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 الطرية الراتٗة

 وربٔك حمىد خمتاز مجعة/مألضتاذ الدكتٕزل
 ٔ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

ماإلدالعقةماظـؼاصةمعودوسة -70

 :ِٔ٘ ،كتب شازك يف تألٗفّا :خاوطا

م.صؼهماظـوازلمطوروغاماٌلؿفدمأمنوذجا -1

م.عػاػقممجيبمأنمتصقحمسيمعواجفةماظؿطرف -2

م.رؤؼةمسصرؼةم..ضواسدماظػؼهماظؽؾقة -3

 .اإلدالممؼؿقدثمسنمغػله -4

 .عؼاصدماظشرعموضضاؼاماظعصر -5

 .األعنماجملؿؿعي -6
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 .صـاسةماظػؿوىموضوابطماإلصؿاء -7

 .إغلاغقةمايضارةماإلدالعقة -8

 أدادقاتماظؾغةماظعربقة. -9

ماٌرأةمودورػامسيماظدوظةماظورـقة. -10

 .)اىزءماألول(ماآلدابماظعاعة -11

 سؼدماٌوارـة. -12

 .اظدوظةمعػفوعفاموتطورػا -13

 .اظؿلاعحمعـفجمحقاة -14

 اآلدابماظعاعةم)اىزءماظـاغي(. -15

 .(2اظدؼنموايقاةم) -16

 رياؼةماظؾقؽةمبنيماٌلؽوظقةماظشرسقةمواإلغلاغقة.م -17

 .االجؿفادمضرورةماظعصر -18

  :ٔقدًَّ هلاكتب أشسف عمّٗا  :ضادًضا

 .أجزاءمسشرةوصدرتمسيم،ممعودوسةماًطبماظعصرؼةمبوزارةماألوضافماٌصرؼة -1

 .األخالضقةعودوسةماظدروسم -2

 .رياؼةماظؽـائسمسيماإلدالم -3

 .اظؿقلريمسيمايج -4

 .ضالالتماإلرػابقنيموتػـقدػا -5

 .ايوارماظـؼاسيمبنيماظشرقمواظغرب -6

 .زباررماإليادمودؾلماٌواجفة -7

 .رياؼةمدورماظعؾادة -8

 غعؿةماٌاء. -9

 .خطؾةمسصرؼةمسيمضضاؼاماظلاسةمعائة -10

 .بـاءماظشكصقةماظورـقة -11

 .خطبماٌـادؾات -12
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 ..مرؤؼةمسصرؼة.دولصؼهمبـاءماظ -13

 .صؼهماظلريةماظـؾوؼةم)ضراءةمجدؼدة( -14

 (.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

 اٌشػرةماظعؿالتماالصرتاضقة -29

 اظوضاؼةمعنماألعراضمواالسبراصات -30

 :كتب متت تسمجتّا ملعالْٗ :ضابعا

 .(مسشرةمظغةماظػفمماٌؼاصديمظؾلـةماظـؾوؼةم)مترجممإديممأربع -1

 .صؾلػةمايربمواظلؾمموايؽمم)ترجممإديمدتمظغات( -2

 .(ةظغمةسشرمثالثمسبومودؼدماظػؽرماظدؼينمعؼاالتمسيماظدؼنموايقاةم)ترجممإديم -3

 .ظغات(مدؾعءماظـؼاصةم)ترجممإديمسيمصضا -4

 .ظغات(مثالثاظدؼنمواظدوظةم)ترجممإديم -5

 م.سبومعـفجماظؿفدؼدم)ترجممإديماظؾغةماإلنؾقزؼة( -6
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 .ظغاتم(وظةموصؼهماىؿاسةم)مترجممإديمسشرمصؼهماظد -7

 عػاػقممجيبمأنمتصقحمسيماظلريةمواظلـةمم)ترجممإديماإلنؾقزؼةمواظػرغلقة(. -8

 .مغؿني(ظترجممإديمداسشمواإلخوانم) -9

 (.االنؾقزؼةمواظػرغلقةماظػؽرماظـؼديمبنيماظرتاثمواٌعاصرةم)ترجممإدي -10

 ترجممإديمدؾعمظغات(."م)صؾىماهللمسؾقهمودؾم"األدبمععمدقدغامردولماهللم -11

 اظشأنماظعامم)مترجممإديمزيسمظغاتم(. -12

 سؼدماٌوارـةم)مترجممإديمثالثمظغاتم(. -13

 (.مؼةمواظػرغلقةاإلنؾقزاظدوظةمعػفوعفاموتطورػام)مترجممإديم -14

 اىاػؾقةمواظصقوةم)موترجممإديممثاغقةمظغاتم(. -15

 ثالثمظغاتم(.اٌكؿصرماظشاسيمسيماإلميانماظؽاسيم)مترجممإديم -16

 اظعؼلمواظـصم)موترجممإديمظغؿنيم(. -17

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

 .(اظؾغةماظربتغاظقةترجممإديمم)اإلدالممؼؿقدثمسنمغػلهم -2

 (.االنؾقزؼةمواظػرغلقةوضوابطماإلصؿاء)ترجممإديممصـاسةماظػؿوى -3

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

م.(مظغؿني)مترجممإديممصؼهمبـاءماظدولمرؤؼةمسصرؼةم -1

م.(مظغاتمثالثترجممإديمم)مزباررماإليادمودؾلماٌواجفةم -2

م.سشرةمظغةم(ثالثم)مترجممإديممرياؼةماظؽـائسمسيماإلدالمم -3

م.(مظغؿني)مترجممإديمماظؿقلريمسيمايجم -4

 .(ثالثمظغاتترجممإديمم)ضالالتماإلرػابقنيموتػـقدػام -5

 .(ترجممإديممظغؿني)سبومادؿكداممرذقدمظؾؿقاهمغعؿةماٌاءم -6

 .(ماإلنؾقزؼةإديممم)مترجمايوارماظـؼاسيمبنيماظشرقمواظغربم -7

 .(سشرةمظغةمزيس)مترجممإديمماًطبماظعصرؼةم -8

 حوارماألدؼانم)مترجممإديمظغؿنيم(. -9
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 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
 .ؾةماظعؾؿقةمظؽؾقةماظدراداتماإلدالعقةمواظعربقةاجمل -1

م.ذبؾةمعـربماإلدالم -2

 .ذبؾةماظػردوسم)ذبؾةمطلماألرػال( -3

ايوارماظـؼاسيمبنيماظشرقمم-صؼهماظدوظةموصؼهماىؿاسة)م:وػمم،اطؿاًبم48مدؾلةمرؤؼةموصدرمعـفامباظؾغةماظعربقةم -4

مواظلـةم-واظغرب ماظلرية مصؼه مسي متصقح مأن مجيب ماظعؾادةمرياؼةم-عػاػقم ماظلتم-دور ضالالتمم-اظؽؾقات

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

ماظدول مردولماهللمم-اإلدالممؼؿقدثمسنمغػلهم-سيمرحابمصنماٌؼالم-بـاء صؾىماهللمسؾقهم"األدبمععمدقدغا

عػاػقممجيبمأنمتصقحمسيمم-ػوؼؿـاماظواضقةمسيمزعنماظعوٌةم-اٌلؿفدمأمنوذًجا"صؼهماظـوازلم"طوروغامم-"ودؾم

م-اظؽؿالمواىؿالمسيماظؼرآنماظؽرؼمم-خطورةماظؿؽػريمواظػؿوىمبدونمسؾمم-ضواسدماظػؼهماظؽؾقةم-عواجفةماظؿطرف

م-عؽارمماألخالقم-"ايؽؿةمواٌـلمواظؿغرؼدة"صنماظؽؿاباتمواىؿلماظؼصريةمم-عفاراتماظؿواصلمسيماظلـةماظـؾوؼة

م-غلاءمسؾىمسرشمعصرم-ػؤالءمػمماإلخوانم-صفممعؼاصدماظلـةماظـؾوؼةمرؤؼةمسصرؼةم-صؾلػةمايربمواظلؾمموايؽم

اظعؼلمم-حوارماألدؼانمواظـؼاصاتم-سصرؼةمرؤؼةموايقاةماظدؼنمضضاؼام-مرياؼةماظؽـائسمسيماإلدالم-حقماظورن

ماظعصرمم-ػؾقةمواظصقوةماىام-متـظقمماظـللموعؿغرياتماظعصرم-مواظـص صنمم–عؼاصدماظشرعموضضاؼا

م مم-ماألعنماجملؿؿعيم-اٌؼدعاتمواًواتقم ماظػؿوىموضوابطماإلصؿاء مايضارةمم-صـاسة إغلاغقة

م-سؼدماٌوارـةمم-اظشأنماظعامموحرؼةماظرأيمم-م(1)ماآلدابماظعاعةم-حدؼثماظصقاممم-ماإلدالعقة

م عنماظروضةمم-ماظؿلاعحمعـفجمحقاةم-ماظدوظةماظورـقةماٌرأةمودورػامسيم-اظدوظةمعػفوعفاموتطورػا

اظؾقثماظعؾؿيمم-رياؼةماظؾقؽةمبنيماٌلؽوظقةماظشرسقةمواإلغلاغقةمم-ماظدؼنموايقاةمم-اظـدؼةمسيماألحادؼثماظؼددقةم

م-عصرماالجؿفادمضرورةماظم-اٌكؿصرماظشاسيمسيماإلميانماظؽاسيمم-م(2واظؿؽـوظوجقام..مضرورةمحقاةمماآلدابماظعاعةم)

 .(ماظعؿالتماالصرتاضقةماٌشػرة

 م:دؾلؾةمرؤؼةماٌرتذيةموصدرمعـفا -5

م.(مبـالثمظغاتاظدولمرؤؼةمسصرؼةم)مصؼهمبـاءم .أ

معػاػقممجيبمأنمتصقحمسيمصؼهماظلريةماظـؾوؼةم)مبؾغؿنيم(. .ب
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م.صؼهماظدوظةموصؼهماىؿاسةم)مبلتمظغاتم( .ج

مظغاتم(.مخبؿسرياؼةماظؽـائسمسيماإلدالمم)م .د

مظغاتم(.مبلتربموايؽمم)مصؾلػةماظلؾممواي .ه

مظغاتم(.مبلتاظػفمماٌؼاصديمظؾلـةماظـؾوؼةم)م .و

مظغاتم(.مبلؾععػاػقممجيبمأنمتصقحمسيمعواجفةماظؿطرفم)م .ز

 صفممعؼاصدماظلـةماظـؾوؼةمرؤؼةمسصرؼةم)مباألٌاغقةم(. .ح

 م.غلاءمسؾىمسرشمعصرم)بؾغؿني( .ط

 .اظعؼلمواظـصم)بؾغؿني( .ي

 .ضالالتماإلرػابقنيموتػـقدػام)بؾغؿني( .ك

 .اىاػؾقةمواظصقوةم)بلؾعمظغات( .ل

 .حوارماألدؼانمواظـؼاصاتم)بؾغؿني( .م

 زباررماإليادم)باظلواحقؾقة(. .ن

 األدبمععمدقدغامردولماهللم"مصؾىماهللمسؾقهمودؾمم"م)مبلتمظغات(. .س

 صـاسةماظػؿوىموضوابطماإلصؿاءم)مبؾغؿنيم(.م .ع

 اظدوظةمعػفوعفاموتطورػام)مبؾغؿنيم(. .ف

 اظشأنماظعامم)مبؾغؿنيم(. .ص

مؿني(.غدماٌوارـةم)مبؾسؼ .ق

مم:دؾلؾةمرؤؼةمظؾـشءموصدرمعـفا -6

 م.صؽرةمسيمطؿاب

 بنيمايؼقؼةمواًقال. 

 م.حؽاؼاتمصردوسمومساحة 

 م.ايؼقؼةمواًقال 

 م.عغاعراتمصؾػؾة 

 م.أشربمعنماًقال 

 م.رحؾةمإديمعرطزماألرض 
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 م..ماألذعارماٌصورة.مأحؾم 

 م.ضرأتمظك 

 م.ذكصقاتمعصرؼة 

 م.ايروبماظوػؿقة 

 م.وقماظصعاباظؼػزمص 

 م.حيدثمسيماٌدردة 

 م.أسالمماظعرب 

 رؼممواىدمرضوان. 

 ضطارماألخالق. 

 أسالمماظصقابة. 

 .غلاءمسيماظؼرآنماظؽرؼم 

 ضصصمايقوانمسيماظؼرآن. 

 .أرطانماإلدالمم 

 .اظطقورموايشراتمواظزواحفم 

 .عنمأسالمماظؿابعنيم 

م:عـفاماٌرتذيةموصدرممظؾـشءمرؤؼةمدؾلؾةم-7

 الثمظغاتم(ذكصقاتمعصرؼةم)بـ. 

 )اظؼػزمصوقماظصعابم)بـالثمظغات. 

 )صؽرةمسيمطؿابم)اظؾغةماظػرغلقة. 

 )ضطارماألخالقم)اظؾغةماظػرغلقةمواإلنؾقزؼة. 

 )رؼممواىدمرضوانم)ضصةماٌاء(م)باظؾغةماإلنؾقزؼة. 

 .)أرطانماإلدالمم)اظؾغةماإلنؾقزؼةمواظػرغلقةم 
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  :أو ناقشها الرسائل العلمية الحً أشرف عليها :حادي عشر
 

 م
الدرجة 
 العلمٌة

 الصفة تارٌخ المنالشة الجامعة اسم الباحث عنوان الرسالة

 دكتوراه  .1
. .اإلبداع الشعري عند دمحم المعصرانً

فضاءات الرؤٌة وعناصر البناء وآلٌات 
 التشكٌل

 
 دمحم علً جاد / لباحثا

 م66/3/6266 األزهر
رئًٌسا 
 ومشرفًا
 ومنالًشا

 دكتوراه  .6
ام الحواري فً لصة موسى )علٌه االستلز

 )دراسة بالغٌة (السالم( فً المرآن الكرٌم
الباحثة/ إٌمان عطٌة عبد 

 الرحمن شعبان
جامعة 
 المنوفٌة

 منالًشا م7/16/6261

 دكتوراه  .3

األنشطة االتصالٌة للمؤسسات الدٌنٌة "
ودورها فً تشكٌل اتجاهات الجمهور 

 –المصري نحو ترسٌخ لٌم المواطنة 
 "تطبٌمٌة ممارنةدراسة 

الباحث/ سامح أحمد دمحم 
 غازي

كلٌة اإلعالم 
 األزهر-

 منالشا 12/4/6261

 دكتوراه  .4
مسئولٌات وسلطات رئٌس الجمهورٌة فً "

. دراسة ممارنة بالفمه .م6214ظل دستور 
 بحموق بنها ،"اإلسالمً

الباحث/ دمحم الشحات 
 إبراهٌم منصور.

 4/6212 بنها
رئٌسا 
 ومنالشا

 دكتوراه  .5

االستراتٌجٌة الممترحة لتفعٌل الخطاب "
الدٌنً الوسطً فً اإلعالم المرئً وأثر ذلن 

بأكادٌمٌة ناصر  "على األمن المومً
 العسكرٌة

الباحثة/ مها مدحت 
 حسٌن

أكادٌمٌة 
ناصر للعلوم 

 العسكرٌة
6/6212 

رئٌسا 
 ومنالشا

 دكتوراه  .6

انحرافات النص الشعري بٌن المدماء 
األنماط والدالالت  والمحدثٌن دراسة فً

واآلثار، بكلٌة الدراسات اإلسالمٌة والعربٌة 
 للبنٌن بالماهرة

محمود أبو الباحث/ 
 سمرة عبد السالم

 67/6/6212 األزهر
رئٌسا 
 ومشرفًا
 ومنالشا

 دكتوراه  .7

تلمً التناص فً النمد األدبً العربً دراسة 
تطبٌمٌة على أعمال النماد العرب فً العصر 

الدراسات اإلسالمٌة والعربٌة الحدٌث، بكلٌة 
 للبنٌن بالماهرة.

دمحم محمود الباحث/ 
 إبراهٌم حفنً

 األزهر
 

11/4/6211 
رئًٌسا 

ومشرفًا 
 ومنالشا

 دكتوراه  .1

فن المصة المصٌرة فً مجلة المصة منذ "
نشأتها حتى نهاٌة المرن العشرٌن دراسة 

بكلٌة اللغة العربٌة  "موضوعٌة فنٌة
 بأسٌوط

عبد الباحث/ مصطفى 
المدرس  –الصبور دمحم دمحم 

المساعد بكلٌة الدراسات 
 اإلسالمٌة والعربٌة بمنا

 
 األزهر

 أسٌوطفرع 
 منالشا 2/4/6217

 دكتوراه  .2

االتجاهات األدبٌة والنمدٌة فً مجلة الهالل "
م دراسة 6226م حتى عام 1223من عام 

بكلٌة اللغة العربٌة بجامعة  ،"تحلٌلٌة نمدٌة 
 .رع الزلازٌكاألزهر الشرٌف ف

جالل دمحم محمود  الباحث/
 غانم

 األزهر
فرع 

 الزلازٌك
11/6/6217 

رئٌسا 
 ومنالشا

 دكتوراه  .12
الجهود التربوٌة للمنظمات الرسمٌة تجاه "

دراسة  :األللٌات المسلمة فً أوروبا
 "تموٌمٌة فً ضوء أهدافها 

الباحث/ دمحم عثمان 
محمود خلف إمام 

 وخطٌب بوزارة األولاف
 2/5/6216 طنطا

رئٌسا 
 ومنالشا

 دكتوراه  .11
"الصورة األدبٌة عند النماد المحدثٌن فً 
مصر عرض ودراسة" بكلٌة الدراسات 

 اإلسالمٌة والعربٌة للبنٌن بالماهرة

إبراهٌم أحمد الباحث/ 
 عبد التواب

 5/6213 األزهر
رئًٌسا 

ومشرفًا 
 ومنالشا

 دكتوراه  .16

"الشعر الوطنً واالجتماعً عند شعراء 
لو دراسة موضوعٌة وفنٌة" لأبومدرسة 

بكلٌة الدراسات اإلسالمٌة والعربٌة للبنٌن 
 بالماهرة

وائل بكري الباحث/ 
 حسن

 6211 األزهر
رئًٌسا 

ومشرفًا 
 ومنالشا
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 دكتوراه  .13

 1212"الشعر المصري الحدٌث من ثورة 
بٌن المحافظة والتٌارات  6227حتى عام 

ة الحداثٌة المجددة" بكلٌة الدراسات اإلسالمٌ
 والعربٌة للبنٌن بالماهرة

على هللا ربٌع الباحث/ 
 دمحم أحمد

 12/4/6211 األزهر
رئًٌسا 

ومشرفًا 
 ومنالشا

 دكتوراه  .14

"الجانب الصوفً فً دواوٌن دمحم إلبال 
الشاعر الباكستانً باالعتماد على مترجمات 
شعره إلى اللغة العربٌة" بكلٌة الدراسات 

 رةاإلسالمٌة والعربٌة للبنٌن بالماه

ثناء هللا من هللا الباحث/ 
 ركها

 
 

 األزهر
 منالشا 17/5/6225

 ماجستٌر  .15
تنمٌة المهارات الشخصٌة للداعٌة المسلم "

بالمعهد العالً  "فً ضوء المرآن والسنة
 بالجٌزة للدراسات اإلسالمٌة

للباحث/ دمحم شحتوت دمحم 
 أحمد

المعهد 
العالً 

للدراسات 
 اإلسالمٌة

66/1/6266 
رئٌسا 

 شاومنال

 الوطنً الدفاع كلٌة زمالة إجازة بحث ماجستٌر  .16
 محمود ٌسري/ الباحث

 عزام شفٌك

 أكادٌمٌة
 ناصر

 العسكرٌة
 العلٌا

61/3/6261 
 رئٌسا

 ومنالشا

 ماجستٌر  .17
"تنظٌم النسل فً ضوء الخطاب الفمهً 

 والدعوي المعاصر
الباحث / السعٌد أحمد 

 دمحم علً

المعهد 
العالً 

للدراسات 
 اإلسالمٌة

 منالشا م6/3/6261

 ماجستٌر  .11

"وسائل التنشئة االجتماعٌة والمتغٌرات 
البٌئٌة المرتبطة بالتطرف الفكري للشباب 

دراسة ممارنة بٌن جامعتً  –الجامعً 
 األزهر وعٌن شمس

الباحث / سٌد حسن دمحم 
 علً

معهد 
الدراسات 
والبحوث 
البٌئٌة 

بجامعة عٌن 
 شمس

67/6/6261 
رئٌسا 
 ومنالشا

 ماجستٌر  .12
" بكلٌة الدور االجتماعً لوزارة األولاف"

 اللغة العربٌة للبنٌن بالماهرة
لباحث/ دمحم محمود إمام ا

 وخطٌب بوزارة األولاف
 منالشا 2/1/6262 األزهر

 ماجستٌر  .62
الترجمات اإلنجلٌزٌة للتراكٌب البالغٌة "

بكلٌة  "وأبعادها الداللٌة فً سورة ٌوسف
 اآلداب جامعة دمنهور

أحمد باشا  الباحث/ أنور
إمام وخطٌب بأولاف 

 البحٌرة
 1/6212 دمنهور

رئٌسا 
 ومنالشا

 ماجستٌر  .61
تجدٌد الفكر الدٌنً فً اإلسالم )دمحم إلبال "

بمعهد الدراسات والبحوث  "أنموذًجا(
 اآلسٌوٌة بجامعة الزلازٌك بالشرلٌة

الباحث/ وجدي عبد 
 المادر دمحم

 الزلازٌك
معهد 

الدراسات 
 األسٌوٌة

4/6211 
ٌسا رئ

 ومنالشا

 ماجستٌر  .66
استشراف المستمبل وأثره على مستمبل "

 بالمعهد العالً للدراسات اإلسالمٌة "الدعوة
الباحث/ عبد اللطٌف سٌد 

 حسنٌن

المعهد العالً 
للدراسات 
 اإلسالمٌة

 بالمهندسٌن

16/16/6217 
رئٌسا 
 ومنالشا

 ماجستٌر  .63
الدور التربوي للمؤسسات الدٌنٌة فً "

بكلٌة التربٌة  "ة فً مصرمواجهة الطائفٌ
 جامعة األزهر بالماهرة

الباحث /دمحم زكً محفوظ 
الباحث  –علً محفوظ 

بمسم التربٌة اإلسالمٌة 
بكلٌة التربٌة جامعة 

 األزهر

 م12/6/6217 األزهر
رئٌسا 
 ومنالشا

 ماجستٌر  .64
 البٌوع المختلف فٌها اعتباًرا بدرجة"

 بكلٌة دار العلوم جامعة الفٌوم "الحدٌث
باحث/ عمرو خمٌس ال

 فؤاد
 15/3/6217 الفٌوم

رئٌسا 
 ومنالشا
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 ماجستٌر  .65
 التناص وأثره فً شعر وحٌد الدهشان"

دراسة نصٌة تحلٌلة" بكلٌة الدراسات 
 اإلسالمٌة والعربٌة للبنٌن بالماهرة

عبد دمحم أحمد  الباحث/
 سلٌمانالرحمن 

 
 األزهر

61/6/6215 
مشرفا 
 ومنالشا

 ماجستٌر  .66
 315الدار لطنً المتوفى سنة"منهج اإلمام 

بكلٌة  هــ فً تصحٌح األحادٌث وتحسٌنها"
 دار العلوم

الباحث/ أحمد دمحم دمحم 
 حسٌن

 
 

 الفٌوم
7/4/6215 

رئٌسا 
 ومنالشا

 ماجستٌر  .67
"دمحم مصطفى هداره وجهوده النمدٌة" بكلٌة 
 الدراسات اإلسالمٌة والعربٌة للبنٌن بالماهرة

محمود أبو سمرة عبد 
 السالم

 
 األزهر

62/11/6213 
مشرفا 
 ومنالشا

 ماجستٌر  .61
"عبد العزٌز حمودة وجهوده فً النمد 

األدبً العربً" بكلٌة الدراسات اإلسالمٌة 
 والعربٌة للبنٌن بالماهرة

سعودي إبراهٌم عوض 
 صالح

 63/1/6213 األزهر
مشرفا 
 ومنالشا

 ماجستٌر  .62
"أحمد هٌكل أدٌبا ونالدا" بكلٌة الدراسات 

 العربٌة للبنٌن بالماهرةاإلسالمٌة و
 دمحم محمود إبراهٌم حفنً

 
 األزهر

1/6216 
مشرفا 
 ومنالشا

 ماجستٌر  .32

"االتجاه االجتماعً فً شعر المرأة فً 
مصر فً مطلع العصر الحدٌث حتى 

م دراسة وموازنة" بكلٌة الدراسات 1256
 اإلسالمٌة والعربٌة للبنٌن بالماهرة

 إبراهٌم أحمد عبد التواب
 
 

 األزهر
61/6/6227 

مشرفا 
 ومنالشا

 ماجستٌر  .31
"إبراهٌم علً أبو الخشب أدٌبا" بكلٌة الدراسات 

 اإلسالمٌة والعربٌة للبنٌن بالماهرة
 ولٌد عبد هللا عثمان

 
 األزهر

 منالشا 32/4/6226

 ماجستٌر  .36
"الجانب اإلسالمً فً شعر أحمد الكاشف 
دراسة تحلٌلٌة وفنٌة" بكلٌة الدراسات 

 بٌة للبنٌن بالماهرةاإلسالمٌة والعر
 32/7/6225 األزهر وائل بكري سعد

 مشرفًا
 منالشاو

 ماجستٌر  .33
"أحكام الدولة الوطنٌة ودعائم استمرارها 

فً الفمه اإلسالمً" بالمعهد العالً 
 للدراسات اإلسالمٌة

الباحث/ عبد الحلٌم دمحم 
 عبد الحلٌم سلٌمان

المعهد 
العالً 

للدراسات 
اإلسالمٌة 
 بالمهندسٌن

 مشرفا ت اإلشرافتح

 

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

 .(ختصص األدب ٔالٍكد)ٔاألضاترة املطاعدَٖ جباوعة األشِس الشسٖف 
 

 :زئاضة املؤمتسات الدٔلٗة :عشس ثاٌ٘
 

 التازٖخ ادتّة اضي املؤمتس ً
ماظدوظيما  .1 نمظؾؿفؾسماألسؾىمظؾشؽونماإلدالعقةموواظـالثماظـاظثٌؤمتر

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

م"اياجةمإظقه

ماظؼاػرة

عنمدؾؿؿربمم25ومم24

مم2022

ماظدوظيما  .2 ماإلدالعقةموواظـالثماظـاغيٌؤمتر مظؾؿفؾسماألسؾىمظؾشؽون ن

مسـوان مهؼقق"م:هت مسي موأثره ماٌوارـة ماجملؿؿعيممسؼد اظلالم

م"واظعاٌي

ماظؼاػرة

صرباؼرم13إديمم12

مم2022
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نمظؾؿفؾسماألسؾىمظؾشؽونماإلدالعقةموٌؤمترماظدوظيماياديمواظـالثا  .3

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

ماظـالث  .4 ماظدوظي ماإلدالعقة،واٌؤمتر مظؾشؽون ماألسؾى مظؾؿفؾس هتممن

م.اظدول..مرؤؼةمصؼفقةمسصرؼة"صؼهمبـاءم"م:سـوان

م2019/مم9/مم15ماظؼاػرة

ماظدوظيماظؿادعمواظعشرونمظؾؿفؾسماألسؾىمظؾشؽونماإلدالعقة،  .5 ماٌؤمتر

بـاءماظشكصقةماظورـقةموأثرهمسيمتؼدمماظدولموايػازم"م:هتمسـوان

م."سؾىمػوؼؿفا

م2019/مم1/مم19ماظؼاػرة

ماظدوظيماظـاعنمواظعشرونمظؾؿفؾسماألسؾى  .6 ،مظؾشؽونماإلدالعقةماٌؤمتر

م."صـاسةماإلرػابموزباررهموحؿؿقةماٌواجفةموآظقاتفا"م:هتمسـوان

م2018/مم2/مم27-26ماظؼاػرة

مظؾشؽـونم  .7 ماألسؾى مظؾؿفؾس مواظعشرون ماظلابع ماظدوظي اٌؤمتر

مثؼاصةمم"م:هتمسـوانماإلدــالعـقــة، ماظؼادةموصاغعيماظؼرارمسيمغشر دور

م."مؼاتاظلالمموعواجفةماإلرػابمواظؿقد

م2017/مم3/مم11ماظؼاػرة

مؾؿفؾسماألسؾىمظؾشؽونماإلدالعقة،ظاٌؤمترماظدوظيماظلادسمواظعشرونم  .8

دورماٌؤدلاتماظدؼـقةمسيماظعاٌنيماظعربيمواإلدالعيمهتمسـوان:م"

م.سيمعواجفةماظؿقدؼات..ماظواضعمواٌأعولمغؼدمذاتيمورؤؼةمعوضوسقة"

م2016/م 5/م 15-14مأدوان

ماظدوظ  .9 مواظعشروناٌؤمتر ماًاعس مظؾشؽونمم ي ماألسؾى ظؾؿفؾس

ماًطابمماإلدالعقة، مظؿفدؼد مواظدساة ماألئؿة م"رؤؼة مسـوان: هت

م.اظدؼينموتػؽقكماظػؽرماٌؿطرف"

م2015/م11/م15-14ماألضصر

ماظدوظيماظرابعمواظعشرونمظؾؿفؾسماألسؾىمظؾشؽونماإلدالعقة  .11 ماٌؤمتر هتم،

م.اظؿصققح"لؾنيمإظقه..مررؼقمسظؿةماإلدالمموأخطاءمبعضماٌـؿسـوان:م"

ماظؼاػرة

م2015/مم3/م1م-م2/مم28

م

 

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

 التازٖخ ادتّة اضي املؤمتس ً

مم3202/م1م/17معورؼؿاغقام. "اٌؤمترماإلصرؼؼيمظؿعزؼزماظلؾممهتمسـوان:م"مادخؾوامسيماظلؾممطاصةم .1

مم2022م/15/9مطازاخلؿانم.م"زسؿاءماألدؼان:م"عؤمترمم .2

مم8/5/2022ماإلعاراتم.".ماظؿقدؼات..اظػرص..ماٌػفوم.اظوحدةماإلدالعقة"عؤمترماظوحدةمم .3

مم21/3/2022ماظلعودؼةمجبدةممعؤمترمخدعاتمايجمواظعؿرةم .4
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مم9/3/2022ماإلعاراتم.اجؿؿاعماىؿعقةماظربٌاغقةمظدولماظؾقرماٌؿودطم .5

مم2022/م2/م8معورؼؿاغقام. ""مبذلماظلالممظؾعاملم:اٌؤمترماإلصرؼؼيمظؿعزؼزماظلؾممهتمسـوانم .6

م .7
سربمتؼـقةمم-اإلدالعيماظدورةماًاعلةمواألربعنيماظيتمتـظؿفامرابطةماظعاملم

م.اظػقدؼومطوغػراغس

مم6/2/2022ماظلعودؼة

مم24/11/2021ماظلعودؼةم.اون"..مايوارموآصاقماظؿع.عؤمترم"رودقامواظعاملماإلدالعيم .8

م .9
ماظعؾؿيماألولمىاععةمبنمزاؼدمظؾعؾومماإلغلاغقةم)ودؼدماًطابم اٌؤمتر

م.اظدؼينم(

مم9/11/2021ماإلعارات

م .10
ماظربٌاغيم"م:عؤمتر ماالهاد ماإلرػابماظيتمؼـظؿفا ماظعاٌقةمٌؽاصقة اظؼؿة

م."اظدوظي

مم8/9/2021مدوؼلرام)صققـا(

م .11
ماالصرتاضيماظذيم مسربماٌؤمتر مظعؿوممعلؾؿيمرودقا ماظدؼـقة تؼقؿهماإلدارة

 .تؼـقةماظػقدؼومطوغػراغسمبؽؾؿةمػاعةمسنمأدبماحملنمواظـوازلمواىوائح
 م10/12/2020 رودقا

م .12

ماظلابعم م)اٌـؿدى ماٌلؾؿة ماجملؿؿعات مسي ماظلؾم متعزؼز معـؿدى عؤمتر

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

م،بدوظةماإلعاراتماظعربقةماٌؿقدةماظشؼقؼةم،"حمرطابماظلػقـةورو سربمتؼـقةمم

 .اظػقدؼومطوغػراغس

 م7/12/2020 اإلعارات

مم24/10/2020ماظلودانم." اإلدالممواظؿفدؼدمبنيماألصلمواظعصرعؤمترم" م .13

م .14
 :ؾؿفؾسماظعاٌيمظؾؿفؿؿعاتماٌلؾؿةمهتمسـوانظاٌؤمترماالصرتاضيم

م ” إلدالمصؾلػةماظلالممسيما ”

مم29/8/2020ماإلعارات

م .15
ماألزعات"م معواجفة مسي ماظدؼـقة ماظؼقادات م"دور ماالصرتاضي اٌـؿدى

م.)اإلدقلؽو(

م21/7/2020ماٌغرب

 19/7/2020-18ماإلعاراتمعؤمترمصؼهماظطوارئم .16

م .17
رابطةممغظؿؿهاظذيمجبـقفمممم2121عؤمترمهصنيماظشؾابمضدماظؿطرفم

م.ؾرابطةظممحبضورماألعنيماظعاماظعاملماإلدالعي

م18/2/2020مدوؼلرا

م .18
ماألوضافم موزراء مٌؤمتر ماظؿـػقذي مظؾؿفؾس مسشرة ماظـاغقة ماظدورة أسؿال

م.واظشؽونماإلدالعقةمسيمدولماظعاملماإلدالعي

م12/12/2019ماألردن

م .19
مسيماجملؿؿعاتم ماظلؾم معـؿدىمتعزؼز م"م،اٌلؾؿةعؤمتر دورمهتمسـوان:

م".اإلظزامماألدؼانمسيمتعزؼزماظؿلاعحمعنماإلعؽانمإدي

م10/12/2019 اإلعارات

م24/9/2019 رودقام.عؤمترماإلدالمموحوارماظـؼاصاتممبودؽوم .20
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م23/9/2019 رودقام.اظذطرىماًاعلةمواظعشرؼنمظؿأدقسماإلدارةماظدؼـقةمظعؿوممعلؾؿيمرودقاعؤمترمم .21

م16/6/2019ماٌغربم.سيماظدؼارماإلدالعقةمباٌغربمعؤمترمحؼوقماألضؾقاتماظدؼـقةم .22

م .23
ماظلؾمعـ م"م،سيماجملؿؿعاتماٌلؾؿةمؿدىمتعزؼز محؾفمهتمسـوان: سبو

 ".صضولمساٌيمصرصةمظؾلالمماظعاٌي
 7/12/2018 اإلعارات

م .24
ماألوضافماجؿؿاع موزراء مٌؤمتر ماظؿـػقذي ماإلدالعقةمماجملؾس واظشؽون

م.بدولماظعاملماإلدالعي

م13/5/2018ماظلعودؼة

م .25
اظلؾمماظعاٌيم"م:هتمسـوانم،سيماجملؿؿعاتماٌلؾؿةمعـؿدىمتعزؼزماظلؾم

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

 24/4/2017 اإلعارات .عـؿدىمصؼهماالضؿصادماإلدالعيمبدبيم .26

م20/3/2017ماظلعودؼةم.عؤمترمرابطةماظعاملماإلدالعيم .27

م19/12/2016 اإلعارات سيماجملؿؿعاتماٌلؾؿة.معـؿدىمتعزؼزماظلؾمم .28

م .29
مخؾقػة مآل مسقلى مبن مريد ماٌؾك/ مجالظة محضور مسي هتمم،رباضرة

م".دوظةماٌوارـةموصؼهماظؿلاعحمواظعقشماإلغلاغيماٌشرتك"سـوان:م

م26/6/2016ماظؾقرؼن

م .30
مبؽازاخلؿان ماٌصرؼة مظؾفاععة ماظدوظي م"عؤدلاتمم،اٌؤمتر هتمسـوان:

 اظؿعؾقمماإلدالعيمودورػامسيمتؼوؼمماالسبرافماظػؽري".م
م2/6/2016مزاخلؿانطا

م12/3/2016ماظلودانم".اإلرػابمواظؿطرفماظطائػيمسيمأصرؼؼقا" عؤمتر:م .31

م .32
ماظعرب" مظؾؿػؽرؼن ماألول مواظؾقوثممبم"اٌؾؿؼى مظؾدرادات ماإلعارات رطز

م.االدرتاتقفقة

م17/1/2016ماإلعارات

م .33
وأػمماآلظقاتماظالزعةمم،آظقاتمتػؽقكماظػؽرماٌؿطرف:م"رباضرةمعفؿةمحول

 .رطزماإلعاراتمظؾدراداتمواظؾقوثماالدرتاتقفقة"،ممبػؽقكهلذاماظؿ
م2/9/2015ماإلعارات

م27/4/2015 اإلعارات سيماجملؿؿعاتماٌلؾؿة.معـؿدىمتعزؼزماظلؾمم .34

م17/12/2014ماظؽوؼتم."دورماٌرأةمسيماظعؿلماًريي:م"عؤمترم .35

م .36
مظؾـؼا ماظؿدرؼسمورالبماىاععةماٌصرؼة ماألوضافمبأسضاءمػقؽة صةمظؼاءموزؼر

ماإلدالعقةمبؽازاخلؿان.

م26/11/2014مطازاخلؿان

م5/10/2014ماظلعودؼةمرابطةماظعاملماإلدالعي.م–طؾؿةمرؤداءموصودمايفاجمم .37

م .38
ماٌشرتك"م:رباضرة ماظعقش موصؼه مظألدؼان ماظلؾؿي ماظؿعاؼش مبرطزم"

م.اٌؤمتراتمظؾدراداتمواظؾقوثماالدرتاتقفقة

م15/7/2014ماإلعارات

م5/5/2014ماظؾقرؼنم.دعةماإلغلاغقةعؤمترمايضاراتمسيمخم .39
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م24/4/2014مصرغلام.بؾارؼسميمبعفدماظعاملماظعربم"ايج"اصؿؿاحمععرضمم .40

م2012معورؼؿاغقام.اٌؤمترماظدوظيمظؾلريةماظـؾوؼةم)اظدورةماظـاغقة(م .41

 .ضبع ضٍٕات بكمٗة الرتبٗة بطمطٍة عىاُ ملدة ٔذلك إضافة إىل التدزٖظ
 :سات الدٔلٗة ٔالٍدٔات العمىٗة داخن وصساملشازكة يف املؤمت :عشس زابع

 

 التازٖخ ادتّة اضي املؤمتس ً
1.  

م مسنماظعربقة م"اظرتذية مدورةمم-عؤمتر ماظـاغقة ماظدورة مايضارة" جلر

مأ.د/مربؿدمسـاغي

مم29/1/2023موزارةماظـؼاصة

6.  
م"اظصـاسةم مبعـوان: ماظؿادعة ماالضؿصاديمسيمدورته ماظقوم مأخؾار عؤمتر

ماغطؾق"مابدأم..م-واالدؿـؿارم

مم28/1/2023مأخؾارماظقوم

3.  
ماظلوؼس مجباععة ماظرضؿي" م"اظوسيماظدؼينمظؾشؾابمسيماظعصر معؤمتر

مصقدؼومطوغػراغسسربم

مم3/12/2022مجاععةماظلوؼس

4.  
معلؿؼؾلم مسبو ماآلخر موضؾول مواظؿلاعح م"اظؿعاؼش ماظدوظي اٌؤمتر

مأصضل"ممبؽؿؾةماإلدؽـدرؼة

مم22/11/2022معؽؿؾةماإلدؽـدرؼة

5.  
مبؼرمم،ملاعحمواظلالممواظؿـؿقةماٌلؿداعةمسيماظورنماظعربيعؤمترماظؿ

م.ماألعاغةماظعاعةمىاععةماظدولماظعربقة

مم2022/م10/م18مجاععةماظدولماظعربقة

6.  
م ماٌصرؼة ماإلصؿاء مدار م"اظػؿوىموأػدافماظؿـؿقةمعؤمتر هتمسـوان:

مغائًؾامسنمععاظيمرئقسمذبؾسماظوزراء.م"اٌلؿداعة

مم2022/مم10/مم17مدارماإلصؿاءماٌصرؼة

7.  
م"اًطابم مبعـوان: مايدؼـة"، ماظدوظة موبـاء ماظلقلي.. م"عصر عؤمتر

م"اظدؼينمسيماىؿفورؼةمايدؼـة
مم2022/مم7/مم31مصققػةماىؿفورؼة

1.  
ماٌـطؾؼاتماظػؽرؼة..م م)اظؿطرفماظدؼين.. ماٌصرؼة ماإلصؿاء مدار عؤمتر

مء.وادرتاتقفقاتماٌواجفة(مغائًؾامسنمععاظيمرئقسمذبؾسماظوزرا

مم2022/مم6/مم7مدارماإلصؿاءماٌصرؼة

2.  
اظرتاثموايداثةمسيماظؾغةمواظؿارؼخ..م"ماٌؤمترماظعؾؿيماظدوظيماألول

مبؽؾقةماظؾغةماظعربقةمم"عـاضػةمواخؿالف

مم28/3/2022مجاععةماألزػر

12.  
مم28/3/2022مجاععةماألزػرمبؽؾقةماظعؾوممماٌؤمترماظدوظيمظؾعؾومماألدادقةمواظؿطؾقؼقة

11.  
مم19/2/2022مرباصظةمبوردعقدمماًاعلةمعنمعلابؼةمبوردعقدماظدوظقةمظؾؼرآنماظؽرؼماظـلكةم

16.  
سربماظػقدؼومألطادميقةماألزػرماظعاٌقةممعؾؿؼىم"اظؿؿقزماظدسوي"ماألول

ممطوغػراغس

مم2022م/2/م19مأطادميقةماألزػر
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13.  
ظوزراءماألوضافمواظشؽونماإلدالعقةمبدولمم"اجملؾسماظؿـػقذيعؤمترم"

م.دالعياظعاملماإل

مم2022م/2/ 14موزارةماألوضافماٌصرؼة

14.  
متغريماٌـاخ..ماظؿقدؼاتمواٌواجفة".عؤمترم"

مم18/12/2021مجاععةماألزػر

15.  
م ماإلدالعقة ماظدسوة مظؽؾقة ماألول ماظدوظي "دورممهتمسـواناٌؤمتر

مم"اظعؾومماظشرسقةمواإلغلاغقةمسيمخدعةماظدسوةماإلدالعقة
مم9/11/2021مجاععةماألزػر

16.  
مةمدوظقةمباظربغاعجماظؿـؼقػيمظؾربٌانماظعربي.رباضر

مهتمسـوان:م"اٌفاراتمايدؼـةمسيماظعؿلماظربٌاغيمظؾعضوات".

مم4/10/2021ماظربٌانماظعربي

17.  
م5/4/2021ماظربٌانماظعربيمرباضرةمدوظقةمباظربغاعجماظؿـؼقػيمظؾربٌانماظعربي.

11.  
مجاععةماظدولماظعربقةمعؤمترموزراءماظشؾابماظعرب.

مؼاػرةباظ

م4/1/2020

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

62.  
مالهادم ماظؿابع ماظؽرؼم، ماظؼرآن مإذاسات مٌلؽوظي ماًاعس اٌؤمتر

مظإلسالم،  ماظورـقة ماهلقؽة مواظذيمتـظؿه هتمم اإلذاساتماإلدالعقة،

مإذاسات" سـوان: اظؼرآنماظؽرؼممسيمتوحقدماٌػاػقممواظؿؼرؼبممدور

م." بنيماٌذاػبماظػؼفقةمواظردمسؾىماظشؾفات

م2019/م10/م24ماظؼاػرة

61.  
م19/10/2019 اظؼاػرةماحؿػالماحملؽؿةماظددؿورؼةماظعؾقامباظقوبقلماظذػيب.

66.  
هتمسـوان:م"اإلدارةمايضارؼةمظؾكالفممعؤمترمدارماإلصؿاءماٌصرؼة،

م.اظػؼفي"

مسنمرئقسمذبؾسماظوزراء()غائًؾام

م2019/مم10/مم15ماظؼاػرة

63.  
م2019/م10/م12-10مجـوبمدقـاءمم.)ػـامغصؾيمععا(:مهتمذعارمعؾؿؼىمداغتمطاترؼنمظؿلاعحماألدؼان،

64.  
ماإلدالعقة ماىاععات مظرابطة ماظدوظي مسـوانماٌؤمتر دورم"م:هت

م".اىاععاتمسيمخدعةماجملؿؿعموتردقخماظؼقم

م13/9/2020ماإلدؽـدرؼة

65.  
ماظؿعؾقمم مجودة مظضؿان ماظؼوعقة مظؾفقؽة ماظلادس ماظعؾؿي اٌؤمتر

م.واالسؿؿاد

م12/6/2019ماظؼاػرة

66.  
اظدراداتماظؾقـقةمسيماظعؾومماٌؤمترماظدوظيماظؿادع،مهتمسـوان:م"

م".اإلدالعقةمواظعربقةمسيمضوءماظؿلارعماظؿؽـوظوجيمواٌعرسي

م2019/مم3/مم24مطؾقةمدارماظعؾوممجباععةماٌـقا

67.  
مطؾقةماآلدابم."اظؼوىماظـاسؿةموصـاسةماٌلؿؼؾل"م:هتمسـوانممترماظلـوي،اٌؤ

مجاععةمسنيممشس

م2019/مم3/مم23
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61.  
م".اإلدالممواظغرب"األزػرممعؤمتر

م(غائًؾامسنمرئقسمذبؾسماظوزراء)

م22/10/2018ماظؼاػرة

62.  
م2018/مم10/م91-18مجـوبمدقـاءم.ػـامغصؾيمعًعا()م:هتمذعارمعؾؿؼىمداغتمطاترؼنمظؾلالمماظعاٌي،

32.  
اظؿفدؼدمسيماظػؿوىمبنيمهتمسـوان:م"معؤمترمدارماإلصؿاءماٌصرؼة،

م)غائًؾامسنمرئقسمذبؾسماظوزراء(م.اظـظرؼةمواظؿطؾقق"

م2018/مم10/مم16ماظؼاػرة

31.  
ماظدوظة مجملؾس ماظدوظي م"اٌؤمتر مسـوان: مهت مسيم، اظؿصوؼت

م".االغؿكاباتمبنيمايقمواظواجب

م8/10/2018ماظؼاػرة

36.  
ماىاععاتماإلدالعقة،اٌؤ ماظدوظيمظرابطة م"حاجةمممتر هتمسـوان:

ماإلدالعي ماإلدالعي"م إدي اظعامل مواظؿؿوؼل ماالضؿصاد مدور تػعقل

مباظؿعاونمععمجاععةماإلدؽـدرؼة.

م2018/م27/4-25ماإلدؽـدرؼةجاععةم

33.  
م22/4/2018ماظؼاػرةم.ؤمترماظدوظيماًاعسمظؾفقؽةماظؼوعقةمظضؿانمجودةماظؿعؾقماٌ

34.  
مظؾـؼاصة،اٌ مباجملؾسماألسؾى ماظدوظي ممؤمتر مسـوان: اإلدارةم"هت

م".اجملؿؿعقةمسيمعواجفةماإلرػاب

م24/2/2018 اظؼاػرة

35.  
م ماظغؾوم"عؤمتر مظظواػر ماظؿصدي مسي ماظؽرؼم ماظؼرآن مإذاسات دور

م".واظؿطرف

م28/1/2018ماظؼاػرة

36.  
م17/1/2018ماظؼاػرةمعؤمترماألزػرمظـصرةماظؼدس.

37.  
م ماألزػر ماظشرؼمعؤمتر مهتمسـوان: ماظلؾيبمسؾىمف، )اظؿطرفموأثره

م.(علؿؼؾلماظرتاثماظـؼاسيماظعربي

م4/12/2017ماظؼاػرة

31.  
ماظدوظيماظـاعن، اظـابتمواٌؿغريمسيماظعؾومم"م:هتمسـوانماٌؤمتر

م."اظعربقةمواإلدالعقة

مطؾقةمدارماظعؾوم

مجباععةماٌـقا

م2017/مم10/مم10

32.  
م2017/مم9/م29-28مجـوبمدقـاءم."ساصؿةماظلقاحةماظدؼـقةدقـاءمعـوان:م"بمعؤمترماظلقاحةماظدؼـقة

42.  
ععفدماظؾقوثمواظدراداتمم."ساًعام70اظدراداتماألصرؼؼقةمسيم"م:اٌؤمترماظدوظيمبعـوان

ماظؼاػرةباألصرؼؼقةم

م2017/مم5/مم23

41.  
ماآلدابمبعـوان مبؽؾقة ممغدوة مدور ماإلرػابم": اىاععاتمسيمعؽاصقة

م". واظؿطرف

مطؾقةماآلداب

منيممشسجاععةمس

م20/4/2017

46.  
ودؼدماًطابممعرطزم."ضضاؼامودؼدماًطابماظدؼين"م:اٌؤمترماظدوظي

ماظػقومجباععةمماظدؼين

م15/3/2017

43.  
ماظـاغوؼة، ماألولمظطالبماٌرحؾة ماظؾواء/مماٌؤمتر ماظلقد م2017/مم3/مم4ماىقزةهتمرساؼة
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م.ربؿدمطؿالماظداظيمرباصظماىقزة

44.  
ماظشرؼف ماألزػر مسم،عؤمتر م"هت ماظؿـوعمـوان: مواٌوارـة.. ايرؼة

م."واظؿؽاعل

م2017/مم2/مم28ماظؼاػرة

45.  
م.عؤمتر:م"اظػقوممتـؿػضمضدماظؿطرفموسؾىمررؼقماظؿـؿقة"

م2017م/م1م/م15ماظػقوم

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

م".اظؼضاءماإلداريمسيماظػصلمسيماٌـازساتماالغؿكابقة

م8/1/2017 اظؼاػرة

47.  
اظؿؽوؼنماظعؾؿيمواظؿأػقلمهتمسـوان:م"مدارماإلصؿاءماٌصرؼة،معؤمتر

م.ألئؿةماٌلاجدمظألضؾقاتماٌلؾؿة"مصؿائياإل

م)غائًؾامسنمرئقسمذبؾسماظوزراء(

م2016/مم10/مم17ماظؼاػرة

41.  
اٌلؿشرضونمواظرتاثمم"م:هتمسـوانماٌؤمترماظعؾؿيماظدوظيماظرابعم

م.اظعربيمواإلدالعي"

اظؾغةماظعربقةمجباععةمطؾقةم

مصرعماظزضازؼقمماألزػر

م2015/مم4/مم7

42.  
عؼرماظؿقدؼاتموايؾول"مم.عؤمتر:م"اظرتاثماألثريمسيماظعاملماظعربي.

م.جاععةماظدولماظعربقة

م2016م/م4م/م3مجاععةماظػقوم

52.  
م2016/مم3/مم20مطؾقةمدارماظعؾوممجباععةماٌـقام.عؤمترم"ودطقةماظػؽرمسيماظدراداتماإلدالعقة"

51.  
مأدقوط، مصرع ماألزػر مجاععة مسـوانمعؤمتر ماظصققحم"م:هت اظػفم

م".ظؾرتاثماإلدالعيموأثرهمسيمسالجماالسبرافماظػؽري

مأدقوطجاععةم

/مم2/مم21-23

م2016

56.  
م2014/مم9/مم7ماظؼاػرةوزارةماظشؾابممبم.م"بؾدغامأوديمبقـا"م:هتمسـوانماٌؤمترماألولمظؾففرةمشريماظشرسقة،

ٔاملؤضطات اإلعالوٗة ،  ٔاملساكص البخجٗة،  بادتاوعات املصسٖة ٔالٍدٔات ات المكاءات ٔاحملاضساتٔذلك إضافة إىل عشس
 .ٗمك٘ كمىتْ ٌٗابة عٍْغريٓ ل وعالْٗ فّٗا ٔاملؤمتسات اليت أٌاب، الكربى

 12/2/2023ًحتسًٖسا يف : 
 ٔاهلل ٌطأه الطداد ٔالكبٕه ٔالتٕفٗل،،،


