د اوقافو د وزیر
د اسالمي چارو د عالي شورا مشر
د اسالمي څیړنو د مرکز د غړي
استاذ دکتور محمد مختار جمعه مبروک
ژوند لیک
نوم 7محمد مختار جمعة مبروك.
هغه د 6633م کال د فبرورۍ د میاشتي په  63نیټه د بنی سویف د والیت د ببا د
ښار صفط راشین په قریه کې زیږیدلی.
لومړۍ :علمي زده کړي:
 لومړنۍ زده کړي یي په ازهرشریف کې پیل کړل تردي چې په 6654مکال کې په قاهره کې د ازهرشریف د پوهنتون د اسالمي اوعربی څیړنو د
پوهنځي څخه د جید جیدا مع مرتبة الشرف په درجه فارغ شو چې پخپله
دوره کې یي لومړنۍ مقام خپل کړی وو.
 په 6666م کال کې یي خپله ماستري د عربي ژبي په آدابو کې په اعلیدرجه ترالسه کړه.
 او په 6661م کال کې یي خپله دکتورا په ډیر اعلی درجه باندي ترالسهکړه.
دوهم :هغه دندې او وظیفي چې په پرله پسي ډول یي ترسره کړې:
-

-

هغه خپل عملي کار د ازهر پوهنتون د اسالمي او عربي څیړني پوهنځي
کې د مرستیال استاد په توګه پیل کړ.
بیا په پوهنځي کې د معاون ښوونکي په توګه بیا د ښوونکي بیا د معاون
پروفیسور او بیا هم د پروفیسور په توګه یي دندې ترسره کړې دې.
بیا د ازهر پوهنتون د اسالمي څیړنو د پوهنځي مرستیال بیا د همدي
پوهنځي د رئیس په توګه وټاکل شو او د پوهنځي په تاریخ کې لومړنۍ
منتخب رئیس وو چې وټاکل شو.
د لوی امام او د ازهر دشیخ د دعوت او دیني رسنیو چارو د تخنیکي دفتر
غړی.

-

-

او په 4161م کال کې د اسالمي څیړنو د مرکز دغړي په توګه غوره
کړای شو.
بیا د دکتور حازم الببالوي انجنر ابراهیم محلب په لومړنۍ او دوهم
حکومت بیا د انجنر شریف اسماعیل او بیا هم د دکتور انجنر مصطفی
مدبولي په حکومتونو کې د اوقافو د وزیر په توګه په دنده وګمارل شو.
د اسالمي چارو د عالي شورا مشر.
د عربي اوقافو د ټولني مشر.
د اسالمي نړۍ د اوقافو او د اسالمي چارو د وزیرانو د کنفرانس د اجرائیه
شورا غړی.
د مصري لیکواالنو د ټولني غړی.
دعربي لیکواالنو د ټولني غړی.
د نړۍ د اسالمي ادبي ټولنې غړی.
د ادبیاتو او کره کتني په برخه کې د ازهر پوهنتون د استاذانو او مرستیال
استاذانو د ترفیع لپاره د علمي کمیټي غړی.
په 4161م کال کې د یوم سابع د ورځپاڼي د یوي پراخي ټولپوښتني په
ترڅ کې د مصر د غوره دیني شخصیت په توګه غوره کړای شوی وو.
د کویټ هیواد د سولي او د زغم د سازمان له لوري په 4162م کال کې د
سولي او زغم د سفیر په توګه غوره کړای شو.
په 4166م کال کې د اسالمي نړۍ د ټولني د عالي شورا د غړي په توګه
غوره کړای شو.

دریم :علمي فعالیتونه:
د استاذ دکتور محمد مختار جمعه علمي فعالیتونه ډیر زیات دې چې ځیني یي په
الندي ډول دي7
-

د مصر په دننه او بهر کې یي په بیالبیلو کنفرانسونو علمي او روزنیزو
سیمینارونو کې ګډون کړی او پدي کې د ډیرو مشر هم پاتي شوی.
په بیالبیلو علمي تیزسونو باندي یي څارنه کړی او د الرښود استاذ په توګه
پاتي شوی.
د ازهرشریف او د مصر په نورو پوهنتونونو کې د بیالبیلو علمي تیزسونو
په څیړنه او دفاع کې یي برخه اخیستي ده.
په ځیني علمي مجلو باندي یي څارنه کړی د ځینو د لیکواالنو بورډ رئیس
او د ځینو نورو مجلو د ادارو رئیس په توګه پاتي شوی.

-

-

-

په قاهره کې د ازهر پوهنتون د عربي او اسالمي څیړني د پوهنځي او د
عمان د سلطنت د شریعاتو د پوهنځي د تعلیمي نصاب په جوړونه کې یي
برخه اخیستي ده.
د مصر دننه او بهر کې یي د بیالبیلو لوستونکو اوریدونکو او لیدونکو
رسنیو له الري د بیالبیلو دیني پروګرامونو په وړاندي کولو کې برخه
اخیستی.
د مصر په لویو ورځپاڼو کې هره اونۍ د هغه مقالې خپریږي.
هغه د مصر د ملي ټلویزیون له الري بیالبیل دیني پروګرامونه وړاندی
کوي چې په سر کې هم مشهور دیني پروګرام د حدیث الروح یعنی د روح
خبري ترنامه الندي دی.

څلورم :د هغه کتابونه او لیکنې:
هغه بیالبیل کتابونه لیکنې او څیړنې لرې چې ځیني یې په الندي ډول دې7
 -6د نبي کریم صلی هللا علیه وسلم د احادیثو په مقاصدو پوهه.
 -4د فقهي نوښت الزم والی.
 -3شپږ کلیات او عصري لیدلوری.
 -1د پوهاوي رامنځته کول.
 -2د قرآن کریم د بیان رازونه.
 -3د جنګ سولي او د حکومتدارۍ فلسفه.
 -4د دیني فکر نوښت په لور د دین او ژوند په هکله مقالې.
 -5د کلتور په فضا کې.
 -6دین او دولت.
د نوښت او ټکر مسائل.
-61
د قرآن کریم په میز باندي.
-66
د مقالې د هنر په چوکاټ کې.
-64
د ښه عقلي خطاب په لور.
-63
د ملي دولت مشروعیت.
-61
دیني او بشري ارزښتونه.
-62
د ذهن غذا.
-63
د افراطیت ایډیالوژۍ ختمول.
-64
د اسالم زغم.
-65
د ادیانو ترمنځ سوله اییز ژوند او د ګډ ژوند فقه.
-66

ژبني انډول  ..د قرانکریم د نصوصو په رڼا کې یوه عملي شوې

-41
څیړنه.
د سیاق داللت او په ادبي نص کې د هغي اغیزي د قرانکریم د
-46
نصوصو په رڼا کې یوه عملي شوې څیړنه.
د پخوانیو او اوسنیو علماؤ ترمنځ عدول انتقادي څیړنه.
-44
د پخوانیو او اوسنیو علماؤ ترمنځ د حضور او د غیاب جګړه
-43
انتقادي څیړنه.
نقدي فکر د اوسني انتقاد په رڼا کې.
-41
د اصالت او معاصر ترمنځ فکري انتقاد په ادبي انتقاد کې د معاصر
-42
عربي تیوري په لور.
د روژي خبري.
-43
د دولت او د ډلي فقه.
-44
د نړیوال توب په وخت کې زمونږ د هویت ساتنه.
-45
حج او عمره مناسک او رازونه.
-46
د عمري فضیلت او د عمره کوونکي الرښود.
-31
د سیرت او احادیثو په پیژندنه کې د ځیني مفاهیمو د صحییح والي
-36
الزمیت.
په احادیثو کې د دعوت مهارتونه.
-34
د روح خبرې.
-33
د نبي کریم صلی هللا علیه وسلم سره ادب.
-31
په قرآن کریم کې کمال او جمال.
-32
داعش او اخوانیان.
-33
جوړوونکې او ویجاړوونکې.
-34
د بني امیه په زمانه کې د موالیانو شاعرانو انتقادي څیړنه.
-35
د عباسیانو په شعر کې بخښنه انتقادي څیړنه.
-36
د جاهلیت په زمانه کې عربي ادبیات.
-11
د اسالم په لومړنۍ زمانه کې عربي ادبیات.
-16
د امویانو او عباسیانو په زمانه کې عربي ادبیات.
-14
په اندلس کې عربي ادبیات.
-13
د جاهلیت د زماني څخه د عباسیانو زماني پوري ادبي ژوند.
-11
په اوسني زمانه کې ادبي ژوند.
-12
په اوسني زمانه کې ادبي نصوص.
-13

د الجواهري په شعر کې بغاوت.
-14
د عماني شاعر ابومسلم الرواحي ژوند او شعر.
-15
په افریقا کې عماني شعر.
-16
د عمان په سلطنت کې ادبي انتقاد د واقعیت او آرزو ترمنځ.
-21
د ابو محجن الثقفي ژوند او شعر.
-26
د ابی فراس حمداني او معتمد بن عباد ترمنځ شعرونه.
-24
د قافیي علم او فن.
-23
د ابو هالل عسکري د کتاب صناعتین په رڼا کې د معناګانو صحیح
-21
او غلط والی.
بغیر د علم څخه د تکفیر او د فتوی خطره.
-22
د لیکلو هنر او لنډې جملې حکمت ،متلونه او پیغامونه.
-23
په پخوا او اوس کې د خطابت هنر.
-24
د نبوي احادیثو په مقاصدو پوهه عصري لید لوری.
-25
د امویانو او عباسیانو د زمانو په رڼا کې مسائل او نصوص.
-26
د ادبي انتقاد تراثي ریښي.
-31
عقل او نص.
-36
پنځم :هغه کتابونه چې نوموړي له نورو سره په ګډه لیکلي په الندي ډول دې:
 -6د مصیبتونو فقه نوی کرونا وایرس د نموني په توګه.
 -4د تندروۍ په ضد باندي ځیني مفاهیم چې الزمه ده سم شي.
 -3د فقهي عمومي قواعد نوی لید لوری.
 -1اسالم د خپل ځان په هکله خبري کوي.
شپږم :هغه کتابونه چې څارنه یي کړی او وړاندي کړي یي دې:
 -6د مصر د اوقافو وزارت له لوري د عصري خطبو دائرة المعارف ،چې په
نهو برخو کې خپره شوې ده.
 -4د اخالقي څیړنو دائرة المعارف.
 -3په اسالم کې د کلیساګانو ساتنه.
 -1په حج کې آسانتیا.
 -2د ترهګرو ګمراه کارونه او د هغي ردول.
 -3د ختیځ او لویدیځ ترمنځ کلتوري خبرې اترې.
 -4د الحاد خطرونه او د هغي د مخنیوي الرې.

 -5د عبادت د ځایونو ساتنه.
 -6د اوبو نعمت.
د روانو مسائلو په هکله سل عصري خطبي.
-61
ملي شخصیت جوړول.
-66
د موقعو لپاره خطبې.
-64
د هیوادونو د جوړوني فقه عصري لید لوری.
-63
د ځوانانو لپاره د لید لړۍ ...په کتاب کې فکر.
-61
د ځوانانو لپاره د لید لړۍ ...د حقیقت او خیال ترمنځ.
-62
د نبوي سیرت فقه نوی څیړنه.
-63
د نبوي احادیثو لنډ دائرة المعارف  44 ،43 ،42 ،41برخې.
-64
د اسالمي فقهي دائرة المعارف 14 ،13 ،12 ،11 7برخې.
-65
د دررسنیه شرح په سیرت نبوي نظامونو باندي 1-3 7برخې.
-66
بیت المقدس او نړیوال کنوانسیونونه.
-41
د مصر په تخت باندي ښځې.
-46
د هیواد حق.
-44
همدا اخوانیان دې.
-43
روضه ندیه د قدسي احادیثو شرحه.
-41
اووم :د نوموړي هغه کتابونه چې ژباړل شوي:
 -6د نبي کریم صلی هللا علیه وسلم د احادیثو په مقاصدو پوهه (څوارلسو ژبو
ته ژباړل شوی).
 -4د جنګ سولي او د حکومتدارۍ فلسفه( ،شپږو ژبو ته ژباړل شوی).
 -3د دیني فکر نوښت په لور د دین او ژوند په هکله مقالې( ،دیارلسو ژبو ته
ژباړل شوی).
 -1د کلتور په فضا کې( ،بیالبیلو ژبو ته ژباړل شوی).
 -2دین او دولت( ،بالبیلو ژبو ته ژباړل شوی).
 -3د نوښت په لور( ،انګلیسی ژبي ته ژباړل شوی).
 -4د دولت او د ډلي فقه( ،لسو ژبو ته ژباړل شوی).
 -5د سیرت او احادیثو په پیژندنه کې د ځیني مفاهیمو د صحییح والي
الزمیت( ،انګلیسي او فرانسوي ژبو ته ژباړل شوی).
 -6داعش او اخوانیان( ،بیالبیلو ژبو ته ژباړل شوی).

-61
شوی).

نقدي فکر د تراث او د معاصر ترمنځ( ،انګلیسي ژبي ته ژباړل

اتم :هغه ژباړل شوي کتابونه چې نوموړي د نورو سره په ګډه لیکلي:
 -6د تندروۍ په ضد باندي ځیني مفاهیم چې الزمه ده سم شي( ،پنځو ژبوته
ژباړل شوی).
 -4اسالم د خپل ځان په هکله خبري کوي( ،پرتګالي ژبي ته ژباړل شوی).
نهم :هغه ژباړل شوي کتابونه چې نوموړي پري څارنه کړی او هغه یي وړاندي
کړې:
 -6د هیوادونو د جوړوني فقه عصري لید لوری( ،دوو ژبوته ژباړل شوی).
 -4د الحاد خطرونه او د هغي د مخنیوي الرې( ،دریو ژبو ته ژباړل شوی).
 -3په اسالم کې د کلیساګانو ساتنه( ،دیارلسو ژبو ته ژباړل شوی).
 -1د ترهګرو ګمراه کارونه او د هغي ردول( ،دوو ژبو ته ژباړل شوی).
 -2په حج کې آسانتیا( ،دوو ژبو ته ژباړل شوی).
 -3د اوبو نعمت او د اوبو په ښه ډول کارول( ،دوو ژبو ته ژباړل شوی).
 -4د ختیځ او لویدیځ ترمنځ کلتوري خبري اتري( ،انګلیسي ژبي ته ژباړل
شوی).
 -5عصري خطبي( ،پنځلسو ژبو ته ژباړل شوی).
 -6د ادیانو ترمنځ خبري اتري( ،دوو ژبو ته ژباړل شوی).
د مصر په تخت باندي ښځې( ،دوو ژبو ته ژباړل شوی).
-61
لسم :ښاغلي استاذ دکتور محمد مختار جمعه په بیالبیلو مجلو او نشریاتو باندي
څارنه کړی چې موخه یي د اسالمي کلتور او د ماشومانو د روزني د کلتور
خپراوی دی چې ځیني یې په الندي ډول دې:
 -6د اسالم د ممبر ترنامه الندي مجله.
 -4د فردوس مجله چې د ماشومانو لپاره ده.
 -3د لیدلوري ترنامه الندي لړۍ چې پدي برخه کې  34کتابونه په عربي ژبه
خپاره شوي دې چې په الندي ډول دې7
د دولت او د ډلي فقه ،د ختیځ او لویدیځ ترمنځ کلتوري خبري اتري ،د سیرت او
احادیثو په پیژندنه کې د ځیني مفاهیمو د صحیح والي الزمیت ،د عبادت د ځایونو
ساتنه ،عقل او نص ،د ترهګرو ګمراه کارونه او د هغي ردول ،د اوبو نعمت،

ملي شخصیت جوړول ،د الحاد خطرونه او د هغي د مخنیوي الرې ،د پوهاوي
رامنځته کول ،د هیوادونو د جوړوني فقه ،د مقالې د هنر په چوکاټ کې ،اسالم د
خپل ځان په هکله خبري کوي ،د نبي کریم صلی هللا علیه وسلم سره ادب ،د
مصیبتونو فقه نوی کرونا وایرس د نموني په توګه ،د نړیوال توب په وخت کې
زمونږ د هویت ساتنه ،د تندروۍ په ضد باندي ځیني مفاهیم چې الزمه ده سم شي،
د فقهي عمومي قواعد ،بغیر د علم څخه د تکفیر او د فتوی خطره ،په قرآن کریم
کې کمال او جمال ،په احادیثو کې د دعوت مهارتونه ،د لیکلو هنر او لنډې جملې
حکمت ،متلونه او پیغامونه ،د جنګ سولي او د حکومتدارۍ فلسفه ،د نبي کریم
صلی هللا علیه وسلم د احادیثو په مقاصدو پوهه ،همدا اخوانیان دې ،د مصر په
تخت باندي ښځې ،د هیواد حق ،په اسالم کې د کلیساګانو ساتنه ،د ادیانو ترمنځ
خبري اتري ،شپږ کلیات ،عقل او نص.
 -1د لید لوري د لړۍ ژباړل شوي او صادر شوي کتابونه7
أ .د هیوادونو د جوړوني فقه عصري لید لوری( ،دوو ژبوته ژباړل شوی).
ب .د سیرت او احادیثو په پیژندنه کې د ځیني مفاهیمو د صحییح والي الزمیت
ت .د دولت او د ډلي فقه( ،شپږو ژبوته).
ث .په اسالم کې د کلیساګانو ساتنه( ،څلورو ژبوته).
ج .د جنګ سولي او د حکومتدارۍ فلسفه( ،پنځو ژبوته).
ح .د نبي کریم صلی هللا علیه وسلم د احادیثو په مقاصدو پوهه(،په دریو ژبو).
خ .د تندروۍ په ضد باندي ځیني مفاهیم چې الزمه ده سم شي( ،په پنځو ژبو).
د .د نبي کریم صلی هللا علیه وسلم د احادیثو په مقاصدو پوهه( ،په جرمني
ژبه).
-2د نوي ځوانانو لپاره د لید لوري په لړ کې دغه الندي دوه کتابونه ژباړل شوي7
أ .په کتاب کې نظر.
ب .د حقیقت او خیال ترمنځ.
یولسم :هغه علمي رسالي او تیزسونه چې نوموړی یي د الرښود استاذ په توګه
پاتي شوی او یا هم په سیمینار کې یي ګډون کړی په الندي ډول دې:
شماره
.1

علمي درجه
دكتورا

د تیزس عنوان

د لیکونکي نوم

د دینييييييي ادارو ارتبييييييا ا فعالیتونييييييه او د لیکييييييونکا /سييييييام
هیييوادوالد د پیاوړتیييا لپيياره د مصييریانو پييه أحمد محمد غازي
لیيييييد ليييييورو کيييييې د هغيييييي رول عمليييييي او
مقایسوي څیړنه.

پوهنتون

د سیمینار
تاریخ

د االزهر
ژورنالیزم
پوهنځا

0101/4/11

صفت
مناقش

.0

دكتورا

.3

دكتورا

.4

دكتورا

.5

دكتورا

.6

دكتورا

.2

دكتورا

.1

دكتورا

.2

دكتورا

.11

دكتورا

.11

دكتورا

.10

دكتورا

.13

ماستري

.14

ماستري

.15

ماستري

.16

ماستري

د 2014م کال د اساسي قيانون سيره سيم د
ولسمشر واکونه او مسيللیتونه د اسيالمي
فقهي سره مقایسوي څیړنه.
پييه رسيينیو کييې د ميينځالري دینييي خ ييا د
فعالیت لپاره رحه شوی استراتیژي او پيه
ملي امنیت باندي د هغي اغیزي
د پخوانیيييو او عصيييري خلکيييو تييير مييين د
شياعرانه مييتن انحييرا پيه نمونييو مفهييوم
او تاثیراتو کې یوه م العه
پييييه عربييييي ادبييييي انتقيييياد کييييې د نصوصييييو
مشيييابهت پيييه اوسيييني عصييير کيييې د عييير
نقادانو د کارونو په اړه عملي څیړنه
د پیل څخه تر شيلمي پیيړۍ پيوري د کیسيي
پييه مجلييه کييې د لنييډو کیسييو فيين مو ييوعا
فني څیړنه

لیکيييييونکا  /محميييييد
الشيييييييحات بيييييييراهیم
منصور.
لیکييييييييونکا  /مهييييييييا
مدحت حسین
لیکييييونکا  /محمييييود
أبييييييو سييييييمر عبييييييد
السالم
لیکيييييونکا  /محميييييد
محمود براهیم حفني

لیکييونکا  /مص ي ف
عبيييد الصيييبور محميييد
محمد – په قنيا کيې د
عربيييييي او اسيييييالمي
څیړنيييييو د پيييييوهنځي
مرستیال استاذ
د 1993م کال څخه تر 2002م کاله پوري لیکييييييونکا  /جييييييالل
د هالل په مجله کې ادبي او نقيدي لیيدلوری محمد محمود غانم
تحلیلي او نقدي څیړنه
په اروپا کې د مسلمانو لږکیو په وړانيدي د لیکيييييونکا  /محميييييد
عثمييان محمييود خلي
رسمي سازمانونو روزنیز هڅي
د اوقييييييييافو د وزارت
امام او خ ی
یه مصر کې د اوسنیو نقيادو پيه نيزد بانيدي لیکيييونکا  /بيييراهیم
أحمد عبد التوا
ادبي صورت

بنها

0112/4

رئیس او
مناقش

ناصر د پوځي
علومو اکاډمي

0112/0

رئیس او
مناقش

0112/0/02

رئیس او
مناقش

0111/4/11

رئیس او
مناقش

ازهر
ازهر د اسیو
څانګه

ازهر د اسیو
څانګه
ازهر د زقاقیق
څانګه

0112/4/2

0112/0/11

رئیس او
مناقش

0116/5/2

رئیس او
مناقش

0113/5

رئیس او
مناقش

0111

الرښود
استاذ او
مناقش

0111/4/12

الرښود
استاذ

0115/5/12

مناقش

ن ا

ازهر
د ابو للو مدرسي د شاعرانو پيه نيزد بانيدي لیکيييييييونکا  /وائيييييييل
هیييوادند او لييولنیز شييعرونه مو ييوعا او بكري حسن
فني څیړنه
د 1919م کال څخه تر 2002م کاله پوري لیکييونکا  /علييي
اوسيييينا مصييييري شييييعر د محييييافظینو او د ربیع محمد أحمد
نوښت د ډلو ترمن
عربيييي ژبيييي تيييه د پاکسيييتاني شييياعر محميييد لیکيييونکا  /ثنيييا
اقبال د دیوانونو په ژباړه کې صوفیانه اړخ من ركها
لیکييييونکا  /یسييييري
د ملي دفاع د پوهنځي د اجازت څیړنه
محمود شفیق عزام
د فقهييي خ ييا او د اوسييني دعييوت پييه ر ييا لیکييييونکا  /السييييعید
أحمد محمد علي
کې د نسل تنظیم
د پوهنتون ځوانانو اړوند تندروي د ليولنیز لیکيييييييونکا  /سيييييييید
وسائل فعالیتونو او چاپیریيالي بيدلونونو پيه حسن محمد علي
ر ا کې د ازهر او عيین شيمس پوهنتونونيو
ترمن مقایسه
د اوقافو د وزارت لولنیز رول

لیکييييييييونکا  /محمييييييييد
محميييييييييييود د اوقيييييييييييافو د

ازهر

ازهر
ازهر
ناصر د پوځي
علومو اکاډمي
د اسالمي زده
کړو عالي
انسلیلیوټ
په عین شمس
پوهنتون کې د
چاپیلایر د
م العاتو او
څیړنې
انستیتیوت
ازهر

مناقش

0101/3/01

رئیس او
مناقش

0101/3/6م

مناقش

0101/0/02

رئیس او
مناقش

0101/1/2

مناقش

وزارت امام او خ ی

پييه سييورت یوسي کييې د بالغتييي او داللتييي لیکيييييييونکا  /أنيييييييور
أحمييد باشييياد بحیيييري
ترکیبونو انګلیسي ژباړه
والیييييييييت د اوقييييييييافو
خ ی او امام
په اسالم کې د دیني فکر نوښيت محميداقبال لیکييييونکا  /وجييييدي
عبد القادر محمد
د نموني په توګه

.12

ماستري

.11

ماستري

.12

ماستري

.01

ماستري

.01

ماستري

.00

ماستري

.03

ماستري

.04

ماستري

.05

ماستري

عبييد العزیييز حمييوده او پييه عربييي ادبييي نقييد سيييييييعودي بيييييييراهیم
عوض صال
کې د هغه هڅې

.06

ماستري

محمد محمود براهیم
حفني

.02

ماستري

.01

ماستري

.02

ماستري

.31

دكتورا

.31

ماستري

روښيانه راتلييونکا او پيه راتلييونکي دعييوت لیکيييييييونکا  /عبييييييييد
الل ی سید حسنین
باندي د هغي اغیزي
په مصير کيې د فرقيه ییيزم سيره پيه مبيارزه
کې د دیني بنسلونو تعلیمي رول
د حييدید د درجييي د اعتبييار سييره سييم هغييه
بیعي چې په هغې کې اختال شتون لري.
د نصوصييييو تييييرمن مشييييابهت او د وحیييييد
الدهشان په شعر کيې د هغيي اغیيزه تحلیليي
او نصا څیړنه
د احادیثو په تصحی او تحسيین کيې د اميام
دار ق نييي چييې پييه 385ه کييې وفييات شييوی
منهج
محمد مص فا هداره او د هغي نقدي هڅي

احمد هیکل ادی او ناقد

لیکييييييونکا /محمييييييد
زكيييي محفيييوظ عليييي
محفوظ
لیکيييييونکا  /عميييييرو
خمیس فلاد
لیکيييييونکا  /محميييييد
أحميييد عبيييد اليييرحمن
سلیمان
لیکييييييونکا  /أحمييييييد
محمد محمد حسین

دمنهور
په زقازیق کې
د آسیایي
څیړنو
انسلیلیوټ
په مهندسینو
کې د اسالمي
زده کړو عالي
انسلیلیوټ

0112/1

0111/4

0112/10/16

0112/6/11م
ازهر
فیوم
ازهر

0112/3/15
0115/6/01
0115/4/2

فیوم
محمييييود أبييييو سييييمر
عبد السالم

ازهر
ازهر

ازهر

د اوسني عصر د پیل څخه تر 1952م کاله بييييراهیم أحمييييد عبييييد
التوا
پوري په مصري شعرونو کې لولنیز اړخ

0113/11/01
0113/1/03
0110/1
0112/6/01

ازهر
ابراهیم علي ابو الخش ادی په توګه

ولید عبد

عثمان
ازهر

د احميد الکاشي پيه شيعر کيې اسييالمي اړخ وائل بكري سعد
تحلیلي او فني څیړنه"
د محميييييد المعصيييييراني پيييييه نيييييزد شيييييعري لیکيييييونکا  /محميييييد
ابتکيارات د لیييد ځایونييه د جوړښييت عناصيير علي جاد الر
او د تشکیل وسائل
په اسالمي فقه کې د ملي دولت احکام او د لیکيييييييونکا  /عبييييييييد
الحلييييیم محمييييد عبييييد
هغي د برقرارۍ ستني
الحلیم سلیمان

ازهر

ازهر
په مهندسینو
کې د اسالمي
زده کړو عالي
انسلیلیوټ

رئیس او
مناقش
رئیس او
مناقش
رئیس او
مناقش
رئیس او
مناقش
رئیس او
مناقش
الرښود
استاذ او
مناقش
رئیس او
مناقش
الرښود
استاذ او
مناقش
الرښود
استاذ او
مناقش
الرښود
استاذ او
مناقش
الرښود
استاذ او
مناقش

0116/4/31

مناقش

0115/2/31

مناقش

تحت اإلشرا

الرښود
استاذ

تحت اإلشرا

الرښود
استاذ

ددي ترڅنګ یي په نورو لسګونو علمي څیړنو باندې فیصلي کړې ځکه چې
نوموړی د ادبیاتو او نقد په تخصص کې د ازهرشریف د پوهنتون د استاذانو او
مرستیال استاذانو د ترفیع لپاره د دائمي علمي کمیټي غړی دی.

دولسم :د هغه کنفرانسونو نوملړ چې نوموړی یي د رئیس په توګه پاتي شوی:
د کنفرانس نوم

شماره
د ادیانو او کلتورونو ترمن د خبرو اترو ترنامه الندي د اسالمي
.1
.0

.3
.4
.5
.6
.2
.1

چارو د عالي شورا یو دیرشم کنفرانس
د هیوادونو د جوړوني فقه او د عصری فقهي لید لوري ترنامه
الندي د اسالمي چارو د عالي شورا دیرشم کنفرانس

د ملي شخصیت جوړونه او د هیوادونو پرمختګ او د هغي د
هویت ساتنه کې د هغي د اغیزو ترنامه الندي د اسالمي چارو د
عالي شورا نهه ویشتم کنفرانس
د ترهګرۍ رامنځته کیدلو خ رونه او د هغي د مخنیوي الرو چارو
ترنامه الندي د اسالمي چارو د عالي شورا اته ویشتم کنفرانس
د نړۍ د مشرانو او د پریګړي خاوندانو د سولي په خپراوی او د
ترهګرۍ سره په جګړه کې ترنامه الندي د اسالمي چارو د عالي
شورا  22کنفرانس
په عربي او اسالمي نړۍ کې د ننګونو په مخنیوي کې د دیني
ادارو رول ترنامه الندي د اسالمي چارو د عالي شورا شپږ ویشتم
کنفرانس
د دیني خ ا نوښت او د تندروۍ فکر د له منځه وړلو لپاره د
امامانو نظر ترنامه الندي د اسالمي چارو د عالي شورا پنځه
ویشتم کنفرانس
د اسالم عظمت او دځینو غل یاني چې ځان اسالم ته منسوبوي د
سمون الري ترنامه الندي د اسالمي چارو د عالي شورا
څلیرویشتم کنفرانس

ځای

تاریخ

قاهره

0101/3/13

قاهره

0112 / 2 / 15

قاهره

0112 / 1 / 12

قاهره

0111 / 0 / 02-06

قاهره

0112 / 3 / 11

أسوان

0116 / 5 / 15-14

أقصر

0115 /11 /15-14

قاهره

/ 3 / 1 - 0 / 01
0115

دیارلسم :د مصر عربي جمهوریت څخه بهر په بیالبیلو کنفرانسونو کې د هغه
ګډون چې ځیني یي په الندي ډول دې:
شماره
.1
.0
.3
.4

د کنفرانس نوم

ځای

تاریخ

د سختیو تکلیفونو او مصیبتونو د ادابو ترنامه الندي د روسي د
مسلمانانو د اداري له لوري د ویډیو کنفرانس له الري ناسته
مسلمانو لولنو کې د سولي د پیاوړتیا د ناستو لړۍ  :د کرونا څخه
وروسته د نړۍ ارزښتونه یو له بل سره مرسته متحده عربي اماراتو کې
د ویډیو کنفرانس له الری ناسته
اسالم او نوښت د اصل او عصر ترمن کنفرانس
په اسالم کې د سولي فلسفه

روسیه

0101 / 10 / 11م

متحده عربا
امارات

0101/10/2م

سوډان
متحده عربا
امارات

0101/11/04م
0101/1/02م

.5
.6

د کړکیچونو په مخنیوي کې ددیني مشرانو رول .
د ا راري فقهي کنفرانس

.2

د تندروۍ څخه د مسلمانانو ځوانانو ساتنه د اسالمي نړۍ د لولني له
لوري په جینیوا کې کنفرانس
د اسالمي نړۍ د اوقافو او د اسالمي چارو د وزیرانو د اجرایوي شورا
دولسم کنفرانس
مسلمانو لولنو کې د سولي د پیاوړتیا د ناستو لړۍ د امکان څخه الزام
ته د زغم په رامنځته کولو کې د ادیانو رول
په مسکو کې د اسالم او کلتورو ترمن خبري اترو ترنامه الندي کنفرانس

.1
.2
.11
.11
.10
.13
.14
.15
.16

په روسیه کې د مسلمانانو د اداري جوړولو پنځه ویشتم کنفرانس

په اسالمي هیوادونو کې د دیني لږکیو حقوق
مسلمانو لولنو کې د سولي د پیاوړتیا د ناستو لړۍ :د نړیوالي سولي د
پیاوړتیا لپاره د ایتالفونو رامنځته کول
د اسالمي نړۍ د اوقافو او د اسالمي چارو د وزیرانو د اجرایوي شورا
کنفرانس
مسلمانو لولنو کې د سولي د پیاوړتیا د ناستو لړۍ :نړیواله سوله او د
اسالم څخه ویره د تندروۍ الري له منځه وړل
په دوبد کې د اسالمي اقتصاد د فقهي کنفرانس

.12
.11

د اسالمي نړۍ د لولني کنفرانس
مسلمانو لولنو کې د سولي د پیاوړتیا د ناستو لړۍ

.12

د بحرین پاچا حمد بن عیسا آل خلیفه په ح ور کې د هیوادوالد د
پیاوړتیا دولت د زغم او د ګډ انساني ژوند فقي ترنامه الندي لکچر
اسالمي ښوونیزي اداري او د فکری انحرا په جوړونه کې د هغي رول
ترنامه الندي په قزاقستان کې د مصري پوهنتون له لوري جوړ شوی
کنفرانس
په افریقا کې د ترهګرۍ او فرقه یي تندروۍ مخنیوی کنفرانس
د عربا مفکرینو لومړند ناسته چې د متحده عربا اماراتو د استراتیژیکو
څیړنو په مرکز کې ترسره شو
د متحده عربا اماراتو د استراتیژیکو څیړنو په مرکز کې د تندروۍ د
مخنیوي الري چاري تر سرلیک الندي کنفرانس
مسلمانو لولنو کې د سولي د پیاوړتیا د ناستو لړۍ

.05
.06

د ښیګ ي په کارونو کې د ښځو رول ترنامه الندي کنفرانس
په قزاقستان کې د اسالمي کلتور لپاره د مصري پوهنتون د شاګردانو او
استاذانو سره د اوقافو د وزیر ناسته
د اسالمي نړۍ د لولني په مرکز کې د حاجیانو د وفدونو د مشرانو سره
ناسته
د متحده عربا اماراتو د استراتیژیکو څیړنو په مرکز کې د ادیانو لپاره د
سوله اییز ژوند او د ګډ ژوند د فقهي ترنامه الندي کنفرانس
د بشریت په خدمت کې د تمدنونو کنفرانس
په پاریس کې د عربي نړۍ په انسلیلیوت کې د حج د نندارتون پرانستنه
د نبوي سیرت نړیوال کنفرانس دوهمه دوره

.01
.01
.00
.03
.04

.02
.01
.02
.31
.31

مراكش
متحده عربا
امارات
سویس

0101/2/01
0101/2/12-11
0101/0/11

ارىن

0112/10/10

متحده عربا
امارات
روسیه

0112/10/11

روسیه
مراكش
متحده عربا
امارات
سعودي عربستان

0112/2/04
0112/2/03
0112/6/16
0111/10/2
0111/5/13
0112/10/11

متحده عربا
امارات
متحده عربا
امارات
سعودي عربستان
متحده عربا
امارات
بحرین

0116/6/06

قزاقستان

0116/6/0

سودان
متحده عربا
امارات
متحده عربا
امارات
متحده عربا
امارات
کویټ
قزاقستان

0116/3/10
0116/1/12

0114/10/12
0114/11/06

سعودي عربستان

0114/11/5

متحده عربا
امارات
بحرین
فرانسه
موریتانیه

0114/2/15

0112/4/04
0112/3/01
0116/10/12

0115/2/0
0115/4/02

0114/5/5
0114/4/04
0110

ددي ترڅنګ نوموړي د عمان په سلطنت کې د ښووني او روزني په پوهنځي کې
د اوو کالو لپاره د تدریس چاري پرمخ وړلي.

څوارلسم :د مصر په عربي جمهوریت کې په بیالبیلو کنفرانسونو کې د هغه
ګډون چې ځیني یي په الندي ډول دې:
د کنفرانس نوم

ځای

تاریخ

شماره
.1

د عربي پارلمان د کلتوري پروګرامونو په لړ کې نړیوال لکچر

قاهره

0101/4/5

.0

د عربو د ځوانانو چارو وزیرانو کنفرانس

په قاهره کې د عربي لولني
مرکز

0101/1/4

.3

د ژورنالیزم په پوهنځي کې د م بوعاتو د سمون او د پوهي د
رامنځته کولو ترنامه الندي کنفرانس
د قرآن کریم لپاره د راډیو ګانو د چارواکو پنځم کنفرانس چې د
اسالمي راډیوګانو د لولني پوري تړاو لري او درسنیو د ملي
اداري له لوري رامنځته شوی وو چې عنوان یي وو :د فقهي
مذاهبو په نږدیوالي او دمفاهیمو په یووالي او د شبهاتو په
ردولو کې د قرآن کریم د راډیو ګانو رول
د اساسي قانون عالي محکمي د جوړیدو په پنځوسمه کلیزه کې
ګډون
د مصر دار االفتا کنفرانس چې د فقهي اختالفاتو تمدني اداري
ترنامه الندي جوړ شوی وو د لومړي وزیر په استازولد یي
وینا وکړه
دلته یوځای لمون کوو ترنامه الندي د ادیانو زغم لپاره د
سانت کاترین کنفرانس
د اسالمي پوهنتونونو د اتحادیې نړیوال کنفرانس چې د لولنې
په خدمت کې د پوهنتونونو رول او د ارزښتونوپیاوړتیا ترنامه
الندي جوړ شوی وو
د کیفیت ت مین او د تعلیم د اعتبار د ملي ادارې شپږم علمي
کنفرانس
د تکنالوژی او علم پیژندنې په برخه کې په اسالمي او عربي
علومو کې د م العات تر سرلیک الندې نهم نړیوال کنفرانس
نرم قوتونه او راتلونکا صناعت ترنامه الندي کلند کنفرانس

په قاهره کې نوی پوهنتون

0112/10/03

قاهره

0112/ 11/ 04

قاهره

0112/11/12

قاهره

0112 / 11 / 15

جنو سینا

0112 / 11 / 10-11

اسكندریة

0101/2/13

قاهره

0112/6/10

د منیا د پوهنتون دارالعلوم
پوهنځا
د عین شمس پوهنتون د
ادبیاتو پوهنځا
قاهره

0112 / 3 / 04

0111/11/00
0111 / 11 / 12-11

.4

.5
.6
.2
.1
.2
.11
.11

0112 / 3 / 03

.10

اسالم او لویدی ترنامه الندي د لومړي وزیر په استازولد وینا

.13

دلته یوځای لمون کوو ترنامه الندي د سانت کاترین کنفرانس

جنو سینا

.14

د مصر دار االفتا کنفرانس چې په فتوی کې نوښت د نظر او
ت بیق ترنامه الندي جوړ شوی وو د لومړي وزیر په استازولد
یي وینا وکړه
په لوللاکنو کې رایه ورکول د حق او واج ترمن تر عنوان
الندي د دولت د شورا نړیوال کنفرانس
د اسالمي اقتصاد او مالي رول د فعالولو لپاره د اسالمي نړۍ
اړتیا تر سرلیک الندې د اسالمي پوهنتونونو د اتحادیې نړیوال
کنفرانس چې د اسکندری پوهنتون په مرسته جوړ شوی وو
د کیفیت ت مین او د تعلیم د اعتبار د ملي ادارې پنځم علمي
کنفرانس
د ترهګرۍ په وړاندي د لولنیزي اداري ترعنوان الندي د کلتور
د عالي شورا نړیوال کنفرانس
د تندروۍ او د حد څخه د تیري د مخنیوی لپاره د قرآن کریم
درادیو ګانو رول ترنامه الندي کنفرانس

قاهره

0111 / 11 / 16

قاهره

0111/11/1

د اسکندري پوهنتون

0111 /4/02-05

قاهره

0111/4/00

قاهره

0111/0/04

قاهره

0111/1/01

.15
.16
.12
.11
.12

.01
.01

د بیت المقدس په مالتړ د ازهر کنفرانس.
تندروي او دعربا کلتور تراثو په راتلونکې باندي د ناوړه
اغیزو ترنامه الندي د ازهرشری کنفرانس
په عربي او اسالمي علومو کې ثابت او بدلون تر سرلیک
الندې اتم نړیوال کنفرانس
سینا د مذهبي سیاحت پالزمینه تر عنوان الندې د مذهبي
سیاحت کنفرانس
په  20کلنو کې افریقایي څیړني ترعنوان الندي نړیوال
کنفرانس

.05

د ترهګرۍ او تندروۍ په مخنیوي کې د پوهنتونونو رول
ترنامه الندي د ادبیاتو په پوهنځي کې ورکشاپ
د دیني خ ا مسائلو د نوښت ترنامه الندي نړیوال کنفرانس

.02

د جیزي والیت د والي جنرال محمد کمال الدالي ترسرپرستد
الندي د لیسي د شاګردانو لپاره لومړند کنفرانس
آزادي او هیوادوالي ډول ډول والا او بشپړتیا ترنامه الندي
دازهرشری کنفرانس
فیوم د افرا یت پروړاندې او د پرمختګ په الره کې راپورته
شوی ترنامه الندي کنفرانس

.00
.03
.04

.06

قاهره
قاهره

0111/1/12
0112/10/4

د منیا د پوهنتون دارالعلوم
پوهنځا
جنو سینا

0112 / 11 / 11

په قاهره کې د افریقایي
څیړنو او م العاتو
انسلیلیوټ
د عین شمس پوهنتون د
ادبیاتو پوهنځا
د فیوم پوهنتون د دیني
بحثونو د نوښت مرکز

0112 / 2 / 02-01
0112 / 5 / 03
0112/4/01
0112/3/15

جیزه

0112 / 3 / 4

قاهره

0112 / 0 / 01

فیوم

0112 / 1 / 15

.31

د انتخاباتي شخړو په هواري کې د اداري ق ا چارواکي ترنامه
الندي د اداري ق ا لپاره د عربي اتحادیې کنفرانس

قاهره

0112/1/1

.31

د مصر دار االفتا کنفرانس چې د مسلمانو لږکیو د جوماتونو
مالامامانو لپاره د فتوی او علمي جوړښت ترنامه الندي جوړ
شوی وو د لومړي وزیر په استازولد یي وینا وکړه

قاهره

0116 / 11 / 12

.30

مستشرقین عربي او اسالمي تراثو ترنامه الندي څلورم نړیوال
کنفرانس

.33

په عربي نړۍ کې اثري تراد ننګوني او د حل الري ترنامه
الندي کنفرانس چې د عربي لولني له لور جوړ شوی وو

د ازهر پوهنتون د عربي
ژبي پوهنځا د زقازیق
څانګه
د فیوم پوهنتون

0115 / 4 / 2

.34

په اسالمي څیړنو کې منځالري فکر کنفرانس

.35

اسالمي تراثو صحی مفهوم او دفکری انحرا په مخنیوي کې
د هغي اغیزي ترنامه الندي دازهر د اسیو د څانګي کنفرانس
زموږ هیواد لومړی او مهم دی تر سرلیک الندې د ناقانونه
کډوالد په اړه لومړنا کنفرانس

.01
.02

.36

0116 / 4 / 3
0116 / 3 / 01

د منیا د پوهنتون دارالعلوم
پوهنځا
د اسیو پوهنتون

0116 / 0 / 03-01

د ځوانانو وزارت قاهره

0114 / 2 / 2

ددي عالوه د مصر په بیالبیلو پوهنتونونو ،څیړنیزو مرکزونو ،او د رسنیو په
بیالبیلو ادارو کې یي په لسګونه ورکشاپونو او ناستو کې ویناوي کړې ،همدارنګه
په بیالبیلو کنفرانسونو کې د هغه په استازولۍ نورو ویناوي ترسره کړې.
4146-2-43م نیټه ولیکل شو.
هللا تعالی څخه د استقامت قبولیت او د بریا سوال کوو.

