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 الطرية الراتٗة
 وربٔك ألضتاذ الدكتٕز/ حمىد خمتاز مجعةل

 ٔشٖس األٔقاف
 زئٗظ اجملمظ األعمى لمشئُٕ اإلضالوٗة 

 عضٕ جمىع البخٕخ اإلضالوٗة
 

 .عربوكربؿدمزبؿارمذيعةمم:االدم

 م.رباصظةمبينمدوؼفم،عرطزمبؾام،ؼرؼةمصػطمراذنيممب1966اظلادسمسشرمعنمصرباؼرمعنمعواظقدمم:اٌوظد
 

م :املؤِالت العمىٗة :أٔاًل
 

اظؿققمباألزػرماظشرؼفمودرسمصقهمحؿىمدبرجمسيمطؾقةماظدراداتماإلدالعقةمواظعربقةمجباععةماألزػرم -

 م.وطانماألولمسؾىمدصعؿه،ممم1987ساممم(مععمعرتؾةماظشرفاظشرؼفمباظؼاػرةمبؿؼدؼرم)جقدمجًدا

 م.م1991ساممدؼرم)ممؿاز(مسيماظؾغةماظعربقةموآدابفامبؿؼم(اٌاجلؿري)ماظؿكصصمحصلمسؾىمدرجة -

 م.م1994ساممبؿؼدؼرم)ممؿاز(ممبرتؾةماظشرفماألوديمم(اظدطؿوراهاظؿكصصم)حصلمسؾىمدرجةم -
 

ًٗ م:التدزج الٕظٗف٘ ٔاملٍاصب اليت شغمّا :اثاٌ
 

 م.بدأمحقاتهماظعؿؾقةمععقًدامبؽؾقةماظدراداتماإلدالعقةمواظعربقةمجباععةماألزػر -

 م.ثممأدؿاًذام،ثممأدؿاًذامعلاسًدام،عدرًداثممم،ثممعدرًدامعلاسًدامسيماظؽؾقة -

وطانمم،ظؾؽؾقةمغػلفامثممسؿقًدامم،ثممذغلمعـصبموطقلمطؾقةماظدراداتماإلدالعقةمجباععةماألزػرم)بـني( -

 مم.أولمسؿقدمعـؿكبمظؾؽؾقةمسيمتارخيفا

 م.سضومباٌؽؿبماظػينمظػضقؾةماإلعامماألطربمذقخماألزػرمظشؽونماظدسوةمواإلسالمماظدؼين -

 م.م2014ساممسضًواممبفؿعماظؾقوثماإلدالعقةمماغؿكب -

اظدطؿور/محازمماظؾؾالوي،مواٌفـدس/مإبراػقممربؾبماألوديمم:ثمموزؼًرامظألوضافمسيمحؽوعةمطلمعن -

 .مةماظدطؿورماٌفـدس/معصطػىمعدبوظيواظـاغقة،مواٌفـدس/مذرؼفمإمساسقل،مثممسيمحؽوع

 رئقسماجملؾسماألسؾىمظؾشؽونماإلدالعقة.م -

 األوضافماظعربقة.ممرئقسماهاد -

 سضوماجملؾسماظؿـػقذيمٌؤمترموزراءماألوضافمواظشؽونماإلدالعقةمظدولماظعاملماإلدالعي.م -
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 .ماهادمطؿابمعصرسضوم -

 .ماهادماظؽؿابماظعربسضوم -

 .مومرابطةماألدبماإلدالعيماظعاٌقةسض -

دبصصماألدبمم-رمظرتضقةماألداتذةمواألداتذةماٌلاسدؼنمجباععةماألزػماظعؾؿقةمسضومىانماظؿقؽقم -

 واظـؼد.م

 م.ممسيمادؿػؿاءموادعمأجراهمعوضعماظقومماظلابع2014متماخؿقارهمطأصضلمذكصقةمدؼـقةمسيمعصرمظعامم -

 ممعنمعـظؿةماظؿلاعحمواظلالممبدوظةماظؽوؼت.2015متماخؿقارهمدػرًيامظؾؿلاعحمواظلالممسامم -

 .م2019متماخؿقارهمسضًوامباجملؾسماألسؾىمظرابطةماظعاملماإلدالعيمسامم -

  :أٌشطتْ العمىٗة :ثالجا

 م:تعددتمغشاراتماألدؿاذماظدطؿور/مربؿدمزبؿارمذيعةماظعؾؿقة،موعـفا

مرئقًلام - موطان موخارجفا، معصر مداخل مواظؿدرؼؾقة ماٌؤمتراتمواظـدواتماظعؾؿقة معن مسيماظعدؼد ذارك

 ظؾؽـريمعـفا.م

 م.أذرفمسؾىماظؽـريمعنماظردائلماظعؾؿقة -

 م.اععقةمجباععةماألزػرماظشرؼفموشريػامعنماىاععاتماٌصرؼةغاضشماظعدؼدمعنماظردائلماى -

 م.ورئقًلامجملؾسمإدارةماظؾعضماآلخرم،وطانمرئقًلامظؿقرؼرمبعضفام،رفمسؾىمبعضماجملالتماظعؾؿقةأذ -

م - مواظعربقة ماظدراداتماإلدالعقة مبؽؾقة ماىاععقة ماظعؾؿقة ماٌـاػج ماألزػرمـبذاركمسيموضع نيمجاععة

 م.ةمبلؾطـةمسؿاناظشرؼعمباظؼاػرةموطؾقة

 م.أدفممبـصقبمواصرمسيماجملاالتماإلسالعقةماٌؼروءةمواٌلؿوسةمواٌرئقةمداخلمعصرموخارجفا -

 م.ظهمعؼاالتمأدؾوسقةمباظصقفماٌصرؼةماظؽربى -

م - ماٌصري مباظؿؾػزؼون ماظدؼـقة ماألحادؼث معن ماظعدؼد مظه مأن موطؿا ماٌصرؼة عنمماظعدؼدواإلذاسة

 .قةربؾقةمودوظماحملطاتماظؿؾػزؼوغقة

 :وؤلفاتْ :ازابًع

م:عـفام،ظهماظعدؼدمعنماٌؤظػاتمواألحباث

 .اظػفمماٌؼاصديمظؾلـةماظـؾوؼة -1

 حؿؿقةماظؿفدؼدماظػؼفي. -2
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 ..مرؤؼةمسصرؼة.اظؽؾقاتماظلت -3

 .بـاءماظوسي -4

 .عنمأدرارماظؾقانماظؼرآغي -5

 .ربمواظلؾمموايؽمصؾلػةماي -6

 .اظدؼينمعؼاالتمسيماظدؼنموايقاةمسبومودؼدماظػؽر -7

 .ءماظـؼاصةسيمصضا -8

 .اظدؼنمواظدوظة -9

 .ضضاؼاماظؿفدؼدمواٌواجفة -10

 .سؾىمعائدةماظؼرآن -11

 .سيمرحابمصنماٌؼال -12

 .سبومخطابمسؼالغيمرذقد -13

 .عشروسقةماظدوظةماظورـقة -14

 .ضقممدؼـقةموإغلاغقة -15

 .شذاءماظعؼل -16

 .تػؽقكماظػؽرماٌؿطرف -17

 .مساحةماإلدالم -18

 .اظؿعاؼشماظلؾؿيمظألدؼانموصؼهماظعقشماٌشرتك -19

 .حدؼثماظصقام -20

 .صؼهماظدوظةموصؼهماىؿاسة -21

 .ػوؼؿـاماظواضقةمسيمزعنماظعوٌة -22

 ..معـادكموأدرار.ايجمواظعؿرة -23

 .صضلماظعؿرةمودظقلماٌعؿؿرم -24

 .عػاػقممجيبمأنمتصقحمسيمصؼهماظلريةمواظلـة -25

 .عفاراتماظؿواصلماظدسويمسيماظلـةماظـؾوؼة -26

 .حدؼثماظروح -27
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 .األدبمععمدقدغامردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾم -28

 .المواىؿالمسيماظؼرآنماظؽرؼماظؽؿ -29

 .داسشمواإلخوان -30

 .بـاةموػداعون -31

 صنماظؽؿاباتمواىؿلماظؼصريةم"ايؽؿةمواٌـلمواظؿغرؼدة". -32

 .صنماًطابةمبنيماٌاضيمواياضر -33

 ..مرؤؼةمسصرؼة.صفممعؼاصدماظلـةماظـؾوؼة -34

 اظعؼلمواظـص. -35

 .معنماظـػلقةمإديماظعضوؼة..وحدةماظؼصقدة -36

 .اىاػؾقةمواظصقوة -37

 .ؼدعاتمواًواتقمصنماٌ -38

 ..مدرادةمتطؾقؼقةمسيمضوءماظـصماظؼرآغي.اٌعادلماظؾغوي -39

 .اظشأنماظعاممبنيمحرؼةماظرأيموعلؽوظقةماظؽؾؿة -40

 ..مدرادةمتطؾقؼقةمسيمضوءماظؼرآنماظؽرؼم.دالظةماظلقاقموأثرػامسيماظـصماألدبي -41

 ..مدرادةمغؼدؼة.اظعدولمبنيماظؼدعاءمواحملدثني -42

 ..مدرادةمغؼدؼة.اظؼدعاءمواحملدثنيجدظقةمايضورمواظغقابمبنيم -43

 .اظػؽرماظـؼديمسيماٌـلماظلائرمسيمضوءماظـؼدمايدؼث -44

 ..مسبومغظرؼةمسربقةمععاصرةمسيماظـؼدماألدبي.اظػؽرماظـؼديمبنيماألصاظةمواٌعاصرة -45

 سرضمودرادةمغؼدؼةم:بينمأعقةمذعراءماٌواظيمسيمسصر -46

 .سرضمودرادةمغؼدؼةم:االسؿذارؼاتمسيماظشعرماظعؾاديم -47

 .األدبماظعربيمسيماظعصرماىاػؾيم -48

 .األدبماظعربيمسيمسصرمصدرماإلدالمم -49

 .األدبماظعربيمسيماظعصرؼنماألعويمواظعؾاديم -50

 .األدبماظعربيمسيماألغدظسم -51

 .سرضمودرادةمي:عنماظعصرماىاػؾيمحؿىماظعصرماظعؾادمايقاةماألدبقةم -52
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 .سيماظعصرمايدؼثمايقاةماألدبقةم -53

 .ةمسيماظعصرمايدؼثزبؿاراتمعنماظـصوصماألدبق -54

 .اظؿؿردمسيمذعرماىواػريم -55

 .حقاتهموذعرهم:اظشاسرماظعؿاغيمأبومعلؾمماظرواحيم -56

 .اظشعرماظعؿاغيمسيماٌففرماألصرؼؼيم -57

 ..مسرضمودرادة.اظـؼدماألدبيمعنماظعصرماىاػؾيمحؿىماظعصرماظعؾادي -58

 .اظـؼدماألدبيمسيمدؾطـةمسؿانمبنيماظواضعمواظطؿوحم -59

 .اتهموذعرهحقم:أبومربفنماظـؼػيم -60

 م.ذعرماألدرمبنيمأبيمصراسمايؿداغيمواٌعؿؿدمبنمسؾاد -61

 .سؾمماظؼواسيموصـونماظؿؼػقةم -62

 .اظرؤؼةماظـؼدؼةمسيمسصرمصدرماإلدالم -63

 .خطأماٌعاغيموصوابفامسيمضوءمطؿابماظصـاسؿنيمألبيمػاللماظعلؽري -64

 .سيمضوءماظعصرؼنماألعويمواظعؾاديضضاؼاموغصوصم -65

 .بياىذورماظرتاثقةمظؾـؼدماألد -66

 .علريةماظـؼدماألدبيموضضاؼاه -67

 .اٌلريةماظـؼاصقةمظؾشعرماظعربيموعدارده -68

 اٌكؿصرماظشاسيمسيماإلميانماظؽاسي. -69

 :ِٔ٘ ،كتب شازك يف تألٗفّا :خاوطا

م.صؼهماظـوازلمطوروغاماٌلؿفدمأمنوذجا -1

م.عػاػقممجيبمأنمتصقحمسيمعواجفةماظؿطرف -2

م..مرؤؼةمسصرؼة.ضواسدماظػؼهماظؽؾقة -3

 .ثمسنمغػلهاإلدالممؼؿقد -4

 .عؼاصدماظشرعموضضاؼاماظعصر -5

 .األعنماجملؿؿعي -6

 .صـاسةماظػؿوىموضوابطماإلصؿاء -7
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 .إغلاغقةمايضارةماإلدالعقة -8

 أدادقاتماظؾغةماظعربقة. -9

ماٌرأةمودورػامسيماظدوظةماظورـقة. -10

 .)اىزءماألول(ماآلدابماظعاعة -11

 سؼدماٌوارـة. -12

 .اظدوظةمعػفوعفاموتطورػا -13

 .اظؿلاعحمعـفجمحقاة -14

 بماظعاعةم)اىزءماظـاغي(.اآلدا -15

 (2اظدؼنموايقاةم) -16

 رياؼةماظؾقؽةمبنيماٌلؽوظقةماظشرسقةمواإلغلاغقة.م -17

  :ٔقدًَّ هلاكتب أشسف عمّٗا  :ضادًضا

 .أجزاءمسشرةوصدرتمسيم،ممعودوسةماًطبماظعصرؼةمبوزارةماألوضافماٌصرؼة -1

 .عودوسةماظدروسماألخالضقة -2

 .رياؼةماظؽـائسمسيماإلدالم -3

 .ايجاظؿقلريمسيم -4

 .ضالالتماإلرػابقنيموتػـقدػا -5

 .ايوارماظـؼاسيمبنيماظشرقمواظغرب -6

 .زباررماإليادمودؾلماٌواجفة -7

 .رياؼةمدورماظعؾادة -8

 غعؿةماٌاء. -9

 .خطؾةمسصرؼةمسيمضضاؼاماظلاسةمعائة -10

 .بـاءماظشكصقةماظورـقة -11

 .خطبماٌـادؾات -12

 ..مرؤؼةمسصرؼة.صؼهمبـاءماظدول -13

 .ة(صؼهماظلريةماظـؾوؼةم)ضراءةمجدؼد -14
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 (.28-27م-م26م-م25م-م24م:اٌودوسةماٌكؿصرةمظألحادؼثماظـؾوؼةم)األجزاء -15

 (.48م-47م–م46م-م45م-م44م:)األجزاءميعودوسةماظػؼهماإلدالع -16

 (.4م-م3م:ذرحماظدررماظلـقةمسيمغظمماظلريةماظـؾوؼةم)األجزاء -17

 .اظؼدسمواٌواثققماظدوظقة -18

 .غلاءمسؾىمسرشمعصر -19

 .حقماظورن -20

 .ػمماإلخوانم..ػؤالء -21

 اظروضةماظـدؼةمسيمذرحماألحادؼثماظؼددقة. -22

 حوارماألدؼانمواظـؼاصات. -23

 .تـظقمماظـللموعؿغرياتماظعصر -24

 .ضضاؼاماظدؼنموايقاة -25

 .خطورةماظؿؽػريمواظػؿوىمبدونمسؾم -26

 (1اظدؼنموايقاةم) -27

 .اظؾقثماظعؾؿيمواظؿؽـوظوجي -28

 :كتب متت تسمجتّا ملعالْٗ :ضابعا

 .(مسشرةمظغةمممإديممأربعاظػفمماٌؼاصديمظؾلـةماظـؾوؼةم)مترج -1

 .صؾلػةمايربمواظلؾمموايؽمم)ترجممإديمدتمظغات( -2

 .(ةظغمةسشرمثالثمسبومودؼدماظػؽرماظدؼينمعؼاالتمسيماظدؼنموايقاةم)ترجممإديم -3

 .ظغات(مدؾعسيمصضاءماظـؼاصةم)ترجممإديم -4

 .ظغات(مثالثاظدؼنمواظدوظةم)ترجممإديم -5

 م.قزؼة(سبومعـفجماظؿفدؼدم)ترجممإديماظؾغةماإلنؾ -6

 .ظغاتم(وظةموصؼهماىؿاسةم)مترجممإديمسشرمصؼهماظد -7

 عػاػقممجيبمأنمتصقحمسيماظلريةمواظلـةمم)ترجممإديماإلنؾقزؼةمواظػرغلقة(. -8

 .مظغؿني(ترجممإديمداسشمواإلخوانم) -9

 (.ظغؿنيماظػؽرماظـؼديمبنيماظرتاثمواٌعاصرةم)ترجممإدي -10
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 ترجممإديمدؾعمظغات(.)"مصؾىماهللمسؾقهمودؾم"األدبمععمدقدغامردولماهللم -11

 اظشأنماظعامم)مترجممإديمزيسمظغاتم(. -12

 سؼدماٌوارـةم)مترجممإديمثالثمظغاتم(. -13

 اظدوظةمعػفوعفاموتطورػام)مترجممإديمظغؿنيم(. -14

 :: كحب متث جرمجحها من الكحب الحً شارك يف جأليفهاثامنا
م.(ظغاتممثاغي)ترجممإديمممعػاػقممجيبمأنمتصقحمسيمعواجفةماظؿطرف -1

 .(اظؾغةماظربتغاظقةترجممإديمم)ممؼؿقدثمسنمغػلهماإلدال -2

 (.وضوابطماإلصؿاء)ترجممإديمظغؿنيمصـاسةماظػؿوى -3

 :وقدم هلا  كحب متث جرمجحها من الكحب الحً أشرف عليها :جاسعا

م.(مظغؿني)مترجممإديممصؼهمبـاءماظدولمرؤؼةمسصرؼةم -1

م.(مظغاتمثالث)مترجممإديممزباررماإليادمودؾلماٌواجفةم -2

م.سشرةمظغةم(ثالثم)مترجممإديمماظؽـائسمسيماإلدالممرياؼةم -3

م.(مظغؿني)مترجممإديمماظؿقلريمسيمايجم -4

 .(ترجممإديممظغؿني)ضالالتماإلرػابقنيموتػـقدػام -5

 .(ترجممإديممظغؿني)سبومادؿكداممرذقدمظؾؿقاهمغعؿةماٌاءم -6

 .(ماإلنؾقزؼة)مترجممإديممايوارماظـؼاسيمبنيماظشرقمواظغربم -7

 .(سشرةمظغةمزيس)مترجممإديممماًطبماظعصرؼة -8

 حوارماألدؼانم)مترجممإديمظغؿنيم(. -9

 غلاءمسؾىمسرشمعصرم)مترجممإديمظغؿنيم(. -10

ا
ً
معايل أ.د/ حممد خمحار مجعة على عدد من اجملالت واإلصدارات الحً جعىن بنشر  أشرف :عاشر

 ومنها ،الثقافة اإلسالمية وثقافة الطفل
 .عقةمواظعربقةاجملؾةماظعؾؿقةمظؽؾقةماظدراداتماإلدال -1

م.ذبؾةمعـربماإلدالم -2

 .ذبؾةماظػردوسم)ذبؾةمطلماألرػال( -3
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ايوارماظـؼاسيمبنيماظشرقمم-صؼهماظدوظةموصؼهماىؿاسة)م:وػمم،اطؿاًبم48مدؾلةمرؤؼةموصدرمعـفامباظؾغةماظعربقةم -4

مواظلـةم-واظغرب ماظلرية مصؼه مسي متصقح مأن مجيب ماظعؾادةم-عػاػقم مدور ماظلتم-رياؼة تمضالالم-اظؽؾقات

ماظورـقةم-غعؿةماٌاءم-اإلرػابقنيموتػـقدػا ماظشكصقة ماإليادمودؾلماٌواجفةم-بـاء ماظوسيم-زبارر صؼهمم-بـاء

ماظدول مردولماهللمم-اإلدالممؼؿقدثمسنمغػلهم-سيمرحابمصنماٌؼالم-بـاء صؾىماهللمسؾقهم"األدبمععمدقدغا

عػاػقممجيبمأنمتصقحمسيمم-سيمزعنماظعوٌةمػوؼؿـاماظواضقةم-صؼهماظـوازلم"طوروغاماٌلؿفدمأمنوذًجا"م-"ودؾم

م-اظؽؿالمواىؿالمسيماظؼرآنماظؽرؼمم-خطورةماظؿؽػريمواظػؿوىمبدونمسؾمم-ضواسدماظػؼهماظؽؾقةم-عواجفةماظؿطرف

م-عؽارمماألخالقم-"ايؽؿةمواٌـلمواظؿغرؼدة"صنماظؽؿاباتمواىؿلماظؼصريةمم-عفاراتماظؿواصلمسيماظلـةماظـؾوؼة

م-غلاءمسؾىمسرشمعصرم-ػؤالءمػمماإلخوانم-صفممعؼاصدماظلـةماظـؾوؼةمرؤؼةمسصرؼةم-لؾمموايؽمصؾلػةمايربمواظ

اظعؼلمم-حوارماألدؼانمواظـؼاصاتم-سصرؼةمرؤؼةموايقاةماظدؼنمضضاؼام-مرياؼةماظؽـائسمسيماإلدالم-حقماظورن

مم-متـظقمماظـللموعؿغرياتماظعصرم-مواظـص صنمم–اظعصرممعؼاصدماظشرعموضضاؼام-اىاػؾقةمواظصقوة

م مم–ماألعنماجملؿؿعيم–اٌؼدعاتمواًواتقم ماإلصؿاء ماظػؿوىموضوابط مايضارةمم–صـاسة إغلاغقة

اظدوظةمم–سؼدماٌوارـةمم–اظشأنماظعامموحرؼةماظرأيمم–اآلدابماظعاعةمم–حدؼثماظصقاممم–ماإلدالعقة

عنماظروضةماظـدؼةمسيمم-ماظؿلاعحمعـفجمحقاةم–اٌرأةمودورػامسيماظدوظةماظورـقةمم–عػفوعفاموتطورػام

 .(ماظدؼنموايقاةمم-األحادؼثماظؼددقةم

 م:دؾلؾةمرؤؼةماٌرتذيةموصدرمعـفا -5

م.(مبـالثمظغات)ممصؼهمبـاءماظدولمرؤؼةمسصرؼة .أ

م)مبؾغؿنيم(.معػاػقممجيبمأنمتصقحمسيمصؼهماظلريةماظـؾوؼة .ب

م.)مبلتمظغاتم(مصؼهماظدوظةموصؼهماىؿاسة .ج

مظغاتم(.مخبؿس)ممرياؼةماظؽـائسمسيماإلدالم .د

مظغاتم(.مبلت)ممصؾلػةماظلؾمموايربموايؽم .ه

مظغاتم(.مبلت)مماظػفمماٌؼاصديمظؾلـةماظـؾوؼة .و

مظغاتم(.مبلؾع)ممعػاػقممجيبمأنمتصقحمسيمعواجفةماظؿطرف .ز

 )مباألٌاغقةم(.مصفممعؼاصدماظلـةماظـؾوؼةمرؤؼةمسصرؼة .ح

 م.غلاءمسؾىمسرشمعصرم)بؾغؿني( .ط

 .اظعؼلمواظـصم)بؾغؿني( .ي
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 .بقنيموتػـقدػام)بؾغؿني(ضالالتماإلرػا .ك

 .اىاػؾقةمواظصقوةم)بلؾعمظغات( .ل

 .حوارماألدؼانمواظـؼاصاتم)بؾغؿني( .م

 زباررماإليادم)باظلواحقؾقة(. .ن

 األدبمععمدقدغامردولماهللم"مصؾىماهللمسؾقهمودؾمم"م)مبلتمظغات(. .س

 صـاسةماظػؿوىموضوابطماإلصؿاءم)مبؾغؿنيم(. .ع

ماظدوظةمعػفوعفاموتطورػام)مبؾغؿنيم(. .ف

مم:ةمرؤؼةمظؾـشءموصدرمعـفادؾلؾ -6

م.صؽرةمسيمطؿاب .أ

 .بنيمايؼقؼةمواًقال .ب

 م.حؽاؼاتمصردوسمومساحة .ج

 م.ايؼقؼةمواًقال .د

 م.عغاعراتمصؾػؾة .ه

 م.أشربمعنماًقال .و

 م.رحؾةمإديمعرطزماألرض .ز

 م..ماألذعارماٌصورة.مأحؾم .ح

 م.ضرأتمظك .ط

 م.ذكصقاتمعصرؼة .ي

 م.ايروبماظوػؿقة .ك

 م.اظؼػزمصوقماظصعاب .ل

 م.ةحيدثمسيماٌدرد .م

 م.أسالمماظعرب .ن

 .رؼممواىدمرضوان .س

 .ضطارماألخالق .ع

 .أسالمماظصقابة .ف
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م.غلاءمسيماظؼرآنماظؽرؼمص.م

م.ضصصمايقوانمسيماظؼرآنض.م

مك.مأرطانماإلدالمم.

م:عـفاماٌرتذيةموصدرممظؾـشءمرؤؼةمدؾلؾةم-6

 )ذكصقاتمعصرؼةم)بـالثمظغاتم. 

 )اظؼػزمصوقماظصعابم)بـالثمظغات. 

 اظػرغلقة(صؽرةمسيمطؿابم)اظؾغةمم. 

 )ضطارماألخالقم)اظؾغةماظػرغلقةمواإلنؾقزؼة. 

 )رؼممواىدمرضوانم)ضصةماٌاء(م)باظؾغةماإلنؾقزؼة. 

 .)أرطانماإلدالمم)ماظؾغةماإلنؾقزؼةمواظػرغلقةم 
 
 
 

  :الرسائل العلمية الحً أشرف عليها أو ناقشها :حادي عشر
 

 و
اندرجخ 
 انعهًيخ

 اضى انجبحش عُٕاٌ انرضبنخ 
 انظفخ ربريخ انًُبلشخ خانجبيع

 دكزٕراِ  .1

. .اإلثددددال انشدددعرم عُدددد يرًدددد انًعظدددراَ 
فضدددب اد انر يدددخ ٔعُبطدددر انجُدددب  ٔ نيدددبد    

 انزشكيم

 
 و66/3/6266 األزْر يرًد عه  جبد / نجبحشا

رئيًطب 
 ٔيشرًفب
 ٔيُبلًشب

 دكزٕراِ  .6
االضددزهساو انرددٕارم فدد  لظددخ يٕضدد   عهيددّ 

 )الغيخدراضخ ث (انطالو( ف  انمر ٌ انكريى
انجبحضخ/ إيًبٌ عطيخ عجد 

 انرحًٍ شعجبٌ
جبيعخ 
 انًُٕفيخ

 يُبلًشب و7/16/6261

 دكزٕراِ   .3

األَشددددطخ االرظددددبنيخ نهًدضطددددبد انديُيددددخ   "
ٔدٔرْددددب فدددد  رشددددكيم ارجبْددددبد انجًٓددددٕر    
 –انًظددددرم َرددددٕ ررضدددديخ لدددديى انًٕا ُددددخ   

 "دراضخ رطجيميخ يمبرَخ

انجبحدددددش/ ضدددددبي   حًدددددد 
كهيخ اإلعالو  يرًد غبزم

 زْراأل-
 يُبلشب 12/4/6261

 دكزٕراِ  .4
يطئٕنيبد ٔضهطبد رئديص انجًٕٓريدخ فد     "

. دراضدخ يمبرَدخ ثبنفمدّ    .و6214ظم دضزٕر 
 ثرمٕق ثُٓب ،"اإلضالي 

انجبحددش/ يرًدددد انشدددربد  
 4/6212 ثُٓب إثراْيى يُظٕر. 

رئيطب 
 ٔيُبلشب

 دكزٕراِ  .5

االضددددزراريجيخ انًمزرحددددخ نزفعيددددم ان طددددبة "
و انًرئ  ٔ صر لند   انديُ  انٕضط  ف  اإلعال
ثأكبديًيدددددخ َبطدددددر  "عهددددد  األيدددددٍ انمدددددٕي 

 انعطكريخ 

انجبحضدددددخ/ يٓدددددب يددددددحذ   
 كبديًيخ  حطيٍ

َبطر نهعهٕو 
 انعطكريخ

6/6212 
رئيطب 
 ٔيُبلشب

 دكزٕراِ  .6

اَررافددددبد انددددُض انشددددعرم ثدددديٍ انمددددديب      
ٔانًرددددصيٍ دراضدددخ فددد  األًَدددب  ٔانددددالالد    
يدخ  ٔاآلصبر، ثكهيخ اندراضبد اإلضدالييخ ٔانعرث 

 نهجُيٍ ثبنمبْرح

يرًدددددٕد  ثدددددٕ  انجبحدددددش/ 
 ضًرح عجد انطالو

 67/6/6212 األزْر
رئيطب 
 ٔيشرًفب
 ٔيُبلشب
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 دكزٕراِ  .7

رهم  انزُبص ف  انُمد األدث  انعرثد  دراضدخ   
رطجيميخ عه   عًبل انُمبد انعدرة فد  انعظدر    
انرديش، ثكهيخ اندراضبد اإلضالييخ ٔانعرثيدخ  

 نهجُيٍ ثبنمبْرح.

رًدددٕد يرًدددد يانجبحدددش/ 
 األزْر إثراْيى حفُ  

 
11/4/6211 

رئيًطب 
ٔيشرًفب 
 ٔيُبلشب

 دكزٕراِ  .1

فددٍ انمظددخ انمظدديرح فدد  يجهددخ انمظددخ يُدد  "
َشددأرٓب حزدد  َٓبيددخ انمددرٌ انعشددريٍ دراضددخ   

ثكهيددددخ انهلدددددخ انعرثيدددددخ   "يٕضددددٕعيخ فُيدددددخ 
 ثأضيٕ 

انجبحدددددش/ يظدددددطف  عجدددددد   
 –انظددددجٕر يرًددددد يرًددددد  

انًدددددرش انًطددددبعد ثكهيددددخ  
ييخ اندراضددددددددددبد اإلضددددددددددال

 ٔانعرثيخ ثمُب 

 
 األزْر

  ضيٕ فرل 
 يُبلشب 2/4/6217

 دكزٕراِ  .2

االرجبْبد األدثيخ ٔانُمديخ ف  يجهخ انٓدالل  "
و دراضدخ  6226و حزد  عدبو   1223يٍ عدبو  

ثكهيخ انهلخ انعرثيدخ ثجبيعدخ    ،"ررهيهيخ َمديخ 
 .األزْر انشريف فرل انسلبزيك

جدددددالل يرًدددددد   انجبحدددددش/
 يرًٕد غبَى 

 األزْر
فرل 

 لبزيكانس
11/6/6217 

رئيطب 
 ٔيُبلشب

 دكزٕراِ  .12
انجٓددٕد انزرثٕيددخ نهًُ ًددبد انرضددًيخ رجددبِ "

دراضدددددخ  :األلهيدددددبد انًطدددددهًخ فددددد   ٔرٔثدددددب
 "رمٕيًيخ ف  ضٕ   ْدافٓب 

انجبحددددش/ يرًددددد عضًددددبٌ 
يرًدددددددٕد مهدددددددف إيدددددددبو  
 ٔمطيت ثٕزارح األٔلبف

 2/5/6216  ُطب
رئيطب 
 ٔيُبلشب

 دكزٕراِ  .11
د انًردددصيٍ فدد   "انظددٕرح األدثيددخ عُددد انُمددب  

يظدددر عدددرع ٔدراضدددخ" ثكهيدددخ اندراضدددبد     
 اإلضالييخ ٔانعرثيخ نهجُيٍ ثبنمبْرح

إثددددراْيى  حًددددد انجبحددددش/ 
 5/6213 األزْر عجد انزٕاة

رئيًطب 
ٔيشرًفب 
 ٔيُبلشب

 دكزٕراِ  .16

"انشددعر اندددٕ ُ  ٔاالجزًدددبع  عُدددد شدددعرا   
 ٕ هددٕ دراضددخ يٕضددٕعيخ ٔفُيددخ"     نيدرضددخ  ث

عرثيددخ نهجُدديٍ  ثكهيددخ اندراضددبد اإلضددالييخ ٔان 
 ثبنمبْرح

ٔائدددددم ثكدددددرم  انجبحدددددش/ 
 6211 األزْر حطٍ

رئيًطب 
ٔيشرًفب 
 ٔيُبلشب

 دكزٕراِ  .13

 1212"انشدعر انًظدرم انردديش يدٍ صددٕرح     
ثدديٍ انًربف ددخ ٔانزيددبراد   6227حزدد  عددبو  

انرداصيخ انًجددح" ثكهيخ اندراضبد اإلضالييخ 
 ٔانعرثيخ نهجُيٍ ثبنمبْرح

عهددد  اب رثيددد   انجبحدددش/ 
 ًديرًد  ح

 12/4/6211 األزْر
رئيًطب 
ٔيشرًفب 
 ٔيُبلشب

 دكزٕراِ  .14

"انجبَددت انظددٕف  فدد  دٔأيددٍ يرًددد إلجددبل   
انشبعر انجبكطزبَ  ثبالعزًبد عهد  يزرجًدبد   
شددعرِ إندد  انهلددخ انعرثيددخ" ثكهيددخ اندراضددبد    

 اإلضالييخ ٔانعرثيخ نهجُيٍ ثبنمبْرح

صُدب  اب يدٍ اب   انجبحش/ 
 ركٓب

 
 
 األزْر

 لشبيُب 17/5/6225

 يبجطزير  .15

رًُيخ انًٓدبراد انش ظديخ نهداعيدخ انًطدهى     "
ثبنًعٓددد انعددبن    "فدد  ضددٕ  انمددر ٌ ٔانطددُخ  

 ثبنجيسح نهدراضبد اإلضالييخ

نهجبحددش/ يرًددد شددرزٕد   
 يرًد  حًد

انًعٓد 
انعبن  
نهدراضبد 
 اإلضالييخ

66/1/6266 
رئيطب 
 ٔيُبلشب

 يبجطزير  .16

 يرًدددٕد يطدددرم/ انجبحدددش انٕ ُ  اندفبل كهيخ زيبنخ إجبزح ثرش
 عساو شفيك

  كبديًيخ
 َبطر

 انعطكريخ
 انعهيب

61/3/6261 
 رئيطب
 ٔيُبلشب

 يبجطزير  .17

"رُ دديى انُطدددم فددد  ضدددٕ  ان طدددبة انفمٓددد   
 ٔاندعٕم انًعبطر

انجبحدددش / انطدددعيد  حًدددد   
 يرًد عه 

انًعٓد 
انعبن  
نهدراضبد 
 اإلضالييخ

 يُبلشب و6/3/6261

 يبجطزير  .11

ليدددراد "ٔضدددبئم انزُشدددئخ االجزًبعيدددخ ٔانًز  
انجيئيددخ انًررجطددخ ثددبنزطرف انفكددرم نهشددجبة   

دراضدددخ يمبرَدددخ ثددديٍ جدددبيعز      –انجدددبيع  
 األزْر ٔعيٍ شًص

انجبحدددددش / ضددددديد حطدددددٍ  
 يرًد عه 

يعٓد 
اندراضبد 
ٔانجرٕس 
انجيئيخ 

ثجبيعخ عيٍ 
 شًص

67/6/6261 
رئيطب 
 ٔيُبلشب
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 يبجطزير  .12
" ثكهيددخ اندددٔر االجزًددبع  نددٕزارح األٔلددبف "

 انهلخ انعرثيخ نهجُيٍ ثبنمبْرح

نجبحدددش/ يرًدددد يرًدددٕد إيدددبو   ا
 يُبلشب 2/1/6262 األزْر ٔمطيت ثٕزارح األٔلبف

 يبجطزير  .62
انزرجًبد اإلَجهيسيخ نهزراكيت انجالغيخ "

ثكهيخ  "ٔ ثعبدْب اندالنيخ ف  ضٕرح يٕضف
 اآلداة جبيعخ ديُٕٓر

انجبحش/  َدٕر  حًدد ثبشدب    
إيددددبو ٔمطيددددت ثأٔلددددبف   

 جريرحان

 
 ديُٕٓر

1/6212 
رئيطب 
 ٔيُبلشب

 يبجطزير  .61
رجديد انفكر انديُ  ف  اإلضالو  يرًد إلجبل "

ثًعٓد اندراضبد ٔانجرٕس  " ًَٕلًجب(
 اآلضيٕيخ ثجبيعخ انسلبزيك ثبنشرليخ

انجبحدددددش/ ٔجددددددم عجدددددد   
 انمبدر يرًد 

 انسلبزيك
يعٓد 

اندراضبد 
 األضيٕيخ

4/6211 
رئيطب 
 ٔيُبلشب

 يبجطزير  .66
ف انًطزمجم ٔ صرِ عه  يطزمجم اضزشرا"

 ثبنًعٓد انعبن  نهدراضبد اإلضالييخ "اندعٕح

انجبحش/ عجد انهطيف ضيد 
 حطُيٍ 

انًعٓد انعبن  
نهدراضبد 
 اإلضالييخ
 ثبنًُٓدضيٍ

16/16/6217 
رئيطب 
 ٔيُبلشب

 يبجطزير  .63
اندٔر انزرثٕم نهًدضطبد انديُيخ ف  "

ثكهيخ انزرثيخ  "يٕاجٓخ انطبئفيخ ف  يظر
 خ األزْر ثبنمبْرحجبيع

انجبحدددددش /يرًدددددد زكددددد    
 –يرفددٕع عهدد  يرفددٕع   

انجبحددددش ثمطددددى انزرثيدددددخ   
اإلضددالييخ ثكهيددخ انزرثيددخ   

 جبيعخ األزْر 

 و12/6/6217 األزْر
رئيطب 
 ٔيُبلشب

 يبجطزير  .64
 انجيٕل انً زهف فيٓب اعزجبًرا ثدرجخ"

 ثكهيخ دار انعهٕو جبيعخ انفيٕو "انرديش
انجبحدددش/ عًدددرٔ مًددديص  

 فداد 
 15/3/6217 وانفيٕ

رئيطب 
 ٔيُبلشب

 يبجطزير  .65
 انزُبص ٔ صرِ ف  شعر ٔحيد اندْشبٌ"

دراضخ َظيخ ررهيهخ" ثكهيخ اندراضبد 
 اإلضالييخ ٔانعرثيخ نهجُيٍ ثبنمبْرح

عجدد  يرًد  حًدد   انجبحش/
 ضهيًبٌانرحًٍ 

 
 األزْر

61/6/6215 
يشرفب 
 ٔيُبلشب

 يبجطزير  .66
 315"يُٓج اإليبو اندار لطُ  انًزٕف  ضُخ
ثكهيخ  ْــ ف  رظري  األحبديش ٔررطيُٓب"

 دار انعهٕو

انجبحدددددش/  حًدددددد يرًدددددد  
 يرًد حطيٍ 

 
 
 انفيٕو

7/4/6215 
رئيطب 
 ٔيُبلشب

 يبجطزير  .67
"يرًد يظطف  ْدارِ ٔجٕٓدِ انُمديخ" ثكهيخ 
 اندراضبد اإلضالييخ ٔانعرثيخ نهجُيٍ ثبنمبْرح

يرًددٕد  ثددٕ ضددًرح عجددد     
 انطالو

 
 األزْر

62/11/6213 
يشرفب 

 يُبلشبٔ

 يبجطزير  .61
"عجد انعسيس حًٕدح ٔجٕٓدِ ف  انُمد 

األدث  انعرث " ثكهيخ اندراضبد اإلضالييخ 
 ٔانعرثيخ نهجُيٍ ثبنمبْرح

ضددعٕدم إثددراْيى عددٕع   
 63/1/6213 األزْر طبن 

يشرفب 
 ٔيُبلشب

 يبجطزير  .62
" حًد ْيكم  ديجب َٔبلدا" ثكهيخ اندراضبد 

 اإلضالييخ ٔانعرثيخ نهجُيٍ ثبنمبْرح
رًددددد يرًددددٕد إثددددراْيى ي

 حفُ 
 
 األزْر

1/6216 
يشرفب 
 ٔيُبلشب

 يبجطزير  .32

"االرجبِ االجزًبع  ف  شعر انًر ح ف  
يظر ف  يطه  انعظر انرديش حز  

و دراضخ ٔيٕازَخ" ثكهيخ اندراضبد 1256
 اإلضالييخ ٔانعرثيخ نهجُيٍ ثبنمبْرح

  إثراْيى  حًد عجد انزٕاة 
 
 األزْر

61/6/6227 
يشرفب 
 ٔيُبلشب

 يبجطزير  .31
"إثراْيى عه   ثٕ ان شت  ديجب" ثكهيخ اندراضبد 

 اإلضالييخ ٔانعرثيخ نهجُيٍ ثبنمبْرح
  ٔنيد عجد اب عضًبٌ

 األزْر
 يُبلشب 32/4/6226

 يبجطزير  .36
"انجبَت اإلضالي  ف  شعر  حًد انكبشف 
دراضخ ررهيهيخ ٔفُيخ" ثكهيخ اندراضبد 

 اإلضالييخ ٔانعرثيخ نهجُيٍ ثبنمبْرح

 ثكرم ضعد ٔائم
 32/7/6225 األزْر

 يشرًفب
 يُبلشبٔ

 يبجطزير  .33
" حكبو اندٔنخ انٕ ُيخ ٔدعبئى اضزمرارْب 

ف  انفمّ اإلضالي " ثبنًعٓد انعبن  
 نهدراضبد اإلضالييخ

انجبحددددددش/ عجددددددد انرهدددددديى 
 يرًد عجد انرهيى ضهيًبٌ

انًعٓد 
انعبن  
نهدراضبد 
اإلضالييخ 
 ثبنًُٓدضيٍ

 يشرفب ررذ اإلشراف

 

إىل عشسات البخٕخ العمىٗة اليت حكىّا بصفتْ حمكىا بالمجٍة العمىٗة الدائىة لرتقٗة األضاترة إضافة 

 .(ختصص األدب ٔالٍكد ٔاألضاترة املطاعدَٖ جباوعة األشِس الشسٖف 
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 :زئاضة املؤمتسات الدٔلٗة :عشس ثاٌ٘
 

 التازٖخ ادتّة اضي املؤمتس ً
ماظدوظيما  .1 األسؾىمظؾشؽونماإلدالعقةمنمظؾؿفؾسموواظـالثماظـاظثٌؤمتر

ماظعصرهتمسـوان م"االجؿفادمضرورة م  :: مم–صوره مم–ضوابطه م–رجاظه

م"اياجةمإظقه

ماظؼاػرة

عنمدؾؿؿربمم25ومم24

مم2022

ماظدوظيما  .2 ماإلدالعقةموواظـالثماظـاغيٌؤمتر مظؾؿفؾسماألسؾىمظؾشؽون ن

مسـوان ماجملؿؿعيم"م:هت ماظلالم مهؼقق مسي موأثره ماٌوارـة سؼد

م"يواظعاٌ

ماظؼاػرة

صرباؼرم13إديمم12

مم2022

نمظؾؿفؾسماألسؾىمظؾشؽونماإلدالعقةموٌؤمترماظدوظيماياديمواظـالثا  .3

مم"حوارماألدؼانمواظـؼاصات"م:هتمسـوان
م13/3/2021ماظؼاػرة

ماظـالث  .4 ماظدوظي ماإلدالعقة،واٌؤمتر مظؾشؽون ماألسؾى مظؾؿفؾس هتممن

م."صؼهمبـاءماظدول..مرؤؼةمصؼفقةمسصرؼة"م:سـوان

م2019/مم9/مم15ماظؼاػرة

ماظدوظيماظؿادعمواظعشرونمظؾؿفؾسماألسؾىمظؾشؽونماإلدالعقة،  .5 ماٌؤمتر

بـاءماظشكصقةماظورـقةموأثرهمسيمتؼدمماظدولموايػازم"م:هتمسـوان

م."سؾىمػوؼؿفا

م2019/مم1/مم19ماظؼاػرة

ماظدوظيماظـاعنمواظعشرونمظؾؿفؾسماألسؾىمظؾشؽونماإلدالعقة  .6 ،ماٌؤمتر

م."صـاسةماإلرػابموزباررهموحؿؿقةماٌواجفةموآظقاتفا"م:ـوانهتمس

م2018/مم2/مم27-26ماظؼاػرة

مظؾشؽـونم  .7 ماألسؾى مظؾؿفؾس مواظعشرون ماظلابع ماظدوظي اٌؤمتر

مثؼاصةمم"م:هتمسـوانماإلدــالعـقــة، ماظؼادةموصاغعيماظؼرارمسيمغشر دور

م."ماظلالمموعواجفةماإلرػابمواظؿقدؼات

م2017/مم3/مم11ماظؼاػرة

مؾؿفؾسماألسؾىمظؾشؽونماإلدالعقة،ظاٌؤمترماظدوظيماظلادسمواظعشرونم  .8

دورماٌؤدلاتماظدؼـقةمسيماظعاٌنيماظعربيمواإلدالعيمهتمسـوان:م"

م.سيمعواجفةماظؿقدؼات..ماظواضعمواٌأعولمغؼدمذاتيمورؤؼةمعوضوسقة"

م2016/م 5/م 15-14مأدوان

مواظعشرون  .9 ماًاعس ماظدوظي مظؾشؽونمظؾؿفؾم اٌؤمتر ماألسؾى س

ماًطابمماإلدالعقة، مظؿفدؼد مواظدساة ماألئؿة م"رؤؼة مسـوان: هت

م.اظدؼينموتػؽقكماظػؽرماٌؿطرف"

م2015/م11/م15-14ماألضصر
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ماظدوظيماظرابعمواظعشرونمظؾؿفؾسماألسؾىمظؾشؽونماإلدالعقة  .11 ماٌؤمتر هتم،

م."اظؿصققحسظؿةماإلدالمموأخطاءمبعضماٌـؿلؾنيمإظقه..مررؼقمسـوان:م"

ماظؼاػرة

م2015/مم3/م1م-م2/مم28

م

 

ٔاحملاضسات الدٔلٗة خازج مجّٕزٖة وصس  ،املشازكة يف املؤمتسات الدٔلٗة :عشس ثالح
 العسبٗة: 

 التازٖخ ادتّة اضي املؤمتس ً
مم8/5/2022ماإلعاراتم.".ماظؿقدؼات..اظػرص..ماٌػفوم.اظوحدةماإلدالعقة"عؤمترماظوحدةمم .1

م21/3/2022ماظلعودؼةمجبدةممرةعؤمترمخدعاتمايجمواظعؿم .2

مم9/3/2022ماإلعاراتم.اجؿؿاعماىؿعقةماظربٌاغقةمظدولماظؾقرماٌؿودطم .3

مم2022/م2/م8معورؼؿاغقام. ""مبذلماظلالممظؾعاملم:اٌؤمترماإلصرؼؼيمظؿعزؼزماظلؾممهتمسـوانم .4

سربمتؼـقةمم-اإلدالعيماظدورةماًاعلةمواألربعنيماظيتمتـظؿفامرابطةماظعاملمم .5

م.اظػقدؼومطوغػراغس

مم6/2/2022ماظلعودؼة

مم24/11/2021ماظلعودؼةم...مايوارموآصاقماظؿعاون".عؤمترم"رودقامواظعاملماإلدالعيم .6

ماظعؾؿيماألولمىاععةمبنمزاؼدمظؾعؾومماإلغلاغقةم)ودؼدماًطابمم .7 اٌؤمتر

م.اظدؼينم(

مم9/11/2021ماإلعارات

ماإلرػابم"م:عؤمترم .8 ماظعاٌقةمٌؽاصقة ماظربٌاغيماظؼؿة ماالهاد اظيتمؼـظؿفا

م."اظدوظي

مم8/9/2021مدوؼلرام)صققـا(

مسربمم .9 مظعؿوممعلؾؿيمرودقا ماظدؼـقة ماالصرتاضيماظذيمتؼقؿهماإلدارة اٌؤمتر

 .تؼـقةماظػقدؼومطوغػراغسمبؽؾؿةمػاعةمسنمأدبماحملنمواظـوازلمواىوائح
 م2020 / 12 / 10 رودقا

ماجملؿؿم .10 مسي ماظلؾم متعزؼز معـؿدى ماظلابعمعؤمتر م)اٌـؿدى ماٌلؾؿة عات

مهتمسـوان2020 ماظذيمؼعؼد م"م:م( مطوروغا مبعد معا مسامل اظؿضاعنمم–ضقم

م،بدوظةماإلعاراتماظعربقةماٌؿقدةماظشؼقؼةم،"وروحمرطابماظلػقـة سربمتؼـقةمم

 .اظػقدؼومطوغػراغس

 م7/12/2020 اإلعارات

مم24/10/2020ماظلودانم." اإلدالممواظؿفدؼدمبنيماألصلمواظعصرعؤمترم" م .11

 :ؾؿفؾسماظعاٌيمظؾؿفؿؿعاتماٌلؾؿةمهتمسـوانظاٌؤمترماالصرتاضيمم .12

م ” صؾلػةماظلالممسيماإلدالم ”

مم29/8/2020ماإلعارات

ماألزعات"مم .13 معواجفة مسي ماظدؼـقة ماظؼقادات م"دور ماالصرتاضي اٌـؿدى

م.)اإلدقلؽو(

م21/7/2020ماٌغرب

 19/7/2020-18ماإلعاراتمعؤمترمصؼهماظطوارئم .14
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رابطةممغظؿؿهاظذيمجبـقفمممم2121عؤمترمهصنيماظشؾابمضدماظؿطرفمم .15

م.ؾرابطةظحبضورماألعنيماظعاممماظعاملماإلدالعي

م18/2/2020مدوؼلرا

ماألوضافمم .16 موزراء مٌؤمتر ماظؿـػقذي مظؾؿفؾس مسشرة ماظـاغقة ماظدورة أسؿال

م.واظشؽونماإلدالعقةمسيمدولماظعاملماإلدالعي

م12/12/2019ماألردن

معـم .17 مسيماجملؿؿعاتمعؤمتر ماظلؾم م"م،اٌلؾؿةؿدىمتعزؼز دورمهتمسـوان:

م".األدؼانمسيمتعزؼزماظؿلاعحمعنماإلعؽانمإديماإلظزام

م10/12/2019 اإلعارات

م24/9/2019 رودقام.عؤمترماإلدالمموحوارماظـؼاصاتممبودؽوم .18

م23/9/2019 قارودم.اظذطرىماًاعلةمواظعشرؼنمظؿأدقسماإلدارةماظدؼـقةمظعؿوممعلؾؿيمرودقاعؤمترمم .19

م16/6/2019ماٌغربم.سيماظدؼارماإلدالعقةمباٌغربمعؤمترمحؼوقماألضؾقاتماظدؼـقةم .20

ماظلؾمم .21 م"م،سيماجملؿؿعاتماٌلؾؿةمعـؿدىمتعزؼز محؾفمهتمسـوان: سبو

 ".صضولمساٌيمصرصةمظؾلالمماظعاٌي
 7/12/2018 اإلعارات

ماألوضافماجؿؿاعم .22 موزراء مٌؤمتر ماظؿـػقذي اإلدالعقةممواظشؽونماجملؾس

م.بدولماظعاملماإلدالعي

م13/5/2018ماظلعودؼة

اظلؾمماظعاٌيم"م:هتمسـوانم،سيماجملؿؿعاتماٌلؾؿةمعـؿدىمتعزؼزماظلؾمم .23

 ".ضطعماظطرؼقمأعامماظؿطرفم..واًوفمعنماإلدالم
 11/12/2017 اإلعارات

 24/4/2017 اإلعارات .عـؿدىمصؼهماالضؿصادماإلدالعيمبدبيم .24

م20/3/2017ماظلعودؼةم.عاملماإلدالعيعؤمترمرابطةماظم .25

م19/12/2016 اإلعارات سيماجملؿؿعاتماٌلؾؿة.معـؿدىمتعزؼزماظلؾمم .26

مخؾقػةم .27 مآل مسقلى مبن مريد ماٌؾك/ مجالظة محضور مسي هتمم،رباضرة

م".دوظةماٌوارـةموصؼهماظؿلاعحمواظعقشماإلغلاغيماٌشرتك"سـوان:م

م26/6/2016ماظؾقرؼن

مم .28 مظؾفاععة ماظدوظي مبؽازاخلؿاناٌؤمتر م"عؤدلاتمم،اٌصرؼة هتمسـوان:

 اظؿعؾقمماإلدالعيمودورػامسيمتؼوؼمماالسبرافماظػؽري".م
م2/6/2016مطازاخلؿان

م12/3/2016ماظلودانم".اإلرػابمواظؿطرفماظطائػيمسيمأصرؼؼقا" عؤمتر:م .29

ماظعرب"م .30 مظؾؿػؽرؼن ماألول مواظؾقوثممبم"اٌؾؿؼى مظؾدرادات ماإلعارات رطز

م.االدرتاتقفقة

م17/1/2016معاراتاإل

وأػمماآلظقاتماظالزعةمم،آظقاتمتػؽقكماظػؽرماٌؿطرف:م"رباضرةمعفؿةمحولم .31

 .رطزماإلعاراتمظؾدراداتمواظؾقوثماالدرتاتقفقة"،ممبهلذاماظؿػؽقك
م2/9/2015ماإلعارات

م27/4/2015 اإلعارات سيماجملؿؿعاتماٌلؾؿة.معـؿدىمتعزؼزماظلؾمم .32
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م17/12/2014ماظؽوؼتم."ًرييدورماٌرأةمسيماظعؿلما:م"عؤمترم .33

مظؾـؼاصةمم .34 ماظؿدرؼسمورالبماىاععةماٌصرؼة ماألوضافمبأسضاءمػقؽة ظؼاءموزؼر

ماإلدالعقةمبؽازاخلؿان.

م26/11/2014مطازاخلؿان

م5/10/2014ماظلعودؼةمرابطةماظعاملماإلدالعي.م–طؾؿةمرؤداءموصودمايفاجمم .35

ماٌ"م:رباضرةم .36 ماظعقش موصؼه مظألدؼان ماظلؾؿي مشرتكاظؿعاؼش مبرطزم"

م.اٌؤمتراتمظؾدراداتمواظؾقوثماالدرتاتقفقة

م15/7/2014ماإلعارات

م5/5/2014ماظؾقرؼنم.عؤمترمايضاراتمسيمخدعةماإلغلاغقةم .37

م24/4/2014مصرغلام.بؾارؼسميمبعفدماظعاملماظعربم"ايج"اصؿؿاحمععرضمم .38

م2012معورؼؿاغقام.اٌؤمترماظدوظيمظؾلريةماظـؾوؼةم)اظدورةماظـاغقة(م .39

 .ضبع ضٍٕات بكمٗة الرتبٗة بطمطٍة عىاُ ملدة ٔذلك إضافة إىل التدزٖظ
 

 :املشازكة يف املؤمتسات الدٔلٗة ٔالٍدٔات العمىٗة داخن وصس :عشس زابع
 

 التازٖخ ادتّة اضي املؤمتس ً
1.  

مبؼرمم،معؤمترماظؿلاعحمواظلالممواظؿـؿقةماٌلؿداعةمسيماظورنماظعربي

م.ماظعربقةاألعاغةماظعاعةمىاععةماظدولم

مم2022/م10/م18مجاععةماظدولماظعربقة

6.  
م ماٌصرؼة ماإلصؿاء مدار م"اظػؿوىموأػدافماظؿـؿقةمعؤمتر هتمسـوان:

مغائًؾامسنمععاظيمرئقسمذبؾسماظوزراء.م"اٌلؿداعة

مم2022/مم10/مم17مدارماإلصؿاءماٌصرؼة

3.  
م"اًطابم مبعـوان: مايدؼـة"، ماظدوظة موبـاء ماظلقلي.. م"عصر عؤمتر

م"سيماىؿفورؼةمايدؼـةاظدؼينم
مم2022/مم7/مم31مصققػةماىؿفورؼة

4.  
ماٌـطؾؼاتماظػؽرؼة..م م)اظؿطرفماظدؼين.. ماٌصرؼة ماإلصؿاء مدار عؤمتر

موادرتاتقفقاتماٌواجفة(مغائًؾامسنمععاظيمرئقسمذبؾسماظوزراء.

مم2022/مم6/مم7مدارماإلصؿاءماٌصرؼة

5.  
سيماظؾغةمواظؿارؼخ..مماظرتاثموايداثة"ماٌؤمترماظعؾؿيماظدوظيماألول

مبؽؾقةماظؾغةماظعربقةمم"عـاضػةمواخؿالف

مم28/3/2022مجاععةماألزػر

6.  
مم28/3/2022مجاععةماألزػرمبؽؾقةماظعؾوممماٌؤمترماظدوظيمظؾعؾومماألدادقةمواظؿطؾقؼقة

7.  
مم19/2/2022مرباصظةمبوردعقدمماظـلكةماًاعلةمعنمعلابؼةمبوردعقدماظدوظقةمظؾؼرآنماظؽرؼم

1.  
سربماظػقدؼومألطادميقةماألزػرماظعاٌقةمم"اظؿؿقزماظدسوي"ماألولعؾؿؼىم

ممطوغػراغس

مم2022م/2/م19مأطادميقةماألزػر

2.  
ظوزراءماألوضافمواظشؽونماإلدالعقةمبدولمم"اجملؾسماظؿـػقذيعؤمترم"

م.اظعاملماإلدالعي

مم2022م/14/2 موزارةماألوضافماٌصرؼة
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12.  
م".تغريماٌـاخ..ماظؿقدؼاتمواٌواجفةعؤمترم"

مم18/12/2021مجاععةماألزػر

11.  
م ماإلدالعقة ماظدسوة مظؽؾقة ماألول ماظدوظي "دورممهتمسـواناٌؤمتر

مم"اظعؾومماظشرسقةمواإلغلاغقةمسيمخدعةماظدسوةماإلدالعقة
مم9/11/2021مجاععةماألزػر

16.  
مرباضرةمدوظقةمباظربغاعجماظؿـؼقػيمظؾربٌانماظعربي.

مظربٌاغيمظؾعضوات".هتمسـوان:م"اٌفاراتمايدؼـةمسيماظعؿلما

مم4/10/2021ماظربٌانماظعربي

13.  
م5/4/2021ماظربٌانماظعربيمرباضرةمدوظقةمباظربغاعجماظؿـؼقػيمظؾربٌانماظعربي.

14.  
مجاععةماظدولماظعربقةمعؤمترموزراءماظشؾابماظعرب.

مباظؼاػرة

م4/1/2020

15.  
م23/12/2019مباظؼاػرةمععةمايدؼـةاىام.ي"اإلسالمماظرذقدموبـاءماظوس"مهتمسـوان:م،معؤمترمطؾقةماإلسالم

16.  
مالهادم ماظؿابع ماظؽرؼم، ماظؼرآن مإذاسات مٌلؽوظي ماًاعس اٌؤمتر

مظإلسالم، ماظورـقة ماهلقؽة مواظذيمتـظؿه هتمماإلذاساتماإلدالعقة،

مإذاساتماظؼرآنماظؽرؼممسيمتوحقدماٌػاػقممواظؿؼرؼبم" سـوان: دور

م." بنيماٌذاػبماظػؼفقةمواظردمسؾىماظشؾفات

م2019/م10/م24ماظؼاػرة

17.  
م19/10/2019 اظؼاػرةماحؿػالماحملؽؿةماظددؿورؼةماظعؾقامباظقوبقلماظذػيب.

11.  
هتمسـوان:م"اإلدارةمايضارؼةمظؾكالفممعؤمترمدارماإلصؿاءماٌصرؼة،

م.اظػؼفي"

م)غائًؾامسنمرئقسمذبؾسماظوزراء(

م2019/مم10/مم15ماظؼاػرة

12.  
م2019/م10/م12-10مجـوبمدقـاءمم.)ػـامغصؾيمععا(:متمذعارهمعؾؿؼىمداغتمطاترؼنمظؿلاعحماألدؼان،

62.  
ماإلدالعقة ماىاععات مظرابطة ماظدوظي مسـوانماٌؤمتر دورم"م:هت

م".اىاععاتمسيمخدعةماجملؿؿعموتردقخماظؼقم

م13/9/2020ماإلدؽـدرؼة

61.  
ماظؿعؾقمم مجودة مظضؿان ماظؼوعقة مظؾفقؽة ماظلادس ماظعؾؿي اٌؤمتر

م.واالسؿؿاد

م12/6/2019ماظؼاػرة

66.  
اظدراداتماظؾقـقةمسيماظعؾومماٌؤمترماظدوظيماظؿادع،مهتمسـوان:م"

م".اإلدالعقةمواظعربقةمسيمضوءماظؿلارعماظؿؽـوظوجيمواٌعرسي

م2019/مم3/مم24مطؾقةمدارماظعؾوممجباععةماٌـقا

63.  
مطؾقةماآلدابم."اظؼوىماظـاسؿةموصـاسةماٌلؿؼؾل"م:هتمسـوانماٌؤمترماظلـوي،

مجاععةمسنيممشس

م2019/مم3/مم32

64.  
م".اإلدالممواظغرب"األزػرممعؤمتر

م(غائًؾامسنمرئقسمذبؾسماظوزراء)

م22/10/2018ماظؼاػرة
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65.  
م2018/مم10/م19-18مجـوبمدقـاءم.ػـامغصؾيمعًعا()م:هتمذعارمعؾؿؼىمداغتمطاترؼنمظؾلالمماظعاٌي،

66.  
اظؿفدؼدمسيماظػؿوىمبنيمهتمسـوان:م"معؤمترمدارماإلصؿاءماٌصرؼة،

م.واظؿطؾقق"ماظـظرؼة

م)غائًؾامسنمرئقسمذبؾسماظوزراء(

م2018/مم10/مم16ماظؼاػرة

67.  
ماظدوظة مجملؾس ماظدوظي م"اٌؤمتر مسـوان: مهت مسيم، اظؿصوؼت

م".االغؿكاباتمبنيمايقمواظواجب

م8/10/2018ماظؼاػرة

61.  
ماىاععاتماإلدالعقة، ماظدوظيمظرابطة م"حاجةمماٌؤمتر هتمسـوان:

ماإلدالعي مدو إدي اظعامل ماإلدالعي"متػعقل مواظؿؿوؼل ماالضؿصاد ر

مباظؿعاونمععمجاععةماإلدؽـدرؼة.

م2018/م27/4-25ماإلدؽـدرؼةجاععةم

62.  
م22/4/2018ماظؼاػرةم.ؤمترماظدوظيماًاعسمظؾفقؽةماظؼوعقةمظضؿانمجودةماظؿعؾقماٌ

32.  
مظؾـؼاصة، مباجملؾسماألسؾى ماظدوظي مماٌؤمتر مسـوان: اإلدارةم"هت

م".اجملؿؿعقةمسيمعواجفةماإلرػاب

م24/2/2018 اظؼاػرة

31.  
م ماظغؾوم"عؤمتر مظظواػر ماظؿصدي مسي ماظؽرؼم ماظؼرآن مإذاسات دور

م".واظؿطرف

م28/1/2018ماظؼاػرة

36.  
م17/1/2018ماظؼاػرةمعؤمترماألزػرمظـصرةماظؼدس.

33.  
م ماألزػر ممعؤمتر مهتمسـوان: ماظلؾيبمسؾىماظشرؼف، )اظؿطرفموأثره

م.(علؿؼؾلماظرتاثماظـؼاسيماظعربي

م4/12/2017ماظؼاػرة

34.  
ماظدوظيماظـاعن، اظـابتمواٌؿغريمسيماظعؾومم"م:هتمسـوانماٌؤمتر

م."اظعربقةمواإلدالعقة

مطؾقةمدارماظعؾوم

مجباععةماٌـقا

م2017/مم10/مم10

35.  
م2017/مم9/م29-28مجـوبمدقـاءم."دقـاءمساصؿةماظلقاحةماظدؼـقةعـوان:م"بمعؤمترماظلقاحةماظدؼـقة

36.  
ععفدماظؾقوثمواظدراداتمم."ساًعام70اتماألصرؼؼقةمسيماظدراد"م:اٌؤمترماظدوظيمبعـوان

ماظؼاػرةباألصرؼؼقةم

م2017/مم5/مم23

37.  
ماآلدابمبعـوان مبؽؾقة ممغدوة مدور ماإلرػابم": اىاععاتمسيمعؽاصقة

م". واظؿطرف

مطؾقةماآلداب

مجاععةمسنيممشس

م20/4/2017

31.  
ودؼدماًطابممعرطزم."ضضاؼامودؼدماًطابماظدؼين"م:اٌؤمترماظدوظي

ماظػقومجباععةممظدؼينا

م15/3/2017

32.  
ماظـاغوؼة، ماألولمظطالبماٌرحؾة ماظؾواء/مماٌؤمتر ماظلقد هتمرساؼة

م.ربؿدمطؿالماظداظيمرباصظماىقزة

م2017/مم3/مم4ماىقزة
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42.  
ماظشرؼف ماألزػر م"م،عؤمتر مسـوان: ماظؿـوعمهت مواٌوارـة.. ايرؼة

م."واظؿؽاعل

م2017/مم2/مم28ماظؼاػرة

41.  
م.تـؿػضمضدماظؿطرفموسؾىمررؼقماظؿـؿقة"عؤمتر:م"اظػقومم

م2017م/م1م/م15ماظػقوم

46.  
ماإلداري،معؤمتر مظؾؼضاء ماظعربي مماالهاد مسـوان: دؾطاتم"هت

م".اظؼضاءماإلداريمسيماظػصلمسيماٌـازساتماالغؿكابقة

م8/1/2017 اظؼاػرة

43.  
اظؿؽوؼنماظعؾؿيمواظؿأػقلمهتمسـوان:م"مدارماإلصؿاءماٌصرؼة،معؤمتر

م.ئؿةماٌلاجدمظألضؾقاتماٌلؾؿة"ألمصؿائياإل

م)غائًؾامسنمرئقسمذبؾسماظوزراء(

م2016/مم10/مم17ماظؼاػرة

44.  
اٌلؿشرضونمواظرتاثمم"م:هتمسـوانماٌؤمترماظعؾؿيماظدوظيماظرابعم

م.اظعربيمواإلدالعي"

طؾقةماظؾغةماظعربقةمجباععةم

مصرعماظزضازؼقمماألزػر

م2015/مم4/مم7

45.  
عؼرماظؿقدؼاتموايؾول"مم.ظعاملماظعربي.عؤمتر:م"اظرتاثماألثريمسيما

م.جاععةماظدولماظعربقة

م2016م/م4م/م3مجاععةماظػقوم

46.  
م2016/مم3/مم20مطؾقةمدارماظعؾوممجباععةماٌـقام.عؤمترم"ودطقةماظػؽرمسيماظدراداتماإلدالعقة"

47.  
مأدقوط، مصرع ماألزػر مجاععة مسـوانمعؤمتر ماظصققحم"م:هت اظػفم

م".الجماالسبرافماظػؽريظؾرتاثماإلدالعيموأثرهمسيمس

مأدقوطجاععةم

/مم2/مم21-23

م2016

41.  
م2014/مم9/مم7ماظؼاػرةوزارةماظشؾابممبم.م"بؾدغامأوديمبقـا"م:هتمسـوانماٌؤمترماألولمظؾففرةمشريماظشرسقة،

عالوٗة ٔاملؤضطات اإل،  ٔاملساكص البخجٗة،  بادتاوعات املصسٖة ٔالٍدٔات ٔذلك إضافة إىل عشسات المكاءات ٔاحملاضسات
 .ٗمك٘ كمىتْ ٌٗابة عٍْغريٓ ل وعالْٗ فّٗا ٔاملؤمتسات اليت أٌاب، الكربى

 11/11/2022ًحتسًٖسا يف : 
 ٔاهلل ٌطأه الطداد ٔالكبٕه ٔالتٕفٗل،،،


