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 الطرية الراتٗة
 وربٔك ألضتاذ الدكتٕز/ حمىد خمتاز مجعةل

 ٔشٖس األٔقاف
 زئٗظ اجملمظ األعمى لمشئُٕ اإلضالوٗة 

 عضٕ جمىع البخٕخ اإلضالوٗة
 

 .عربوكمربؿدمزبؿارممجعةمماالدمم:

 ؼرؼةمصػطمراذنيم،معرطزمبؾام،مرباصظةمبينمدوؼفم.مبمم1966اظلادسمسشرمعنمصرباؼرمعنمعواظقدمماٌوظدم:
 

م :املؤِالت العمىٗة  : أٔاًل
 

اظؿققمباألزػرماظشرؼفمودرسمصقهمحؿىمدبرجميفمطؾقةماظدراداتماإلدالعقةمواظعربقةمجباععةماألزػرم -

 .مموطانماألولمسؾىمدصعؿهم،مم1987ساممم(مععمعرتؾةماظشرفاظشرؼفمباظؼاػرةمبؿؼدؼرم)جقدمجًدا

 .ممم1991ساممدابفامبؿؼدؼرم)ممؿاز(ميفماظؾغةماظعربقةموآم(اٌاجلؿري)ماظؿكصصمحصلمسؾىمدرجة -

 .ممم1994ساممبؿؼدؼرم)ممؿاز(ممبرتؾةماظشرفماألوىلمم(اظدطؿوراهاظؿكصصم)حصلمسؾىمدرجةم -
 

ًٗ م:التدزج الٕظٗف٘ ٔاملٍاصب اليت شغمّا  :ا ثاٌ

 

 بدأمحقاتهماظعؿؾقةمععقًدامبؽؾقةماظدراداتماإلدالعقةمواظعربقةمجباععةماألزػرم.م -

 يفماظؽؾقةم،مثممعدرًدام،مثممأدؿاًذامعلاسًدام،مثممأدؿاًذام.مثممعدرًدامعلاسًدام -

م - مثممسؿقًدا م، م)بـني( ماألزػر ماظدراداتماإلدالعقةمجباععة مثممذغلمعـصبموطقلمطؾقة مغػلفا ،ممظؾؽؾقة

 م.موطانمأولمسؿقدمعـؿكبمظؾؽؾقةميفمتارخيفام

 .ممإلسالمماظدؼينسضومباٌؽؿبماظػينمظػضقؾةماإلعامماألطربمذقخماألزػرمظشؽونماظدسوةموا -

 .ممم2014سامماغؿكبمسضًواممبفؿعماظؾقوثماإلدالعقةم -

مطلمعن - مظألوضافميفمحؽوعة موزؼًرا ماظؾؾالويماظدطؿورم:مثم محازم مواٌفـدسم/ مإبراػقممربؾبمم، /

ميفمحؽوع مثم م، مإمساسقل مذرؼف م/ مواٌفـدس م، مواظـاغقة ماٌفـدساألوىل ماظدطؿور معصطػىممة /

 .معدبوظي

 ىمظؾشؽونماإلدالعقةم.مرئقسماجملؾسماألسؾ -

 رئقسماهادماألوضافماظعربقةم.م -
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 سضوماجملؾسماظؿـػقذيمٌؤمترموزراءماألوضافمواظشؽونماإلدالعقةمظدولماظعاملماإلدالعيم.م -

 اهادمطؿابمعصرم.مسضوم -

 اهادماظؽؿابماظعربم.مسضوم -

 سضومرابطةماألدبماإلدالعيماظعاٌقةم.م -

دبصصماألدبمم-اتذةمواألداتذةماٌلاسدؼنمجباععةماألزػرمظرتضقةماألدماظعؾؿقةمسضومىانماظؿقؽقم -

 .مم-مواظـؼد

 م.ممميفمادؿػؿاءموادعمأجراهمعوضعماظقومماظلابع2014متماخؿقارهمطأصضلمذكصقةمدؼـقةميفمعصرمظعامم -

 ممعنمعـظؿةماظؿلاعحمواظلالممبدوظةماظؽوؼت.2015متماخؿقارهمدػرًيامظؾؿلاعحمواظلالممسامم -

 .مم2019جملؾسماألسؾىمظرابطةماظعاملماإلدالعيمسامممتماخؿقارهمسضًوامبا -
 

  :أٌشطتْ العمىٗة  :ثالجا 

 تعددتمغشاراتماألدؿاذماظدطؿور/مربؿدمزبؿارممجعةماظعؾؿقةم،موعـفام:م

موطانمرئقًلام - م، موخارجفا مداخلمعصر مواظؿدرؼؾقة ذاركميفماظعدؼدمعنماٌؤمتراتمواظـدواتماظعؾؿقة

 ظؾؽـريمعـفام.م

 معنماظردائلماظعؾؿقةم.مأذرفمسؾىماظؽـري -

 غاضشماظعدؼدمعنماظردائلماىاععقةمجباععةماألزػرماظشرؼفموشريػامعنماىاععاتماٌصرؼةم.م -

 رفمسؾىمبعضماجملالتماظعؾؿقةم،موطانمرئقًلامظؿقرؼرمبعضفام،مورئقًلامجملؾسمإدارةماظؾعضماآلخرم.مأذ -

ماظدراداتماإلد - مبؽؾقة ماىاععقة ماظعؾؿقة ماٌـاػج مذاركميفموضع مواظعربقة ماألزػرمـبالعقة نيمجاععة

 اظشرؼعةمبلؾطـةمسؿانم.ممباظؼاػرةموطؾقة

 أدفممبـصقبمواصرميفماجملاالتماإلسالعقةماٌؼروءةمواٌلؿوسةمواٌرئقةمداخلمعصرموخارجفام.م -

 ظهمعؼاالتمأدؾوسقةمباظصقفماٌصرؼةماظؽربىم.م -

شريهم،مويفمعؼدعؿفاماظربغاعجماظدؼينمطؿامأنمظهماظعدؼدمعنماألحادؼثماظدؼـقةمباظؿؾػزؼونماٌصريمو -

 .ماظعرؼقم)حدؼثماظروح(
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 :وؤلفاتْ  :زابعا 

مظهماظعدؼدمعنماٌؤظػاتمواألحباثم،معـفام:

 .ماظػفمماٌؼاصديمظؾلـةماظـؾوؼة -1

 حؿؿقةماظؿفدؼدماظػؼفي. -2

 اظؽؾقاتماظلتم..مرؤؼةمسصرؼةم. -3

 بـاءماظوسيم. -4

 عنمأدرارماظؾقانماظؼرآغيم. -5

 .موايؽممربمواظلؾمصؾلػةماي -6

 .ماظدؼينمعؼاالتميفماظدؼنموايقاةمسبومودؼدماظػؽر -7

 .ميفمصضاءماظـؼاصة -8

 .اظدؼنمواظدوظةم -9

 ضضاؼاماظؿفدؼدمواٌواجفةم. -10

 .مسؾىمعائدةماظؼرآن -11

 يفمرحابمصنماٌؼالم. -12

 سبومخطابمسؼالغيمرذقدم. -13

 عشروسقةماظدوظةماظورـقةم. -14

 .مضقممدؼـقةموإغلاغقة -15

 شذاءماظعؼلم. -16

 طرفم.تػؽقكماظػؽرماٌؿ -17

 مساحةماإلدالمم. -18

 اظؿعاؼشماظلؾؿيمظألدؼانموصؼهماظعقشماٌشرتكم. -19

 اٌعادلماظؾغويم..مدرادةمتطؾقؼقةميفمضوءماظـصماظؼرآغيم. -20

 دالظةماظلقاقموأثرػاميفماظـصماألدبيم..مدرادةمتطؾقؼقةميفمضوءماظؼرآنماظؽرؼمم. -21

 اظعدولمبنيماظؼدعاءمواحملدثنيم..مدرادةمغؼدؼةم. -22

 ظغقابمبنيماظؼدعاءمواحملدثنيم..مدرادةمغؼدؼةم.جدظقةمايضورموا -23

 اظػؽرماظـؼديميفماٌـلماظلائرميفمضوءماظـؼدمايدؼثم. -24

 اظػؽرماظـؼديمبنيماألصاظةمواٌعاصرةم..مسبومغظرؼةمسربقةمععاصرةميفماظـؼدماألدبيم. -25



4 

 

 حدؼثماظصقامم. -26

 .مصؼهماظدوظةموصؼهماىؿاسة -27

 اظعوٌةم.مزعنػوؼؿـاماظواضقةميفم -28

 عـادكموأدرارم...مؿرةمايجمواظع -29

 صضلماظعؿرةمودظقلماٌعؿؿرم.م -30

 اظلريةمواظلـةم.صؼهمعػاػقممجيبمأنمتصقحميفم -31

 اظؿواصلماظدسويميفماظلـةماظـؾوؼةم.معفارات -32

 حدؼثماظروحم. -33

 األدبمععمدقدغامردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم. -34

 اظؽؿالمواىؿالميفماظؼرآنماظؽرؼمم. -35

 .مداسشمواإلخوان -36

 بـاةموػداعونم. -37

 :مسرضمودرادةمغؼدؼةمبينمأعقةمذعراءماٌواظيميفمسصرم -38

 سرضمودرادةمغؼدؼةم.م:االسؿذارؼاتميفماظشعرماظعؾاديمم -39

 األدبماظعربيميفماظعصرماىاػؾيم.م -40

 األدبماظعربيميفمسصرمصدرماإلدالمم.م -41

 األدبماظعربيميفماظعصرؼنماألعويمواظعؾاديم.م -42

 األدبماظعربيميفماألغدظسم.م -43

 سرضمودرادةم.:معنماظعصرماىاػؾيمحؿىماظعصرماظعؾاديممايقاةماألدبقةم -44

 يفماظعصرمايدؼثم.مايقاةماألدبقةم -45

 زبؿاراتمعنماظـصوصماألدبقةميفماظعصرمايدؼثم. -46

 اظؿؿردميفمذعرماىواػريم.م -47

 حقاتهموذعرهم.:ماظشاسرماظعؿاغيمأبومعلؾمماظرواحيمم -48

 اظشعرماظعؿاغيميفماٌففرماألصرؼؼيم.م -49

 دؾطـةمسؿانمبنيماظواضعمواظطؿوحم.اظـؼدماألدبيميفمم -50

 حقاتهموذعرهم.:مأبومربفنماظـؼػيمم -51

 ذعرماألدرمبنيمأبيمصراسمايؿداغيمواٌعؿؿدمبنمسؾادم.م -52
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 سؾمماظؼوايفموصـونماظؿؼػقةم.م -53

 خطأماٌعاغيموصوابفاميفمضوءمطؿابماظصـاسؿنيمألبيمػاللماظعلؽريم. -54

 .مخطورةماظؿؽػريمواظػؿوىمبدونمسؾم -55

 ؿلماظؼصريةماايؽؿةمواٌـلمواظؿغرؼدةا.صنماظؽؿاباتمواى -56

 صنماًطابةمبنيماٌاضيمواياضرم. -57

 رؤؼةمسصرؼةم.صفممعؼاصدماظلـةماظـؾوؼةم..م -58

 .ميفمضوءماظعصرؼنماألعويمواظعؾاديضضاؼاموغصوصم -59

 .ماىذورماظرتاثقةمظؾـؼدماألدبي -60

 اظعؼلمواظـص. -61

 :ِٔ٘  ،كتب شازك وعالْٗ يف تألٗفّا :  خاوطا

م.موروغاماٌلؿفدمأمنوذجاصؼهماظـوازلمط -1

م.معػاػقممجيبمأنمتصقحميفمعواجفةماظؿطرف -2

م..مرؤؼةمسصرؼةم.مضواسدماظػؼهماظؽؾقة -3

 اإلدالممؼؿقدثمسنمغػلهم. -4

  :مٔقدًَّ هلاضادًضا : كتب أشسف عمّٗا 

 أجزاءم.مةتلعوصدرتميفم،معودوسةماًطبماظعصرؼةمبوزارةماألوضافماٌصرؼةم -1

 عودوسةماظدروسماألخالضقةم. -2

 ؼةماظؽـائسميفماإلدالمم.محا -3

 .اظؿقلريميفمايجم -4

 .مضالالتماإلرػابقنيموتػـقدػا -5

 ايوارماظـؼايفمبنيماظشرقمواظغربم. -6

 زباررماإليادمودؾلماٌواجفةم. -7

 محاؼةمدورماظعؾادةم. -8

 غعؿةماٌاء. -9

 خطؾةمسصرؼةميفمضضاؼاماظلاسةم.معائة -10

 بـاءماظشكصقةماظورـقةم. -11

 خطبماٌـادؾاتم. -12

Rectangle

FreeText
الجاهلية والصحوة
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 ..مرؤؼةمسصرؼةصؼهمبـاءماظدولم. -13

م.مبصؽرةميفمطؿادؾلؾةمرؤؼةمظؾـشءم..م -14

 بنيمايؼقؼةمواًقالم.دؾلؾةمرؤؼةمظؾـشءم..م -15

 صؼهماظلريةماظـؾوؼةم)ضراءةمجدؼدة(م. -16

 (.27م-م26م-م25م-م24اٌودوسةماٌكؿصرةمظألحادؼثماظـؾوؼةم)األجزاءم:م -17

 (.47م-م46م-م45م-م44عودوسةماظػؼهماإلدالعيم)األجزاءم:م -18

 (.4م-م3ظلـقةميفمغظمماظلريةماظـؾوؼةم)األجزاءم:مذرحماظدررما -19

 اظؼدسمواٌواثققماظدوظقةم. -20

 .مغلاءمسؾىمسرشمعصر -21

 حقماظورنم. -22

 ػمماإلخوانم.م..مػؤالء -23

 اظروضةماظـدؼةميفمذرحماألحادؼثماظؼددقة. -24

 : كتب متت تسمجتّا ملعالْٗ : ابعاض

 .(ممسشرةمظغةمأربعمترجممإىلم)ماظػفمماٌؼاصديمظؾلـةماظـؾوؼةم -1

 صؾلػةمايربمواظلؾمموايؽمم)ترجممإىلمدتمظغات(م. -2

 (م.ةظغمةسشرمثالثمسبومودؼدماظػؽرماظدؼينمعؼاالتميفماظدؼنموايقاةم)ترجممإىلم -3

 يفمصضاءماظـؼاصةم)ترجممإىلمسدةمظغات(م. -4

 .ماظدؼنمواظدوظةم)ترجممإىلمسدةمظغات( -5

 مسبومعـفجماظؿفدؼدم)ترجممإىلماظؾغةماإلنؾقزؼة(م. -6

 .م)مترجممإىلمسشرةمظغاتم(موصؼهماىؿاسةمصؼهماظدوظة -7

 .)مترجممإىلماإلنؾقزؼةمواظػرغلقةم(معػاػقممجيبمأنمتصقحميفماظلريةمواظلـةم -8

 داسشمواإلخوانم)ممترجممإىلمسدةمظغاتم(مم. -9

 اظؾغةماإلنؾقزؼة(.ماظػؽرماظـؼديمبنيماظرتاثمواٌعاصرةم)مترجممإىل -10
م

 يف جأليفها :معاليه رك : كحب متث جرمجحها من الكحب الحً شاثامنا
م.م(مممخسمظغاتمترجممإىلم)ممعػاػقممجيبمأنمتصقحميفمعواجفةماظؿطرف -1

 .(ماظؾغةماظربتغاظقة)مترجممإىلمماإلدالممؼؿقدثمسنمغػلهم -2
م
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 وقدم هلا  : معاليه : كحب متث جرمجحها من الكحب الحً أشرف عليهاجاسعا

م.(مظغؿني)مترجممإىلممصؼهمبـاءماظدولمرؤؼةمسصرؼةم -1

م.(مظغاتمثالث)مترجممإىلمماررماإليادمودؾلماٌواجفةمزب -2

م.سشرةمظغةم(ثالثم)مترجممإىلممممحاؼةماظؽـائسميفماإلدالم -3

م.(مظغؿني)مترجممإىلممماظؿقلريميفمايج -4

 .(ترجممإىلممظغؿني)التماإلرػابقنيموتػـقدػامضال -5

 .(ترجممإىلممظغؿني)سبومادؿكداممرذقدمظؾؿقاهمغعؿةماٌاءم -6

 .م(ماإلنؾقزؼة)مترجممإىلمممبنيماظشرقمواظغربمايوارماظـؼايف -7

 .م(سشرةمظغةممخس)مترجممإىلمماًطبماظعصرؼةم -8

 حوارماألدؼانم)مترجممإىلمظغؿنيم(. -9

 غلاءمسؾىمسرشمعصرم)مترجممإىلمظغؿنيم(. -10

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

 المية وثقافة الطفل ، ومنهاالثقافة اإلس
مذبؾةمعـربماإلدالمم. -1

 ذبؾةماظػردوسم)ذبؾةمطلماألرػال(م. -2

ايوارماظـؼايفمبنيماظشرقمم-صؼهماظدوظةموصؼهماىؿاسةطؿابموػمم:مم32دؾلةمرؤؼةموصدرمعـفامباظؾغةماظعربقةم)م -3

مواظلـةم-واظغرب ماظلرية مصؼه ميف متصقح مأن مجيب ماظعؾادةم-عػاػقم مدور ضالالتمم-اظلتماظؽؾقاتم-محاؼة

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

م-صؾىماهللمسؾقهمودؾم(األدبمععمدقدغامردولماهللم)م-اإلدالممؼؿقدثمسنمغػلهم-يفمرحابمصنماٌؼالم-بـاءماظدول

عػاػقممجيبمأنمتصقحميفمعواجفةمم-ؼؿـاماظواضقةميفمزعنماظعوٌةػوم-صؼهماظـوازلماطوروغاماٌلؿفدمأمنوذًجاا

عفاراتمم-اظؽؿالمواىؿالميفماظؼرآنماظؽرؼمم-خطورةماظؿؽػريمواظػؿوىمبدونمسؾمم-ضواسدماظػؼهماظؽؾقةم-اظؿطرف

ػةمصؾلم-عؽارمماألخالقم-ايؽؿةمواٌـلمواظؿغرؼدةم-صنماظؽؿاباتمواىؿلماظؼصريةمم-اظؿواصلميفماظلـةماظـؾوؼة

حقمم-غلاءمسؾىمسرشمعصرممم-ػؤالءمػمماإلخوانم-صفممعؼاصدماظلـةماظـؾوؼةمرؤؼةمسصرؼةم-ايربمواظلؾمموايؽم

ممم-اظورن ماظؽـائسميفماإلدال مواظـؼاصاتم-سصرؼةمرؤؼةموايقاةماظدؼنمضضاؼام-محاؼة ماألدؼان اظعؼلمم-حوار

 .واظـص(
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 دؾلؾةمرؤؼةماٌرتمجةموصدرمعـفام:م -4

م)مبؾغؿنيم(م.مرؤؼةمسصرؼةمصؼهمبـاءماظدولأم.م

م)مبؾغؿنيم(.معػاػقممجيبمأنمتصقحميفمصؼهماظلريةماظـؾوؼةب.م

م.)مبلتمظغاتم(مصؼهماظدوظةموصؼهماىؿاسةمج.

م)مبأربعمظغاتم(.ممحاؼةماظؽـائسميفماإلدالمد.م

م)مخبؿسمظغاتم(.مصؾلػةماظلؾمموايربموايؽممذ.

م.)مبـالثمظغاتم(ماظػفمماٌؼاصديمظؾلـةماظـؾوؼةمس.

م)مخبؿسمظغاتم(.معػاػقممجيبمأنمتصقحميفمعواجفةماظؿطرفمص.

م)مباألٌاغقةم(.مصفممعؼاصدماظلـةماظـؾوؼةمرؤؼةمسصرؼةمض.

مدؾلؾةمرؤؼةمظؾـشءموصدرمعـفام:م -5

م.صؽرةميفمطؿابمم-أ

 بنيمايؼقؼةمواًقالم.م-بم

 الرسائل العلمية الحً أشرف عليها أو ناقشها :  :معشرحادي 
 

 م
الدرجة 
 العلمية

 اسم الباحث عنوان الرسالة 
 الصفة تاريخ المنالشة الجامعة

 دكتوراه   .1

األنشططططالة التصططططالية للمدسسططططا  الدينيططططة "
ودورهططططا شططططا تشططططكيج اتجاهططططا  الجم ططططور 
 –المصططططرو نحططططو ترسططططيخ لططططيم المواالنططططة 

 "دراسة تالبيمية ممارنة

الباحططث/ سططامم  حمططد 
-كلية اإلعالم  دمحم غازو

 األزهر
 منالشا 11/4/0101

 دكتوراه  .0
مسئوليا  وسلالا  رئطي  الجم وريطة شطا "

م .. دراسة ممارنة بالفمط  0114ظج دستور 
 ، بحموق بن ا "اإلسالما

الباحططث/ دمحم الشططحا  
 4/0112 بن ا إبراهيم منصور. 

رئيسا 
 ومنالشا

 دكتوراه  .3

السططططتراتيجية الممترحططططة لتفعيططططج ال الططططا  "
الدينا الوسالا شا اإلعالم المرئا و ثر ذلطن 

بأكاديميطططططة ناصطططططر  "ى األمطططططن المطططططوماعلططططط
 العسكرية 

الباحثططة/ م ططا مططدح  
 كاديمية ناصر  حسين

 للعلوم العسكرية
0/0112 

رئيسا 
 ومنالشا

 دكتوراه  .4

انحراشططططا  الططططن  الشططططعرو بططططين المططططدما  
والمحطططدثين دراسطططة شطططا األنمطططاال والطططدلل  

بكلية الدراسا  اإلسطالمية والعربيطة  ،واآلثار
 للبنين بالماهرة

 

محمططود  بططو لباحططث/ ا
  سمرة عبد السالم

 
 األزهر

02/0/0112 
رئيًسا 
 ومنالشا

 دكتوراه  .5

تلما التنا  شا النمد األدبا العربطا دراسطة 
تالبيمية على  عماج النماد العطر  شطا العصطر 

بكلية الدراسا  اإلسالمية والعربيطة  ،الحديث
 .للبنين بالماهرة

دمحم محمطططود الباحطططث/ 
 األزهر  إبراهيم حفنا

 شرع  سيوال
11/4/0111 

 رئيًسا
 ومنالشا
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 دكتوراه  .6

شططن المصططة المصططيرة شططا مجلططة المصططة منططذ "
نشططأت ا حتططى ن ايططة المططرن العشططرين دراسططة 

بكليططططة الللطططططة العربيطططططة  "موضططططوعية شنيطططططة
 بأسيوال

 

الباحث/ مصالفى عبد 
 –الصططططططططبور دمحم دمحم 
المططططططدر  المسططططططاعد 
بكليططططططططة الدراسططططططططا  
اإلسططططالمية والعربيططططة 

 بمنا 

 
 زهراأل
  سيوالشرع 

 منالشا 2/4/0112

 دكتوراه  .2

التجاها  األدبية والنمدية شا مجلة ال طالج "
م دراسطة 0110م حتطى عطام 1223من عطام 

، بكليططططة الللططططة العربيططططة  "تحليليططططة نمديططططة 
 .بجامعة األزهر الشريف شرع الزلازيك

جططططططالج دمحم  الباحطططططث/
 محمود غانم 

 
 األزهر

 شرع الزلازيك
11/0/0112 

 رئيسا
 ومنالشا

 دكتوراه  .1

الج ططود التربويططة للمنظمططا  الرسططمية تجططاه "
األلليططططا  المسططططلمة شططططا  وروبططططا   دراسططططة 

 "تمويمية شا ضو   هداش ا 

الباحططططث/ دمحم عثمططططان 
محمططططود  لططططف إمططططام 
و اليطططططططط  بططططططططوزارة 

 األولاف

 
 
 النالا

2/5/0116 
رئيسا 
 ومنالشا

 دكتوراه  .2
الصططورة األدبيططة عنططد النمططاد المحططدثين شططا "

بكليطططة الدراسطططا   "عطططرد ودراسطططةمصطططر 
 اإلسالمية والعربية للبنين بالماهرة

إبراهيم  حمد الباحث/ 
 عبد التوا 

 
 
 األزهر

5/0113 
 رئيًسا
 اومنالش

 دكتوراه  .11

الشططعر الطططوالنا والجتمطططاعا عنطططد شطططعرا  "
" لططو دراسططة موضططوعية وشنيططةلمدرسططة  بو

بكليططة الدراسططا  اإلسططالمية والعربيططة للبنططين 
 بالماهرة

وائططج بكططرو باحططث/ ال
 حسن

 0111 األزهر
 مشرشا
 اومنالش

 دكتوراه  .11

 1212الشطعر المصطرو الحطديث مطن ثططورة "
بططين المحاشظططة والتيططارا   0112حتططى عططام 

بكلية الدراسا  اإلسالمية  "الحداثية المجددة
 والعربية للبنين بالماهرة

علطططططططى   الباحطططططططث/ 
 ربيع دمحم  حمد

 
 
 األزهر

 مشرشًا 12/4/0111

 توراهدك  .10

الجانططط  الصطططوشا شطططا دواويطططن دمحم إلبطططاج "
الشاعر الباكستانا بالعتماد علطى مترجمطا  

بكليططة الدراسططا   "شططعره إلططى الللططة العربيططة
 اإلسالمية والعربية للبنين بالماهرة

ثنططا    مططن الباحططث/ 
   رك ا

 
 
 األزهر

 منالشا 12/5/0115

 ماجستير  .13
 يسطططططططططرو/ الباحطططططططططث االوالن الدشاع كلية زمالة إجازة بحث

 عزام شفيك محمود
 ناصر  كاديمية
 العليا العسكرية

01/3/0101 
 رئيسا
 ومنالشا

 ماجستير  .14
"تنظططيم النسطططج شطططا ضطططو  ال الطططا  الفم طططا 

 والدعوو المعاصر
الباحطططططططث / السطططططططعيد 

  حمد دمحم علا
المع د العالا 
للدراسا  
 اإلسالمية

 منالشا م6/3/0101

 ماجستير  .15

اعيطططة والمتليطططرا  "وسطططائج التنشطططئة الجتم
البيئيططة المرتبالططة بططالتالرف الفكططرو للشططبا  

دراسطططة ممارنطططة بطططين جطططامعتا  –الجطططامعا 
 األزهر وعين شم 

الباحططث / سططيد حسططن 
 دمحم علا

مع د الدراسا  
والبحوث البيئية 
بجامعة عين 
 شم 

02/0/0101 
رئيسا 
 ومنالشا

 ماجستير  .16
" بكليططة الططدور الجتمططاعا لططوزارة األولططاف"

 لعربية للبنين بالماهرةالللة ا

لباحططث/ دمحم محمططود إمططام ا
 منالشا 2/1/0101 األزهر و الي  بوزارة األولاف

 ماجستير  .12
الترجمطططا  اإلنجليزيطططة للتراكيططط  البالغيطططة "

بكليططة  "و بعادهططا الدلليططة شططا سططورة يوسططف
 اآلدا  جامعة دمن ور

الباحطططث/  نطططور  حمطططد 
باشططططا إمططططام و اليطططط  

 بأولاف البحيرة

 
 دمن ور

1/0112 
رئيسا 
 ومنالشا

 ماجستير  .11
تجديطد الفكطر الطدينا شطا اإلسطالم بدمحم إلبطاج "

بمع طططططد الدراسطططططا  والبحطططططوث  " نموذًجطططططا 
 اآلسيوية بجامعة الزلازيك بالشرلية

الباحططث/ وجططدو عبططد 
 المادر دمحم 

 الزلازيك
مع د الدراسا  
 األسيوية

4/0111 
رئيسا 
 ومنالشا
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 ماجستير  .12

ه علططى مسططتمبج استشططراف المسططتمبج و ثططر"
 بالمع د العالا للدراسا  اإلسالمية "الدعوة

الباحطث/ عبططد اللاليططف 
 سيد حسنين 

المع د العالا 
للدراسا  
 اإلسالمية
 بالم ندسين

16/10/0112 
رئيسا 
 ومنالشا

 ماجستير  .01

الطططدور التربطططوو للمدسسطططا  الدينيطططة شطططا "
بكليططة التربيططة  "مواج ططة الالائفيططة شططا مصططر

 رةجامعة األزهر بالماه

الباحططططططث /دمحم زكططططططا 
محفوظ علطا محفطوظ 

الباحططططططططث بمسططططططططم  –
التربيططططططة اإلسططططططالمية 
بكليططة التربيططة جامعططة 

 األزهر 

 
 
 األزهر

 م11/6/0112
رئيسا 
 ومنالشا

 ماجستير  .01
 البيططططوع الم تلططططف شي ططططا اعتبططططاًرا بدرجططططة"

 بكلية دار العلوم جامعة الفيوم  "الحديث
الباحطططططططططث/ عمطططططططططرو 

  مي  شداد 
 
 الفيوم

15/3/0112 
رئيسا 
 ومنالشا

 ماجستير  .00
 التنطططا  و ثطططره شطططا شطططعر وحيطططد الدهشطططان"

بكليططططة الدراسططططا   دراسططططة نصططططية تحليلططططة"
 اإلسالمية والعربية للبنين بالماهرة

دمحم  حمططططططد  الباحططططططث/
 سليمانعبد الرحمن 

 
 األزهر

01/6/0115 
 مشرشا
 اومنالش

 ماجستير  .03
 315"من ج اإلمام الدار لالنا المتوشى سطنة

بكليطة  م األحاديطث وتحسطين ا"هــ شطا تصطحي
 دار العلوم

الباحث/  حمد دمحم دمحم 
 حسين 

 
 
 الفيوم

2/4/0115 
رئيسا 
 ومنالشا

 ماجستير  .04
"دمحم مصططالفى هططداره وج ططوده النمديططة" بكليططة 
 الدراسا  اإلسالمية والعربية للبنين بالماهرة

محمططططود  بططططو سططططمرة 
 عبد السالم

 
 األزهر

01/11/0113 
 مشرشا
 اومنالش

 جستيرما  .05
عبطططد العزيطططز حمطططودة وج طططوده شطططا النمطططد "

بكليططة الدراسططا  اإلسططالمية  "األدبططا العربططا
 والعربية للبنين بالماهرة

سطططططططعودو إبططططططططراهيم 
 03/1/0113 األزهر عود صالم

 مشرشا
 اومنالش

 ماجستير  .06
بكليططة الدراسططا   ا" حمططد هيكططج  ديبططا ونالططد"

 اإلسالمية والعربية للبنين بالماهرة
بططططراهيم دمحم محمططططود إ

 حفنا
 
 األزهر

1/0110 
 مشرشا
 اومنالش

 ماجستير  .02

التجطططاه الجتمطططاعا شطططا شطططعر المطططر ة شطططا "
ر شططططا ماللططططع العصططططر الحططططديث حتططططى مصطططط
بكليططة الدراسططا   "م دراسططة وموازنططة1250

 اإلسالمية والعربية للبنين بالماهرة

إبططططراهيم  حمططططد عبططططد 
 التوا  

 
 
 األزهر

01/6/0112 
 مشرشا
 اومنالش

 ماجستير  .01
إبراهيم علا  بو ال ش   ديبا" بكلية الدراسا  "

 اإلسالمية والعربية للبنين بالماهرة
  وليد عبد   عثمان

 األزهر
 منالشا 31/4/0116

 ماجستير  .02
الجانطط  اإلسططالما شططا شططعر  حمططد الكاشططف "

بكليططططة الدراسططططا   "دراسططططة تحليليططططة وشنيططططة
 اإلسالمية والعربية للبنين بالماهرة

 وائج بكرو سعد
 منالشا 31/2/0115 ألزهرا

 دكتوراه  .31

د دمحم المعصطططططرانا "اإلبطططططداع الشطططططعرو عنططططط
شضطططا ا  الرديطططة وعناصطططر البنطططا  و ليطططا  

بكليططططططة الدراسططططططا  اإلسططططططالمية  "التشططططططكيج
 والعربية للبنين بالماهرة

دمحم علا جاد الباحث/ 
 الر 

 
 
 األزهر

 مشرشا تح  اإلشراف

 ماجستير  .31

تمرارها  حكططام الدولططة الوالنيططة ودعططائم اسطط"
بالمع طططططد العطططططالا  "شطططططا الفمططططط  اإلسطططططالما
 للدراسا  اإلسالمية

الباحطططث/ عبطططد الحلطططيم 
دمحم عبطططططططططد الحلطططططططططيم 

 سليمان

المع د العالا 
للدراسا  
اإلسالمية 
 بالم ندسين

 مشرشا تح  اإلشراف

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

م. ختصص األدب ٔالٍكدبٔاألضاترة املطاعدَٖ جباوعة األشِس الشسٖف 
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 : زئاضة املؤمتسات الدٔلٗة :عشس  ثاٌ٘
 

 التازٖخ ادتّة اضي املؤمتس ً
مواظـالثا  .1 مايادي ماظدوظي مظؾشؽونموٌؤمتر ماألسؾى مظؾؿفؾس ن

مماحوارماألدؼانمواظـؼاصاتا:مماإلدالعقةمهتمسـوان

م13/3/2021ماظؼاػرة

ماظـالثا  .2 ماظدوظي موٌؤمتر ماإلدالعقة مظؾشؽون ماألسؾى مظؾؿفؾس ،من

م.مصؼهمبـاءماظدولم..مرؤؼةمصؼفقةمسصرؼةا:مامهتمسـوان

م2019/مم9/مم15ماظؼاػرة

مظؾشؽونم  .3 ماألسؾى مظؾؿفؾس مواظعشرون ماظؿادع ماظدوظي اٌؤمتر

ماإلدالعقةم بـاءماظشكصقةماظورـقةموأثرهميفمتؼدمم:مامهتمسـوان،

م.ماسؾىمػوؼؿفاماظدولموايػاز

م2019/مم1/مم19ماظؼاػرة

م  .4 مواظعشرون ماظـاعن ماظدوظي مظؾشؽونماٌؤمتر ماألسؾى ظؾؿفؾس

مماإلدالعقة مسـوان، موحؿؿقةممهت موزبارره ماإلرػاب ماصـاسة :

م.ماٌواجفةموآظقاتفاا

م2018/مم2/مم27-26ماظؼاػرة

مظؾشؽـونم  .5 ماألسؾى مظؾؿفؾس مواظعشرون ماظلابع ماظدوظي اٌؤمتر

ماإلدــالعـ مقــة مامهتمسـوان، ماظؼادةموصاغعيماظؼرارميفمغشرمم: دور

م.مامثؼاصةماظلالمموعواجفةماإلرػابمواظؿقدؼات

م2017/مم3/مم11ماظؼاػرة

م  .6 مواظعشرون ماظلادس ماظدوظي مظؾشؽونمظاٌؤمتر ماألسؾى ؾؿفؾس

م ماإلدالعقة ما، مسـوان: ماظعاٌنيمهت ميف ماظدؼـقة ماٌؤدلات دور

ماظواضعمواٌأعولمغؼدماظعربيمواإلدالعيميفمعواجفةم اظؿقدؼاتم..

م.ذاتيمورؤؼةمعوضوسقةا

م2016/م 5/م 15-14مأدوان

مواظعشرون  .7 ماًاعس ماظدوظي مظؾشؽونمم اٌؤمتر ماألسؾى ظؾؿفؾس

م ماإلدالعقة ماًطابم، مظؿفدؼد مواظدساة ماألئؿة مارؤؼة هتمسـوان:

م.اظدؼينموتػؽقكماظػؽرماٌؿطرفا

م2015/م11/م15-14ماألضصر

ماظدو  .8 مواظعشروناٌؤمتر ماظرابع مظؾشؽونممظي ماألسؾى ظؾؿفؾس

ماإلدالعقة ما، سظؿةماإلدالمموأخطاءمبعضماٌـؿلؾنيمهتمسـوان:

م.إظقهم..مررؼقماظؿصققحا

/مم3/مم1م-م2/مم28ماظؼاػرة

م2015

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

 التازٖخ ادتّة اضي املؤمتس ً

مسربمم .1 مظعؿوممعلؾؿيمرودقا ماظدؼـقة ماالصرتاضيماظذيمتؼقؿهماإلدارة اٌؤمتر

 .تؼـقةماظػقدؼومطوغػراغسمبؽؾؿةمػاعةمسنمأدبماحملنمواظـوازلمواىوائح

 م2020 / 12 / 10 رودقا

ماظلابعمم .2 م)اٌـؿدى ماٌلؾؿة ماجملؿؿعات ميف ماظلؾم متعزؼز معـؿدى عؤمتر

ماظذيمؼعؼدمهتم2020 مم( ماسـوانم: مبعدمطوروغا اظؿضاعنمم–ضقممساملمعا

،مبدوظةماإلعاراتماظعربقةماٌؿقدةماظشؼقؼةم،ممسربمتؼـقةمماوروحمرطابماظلػقـة

 .ماظػقدؼومطوغػراغس

 م7/12/2020 اإلعارات

مم24/10/2020ماظلودانم" . اإلدالممواظؿفدؼدمبنيماألصلمواظعصرعؤمترما م .3

 : ظؾؿفؿؿعاتماٌلؾؿةمهتمسـوانمؾؿفؾسماظعاٌيظاٌؤمترماالصرتاضيمم .4

م ” صؾلػةماظلالمميفماإلدالم ”

مم29/8/2020ماإلعارات

ماألزعاتام .5 معواجفة ميف ماظدؼـقة ماظؼقادات مادور ماالصرتاضي ماٌـؿدى

م)اإلدقلؽو(م.

م21/7/2020ماٌغرب

 19/7/2020-18ماإلعاراتمعؤمترمصؼهماظطوارئم .6

رابطةممغظؿؿهاظذيممجبـقفممم٠٢٠٢عؤمترمهصنيماظشؾابمضدماظؿطرفمم .7

م.مؾرابطةظحبضورماألعنيماظعاممماظعاملماإلدالعي

م18/2/2020مدوؼلرا

ماألوضافمم .8 موزراء مٌؤمتر ماظؿـػقذي مظؾؿفؾس مسشرة ماظـاغقة ماظدورة أسؿال

م.واظشؽونماإلدالعقةميفمدولماظعاملماإلدالعي

م12/12/2019ماألردن

ماظلؾمميفماجملؿؿعاتمم .9 معـؿدىمتعزؼز مهعؤمتر م، ماتمسـواناٌلؾؿة دورم:

ما.األدؼانميفمتعزؼزماظؿلاعحمعنماإلعؽانمإىلماإلظزام

م10/12/2019 اإلعارات

م24/9/2019 رودقام.عؤمترماإلدالمموحوارماظـؼاصاتممبودؽوم .10

م23/9/2019 رودقام.اظذطرىماًاعلةمواظعشرؼنمظؿأدقسماإلدارةماظدؼـقةمظعؿوممعلؾؿيمرودقاعؤمترمم .11

م16/6/2019ماٌغربم.يفماظدؼارماإلدالعقةمباٌغربمقةعؤمترمحؼوقماألضؾقاتماظدؼـم .12

ماظلؾمم .13 ممعـؿدىمتعزؼز ما،ميفماجملؿؿعاتماٌلؾؿة سبومحؾفمهتمسـوان:

 ا.صضولمساٌيمصرصةمظؾلالمماظعاٌي

 7/12/2018 اإلعارات

ماألوضافماجؿؿاعم .14 موزراء مٌؤمتر ماظؿـػقذي ماإلدالعقةمماجملؾس واظشؽون

م.بدولماظعاملماإلدالعي

م13/5/2018مؼةاظلعود
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ماظلؾمم .15 متعزؼز ماٌلؾؿةمعـؿدى ماجملؿؿعات مميف مسـوان، اظلؾممام:مهت

 ا.ضطعماظطرؼقمأعامماظؿطرفم..اظعاٌيمواًوفمعنماإلدالمم

 11/12/2017 اإلعارات

 24/4/2017 اإلعارات .عـؿدىمصؼهماالضؿصادماإلدالعيمبدبيم .16

م20/3/2017ماظلعودؼةم.عؤمترمرابطةماظعاملماإلدالعيم .17

م19/12/2016 اإلعارات يفماجملؿؿعاتماٌلؾؿة.معـؿدىمتعزؼزماظلؾمم .18

مهتمم .19 م، مخؾقػة مآل مسقلى مبن ممحد ماٌؾك/ مجالظة ميفمحضور رباضرة

م.ادوظةماٌوارـةموصؼهماظؿلاعحمواظعقشماإلغلاغيماٌشرتكاسـوان:م

م26/6/2016ماظؾقرؼن

مم .20 مبؽازاخلؿاٌؤمتر مانماظدوظيمظؾفاععةماٌصرؼة دلاتماعؤ،مهتمسـوان:

 .مسبرافماظػؽرياتؼوؼمماالماظؿعؾقمماإلدالعيمودورػاميف

م2/6/2016مطازاخلؿان

م12/3/2016ماظلودانما.اإلرػابمواظؿطرفماظطائػيميفمأصرؼؼقاا :عؤمترم .21

ماظعربام .22 مظؾؿػؽرؼن ماألول مواظؾقوثممبمااٌؾؿؼى مظؾدرادات ماإلعارات رطز

م.االدرتاتقفقة

م17/1/2016ماإلعارات

محولم .23 معفؿة مارباضرة ماآلظقاتم: موأػم م، ماٌؿطرف ماظػؽر متػؽقك آظقات

ماظؿػؽقك مهلذا ممااظالزعة مواظؾقوثممب، مظؾدرادات ماإلعارات رطز

 .االدرتاتقفقة

م2/9/2015ماإلعارات

م27/4/2015 اإلعارات يفماجملؿؿعاتماٌلؾؿة.معـؿدىمتعزؼزماظلؾمم .24

م17/12/2014ماظؽوؼتم.ادورماٌرأةميفماظعؿلماًريي:ماعؤمترم .25

مظؾـؼاصةممظؼاءم .26 ماظؿدرؼسمورالبماىاععةماٌصرؼة ماألوضافمبأسضاءمػقؽة وزؼر

م.اإلدالعقةمبؽازاخلؿان

م26/11/2014مطازاخلؿان

م5/10/2014ماظلعودؼةمرابطةماظعاملماإلدالعي.م–طؾؿةمرؤداءموصودمايفاجمم .27

مارباضرةم .28 ماٌشرتك: ماظعقش موصؼه مظألدؼان ماظلؾؿي  ااظؿعاؼش

م.اظؾقوثماالدرتاتقفقةمبرطزماٌؤمتراتمظؾدراداتمو

م15/7/2014ماإلعارات

م5/5/2014ماظؾقرؼنم.عؤمترمايضاراتميفمخدعةماإلغلاغقةم .29

م24/4/2014مصرغلام.مبؾارؼسميمبعفدماظعاملماظعربماايجااصؿؿاحمععرضمم .30

م2012معورؼؿاغقام.ماٌؤمترماظدوظيمظؾلريةماظـؾوؼةم)اظدورةماظـاغقة(م .31

م. ع ضٍٕات بكمٗة الرتبٗة بطمطٍة عىاُضب ملدة ٔذلك إضافة إىل التدزٖظ
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 :املؤمتسات الدٔلٗة ٔالٍدٔات العمىٗة داخن وصس  املشازكة يف :عشس  زابع
 

 التازٖخ ادتّة اضي املؤمتس ً
1.  

م5/4/2021ماظؼاػرةمرباضرةمدوظقةمباظربغاعجماظؿـؼقػيمظؾربٌانماظعربيم.

0.  
ممجاععةماظدولماظعربقةم.عؤمترموزراءماظشؾابماظعربم

مباظؼاػرة

م4/1/2020

3.  
م23/12/2019مباظؼاػرةماىاععةمايدؼـةم.يااإلسالمماظرذقدموبـاءماظوسام :هتمسـوان،مممعؤمترمطؾقةماإلسالم

4.  
ماظؿابعمالهادم م، ماًاعسمٌلؽوظيمإذاساتماظؼرآنماظؽرؼم اٌؤمتر

هتمم اإلذاساتماإلدالعقةم،مواظذيمتـظؿهماهلقؽةماظورـقةمظإلسالمم، 

ماٌػاػقمما : سـوان متوحقد ميف ماظؽرؼم ماظؼرآن مإذاسات دور

م. ا واظؿؼرؼبمبنيماٌذاػبماظػؼفقةمواظردمسؾىماظشؾفات

م2019/م10/م24ماظؼاػرة

5.  
م19/10/2019 اظؼاػرةماحؿػالماحملؽؿةماظددؿورؼةماظعؾقامباظقوبقلماظذػيب.

6.  
م ماٌصرؼة ماإلصؿاء مدار معؤمتر مايضارؼةم، مااإلدارة مسـوان: هت

م.ياظؾكالفماظػؼف

م)غائًؾامسنمرئقسمذبؾسماظوزراء(

م2019/مم10/مم15ماظؼاػرة

2.  
م2019/مم10/مم12-10مجـوبمدقـاءمم.)ػـامغصؾيمععا(:مهتمذعار،معؾؿؼىمداغتمطاترؼنمظؿلاعحماألدؼانم

1.  
ماىاععاتماإلدالعقة مظرابطة ماظدوظي دورمام:مهتمسـوانماٌؤمتر

مام.اىاععاتميفمخدعةماجملؿؿعموتردقخماظؼقم

م13/9/2020مـدرؼةاإلدؽ

2.  
ماظؿعؾقمم مجودة مظضؿان ماظؼوعقة مظؾفقؽة ماظلادس ماظعؾؿي اٌؤمتر

م.واالسؿؿاد

م12/6/2019ماظؼاػرة

11.  
ما مسـوان: مهت ماظؿادع، ماظدوظي ميفماٌؤمتر ماظؾقـقة اظدرادات

ماظؿؽـوظوجيم ماظؿلارع مضوء ميف مواظعربقة ماإلدالعقة اظعؾوم

ما.واٌعريف

طؾقةمدارماظعؾوممجباععةم

ماٌـقام

م2019/مم3/مم24

11.  
م ماظلـوي ماٌؤمتر مسـوان، مامهت موصـاسةم: ماظـاسؿة اظؼوى

م.مااٌلؿؼؾل

مطؾقةماآلدابم

مجاععةمسنيممشسم

م2019/مم3/مم23

10.  
ما.اإلدالممواظغربااألزػرممعؤمتر

م(غائًؾامسنمرئقسمذبؾسماظوزراء)

م22/10/2018ماظؼاػرة
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13.  
م2018/مم10/مم19-18مجـوبمدقـاءم.ؾيمعًعا(ػـامغص)م:مهتمذعار،معؾؿؼىمداغتمطاترؼنمظؾلالمماظعاٌيم

14.  
م ماٌصرؼة ماإلصؿاء مدار معؤمتر ما، اظؿفدؼدميفماظػؿوىمهتمسـوان:

م.بنيماظـظرؼةمواظؿطؾققا

م)غائًؾامسنمرئقسمذبؾسماظوزراء(

م2018/مم10/مم16ماظؼاػرة

15.  
ماظدوظة مجملؾس ماظدوظي ماماٌؤمتر مسـوان: مهت ميفم، اظؿصوؼت

ما.باالغؿكاباتمبنيمايقمواظواج

م8/10/2018ماظؼاػرة

16.  
هتمسـوانم:ماحاجةم،ماٌؤمترماظدوظيمظرابطةماىاععاتماإلدالعقةم

ماإلدالعي ماإلدالعيام إىل اظعامل مواظؿؿوؼل ماالضؿصاد مدور تػعقل

مباظؿعاونمععمجاععةماإلدؽـدرؼةم.

م2018/م27/4-25ماإلدؽـدرؼةجاععةم

12.  
م22/4/2018ماظؼاػرةم.ظؿعؾقمؤمترماظدوظيماًاعسمظؾفقؽةماظؼوعقةمظضؿانمجودةمااٌ

11.  
اإلدارةماهتمسـوان:م،ماٌؤمترماظدوظيمباجملؾسماألسؾىمظؾـؼاصةم

ما.اجملؿؿعقةميفمعواجفةماإلرػاب

م24/2/2018 اظؼاػرة

12.  
م ماظغؾوماعؤمتر مظظواػر ماظؿصدي ميف ماظؽرؼم ماظؼرآن مإذاسات دور

ما.واظؿطرف

م28/1/2018ماظؼاػرة

01.  
م17/1/2018ماظؼاػرةمعؤمترماألزػرمظـصرةماظؼدس.

01.  
)اظؿطرفموأثرهماظلؾيبمسؾىماظشرؼفم،مهتمسـوان:ممعؤمترماألزػرم

م.(علؿؼؾلماظرتاثماظـؼايفماظعربي

م4/12/2017مماظؼاػرة

00.  
اظـابتمواٌؿغريميفماظعؾومم:مامهتمسـوان،ماٌؤمترماظدوظيماظـاعنم

م.ااظعربقةمواإلدالعقة

مطؾقةمدارماظعؾومم

مجباععةماٌـقام

م2017/مم10/مم10

03.  
م ماظدؼـقة ماظلقاحة معؤمتر مسـوان، مامهت ماظلقاحةم: مساصؿة دقـاء

م.مااظدؼـقة

م2017/مم9/مم29-28مجـوبمدقـاء

04.  
ععفدماظؾقوثمواظدراداتمم.ماساًعام70اظدراداتماألصرؼؼقةميفم:ماماٌؤمترماظدوظيمبعـوان

ماظؼاػرةباألصرؼؼقةم

م2017/مم5/مم23

05.  
يفمعؽاصقةماإلرػابمماىاععاتادورمم :مغدوةمبؽؾقةماآلدابمبعـوان

مام. واظؿطرف

مطؾقةماآلداب

مجاععةمسنيممشس

م20/4/2017

06.  
ودؼدماًطابممعرطزم.اضضاؼامودؼدماًطابماظدؼينام:ماٌؤمترماظدوظي

ماظػقومجباععةمماظدؼين

م

م15/3/2017
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02.  
هتمرساؼةماظلقدماظؾواء/م،ماٌؤمترماألولمظطالبماٌرحؾةماظـاغوؼةم

م.قزةربؿدمطؿالماظداظيمرباصظماى

م2017/مم3/مم4ماىقزة

01.  
ايرؼةمواٌوارـةم..ماظؿـوعمهتمسـوان:مام،معؤمترماألزػرماظشرؼف

م.اواظؿؽاعل

م2017/مم2/مم28ماظؼاػرة

02.  
م2017م/م1م/م15ماظػقومم.معؤمتر:مااظػقوممتـؿػضمضدماظؿطرفموسؾىمررؼقماظؿـؿقةا

31.  
م ماإلداري مظؾؼضاء ماظعربي ماالهاد معؤمتر م، مسـوان: دؾطاتماهت

ما.ؼضاءماإلداريميفماظػصلميفماٌـازساتماالغؿكابقةاظ

م8/1/2017 اظؼاػرة

31.  
م ماٌصرؼة ماإلصؿاء مدار معؤمتر ما، مسـوان: ماظعؾؿيمهت اظؿؽوؼن

م.ألئؿةماٌلاجدمظألضؾقاتماٌلؾؿةامصؿائيواظؿأػقلماإل

م)غائًؾامسنمرئقسمذبؾسماظوزراء(

م2016/مم10/مم17ماظؼاػرة

30.  
ماظرابع ماظدوظي ماظعؾؿي مسـوانمماٌؤمتر مامهت اٌلؿشرضونمم:

م.واظرتاثماظعربيمواإلدالعيا

طؾقةماظؾغةماظعربقةمجباععةم

ماألزػر

مصرعماظزضازؼقم

م2015/مم4/مم7

33.  
مااظرتاثماألثريميفماظعاملماظعربيم اظؿقدؼاتموايؾولامم..عؤمتر:

م.عؼرمجاععةماظدولماظعربقة

م2016م/م4م/م3مجاععةماظػقوم

34.  
طؾقةمدارماظعؾوممجباععةمم.داتماإلدالعقةاعؤمترماودطقةماظػؽرميفماظدرا

ماٌـقام

م2016/مم3/مم20

35.  
اظػفمماظصققحم:مامهتمسـوان،معؤمترمجاععةماألزػرمصرعمأدقوطم

م. اظؾرتاثماإلدالعيموأثرهميفمسالجماالسبرافماظػؽري

م2016/مم2/مم23-21مأدقوطجاععةم

36.  
م ماظشرسقة مشري مظؾففرة ماألول ماٌؤمتر مأومهتمسـوان، مابؾدغا ىلم:

م.مبقـاا

م2014/مم9/مم7ماظؼاػرةوزارةماظشؾابممب

 

 ٔاملؤضطات اإلعالوٗة الكربى، ٔاملساكص البخجٗة  ، بادتاوعات املصسٖة ٔالٍدٔات ٔذلك إضافة إىل عشسات المكاءات ٔاحملاضسات

 . ٗمك٘ كمىتْ ٌٗابة عٍْغريٓ ل وعالْٗ فّٗا ٔاملؤمتسات اليت أٌاب، 
 6262ً-5-62مت حتدٖجّا بتازٖخ 

 

 ٔاهلل ٌطأه الطداد ٔالكبٕه ٔالتٕفٗل،،،

 


