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 م 1007كسم امخارخي وختصح مهنا   –. ثلسم  اىل خامـة املوظل لكَة الآداة 4

. ثلسم ندلراساث امـوَا دلراسة )املاحس خري( يف كسم امخارخي /لكَة الاداة / خامـة املوظل وختصح مهنا يف 1

 .م 1040س ية

ُـ( تخلسٍص 44-4اةل )يف املسًية امليورت يف ؾرص امصس نومسومني ِة. ؾيوان رساةل املاحس خري : احلَات امَوم 3

 . حِس خسا ؿال  

 م1041مسرس مساؿس مٌش  انولة امـومي :. 1

 م47/40/1014. متت حصكِخَ اىل مصثحة مسرس مٌش 5

 امخارخي الإساليم. امخرعط امـام : 6

 امسريت اميحوًة. امخرعط ادلكِق : 7

yuirtey@gmail.com : 8 الاميَل .  

 خامـة املوظل  –داة لسم دلراسة ادلنخورات يف لكَة الآ ث .9
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 1048- 1047مـاون يف اثهوًة سـس جن مـاذ  .1

 خـومي ادلًين وادلراساث الاسالمِة يف دائصت ام  الاحامتؾَاث –ؾضو انوجية امـومَة  .3

 . ٌوىملـومني امـصاكِة / فصع هُ ؾضو هلاتة ا .1

ة. وؿة امكفاءاث امـصتَة اميت اؿسهتاموسؾضو  .5 س جصؿاًة خامـة مالاي املامزًي  هوادر مٌعة اًر

ة / دائصت امخـومي ادلًين وادلراساث الاسالمِة  .6  مسؤول الاؿالم يف امثاهًو

 مَة يف امثاهوًة / دائصت امخـومي ادلًين وادلراساث الإسالمِة .جلية امًضاظاث امـو  مسؤول .7

هولمدور / مامزياي ويه مؤسسة ؿومَة هتمت ابمًضاظاث  –ؾضو يف مؤسسة تواتة الاحساج امـومَة  .8

 امححثَة مثل املؤمتصاث واميسواث امـومَة .

 م.1011ومي ادلًين وادلراساث الاسالمِة ؾضو انوجية امـومَة يف كسم املياجه / امخارخي يف دائصت امخـ .9

 :اميت صارك هبا  امـومَة املؤمتصاث 

 . م1048دلائصت امخـومي ادلًين وادلراساث الإسالمِة يف هٌُوى   ال ول ؤمتص امـومي امس يويامل .  4

 م .1010ارتَل  –يف خامـة ظالخ ادلٍن   امـصاكِة ميلاتة الااكدميَني امثاين املؤمتص امـومي ادلويل. 1

 م.1010َة يف خامـة َُخُت امرته   امثاين ؾرش نوـووم الاحامتؾَة وامخارخيَة واملاهوهَة .  املؤمتص امـومي ادلويل3

يف خامـة َُخُت امرتهَة   امثامر ؾرش نوـووم الاحامتؾَة وامخارخيَة واملاهوهَة .  املؤمتص امـومي ادلويل. 1

 م.1010

س مل   امساتؽ ادلويل . املؤمتص5  م 1010جرشٍن امثاين  نوـووم الاوساهَة مامزياي   -خامـة مالاي   –يعة اًر

:  دًوان اموكف امس ين –ئصت امخـومي ادلًين وادلراساث الاسالمِة دا . املومتص امـومي امس يوي امثامر 6

ة"  م .1014يف املوظل  وحست حبوج هٌُوى وصـحهتا اميت اكامذَ "دروس حصتوًة يف امسريت اميحًو

وساهَة يف املوظل واذلي محل ؾيوان امض َخ َلس ب مني مؤسسة امفِغ الإ املؤمتص امـومي اذلي ب كامذَ  .7

 م .1014 ال ول اًل يف اكهونامفِيض سريت ومع

اهَة والاحامتؾَة يف خامـة املؤمتص امـومي ادلويل امثامر اميت ب ؿسثَ هلاتة الااكدميَني امـصاكِني مـووم الاوس .8

 م.1011 هٌُوى



.  املؤمتص امـومي ادلويل الاول املوسوم "  دور وامهَة امـووم الاسالمِة يف ريق الادم واجملمتـاث " يف مامزياي 9

 م.1011ب قسعس  47-10

 

 ادلوراث 

 م1041. دورت ظصائق ثسٌرس يف خامـة املوظل 4

 م1041. دورت ظالحِة امخسٌرس يف خامـة املوظل 1

اموكف  –. دورت ثلٌَاث امخسٌرس امفـال يف صـحة هٌُوى / دائصت امخـومي ادلًين وادلراساث الاسالمِة 3

 . 1048امس ين 

 . 1048مصنز وؾي نوححوج وادلراساث . دورت ظصائق حتلِق اخملعوظاث / 1

 .  1009. دورت نفاءت احلاسوة من خامـة املوظل مصنز احلاس حاث 5

 . 1049 . دورت نفاءت انولة امـصتَة / اجلامـة امخلٌَة امضٌلمَة6

 . 1049 . دورت نفاءت احلاسوة / اجلامـة امخلٌَة امضٌلمَة7

ة / خامـة املوظل. دورت نفاءت انولة الاى8  .1049 داةلكَة الآ  – لكزًي

س / مامزياي . 9  . 1010دورت )ظصائق امخـومي وامخـمل احلسًثة( " ؾن تُـس " يف مٌعة ب ًر

س / مامزياي . 40  . 1010دورت ب ماهم تَسك " ؾن تُـس " يف مٌعة ب ًر

س /مام41 زياي . دورت )اخملعوط امـصيب من امكودٍكوموحِا اىل امًرش اميلسي(  " ؾن تُـس "  يف مٌعة ب ًر

1010 . 

س / مامزياي 43  . 1010. دورت )زلافة احمللق(  "ؾن تُـس " يف مٌعة ب ًر

س / مامزياي 41  . 1010. دورت )حلصافِة اخملعوظاث الإسالمِة ( " ؾن تُـس " يف مٌعة ب ًر

س / مامزياي 45  . 1010. دورت )ملسمة يف ؿمل اخملعوظاث امـصتَة( " ؾن تُـس " يف مٌعة ب ًر

 



 كصخة امضُ ون  امضِاداث

 ب وًل : امضِاداث

 م1009من مصنز احلاس حاث يف خامـة املوظل  نفاءت . صِادت4

ال ول دلائصت امخـومي ادلًين وادلراساث الإسالمِة يف هٌُوى   ؤمتص امـومي امس يوي. صِادت مضارنة يف امل1

 م1048

 . 1048هٌُوى  –اث من مصنز وؾي نوححوج وادلراس ظصائق حتلِق اخملعوظاث . صِادت مضارنة تسورت3

 م. 1048. صِادت مضارنة يف اميسوت امـومَة املوسومة )اهلاذ امخرشًة ابهوار امِساًة اميحوًة ( 1

 م1049املوظل  -.  صِادت من مصنز احلاس حاث يف اجلامـة امخلٌَة امضٌلمَة 5

 .1049. صِادت نفاءت انولة امـصتَة / اجلامـة امخلٌَة امضٌلمَة 6

ة / خامـة املوظل . صِادت نفاءت 7  لكَة الاداة –انولة الاىلكزًي

ا يف تياء الاوسان وامـمصان(8  م .1049. صِادت مضارنة يف اميسوت امـومَة املوسومة )امسريت اميحوًة واثُص

 –. صِادت مضارنة وثلسٍص نومضارنة يف املؤمتص امـومي ادلويل ميلاتة الااكدميَني  يف خامـة ظالخ ادلٍن 9

 .م 1010ارتَل 

 م. 1010.  صِادت مضارنة وثلسٍص نومضارنة يف املؤمتص امـومي ادلويل  يف خامـة َُخُت امرتهَة 40

س44  . 1010 "ؾن تُـس" . صِادت مضارنة يف دورت ظصق امخـومي وامخـمل احلسًثة يف مٌعة اًر

س نومضارنة يف دورت ب ماهم تَسك " ؾن تُـس " يف مامزياي 41  . 1010 .صِادت مضارنة من مٌعة ب ًر

س نومضارنة يف دورت )اخملعوط امـصيب من امكودٍكوموحِا اىل امًرش 43 . صِادت مضارنة من مٌعة ب ًر

 . 1010اميلسي(  " ؾن تُـس " مامزياي 

س نومضارنة يف دورت )زلافة احمللق(  "ؾن تُـس " يف مامزياي 45  . 1010. صِادت مضارنة من مٌعة ب ًر

س 46 نومضارنة يف دورت )حلصافِة اخملعوظاث الإسالمِة ( " ؾن تُـس " يف . صِادت مضارنة من مٌعة ب ًر

 . 1010مامزياي 



. صِادت مضارنة وثلسٍص ملسمة ادارت املؤمتص امـومي ادلويل امثامر ؾرش نوـووم املاهوهَة وامخارخيَة  47

 م. 1010والاحامتؾَة امثامر ؾش  يف خامـة َُخُت امرتهَة جرشٍن امثاين 

ة اميت اؿسهتا وحست حبوج هٌُوى ابمخـاون مؽ صـحة امثاهوايث هٌُوى . صِادت مضا48 رنة يف اميسوت احلواًر

 م .1010ؿىل حة امييب هوخلي مرنثلي " املوسومة " 

س واملوسومة " دور اجملالث امـاملَة يف اههنضة 49 . صِادت مضارنة يف اميسوت امـومَة اميت اؿسهتا مٌعة اًر

 م .1010متص ادلويل امساتؽ يف مامزياي جرشٍن امثاين ؤ كائؽ املـومَة " واميت حصث مضن و ام 

. صِادت مضارنة يف اميسوت امـومَة )دور الاوكاف يف امـصاق يف حمنَة اجملمتؽ( واذلي اكامهتا اجلامـة امـصاكِة 10

 م.1014ة توو امرتهَة ، يف هُسان ابمخـاون مؽ خامـ

اميت اكامذَ دائصت  امثامر : دروس حصتوًة يف امسريت اميحوًةامس يوي  متص امـومي. صِادت مضارنة يف املؤ 14

 .م1014دًوان اموكف امس ين يف املوظل  –امخـومي ادلًين وادلراساث الاسالمِة 

س س ية –ـوٌلء ميرصت ذامت الاهخِاء . صِادت املضارنة مبوخلى ام11  م.1014امًسزة امثاهَة يف مٌعة اًر

س تـيوان " امخسٌرس الاتساؾي يف اجملمتـاث . صِادت مضارنة حلضور اميسوت امـ 13 ومَة اميت ؾلسهتا مٌعة اًر

 م .1014امـصتَة 

. صِادت مضارنة يف اميسوت امـومَة املوسومة : " مالمح اهمتَزي يف خشعَة امـامل امصابين امض َخ َلس جن 11

 م .1011ايسني امس يجاري املوظًل " واميت اكامهتا مؤسسة امفِغ الاوساهَة يف 

ة " ًوم ؿاصوراء فصائس وفوائس " اميت اكارما مصنز وؾي 15 . صِادت مضارنة يف اميسوت امـومَة احلواًر

آة  م.1011مل سدضاراث وتياء املسراث يف هٌُوى ب

س نومضارنة يف دورت )ملسمة يف ؿمل اخملعوظاث امـصتَة( " ؾن تُـس " يف . 16 صِادت مضارنة من مٌعة ب ًر

 .مامزياي 

يف احملارضت امـومَة املوسومة : " مـززاث امفِم واملـصفة معامة ؿمل احلسًر " من مسرسة  . صِادت مضارنة17

 م .1011احلسًر امـصاكِة ب ًوول 

. صِادت مضارنة حلضور احملارضت امـومَة ادلومَة املوسومة : مهنجَة امححر امـومي يف ادلراساث  18

 م .1011اًوول  مامزياي –من مؤسسة تواتة الاحساج امـومَة الاسالمِة 



ؿىل اجلِود املحشوةل يف دمع الاوضعة امثلافِة ونخاتة الاظصوحاث  480. صِادت متزي من مؤسسة اظحوحة 19

 م.1011امـومَة وورشُا 

 

 كص اثهًَا : نخة امضُ 

% يف 400خحلِق وس حة م  . نخاة صكص ملسم من مسٍص دائصت امخـومي ادلًين وادلراساث الاسالمِة 4

 م . 1043 امة الامذحاانث امـ

الاول يف  ؤمتص امـوميالمِة نومضارنة يف املنخاة صكص ملسم من مسٍص دائصت امخـومي ادلًين وادلراساث الاس .1

 م .1049هٌُوى 

. نخاة صكص ملسم من مسٍص دائصت امخـومي ادلًين وادلراساث الاسالمِة نومضارنة يف ورصة امـمل حول 3

 م .1048سوحَاث مواكؽ امخواظل الاحامتؾي 

. نخاة صكص ملسم من مسٍص دائصت امخـومي ادلًين وادلراساث الاسالمِة نوجِود املحارنة املحشوةل يف اثهوًة 1

 م .1048سـس جن مـاذ 

 م .1048. نخاة صكص ملسم من مسٍص ؿام املكذحة امـامة يف هٌُوى مصفس املكذحة تـسد من امكذة 5

حتلِق ظصائق  ًين وادلراساث الاسالمِة نومضارنة يف دورت . نخاة صكص ملسم من مسٍص دائصت امخـومي ادل6

 . 1049اخملعوظاث 

ة يف خامـة املوظل 7 حمافؼة هٌُوى مصفس املكذحة تـسد من  -. نخاة صكص ملسم من مسٍص ؿام املكذحة املصنًز

 م .1049امكذة 

هٌُوى مصفس املكذحة تـسد  حمافؼة -داة  يف خامـة املوظل ملسم من مسٍص ؿام مكذحة لكَة الآ  . نخاة صكص8

 م .1049من امكذة 

. نخاة صكص ملسم من مسٍص دائصت امخـومي ادلًين وادلراساث الاسالمِة نوًضاط امـومي يف دائصت امخـومي 9

 . 1048صـحة هٌُوى  –ادلًين وادلراساث الاسالمِة 

ب مَف ؿسد من امكذة يف . نخاة صكص ملسم من مسٍص دائصت امخـومي ادلًين وادلراساث الاسالمِة مخ 40

 م . 1049امخارخي الاساليم 



حمافؼة هٌُوى مصفس  -. نخاة صكص ملسم من مسٍص ؿام مكذحة لكَة امرتتَة الاساس َة  يف خامـة املوظل  44

 م .1049املكذحة تـسد من امكذة 

ورت الارصادًة نخاة صكص ملسم من مسٍص دائصت امخـومي ادلًين وادلراساث الاسالمِة نومضارنة يف ادل . 41

 . 1048اميت اكميت يف حمافؼة هٌُوى 

م 1049ب كسام هٌُوى مصفس مكذحة املكَة تـسد من امكذة   -. نخاة صكص ملسم من لكَة الامام الاؾؼم  43

. 

ة  يف خامـة املوظل  41 حمافؼة هٌُوى مصفس املكذحة تًسزة  -. نخاة صكص ملسم من مسٍص ؿام املكذحة املصنًز

 م .1048من ب حس نخيب 

ة  يف .  45 مصفس املكذحة  تلساد حمافؼة – اجلامـة املسدٌرصًةنخاة صكص ملسم من مسٍص ؿام املكذحة املصنًز

 م .1011تًسزة من ب حس نخيب 

 املِام املولكة امَيا ثيفِشيف  نوجِود املحارنة املحشوةل رئُس دًوان اموكف امس يننخاة صكص ملسم من  .46

 م .101

ة  يف خامـة املوظل  نخاة صكص ملسم.  47 حمافؼة هٌُوى مصفس املكذحة تًسخ  -من مسٍص ؿام املكذحة املصنًز

 . فضاًل ؾن ب ُساهئا مخسني ؾيواانً  م1011نخيب  من 

. نخاة صكص من مكذة معَس لكَة الآداة نوجِود املحشوةل يف ب ًعال ٍلوؿة من امكذة ملكذحة املكَة 48

 م.1011

َة الآداة نوجِود املحشوةل يف نخاتة كعة ادلنخور ًوسف فٌسي امحس . نخاة صكص من مكذة معَس لك 49

 م.1011 واذلي محل ؾيوان " يف املوة مسكٌَ "

 امِواايث :

 ، امصايضة .املصاءت ، امححر امـومي 

 اجلوائز ادلومَة واحملوَة وب ومسة اهمتزي 

ت امرتهَة نومضارنة يف ة َُخُمتص ادلويل امثاين ؾرش ملسم من خامـؤ من ادارت امل ادلويل وسام اهمتزي .4

 . 1041متص  ؤ وكائؽ امل



س  .1 مامزياي  نوحعول ؿىل املصنز الاول  -خامـة مالاي   –درع احملفل ادلويل امساتؽ ملسم من مٌعة اًر

 م 1010يف املساتلة ادلومَة نوححوج واميخاح امـومي جرشٍن امثاين 

-دًوان اموكف امس ين  –الاسالمِة  نخاة صكص من مسٍص ؿام دائصت امخـومي ادلًين وادلراساث .3

ة ابلصرتاك مؽ زماليئ يف  نوحعول ؿىل املصنز الاول ؿىل امـصاق تًسة اميجاخ نومصاحل اموزاًر

 . م 1043 اثهوًة سـس جن مـاذ

س ااملَس .1 مامزياي  نوحعول ؿىل املصنز  -خامـة مالاي   –مَة اذلُحَة نومحفل ادلويل ملسم من مٌعة اًر

 م 1010لة ادلومَة نوححوج واميخاح امـومي جرشٍن امثاين الاول يف املسات

متص ادلويل امثامر ؾرش ملسم من خامـة َُخُت امرتهَة وخامـة ؤ وسام اهمتزي ادلويل من ادارت امل .5

 . 1041متص  ؤ ام امـووم نومضارنة يف وكائؽ املاحرت 

س وسام ابحر ممتزي ملسم من م  .6 ؿىل املصنز الاول يف  نوحعول - ةخامـة مالاي املامزًي –ٌعة اًر

 املساتلة ادلومَة امصمضاهَة  نوححوج واميخاح امـومي .

ة واملامَة ، حلسن الاداء والاهضحاط ابمـمل واهمتزي  .7 امـسًس من نخة امضكص احملوَة واملاكفئاث امصمًز

ة .  يف امعصخ واحصاز هخاجئ مذلسمة يف الامذحاانث اموزاًر

س  م ملسم1010مـام  زيتمتوسام امعفحة امل  .8 خامـة مالاي / مامزياي  نوحاحثني واخلرباء  –من مٌعة اًر

واملفكٍصن امياظلني ابنولة امـصتَة ، واذلي مييح لفضل امحاحثني الاؾضاء من حِر امخحسًر 

وِا يف ظفحاهتم  وامخعوٍص املس متص معفحاهتم امـومَة ومن حِر اؿساد امزوار واكذحاس الاحباج وثزًن

 م .1010 امـومَة

س 1010وسام انرش ذمزي  .9 خامـة مالاي / مامزياي  نوحاحثني واخلرباء واملفكٍصن  –م ملسم من مٌعة اًر

امياظلني ابنولة امـصتَة ، واذلي مييح ملن توف ٍلوؿة الاؾٌلل امححثَة اميت ورشُا يف ظفحخة امـومَة 

 م.1014مخسا وؾرشون معال)نخاة او نخُة او حبر او دراسة( 

س مٌعة من ملسم مٌعة فـامَاث يف انصط وسام .40  واخلرباء نوحاحثني  مامزياي/  مالاي خامـة – اًر

 املضاراكث يف امياصعني الاؾضاء امحاحثني لفضل مييح واذلي ، امـصتَة ابنولة امياظلني واملفكٍصن

 .م1014 س ية وامـومَة الااكدميَة

س مٌعة من ملسم م1014 مـام املمتزيت امعفحة وسام .44  واخلرباء نوحاحثني  مامزياي/  مالاي خامـة – اًر

 امخحسًر حِر من الاؾضاء امحاحثني فضلل   مييح واذلي ، امـصتَة ابنولة امياظلني واملفكٍصن



وِا الاحباج واكذحاس امزوار اؿساد حِر ومن امـومَة معفحاهتم املس متص وامخعوٍص  ظفحاهتم يف وثزًن

 .  امـومَة

س لإ امـامة و  نخاة صكص وثلسٍص من الاماهة  .41 حصاز املصثحة امثامثة يف كسم امًرش امـومي يف مٌعة اًر

 م .1011مساتلة افضل مسوهة يف صِص مارس 

س وسام انصط يف فـامَاث مٌعة  .43 خامـة مالاي / مامزياي  نوحاحثني واخلرباء  –ملسم من مٌعة اًر

امياصعني يف املضاراكث ضاء فضل امحاحثني الاؾواذلي مييح ل  واملفكٍصن امياظلني ابنولة امـصتَة ، 

 م.1011الااكدميَة وامـومَة س ية 

 

 امححوج واملضاراكث وب وراق امـمل :امكذة و 

 امكذة املًضورت ب وًل :

 م1048امـصاق  -. امـز جن ؾحس امسالم رخل امـمل وامـمل واملواكف ؾن دار هون 4

 1048صاق مامـ -. ظفِة تًت ؾحس املعوة نفاخ ظوًل وسريت مرشفة ؾن دار هون 1

 م1048الاردن  -.املية فمين ثرشٍ امييب ابجلية ؾن دار قَساء 3

 م 1049سوراي  –. فاكسي امحرص يف ؾرص اميحوت ؾن دار امـعٌلء 1

  م .1010 الاذريت ؾن دار قَساء. ب وكاث امعحاتة 5

ا اترخي خمدل وذهص ًخجسد ؾن دار امواح نوًرش وامخوزًؽ ظفِ .6  . م1014 الاردن –ة وتيُو

هَوًورك / امولايث املخحست  –ؾن مؤسسة ب مازون نوًرش وامخوزًؽ ادلويل  يجاخامكذاتة ودعواث ام . 7

 . م 1011الامٍصكِة ؿام 

ُــ( ؾن املصنز الااكدميي 44-4. احلَات امَومِة نومسومني يف املسًية املسًية امليورت يف ؾرص امصساةل من )8

ة  م .1013صتَة يف مجِورًة مرص امـ نوًرش يف الاسكٌسًر

ة ب  . املضارنة يف ث9  م1010مَف نخاة هوادر اداًر

 . املضارنة يف حتلِق خمعوظة مخفسري امحَضاوي )حتت امعحؽ( 40



املوظل  –ؾن دار وارشكت نوًرش وامخوزًؽ   يف املوكاز ذالل ؾرص امصاصسٍن كادت امفذح الاساليم .44

 م.1011

ؾن دار وارشكت نوًرش  َلس ب مني امفِيض حِاثَ وؾرصٍ ". املضارنة تخب مَف نخاة تـيون : " امض َخ 41

 املوظل . –وامخوزًؽ 

 

 

 األعمال االدبية المنشورة :

 م.1014." هنضت من حتت امصاكم" كعة كعريت مًضورت يف جمةل ؾصوس الادة 4

 –دلومَة اكدميَة اثصاء امخاتـة مليؼمة امعساكة اكعريت ورشث يف امليخسى ادلويل ل   ."وارشكت مىن " كعة1

 م )حتت امعحؽ(1011امسوًس 

 م .1049. " ؾيسما جيف املعص " كعة كعريت مًضورت يف دار كعط وحاكايث 3

َُ " ِكعة " 1  .ؾن دار هون نوًرش وامخوزًؽ جتسس حِات ادلنخور ًوسف فٌسي اجلحوري  . يف املوة مسكٌ

ست هور اململ الاد5 تَة يف مجِورًة مرص امـصتَة حٍزصان . ب يم ؾيس ؾخحة امحاة كعة كعريت مًضورت يف حًص

 م .1011

ست هور اململ يف مجِورًة مرص امـصتَة .6  . "وحان وكت الآذان " كعة كعريت مًضورت يف حًص

ست هَان مصت احلصوف يف مجِورًة مرص امـصتَة .7  .  " وب ظححت احللوق ِمٌة " كعة كعريت مًضورت يف حًص

 

 امححوج املًضورت اثهًَا :

ا الاجيايب ؿىل اجملمتؽ الإساليم / جمةل ب حباج امرتتَة . حمن املس4 ومون يف مكة املكصمة كدل امِجصت وب ثُص

 . 1048خامـة املوظل  –ال ساس َة 

 –. ازايء امـصة يف اجلاُوَة وظسر الاسالم من ذالل صـص حسان جن اثتت /جمةل اداة امفصاَُسي 1

ت   .1049خامـة حكًص



ا الاجيايب ؿىل اجملمتؽ الإساليم من ). حمن املسومون يف املسًية امل 3 ُـ( / جمةل ب حباج امرتتَة 6-1يورت وب ثُص

 . 1048خامـة املوظل  –ال ساس َة 

 . وادلراساث الاسالمِة  . احلالكة يف ؾرص امصساةل  يف جمةل كٌادًل/ دائصت امخـومي ادلًين1

امصساةل يف جمةل امخارخي والااثر خامـة يف اجملمتؽ الإساليم يف ؾرص  . كمية اموكت وكِاسَ ؾيس امييب َلس5

 تلساد .

يف امخواظل مؽ اجملمتؽ الاساليم من تـثخَ  . ثعحَلاث ملة اجلسس ؾيس رسول هللا )ظىل هللا ؿوََ وسمل(6

 .ارتَل -/ املؤمتص امـومي ادلويل امثاين ميلاتة الااكدميني امـصاكِة يف خامـة ظالخ ادلٍن  ُـ(44حىت وفاثَ )

املسًية امليورت يف معحاتة مؽ معَحة املوث يف ػل ثوحهياث امصسول َلس ظىل هللا ؿوََ وسمل يف . ثـامل ا7

 م .1010ؾرص امصساةل / املؤمتص امـومي ادلويل يف خامـة َُخُت امرتهَة 

ا رسول هللا ظىل هللا كوََ وسمل  8 امزواح واحلَات  -. ال ؾصاف وامخلامَس امـصتَة كدل الإسالم اميت ب كُص

 / جمةل املووًة يف خامـة سامصاء . -ل رسًة ب منوذخاً ا

اىل   . الادةل املسعصت نوصد ؿىل من حلكم ؾن زواح امييب ظىل هللا ؿوََ وسمل تـائضة املعِصت ، حبر مصسل9

س مضن هجودُا امكدريت ميرصت امييب  . 1010َلس ظىل هللا ؿوََ وسمل  مٌعة اًر

-4الكة تني مكة واملسًية وادلؾوت الاسالمِة يف ؾرص امصساةل من )ظوح احلسًخِة واثٍص ؿىل واكؽ امـ. 40

ُــ( / املؤمتص امـومي ادلويل امثامر ؾرش ندلراساث املاهوهَة وامخارخيَة والاحامتؾَة يف خامـة َُخُت امرتهَة 44

 م .1010

ةل اكن امخارخيَة امـومَة ُـ دراسة ملارهة يف اميعوص امخارخيَة . يف جم63حادزة احلصت يف املسًية امليورت . 44

 . 1014امـاملَة احملمكة يف مجِورًة مرص امـصتَة 

امييب ًووس ؿوََ امسالم يف نخة احلسًر وامخارخي / موكؽ ص حكة الامونة امـومَة الاؿالمِة ادلؾوًة . 41

1014 . 

 ؿوََ وسمل مهنا اثص امحُئة اميحاثَة يف اسٌلء امـصة يف ؾرص ظسر الاسالم وموكف امييب َلس ظىل هللا . 43

 ، يف جمةل خامـة مٌُس خوان يف امولايث املخحست الامٍصكِة .

ا رسول هللا ظىل هللا ؿوََ وسمل يف . 41 ر ؾيس امـصة كدل الاسالم واميت ب كُص ب ؾصاف وثلامَس امرتنة واملواًر

 م.1014خامـة املوظل  –جمةل احباج امرتتَة الاوساهَة 



ة يف امـرص ذو اميور ؾحس امصمحن جن ر . 45 ة وامـسكًص تَـة امحاًُل حِاثَ واسِاماثَ يف اجلواهة الاداًر

 م .1011وـووم الاوساهَة يف دوةل امكوًت امصاصسي يف جمةل ذذائص ن

رساكة جن معصو وب ثٍص يف امفذوخ وادلؾوت ذالل ؾرص امصاصسٍن يف ص حكة الامونة ادلؾوًة الاؿالمِة  . 46

1014. 

. واذلي كسم   امصساةل ؾرص يف الاحامتؾَة امسووهَاث ثلومي يف – انوفؼي كري – اميحوي امخواظل ب ثص. 47

 هٌُوى يف امس ين اموكف دًوان – الاسالمِة وادلراساث ادلًين امخـومي دائصت اكامذَ اميت امـومي املومتص لدارت

 . م1014

لِا واثصمه يف اجلاهة ادلًين وامـوم.  48 ي وامـمصاين حىت املصن الاول امعحاتة ريض هللا ؾهنم يف صٌلل افًص

ة . 1014امِجصي .  م / جمةل الاسدِـاة امـومَة احملمكة يف ادلِورًة امـصتَة اجلزائًص

ي يف ؾرص ظسر حامتؾي وامـسكص دصصة حِاثَ وهجودٍ يف اجلاهة الإ  هعاري سٌلك جن. ب تو دخاهة ال   49

 .م 1014س ية مونة امـومَة ادلؾوًة الإسالم يف ص حكة ال  

 حامتؾَة ؾن دورًة اكن امخارخيَة .مفذية امكربى يف ب وادص امـرص امصاصسي : ب لاثر امفلَِة والا. ا10

امض َخ  -ب ثص ؿوٌلء ادلٍن يف ثثخِت امِوًة الإسالمِة ملسًية املوظل يف اميعف امثاين من املصن امـرشٍن  . 14

ول وساهَة يف املوظل اكهون ال  مفِغ ال  ـومي اذلي ب كامذَ مؤسسة ايف املؤمتص ام –َلس ب مني امفِيض ب منوذخا 

 م .1014
مونة ، يف جمةل ال   -منوذخاً اإ املوايل  –ذالل ؾرص ظسر الاسالم ساليم . اموحست وامخيوع يف اجملمتؽ الإ 11

  .1011امـومَة ادلؾوًة 

 م1011 املـاةرت مهم يف اجلاُوَة وظسر الاسالم . س ية دمسن امزواح ؾيس فذَاث امـصة والا .13

 ُــ( ، يف دورًة اكن امخارخيَة 10-35الااثر امفلَِة والاحامتؾَة لؿزتال امعحاتة امفذية نومست ) .11

 م يف مجِورًة مرص امـصتَة .1011

. هجود امييب ظىل هللا ؿوََ وسمل يف احلفاظ ؿىل امحُئة اميحاثَة وحمنَهتا وثوس َؽ املساحاث اخلرضاء يف 15

س نوـووم الاحامتؾَة والاوساهَة احملمكة يف مامزياي املسًية امليورت يف ؾرص امصساةل   .1011يف جمةل اًر



. امفكص امـسكصي ؾيس امسوعان امة ارسالن امسوجويق يف ص حكة الامونة امـومَة امـاملَة ادلؾوًة 16

 م.1011

تـثخَ حىت  ب سووة امخلافل يف سريت امييب ظىل هللا ؿوََ وسمل وب ثٍص يف امخـامل مؽ اجملمتؽ املخيوع من " .17

ا امصئُيس : مسًية امسرتدام  : Elsevierيف جمةل  " وفاثَ  .1011ُوميسا  –اماكئية يف ملُص

. هجود امييب ظىل هللا ؿوََ وسمل يف احلس من ػاُصت امخووج امِوايئ وامسمـي واحلفاظ ؿىل سالمة امحُئة 18

س نوـووم الاوساهَة والا حامتؾَة حلعو ه ؿىل املصنز امثاين يف املساتلة امِوائَة يف ؾرص امصساةل يف جمةل مٌعة اًر

 امـاملَة .

"ب ثص حفغ وحمنَة امحُئة اميحاثَة يف احلس من ػاُصت امخعحص حول املسًية امليورت يف ؾرص امصساةل " يف  .19

-47زياي املؤمتص امـومي ادلويل الاول املوسوم "  دور وامهَة امـووم الاسالمِة يف ريق الادم واجملمتـاث " يف مام

 م. 1011ب قسعس  10

 

 واملضارنة يف اميسواث امـومَةامـمل : اوراق مثًا اث

 . اثص دائصت امخـومي ادلًين وادلراساث الإسالمِة يف مساؿست اميازحني .4

 .  يف هٌُوى . امخب زري اميفيس نوزنوخ ؿىل املس خوى امخـوميي نوعوحة1

 ياء الارست .( يف جمال ت ىل هللا ؿوََ وسمل. ُساًة امييب ) ظ3

صـحة  –، ورصة معل يف دائصت امخـومي ادلًين وادلراساث الاسالمِة اظل الاحامتؾي . سوحَاث مواكؽ امخو 1

 م1049هٌُوى 

ا يف تياء الاوسان وامـمصان .5 ة واثُص  . امسريت اميحًو

 –ملة اجلسس امنوذخًا  –. مهنج امييب يف امرتتَة وامخـومي 6

 .ميحوي ف االاسدرشا يف. حتٍصص املسس 7

 يف دائصت امخـومي ادلًين وادلراساث الاسالمِة . 1014. ثعوٍص امكذة املهنجَة تني امواكؽ وامعموخ 8

 يف ثلومي امسووهَاث الاحامتؾَة  . –كري انوفؼي  –. ب ثص امخواظل اميحوي 9

 جمالث يف اهخؼار امصد ؿىل كدومِا . ؿست حبوج



 امللالث امـومَة املًضورت 

-1-8مصان الاساليم ... امًضب ت وامخعور  يف موكؽ ص حكة الامونة امـومَة ادلؾوًة الاؿالمِة يف . فلَ امـ 4

1014 . 

يف   . امؼاُصت ادلامَة يف امفلَ احلضاري الاساليم يف موكؽ ص حكة الامونة امـومَة ادلؾوًة الاؿالمِة1

 . م4/40/1014

ين يف موكؽ ص حكة الامونة امـومَة ادلؾوًة الاؿالمِة . الاسالم وامييب  ظىل هللا ؿوََ وسمل واجملمتؽ املس3

1014 . 

؛ وب ؾَس ورشٍ  م1011. امييب ومـاجلخَ امس َاس َة يف املسًية امليورت يف موكؽ ص حكة الامونة امـومَة ادلؾوًة 1

ق الاسالم ص حكة موخلى اخلعحاءيف   يف امس ية ذاهتا . فضاًل ؾن جمةل ظًص

آاثٍر يف دار الامونة امـومَة  . موكف ؿوٌلء اجلصخ وامخـسًل من5  م.1011ايب خميف الادداري وب

 م.1011. اترخي اخلعوط امـصتَة واهواؾِا يف دار الامونة امـومَة 6

س جن ؿًل جن احلسني وب اثٍر رمحِم هللا يف ص حكة الامونة 7  م .1011. سريت ًز

 م.1011ة . امخوافق يف املحادئ واثٍص يف كدول الآدص الاسالم . يف ص حكة الامون8

لالث  ه املئاث من املنٌل ٍكذة يف امـسًس من املواكؽ واجملالث الامكرتوهَة ؿىل امض حكة امـيكدوثَة و

فضال ؾن  وامخوزَق امرتتوي امخارخي وؿمل اميفس وامخمنَة امخرشًة وظصائق امخسٌرسيف جمالث  امـومَة املًضورت

ق يف مواكؽ ؿست مثل : ص حكة الامون اجلواهة اجملمتـَة ة وجمةل اجملمتؽ الاساليم وموكؽ امضفاء وموكؽ ظًص

س وموكؽ املـصفة وموكؽ الاس خفادت وموكؽ ب حفان وموكؽ امكذاة الاسالم وموكؽ موخلى اخلعحاء نوـوٌلء  ومٌعة اًر

مذاخ فَِ مجَؽ  -ؿرب مسوهة ؿامل  - اكملمذموكؽ ؿومي  و ه فهيا) واملفكٍصن وامحاحثني امياظلني ابنولة امـصتَة

 مكذة وامححوج امللالث اميت مُس ؿوهيا حلوق ملؤسسة ما ( ومن ثكل امللالث :ا

 . فلَ امـمصان الاساليم ... امًضب ت وامخعور  . 4

 . امؼاُصت ادلامَة يف امفلَ احلضاري الاساليم .1

 . الاسالم وامييب  ظىل هللا ؿوََ وسمل واجملمتؽ املسين .3

 سًية امليورت .. امييب ومـاجلخَ امس َاس َة يف امل1



آاثٍر .5  . موكف ؿوٌلء اجلصخ وامخـسًل من ايب خميف الادداري وب

 . سوق امييب ظىل هللا ؿوََ وسمل ب ول سوق حصت يف امخارخي الاوساين .6

 . امخوػَف الامثل نوموارد امخرشًة يف امـرص امصاصسي7

 . امخوافق يف املحادئ واثٍص يف كدول الآدص الاسالم . 8

 ًا ؾيس امصحِل .. هن حصات9َ

 .من ب ظول امرشاكث الاكذعادًة يف ؾرص امصساةل .40

ا . شا وؾرشاث امللالث اميت ل ًدسؽ املوضؽ ذلهُص  ُو

 


