٍُّ وظَطاً نهراضجُح فٍ ذًىظ  -

 .انطئُػ انؼًاز يُشال ؼهًُاٌ

حائع ػهً ػسز يٍ االوؼًح وانًُسانُاخ، ونه انؼسَس يٍ انًماالخ وانسضاؼاخ وانًؤنفاخ  -
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