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                                                                 السيد: روحي فتوح 

 رئيس المجلس الوطني الفلسطيني  

 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

 .حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( االنتماء السياسي:

 .23/8/1949دولة فلسطين  غزة، -رفح  الوالدة:مكان وتاريخ 

 .1948 فلسطين المحتلة عام برقة،قرية  البلدة األصلية:

 :المناصب التي شغلها: حاليا  

  2022رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المنتخب في شباط. 
 2017لحركة فتح  للعالقات الدولية المفوض العام. 
  2016منذ كانون األول  فتحلحركة عضو منتخب في اللجنة المركزية. 
  2006الممثل الشخصي لرئيس دولة فلسطين محمود عباس منذ عام. 
  1996عضو المجلس المركزي الفلسطيني منذ عام. 
  1983عضو المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام. 
  1967عضو حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( منذ عام. 

 :ا  سابق                       

   تشرين  11الرئيس المؤقت للسلطة الوطنية الفلسطينية في الفترة من
بعد اغتيال  ،2005 )يناير( كانون الثاني 15إلى  2004الثاني )نوفمبر( 

 .الرئيس الراحل ياسر عرفات
   إلى  2004 )مارس( آذار 10رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من

 .2006)فبراير(  شباط 18
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   مارس(آذار 7المجلس التشريعي الفلسطيني في الفترة من  سرأمين( 
 .2003 )نوفمبر(تشرين الثاني 12إلى  1996

  التحرير الفلسطينية منظمة رئيس دائرة شؤون المغتربين الفلسطينيين في ،
 .2022مارس( ) آذار – 2020

   آذار  10حتى  2003نوفمبر( تشرين الثاني) 12وزير الزراعة من
 .2004 )مارس(

  2008-2005الشعبية  منظماتالمفوض العام لل. 
  2005-1990الشعبية  منظماتنائب المفوض العام لل . 
   2009إلى  1989عضو المجلس الثوري لحركة فتح من. 
  1978من  اللجنة التنفيذية لالتحاد العام للطالب الفلسطينيين مسؤول 

 .1984إلى 
 1978-1975سوريا  فرع – االتحاد العام للطالب الفلسطينيين رئيس. 

  المؤهالت العلمية
 ماجستير في العلوم السياسية 
  بكالوريوس أدب إنجليزي 

 السيرة الذاتية 

، في 1948المدمرة، وحدوث المأساة الفلسطينية الثانية منذ عام  1967بعد حرب 
غادرت مخيم الالجئين للسعي والنضال من أجل الحرية وتحرير شعبي،  1968عام 

فانضممت إلى صفوف قوى العاصفة التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 
وانضممت  1969لعراق عام )فتح( في األردن. تخرجت من الكلية العسكرية في ا

، انخرطت في 1973إلى قواعد الثورة في األردن ولبنان وسوريا. بعد حرب عام 
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ت في شاركالعمل التنظيمي والسياسي لحركة فتح في سوريا، ومنذ ذلك الحين 
 .سياسية مختلفة ومواقعأعمال 

 مع 1994عدت إلى فلسطين عام و للرئيس ياسر عرفات، رفيقًا في المنفى كنت 
المجلس الثوري  ًا فيمنظمة التحرير الفلسطينية. انتخبت نائبا عن غزة وعضو 

تم انتخابي رئيسًا للمجلس التشريعي في آذار و . (حركة ياسر عرفات) لحركة فتح
 .2004)مارس( 

ياسر عرفات، شغلت منصب رئيس  الرمزوبعد وفاة الزعيم الفلسطيني التاريخي  
االنتخابات الرئاسية الفلسطينية بسالسة ونجاح.  يوماً حتى أجريت 60فلسطين لمدة 

 2016خبت في كانون األول )ديسمبر( واصلت عملي في القيادة الفلسطينية وانت  
االعمال قيادة و أعلى هيئة لصنع القرار  لحركة فتح،عضوا في اللجنة المركزية 

 تم 2022 (فبراير) وفي شباط، (التنفيذية اليومية لحركة التحرير الفلسطينية )فتح
 المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يمثل اعلى سلطة لدى منظمة رئيساً انتخابي 

 التحرير الفلسطينية.

 اللغات التي يتقنها

 )اللغة العربية )اللغة األم 
 )اللغة اإلنجليزية )مستوى متقدم 

 


